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Asia Morenia Oy:n maa-ainesluvan vakuuden palautus 

 Sievin kunnan ympäristölautakunta on myöntänyt 24.3.2011 § 6 Morenia Oy:lle maa-ainesluvan 
soran ja hiekan ottamiseksi Sievin kunnan Kiiskilän kylässä tiloilta Teeriharju Rn:o 128:1 ja Valti-
onmaa 746-893-10-1. Päätöksessä luvan haltijalta on edellytetty 45 000 € suuruinen vakuus lu-
vassa määrättyjen jälkihoitotöiden varmentamiseksi. 
 
Vakuutusosakeyhtiö Garantia on jättänyt Sievin kunnalle 18.2.2014 45 000 € suuruisen pankkita-
kauksen (takaussitoumuksen nro 537524) kyseisten jälkihoitotöiden varmentamiseksi. Vakuus on 
voimassa 30.9.2021 saakka. 
 
Sievin kunnan ympäristölautakunta on 11.2.2020 § 7 siirtänyt kyseessä olevan maa-ainesluvan 
Morenia Oy:n konkurssipesälle (y-tunnus 3007989-9) oikeuksineen ja velvoitteineen. Morenia 
Oy:n konkurssipesä on toimittanut 24.3.2020 Sievin kunnalle uuden 45 000 € suuruisen vakuu-
den, joka on voimassa 30.9.2021. 
 

Toimivallan 
peruste: 

Sievin kunnan hallintosääntö, kunnanvaltuusto 31.5.2017 § 36, § 35 
 

Päätös: Koska Sievin kunnan ympäristölautakunta on 11.2.2020 § 7 siirtänyt kyseessä olevan maa-
ainesluvan Morenia Oy:n konkurssipesälle (y-tunnus 3007989-9) oikeuksineen ja velvoitteineen ja 
Morenia Oy:n konkurssipesä on toimittanut 24.3.2020 Sievin kunnalle uuden 45 000 € suuruisen 
vakuuden, joka on voimassa 30.9.2021, voidaan Vakuutusosakeyhtiö Garantian asettama 45 000 
€ suuruinen takaus palauttaa tarpeettomana. 
 

Allekirjoitus:  
 

vs. ympäristösihteeri  Tiina Alakoski 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJE: 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on osoitettava: Sievin 
kunta, Haikolantie 16, 85410 Sievi tai kirjaamo@sievi.fi. Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kulu-
essa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos 
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arki-
lauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaa-
timusasiakirjat voi lähettää postin tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se 
ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksesta 
on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 
PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO ASIANOSAISELLE/-ILLE: 
 

 Pvm Kenelle 

Lähetetty kirjeellä: 7.4.2020 Vakuutusosakeyhtiö Garantia 
Lähetetty sähköpostilla: 7.4.2020 Morenia Oy:n konkurssipesä 
Lähetetty saantitodistuksella:   

Luovutettu:                                                              Vast.ottajan allekirj. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena (3.) päivänä 
sähköisen viestin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana (Kuntalaki 139 §).  
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MUU TIEDOKSIANTO: 

 Pvm  

Muut tiedoksisaajat:  Vakuutusosakeyhtiö Garantia 
Morenia Oy:n konkurssipesä 
Sievin kunnan ympäristölautakunta 

Julkaistu kunnan kotisivulla: 7.4.2020 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, 
kun päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa (Kuntalaki 140 §). 

             §  
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