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Kaavoitus ohjaa alueiden käytön suunnittelua ja toteutusta. Kaavoituksella sovi-
tetaan yhteen maankäyttöä ja eri toimintoja. Maakuntakaavoituksessa on otet-
tava huomioon käyttökelpoiset kiviainesvarat sekä niiden käyttö ja kulutustarve 
pitkällä aikavälillä. Lisäksi on sovitettava yhteen kiviaineshuolto sekä luonto- ja 
maisema-arvot ja vesihuolto. Maakuntakaava on perustana kunnan kaavoitukselle.
 
Luonnon monimuotoisuuden ja pohjavesivarojen turvaamiseksi arvokkaat geo-
logiset muodostumat ja pohjavesialueet tulisi säilyttää mahdollisimman luonnon-
tilaisina. Alueita on kartoitettu ja inventoitu ympäristöhallinnon toimesta varsin 
kattavasti viime vuosina. Nämä selvitykset ovat tärkeä kaavoituksen lähtöaineisto 
ja ohjaavat myös maa-aineslupa-alueiden sijoittumista.
 
Raportissa on tarkasteltu miten arvokkaat geologiset muodostumat, pohjavesi-
alueet sekä kiviaineshuoltoa palvelevat alueet on huomioitu maakuntakaavoissa. 
Selvitys tehtiin yleisellä tasolla kaikkien maakuntien alueella ja yksityiskohtaisem-
min Uudellamaalla ja Satakunnassa, joissa tarkastelussa oli mukana myös yleis-
kaavoja. Uudenmaalla ja Satakunnassa selvitettiin lisäksi maa-aineslupa-alueiden 
sijainti suhteessa kaavojen eri aluevarauksiin.
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ALKUSANAT  

Maankäytön suunnittelulla on keskeinen merkitys arvokkaiden geologisten muodostumien sekä pohja-
vesialueiden suojelussa. Maakuntakaavat ja oikeusvaikutteiset yleiskaavat ovat tärkeä tausta-aineisto 
arvioitaessa maa-aineslain mukaisten lupien myöntöperusteita. Maakuntakaavassa tarkastellaan useam-
man kunnan alueelle vaikuttavia alueidenkäyttöratkaisuja, kuten maa-aineshuoltoa. Lisäksi maakunta-
kaavalla pyritään turvaamaan muun muassa maakunnallisesti ja seudullisesti tyypillisiä tai ainutlaatuisia 
luonnonympäristöjä. Maakuntakaavan alueiden käyttöä koskevat periaatteet ja siinä osoitetut alueiden-
käyttöratkaisut ovat perustana kunnan kaavoitukselle. 

Kunnan päätöksentekoa ohjaava yleiskaava on yleispiirteinen kuntatason maankäyttösuunnitelma, 
joka voidaan laatia joko oikeusvaikutteisena tai oikeusvaikutuksettomana. Oikeusvaikutteisella yleis-
kaavalla tarkoitetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti laadittua yleiskaavaa, jonka kunta on hy-
väksynyt 1.1.2000 jälkeen. Valtaosin yleiskaavat ovat oikeusvaikutteisia ja alueelliselta laajuudeltaan 
osayleiskaavoja, mutta etenkin Etelä- ja Itä-Suomessa on myös koko kunnan alueen kattavia yleiskaavo-
ja. Oikeusvaikutteisella yleiskaavalla on keskeinen merkitys maa-aineslain mukaisessa lupaharkinnassa 
arvioitaessa luvan kohteena olevan alueen maisemallisia ja luonnonsuojelullisia arvoja. Yleiskaava-
alueella maa-ainesten ottaminen ei saa myöskään vaikeuttaa alueen käyttämistä kaavassa varattuun tar-
koitukseen eikä turmella kaupunki- tai maisemakuvaa. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten arvokkaat geologiset muodostumat, pohja-
vesialueet, maa-aineshuolto sekä pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) 
-projektien tulokset on huomioitu ja miten niitä on hyödynnetty maankäytön suunnittelussa. Maankäy-
tön suunnittelu on tässä tutkimuksessa rajattu käsittämään maakunta- ja yleiskaavat. Tarkastelun 
pohjalta oli lisäksi tavoitteena tuoda esiin edellä mainittuihin aineistoihin liittyviä maankäytön ohjauk-
sen ja kaavamerkintöjen kehittämisehdotuksia. Tässä tutkimuksessa tuotettiin tietoa myös maa-
ainestenoton tietojärjestelmän kehittäminen ja maa-aineslain toimivuuden arviointi hankkeisiin. 

Tässä raportissa geologisilla inventointiaineistoilla tarkoitetaan luonnon- ja maisemansuojelulli-
sesti arvokkaiden kallio- ja harjualueiden inventointeja, valtakunnallisesti arvokkaiden moreeni- sekä 
tuuli- ja rantakerrostumien inventointeja sekä pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus -aineistoja. Rapor-
tissa on tarkasteltu lisäksi yleisellä tasolla valtakunnallisesti toteutettuja POSKI- ja SOKKA- (soranot-
toalueiden tila ja kunnostustarve) hankkeita. Monien maakuntien ja kuntien tekemiä luonto- ja maise-
maselvityksiä ei tässä raportissa ole tarkasteltu, vaikka ne ovat usein tärkeä tausta-aineisto kaavoja 
laadittaessa. 

Satakuntaliitosta ja Uudenmaan liitosta saatiin käyttöön tämän tutkimuksen kannalta keskeiset 
maakuntakaavojen aineistot paikkatietoaineistoina. Anne Savola Satakuntaliitosta on antanut kiitettävää 
tukea toteuttajien perehdyttämiseksi maankäytön suunnittelun ominaispiirteisiin.  

Tutkimuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat FM Jari Rintala ja FM Ritva Britschgi Suo-
men ympäristökeskuksesta. Hankkeen rahoitti ympäristöministeriö. Tekijät kiittävät hankkeen rahoitta-
jaa sekä muita hankkeeseen osallistuneita. 

 
Helsingissä, syyskuussa 2015  
 
 
 
Jari Rintala ja Ritva Britschgi 
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1 Johdanto 

Maa-ainesten ottamisen sääntely liittyy kiinteästi maankäytön suunnitteluun, maa- ja vesirakentamiseen, 
pohjavesien suojeluun sekä ympäristön- ja luonnonsuojeluun. Maa-ainesten ottamista säännellään ensi 
sijassa maa-aineslailla, jonka mukaan lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jollei se ole ristiriidassa 
maa-aineslain 3 ja 6 §:n kanssa. Maa-aineslain 3 §:n ottamista koskevia rajoituksia ovat kauniin maise-
makuvan turmeltuminen, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tu-
houtuminen, huomattavat tai laajalle ulottuvat vahingolliset muutokset luonnonolosuhteissa tai tärkeän 
tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumi-
nen.  

Maa-aineslain mukaisen lupamenettelyn tueksi on tehty monia valtakunnallisia ja maakunnallisia 
geologisia inventointeja, esimerkiksi suojelun ja ainestalouden kannalta arvokkaista kallio- ja harju-
muodostumista. Valtioneuvoston hyväksymällä harjujensuojeluohjelman alueilla on valtakunnallista tai 
muutoin huomattavaa merkitystä luonnonsuojelun kannalta. Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus on 
osaltaan edistänyt pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamista. Lisäksi kunnissa tai esi-
merkiksi tietyillä harjujaksoilla on voitu tehdä yksityiskohtaisia selvityksiä geologisesti arvokkaista 
alueista. Huomioimalla alueellisessa maankäytön suunnittelussa nämä edellä mainitut inventoinnit ja 
aineistot, voidaan aiempaa paremmin yhteen sovittaa kiviaineshuolto ja muut maankäyttömuodot. Nämä 
aineistot voivat olla maa-aineslupapäätöksen perusteena, mutta päätökset eivät voi pohjautua yksin-
omaan niihin. 

Maakuntakaavat sekä oikeusvaikutteiset yleiskaavat ovat tärkeä tausta-aineisto ja tietolähde maa-
aineslain mukaisessa lupamenettelyssä. Maakuntakaavoituksessa on otettava huomioon käyttökelpoiset 
kiviainesvarat sekä niiden kulutus ja kulutustarve pitkällä aikavälillä sekä sovitettava yhteen kiviaines-
huolto- ja suojelutarpeet. Kiviainesten ottamiseen osoitettavien alueiden on perustuttava arviointiin, 
jossa on selvitetty sekä alueiden luonto- ja maisema-arvot että niiden soveltuvuus vesi- ja kiviaineshuol-
toon. Tätä edellyttävät myös valtioneuvoston vuonna 2000 antamat valtakunnalliset alueidenkäytön 
tavoitteet (VAT), joiden sisältöä tarkistettiin vuonna 2008. Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäyt-
tösuunnitelma ja siinä osoitetut aluevaraukset eivät sellaisenaan ole este maa-ainesten ottamiselle vaan 
maa-aineslupalupahakemus ratkaistaan maa-aineslain 3 ja 6 §:n mukaisesti. Maakuntakaava on ohjeena 
laadittaessa ja muutettaessa yleis- ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden 
käytön järjestämiseksi. Paikalliset alueidenkäyttöä koskevat kysymykset ratkaistaan kuntakaavoitukses-
sa.  

Kaavaratkaisut vaikuttavat kiviainesteollisuuden toimintaedellytyksiin. Erityisesti maakuntakaava 
on keskeisessä asemassa, sillä suurin osa voimassa olevista noin 6000 maa-ainesluvasta sijaitsee alueil-
la, joilla on voimassa ainoastaan maakuntakaava. Maakuntakaavoissa onkin yleensä osoitettu maa-
ainestenottoalueet. Alueiden osoittaminen maakuntakaavassa ei takaa maa-ainesluvan saamista kyseisel-
le alueelle eikä toisaalta velvoita ainesten ottamiseen. Maa-aineksia voidaan ottaa myös maakuntakaa-
vassa osoitettujen ottamisalueiden ulkopuolelta. 

Tämän tutkimuksen keskeinen tavoite oli selvittää Satakunnan ja Uudenmaan maakuntien alueella, 
miten maakuntakaavoituksessa ja maa-aineslain mukaisten ottamisalueiden sijoittamisessa on huomioitu 
valtakunnallisesti arvokkaat geologiset muodostumat ja pohjavesialueet sekä maakunnallisten POSKI-
projektien alue-ehdotukset. Lisäksi selvitettiin miten myönnetyt maa-aineslupa-alueet sijoittuvat suh-
teessa arvokkaisiin geologisiin muodostumiin, suojelualueisiin, pohjavesialueisiin sekä maakuntakaavan 
aluevarauksiin ja ominaisuusmerkintöihin. Vastaava tarkastelu tehtiin lisäksi yleiskaavatasolla 13:ssa 
Uudenmaan ja Satakunnan maakuntaliiton alueen kunnassa. Lisäksi raporttiin on koottu valtakunnalli-
nen yhteenvetoa arvokkaiden geologisten muodostumien, pohjavesialueiden ja kiviaineshuollon huomi-
oimisesta eri maakuntakaavoissa. 
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2 Tutkimuksen tavoite 

Tämän tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli tarkastella maa-ainesten ottamiseen ja pohjaveden suoje-
luun liittyvien suunnitelmien nykytilaa sekä sitä, miten erilaiset geologiset luonnonvarainventoinnit ja 
luontoselvitykset on huomioitu maakunta- ja yleiskaavoissa. Lisäksi selvitettiin myönnettyjen maa-
aineslupien sijoittumista suhteessa arvokkaisiin geologisiin muodostumiin, pohjavesialueisiin, maakun-
takaavan maa-ainestenottoalueisiin sekä eräisiin muihin maakuntakaavan ympäristöllisiin aluevarauk-
siin.  

Tutkimuksen osatavoitteet: 
• Selvittää ja koota yhteen tiedot maakunnallisista maa-ainestenottoon ja pohjaveden suojeluun 

liittyvistä inventoinneista ja selvityksistä sekä tarkastella niiden ajantasaisuutta. Tarkastelu kä-
sittää koko Suomen alueen ja huomioitavia selvityksiä ovat muun muassa pohjavesien suojelun 
ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI), soranottoalueiden tila ja kunnostustarve 
(SOKKA), luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallio- ja harjualueet sekä maa-
kuntakaavat. 

• Tarkastella miten edellä mainitut selvitykset on huomioitu eri maakuntakaavojen kaa-
vamerkinnöissä ja suunnittelumääräyksissä.  

• Selvittää Uudenmaan ja Satakunnan maakuntien alueella yksityiskohtaisesti miten ar-
vokkaat luontoinventointiaineistot, pohjavesialueet ja POSKI-projektien tulokset on 
huomioitu maakuntakaavoituksessa ja miten myönnetyt maa-ainestenottoluvat sijoit-
tuvat suhteessa näihin alueisiin. Lisäksi tavoitteena on selvittää maa-aineslupien sijoit-
tuminen suhteessa eräisiin muihin maakuntakaavan aluevarauksiin, kuten Natura-
alueisiin, virkistysalueisiin ja ympäristöarvoja omaaviin metsäalueisiin.  

• Selvittää 16 yleiskaavassa 13 kunnassa Satakunnan ja Uudenmaan maakuntien alueel-
la miten geologisesti arvokkaiden alueiden luontoinventointiaineistot, pohjavesialueet 
ja POSKI-projektien tulokset oli huomioitu yleiskaavoissa ja miten myönnetyt maa-
ainestenottoluvat sijoittuivat suhteessa näihin alueisiin.  

Hankkeen tulosten perusteella tullaan esittämään mahdolliset kehittämistarpeet arvokkaiden geolo-
gisten muodostumien, kiviaineshuollon ja pohjavesialueiden sekä kiviaineshuoltoalueiden huomioimi-
seksi maakunta- ja yleiskaavoissa. 
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3 Geologisten muodostumien inventointitilanne 

3.1 Arvokkaat kallioalueet  
Kalliokiviaineksen käyttö luonnonsoraa korvaavana materiaalina on lisääntynyt merkittävästi viime 
vuosina. Sen osuus kiviainesten kokonaiskäyttömäärästä on jo yli puolet ja käyttö lisääntyy myös tule-
vaisuudessa. Kalliokiviaineksen ottamistarpeet ovat suurimmat kasvukeskusten läheisyydessä, missä on 
vähän hyödynnettävissä olevia sora- ja hiekkavarantoja.  

Kallioiden louhimisen ja murskaamisen yleistyessä myös kallioiden suojeluun on kiinnitetty aiem-
paa enemmän huomiota. Ympäristöministeriö käynnisti vuonna 1987 tutkimushankkeen, jossa kehitet-
tiin menetelmiä luonnon- ja maisemansuojelullisesti arvokkaiden kallioalueiden inventointiin. Inven-
tointimenetelmien testaamisen liittyvät maastotyöt aloitettiin vuosina 1989–90 Uudenmaan ja 
Kymenlaakson maakunnissa. Tämän jälkeen kallioalue-inventointi on tehty kaikissa maakunnissa (tau-
lukko 1). 

Kallioalueiden luonnon- ja maisemansuojelullisen arvon määrittelyn pääkriteerit ovat geologis-
geomorfologiset, biologis-ekologiset ja maisemalliset tekijät. Lisäksi arvon määrittelyyn ovat vaikutta-
neet kallioalueen luonnontilaisuus, kallioalueen tai sen lähiympäristön kulttuurihistoria ja arkeologia 
sekä virkistyskäyttö. Näiden kriteerien pohjalta luonnon- ja maisemansuojelullisesti arvokkaat kallio-
alueet on luokiteltu seuraavasti: 

1 = Ainutlaatuinen kallioalue 
2 = Erittäin arvokas kallioalue 
3 = Hyvin arvokas kallioalue 
4 = Arvokas kallioalue 
5 = Kohtalaisen arvokas kallioalue 
6 = Jonkin verran arvokas kallioalue 
7 = Kallioalueen maisema- ja luonnonarvot vähäiset 
Luokkiin 1–4 kuuluvat kallioalueet sisältävät sellaisia geologisia, biologisia tai maisemallisia arvo-

ja, joilla on valtakunnallista tai muutoin huomattavaa merkitystä luonnonsuojelun kannalta. Kaikkiaan 
on inventoitu 2900 kallioaluetta, joista 1300 on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaiksi. Kallioalueiden 
inventointien tuloksia on hyödynnetty tausta-aineistona muun muassa maakunnallisessa suunnittelussa, 
Natura 2000-ohjelmassa ja POSKI-projekteissa, joissa inventointeja on osin myös päivitetty. 

3.2 Arvokkaat harjumuodostumat  
Valtakunnallisia harjujen suojelu- ja moninaiskäyttötutkimuksia on tehty 1970-luvulta lähtien. Erityises-
ti näitä tutkimuksia tehtiin maa-aineslain valmistelu- ja voimantulovaiheissa 1970 luvun lopussa ja1980-
luvun alussa. Vuosina 1972–1981 toteutettiin Valtakunnallinen harjujen moninaiskäyttö -tutkimus, jon-
ka tavoitteena oli inventoida luonnontilaiset tai lähes luonnontilaiset harjualueet, jotka soveltuvat suoje-
luun ja moninaiskäyttöön (Kontturi, 1982). Tutkimuksessa tarkasteltiin harjumaisemaa, sen tilaa ja suo-
jelutarvetta yleisesti sekä erityisesti geologis-geomorfologisesti. Maastossa tarkasteltiin ja arvioitiin 
geomorfologisia piirteitä, harjumaiseman yleispiirteitä, kuten harjualueen erottuvuutta ympäristöstään, 
maisemallisia yksityiskohtia sekä yleispiirteisesti kasvillisuustyyppejä, kasvistoa ja eläimistöä.  
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Taulukko 1. Arvokkaiden kallioalueiden inventointien valmistumisajankohdat maakunnittain. 

Maakunta Vuosi  Julkaisu 

Etelä-Karjala, 
Kymenlaakso 

1992 Hamari, R., Husa, J. ja Rintanen, T. 1992. Luonnon- ja maiseman-
suojelun kannalta arvokkaat kallioalueet: Tutkimusmenetelmät 1991 
Kymen läänissä. Vesi ja ympäristöhallituksen monistesarja nro 351. 

Uusimaa, 
Itä-Uusimaa 

1994 
2004 

Punkari, M., Raunio, A., Viita, H. ja Yrjölä, M. 1994: Luonnon ja 
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Uudenmaan läänissä. 
Tutkimusraportti 1994.  
Husa, J. ja Teeriaho, T. 2004. Luonnon ja maisemansuojelun kannalta 
arvokkaat kallioalueet Uudellamaalla. – Suomen ympäristökeskus. 
Alueelliset ympäristöjulkaisut 350. 
Husa, J. ja Teeriaho, T. 2004. Luonnon ja maisemansuojelun kannalta 
arvokkaat kallioalueet Itä-Uudellamaalla. Raportti 10.12.2004. – 
Suomen ympäristökeskus. Moniste. 

Varsinais-Suomi, 
Satakunta 

1995 Heikkinen R. ja Husa J., 1995. Luonnon- ja maisemansuojelun kan-
nalta arvokkaat kallioalueet Turun ja Porin läänissä. Vesi- ja ympäristö-
hallinnon julkaisuja - sarja A 210. 

Etelä-Pohjanmaa, 
Keski-Pohjanmaa 

1996 Husa, J., Heikkinen, R. & Kontula, T. 1996. Vaasan läänin luonnon- 
ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet. – Suomen 
ympäristökeskus, Luonto- ja maankäyttöyksikkö. Moniste. 

Kanta-Häme, 
Pirkanmaa, 
Päijät-Häme (länsiosa) 

1996 
1998 

Husa, J., Kontula, T. ja Heikkinen R. 1996b. Hämeen läänin 
luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet. Osa I ja 
Osa II. – Suomen ympäristökeskus, Luonto- ja maankäyttöyksikkö.  
Husa, J., Kontula, T. ja Heikkinen R. 1998. Kanta-Hämeen, 
Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen vuosina 1993–95 inventoidut 
kallioalueet: Arvoluokkien 5 ja 6 kuvaukset ja karttarajaukset. Osa I ja 
Osa II. Suomen ympäristökeskus, Luonto- ja maankäyttöyksikkö. 
Moniste. 

Keski-Suomi 1996 
2009 

Husa, J. ja Kontula, T. 1996. Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta 
arvokkaat kallioalueet Keski-Suomessa. - Suomen ympäristökeskuksen 
moniste 71:1–187. 
Husa, J., Kontula, T. ja Teeriaho, J. 2009. Luonnon ja 
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Keski-Suomessa. 
Päivitetty aineisto - Suomen ympäristökeskus, Luontoyksikkö. Moniste.  

Kainuu 2000 Husa, J., Teeriaho, J. ja Kontula, T. 2000. Luonnon ja 
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Kainuussa. – 
Suomen ympäristökeskus. Alueelliset ympäristöjulkaisut 194.  

Pohjois-Pohjanmaa 2000 Husa, J., Teeriaho, J. ja Kontula, T.2000. Luonnon ja 
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Pohjois-
Pohjanmaalla. – Suomen ympäristökeskus. Alueelliset 
ympäristöjulkaisut 203.  

Pohjois-Savo 2000 Husa, J., Teeriaho, J., Kontula, T. & Fagerstén, R. 2000c. Luonnon- 
ja maisemansuojelun kannata arvokkaat kallioalueet Pohjois-Savossa. – 
Suomen ympäristökeskus. Alueelliset ympäristöjulkaisut 214. 

Etelä-Savo,  
Päijät-Häme (itäosa) 

2007 Husa, J. ja Teeriaho, T. 2007. Luonnon ja maisemansuojelun kannalta 
arvokkaat kallioalueet Etelä-Savossa ja Päijät-Hämeen itäosassa. – 
Suomen ympäristökeskus, Luontoyksikkö. Moniste. 

