
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä PÄÄTÖS 
Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto  24.3.2021 
Ympäristönsuojelu  Dnro: Y/26/2021 
PL 5, Vapaudenkatu 8 B (III-kerros)  1 
98100 Kemijärvi 
 
Morenia Oy:n konkurssipesä 

c/o Asianajotoimisto Tölö & Co Oy 

Laivasillankatu 14 A 

00140 Helsinki 

PSW Kivi Oy 

Koivuniemenranta 41 

74120 Iisalmi 

Päätös ympäristönsuojelulain 170 §:n mukaisesta luvan haltijan vaihtumista koskevasta ilmoituksesta ja 

luvan velvoitteista vapauttamisesta sekä 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 ympäristö- ja maa-ainesluvan haltijan vaihtumisesta. Ilmoitus on saapunut 

ympäristönsuojeluviranomaiselle 11.3.2021. 

Ilmoitus koskee Matkalahdenvaaran kallioalueen maa-aines- ja ympäristölupaa (Pelkosenniemen-

Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta 4.5.2018 § 30), joka sijaitsee 

Kemijärvellä kiinteistöllä 320-411-13-6. Maa-aines- ja ympäristölupa on voimassa 30.6.2028 asti.  

Uudeksi luvanhaltijaksi ilmoitetaan PSW Kivi Oy. 

Päätös: 

Lupaviranomainen hyväksyy ilmoituksen luvanhaltijan vaihtumisesta. Maa-aines- ja ympäristöluvan 

luvanhaltijaksi tulee PSW Kivi Oy. Vastuu luvan mukaisista velvoitteista siirtyy PSW Kivi Oy:lle. 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 vähintään puoli vuotta yli luvan 

voimassaoloajan.  

Vakuuden määrä on 21 960 €. Edunsaajaksi merkitään Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön 

kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta. Vakuuden kohteena on Matkalahdenvaaran kallioalueen maa-

aines- ja ympäristölupa (Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta 4.5.2018 § 30). Vakuuden tulee olla voimassa vähintään 31.12.2028 asti. 
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Luvan velvoitteista vapauttamisesta peritään velvoitteista vapautetulta (Morenia Oy:n konkurssipesä) 

maksu, joka on 150 euroa.  

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

ympäristölupaosion käsittelystä kahden tunnin työmäärää vastaava maksu, joka on 110 euroa eli yhteensä 

170 euroa. Lasku lähetetään erillisellä laskulähetteellä. 

Perusteet: 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 170 §, 205 § 

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

Maksutaksa: 

Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 

(ympäristöterveyslautakunta 26.2.2019 § 13 Liite 7). 

Valitusosoitus: 

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan 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 

Maanomistaja 

 

LIITTEET: 

Liite 1 Valitusosoitus 
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VALITUSOSOITUS 

 
 
Valitusviranomainen 

Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun tyytymätön saa hakea siihen 
muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä 
on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ja toimitettava valitusajan kuluessa. 

 
Valitusaika 

Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista. 
Päätöksen katsotaan tulleen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan kuulutuksen 
julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla tai seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan 
kirjeen lähettämisestä. 
Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän. 
 
Viimeinen muutoksenhakupäivä on 30.4.2021. 
 

Valitusoikeus  
Valitusoikeus on: 
1) asianosaisella; 
2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai 
luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella 
kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; 
3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset 
ilmenevät; 
4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisella; 
5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella; 
6) saamelaiskäräjillä sillä perusteella, että ympäristöluvassa tarkoitettu toiminta heikentää 
saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan; 
7) kolttien kyläkokouksella sillä perusteella, että ympäristöluvassa tarkoitettu toiminta 
heikentää koltta-alueella kolttien elinolosuhteita ja mahdollisuuksia harjoittaa kolttalaissa 
tarkoitettuja luontaiselinkeinoja. 

 
Valituksen toimittaminen 

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteeseen:  
 
PL 204, 65101 Vaasa 
 
Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse tai lähetin välityksellä. 
Postittaminen tai toimittaminen lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. 
Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 
Virkakirjeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänään. Valituskirjelmän voi 
lähettää myös sähköisesti osoitteeseen:  
 
vaasa.hao(at)oikeus.fi 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: 
 
 https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 
Valituskirjelmän sisältö ja liitteet 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava: 
1) päätös, johon haetaan muutosta 
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2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; 
sekä 
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta, sekä postiosoite ja 
puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja 
kotikunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä 
suullisesti Vaasan hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin 
esittää valtakirja ainoastaan, jos hallinto-oikeus niin määrää. 

Oikeudenkäyntimaksu 

Valittajalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 250 €. 
Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa 
maksua ei peritä. 

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja 
kotikunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä 
suullisesti Vaasan hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin 
esittää valtakirja ainoastaan, jos hallinto-oikeus niin määrää. 

 
Oikeudenkäyntimaksu 

Valittajalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 260 €. 
Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa 
maksua ei peritä. 

  
Ympäristöntarkastajan puhelin: 040 – 542 3354 
Sähköposti: ymparistonsuojelu@pelsavu.fi 
 


