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Morenia Oy:n konkurssipesä 

c/o Asianajotoimisto Tölö & Co Oy 

Laivasillankatu 14 A 

00140 Helsinki 

PSW Kivi Oy 

Koivuniemenranta 41 

74120 Iisalmi 

Päätös maa-aineslain 13 a §:n mukaisesta luvan haltijan vaihtumista koskevasta ilmoituksesta ja luvan 

velvoitteista vapauttamisesta 

Delegointipäätös: 

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta 26.2.2019 § 12 

Liite 6. 

Asian ratkaisija: 

Ympäristötarkastaja Eero Leppänen 

Asia: 

Morenia Oy:n konkurssipesä (y-tunnus 3007989-9) ja PSW Kivi Oy (y-tunnus 3169375-1) ovat jättäneet 

ilmoituksen maa-ainesluvan haltijan vaihtumisesta. Ilmoitus on saapunut ympäristönsuojeluviranomaiselle 

11.3.2021. 

Ilmoitus koskee Misin kallioaluetta (Kemijärven kaupungin rakennuslautakunta 14.2.2013 § 11), joka 

sijaitsee Kemijärvellä kiinteistöllä 320-401-256-16. Maa-ainesten ottolupa on voimassa 10.12.2022 asti.  

Uudeksi luvanhaltijaksi ilmoitetaan PSW Kivi Oy 

Päätös: 

Lupaviranomainen hyväksyy ilmoituksen luvanhaltijan vaihtumisesta. Luvan aikaisempi haltija (Morenia 

Oy:n konkurssipesä) vastaa kaikista maa-aineslupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes uusi luvanhaltija (PSW 

Kivi Oy) on asettanut vakuuden maa-aineslain mukaisen luvan lupamääräysten täyttämiseksi. Vakuuden 

tulee olla voimassa kuusi (6) kuukautta yli luvan voimassaoloajan.  

Vakuuden määrä on 13 000 €. Edunsaajaksi merkitään Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön 

kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta. Vakuuden kohteena on Misin kallioalueen maa-aineslupa 

(Kemijärven kaupungin rakennuslautakunta 14.2.2013 § 11). Vakuuden tulee olla voimassa vähintään 

10.6.2023 asti. 

Luvan velvoitteista vapauttamisesta peritään velvoitteista vapautetulta (Morenia Oy:n konkurssipesä) 

maksu, joka on 150 euroa.  
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Uudelta luvanhaltijalta (PSW Kivi Oy) peritään vakuuden vaihtamisesta maksu, joka on 60 euroa. 

Perusteet: 

Maa-aineslaki (555/1981) 12 § ja 13 a § 

Maksutaksa: 

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut 

Kemijärven, Pelkosenniemen, Sallan ja Savukosken kunnissa (ympäristöterveyslautakunta 26.2.2019 § 13 

Liite 8). 

Valitusosoitus: 

Tähän päätökseen ja määrättyyn maksuun saa hakea valittamalla muutosta Pohjois-Suomen hallinto-

oikeudelta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. 

 

                                                                              

ympäristötarkastaja   Eero Leppänen 

 

TIEDOKSI: 

Morenia Oy:n konkurssipesä 

PSW Kivi Oy 

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta 

Lapin ELY-keskus 

 

LIITTEET: 

Liite 1 Valitusosoitus 
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VALITUSOSOITUS 

Valitusoikeus 

Maa-aineslupaa koskevan hallintovalituksen saa tehdä  

1) asianosainen; 

2) kunnan jäsen; 

3) rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun 
taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat 
ympäristövaikutukset ilmenevät; 

4) toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; 

5) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen; 

6) muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen. 

Valitusviranomainen ja valitusaika 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 

Käyntiosoite: Isokatu 4, 3 krs, Oulu 

Postiosoite: PL 189, 90101 OULU  

Sähköposti: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Valitusaika 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaantipäivästä, joksi katsotaan seitsemäs päivä 

siitä, kun päätöstä koskeva kuulutus on julkaistu viranomaisen verkkosivuilla ja seitsemäs päivä 

päätöskirjeen lähettämisestä. 

 Viimeinen muutoksenhakupäivä on 30.4.2021. 

Valituskirja 

• Valituskirjelmässä on ilmoitettava  

• Valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 

• Päätös, johon haetaan muutosta (alkuperäinen tai jäljennös) 

• Miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 

• Muutosvaatimuksen perusteet 

Valitusasiakirjojen toimittaminen 
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Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan 

viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 

valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi 

lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät 

perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Asiakirjat voi toimittaa myös 

sähköisesti. 

Oikeudenkäyntimaksu 

Valittajalta peritään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 260 €. 

Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä. 

 