Pohjois-Karjala 2012 Husa, J. ja Teeriaho, T. 2012. Luonnon ja maisemansuojelun kannalta 
arvokkaat kallioalueet Pohjois-Karjalassa. Suomen ympäristö 21/2012. 
 

Lappi tekeillä  
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Valtakunnallisessa harjututkimuksessa harjualueet luokiteltiin seuraavasti (Kontturi, 1989): 
1 = Kansainvälisesti arvokas  
2 = Valtakunnallisesti arvokas  
3 = Maakunnallisesti arvokas  
4 = Paikallisesti arvokas  
Tutkimuksessa oli mukana 1750 harjualuetta. Tutkimuksesta tehtiin ”Suojelun ja moninaiskäytön 

kannalta merkittävät harjualueet valtakunnallisen alueiden käytön suunnittelun näkökulmasta” -raportti 
sisäasiainministeriöön. Tutkimuksen tulosten todettiin soveltuvan maankäytön suunnittelun lähtökohta-
aineistoksi erityisesti seutu- ja yleiskaavatasolla. Kyseessä oli kuitenkin tutkimusaineisto, jota sellaise-
naan ei ollut tarkoitettu toteutettavaksi. Tästä syystä aineiston käytön edistämiseksi laadittiin useita seu-
tukaava- tai aluekohtaisia yhteenvetoja. Nämä aineistot ovat olleet merkittäviä tausta-aineistoja monessa 
seutu- ja maakuntakaavassa osoitettaessa arvokkaita harjualueita. Sisäasiainministeriö laati vuonna 1980 
”Moninaiskäytön kannalta valtakunnallisesti merkittävät harjualueet”-raportin, joka pohjautui aiemmin 
mainittuun valtakunnallisen harjututkimuksen aineistoon. Tässä raportissa oli mukana 151 harjualuetta. 
Maa- ja metsätalousministeriö julkaisi vuonna 1980 valtakunnallisen harjujen suojeluohjelman. Vuonna 
1982 maa- ja metsätalousministeriö ja sisäasiainministeriö laativat em. selvitysten pohjalta yhteisen 
ehdotuksen harjujensuojeluohjelmaksi, joka oli tarkoitus toteuttaa maa-aineslain perusteella. Valtakun-
nallinen harjujensuojeluohjelmaluonnos sisälsi 182 harjualuetta. 

Vuonna 1984 valtioneuvosto teki periaatepäätepäätöksen valtakunnallisesta harjujensuojeluohjel-
masta (HSO), joka sisälsi lopulta 159 harjualuetta. Näiden alueiden maapinta-ala oli yhteensä noin 
97000 hehtaaria, mikä on 6 % Suomen harjumuodostumien kokonaispinta-alasta (1,5 milj.ha) ja 0,3 % 
Suomen maapinta-alasta. HSO-alueet sijaitsevat eri puolilla Suomea, mutta määrällisesti ne painottuvat 
Salpausselkien reunamuodostumien alueille. Valtio omisti vuonna1984 HSO-alueista 37 % ja yksityiset, 
yhtiöt ja yhteisöt 63 %. Valtionmaat olivat pääosin metsähallituksen ja puolustuslaitoksen hallinnassa. 

Keskeinen tavoite HSO-alueita valittaessa oli, että ne käsittäisivät luonnon- ja maisemansuojelun 
kannalta edustavan määrän erilaisia harjumuodostumia maan eri harjuvyöhykkeiltä. Tärkeimpiä valinta-
perusteita olivat muodostuman tyypillisyys, monipuolisuus, harvinaisuus ja luonnontilaisuus. Luonnon- 
ja maisemansuojelun vaatimusten perusteella harjujensuojeluohjelmaan valittiin harjuja, jotka olivat 
säästyneet soranotolta, olivat rakentamattomia eivätkä olleet suurten teiden pirstomia. Nämä edellytyk-
set eivät täysin täyttyneet kaikilla ohjelmaan valituilla alueilla. Harjut rajattiin geologisina ja maisemal-
lisina kokonaisuuksina, mutta tuolloin käytössä olleet maa-ainestenottoalueet rajattiin pääsääntöisesti 
suojeluohjelma-alueiden ulkopuolelle. HSO-alueille jäi kuitenkin joitakin ns. vanhoja soranottoalueita, 
joilla ottamistoiminta oli käynnissä. Valtioneuvoston päätöksen mukaan maa-ainesten rajoitettu otto oli 
jatkossakin mahdollista 16 suurehkolla harjujensuojeluohjelma-alueella. Näille harjualueille rajattiin 
yhteensä 42 rajoitetun oton osa-aluetta, joiden yhteispinta-ala oli noin 260 hehtaaria. Ottamisen laajuus 
ja ottotapa jätettiin tapauskohtaisesti harkittavaksi maa-aineslain mukaisessa lupamenettelyssä. Ottamis-
toiminnan tuli liittyä ensisijaisesti ottamisalueen maisemointiin. Harjujen suojelemiseksi ohjelma-
alueiden muuta maankäyttöä ei nähty yleensä tarpeelliseksi rajoittaa. Harjujensuojeluohjelmaan sisältyi 
vuonna 1984 noin 1000 hehtaaria luonnonsuojelulailla perustettuja luonnonsuojelualueita. 

Valtakunnallisesti arvokkaiden harjualueiden lisäksi maakunnallisessa ja kunnallisessa suunnitte-
lussa on huomioitu myös alueellisesti arvokkaat harjualueet. Näihin alueisiin sisältyy usein merkittäviä 
suojelu- ja moninaiskäyttöarvoja. Alueellisesti arvokkaita harjualueita on lisäksi tarkasteltu ja tarvittaes-
sa päivitetty useissa maakuntaliittojen selvityksissä ja POSKI-projekteissa. 

3.3 Arvokkaat moreenimuodostumat ja tuuli- ja rantakerrostumat  
Harjuluonnon suojelun lisäksi myös muiden maaperämuodostumien, kuten moreenimuodostumien sekä 
tuuli- ja rantakerrostumien, suojelemiseen on kiinnitetty viime vuosina aiempaa enemmän huomiota. 
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Valtakunnallisesti arvokkaiden moreenimuodostumien inventointi valmistui vuonna 2007 (Mäkinen 
ym., 2007) ja tuuli- ja rantakerrostumien inventointi vuonna 2011 (Mäkinen ym., 2011). 

Nämä muodostumat ja kerrostumat on inventoinneissa arvotettu niiden geologisten, maisemallisten 
ja biologisten ominaisuuksien perusteella. Inventointien yhteydessä on koottu tietoa kyseisistä geomor-
fologisista muodostumista ja tuotettu niistä yhtenäinen ympäristöperusteinen luokitusaineisto. 

Moreenin taloudellinen käyttö luonnon harjusoraa korvaavana materiaalina on lisääntymässä. Mo-
reenimuodostumien kiviaines, erityisesti jalostettuna, on monin paikoin jo lähitulevaisuudessa taloudel-
lisesti kiinnostava kiviainesvaranto. Moreenimuodostumissa esiintyy geologista, biologista ja maisemal-
lista monimuotoisuutta, minkä johdosta myös niiden suojelu on tärkeää. Keskeisiä maisemallisia ja 
elollisen luonnon arvoja moreenimuodostumissa ovat korkeat selänteet, paikoin avoimet kasvillisuus-
tyypit, varjorinteet tai ravinteikas maaperä, johon liittyy lehtoja tai lettoja. 

Tuuli- ja rantakerrostumat ovat syntytavaltaan, rakenteeltaan ja muodoiltaan hyvin erilaisia maape-
rän muodostumia. Tästä syystä ne ovat sekä geologisesti, biologisesti että maisemallisesti hyvin moni-
muotoisia. Tuulikerrostumista luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeimpiä ovat rannikoiden dyynit, 
joihin liittyy useita uhanalaisia luontotyyppejä sekä uhanalaista ja harvinaista lajistoa. Myös sisämaan 
dyynialueilla tavataan paahteisia rinteitä vaativia kasvillisuustyyppejä ja niiden eliölajistoa. Rannikoi-
den kaikki tuulikerrostumien luontotyypit, hiekkarannat ja monet sisämaan dyynimetsät on arvioitu 
uhanalaisiksi. Rantakerrostumilla on osittain samantyyppisiä ominaisuuksia. 

Tuuli- ja rantakerrostumat ovat maa-ainesvarantona vielä puutteellisesti tunnettuja ja vähän hyö-
dynnettyjä. Lähinnä harjujen, deltojen ja lajittuneiden reunamuodostumien pinnalla olevia tuuli- ja ran-
takerrostumia hyödynnetään silloin, kun maa-aineksia otetaan niiden alla olevista lajittuneista muodos-
tumista. Moreenikerrostumien pinnalla sijaitsevia rantakerrostumia on hyödynnetty lähinnä alueilla, 
joilla on puutetta harjusorasta ja -hiekasta. Paikallisesti hiekka- ja soravaltaisilla rantakerrostumilla voi 
olla huomattavaa taloudellista merkitystä kiviaineshuollolle. Rantakerrostumien kiviaines, erityisesti 
jalostettuna, tulee todennäköisesti olemaan jo lähitulevaisuudessa merkittävä kiviainesreservi. 

3.4 Pohjavesialueet 
Pohjavesialueita on kartoitettu ja luokiteltu 1970-luvulta lähtien, jolloin kartoitettiin vedenhankinnan 
kannalta tärkeät pohjavesialueet. Vuosina 1988–96 toteutettiin laaja pohjavesialueiden kartoitus- ja luo-
kitusprojekti, jossa kartoitettiin vedenhankintaan käyttökelpoiset pohjavesialueet ja pohjavettä uhkaavat 
toiminnot (Britschgi ja Gustafsson, 1996). Pohjavesialueet luokiteltiin käyttökelpoisuutensa ja suojelu-
tarpeensa perusteella vedenhankintaa varten tärkeisiin (I-luokka), vedenhankintaan soveltuviin (II-
luokka) ja muihin (III-luokka) pohjavesialueisiin (Britschgi ym., 1991). Tietojen hyödyntämisen sekä 
pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutostilanteisiin liittyväksi ohjeeksi julkaistiin opas vuonna 2009 
(Britschgi ym., 2009). Ajantasaiset pohjavesialueiden rajaus- ja luokitustiedot löytyvät ympäristöhallin-
non pohjavesitietojärjestelmästä (POVET). 

Vuoden 2015 alussa I–III luokkien pohjavesialueita oli Manner-Suomessa yhteensä 5897 kpl. Näis-
tä I- ja II-luokan pohjavesialueita oli 64,2 % ja niiden yhteispinta-ala oli lähes 10 000 km2. Näillä alueil-
la pohjavettä arvioitiin muodostuvan yhteensä yli 4,3 milj.m3/d. III-luokan pohjavesialueiden yhteispin-
ta-ala oli yhteensä noin 3000 km2. Pääosa (1844 kpl) III-luokan pohjavesialueista sijaitsi Lapissa (kuva 
1). 

Luokiteltujen pohjavesialueiden asema tuli viralliseksi, kun pohjavesialueiden rajausta ja luokitusta 
koskeva sääntely lisättiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annettuun lakiin (1299/2004) ja 
se tuli lainvoimaiseksi 1.2.2015 (1263/2014). Tämän lainsäädännön mukaan pohjavesialueet luokitel-
laan käyttökelpoisuutensa ja suojelutarpeensa perusteella vedenhankintaa varten tärkeisiin (1-luokka) ja 
muihin vedenhankintaan soveltuviin (2-luokka) pohjavesialueisiin. Lisäksi luokitellaan pohjavesialueet, 
joiden pohjavedestä pintavesi- tai maa-ekosysteemit ovat suoraan riippuvaisia (E-luokka). Uudistetussa 
lainsäädännössä säännellään myös mm. pohjavesialueiden määrittämisen ja luokituksen valmistelusta ja 
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tiedottamisesta sekä pohjavesialueiden suojelusuunnitelmista. Tässä tutkimuksessa pohjavesialueita 
tarkastellaan selvitystä tehtäessä käytettävissä olleiden pohjavesialueluokkien I–III pohjalta. 

Pohjavesialueiden rajaukset eivät sido lupa- ja muutoksenhakuviranomaisia, mutta ne ovat tärkeä 
tausta-aineisto esimerkiksi maa-aineslupamenettelyssä. Maankäytön suunnittelussa uudet pohjavesille 
riskejä aiheuttavat toiminnot pyritään ohjaamaan pohjavesialueen tai ainakin varsinaisen pohjaveden 
muodostumisalueen ulkopuolelle. Kaava- ja lupamääräyksillä pyritään estämään pohjaveden pilaantu-
misvaaraa. 

 

  
Kuva 1. Pohjavesialueiden yhteenlasketut kokonaispinta-alat maakunnittain ja pohjavesialueluokittain 
(lähde: POVET 23.3.2015). 

3.5 Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) 

3.5.1 Yleistä 
Maakunnissa on maa-aineslain voimaantulon jälkeen tehty useita kiviainesten käyttöön, ainesinventoin-
teihin sekä luonnon- ja maisemansuojelullisiin tekijöihin liittyviä erillisselvityksiä. Yhden keskeisen 
tausta-aineiston maakunnallisen kiviainesten käytön suunnittelussa muodostavat ympäristöministeriön, 
Suomen ympäristökeskuksen ja myöhemmässä vaiheessa maakunnallisten liittojen ohjaamien POSKI-
projektien tulokset. Vuonna 2015 POSKI-projekti on tehty tai tekeillä koko maassa (kuva 2). Maakun-
nallisia POSKI-projekteja on esitelty tarkemmin liitteessä 1. 
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Kuva 2. POSKI-projektin valmistumisvuosi maakunnittain. 

 
POSKI-projekteissa on koottu ja täydennetty alueellisia tietoja sora- ja kallioalueiden kiviainesten 

määrästä ja laadusta, niiden geologisista, biologisista ja maisemallisista arvoista sekä soveltuvuudesta 
vedenhankintaan ja kiviaineshuoltoon. Projekteissa on tehty myös kiviainesten kulutusennusteet ja sel-
vitetty tutkimusalueilla olevat luonnon kiviainesta korvaavat materiaalit, kuten rakennuskivilouhimoi-
den sivukivet sekä energiantuotantolaitosten tuhkat ja kuonat (kuva 3).  

Alueet on arvotettu maa-aineslain, ympäristönsuojelulain, vesilain, luonnonsuojelulain, muinais-
muistolain, maankäyttö- ja rakennuslain sekä metsälain ympäristökriteerien avulla, jonka jälkeen alueil-
le on määritelty niiden pääasiallinen käyttötarkoitus. Projektin lopputuloksena kiviainesalueet on luoki-
teltu ottamistoimintaan soveltuvuuden perusteella kolmeen pääryhmään: 

1) maa-aineksenottoon soveltumattomat alueet (E) 
2) maa-aineksenottoon osittain soveltuvat alueet (O) 
3) maa-aineksenottoon soveltuvat alueet (M) 
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Kuva 3. POSKI-projektin toteutuksen eri vaiheet. 

3.5.2 Geologisesti arvokkaat alueet 
POSKI-projekteissa tehdyissä luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaiden harjualueiden 
inventoinneissa on tarkasteltu harjumaisemaa, sen tilaa ja suojelutarvetta. Maastossa on käyty 
tarkistamassa yhteensä yli 2000 harjualuetta (kuva 4). 

Aiempien harjuluontotutkimusten luokittelukriteerejä on POSKI-projekteissa jonkin verran 
muokattu esimerkiksi luonnontilavaatimuksia on hieman väljennetty. Maisemallisesti merkittävä 
harjualue voi siten olla ympäristöstään erottuva, mutta luonnontilansa osin menettänyt. Tästä huolimatta 
erityisesti Etelä-Suomessa on joitain aiemmin valtakunnallisesti arvokkaaksi katsottuja alueita siirretty 
tarkistuksissa alempaan arvoluokkaan. Luokituksen alenemiseen on vaikuttanut pääasiassa 
ihmistoiminnan aiheuttamat erittäin merkittävät muutokset harjualueilla. 

POSKI-projektien yhteydessä tehdyissä harjualueiden tarkistuksissa on löydetty myös uusia, jopa 
valtakunnallisen tason kohteita sekä tehty rajaustarkistuksia. POSKI-projektissa tuotetulla uudella 
arvoluokituksella ja aluerajauksilla ei ole kuitenkaan merkitystä esimerkiksi harjujensuojeluohjelmaan 
tai maakuntakaavojen arvokkaisiin harjualueisiin kuuluvien alueiden asemaan. Uusia kaavoja 
laadittaessa tulisi sen sijaan tarkastella aiheuttavatko nämä uudet arvoluokitus ja aluerajausehdotukset 
muutostarvetta aiempaan kaavan aluevaraukseen. 
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Kuva 4. POSKI-projekteissa tarkistettujen luonnon- ja maisemansuojelullisesti arvokkaiden harjualueiden sijoittumi-
nen eri arvoluokkiin maakunnittain. 
*) Etelä-Savon POSKI-projektissa huomioitiin maakuntakaavan 121 arvokasta harjualuetta (alueita ei arvoluokiteltu)  
**) Satakunnan maakunnan liitto oli tehnyt harjualueiden arvotuksen juuri ennen POSKI-projektin käynnistymistä, joten tarkistus-
työtä ei tehty POSKI-projektin yhteydessä 
***) projekti kesken, tulokset eivät käytettävissä 
 

3.5.3 Pohjavesialueet 
POSKI-projektien yhteydessä pohjavesialueiden rajauksia on tarkistettu ja luokituksia tarkennettu, 
erityisesti III-luokan pohjavesialueiden osalta. Tutkimuksia on tehty yli 1100 pohjavesialueella. 
Tutkimusten perusteella on osa pohjavesialueista poistettu luokituksesta, osa yhdistetty toisiin 
pohjavesialueisiin ja osalla luokitus on tutkimusten pohjalta tarkentunut I- tai II-luokaksi. Lapissa ja 
Pohjois-Pohjanmaalla POSKI-projektit olivat selvitystä tehtäessä vielä kesken. Pirkanmaan POSKI-
projektin II vaiheesta saatiin jo osa tuloksista selvitykseen. 

Pohjavesialueita on POSKI-projektin yhteydessä tutkittu lukumääräisesti eniten Etelä-Karjalan 
maakunnassa (377 kpl). Keski-Pohjanmaalla tutkittiin projektin yhteydessä vain kuusi pohjavesialuetta. 
Hydrogeologisten tutkimusten perusteella noin joka toinen tutkituista pohjavesialueista on poistettu 
luokituksesta eli alueilla ei katsota olevan merkitystä vedenhankinnan kannalta. Luokituksesta 
poistettuja alueita oli suhteellisesti eniten (yli 80 % tutkituista alueista) Kymenlaaksossa, Pohjois-
Savossa, Kanta-Hämeessä ja Keski-Suomessa (kuva 5). 
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Kuva 5. POSKI -projekteissa tutkittujen ja luokituksesta poistettujen pohjavesialueiden lukumäärät maakunnittain.  
*) projekti kesken, tulokset eivät käytettävissä. 

3.5.4 Kiviainesalueet 
Maaperän kiviainesalueiden osalta POSKI-projekteissa on arvotettu yli 4000 hiekka- ja sora-aluetta. 
Kokonaisuudessaan mukana on ollut yli 6000 muodostumaa. Luokittelemattomia, yleensä 
kiviaineshuollon kannalta hyvin pieniä sora- ja hiekkamuodostumia oli lähes 2000. 

Arvotettuja kalliokiviainesalueita on yhteensä yli 3000 ja kokonaisuudessaan tarkasteluissa on ollut 
mukana yli 5000 kalliopaljastumaa. Luokittelemattomia kalliokiviainesalueita oli yli 2000. Nämä olivat 
pääasiassa laadultaan massakiveä tai sijaitsivat kulutuskohteisiin nähden niin kaukana, ettei alueille 
nähty tarkoituksenmukaiseksi tehdä luokitusta edeltäviä luontoinventointeja. 

Yleensä luokittelun tuloksena on esitetty sekä maa-ainestenottoon soveltumattomat, osittain 
soveltuvat että soveltuvat alueet, mutta osassa maakuntia on päädytty esittämään vain maa-
ainestenottoon soveltuvat alueet. Maa-ainestenoton kannalta vaikein tilanne on sora- ja hiekka-alueiden 
osalta, vain 13 % tutkituista ja luokitelluista alueista on katsottu soveltuvan maa-ainestenottoon. Kallion 
kiviainesalueiden osalta 40 % tutkituista alueista on luokiteltu maa-aineksenottoon soveltuviksi. 
Tuloksia ei tutkimusta tehtäessä ollut vielä käytettävissä Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakunnista 
(kuvat 6 ja 7). 
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Kuva 6. POSKI-projekteissa maa-ainestenoton soveltuvuuden perusteella luokiteltujen sora- ja hiekkamuodostumi-
en lukumäärä maakunnittain. 
*) projekti kesken, tulokset eivät käytettävissä. 
 
 

 
Kuva 7. POSKI-projekteissa maa-ainestenoton soveltuvuuden perusteella luokiteltujen kalliokiviainesalueiden lu-
kumäärä maakunnittain. 
*) Etelä- ja Pohjois-Savossa on tehty vain alustavaa tarkastelua  
**) Keski-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa kalliokiviainesalueet oli selvitetty jo ennen POSKI-projektia  
***) projekti kesken, tulokset eivät käytettävissä 
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3.6 Soranottoalueiden tila ja kunnostustarve (SOKKA) 

Soranottoalueiden tilaa ja kunnostustarvetta on selvitetty ELY-keskusten ja Suomen 
ympäristökeskuksen SOKKA-hankkeissa. SOKKA-hanke on valmistunut suurimmassa osassa maata 
vuosina 2003–2015 (kuva 8). 

