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08.12.2020

Palin Granit Oy / Marjuksen louhimon maisemoinnin hyväksyminen ja vakuuden
vapauttaminen
1970/11.01.00/2020
YMPLL 08.12.2020 § 116
Palin Granit Oy:llä on Taivassalon teknisen lautakunnan myöntämä
maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen 20.9.2007 §
113. Toiminnalla ei ole ympäristölupaa.
Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunta on 17.9.2019 § 88
hyväksynyt Palin Granit Oy:n maisemointisuunnitelman seuraavin
tarkennuksin: Koska ottamisalueen läheltä kulkee Marjuksenrantatie
ja alueella on asutusta, tulee turvallisuusnäkökohtiin kiinnittää
erityistä huomiota. Teräsverkkoaidan korkeuden tulee olla 1,5 - 2
metriä ja aidantolppien tulee olla teräksisiä.
Marjuksen louhimolle on suoritettu tarkastuskäynnit 10.11.2020 sekä
27.11.2020. Tarkastusmuistio on oheismateriaalina. Tarkastuskäyntien perusteella maisemointi vastasi hyväksyttyä maisemointisuunnitelmaa. Ympäristöministeriön oppaassa maa-ainesten kestävästä
käytöstä (2020) mukaan putoamisvaaran poistamiseksi jyrkille rinteille pääsy estetään esimerkiksi rakentamalla louhimoiden sivukivistä suojarakenteet. Suojarakenteiden tulee olla massiivisia ja pysyviä.
Louhimon maisemoinnissa käytettyä riista-aitaa ei voida pitää massiivisena eikä pysyvänä, joten kiinteistön omistajan tulee vastata alueen turvallisuudesta huolehtimalla aidan kunnosta aina tarvittaessa.
Aidan kunto tulee tarkastaa säännöllisin väliajoin. Mikäli Palin Granit
Oy myy kiinteistön, tulee uutta omistajaa tiedottaa kunnossapitovelvoitteesta.
Lisätietoja

Ympäristösihteeri Marjo Stark, puh. 0440 515 779

Vs. ympäristönsuojelupäällikön ehdotus
Päätös maa-ainesluvan vakuuden vapauttamisesta
Ympäristö- ja lupalautakunta päättää hyväksyä Marjuksen louhimoin maisemoinnin ja vapauttaa kunnanhallituksen 8.10.2007 §
275 Palin Granit Oy:lle määräämän maa-ainesluvan vakuuden kokonaisuudessaan. Kiinteistön omistaja vastaa alueen turvallisuudesta.
Päätöksen perustelut
Vakuus voidaan vapauttaa, koska alueella ei ole enää ottotoimintaa
ja luvan mukainen toiminta on päättynyt. Alueen maisemointi on
suoritettu suunnitelman mukaisesti.
Päätöksen täytäntöönpano
Päätöstä noudatetaan, kun se on saanut lainvoiman.
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Sovelletut säännökset
Maa-aineslaki (555/1981)
Päätöksestä tiedottaminen
Päätös:
Palin Granit Oy
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Taivassalon kunta
Ilmoitus päätöksestä:
Uudenkaupungin kaupungin verkkosivut
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen voi hakea muutosta Turun hallinto-oikeudelta
valittamalla. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Jakelu

Palin Granit Oy
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Taivassalon kunta
Ympäristönsuojelu
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Valitusviranomainen, osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite.

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32
20101 Turku
turku.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan.
Päätöksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöksen
ja sitä koskevan kuulutuksen julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta
- asianosainen
- se, jonka oikeutta tai etua päätös saattaa koskea
- rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai
luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella
kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen
- muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.
Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti,
asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle 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.
Hallinto-oikeuden päätös on maksullinen (260 €). Jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista
päätöstä muutoksenhakijan eduksi, maksua ei peritä.
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Kenelle

*)

[ ] Lähetetty postitse saantitodistusta vastaan

[ ] Luovutettu annettavaksi
haastetiedoksiantona

[ ] Lähetetty postitse tavallisena/
kirjattuna kirjeenä

[ ] Luovutettu asianosaiselle
kirjallista todistusta vastaan

Muulla tavalla, miten

Milloin tiedoksiannosta on erillinen todistus, se on liitettävä valituskirjaan

Lisätietoja

*)Kun päätös on luovutettu asianosaiselle, tulee tähän kohtaan hänen allekirjoituksensa

Liitetään pöytäkirjanotteeseen

