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Päätös Pyhäjoen Rullan alueen Kattilankankaan louhimon maa-ainesten oton ja 

ympäristöluvan toiminnanharjoittajan vaihdosta  
 

 

Viranomainen 

 Pyhäjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen  

 

Päätös 3.8.2020 PY YL 15/2012:  

  Pyhäjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen hyväksyy P ja S Lumiaho Oy:lle 

Pyhäjoen Kattilakankaan (Limingojan kylän tila rno 625-402-80-0) myönnettyjen ja 

voimassa olevien maa-ainesten oton, kallioaineksen louhinnan ja murskauksen 

ympäristöluvan siirtämisen uudelle toimijalle Kuljetuspolar Oy:lle. Uuden toimijan tulee 

suorittaa siirrosta aiheutuva maksu (370 €) ja toimittaa Pyhäjoen kuntaan 

hyväksyttäväksi lupien mukaiset vakuudet (5.000 € + 16.500 €). Toiminnassa tulee 

noudattaa myönnettyjen lupapäätösten lupamääräyksiä ja ehtoja. 

 

Luvat, joita siirto koskee:  

 Maa-ainesten ottolupa maa- ja kallioainesten ottamiseen / Pyhäjoen tekninen 

lautakunta 15.8.2015 § 24 (liite 1).  

 Ympäristölupa kivenlouhimolle ja siirrettävälle kivenmurskaamolle / Pyhäjoen 

ympäristölupaviranomainen 8.10.2015, PY-YL15/2015 (liite 2).  

 

Toimijat:   

 Vanha toimija:  

 P ja S Lumiaho Oy, Malmitie 1326, 86460 Alpua; Y-tunnus: 0190238-0   

 Yhteystieto: puh. 0500 384 400 

 Yhteyshenkilö Teemu Lumiaho, puh 0500 182 250 s-posti 

teemu(at)lumiahonmurskaus.com   

  Uusi toimija:  

Kuljetuspolar Oy, Kempeleentie 7 B, 90400 Oulu; Y-tunnus 0195020-0 

hakijan yhteyshenkilö: Lasse Himanka, puh. 0500 586874 ja s-posti 

lasse.himanka@kuljetuspolar.fi  

 

Maanomistaja: 

Ottoalueen maanomistaja:  

 Ottoalue on tilalla Kattilakangas 625-402-80-0, joka on yksityisessä maanomistuksessa.   

 

Toimintaan liittyvät vakuudet:  

Lupiin liittyvät vakuudet 

http://www.portofraahe.fi/
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- maa-aineslupa (lupamääräys 17): 5.000 €  

- ympäristöluvan mukainen vakuus (päätöksen kohdassa vakuudet siv. 18): 16.500 

€  

Uuden toimijan tulee antaa Pyhäjoen kunnalle päätösten mukaiset hyväksyttävät 

vakuudet ennen kuin vanhan toimijan vakuudet voidaan vapauttaa.  

Lupien siirtämisestä perittävä maksut  

 Tästä lupien siirtämisestä uudelle toiminnanharjoittajalle peritään kunnassa voimassa 

olevien maa-ainesten ottamisen ja ympäristölupien siirtopäätöksestä päätettyjen 

suuruinen maksu. Maa-ainesluvan siirto 250 € ja ympäristölupa 120 €, eli maksu on 

yhteensä 370 €. (Pyhäjoen maa-ainestaksa 11.12.2014 § 114, kohta 2.3 ja Pyhäjoen 

ympäristölupataksan mukaisesti siirtopäätöksen vaatima työaika 2 h x 60 €/h =120 €)  

Sovelletut oikeusohjeet ja muut säädökset  

 Maa-aineslaki 555/1981 myöhemmin tehtyine muutoksineen  

 Ympäristönsuojelulaki 527/2014 myöhemmin tehtyine muutoksineen  

 Pyhäjoen kunnan maa-ainestaksa (Pyhäjoen tekninen lautakunta 11.12.2014 § 114 ja 

Pyhäjoen kunnan ympäristölupamaksutaksa (Pyhäjoen kunnan tekninen lautakunta 

11.12.2014 § 113)  

Muutoksenhaku 

 Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta oheisen 

oikaisuvaatimusohjeen mukaisesti tekemällä ohjeessa kerrotussa määräajassa 

oikaisuvaatimuksen Pyhäjoen tekniseen lautakuntaan (osoite Kuntatie 1, 86100 

Pyhäjoki).  

Lisätiedot 

 Tähän luvan siirtopäätökseen lisätietoja antaa allekirjoittanut ympäristösihteeri Vesa 

Ojanperä puh 040 359 6073 ja s-posti vesa.ojanpera@pyhajoki.fi.  

Pyhäjoella 3.8.2020  

Vesa Ojanperä, ympäristösihteeri   

ympäristösihteeri 

 

jakelu: uusi ja vanha toiminnan harjoittaja, maanomistaja, Pohjois-Pohjanmaan ELY-

keskus, Pyhäjoen tekninen ltk  

 

Liitteet:   

1. Kattilankankaan maa-aineksen ottamislupapäätös / Pyhäjoen tekninen 

lautakunta 15.8.2015 § 84 

2. Kattilankankaan louhinnan ja murskauksen ympäristölupa / Pyhäjoen 

ympäristölupaviranomainen 8.10.2015; PY-YL15/2015  

3. Muutoksenhakuohje  
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OIKAISUVAATIMUSOHJE 

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

 

Oikaisuvaatimusoikeus 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

 

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 

etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 

 

• kunnan jäsen. 

 

Oikaisuvaatimusaika 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pyhäjoen kuntaan määräajan viimeisenä 

päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.  

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 

seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista 

sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, 

jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän 

kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan 

viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 

juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 

arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen 

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Pyhäjoen tekninen 

lautakunta  

 

Kunnan kirjaamon yhteystiedot: 

 

Postiosoite:  Kuntatie 1  

Käyntiosoite: 86100 Pyhäjoki  

Sähköpostiosoite: kunta@pyhajoki.fi  

Faksi:  08 439 0266  

Puhelinnumero:  040 359 6000 

 

Kirjaamon aukioloaika on arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 09 - 15. 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 

 

http://www.portofraahe.fi/
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Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 

vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

 

• päätös, johon haetaan oikaisua 

• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 

• millä perusteella oikaisua vaaditaan. 

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite 

ja puhelinnumero.  

 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, 

yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

 

Pöytäkirja 

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Pyhäjoen kunnan 

kirjaamosta. 

 

 

 

 

 

Päätöspöytäkirja on 3.7.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon ja 

kunnantalon ilmoitustaululle. 

 

 

Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään 

lähettämispäivä: 

 

- vanha toimija sähköpostitse 3.7.2020  

- uusi toimija sähköpostitse 3.7.2020 

- maanomistaja kirjeellä, joka on lähetetty 3.7.2020  

- Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / kirjaamo s-posti 3.7.2020  

- tekninen lautakunta / lautakunnan sihteeri sähköpostitse 3.7.2020   

 

http://www.portofraahe.fi/