 Tavoitteena on ollut selvittää soranottoalueiden jälkihoitotilanne sekä arvioida niiden aiheuttamia 
ympäristöriskejä, erityisesti pohjavesi- ja maisemariskejä, sekä määritellä ottoalueiden kunnostustarve. 
Selvitykset ovat keskittyneet pohjavesialueilla sijaitseviin soranottoalueisiin. Selvityksen tuloksia on 
hyödynnetty muun muassa maakunnallisessa maankäytön suunnittelussa sekä laadittaessa 
yksityiskohtaisia kunnostussuunnitelmia kiireellisimmin kunnostusta tarvitseville alueille. 
 

  
Kuva 8. Soranottoalueiden tila ja kunnostustarve (SOKKA) -hankkeen valmistumisvuosi maakunnittain. Harmaalla 
merkityillä alueilla SOKKA-hanketta ei ole tehty. 
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4 Geologisten inventointiaineistojen ja kiviaineshuollon 
huomioiminen maakuntakaavoissa – valtakunnallinen 
tilanne 

4.1. Lähtöaineisto ja tutkimusmenetelmä 
Valtakunnallisen tilanteen kartoittamiseksi tarkasteltiin miten hyväksytyissä maakuntakaavoissa on 
huomioitu geologisesti arvokkaat muodostumat, pohjavesialueet ja maa-ainestenottoalueet. Tarkastelun 
lähtöaineistoina olivat tiedot geologisesti arvokkaista alueista, pohjavesialueista sekä POSKI-
projekteissa tuotetut alustavat ehdotukset maa-ainestenottoon soveltuvista alueista. Maakuntakaavoja 
tarkasteltiin kaavaselostusten, saatavilla olleiden kohdeluetteloiden sekä kaavakarttojen avulla. 

Lisäksi maakuntakaavoista selvitettiin miten pohjavesialueet, arvokkaat geologiset muodostumat ja 
potentiaaliset maa-ainestenottoalueet on esitetty kaavakartoilla ja millaisia kaavamääräyksiä näille alu-
eille on annettu. Selvityksessä hyödynnettiin internetistä saatavia maakuntakaavaselostuksia. Maakun-
takaavoissa käytettyjä merkintöjä ja suunnittelumääräyksiä verrattiin sekä toisiinsa että ympäristöminis-
teriön asetuksen merkintöihin (Suomen rakentamismääräyskokoelma, 2000) ja ympäristöministeriön 
oppaan esimerkkeihin (Ympäristöministeriö, 2003). 

4.2 Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet 
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, MRL) mukaan valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet (VAT) on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan 
suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Tavoitteet tukevat ja edis-
tävät MRL:n yleisten ja siinä määriteltyjen alueiden käytön suunnittelun tavoitteiden saavuttamista. 
Keskeisiä tavoitteita ovat kestävä kehitys ja hyvä elinympäristö sekä alueidenkäytöllisten edellytysten 
turvaaminen valtakunnallisille hankkeille. Ensisijaisena tarkoituksena on varmistaa valtakunnallisesti 
merkittävien asioiden huomioon ottaminen kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa (kuva 
9). 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet edistävät luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä tur-
vaamalla luonnonvarojen saatavuutta myös tuleville sukupolville. Tätä silmällä pitäen alueidenkäytössä 
ja sen suunnittelussa huomioidaan luonnonvarojen sijainti ja hyödyntämismahdollisuudet. Alueidenkäy-
tössä edistetään myös vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä sekä varmistetaan, että valtakun-
nallisesti merkittävät luonnonperinnön arvot säilyvät. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi otetaan huo-
mioon valtakunnalliset ja maakunnalliset inventoinnit.  

VATteja uudistettaessa vuonna 2008 todettiin valtakunnallisina inventointeina olemassa oleviksi 
vain valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuu-
riympäristöt ja valtakunnallisesti merkittävät esihistorialliset suojelualuekokonaisuudet. Vesien hyvän 
tilan saavuttamiseksi ja luonnonperinnön arvojen säilyttämiseksi on kuitenkin tärkeää huomioida myös 
geologisesti arvokkaat muodostumat ja kohteet sekä vedenhankintaa varten tärkeät ja siihen soveltuvat 
pohjavesialueet. Tätä tukevat myös VATtien maakuntakaavoitukselle asettamat vaatimukset ottaa huo-
mioon käyttökelpoiset kiviainesvarat sekä niiden kulutus ja kulutustarve pitkällä aikavälillä. Kiviaines-
ten ottoon osoitettavien alueiden on myös perustuttava arviointiin, jossa on selvitetty alueiden luonto- ja 
maisema-arvot sekä toisaalta soveltuvuus vesi- ja kiviaineshuoltoon. 
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Kuva 9. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet osana alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää (mukailtuna Turu-
nen & Wähä, 2012). 

4.3 Maakuntakaavat 
Manner-Suomen nykyisten 18 maakunnan alueelle on vahvistettu yhteensä 29 maakuntakaavaa (tauluk-
ko 2). Ympäristöministeriö vahvistaa maakunnan liittojen hyväksymät maakuntakaavat, jonka jälkeen 
niitä käsitellään jo lainvoimaisina. Vanhin ympäristöministeriön vahvistama, edelleen voimassaoleva 
maakuntakaava on vuonna 2001 vahvistettu Rovaniemen seudun maakuntakaava. Tuoreimpia vahvistet-
tuja maakuntakaavoja ovat Länsi-Lapin, Pohjois-Karjalan 3.vaihe- ja Uudenmaan 
2.vaihemaakuntakaavat vuodelta 2014. 

Maakunnalliset kiviaines- ja pohjavesivarojen käytön suunnitelmat ovat tärkeä lähtöaineisto kaavo-
jen laadinnassa, mikäli ne täyttävät kaavaselvityksille asetetut vaatimukset (MRL 9 § ja asetuksen 1 §). 
Maakuntakaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota alueiden käytön ekologiseen kestävyy-
teen, vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön sekä maisema- ja luonnonarvojen vaalimiseen (MRL 
28 §).  

Maakuntakaavassa maa-ainesten ottamiseen soveltuvat alueet rajataan yleispiirteisesti. Myös maa-
aineksen laatua koskevat tiedot perustuvat yleispiirteiseen arvioon. Tästä syystä maa-ainesluvan hakija 
selvittää hankekohtaisesti ainesten laatuvaatimukset, hankkeen liiketaloudelliset edellytykset sekä hank-
keen ympäristövaikutukset muun muassa asutukseen, luontoon ja maisemakuvaan. 

Maakuntakaavan keskeiset periaatteet ja maakuntakaavassa esitetyt maakunnalliset tai seudulliset 
kaavaratkaisut ovat kuntakaavoituksen lähtökohtana. Alueiden käytön suunnittelujärjestelmän periaat-
teena on, että yleispiirteisempi kaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yksityiskohtaisempia kaa-
voja. Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan eikä asemakaavan alueella. Täten 
maakuntakaavan alueiden käyttöä koskevat periaatteet ja siinä osoitetut alueidenkäyttöratkaisut ovat 
kunnan kaavoituksen perustana.  
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Taulukko 2. Maakuntakaavat, joissa on käsitelty geologisia muodostumia ja maa-aineksenottoa sekä niiden vahvis-
tamisajat.  

Maakuntien 
l i itto 

Maakuntakaava 

 

Hyväksytty 
maakuntali i-
ton 
valtuustossa 

Vahvistuskä-
sittelyn 
ratkaisu 
(YM/VN) 

Muutoksenhaun 
päätös (KHO) 

Uusimaa 

Uudenmaan kokonais-
kaava (Uusimaa, Kes-
ki- ja Länsi-Uusimaa) 

2004 2006 2007 

Uudenmaan 1. vaihe-
maakuntakaava 

2008 2010 2012 

Itä-Uudenmaan maa-
kuntakaava 

2007 2010 2011 

Uudenmaan 
2.vaihemaakuntakaava 
(myös Itä-Uusimaa 
mukana) 

2013 2014  

Häme Kanta-Hämeen maa-
kuntakaava 

2004 2006 2007 

Päijät-Häme 
Päijät-Hämeen maa-
kuntakaava. 
Päijät-Hämeen maa-
kuntakaavaluonnos . 

2006 
 

2014 

2008 2008 

Varsinais-
Suomi 

Turun seudun kehys-
kuntien, Turunmaan, 
Vakka-Suomen ja 
Loimaan kokonais-
maakuntakaavat 

2010 2013  

Turun kaupunkiseudun 
maakuntakaava 

2002 2004 2006 

Salon seudun maakun-
takaava 

2006 2008  

Kymenlaakso 

Kymenlaakson taaja-
mamaakuntakaava 

2006 2008 2009 

Kymenlaakson maa-
seutu- (ja luonto) maa-
kuntakaava 

2009 2010 2012 

Etelä-Karjala Etelä-Karjalan maa-
kuntakaava 

2010 2011 2013 

Etelä-Savo Etelä-Savon maakunta-
kaava 

2009 2010 2011 

Satakunta Satakunnan maakunta-
kaava 

2009 2011 2013 

Pirkanmaa Pirkanmaan 
1.maakuntakaava 

2005 2007 2008 

Keski-Suomi Keski-Suomen 
2.vaihemaakuntakaava 

2010 2011 2012 

Etelä-
Pohjanmaa 

Etelä-Pohjanmaan 
maakuntakaava 

2003 2005  

Pohjanmaa Pohjanmaan maakun-
takaava 

2008 2010 2013 

Pohjois-Savo Pohjois-Savon maa-
kuntakaava 

2010 2011 2013 
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Taulukko 2 jatkoa. 

Maakuntien 
l i itto 

Maakuntakaava 

 

Hyväksytty 
maakuntali i-
ton 
valtuustossa 

Vahvistuskä-
sittelyn 
ratkaisu 
(YM/VN) 

Muutoksenhaun 
päätös (KHO) 

Pohjois-
Karjala 

Pohjois-Karjalan maa-
kuntakaavan täydennys 
2. vaihe 

2009 2010  

Pohjois-Karjalan maa-
kuntakaavan täydennys 
3. vaihe 

2013 2014  

Keski-
Pohjanmaa 

Keski-Pohjanmaan 
maakuntakaava 

2010 2012  

Pohjois-
Pohjanmaa 

Pohjois-Pohjanmaan 
maakuntakaava 

2003 2005 2006 

Kainuu Kainuun maakuntakaa-
va 

2007 2009 2009 

Lappi 

Itä-Lapin maakunta-
kaava 

2003 2004  

Pohjois-Lapin maakun-
takaava 

2006 2007  

Tunturi-Lapin maakun-
takaava 

2009 2010 2012 

Länsi-Lapin maakunta-
kaava 

2012 2014  

Rovaniemen seudun 
maakuntakaava 

2000 2001  

4.4 Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset 
Ympäristöministeriö on vuonna 2000 antanut asetuksen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaa-
voissa käytettävistä merkinnöistä (Suomen rakentamismääräyskokoelma, 2000). Tässä selvityksessä 
tarkastelluista aineistoista geologisesti arvokkaat muodostumat ja pohjavesialueet on säädetty merkit-
semään maakuntakaavaan ominaisuusmerkinnöin, mutta muitakin merkintöjä saa käyttää. Maa-
ainestenottoalueet merkitään aluevaraus- tai kohdemerkinnöin. Lisäksi MY aluevaraus- tai kohdemer-
kinnällä on mahdollista osoittaa maa- ja metsätalousvaltaisille alueita, joilla on erityisiä ympäristöarvoja 
esim. geologisia tai ekologisia ominaisuuksia (taulukko 3).  

Maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita osoitetaan aluevarausmerkinnöillä. Alueva-
rausmerkinnöillä osoitetaan alueen pääasiallinen käyttötarkoitus. Samalla alueella ei voi olla voimassa 
kahta eri aluevarausmerkintää (Ympäristöministeriö, 2003). Viiva- ja kohdemerkinnät ovat alueva-
rausmerkinnöistä poiketen kaavan muihin merkintöihin nähden päällekkäisiä. Kohdemerkintöjä käyte-
tään osoitettaessa pienialaisia alueita tai kun aluevarauksen ulottuvuudella ei ole ylikunnallisen ohjaus-
tarpeen tai maakuntakaavan muun sisällön kannalta merkitystä. Aluevarauksia voidaan tavanomaisen 
aluevaraussuunnittelun tarpeiden lisäksi käyttää täsmentämään ja tarkentamaan kehittämisperiaatteita tai 
osa-alueiden erityisominaisuuksia. 

Maakuntakaavan osa-alueiden erityisominaisuudet voivat liittyä luonnon- tai kulttuuriympäristön, 
maiseman sekä luonnonvarojen erityisiin arvoihin. Erityisominaisuuksia voivat olla myös osa-alueiden 
alueidenkäyttöä erityisesti rajoittavat ominaisuudet, kuten melu- ja vaara-alueet tai suojavyöhykkeet. 
Osa-alueiden erityisominaisuuksia osoittamaan voidaan käyttää rasteri- tai viivamerkintöjä. Erityisomi-
naisuuksia osoittavien merkintöjen alueella voi olla monenlaista alueidenkäyttöä. Osalla erityisominai-
suuksien osa-alueita toteutus voi tapahtua erityislainsäädännön kautta, jolloin osa-aluemerkinnällä on 
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ensisijassa informatiivinen merkitys (Ympäristöministeriö, 2003). Erityisominaisuus- ja kehittämisperi-
aatemerkintöjä voidaan käyttää päällekkäin muiden merkintöjen kanssa. 

Maakuntakaavoilla on suuri merkitys maa-aineslain mukaisessa lupaharkinnassa, kun lupahake-
muksen kohteena olevan alueen maisemallisia ja luonnonsuojelullisia arvoja arvioidaan. Kaavamerkintä 
ilmaisee alueen varausperusteen ja antaa viitteitä suojelutarpeesta sekä aluevarauksen suhteesta maa-
ainesten ottamiseen. 

Maakuntakaavassa maa-ainesten ottamiseen soveltuviksi osoitetuilla alueilla ottaminen on usein 
mahdollista tietyin ympäristöllisin edellytyksin. Kaavan ottamisaluevaraus (EO) ei kuitenkaan tarkoita 
sitä, että lupa maa-ainesten ottoon alueelle saataisiin. Vastaavasti kaavoissa osoitetut arvokkaat geologi-
set muodostumat ilmaisevat, että kyseisellä alueella on todennäköisesti maisema- ja luonnonarvoja, 
jotka on otettava huomioon maa-aineslupaharkinnassa. Maa-ainesluvan myöntämisen edellytykset tutki-
taan maa-aineslain mukaisessa menettelyssä hankekohtaisesti. Lupaa maa-ainesten ottamiseen voidaan 
hakea niillekin alueille, joilla ei ole kaavassa ottamisaluevarausta. 
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Taulukko 3. Esimerkkejä ympäristöministeriön asetuksessa ja oppaassa esitetyistä maakuntakaavan kaavamerkin-
nöistä ja suunnittelumääräyksistä (Suomen rakentamismääräyskokoelma, 2000 ja Ympäristöministeriö, 2003). 
Merkintä ja 
selitys 

Kuvaus Esimerkki suunnittelumääräyksestä 

 
Arvokas harjualue tai 
muu geologinen 
muodostuma 
 
(OMINAISUUS-
MERKINTÄ)  
 

Merkinnällä osoitetaan vähintään 
seudullisesti arvokkaita harju- ja 
kallioalueita ja muita vastaavia 
geologisia muodostumia. 

Merkinnällä on osoitettu maiseman ja luonnonarvojen kannal-
ta merkittäviä geologisia muodostumia. Alue tulee suunnitella 
niin, ettei aiheuteta kauniin maisemakuvan turmeltumista, 
luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnon-
esiintymien tuhoutumista taikka huomattavia tai laajalle ulot-
tuvia vahingollisia ominaisuuksia luonnonolosuhteissa. 
 
Suojelumääräysesimerkki: 
Alueen erityispiirteitä haitallisesti muuttavat toimenpiteet ovat 
kiellettyjä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä alueella sijait-
sevan, geologisesti arvokkaan harju- tai kalliomuodostuman 
suojeluun ja hoitoon. 

 
Tärkeä vedenhankin-
taan soveltuva pohja-
vesialue 
 
(OMINAISUUS-
MERKINTÄ)  
 

Merkinnällä osoitetaan ympäristö-
hallinnon kartoituksiin perustuvat 
luokkien I (vedenhankintaa varten 
tärkeä pohjavesialue) ja II (veden-
hankintaan soveltuva pohjavesi-
alue) mukaiset alueet. Myös luokan 
III (muu pohjavesialue) mukaiset 
alueet voidaan merkitä, etenkin 
silloin, kun ne ovat osa laajempaa 
pohjavesialuetta, josta osa kuuluu I- 
tai II-luokkaan. 

Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, että 
pohjaveden laatu ei niiden vaikutuksesta heikkene. 
Liikennealueet ja -väylät tulee suunnitella sellaisiksi, että 
pohjavettä vaarantavat onnettomuusriskit vähenevät ja varus-
taa riskialttiissa kohdissa sellaisilla suojarakennelmilla, joilla 
mahdollisten onnettomuuksien pohjavesille aiheutuvat haitat 
voidaan torjua. 
 
Rakentamismääräysesimerkki (edellyttää, että alueelle on 
määrätty MRL 33§:n mukainen rakentamisrajoitus): 
Alueella on rakentaminen sallittu vain siten, että alueen pohja-
veden tai pintaveden käyttömahdollisuuksia ja veden laatua tai 
riittävyyttä ei vaaranneta. 
 
Suojelumääräysesimerkki: 
Vedenhankinnan kannalta tärkeitä luonnonolosuhteita ei saa 
vaarantaa. 

 
Maa-ainestenottoalue 
  
(ALUEVARAUS- 
TAI KOHDEMER-
KINTÄ) 
 

Merkinnällä osoitetaan alueita 
soran, turpeen tai muiden maa-
ainestenottoa varten. 
EO-merkinnällä osoitetaan alueita, 
joilla jo on ainesten ottotoimintaa 
tai joilla ainesten ottotoiminnan 
edellytykset on selvitetty.  
Erilaisten maa-ainestenottoalueet 
voidaan erotella toisistaan aluee-
seen liittyvien kirjain- tai numero-
tunnusten avulla. 

Alueiden käytön suunnittelussa tulee erityisesti ottaa huomioon 
ympäröivän harjualueen maisemalliset arvot ja harjumuodos-
tuman luonteenomaiset piirteet, ympäröivä vesi- ja kulttuuri-
maisema sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät 
kohteet. 
 

 
Maa- ja metsätalous-
valtainen alue, jolla 
on erityisiä ympäris-
töarvoja 
 
(ALUEVARAUS- 
TAI KOHDEMER-
KINTÄ) 
 

MY-merkintää käytetään sellaisten 
maa- ja metsätalousvaltaisten aluei-
den osoittamiseen, joilla erityisiin 
kulttuuri- ja luonnonmaiseman 
arvoihin ja ympäristönhoitoon tulisi 
kiinnittää huomiota. Merkintään on 
yleensä tarpeen liittää alueen ympä-
ristön suojelemiseksi tarkoitettuja 
kaavamääräyksiä, joilla annetaan 
reunaehtoja alueen suunnittelulle ja 
käytölle. Alueen ympäristöarvot on 
syytä tuoda esille kaavaselostukses-
sa. Rakentamismääräyksen antami-
nen edellyttää, että alueelle on 
määrätty MRL 33 §:n mukainen 
rakentamisrajoitus. 

Suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen mai-
semapiirteisiin, kulttuuriperintöön sekä geologisiin ja ekolo-
giin ominaisuuksiin. Alueelle ei tule suunnitella mittavaa maa-
ainestenottoa. 
Alueen käytön suunnittelussa on otettava huomioon luonnon 
monimuotoisuuden säilyminen. Suunnittelussa tulee lähtökoh-
daksi ottaa maa-ainestenotosta vaurioituneiden osien maise-
mointi ja kunnostus uhanalaisen kasvilajiston suojelunäkökoh-
dat huomioon ottaen (MY/eo). 
 
Rakentamismääräysesimerkki: 
Alueella sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä ja muu sel-
lainen rakentaminen, joka soveltuu alueen maisemallisiin 
arvoihin. 
 
Suojelumääräysesimerkki: 
Alueen käytössä on otettava huomioon maiseman, luonnon ja 
kulttuurihistorian arvot. Alueella ei saa suorittaa sellaisia 
toimenpiteitä, jotka turmelevat alueen ympäristöarvoja. 
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4.5 Inventointiaineistojen huomioiminen maakuntakaavoissa 

4.5.1 Yleistä 
Valtakunnalliset geologiset inventointiaineistot ovat tärkeä kaavoituksen lähtöaineisto ja niiden tulokset 
olikin huomioitu pääosassa maakuntakaavoista. Lisäksi monissa maakunnissa on tehty geologisiin muo-
dostumiin liittyviä alueellisia luonto- ja maisemaselvityksiä, joista on saatu yksityiskohtaisempaa tietoa 
etenkin maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaista harju- ja kallioalueista. Osassa maakuntakaavoista 
oli osoitettu valtakunnallisesti arvokkaiden alueiden lisäksi myös maakunnallisten selvitysten kohteita. 
Taulukossa 4 on esitetty yleispiirteisesti tiedot maakuntakaavoissa huomioiduista geologisesti arvok-
kaista muodostumista, pohjavesialueista ja maa-ainestenottoalueista. Tarkastelussa hyödynnettiin maa-
kuntakaavaselostuksia ja niihin liittyviä alueluetteloita sekä digitaalisia kaavakarttoja.  

4.5.2 Geologisesti arvokkaat alueet 
Geologisesti arvokkaiden alueiden inventointien ja maakuntakaavojen valmistumisajankohdat vaikutti-
vat siihen, miten eri inventointiaineistot oli voitu huomioida maakuntakaavoissa. Esimerkiksi valtakun-
nallisesti arvokkaat harjualueet oli inventoitu jo 1980-luvulla, kun taas arvokkaiden tuuli- ja rantaker-
rostumien inventointi valmistui vasta vuonna 2011.  

Valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan kuuluvat alueet oli osoitettu kaikissa maakuntakaa-
voissa (taulukko 4). Maakuntakaavoissa osoitettujen alueiden rajaukset erosivat paikoin suojeluohjel-
man rajauksista. Maakunnallisesti arvokkaat harjualueet oli osoitettu noin 60 %:ssa maakuntakaavoista. 
Paikallisesti arvokkaita harjualueita ei ollut yleensä osoitettu maakuntakaavoissa vaan ne esitettiin pää-
sääntöisesti yleiskaavoissa. 

Maakuntakaavoissa arvokkaina kallioalueina oli yleensä osoitettu valtakunnallisen kallioalue-
inventoinnin arvoluokkiin 1–4 kuuluvat alueet. Nämä alueet oli osoitettu noin 65 %:ssa maakuntakaa-
voista (taulukko 4). Arvokkaita kallioalueita koskevat kaavamerkinnät olivat yleensä informatiivisia ja 
kaavamääräyksissä viitattiin maa-aineslain 3 §:n ottamista koskeviin rajoituksiin. Päijät-Hämeessä, Ete-
lä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla arvokkaita kallioalueita ei ollut osoitettu, vaikka inventoinnit olivat 
valmistuneet jo ennen maakuntakaavaa.  

Valtakunnallisesti arvokkaiden moreenimuodostumien inventoinnin tulokset oli huomioitu yli puo-
lessa maakuntakaavoista. Valtakunnallisesti arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat oli huomioitu Keski-
Suomen ja Länsi-Lapin maakuntakaavoissa. 

  

 
Geologisesti arvokkaita alueita koskevissa kaavamerkinnöissä oli suurta vaihtelua. Yleisimmin käy-

tössä oli ge-ominaisuusmerkintä (ks. yllä), mutta myös MY-, MYg-, MY1- ja MY-hs-merkintöjä oli 
käytetty (liite 2).  

Pääsääntöisesti maakuntakaavan arvokkaat geologiset alueet ovat maa-aineslain 3 §:n tarkoittamia 
alueita, joille maa-aineslupaa ei voida myöntää. Maa-ainestenoton soveltuvuus alueelle ratkaistaan kui-
tenkin tapauskohtaisesti maa-aineslain mukaisessa lupamenettelyssä. Geologisesti arvokkaita alueita 
koskevissa kaavamääräyksissä edellytettiin maankäytön suunnittelussa yleensä otettavaksi huomioon 
maa-aineslain kriteerit. Osassa kaavamääräyksiä viitattiin myös maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä 
luonnonsuojelulakiin (liite 2). Näiden alueiden suunnittelulle ei ollut yleensä asetettu ehdottomia esteitä, 
mutta alueiden geologiset ja maisemalliset arvot oli edellytetty otettavan huomioon. Geologisesti arvok-
kaiden alueiden erityisominaisuusmerkinnällä oli vaikutuksia lähinnä maa-ainestenoton toteuttamis-
mahdollisuuksiin alueella. 

Suunnittelumääräyksissä edellytettiin yleensä otettavaksi huomioon alueen geologiset ja maisemal-
liset ominaispiirteet. Määräyksissä korostuivat maa-aineslain tavoitteet. Alueiden käyttö edellytettiin 
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suunniteltavaksi siten, että siinä huomioidaan kauniin maisemakuvan, luonnon merkittävien kauneusar-
vojen tai erikoisten luonnonesiintymien säilyminen ja turvataan luontoa vahingollisilta vaikutuksilta. 
Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Lapin maakuntakaavoissa geologisesti arvokkaille alueille ei ollut 
esitetty suunnittelumääräyksiä. 

Maakuntakaavan ohjausvaikutus toteutuu arvokkailla harjualueilla ja muilla geologisilla muodos-
tumilla ensisijaisesti maa-aineslain säädösten kautta. Maa-aineslaissa esitetyt ottotoimintaa ohjaavat 
reunaehdot ovat olleet lähtökohtana geologisten inventointiaineistojen määrittelyssä ja luokittelussa. 
Maa-aineslupaviranomaisen on pyydettävä maakunnanliiton lausunto, jos lupahakemus koskee maakun-
takaavoituksen kannalta tärkeää aluetta. Näitä alueita ovat muun muassa maakuntakaavassa ominai-
suusmerkinnällä osoitetut arvokkaat harju-, kallio- ja moreenialueet. 

4.5.3 Pohjavesialueet 
Pohjavesialueita oli osoitettu kaikissa maakuntakaavoissa. Pääsääntöisesti maakuntakaavoissa oli osoi-
tettu sekä tärkeät että vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet (I- ja II-lk). Osassa maakuntakaavoja 
oli huomioitu vain I-luokan pohjavesialueet. Lapin ja Keski-Suomen maakuntakaavoissa olivat mukana 
I-luokan pohjavesialueet sekä pieni osa II-luokan pohjavesialueista. Keski-Suomessa II-luokan pohja-
vesialueista oli huomioitu vain sellaiset, jotka sijaitsivat maa- tai ylikunnallisesti strategisesti (liite 3). 
Osassa maakuntakaavoja oli käytössä pohjavesialueen kohdemerkintä (esim. Pirkanmaa, Satakunta). 
Pistemäisiä pohjavesialueita, kuten kalliopohjavedenottamoita, ei maakuntakaavoissa yleensä ollut osoi-
tettu. Edellä mainittujen seikkojen lisäksi pohjavesialueiden luokituksen muutokset aiheuttivat sen, että 
maakuntakaavojen pohjavesialuerajaukset eivät aina vastanneet ympäristöhallinnon päivitettyä pohja-
vesialuerajausta.  

 

 
Pohjavesialuemerkinnät vaihtelivat eri maakuntakaavoissa. Yleisimmin käytössä oli erityisominai-

suutta ilmaiseva merkintä, jossa reunaviivana oli katkoviiva ja alueen tunnuksena pv (ks. yllä). Lapissa 
ja Etelä-Pohjanmaalla oli käytetty rasterimerkintöjä (liite 3). Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa oli 
rasterimerkinnällä esitetty pohjavesialue, jolla osoitettiin määrällisesti ja laadullisesti myös tulevien 
sukupolvien pohjaveden tarve. Keski-Suomen maakuntakaavassa oli osoitettu erikseen myös poistuvan 
pohjavesialueen merkintä. 

4.5.4 Maa-ainestenottoalueet 
Maa-ainestenottoon liittyvissä maakuntakaavavarauksissa oli hyödynnetty tausta-aineistona POSKI -
projektien inventointitietoja ja alue-ehdotuksia. Projekti oli mainittu kaikkien maakuntakaavojen kaa-
vaselostuksissa, jotka oli tehty alueella valmistuneen projektin jälkeen. POSKI-projektin tuloksia oli 
hyödynnetty myös maakuntakaavoissa arvioitaessa kiviainesten kulutusmääriä tulevaisuudessa. Myös 
SOKKA-hanke oli mainittu tärkeänä tausta-aineistona osassa maakuntakaavoja.  

POSKI-projektien tuloksia oli hyödynnetty etenkin maakuntakaavojen kalliokiviainesten otto-
aluevarauksissa, vaikka projektin kalliopaljastumiin pohjautuva pienipiirteinen ja yksityiskohtainen 
aluerajaus onkin ollut maakuntakaavoituksen kannalta haasteellinen. Osassa maakuntakaavoja (esim. 
Häme) kiviainesten ottoalueet olikin osoitettu laajempina kuin POSKI-projektissa.  

Maa-ainestenottoon liittyviä aluevarauksia ei ollut osoitettu Varsinais-Suomen, Pirkanmaan eikä 
pääosin myöskään Lapin maakuntakaavoissa. Lapissa oli osoitettu Länsi-Lapin ja Rovaniemen maakun-
takaavoissa joitakin kiviainesten ottoalueita. Päijät-Hämeen maakuntakaavassa kallioalueiden osalta ei 
ollut osoitettu ottoaluevarauksia, mutta maa-ainestenottoalueet oli osoitettu varsinaisen maankäyttömer-
kinnän päälle osa-aluemerkintänä. Uudenmaan maakuntakaavassa ei ollut osoitettu aluevarauksia maa-
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ainesten ottamiseen, mutta maakuntakaavassa oli osoitettu yleispiirteisinä aluerastereina maakunnan 
kiviaineshuollon kannalta merkittäviä sora-, hiekka- tai kalliokiviainesvaroja. Näillä alueilla on maan-
käyttöä suunniteltaessa kiinnitettävä huomiota kiviainesten ottoedellytysten säilymiseen. Toisaalta näillä 
alueilla kiviainesten ottoa suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon maakuntakaavassa tai 
muussa oikeusvaikutteisessa suunnitelmassa osoitettu alueen varsinainen käyttötarkoitus (liite 4). 

Maakuntakaavoissa oli muutamia maa-ainestenottoaluevarauksia, jotka eivät olleet yhteneviä 
POSKI-projektin ehdotusten kanssa. Ottoaluevarauksia sijoittui muun muassa pohjavesialueille, jotka 
POSKI-projektissa oli arvotettu maa-ainestenottoon soveltumattomiksi. Nämä aluevaraukset olivat pää-
osin osoitettu jo aiemmissa seutukaavoissa tai maakuntakaavoissa ja näitä aluevarauksia ei ollut nähty 
tarpeelliseksi poistaa maakuntakaavaa uudistettaessa. 

Maa-ainestenottoon liittyvät aluevaraukset maakuntakaavoissa oli yleisimmin merkitty vaalean-
punertavalla EO-aluevarausmerkinnällä (liite 4). 

 

 
Ottoaluetta tarkentavia lisämerkintöjä oli käytössä yhdeksässä maakuntakaavassa (taulukko 4). 

Ympäristöministeriön ohjeiden mukaisesti alueiden luonteen tarkemmassa määrittelyssä oli voitu käyt-
tää sekä numeroita että kirjaimia. Lisämerkintöjen käytössä ei ollut yhtenäisiä merkintätapoja. Esimer-
kiksi eo-2-, EO2- tai eo/2-merkinnöillä eri maakuntakaavoissa oli osoitettu vedenoton ja maa-
ainestenoton yhteistoiminta-aluetta, seudullista merkitystä omaavia rakennuskiviainesten ottoalueita tai 
kalliokiviainesten ottovyöhykkeitä. 

Suunnittelumääräyksiä EO-alueille oli annettu puolessa maakuntakaavoista. Määräykset eri maa-
kuntakaavoissa vaihtelivat paljon. Suunnittelumääräyksiä oli annettu muun muassa vaiheittaisesta otto-
toiminnan toteutuksesta, suojakerroksista ja -vyöhykkeistä, koko muodostumaa koskevien ottosuunni-
telmien laatimisesta sekä alueen tulevan käytön huomioimisesta ottotoiminnassa.  
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Taulukko 4. Pohjavesialueiden, kiviaineshuollon alueiden ja geologisesti arvokkaiden alueiden huomioiminen 
vahvistetuissa maakuntakaavoissa. 

*) ilmoitettu merkittävinä kiviainesten varantoalueina  

**) Turun kaupunkiseudulla ei ole valtakunnan eikä maakunnan tasoisia harjukohteita 

Maakuntakaava Pohja-
vesi-

alueet 

Maa-ainesten-
ottoalueet 

 

Arvokkaat 
harjualueet 

 

Geologisesti arvokkaat 
alueet 
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Uusimaa x x x* x* x x x x  
Itä-Uusimaa  x x x x   x   
Kanta-Häme  x x x x x x x x  
Päijät-Häme  x x x  x x    
Turun seudun kehys-
kunnat x x   x x x x  

Turun kaupunkiseutu x x   ** ** x   
Salon seutu x x   x x x   
Kymenlaakson taaja-
ma x x x x x  x   

Kymenlaakson maa-
seutu x x x x x x x x  

Etelä-Karjala x x x x x x x x  
Etelä-Savo x x x x x x    
Satakunta x x x x x x x x  
Pirkanmaa x x   x x x x  
Keski-Suomi  x osin x x x x x x x 
Etelä-Pohjanmaa x x x x x     
Pohjanmaa x x x x x     
Pohjois-Savo x x x x osin osin x x  
Pohjois-Karjala x x x x x x x x  
Keski-Pohjanmaa x x x x x x x x  
Pohjois-Pohjanmaa x osin x x x x x   
Kainuu x x x  x x x   
Itä-Lappi x    x     
Pohjois-Lappi x    x     
Tunturi-Lappi x osin   x   x  
Länsi-Lappi x osin x x x    x osin 
Rovaniemen seutu x  x x (1) x      
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5 Geologisten inventointiaineistojen ja kiviaineshuollon 
huomioiminen Uudenmaan ja Satakunnan 
maakuntakaavoissa  

5.1. Lähtöaineisto  
Uudenmaan ja Satakunnan alueelta selvitettiin valtakunnan tilannetta yksityiskohtaisemmin miten maa-
kuntakaavojen kaavamerkinnöissä ja -määräyksissä on huomioitu geologisesti arvokkaat muodostumat, 
pohjavesialueet ja maa-ainestenottoalueet. Selvityksessä hyödynnettiin näiden alueiden maakuntakaava-
karttoja ja kaavaselostuksia sekä kaavojen laadinnassa käytettyjä tausta-aineistoja, kuten POSKI-
projektin tuloksia.  

5.2 Maakuntakaavatilanne 

5.2.1 Uusimaa  
Uudellamaalla on voimassa useita vahvistettuja maakuntakaavoja. Osittain tämä johtuu siitä, että nykyi-
sen Uudenmaan liiton alueella oli aiemmin kaksi maakuntaliittoa; Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maa-
kuntaliitto. Itä-Uudenmaan maakuntaliitto yhdistettiin Uudenmaan maakuntaliittoon vuonna 2011. Uu-
denmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntakaavat ovat kokonaiskaavoja, joissa on esitetty kaikki 
maankäyttömuodot. Vaihekaavat täydentävät ja päivittävät kokonaiskaavoja valittujen teemojen osalta. 
Vallitsevaa kaavatilannetta tulkittaessa on otettava huomioon kaikki voimassa olevat maakuntakaavat. 

Uudenmaan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä vuonna 2006. Siinä on esitetty 
muun muassa arvokkaat geologiset muodostumat ja pohjavesialueet. Vuonna 2007 valmistunut Uuden-
maan 1. vaihemaakuntakaava täydentää kokonaismaakuntakaavaa merkittäviä ympäristöhäiriöitä aiheut-
tavien teemojen osalta. Kaavassa on osoitettu muun muassa kiviaineshuollon alueet sekä laajat yhtenäi-
set metsätalousalueet. Ympäristöministeriö vahvisti Uudenmaan 1. vaihekaavan vuonna 2010. 

Uudenmaan maakuntakaavat eivät sisällä entisen Itä-Uudenmaan alueen kuntia. Näillä kymmenen 
kunnan alueella on voimassa ympäristöministeriön vuonna 2011 vahvistama Itä-Uudenmaan maakunta-
kaava. Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa on osoitettu muun muassa pohjavesialueet, arvokkaat geolo-
giset muodostumat sekä kiviainesten ottoalueet. Vuoden 2009 alussa Sipoosta Helsinkiin liitetyn Öster-
sundholmin alueella ovat voimassa maakuntakaava vuodelta 2000 sekä aiemmat seutukaavat, jotka ovat 
nykyisin lainmukaisia maakuntakaavoja.  

5.2.2 Satakunta 
Satakunnan maakuntakaavan laatiminen aloitettiin vuonna 2003. Tuolloin voimassa ollut seutukaava 
tarkistettiin ja ajantasaistettiin maankäyttö- ja rakennuslain vaatimuksia vastaavaksi maakuntakaavaksi. 
Satakunnan maakuntakaava sai lainvoiman, kun se vahvistettiin ympäristöministeriössä vuonna 2011.  

Satakunnan maakuntakaava on kokonaismaakuntakaava. Sen tavoitteena on edistää luonnonvarojen 
säästävää ja kestävää käyttöä siten, että luonnonvarojen saatavuus turvataan myös tuleville sukupolville. 
Vesi- ja maa-ainesvarojen osalta tähän pyritään ohjaamalla maankäyttöä siten, että pohjavesialueiden 
käyttökelpoisuus turvataan samalla kun yhdyskuntarakentamiseen osoitetaan riittävästi maa-
aineksenottoalueita. Myös maaperän suojeluun sekä maisemaan ja luonnonarvoihin on kiinnitetty huo-
miota osoittamalla luonnon- ja maisemansuojelullisesti arvokkaat alueet. 
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5.3 Kiviaineshuolto ja sen huomioiminen kaavoja laadittaessa 

5.3.1 Uusimaa 
Maakuntakaavan kiviaineshuoltoon liittyvä tausta-aineisto 

Uudenmaan alueella kiviaineshuoltoa on tarkasteltu erityisesti Uudenmaan I. vaihekaavassa ja siihen 
liittyvissä taustaselvityksissä. Uudenmaan vaihemaakuntakaavan keskeisiä tausta -aineistoja olivat ”Uu-
denmaan kiviaineshuollon kehityskuvat”-selvitys ja POSKI-projektin tulokset.  

Maakuntakaavojen keskeinen lähtöaineisto kiviaineshuoltoalueista oli vuonna 2006 valmistuneen 
Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan POSKI-projektin tulokset. Projektissa luokiteltiin maakunnan sora- ja 
hiekka-alueita sekä kallioalueita kolmeen luokkaan: maa-ainestenottoon soveltumattomiksi, ottoon osit-
tain soveltuviksi tai ottoon soveltuviksi alueiksi. Näitä alueita täydennettiin Uudenmaan suurimmille 
kiviainesalan yrityksille tehdyn haastattelututkimuksen pohjalta. Alueiden soveltuvuutta kiviaineshuol-
toon arvioitiin lisäksi niiden sijainnin suhteessa asutukseen, liikenneverkkoon, suojelu- ja virkistysaluei-
siin sekä kuntien suunnitelmiin.  

Lisäksi vuonna 2006 julkaistussa Uudenmaan liiton selvityksessä ”Uudenmaan kiviaineshuollon 
kehityskuvat” määriteltiin tavoiteltava kestävää kiviaineshuoltoa tukeva toimintatapa. Tavoitetilan mu-
kaan maakunnan kiviaineshuoltoon on varattu määrällisesti ja laadullisesti riittävät alueet, kiviaines-
huollon jatkuvuus on turvattu, kiviaineksen käyttö on säästeliästä ja kestävän kehityksen mukaista ja 
ristiriidat ympäristön ja muun maankäytön kanssa on minimoitu. Maankäytön suunnittelulla luodaan 
edellytykset kestävän kiviaineshuollon toteuttamiseksi tunnistamalla tarvittavat aluevaraukset ja osoit-
tamalla ne eri kaavatasoilla.  

Kiviaineshuolto 
Uusimaa ja erityisesti pääkaupunkiseutu muodostavat maamme suurimman kiviainesten kulutus-

alueen. Maakuntakaavaa laadittaessa 2000-luvun alkupuolella Uudellamaalla oli jo niukasti soran- ja 
hiekanottoon soveltuvia alueita. Soravarojen käyttöä rajoittivat muun muassa asutus ja siihen liittyvä 
virkistyskäyttö sekä pohjavesien-, maiseman-, kallioalueiden- ja harjuluonnonsuojelu. Soravarojen osal-
ta Uusimaa ei ollut enää omavarainen. Kiviainesten kuljetusmatkat olivat pidentyneet ja pääkaupunki-
seudulle tuotiin rakennusmateriaalia maakunnan ulkopuolelta, lähinnä Etelä-Hämeestä. Sora- ja hiekka-
varojen vähentyessä rakennustoiminnassa oli siirrytty käyttämään enemmän kalliokiviainesta. 

Kalliokiviainesta Uudellamaalla oli maakuntakaavaa laadittaessa sen sijaan runsaasti, ja kallionot-
tolupa-alueita oli myös lähellä pääkaupunkiseutua. Silloisen ja suunnitellun maankäytön, laajentuvan 
haja-asutuksen sekä erilaisten luonto- ja ympäristöarvojen todettiin kuitenkin rajoittavan merkittävästi 
louhintamahdollisuuksia eri puolilla Uuttamaata. Kiviaineshuollossa hyödynnettiin etenkin pääkaupun-
kiseudulla myös rakennuspohjien louhinnasta syntyvää kiviainesta. Lisäksi Uudellamaalla, erityisesti 
Mäntsälässä, louhittiin rakennuskiveä. Louhinnan yhteydessä syntyi huomattavia määriä ns. sivukiveä, 
joka hyödynnettiin kalliomurskeena kiviaineshuollossa. 

Uudellamaalla arvioitiin tarvittavan vuosina 2006–2035 noin 250–350 milj. m³ kiviainesvaroja, 
joista noin 70 % tullaan käyttämään pääkaupunkiseudulla. Tuolloin voimassa olleet ottoluvat kattoivat 
tästä määrästä ainoastaan pienen osan. Uudeltamaalta todettiin olevan vielä löydettävissä maakunnalli-
sesti merkittäviä kiviainesvarantoja. Etenkin kalliokiviaineksen osalta tilannetta pidettiin kohtuullisen 
hyvänä (kuva 10). Sen sijaan maa-ainestenottoon soveltuvat harjukiviainesvarannot olivat lopussa, eikä 
niiden laadun katsottu vastaavan käyttötarvetta. Suurinta osaa sora- ja hiekkaesiintymistä ei voitu käyt-
tää laajamittaiseen, maakunnallisia tarpeita palvelevaan ottotoimintaan johtuen alueen asutuksesta, 
muusta maankäytöstä tai luonnon olosuhteista. Lisäksi suurimmasta osasta hiekka- ja soraesiintymiä 
otettiin pohjavettä, mikä rajoitti tai esti maa-ainestenoton. 

Uudenmaan kiviainestaseen arvioitiin maakuntakaava laadittaessa olevan alijäämäinen soravaltais-
ten harju-ainesten osalta. Ennustettu tarve vuosille 2006–2035 oli noin 90 milj. m³ ja käyttöön arvioitiin 
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saatavan alle 40 milj. m³, vaikka kaikki selvityksessä mukana olevat alueet otettaisiin käyttöön ja soraa 
otettaisiin myös pohjaveden pinnan alapuolelta. Soran tuonnin Etelä-Hämeestä Uudellemaalle arvioitiin 
lisääntyvän ja kuljetusmatkojen pitenevän. Hiekkavaltaista ainesta Uudellamaalla sen sijaan oli riittä-
västi. Vuosien 2006–2035 tarve arvioitiin olevan noin 16 milj. m³ ja selvityksissä tarkasteltavien esiin-
tymien hiekan massamäärä oli yli 60 milj. m³. 

Kallioalueilla hyödyntämismahdollisuuksia oli etenkin laatuluokaltaan heikomman ns. massakiven 
varannoissa. Myös lujuusluokaltaan hyvän (laatuluokat A ja I), ns. kovan kiven varannot olivat kohtuul-
lisen suuret. POSKI-projekteissa mukana olleiden kovan kiven alueiden kokonaismassamäärän arvioi-
tiin olevan 30–60 milj. m³, kun tarve vuosina 2006–2035 oli noin 17 milj. m³. 

Rakentamisessa syntyvän hyödynnettävän ylijäämälouheen määrä arvioitiin olevan Uudellamaalla 
noin 10–15 % tarvittavasta kokonaiskivimäärästä. Määrän todettiin vaihtelevan suuresti vuosittain eikä 
ylijäämälouheen varaan katsottu voitavan rakentaa pitkäjänteistä kiviaineshuoltoa. Ylijäämälouheen 
hyödyntämisen edellytyksenä oli varasto- ja operointialueiden sijoittuminen lähelle louheen synty- ja 
käyttöpaikkoja. 

Uudenmaan rannikon läheisyydessä oli mittavat merihiekkaesiintymät, joita käytettiin muun muas-
sa Vuosaaren sataman rakentamisessa. Merihiekan hyödyntämisen etuna pidettiin kiviainesten kulje-
tusmatkojen lyhentymistä. Merihiekan käytön muualla kuin rantarakentamiskohteissa todettiin edellyt-
tävän lisäselvityksiä sekä satama- ja varastointialueiden varaamista pääkaupunkiseudun lähistöltä.  

Kiviaineshuollon vaihtoehtotarkasteluissa todettiin, että lähellä pääkaupunkiseutua keskitetty kal-
liokiviaineksenotto olisi kustannusten ja myös ympäristön kannalta mahdollisesti paras vaihtoehto. Se 
säästäisi maapinta-alaa muille toiminnoille sekä mahdollistaisi tavanomaista ottoa pitkäaikaisemman 
toiminnan alueella, joka loisi edellytykset investoida tehokkaammin ympäristöhaittojen vähentämiseen. 

 

  
Kuva 10. Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan kiviainesvarojen laskennallinen riittävyys vuosina 2005–2030. Kiviainesva-
roihin on hiekka- ja sora-alueilla laskettu POSKI-luokkien O- ja M-alueiden massat ja kallioalueilla M-alueiden mas-
sat.  (Kinnunen ym., 2006). * Mikäli ottotaso on 10 m ympäröivän maiseman tasoa alempana. 
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Kiviaineshuollon huomioiminen maakuntakaavassa 
Vuonna 2007 valmistuneen Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan yhtenä keskeisenä tavoitteena oli 

luoda mahdollisuudet pitkän aikavälin kiviaineshuollon järjestämiselle osoittamalla hyvien kiviainesva-
rantojen sijainti. Näiden kiviainesvarantojen määrittelyssä otettiin huomioon alueiden luonto- ja maise-
ma-arvot sekä toisaalta soveltuvuus vesihuoltoon ja kiviainestuotantoon. Kaavassa selvitettiin myös 
mahdollisuus sovittaa yhteen kiviainestenottoa ja ottoalueiden rinnakkais- ja jälkikäyttöä.  

Vaihemaakuntakaavassa otettiin huomioon vuonna 2006 vahvistettu maakuntakaava ja siinä esitetyt 
pohjavesialueet, arvokkaat harjualueet ja muut geologiset muodostumat sekä kulttuuriympäristön tai 
maiseman vaalimisen kannalta tärkeät alueet. Maakuntakaava ja vaihemaakuntakaava muodostavat ko-
konaisuuden, jossa on huomioitu kiviainesvarantoihin liittyvät suojelu- ja ympäristöarvot sekä toisaalta 
varantojen hyödyntämismahdollisuudet.  

Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavassa ei ole osoitettu ottoalueita vaan kiviainesvarantojen si-
jaintialueet ominaisuusmerkinnällä (kva). Merkintä osoittaa, että alueella on maa-ainesten laatuun 
ja/tai määrään liittyviä erityisominaisuuksia, joiden säilyminen halutaan turvata. Näiden ominaisuuksien 
asettamat reunaehdot on otettava huomioon suunniteltaessa alueiden käyttöä. Merkintä ei kumoa kaa-
vassa mahdollisesti samalle alueelle aluevarausmerkinnällä tai kohdemerkinnällä osoitettua käyttötar-
koitusta. Kiviainesvarantojen ominaisuusmerkintää ei koske maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 33 §:n 
mukainen rakentamisrajoitus eikä alueille siten anneta myöskään MRL:n mukaisia rakentamismääräyk-
siä. Jos alue tai sen osa on osoitettu tekniseen huoltoon liittyvällä aluevarausmerkinnällä, koskee sitä 
MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. Tällaisia kiviainesalueille sijoittuvia aluevarausmerkintöjä 
ovat vaihemaakuntakaavassa jätteenkäsittelyalue ja ylijäämämaiden loppusijoitukseen varattu alue. Ra-
kentamisrajoitus ei koske kiviainesalueille osoitettuja kohdemerkintöjä. Kiviainesvarantoja osoittavalla 
ominaisuusmerkinnällä ei ole siten vaikutusta rakentamisen poikkeamisoikeuden (MRL 23 luku), ra-
kennusluvan (MRL 125 §, 135 - 137 §) tai toimenpideluvan MRL 126 §, 138 §) myöntämisedellytyk-
siin, jotka on harkittava kyseisten säännösten mukaisesti. Ominaisuusmerkintä ei vaikuta myöskään 
ranta-alueita koskevien säännösten soveltamiseen (MRL 10 luku). Vaihemaakuntakaavassa ei myöskään 
anneta kiviainesalueille MRL 30 §:n mukaisia suojelumääräyksiä. 

Kaavaselostuksen mukaan kiviainesvarantojen esittämisellä kaavassa on laaja-alainen taustavaiku-
tus maankäytön suunnitteluun. Se edistää kiviaineshuollon turvaamista maakunnassa, erityisesti kallio-
kiviaineksen osalta. Se ohjaa osaltaan ottoalueiden sijoittumista ja vähentää ottoalueista aiheutuvia ym-
päristöhäiriöitä. Esittämällä näille alueille rinnakkais- ja jälkikäyttöä on mahdollista saada myönteisiä 
yritys- ja yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia.  

Varsinaista maa-ainestenottotoimintaa säädellään maa-aineslain mukaan. Merialueella tarvitaan ve-
silain mukainen lupa. Ottotoiminta on mahdollista myös vaihemaakuntakaavassa esitettyjen kva-
alueiden ulkopuolisilla alueilla, mikäli maa-aineslain mukaisessa lupaharkinnassa lupa myönnetään. 
Ominaisuusmerkintä ei ole erityinen syy maa-aineslain mukaisen lupa-ajan pidentämiseksi. 

Maakuntakaavan kaavamerkinnät eivät velvoita ainesten ottamiseen. Vaikutuksia alueiden käyttöön 
syntyy siinä vaiheessa, jos kiviainestenottotoiminta alueilla käynnistyy. Tällöin vaikutukset alueiden 
käyttöön ovat pysyviä, laaja-alaisia ja pitkäkestoisia. Muutokset kohdistuvat kaavaselostuksen mukaan 
ensisijaisesti metsätalouskäytössä oleviin alueisiin. Osalla alueita käynnissä oleva maa-ainestenotto 
jatkuu ja laajenee. Ottotoiminnan keskittäminen luo edellytyksiä vähentää otto- ja käsittelytarvetta muil-
la alueilla. Suuret ottoalueet mahdollistavat häiriötä tuottavien toimintojen kuten murskauksen pitkäai-
kaisen alueellisen keskittämisen. Kaavaratkaisu on alueiden käytön kannalta taloudellista, pinta-aloja 
säästävää ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista. 

Kaavaselostuksen mukaan laajat kiviainestuotantoalueet lisäävät raskaan ajoneuvoliikenteen määriä 
tuotantoalueille johtavalla tieverkolla. Varantojen käyttöönotto saattaa vaatia uusien tieyhteyksien ja 
liittymien rakentamista. Kaavaratkaisu hillitsee kalliokiviaineksen kuljetusmatkojen kasvua, mutta sora-
kuljetusten pituudet kasvavat edelleen. Soran tuonti osaksi toisesta maakunnasta korostaa kunta- ja 
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maakuntarajat ylittävän yhteistyön merkitystä pitkäjänteisen ja kestävän kiviaineshuollon turvaamisessa. 
Sorakuljetusten pitäminen mahdollisimman lyhyinä on kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista.  

Kiviainestuotannon toimintaedellytyksien todettiin paranevan, mikäli vaihemaakuntakaavassa osoi-
tetut kiviainesvarannot tulevat ottotoiminnan piiriin. Tällöin rakentamisen ja toimintojen kasvun vaati-
maa kiviainesta voidaan tuottaa merkittäviä massamääriä mahdollisimman lähellä suurinta kulutusalu-
etta eli pääkaupunkiseutua. Tällä voidaan vaikuttaa laajasti ympäristön tilaan ja alalla toimivien 
yritysten toimintaedellytyksiin. Paikallisella tasolla vaikutukset ympäristön tilaan, maisemakuvaan ja 
asukkaiden elinolosuhteisiin todettiin tosin voivan olla kielteisiä. Kiviainesvarantojen esittämisen kaa-
voissa todettiin luovan edellytyksiä hillitä kuljetuskustannusten kasvua ja pienentää rakennuskustannuk-
sia. Useille kiviainesvarantoalueille oli osoitettu rinnakkais- tai jälkikäyttönä erityisesti jätehuollon toi-
mintoja. Kiviainestuotantoon soveltuvien kiviainesvarantojen huomioon ottaminen maankäytön 
suunnittelussa tukee yhdyskuntahuollon eri sektoreiden kehittämistä.  

Kiviainesvarojen osoittamisen osalta kiviainesten oton ja ottoalueiden rinnakkais- ja jälkikäytön yh-
teensovittamisen arvioitiin toteutuvan kaavan tavoitteiden kannalta hyvin. Sen sijaan kiviaineshuollon 
osalta tavoitteiden arvioitiin toteutuvan osittain, sillä ominaisuusmerkintä on ohjaavuudeltaan suhteelli-
sen heikko. Kaavaratkaisu tukee käyttöominaisuuksiltaan parhaimpien kiviainesvarojen taloudellista ja 
tarkoituksenmukaista käyttöä.  

Vaihekaavassa on osoitettu 44 kiviainesvarantoaluetta, joiden yhteispinta-ala on noin 4 900 ha. 
Näistä alueista 38 on kallioalueita ja 6 sora- ja hiekka-alueita. Sora- ja hiekka-alueista 2 kpl sijaitsee 
Helsingin edustalla merialueella, 3 kpl Karkkilassa ja 1 kpl Vihdissä. Mantereella sijaitsevat alueet si-
joittuvat pohjavesialueille. Kaavassa osoitettiin 18 uutta kiviaineshuollon kannalta merkittävää ki-
viainesvarantoa ja alueiden rajauksia tarkennettiin kaavaluonnoksesta saadun palautteen perusteella 
erityisesti Hyvinkään ja Mäntsälän alueilla. POSKI-aineiston mukainen laskennallinen alueiden yhteis-
varanto on noin 206 milj. m3. Alueiden teoreettinen maksimivaranto 10 metrin ottosyvyydellä on noin 
500 milj. m3. Kaavaratkaisun todettiin antavan mahdollisuuden maakunnan omavaraisuuteen esimer-
kiksi kovan kiven suhteen.  

Kiviainesvarantoalueet on sovitettu yhteen maakuntakaavassa esitettyjen maisema-arvojen ja poh-
javesialueiden kanssa. Erityistä yhteensovittamista vaihemaakuntakaavassa on tehty suhteessa MLY-
alueisiin. Pyrkimyksenä on ollut turvata maakunnan kiviaineshuollon edellyttämiä kiviainesvarantoja 
vaarantamatta kuitenkaan ekologisen verkoston toimintaa. MLY-aluevarauksille ei vaihemaakuntakaa-
vassa ole osoitettu merkittäviä kiviainesvarantoja. Myöskään Salpausselältä ei ole osoitettu ottotoimin-
taan soveltuvia maa-ainesvaroja, koska laajamittaisen ottotoiminnan katsottiin olevan ristiriidassa poh-
javesien suojelutavoitteiden kanssa maakunnan merkittävimmällä pohjavesialueella.  

Kiviaineshuoltoverkostoa muodostettaessa on kiinnitetty huomiota laadultaan hyvän betonisoran ja 
kalliokiviaineksen ottomahdollisuuksien säilymiseen Uudellamaalla. Lisäksi vaihemaakuntakaavassa 
osoitettiin Uudenmaan merialueelta merihiekkavarantoja laaditun inventoinnin mukaisesti. Vaihemaa-
kuntakaavan valmisteluvaiheessa alueiden maakunnallisuuden määrittelyssä käytettiin miljoonan kuu-
tiometrin rajaa, mutta tästä määrittelystä luovuttiin. Sen sijaan vaihemaakuntakaavan ratkaisussa kiinni-
tettiin huomiota alueiden sijoittumiseen maakunnan eri osiin. 

Lisäksi kaavassa on alueita, joille kiviainesten ottotoiminnan jälkeen voidaan osoittaa soveltuvaa 
jälkikäyttöä, sekä eräitä alueita, joilla kaavan laadintavaiheessa oli ottotoimintaa, jota oli mahdollista 
laajentaa jatkossa. Alueiden- jälki- ja rinnakkaiskäyttöä on osoitettu jätehuollon toiminnoille sekä moot-
toriurheilu- ja ampumaradoille. Näille alueille on annettu suunnittelumääräykset. 

Kestävän kiviaineshuollon kannalta pidettiin tärkeänä, että rakennustoiminnassa syntyvä ylijäämä-
louhe hyödynnetään, ja että kiviaineksia kierrätetään. Nämä toiminnot edellyttävät riittäviä varastointi- 
ja operointialueita. Vaihemaakuntakaavassa ei tällaisia alueita ole osoitettu, vaan niihin tulisi varautua 
kuntakaavoituksessa. Lisäksi kyseessä olevan toiminnan todettiin voivan sijoittua maakuntakaavassa 
osoitetuille EJ2- ja EJ3-alueille. 
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5.3.2 Itä-Uusimaa 
Entisen Itä-Uudenmaan alueella ei ole tehty yhtä laajoja kiviaineshuoltoselvityksiä maakuntakaavan 
laadinnan yhteydessä kuin Uudellamaalla. Itä-Uudellamaallakin oli laadittu vuonna 2006 POSKI-
raportti, jossa oli esitetty sekä Uudenmaan että Itä-Uudenmaan POSKI-projektin tulokset (ks. luku 
5.3.1).  

POSKI-projektin tulosten mukaan kiviainesten kokonaiskysyntä Itä-Uudellamaalla on noin. 0,6 
milj. k-m³ vuodessa. Itä-Uudellemaalle todettiin kohdistuvan lisäksi Uudenmaan liiton itäosista huomat-
tavan suuri kiviaineskysyntä. Kysynnän arvioitiin kiviainesten laadun mukaan jakaantuvan tulevaisuu-
dessa seuraavasti: massakivi 56 %, kovakivi 6 %, sora 32 % ja hiekka 6 %. 

POSKI-projektin perusteella suurin puute Itä-Uudellamaalla tulee olemaan sorasta, jota on rajoite-
tusti saatavilla ja jota viedään Itä-Uudeltamaalta myös pääkaupunkiseudulle. Pelkästään Itä-Uudenmaan 
omaan käyttöön soravarat riittäisivät vielä vuosiksi eteenpäin. Hiekkaa on riittävästi saatavilla, joten 
siitä ei muodostune ongelmaa. Itä-Uudellamaalla on paljon kallioalueita, joten kallioista olisi mahdollis-
ta valmistaa massakiveä runsaasti, mutta laajalle levinnyt haja-asutus ja muu maankäyttö rajoittavat 
oleellisesti kallioiden hyödyntämistä kiviaineshuoltoon. Kiviaineshuollon turvaamiseksi ja toiminnasta 
aiheutuvien haittojen vähentämiseksi on tarkoituksenmukaista varata maakuntakaavaan muutamia laajo-
ja tarkoitukseen sekä pitkäaikaiseen käyttöön hyvin soveltuvia kiviainestenottoalueita vielä, kun se laa-
jenevan haja-asutuksen takia on mahdollista. Pitkäaikainen ja suunnitelmallinen ottaminen mahdollistaa 
pitkäjänteisen toiminnan ja ympäristöasioiden korkealaatuisen hoitamisen. Massakiven ottoon soveltu-
vien kallioiden osalta sijainnilla lähellä kulutuspisteitä on taloudellisuuden ja liikenteestä aiheutuvien 
ympäristöhaittojen vähentämisen kannalta oleellinen merkitys. Kovien kivien osalta laatu on oleelli-
sempi tekijä kuin ottopaikan sijainti. Itä-Uudellamaalla rapakivialueen vaihettumisalueella on luonnon-
olosuhteista johtuen poikkeuksellisen paljon kovia kivilajeja. 

Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa EOk-merkinnällä on osoitettu kiviainesten ottoalueita. Merkin-
nän kuvauksessa on todettu, että sillä osoitetaan alueita harju- ja kalliokiviaineksenottoon ja että harju- 
ja kalliokiviaineksen ottotoiminta perustuu maa-aineslain säädöksiin. Kaavassa ei kuitenkaan ole osoi-
tettu yhtään aluetta harjukiviaineksenottoon. Kallioaineksenottoon on osoitettu 12 aluetta ja niiden pin-
ta-ala on runsaat 1300 ha.  

Kiviainestenottoalueiden käyttöönottoa suunniteltaessa edellytetään suunnittelumääräyksissä kiin-
nitettävän erityistä huomiota pohjaveden suojeluun, alueen maisemointiin, riittävien suojavyöhykkeiden 
osoittamiseen lähimmälle asutukselle, toimiviin raskaanliikenteen yhteyksiin sekä käytettävän parhaita 
mahdollisia teknisiä ja muita menetelmiä toiminnan ympäristölle aiheuttamien haittatekijöiden vähen-
tämiseksi.  

Maakuntakaavassa harju- ja kalliokiviaineksen ottoalueiksi esitetyt ottotoimintaan soveltuvat alueet 
perustuvat POSKI-projektin tuloksiin. Kalliokiviaineksen ottoalueiden osalta lähtökohtana on ollut 
osoittaa alueita, joiden kiviaines soveltuu kiviaineshuoltoon ja jotka sijaitsevat taloudellisesti kannatta-
vien kuljetusetäisyyksien päässä kiviainesten käyttökohteista. Lisäksi alueita on pyritty osoittamaan 
suurina kokonaisuuksina ja keskittämään niitä alueille, joissa ne ovat yhteen sovitettavissa muiden alu-
eidenkäyttötavoitteiden kanssa. Tarkoituksena on keskittää kiviaineksenottoa, joka mahdollistaa tehok-
kaamman ja suunnitelmallisemman ottotoiminnan sekä säästää muita alueita ottotoiminnan ulkopuolel-
la. 

Maakuntakaavassa ei ole osoitettu silloisia käytössä olleita harju- ja kalliokiviaineksenottoalueita. 
Näiden alueiden toimintaa ja toiminnan jatkoa tai soveltuvuutta todettiin säädeltävän maa-aineslailla. 
Alueet, joiden osalta katsottiin perustelluksi osoittaa lisäksi erityinen jatkokäyttösuositus, on ilmaistu 
indeksimerkinnällä, joka osoittaa tavoitetta palauttaa alue joko metsätalouskäyttöön tai kehittää siitä 
virkistysalue tai alueelle soveltuvaa virkistyskäyttöä. 

Muutamien Natura-alueiden lähiympäristöön on osoitettu kiviaineksen ottoalueita. Niiden hyödyn-
tämisestä saattaa aiheutua välillisiä vaikutuksia lähinnä Natura-alueiden veden laadulle ja sitä kautta 
luonnonarvoille sekä lajeille, jotka on mainittu Natura-päätöksessä. Useimpien hankkeiden vaikutukset 
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on jo arvioitu meneillään olevien hankkeiden osalta YVA-menettelyissä. Niiden osalta ei ole tullut esiin 
vaikutuksia, jotka todennäköisesti merkittävästi heikentäisivät Natura-alueiden luonnonarvoja. Vielä 
toteutumattomien hankkeiden kohdalla tulee YVA-menettely sovellettavaksi joko tapauskohtaisen har-
kinnan perusteella Natura-alueen läheisyyden vuoksi tai suoraan YVA-asetuksen hankelistan perusteella 
hankkeen koosta riippuen.  

Maa-ainestenottosuunnitelmissa tulee ottaa huomioon mm. riittävien puskurivyöhykkeiden varaa-
minen Natura-alueiden ja ottoalueiden väliin sekä suunnitella ottotoiminta niin, että ottotoiminnasta 
aiheutuvien likavesien kulkeutuminen Natura-alueille estetään eri toimenpitein. Haittoja minimoidaan 
kiviaineksenottotoiminnan aikana maa-aineslupien ja ympäristölupien lupaehtojen mukaisesti. 

5.3.3 Satakunta 
Kiviaineksen kulutusennusteet Satakunnan maakuntakaavassa on arvioitu POSKI-selvityksen ja Sata-
kunnan kiviainesten käyttöselvityksen 1997–2020 perusteella. Maa-ainesten kokonaiskulutus Satakun-
nassa vuosina 2006–2020 arvioitiin olevan noin 6 milj. km ³ soraa ja hiekkaa sekä 5,1 milj. k-m³ kallio-
ainesta. Silloisten keskimääräisten toteutuneiden ottomäärien perusteella vastaavien kulutusmäärien 
arvioitiin olevan 14,3 milj. km ³ ja 8,3 milj. km ³. Maa-ainestenoton aluevarauksien riittävyydestä todet-
tiin, että silloiset voimassa olleet ottolupamäärät kattoivat sekä soran ja hiekan että kallioaineksen en-
nustetun kulutuksen. Selvityksen yhteydessä tehdyn kuntakyselyn mukainen lupatilanne vuonna 2004 
oli 23,5 milj. k-m³ soran- ja hiekanottolupia sekä 17,1 milj. k-m³ kallioaineksenottolupia. 

Satakunnan maakuntakaavaselostuksessa todetaan, että soran ja hiekan osalta maakunnan kulutusta 
ei kateta maakuntakaavan aluevarausten, vaan pääosin lupakäytännön kautta. Kallioalueiden osalta uu-
silla aluevarauksilla pyritään turvaamaan seudullisten keskusten ja pääliikenneverkon kiviainestarvetta. 
Uusien aluevarausten arvioitu kiviainesmäärä on noin 30,2 milj. k-m³. Kiviainestutkimuksissa aines-
määrät on arvioitu 10 metriä maanpinnan tason alapuolelle. 

Maakuntakaavassa on esitetty ylikunnallisia tarpeita palvelevat merkittävät maa-ainestenoton 
aluevaraukset EO-merkinnällä. Kaavassa on osoitettu erikseen hiekan- ja soranoton alueet (EO-1) ja 
kallionoton alueet (EO-2). Merkinnöillä osoitetaan ottokelpoisen aineksen laadun tai määrän kannalta 
merkittäviä, käytössä olevia ottoalueita, tutkittuja maa-ainesalueita ja niiden keskittymiä lähialueineen. 
Näillä alueilla ei ole suuria ristiriitoja muiden käyttötarkoitusten tai asutuksen suhteen. Kallioaineksen 
osalta tämä tarkoittaa kiviainekseltaan, sijainniltaan ja luontoarvoiltaan soveltuvia alueita sekä soran ja 
hiekan osalta merkittäviä arvokkaiden harjualueiden ja pohjavesialueiden ulkopuolisia aluevarauksia. 
Merkintä ei rajoita maa- ja metsätalouskäyttöä. Kaavaselostuksessa aluevarausten todettiin pohjautuvan 
riittäviin selvityksiin ja niiden avulla pyrittiin sovittamaan yhteen taloudelliset sekä suojelulliset tarpeet. 

Maakuntakaavan soran- ja hiekanoton sekä kallionoton aluevaraukset perustuivat aiemman Sata-
kunnan seutukaavan 5 aluevarauksiin. Kyseisessä seutukaavassa esitetyt soran- ja hiekanoton aluevara-
ukset perustuivat puolestaan harjualueiden maisemaselvitykseen (Satakunnan seutukaavaliitto, 1988) ja 
sen maisemaluokituksessa maa-aineksen ottoon soveltuviksi katsottuihin alueisiin, jotka olivat pohja-
vesialueiden ulkopuolelle. Maa-aineslain, maisemaluokituksen ja pohjavesialueiden huomioimisen 
vuoksi soranoton aluevaraukset maakuntakaavassa vähenivät huomattavasti verrattuna Satakunnan seu-
tukaavaan 3. Soravaroja arvioitiin tuolloin Geologisen tutkimuslaitoksen TVL:n Turun piirille vuonna 
1972 tekemän selvityksen perusteella. POSKI-projektin yhteydessä tehdyissä maa-ainestutkimuksissa 
soravaratiedot päivitettiin 1998–1999. 

Kalliokiviaineksen oton osalta 5. seutukaavan aluevaraukset pohjautuivat pääosin kallioalueiden 
maisemaluokitus - selvitykseen sekä Satakunnan rakennus- ja murskekivet -selvitykseen (Satakunnan 
seutukaavaliitto, 1987 ja 1990, sekä Satakuntaliitto, 1992). Osin aluevaraukset pohjautuivat näitäkin 
vanhempiin selvityksiin. Seutukaavan valmistumisen jälkeen Geologian tutkimuskeskus teki POSKI-
projektissa kattavan teknis-taloudellisen selvityksen Satakunnan käyttökelpoisista kiviainesvaroista. 
Selvityksessä oli mukana yli 700 kallioaluetta ja se käsitti lähes kaikki merkittävät kallioalueet. Joitakin 
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asutusta tai vesistöjä lähellä sijaitsevia tai käytössä olleita kallioalueita ei ollut mukana selvityksessä. 
Lisäksi POSKI-projektissa selvitettiin kiviainestutkimuksesta valittujen noin kahdensadan kohteen luon-
toarvoja. 

Maakuntakaavaan laadinnan yhteydessä tehdyssä erillisselvityksessä pyrittiin luomaan käsitys maa-
ainesvarojen käytön ja pohjavesien suojelun silloisesta tilanteesta. Lisäksi selvitettiin ne seutukaavan 
aluevaraukset, joilla ottamista ei ollut tapahtunut tai jotka eivät olleet hyödyntämiskelpoisia. Kiviaines-
tutkimusten tai ottajien tietojen perusteella arvioitiin käytettävissä olevien kiviainesten määrää ja laatua. 
Lisäksi tarkasteltiin potentiaalisten ottoalueiden sijoittumista suhteessa luonnonsuojelu- ja Natura-
ohjelman alueisiin sekä asutukseen. Uudet esitettävät ottoalueet perustuivat silloiseen ottotoimintaan tai 
todennettuihin varoihin ja vähäisiin luontohaittoihin. 

POSKI-projektin luontoselvityksiä täydennettiin 40 kohteella vuonna 2005. Selvityksen perusteella 
seutukaavan kohteista säilytettiin 3 soran- ja hiekanottovarausta ja 20 kallionottovarausta, joiden pinta-
ala oli yhteensä noin 590 ha. Lisäksi uusia kallionoton aluevarauksia tehtiin 11. Uutta aluevarausalaa 
tuli näistä ja säilytettävien aluevarausten laajennuksista 520 ha. Kaavaselostuksessa kaksi Karvian koh-
detta oli ehdotettu merkittäväksi selvitysalueena. Näiden alueiden pinta-ala oli 90 ha. Lopullisessa kaa-
vakartassa näitä alueita ei kuitenkaan osoitettu selvitysalueina. Maakuntakaavassa aluevaraus poistettiin 
6 sora- ja hiekkakohteelta sekä 22 kalliokohteelta. Näiden pinta-ala oli yhdessä säilytettävien aluevara-
usten supistusten kanssa 930 ha. 

Aluevarausten määrittely perustuu ”Maa-ainesvarat ja pohjavesi” -teemaraporttimenettelyyn. Ra-
porttiin on koottu ja täydennetty Satakunnasta tehtyjä maa-aineslailla ohjattavien maa-ainestenottoon 
soveltuvien alueiden selvityksiä. Lähtöaineistona ovat olleet muun muassa Satakunnan seutukaavan 5 
aluevaraukset ja POSKI-projektin tulokset sekä niiden taustaselvitykset. Alueita määritettäessä on teh-
tyihin selvityksiin perustuen sovitettu yhteen taloudelliset ja suojelulliset tarpeet. Maa-
ainestenottoaluevarauksien EO-1 ja EO-2 yhteispinta-ala on noin 1200 ha. Alueista 3 on soran- ja hie-
kanottovarausta ja 24 kallionoton aluevarausta sekä 5 kallionoton kohdemerkintää.  

5.4 Kaavamerkinnät ja -määräykset 
Kaavamerkinnät ja -määräykset vaihtelevat merkittävästi Uudenmaan maakuntakaavoissa ja Satakunnan 
maakuntakaavassa. Lisäksi Satakunnan maakuntakaavassa on osoitettu kohdemerkinnöillä esimerkiksi 
maa-ainestenottoalueita ja arvokkaita geologisia muodostumia, mikäli niiden pinta-ala on alle 10 heh-
taaria. Uudenmaan maakuntakaavoissa tällaisia kohdemerkintöjä ei ole käytetty. Uudenmaan maakunta-
kaavassa ei ole osoitettu kiviainestenottoalueita vaan alueet, joilla on merkittäviä kiviainesvarantoja. Itä-
Uudenmaan maakuntakaavassa ei ole osoitettu arvokkaita harjualueita omalla merkinnällä. Satakunnan 
maakuntakaavassa on osoitettu kattavammin arvokkaita kallioalueita kuin Uudenmaan maakuntakaa-
voissa. Kuvassa 11 on esitetty kaavakarttaote Satakunnan maakuntakaavasta, jossa näkyy muun muassa 
pohjavesialue- ja arvokas geologinen muodostuma-kaavamerkintä. 
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Kuva 11. Esimerkki maakuntakaavaotteesta. (Kaavakartta; Satakunnan maakuntakaava, 2003). 

 
Taulukossa 5 on tarkasteltu yksityiskohtaisesti maa-ainestenottoon keskeisesti vaikuttavia kaava-

merkintöjä ja -määräyksiä Uudenmaan ja Satakunnan maakuntakaavoissa. Mukana tarkastelussa ovat 
arvokkaat geologiset muodostumat, pohjavesialueet sekä maa-aineshuollon alueet. Lisäksi eräitä muita 
maa-ainestenottoon vaikuttavia kaavamerkintöjä on tarkasteltu taulukossa 6.  
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Taulukko 5. Keskeiset maa-ainestenottoon vaikuttavat kaavamerkinnät Uudenmaan ja Satakunnan maakuntakaa-
voissa. 
Uusimaa Itä-Uusimaa Satakunta 

 

 
 
Alue, jolla sijaitsee merkittä-
viä kiviainesvarantoja 
 
Merkinnän kuvaus: 
Merkinnällä osoitetaan alueita, 
joilla sijaitsee maakunnan ki-
viaineshuollon kannalta merkittä-
viä sora-, hiekka- tai kallioki-
viainesvaroja. Alueiden rajaukset 
ovat yleispiirteisiä ja ne tarkentu-
vat arvioitaessa ottamisedellytyk-
siä maa-aineslain edellyttämällä 
tavalla. 
 
Suunnittelumääräys: 
Alueen maankäyttöä suunnitelta-
essa on kiinnitettävä huomiota 
kiviainesten ottoedellytysten 
säilymiseen. Kiviainestenottoa 
suunniteltaessa ja toteutettaessa 
on otettava huomioon maakunta-
kaavassa tai muussa oikeusvaikut-
teisessa suunnitelmassa osoitettu 
alueen varsinainen käyttötarkoi-
tus. 
 
Suunnitteluratkaisun perustelut 
Merkintä osoittaa, että alueella on 
maa-ainesten laatuun ja/tai mää-
rään liittyviä erityisominaisuuk-
sia, joiden säilyminen halutaan 
turvata. Näiden ominaisuuksien 
asettamat reunaehdot on otettava 
huomioon suunniteltaessa aluei-
den käyttöä.  
Verkostoa muodostettaessa on 
kiinnitetty huomiota laadultaan 
hyvän betonisoran ja kallioki-
viaineksen ottomahdollisuuksien 
säilymiseen Uudellamaalla. Li-
säksi on osoitettu Uudenmaan 
merialueelta merihiekkavarantoja 
laaditun inventoinnin mukaisesti. 
Kaavaratkaisussa on kiinnitetty 
huomiota alueiden sijoittumiseen 
maakunnan eri osiin.  
 
*) lisää suunnitteluratkaisuista 
ja kaavaselostuksista luvussa 
5.3  

 
 
Kiviainestenottoalue  
 
Merkinnän kuvaus: 
Merkinnällä osoitetaan alueita har-
ju- ja kalliokiviaineksenottoon. 
Harju- ja kalliokiviainesten otto-
toiminta perustuu maa-aineslain 
säädöksiin. 
 
Suunnittelumääräys: 
Alueiden käyttöönottoa suunnitelta-
essa tulee kiinnittää erityistä huo-
miota pohjaveden suojeluun, alueen 
maisemointiin, riittävien suoja-
vyöhykkeiden osoittamiseen lä-
himmälle asutukselle, toimiviin 
raskaanliikenteen yhteyksiin sekä 
käytettävä parhaita mahdollisia 
teknisiä ja muita menetelmiä toi-
minnan ympäristölle aiheuttamien 
haittatekijöiden vähentämiseksi. 
 
Suunnitteluratkaisun perustelut: 
Kalliokiviaineksenottoalueiden 
osalta lähtökohtana on ollut osoittaa 
alueita, jotka ovat laadultaan ki-
viaineshuollolle sopivia ja taloudel-
lisella etäisyydellä kiviaineksen 
kuljetuksia ajatellen. Lisäksi alueita 
on pyritty osoittamaan suurina 
kokonaisuuksina ja keskittämään 
niitä alueille, joissa ne ovat yhteen 
sovitettavissa muiden alueidenkäyt-
tötavoitteiden kanssa. 
Tarkoituksena on keskittää ki-
viaineksenottoa, joka mahdollistaa 
tehokkaamman ja suunnitelmalli-
semman ottotoiminnan sekä säästää 
muita alueita ottotoiminnan ulko-
puolella. 
 
Merkinnällä ei osoiteta nykyisiä 
harju- ja kalliokiviaineksenottoalu-
eita Ne alueet, joiden osalta on 
perusteltua osoittaa lisäksi erityinen 
jatkokäyttösuositus, osoitetaan 
indeksimerkinnällä. 
 

 
Maa-ainesten ottoalue 
 
Merkinnän kuvaus: 
Merkinnällä osoitetaan merkittä-
vät maa-ainesten ottoalueet 
- 1  
Merkinnällä osoitetaan hiekan- ja 
soranoton alueet. 
- 2 
Merkinnällä osoitetaan kal-
lionoton alueet. 
 
Selostus: 
Merkinnöillä EO1 ja EO2 osoite-
taan ottokelpoisen aineksen laa-
dun tai määrän kannalta merkittä-
viä, käytössä olevia ottoalueita, 
tutkittuja maa-ainesalueita ja 
niiden keskittymiä lähialueineen, 
joilla ei ole suuria ristiriitoja mui-
den käyttötarkoitusten tai asutuk-
sen suhteen. Kallioaineksen osalta 
tämä tarkoittaa kiviainekseltaan, 
sijainniltaan ja luontoarvoiltaan 
soveltuvia alueita ja soran ja hie-
kan osalta merkittäviä arvokkai-
den harjualueiden ja pohjavesi-
alueiden ulkopuolisia 
aluevarauksia. Merkintä ei rajoita 
maa- ja metsätalouskäyttöä. 
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Taulukko 5 jatkoa. 
Uusimaa Itä-Uusimaa Satakunta 

 

 
Pohjavesialue 
 
Merkinnän kuvaus: 
Merkinnällä osoitetaan pohja-
vesialueet, jotka ovat ominai-
suuksiltaan arvokkaita ja jotka 
voivat olla tai ovat yhdyskuntien 
vedenhankinnan kannalta tärkei-
tä. 
 
Suunnittelumääräys: 
Aluetta koskevat toimenpiteet on 
suunniteltava siten, etteivät ne 
vähennä pysyvästi pohjaveden 
määrää tai heikennä sen laatua. 
 
Suunnitteluratkaisun peruste-
lut: 
Pohjavesialuemerkintä on luon-
teeltaan ominaisuusmerkintä. 
Maakuntakaavan maankäyttörat-
kaisuissa pohjavesialueet muo-
dostavat erään reunaehdon esi-
merkiksi taajamien kasvusuuntia 
valittaessa. Pohjavesialueiden 
rajauksia tarkennetaan pohjavesi-
alueiden suojelusuunnitelmissa, 
joita kunnat ja Uudenmaan ympä-
ristökeskus laativat yhteistyössä. 
Kuntakaavoituksessa pohjavesi-
alueet tulee merkitä ja antaa niille 
kaavamääräyksiä, joilla ohjataan 
rakentamista ja toimintojen sijoit-
tumista siten, ettei vaaranneta 
pohjaveden laatua eikä vähennetä 
sen määrää. Pohjavesialueet ra-
joittavat ja ohjaavat maa-
ainesvarojen hyödyntämistä. 
 
 

 
Pohjavesialue  
 
Merkinnän kuvaus: 
Merkinnällä osoitetaan yhdys-
kuntien vedenhankinnan kannalta 
tärkeitä pohjavesialueita sekä 
vedenhankintaan soveltuvia poh-
javesialueita. 
 
Suunnittelumääräys: 
Alueella tai sen välittömässä 
läheisyydessä tehtävät toimenpi-
teet on suunniteltava siten, ettei-
vät ne vähennä pysyvästi pohja-
veden määrää tai heikennä sen 
laatua. 
 
Suunnitteluratkaisun peruste-
lut: 
Maakuntakaavan pohjavesialuei-
den rajaukset perustuvat Uuden-
maan ympäristökeskuksen kartoi-
tuksen ja luokitukseen. 
Pohjaveden luokkaa ei kaavassa 
erikseen esitetä.  
Kuntien vedenhankinta perustuu 
tulevaisuudessakin pohjaveden 
käyttöön ja tärkeät pohjavesialu-
eet tulisi pyrkiä säilyttämään 
mahdollisimman luonnontilaisi-
na. Alueet ovat luonteeltaan sel-
laisia, että niihin liittyy lähes 
poikkeuksetta käyttötarpeita, 
jotka ovat ristiriidassa suojelu- ja 
säilyttämistavoitteiden kanssa. 
Selvimpiä esimerkkejä ovat tie-
liikenne, maa-ainestenotto sekä 
taajamien sijoittumiset. Pohja-
vesialueille kohdistuvia toiminto-
ja suunniteltaessa tulee pohjave-
den pilaantumisriski huomioida 
erityisesti tarkemmassa suunnitte-
lussa.  
Myös III-luokan pohjavesialueet 
osoitetaan maakuntakaavassa 
pohjavesialue -merkinnän sisällä, 
vaikka ne eivät laadultaan tällä 
hetkellä sovellu yhdyskuntien 
vedenhankinnan tarpeisiin. Niillä 
on kuitenkin merkitystä veden-
hankinnan vara-alueina. 
 

 
Pohjavesialue 
 
Merkinnän kuvaus: 
Merkinnällä osoitetaan yhdys-
kuntien vedenhankinnan kannalta 
tärkeät ja siihen soveltuvat poh-
javesialueet. 
 
Suunnittelumääräys: 
Alueen suunnittelussa on otettava 
huomioon pohjaveden laadun ja 
muodostumisen turvaaminen. 
 
Selostus: 
Maakuntakaavassa osoitetaan 
tärkeät vedenhankintaan soveltu-
vat pohjavesialueet pv-
merkinnällä ympäristöhallinnon 
luokittelemien I- ja II-luokan 
pohjavesialueiden mukaisesti. 
Merkintä on maakuntakaavan 
sisältövaatimusten ja tavoitteiden 
mukainen. 
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Taulukko 5 jatkoa. 
Uusimaa Itä-Uusimaa Satakunta 

 

 
Arvokas harjualue tai muu 
geologinen muodostuma 
 
Merkinnän kuvaus: 
Merkinnällä osoitetut geologiset 
muodostumat sisältävät merkittäviä 
maisemallisia ja luonnontieteellisiä 
arvoja. Merkinnällä osoitetaan harju-
jensuojeluohjelman mukaiset valta-
kunnallisesti arvokkaat harjualueet, 
vahvistettujen seutukaavojen arvok-
kaat harjualueet, valtakunnallisesti ja 
maakunnallisesti arvokkaat kallio-
maisema-alueet sekä maakunnallises-
ti arvokkaat moreenimuodostumat. 
Alueilla, joille on aluevarausmerkin-
nällä osoitettu käyttötarkoitus, ensisi-
jaisen maankäyttömuodon määritte-
lee aluevarausmerkintä. 
 
Suunnittelumääräys: 
Alueidenkäyttö on suunniteltava niin, 
ettei aiheuteta maa-aineslaissa tarkoi-
tettua kauniin maisemakuvan turmel-
tumista, luonnon merkittävien kau-
neusarvojen tai erikoisten 
luonnonesiintymien tuhoutumista tai 
laajalle ulottuvia vahingollisia omi-
naisuuksia luontosuhteissa.. Yksi-
tyiskohtaisemmassa suunnittelussa 
on arvioitava ja sovitettava yhteen 
maakuntakaavassa osoitetun käyttö-
tarkoituksen mukainen maankäyttö ja 
geologiset arvot. 
 
Suunnitteluratkaisun perustelut: 
Kaavamerkinnän tavoitteena on 
ohjata uutta ottotoimintaa merkinnän 
ulkopuolisille alueille. Merkinnällä ei 
ole vaikutuksia alueella jo olemassa 
olevaan ottotoimintaan, rakentami-
seen tai muuhun vastaavaan toimin-
taan. Vaikutukset metsätalouteen 
ovat vähäiset. Merkintä tukee pohja-
vesialueiden kehittämistä. Maisema-
arvot ja geologiset ominaisuudet 
asettavat alueen yksityiskohtaisem-
malle kaavoitukselle maisema- ja 
taajamakuvallisia erityisvaatimuksia. 
 

 
Arvokas geologinen 
muodostuma  
 
Merkinnän kuvaus: 
Merkinnällä osoitetaan 
valtakunnallisesti ja 
maakunnallisesti merkit-
tävät geologiset muodos-
tumat, jotka ovat maise-
mallisesti tai geologisesti 
(luonnontieteellisesti) 
merkittäviä. 
 
Suunnittelumääräys:  
Alueidenkäytön suunnit-
telussa on otettava huo-
mioon kauniin maisema-
kuvan, luonnon 
merkittävien kauneusar-
vojen tai erikoisten luon-
nonesiintymien säilymi-
nen ja turvattava luontoa 
laajalle ulottuvilta vahin-
gollisilta ominaisuuksilta. 
Niillä alueilla, joilla 
pääkäyttötarkoitus on 
osoitettu aluevarausmer-
kinnällä, ko. merkintä 
määrittelee ensisijaisen 
maankäyttömuodon. 
Yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa tulee arvi-
oida ja sovittaa yhteen 
käyttötarkoituksen mu-
kainen maankäyttö ja 
geologiset arvot. 
 
Suunnitteluratkaisun 
perustelut: 
Maakuntakaavassa on 
osoitettu arvokkaiksi 
geologisiksi muodostu-
miksi kallioalueet, jotka 
on selvitetty 1994 ja 
ajantasaistettu selvityk-
sessä Uudenmaan ja Itä-
Uudenmaan arvokkaiden 
kallioalueiden inventointi 
2002. 

 
Arvokas geologinen muodostuma 
 
Merkinnän kuvaus: 
Merkinnällä osoitetaan maiseman ja luon-
nonarvojen kannalta arvokkaat geologiset 
muodostumat. 
-1 Merkinnällä osoitetaan maiseman ja 
luonnonarvojen kannalta arvokkaat harju-
alueet. 
-2 Merkinnällä osoitetaan maiseman ja 
luonnonarvojen kannalta arvokkaat kallio-
alueet. 
-3 Merkinnällä osoitetaan maiseman ja 
luonnonarvojen kannalta arvokkaat mo-
reenialueet. 
 
Suunnittelumääräys: 
Alueen suunnittelussa on otettava huomi-
on alueella olevat maa-aineslain tarkoitta-
mat maisema- ja luonnonarvot sekä mah-
dollisten maisemavaurioiden korjaustarve. 
 
Selostus: 
Merkinnällä osoitetaan alueita, joilla on 
erikoisia tai edustavia arvokkaita geologi-
sia muodostumia tai ne muodostavat mer-
kittäviä maisema-alueita tai ovat maise-
maa rajaavia tai kauas erottuvia 
muodostumia. Alueilla on lisäksi maa-
aineslain 3§ tarkoittamia maa-ainesten 
ottamista rajoittavia arvoja ja ottamisesta 
aiheutuisi kauniin maisemakuvan turmel-
tumista, luonnon merkittävien kauneusar-
vojen tai erikoisten luonnonesiintymien 
tuhoutumista taikka huomattavia tai laajal-
le ulottuvia vahingollisia muutoksia luon-
nonolosuhteissa. 
-ge1 osoitetut osa-alueet perustuvat valta-
kunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan 
sekä kahteen maakunnalliseen harjuselvi-
tykseen. 
-ge2 osoitetut osa-alueet perustuvat kah-
teen Satakunnan seutukaavaan 5  maise-
maluokitusselvitykseen sekä entisen Turun 
ja Porin läänin arvokkaiden kallioalueiden 
selvitykseen. 
- ge3 osoitetut osa-alueet perustuvat valta-
kunnallisen moreenimuodostumien inven-
tointiprojektissa (MORMI) määriteltyihin 
alueisiin.  
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Taulukko 6. Muita kiviaineshuoltoon vaikuttavia kaavamerkintöjä Uudenmaan ja Satakunnan maakuntakaavoissa. 
Uusimaa Itä-Uusimaa Satakunta 

 

 
Metsätalousvaltainen alue, joka on laaja, 
yhtenäinen ja ekologisen verkoston kannalta 
merkittävä 
 
Merkinnän kuvaus: 
Merkinnällä osoitetaan pääasiassa metsätalouskäy-
tössä olevia, pinta-alaltaan laajoja ja yhtenäisiä met-
säalueita, jotka ovat maakunnan ekologisen verkos-
ton kannalta merkittäviä. Alueita käytetään 
pääasiallisen käyttötarkoituksen lisäksi myös muihin 
tarkoituksiin, kuten maanviljelyyn, haja-
asutusluonteiseen rakentamiseen ja loma-asumiseen. 
Metsien hoitaminen ja käyttäminen alueella perustuu 
metsälain säädöksiin.  
Suunnittelumääräys: 
Alueen suunnittelussa on turvattava metsätalouden ja 
muiden maaseutuelinkeinojen toiminta- ja kehittä-
misedellytykset. Alueen säilyminen yhtenäisenä on 
turvattava välttämällä alueen pirstomista muulla 
maankäytöllä siten, että syntyy alueen kokoon näh-
den vaikutuksiltaan laaja-alaisia, pysyviä tai pitkä-
kestoisia liikkumisesteitä. MLY-alueelle voidaan 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa 
vaikutusten arvioinnin perusteella yhdyskuntaraken-
teen eheyttämisen kannalta tarpeellisia paikallisia 
väyliä ja yhdyskuntateknisen huollon laitteita ja 
rakenteita. Välttämättömien väylien suunnittelussa 
on turvattava ekologisten yhteyksien mahdollisim-
man esteetön ja turvallinen jatkuminen. 
Suunnitteluratkaisun perustelu: 
Uudenmaan 1. vaihekaavan keskeisin yhteensovitta-
mistarve on ollut kiviaineshuollon kannalta merkittä-
vien kiviainesvarantojen ja MLY-alueiden välillä. 
Inventoidut laajat yhtenäiset metsäalueet ja maakun-
nallisesti merkittävät kiviainesvarat sijoittuvat osit-
tain samoille alueille. Kaavan lähtökohtana on ollut 
turvata maakunnallisesti merkittävien kiviainesva-
rantojen hyödyntämismahdollisuuksia vaarantamatta 
kuitenkaan maakunnan ekologisen verkoston toimi-
vuutta. Tämän periaatteen mukaisesti eräitä selvityk-
sessä inventoituja laajoja yhtenäisiä metsäalueita ei 
ole kaavaehdotuksessa osoitettu MLY-alueiksi, 
koska niille on osoitettu merkittäviä kiviainesvaran-
toja. Toisaalta taas merkittäviä inventoituja ki-
viainesvarantoja sisältäviä alueita on merkitty MLY-
alueiksi. 
Maa-ainestenotto on MLY-alueella mahdollista maa- 
aineslain mukaisten lupaedellytysten täyttyessä. 
Toisaalta painotetaan laajojen yhtenäisten metsäalu-
eiden merkitystä ekologisessa verkostossa ja luonnon 
monimuotoisuuden ylläpitäjinä. MLY-alueet eivät 
ole suojelu- tai virkistysalueita. MLY-alueita koske-
vassa suunnittelumääräyksessä käytetty käsite pirs-
tominen ei koske paikalliseksi luokiteltavaa maa-
ainestenottoa 

 
Maa- ja metsätalousvaltainen 
alue, jolla on erityisiä ympäris-
töarvoja 
 
Merkinnän kuvaus: 
Merkinnällä osoitetaan maa- ja 
metsätalousvaltaisia alueita, joilla 
on valtakunnallisesti, maakunnal-
lisesti ja seudullisesti merkittäviä 
erityisesti luontoon, maisemaan 
tai kulttuurimaisemaan liittyviä 
arvoja.  
 
Suunnittelumääräys:  
Alueen suunnittelussa on turvat-
tava maiseman, kulttuurimaise-
man ja luonnonarvojen sekä 
alueen ominaispiirteiden säilymi-
nen. Alueen metsätalous perustuu 
metsälakiin.  
 
Suunnitteluratkaisun peruste-
lut: 
Maakuntakaavassa on osoitettu 
maa- ja metsätalousvaltaisia 
alueita, joilla on erityisiä ympä-
ristöarvoja alueille, joilla sijaitsee 
valtakunnallisesti ja / tai maa-
kunnallisesti merkittäviä ympä-
ristöarvoja, kuten harjujensuoje-
luohjelman alueita, geologisesti 
arvokkaita muodostumia tai 
vahvistetun seutukaavan osoitta-
mia erityisiä luontoarvoja, esi-
merkiksi muinaisrantamuodostu-
mia tai muita harvinaisia 
luonnonmuodostumia. Aluevara-
uksen tavoitteena on mahdollistaa 
maa- ja metsätalouden harjoitta-
minen alueella, mutta erityistä 
huomiota tulee kiinnittää esitetty-
jen ympäristöarvojen säilyttämi-
seen ja edellytyksien parantami-
seen. 
 

 
Maa- ja metsätalousvaltai-
nen alue, jolla on erityisiä 
ympäristöarvoja 
 
Merkinnän kuvaus: 
Merkinnällä osoitetaan maa- ja 
metsätalousvaltaisia alueita, 
joihin liittyy erityisiä kulttuuri-, 
maisema-, luonto- ja ympäristö-
arvoja. 
 
Suunnittelumääräys: 
Alueen suunnittelussa on otettava 
huomioon alueen kulttuuri-, 
maisema-, luonto- ja ympäristö-
arvot. 
 

 
Maa- ja metsätalousvaltai-
nen alue, jolla on erityistä 
ulkoilun ohjaamistarvetta 
 
Merkinnällä osoitetaan maa- ja 
metsätalousvaltaisia alueita, joille 
suuntautuu tai on odotettavissa 
suuntautuvan ulkoilun ohjaamis-
tarvetta. 
 
Suunnittelumääräys 
Alueen suunnittelussa tulee eri-
tyistä huomiota kiinnittää alueen 
ulkoilumahdollisuuksien turvaa-
miseen sekä ulkoilua palvelevien 
reittien toteuttamismahdollisuuk-
siin. 
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Taulukko 6 jatkoa. 
Uusimaa ja Itä-Uusimaa Satakunta 

 

 
Luonnonsuojelualue 
 
Merkinnän kuvaus 
Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain 
nojalla suojeltuja tai suojeltaviksi tarkoitettuja 
alueita. Niitä ovat kansallispuistot, luonnon-
puistot ja muut luonnonsuojelualueet. Suoje-
lualueiksi on osoitettu myös suojeluohjelmien 
alueita sekä Natura 2000-ohjelman alueita 
siltä osin kuin päätösten yhteydessä on toteut-
tamiskeinoksi esitetty luonnonsuojelulaki. 
Merkintään liittyy MRL 33 §:n 1. momentin 
nojalla rakentamisrajoitus. 
 
Suunnittelumääräys 
Suojelualueiksi osoitetuille alueille ei saa 
suunnitella toimenpiteitä, jotka vaarantavat tai 
heikentävät niitä luonto- ja ympäristöarvoja, 
joiden perusteella alueesta on muodostettu 
luonnonsuojelualue tai tavoitteena on perustaa 
siitä sellainen. Alueen yksityiskohtaisemmas-
sa suunnittelussa on osoitettava maakunta-
kaavakartalle merkittyjen ulkoilureittien jat-
kuvuus. 
 

 
Luonnonsuojelualue 
 
Merkinnän kuvaus 
Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojellut tai 
suojeltavat luonnonsuojelualueet. 
 
Suunnittelumääräys 
Alueen maankäyttöön mahdollisesti vaikuttavista merkittävistä 
suunnitelmista ja hankkeista tai ennen vallitsevia olosuhteita 
merkittävästi muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee luon-
nonsuojelusta vastaavalle alueelliselle ympäristöviranomaiselle 
varata mahdollisuus lausunnon antamiseen. 
 
Suojelumääräys 
Alueella ei saa toteuttaa sellaisia toimenpiteitä tai hankkeita, jotka 
voivat oleellisesti vaarantaa tai heikentää alueen suojeluarvoja. 
Alueella voidaan kuitenkin valtion luonnonsuojeluviranomaisen 
niin salliessa toteuttaa alueen suojeluarvojen säilyttämiseksi ja 
palauttamiseksi tarkoitettuja toimenpiteitä. Suojelumääräys on 
voimassa, kunnes alue on muodostettu luonnonsuojelulain mukai-
seksi luonnonsuojelualueeksi. 

 
Natura 2000-verkostoon kuuluva tai 
ehdotettu alue 
 
Merkinnän kuvaus 
Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston pää-
töksien mukaiset sekä valtioneuvoston teke-
män ohjelman täydennysehdotuksen mukaiset 
Natura2000 -ohjelman alueet. Maa- ja vesi-
alueet osoitetaan rasterimerkinnällä ja joki-
kohteet viivamerkinnällä.  
 
Suunnittelumääräys: 
Luonnonsuojelulain perusteella alueelle tai 
sen läheisyyteen ei saa suunnitella toimenpi-
teitä, jotka merkittävästi heikentävät niitä 
lintudirektiivin tai luontodirektiivin mukaisia 
luonnonarvoja, joiden perusteella alue on 
otettu ohjelmaan.  

 
Suojelualue 
 
Merkinnän kuvaus 
Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain tai muun lainsäädän-
nön nojalla suojellut tai suojeltavat suojelualueet. Alueella on 
voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 
 
Suunnittelumääräys: 
Alueen maankäyttöön mahdollisesti vaikuttavista merkittävistä 
suunnitelmista ja hankkeista tai ennen vallitsevia olosuhteita 
merkittävästi muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee luon-
nonsuojelusta vastaavalle alueelliselle ympäristöviranomaiselle 
varata mahdollisuus lausunnon antamiseen. 
 
Suojelumääräys: 
Alueella ei saa toteuttaa sellaisia toimenpiteitä tai hankkeita, jotka 
voivat oleellisesti vaarantaa tai heikentää alueen suojeluarvoja. 
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Taulukko 6 jatkoa. 

Uusimaa ja Itä-Uusimaa  Satakunta 

 
Virkistysalue 
 
Merkinnän kuvaus 
Merkinnällä osoitetaan yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun tarkoitetut alueet. Merkintä sisältää 
virkistysalueella olemassa olevat sekä yhdyskuntarakenteen eheyttämisen kannalta tarpeelliset 
kokoojakadut ja vastaavat yhdystiet. Merkintään liittyy MRL 33 §:n 1. momentin nojalla raken-
tamisrajoitus. 
Suunnittelumääräys 
Alue varataan yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelus-
sa on turvattava virkistyskäyttöedellytyksien säilyminen, alueen saavutettavuus riittävä palvelu- 
ja varustetaso sekä ympäristöarvot ja osoitettava maakuntakaavakartalle merkittyjen ulkoilureit-
tien jatkuvuus virkistysalueella. Virkistysalueiden suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota 
alueiden ominaisuuksiin ekologisen verkoston osana sekä merkitykseen luonnon monimuotoi-
suuden kannalta. Virkistysalueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa 
vaikutusten arvioinnin perusteella yhdyskuntarakenteen eheyttämisen kannalta tarpeellisia pai-
kallisia väyliä ja yhdyskuntateknisen huollon laitteita ja rakenteita. Välttämättömien väylien 
suunnittelussa on turvattava virkistysyhteyksien mahdollisimman esteetön ja turvallinen jatku-
minen. 

 
Virkistysalue 
 
Merkinnän kuvaus 
Merkinnällä osoitetaan 
ulkoilun, retkeilyn ja virkis-
tyskäytön kannalta merkit-
tävät alueet. Alueella on 
voimassa MRL 33 §:n 
mukainen rakentamisrajoi-
tus. 
Suunnittelumääräys: 
Alueen suunnittelussa tulee 
kiinnittää huomiota alueen 
virkistyskäytön ja virkistys-
käytön kehittämisedellytys-
ten turvaamiseen. 

  
Ylijäämämaiden loppusijoitukseen varattu alue  
(vain Uudenmaan maakuntakaavassa) 
 
Merkinnän kuvaus: 
Merkinnällä osoitetaan alueet, jotka varataan louheen ja puhtaiden ylijäämämaiden käsittelyyn, 
varastointiin ja loppusijoitukseen. Aluevarausmerkintään liittyy MRL 33 §:n 1. momentin nojal-
la rakentamisrajoitus. Kohdemerkinnällä osoitetun alueen tarkka sijainti ja laajuus määritellään 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. 
Suunnittelumääräys: 
Alue varataan louheen ja puhtaiden ylijäämämaiden käsittelyyn, varastointiin ja loppusijoituk-
seen. Alueen suunnittelussa on turvattava riittävä suoja-alue ympäristöhaittojen vähentämiseksi. 
Alueelle tai sen välittömään läheisyyteen voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoit-
taa näiden ainesten hyödyntämiseen liittyvää tai alueelle muuten soveltuvaa yritystoimintaa. 
Alueen käyttö on suunniteltava siten, että alueilla, joilla on ominaisuusmerkinnällä osoitettu 
olevan maakunnan kiviainestuotannon kannalta merkittäviä kiviainesvaroja, kyseiset toiminnot 
sovitetaan ajallisesti ja alueellisesti yhteen. EJ3-alueella, jolle on kohdemerkinnällä osoitettu 
sijoitettavaksi myös jätteenkäsittelyalue EJ1, on yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa turvat-
tava EJ1-jätteenkäsittelyalueen toteuttamismahdollisuudet. 

 
Ylijäämämaiden loppusijoitukseen varattu alue, joka käytön jälkeen varataan 
virkistykseen ja ulkoiluun 
 
Merkinnän kuvaus: 
Merkinnällä osoitetaan alueet, jotka varataan louheen ja puhtaiden ylijäämämaiden käsittelyyn, 
varastointiin ja loppusijoitukseen. Toiminnan päätyttyä alueet kunnostetaan palvelemaan virkis-
tyksen ja ulkoilun tarpeita. Kohdemerkinnällä osoitetun alueen tarkka sijainti ja laajuus määritel-
lään yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. 
Suunnittelumääräys: 
Alue varataan louheen ja puhtaiden ylijäämämaiden käsittelyyn, varastointiin ja loppusijoituk-
seen. Toiminnan päätyttyä alue varataan virkistykseen ja ulkoiluun, mikä on otettava alueen 
suunnittelussa ja täyttötoiminnassa huomioon. 

 
Selvitysalue 
 
Merkinnän kuvaus: 
Merkinnällä on osoitettu 
sellaiset alueet, joiden 
käyttöä ei ole voitu ratkaista 
maakuntakaavaa laadittaes-
sa mutta, jotka merkittävyy-
tensä vuoksi on katsottu 
tarpeelliseksi osoittaa maa-
kuntakaavassa alueeseen 
kohdistuvien intressien 
johdosta. 
-se3-merkinnällä on osoitet-
tu Kankaanpään Hirvikan-
kaan maa-ainestenoton 
selvitysalue. Perusteena 
selvitysmerkinnälle oli 
tutkimustarve, jossa selvite-
tään merkinnän sisältävän 
pohjavesialueen käyttö-
mahdollisuuksia, -tarpeita ja 
rakennetta. Tutkimukset 
tuovat lisätietoa pohjavesi-
alueesta ja sen rakenteesta, 
minkä perusteella pohja-
vesialueen rajausta ja luoki-
tusta voidaan tarkentaa. 
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6 Maa-aineslupien sijoittuminen Uudellamaalla ja 
Satakunnassa 

6.1 Tutkimusmenetelmät ja lähtöaineisto 
Uudenmaan ja Satakunnan maakuntaliittojen alueella tarkasteltiin maa-aineslupien sijoittumista suhtees-
sa maakuntakaavan ja valtakunnallisten inventointien arvokkaisiin geologisiin muodostumiin, pohja-
vesialueisiin sekä kiviaineshuollon alueisiin. Lisäksi maa-aineslupien sijoittumista tarkasteltiin muun 
muassa suhteessa asema- ja yleiskaavoitettuihin alueisiin, suojelu- ja luonnonsuojelualueisiin sekä Natu-
ra2000 -alueisiin. Tarkastelu tehtiin pääosin paikkatietoanalyysinä, jossa käytettiin ympäristöhallinnon 
sekä kyseisten maakuntaliittojen digitaalisia paikkatietoaineistoja.  

Maakuntaliittojen paikkatietoaineisto 
Uudenmaan ja Satakunnan maakuntaliitoista saatiin 6–8/2013 käyttöön taulukossa 7 esitetyt paik-

katietoaineistot. Maakuntakaavojen paikkatietojen mittakaava on 1:100 000. 
 
Taulukko 7. Tutkimuksessa käytetyt maakuntaliittojen paikkatietoaineistot. 

Uudenmaan liitto 
  

Satakunnan liitto 
 

ah = Arvokas harjualue tai muu geologinen muo-
dostuma  
ge = Arvokas geologinen muodostuma  
kva = Alue, jolla sijaitsee merkittäviä kiviainesva-
rantoja  
EOk = Kiviainestenottoalue  
MU = Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on 
erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta  
MY = Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on 
erityisiä ympäristöarvoja  
SL = Luonnonsuojelualue  
V = Virkistysalue  
luo = Luonnon monimuotoisuuden kannalta eri-
tyisen tärkeä alue  

ge = Arvokas geologinen muodostuma 
EO = Maa-ainesten ottoalue 
SL = Luonnonsuojelualue  
S = Suojelualue 
MY = Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on 
erityisiä ympäristöarvoja 
MU = Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on 
erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta 
V = Virkistysalue 

 

 

Ympäristöhallinnon paikkatietoaineisto 

Maa-ainesluvat (NOTTO -tietojärjestelmä) 

Maa-ainesluvat -aineisto perustuu maa-aineslupahakemuksiin ja -päätöksiin. Aineisto sisältää tiedot 
muun muassa. luvan hakijasta, lupa-alueen sijainnista sekä luvan mahdollistamista ja toteutuneista ai-
nesten ottomääristä. Tässä selvityksessä tarkasteltiin Uudeltamaalta maa-ainesluvat vuosilta 2006–
2013/2014 ja Satakunnasta 2003–2013/2014. 

Aineistossa oli puutteita muun muassa lupien sijaintitiedoissa. Puuttuvia tietoja täydennettiin tämän 
selvityksen yhteydessä. Täydennyksen jälkeenkin lupatiedoissa saattaa olla vähäisiä puutteita ja virheitä.  

Arvokkaat kallioalueet 

Aineisto sisältää luokkiin 1–4 kuuluvat luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet 
(ks. luku 3.1). Aineiston mittakaava 1:20 000. 
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Valtakunnallisesti arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat 

Aineisto käsittää tuuli- ja rantakerrostumat, joiden geologiset, biologiset ja maisemalliset arvot ovat 
maa-aineslain tarkoittamalla tavalla valtakunnallisesti merkittäviä. Lisäksi aineistossa on mukana luon-
nonsuojelulaissa mainitut puuttomat tai vähäpuustoiset hiekkadyynit. Aineiston mittakaava 1:20 000. 

Harjujen suojeluohjelma-alueet 

Harjujen suojeluohjelma-alueet (HSO) ovat osa valtakunnallista luonnonsuojeluohjelmaa, joka sisältää 
HSO -päätöksen mukaiset rajaukset. Rajaukset on digitoitu valtioneuvoston päätöskartoista. Aineisto ei 
ole juridisesti sitova.  

Pohjavesialueet 

Aineisto sisältää vedenhankintaa varten kartoitetut ja luokitellut pohjavesialueet. (luokat I–III kts. luku 
3.4). Pohjavesialueet on rajattu 1:20 000-mittakaavaisille kartoille, josta ne on digitoitu. Tietokanta on 
valmistunut v. 1996, jonka jälkeen sitä päivitetty lisäselvitysten perusteella. 

Inventoidut maa- ja kallioperäalueet 

Aineisto käsittää ”Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI)”–projektissa 
tuotetut rajaukset kiviainesten oton soveltuvuuden kannalta inventoiduista maa- ja kallioperäalueista. 
Aineisto on luokiteltu seuraavasti:  

E - Maa-ainestenottoon soveltumaton alue  
E/O - Maa-ainestenottoon soveltumaton alue / osittain soveltuva alue  
M - Maa-ainestenottoon soveltuva alue  
M* - Maa-ainestenottoon alustavasti soveltuva alue, luontoinventointia ei ole tehty  
O - Maa-ainestenottoon osittain soveltuva alue  
P - Pienet maa-ainestenottoon osittain soveltuvat, joilla ei ainesmäärältään ole tällä hetkellä maa-
kunnallista merkitystä. 

Natura2000 alueet 

Aineisto sisältää valtioneuvoston päätösten mukaiset Natura-alueet. Aineisto koostuu sekä aluemaisista 
että viivamaisista kohteista. Aineisto on tuotettu digitoimalla alueiden rajaukset kuvaruudulla. Digitaa-
linen Natura2000 alue aineisto ei ole lainvoimainen tai sitova. 

Valtakunnallinen maakuntakaavapaikkatietokanta (pohjavesialueet) 

Valtakunnallinen maakuntakaavapaikkatietokanta on valtakunnallinen yhdistelmä, joka on laadittu SY-
KEssä maakuntien liitoilta saatujen digitaalisten maakuntakaava-aineistojen pohjalta. Aineiston mitta-
kaava on 1:20 000–1:250 000. Aineisto ei vastaa päätösasiakirjoja, eikä ole juridisesti sitova. 

Satakunnan alueelta maakuntakaavan pohjavesialueaineisto ei ollut suoraan hyödynnettävissä, sillä 
aineiston kohdistamisessa oli koordinaattijärjestelmästä johtuva poikkeama. 

Maakuntakaavarasteri 

Aineisto sisältää yksittäiset hyväksytyt ja vahvistetut maakuntakaavakartat ja niiden kaavamerkinnät 
rasterimuodossa. Aineiston mittakaava on 1:250 000. 

Yleiskaavojen ulkorajat (31.12.2013) 

Aineisto käsittää maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset yleiskaavarajaukset, jotka on vahvistettu ennen 
31.12.2013. Lisäksi aineisto käsittää vanhan rakennuslain mukaisesti vahvistetut yleiskaavarajat. Siten 
aineisto kattaa ennen vuotta 2000 kunnanvaltuustojen hyväksymät yleiskaavat siltä osin, kuin niiden 
alueet on alistettu vahvistettaviksi ja ne ovat tulleet voimaan.  
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Uusi yleiskaavapalvelu tulee käyttöön vuonna 2015. Palvelusta saadaan kaavatiedot kaikista voi-
massa olevista yleiskaavoista. Palvelusta saadaan muun muassa rasterimuotoiset yleiskaavakartat sekä 
pdf-muotoiset kaavamerkinnät ja -määräykset. 

Asemakaavoitettu alue (31.12.2013) 

Aineisto käsittää asemakaavoitetun alueen ulkorajauksen vektorimuotoisena. Aineisto kattaa maankäyt-
tö- ja rakennuslain sekä vuoteen 2000 asti voimassa olleen rakennuslain mukaiset asemakaavat, mutta ei 
ranta-asemakaavoja. Aineisto perustuu kunnista ELY-keskuksiin tiedoksi tulleisiin kaava-asiakirjoihin. 
Aineiston mittakaava on pääosin 1:20 000. 

Muut aineistot 

Lisäksi selvityksessä hyödynnettiin muun muassa digitaalisia ortoilmakuvia, korkeusmallia (2 m) sekä 
kiinteistörekisterikarttaa. Näiden avulla selvitettiin ottolupa-alueiden sijaintia sekä ottamisen laajuutta 
lupa-alueilla. 

6.2 Aineistojen laatuarvio  
Tarkasteltaessa maa-ainelupien sijoittumista eri alueille saattaa esiintyä virheellisyyksiä, sillä maa-
aineslupien sijainti oli pääosin esitetty pistetietona. Osasta lupia oli käytössä myös lupa-aluetta koskeva 
tieto. Lupapisteiden koordinaateissa saattaa esiintyä virheitä. Ottolupa-alue saattoi sijaita useammalla 
kuin yhdellä tarkasteltavalla alueelle. Tällöin lupa-alueen sijainti on pääsääntöisesti määritelty sen mu-
kaisesti, missä suurin osa ottoalueesta sijaitsi. Mikäli ottoalue on ulottunut osin arvokkaalle alueelle, on 
se useimmissa tapauksissa huomioitu kyseistä aluetta koskevissa tuloksissa.  

Digitoitujen paikkatietoaineistojen osalta virhemahdollisuutta lisää aineiston digitointitarkkuus. 
Tämä voi aiheuttaa virhetulkintoja etenkin tarkasteltaessa lupapisteiden ja lupa-alueiden sijoittumista eri 
aineistojen rajojen läheisyyteen. 

Yleiskaavojen osalta virhemahdollisuuksia aineistojen käsittelyssä lisäsi se, että käytössä ei ollut eri 
ominaisuusalueista erillisiä paikkatietoaineistoja (shape-formaatissa). Yleiskaavatarkastelu tehtiin vaih-
televan tasoisista georeferoiduista yleiskaavakartoista, joista kaavamerkintöjen havainnointi oli toisi-
naan hankalaa. Pääosin tutkimuksen tuloksia voidaan pitää kuitenkin varsin luotettavina.  

6.3 Maa-ainesluvat  
Maa-aineslupatiedot haettiin ympäristöhallinnon maa-aineslupatietojärjestelmästä (NOTTO). NOTTO-
järjestelmä sisältää tietoja sekä maa-ainesluvan mahdollistamasta että toteutuneesta ottomääristä maala-
jeittain.  

6.3.1 Lupamäärät 
Uusimaa 

Selvitysaineisto käsitti Uudeltamaalta 192 maa-aineslupaa, jotka oli myönnetty vuosina 2006–
2013/2014. Näistä luvista 96 oli hiekan ja soran, 88 kallion ja 8 muiden maa-ainesten ottamiseen (kuva 
12). Näistä luvista 19 mahdollisti useamman maalajitteen ottamisen. Vuosittain Uudellamaalla oli 
myönnetty 15–40 maa-aineslupaa.  

Satakunta 

Satakunnassa selvitysaineisto käsitti 340 maa-aineslupaa, jotka oli myönnetty vuosina 2003–2013/2014. 
Maa-ainesluvista 235 oli hiekan ja soran, 76 kallion ja 29 muiden maa-ainesten ottamiseen (kuva 12) 
Näistä luvista 25 mahdollisti useamman maalajitteen ottamisen. Vuosittain Satakunnassa oli myönnetty 
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20–40 maa-aineslupaa. Satakunnassa soran ja hiekan ottamislupien suhteellinen osuus oli merkittävästi 
suurempi kuin Uudellamaalla (kuva 13). 
 

 
Kuva 12. Uudenmaan ja Satakunnan maa-aineslupien määrät jaoteltuna maa-aineslajin mukaan.  
(Uudenmaan luvat oli myönnetty vuosina 2006–2013/14 ja Satakunnan luvat vuosina 2003–2013/2014.) 
 
 
 
 
 

  
Kuva 13. Uudenmaan ja Satakunnan maa-aineslupien suhteelliset määrät jaoteltuna maa-aineslajin mukaan.  
(Uudenmaan luvat oli myönnetty vuosina 2006–2013/14 ja Satakunnan luvat vuosina 2003–2013/2014.) 

6.3.2 Lupien mahdollistamat ottomäärät 
Uusimaa 

Myönnetyt luvat mahdollistivat noin 20 miljoonan k-m3:n soranoton ja noin 66 miljoonan k-m3:n kal-
lionoton (kuva 14) Lisäksi muille maa-aineksille oli ottamislupia myönnetty noin 4 miljoonalle k-m3:lle. 
Selvästi suurimmat lupien mahdollistamat ottomäärät soralle olivat Lohjalla ja Karkkilassa sekä kallio-
kiviainekselle Tuusulassa. Soralupien mahdollistamien ottamismäärien suhteellinen osuus oli suurin 
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Luoteis- ja Koillis- Uudellamaalla. Kalliolupien ottomäärien suhteellinen osuus oli suurin pääkaupunki-
seudun ympäristössä ja rannikkoalueella (kuva 18). 

Satakunta 

Myönnetyt luvat mahdollistivat noin 30 miljoonan k-m3:n soranoton ja noin 27 miljoonan k-m3:n kal-
lionoton (kuvat 14). Lisäksi muille maa-aineksille oli ottamislupia myönnetty lähes 2 miljoonalle k-
m3:lle. Selvästi suurimmat lupien mahdollistamat ottomäärät soralle olivat Kokemäellä sekä kallioki-
viainekselle Porissa ja Eurajoella. Kalliolupien ottomäärien suhteellinen osuus oli suurin rannikolla. 
Soralupien mahdollistamien ottamismäärien suhteellinen osuus oli suurin Siikaisissa, Kokemäellä, Hon-
kajoella ja Karviassa (kuva 19). 

Satakunnassa kallionottolupien mahdollistaman ottomäärän suhteellinen osuus oli merkittävästi 
pienempi kuin Uudellamaalla (kuva 15). Maa-aineslupien sijainti Uudellamaalla ja Satakunnassa luoki-
teltuna luvan kohteena olevan maalajin ja luvan mahdollistaman ottomäärän mukaan on esitetty kuvissa 
16 ja 17. 
 

 
Kuva 14. Uudellamaalla ja Satakunnassa myönnettyjen maa-aineslupien mahdollistamat ottomäärät maalajiryhmit-
täin. Uudenmaan luvat oli myönnetty vuosina 2006–2013/14 ja Satakunnan luvat vuosina 2003–2013/2014. 
 
 

  
 
Kuva 15. Uudellamaalla ja Satakunnassa myönnettyjen maa-aineslupien mahdollistamien ottomäärien jakauma 
maalajiryhmittäin. Uudenmaan luvat oli myönnetty vuosina 2006–2013/14 ja Satakunnan luvat vuosina 2003–
2013/2014. 
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Kuva 16. Maa-aineslupien sijainti Uudellamaalla luokiteltuna maalajin ja luvan mahdollistaman ottomäärän mukaan. 
Soraluvat käsittävät sekä sora- että hiekkaluvat. (Luvat oli myönnetty vuosina 2006–2013/14). 
 

 
 Kuva 17. Maa-aineslupien sijainti Satakunnassa luokiteltuna maalajin ja luvan mahdollistaman ottomäärän mu-
kaan. Soraluvat käsittävät sekä sora- että hiekkaluvat. (Luvat oli myönnetty vuosina 2003–2013/14.) 
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Kuva 18. Kuntakohtaisesti kalliolupien ottomäärän osuus kaikkien sora- ja kalliolupien ottomäärästä Uudellamaalla. 
(Luvat oli myönnetty vuosina 2006–2013/2014).  
 

 
Kuva 19. Kuntakohtaisesti kalliolupien ottomäärän osuus kaikkien sora- ja kalliolupien ottomäärästä Satakunnassa. 
(Luvat oli myönnetty vuosina 2003–2013/2014). 
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6.4 Maaperäolosuhteet ja maa-ainesluvat 

6.4.1 Uusimaa 
Uudellamaalla on kalliomaita tai kalliopaljastumia 3399 km2 eli 37 % Uudenmaan maapinta-alasta. So-
raa ja hiekkaa on 748 km2, mikä on 8 % Uudenmaan maapinta-alasta (kuva 20). Tiedot perustuvat Geo-
logian tutkimuskeskuksen maaperän yleiskartan pintamaalajitietoihin. Uudellamaalla soraa ja hiekkaa 
on etenkin Salpausselkävyöhykkeellä. Salpausselkien eteläpuolella soraa ja hiekkaa on lähinnä lähes 
pohjois-eteläsuuntaisissa pitkittäisharjuissa. Merkittävimmät sora- ja hiekka-alueet sijaitsevat alueen 
luoteisosissa (kuva 21). Uudellamaalla kalliomaita ja -paljastumia on erityisesti rannikkoalueella, alueen 
lounaisosissa sekä sektorilla Mäntsälä-Sipoo-Porvoo (kuva 22).  

6.4.2 Satakunta 
Satakunnassa on kalliomaita tai kalliopaljastumia 1059 km2 eli 13 % Satakunnan maapinta-alasta. Soraa 
ja hiekkaa on 678 km2, mikä on 9 % Satakunnan maapinta-alasta (kuva 20). Soraa ja hiekkaa on ensisi-
jassa luode-kaakkosuuntaisissa harjumuodostumissa (kuva 23), joista merkittävimmät sijaitsevat Säky-
lä-Pori välillä (esim. Säkylänharju) sekä Jämijärvi-Karvia välillä (esim. Hämeenkangas ja Pohjankan-
gas). Kalliopaljastumia on erityisesti Satakunnan lounaisosissa Raumalla ja Eurassa sekä Satakunnan 
pohjois- ja itäosissa Kankaanpäässä ja Lavialla (kuva 24).  
 

 
Kuva 20. Kalliopaljastumien tai kalliomaiden sekä karkearakeisten maalajien pinta-alat Uudellamaalla ja Satakun-
nassa. (Uudenmaan luvat oli myönnetty vuosina 2006–2013/14 ja Satakunnan luvat vuosina 2003–2013/2014.) 
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Kuva 21. Karkearakeiset maalajit ja soraluvat Uudellamaalla. 
(Luvat oli myönnetty vuosina 2006–2013/2014). (Maaperätiedot : Maaperän yleiskartta 1:200 000; GTK) 
 

 
Kuva 22. Kalliopaljastumat tai kalliomaat ja kallioluvat Uudellamaalla.  
(Luvat oli myönnetty vuosina 2006–2013/2014.) (Maaperätiedot : Maaperän yleiskartta 1:200 000; GTK). 
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Kuva 23. Karkearakeiset maalajit ja 
soraluvat Satakunnassa.  
(Luvat oli myönnetty vuosina 2003–
2013/2014.)  
(Maaperätiedot: Maaperän yleiskartta 
1:200 000; GTK.) 
 

Kuva 24. Kalliopaljastumat tai kalliomaat 
ja kallioluvat Satakunnassa.  
(Luvat oli myönnetty vuosina 2003–
2013/2014.)  
(Maaperätiedot: Maaperän yleiskartta 
1:200 000; GTK.) 
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6.5 Maa-ainesluvat yleis- ja asemakaava-alueilla  
Seuraavissa alaluvuissa on tarkasteltu yleiskaava- ja asemakaavatilannetta Uudellamaalla ja Satakun-
nassa. Lisäksi on tarkasteltu miten maa-ainesluvat sijoittuvat suhteessa näihin kaavoitettuihin alueisiin. 
Yleiskaavoitetut alueet on jaoteltu kahteen ryhmään;  

• ennen vuotta 2000 kunnanvaltuustossa hyväksyttyihin vanhan rakennuslain mukaisiin 
vahvistettuihin yleiskaavoihin 

• vuodesta 2000 lähtien kunnanvaltuustossa hyväksyttyihin maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaisiin vahvistettuihin yleiskaavoihin.  

6.5.1 Uusimaa 
Uudenmaan maa-pinta-ala on lähes 9100 km2, josta lähes 4400 km2:lla oli vuoden 2013 lopussa voimas-
sa joko vanhan rakennuslain mukaisesti vahvistettu yleiskaava tai maankäyttö- ja rakennuslain mukai-
nen yleiskaava (kuva 25). Maankäyttö- ja rakennuslainmukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava on noin 
2 800 km2:lla. Asemakaava on voimassa lähes 900 km2:lla. Maa-ainesluvista 87 oli myönnetty yleiskaa-
va-alueelle ja 24 asemakaava-alueelle (taulukko 8). 

6.5.2 Satakunta 
Satakunnan maa-pinta-ala on lähes 8000 km2, josta lähes 1100 km2:lla oli vuoden 2013 voimassa joko 
vanhan rakennuslain mukaisesti vahvistettu yleiskaava tai maankäyttö- ja rakennuslain mukainen yleis-
kaava (kuva 25). Maankäyttö- ja rakennuslainmukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava on noin 800 
km2:lla. Asemakaava on voimassa runsaalla 200 km2:lla. Maa-ainesluvista 23 oli myönnetty yleiskaava-
alueelle ja 1 asemakaava-alueelle (taulukko 9). 

Satakunnassa maa-aineslupien sijoittuminen yleis- ja asemakaava-alueille oli huomattavasti vähäi-
sempää kuin Uudellamaalla. Maa-aineslupien sijoittuminen suhteessa Uudenmaan ja Satakunnan yleis- 
ja asemakaavoitettuihin alueisiin on esitetty kuvissa 26 ja 27. 
 

 
Kuva 25. Yleis- ja asemakaavoitettujen alueiden pinta-alat Uudellamaalla ja Satakunnassa. Uudenmaan ja Sata-
kunnan maapinta-ala on mukana vertailukohtana. (Kaavoitustilanne 31.12.2013.)  
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Taulukko 8. Maa-aineslupien (lupa-alueiden) sijoittuminen yleis- ja asemakaava-alueille Uudenmaan kunnissa. 
Kunta Luvat 

yhteensä 
Luvat yleis-
kaava-alueella 
(MRL) 

Luvat yleis-
kaava- 
alueella 
(RakL) 

Luvat yleis-
kaava-alueella 
yhteensä  

Luvat ase-
makaava- 
alueella 

Askola 2 0 0 0 0 
Espoo 2 0 2 2 0 
Hanko 0 0 0 0 0 
Hyvinkää 9 4 5 9 1 
Inkoo 7 7 0 7 3 
Järvenpää 0 0 0 0 0 
Karkkila 8 1 0 1 0 
Kauniainen 0 0 0 0 0 
Kerava 1 1 1 1 1 
Kirkkonummi 5 1 5 5 0 
Lapinjärvi 1 0 0 0 0 
Lohja 36 7 2 7 0 
Loviisa 16 6 0 6 0 
Myrskylä 7 0 0 0 0 
Mäntsälä 22 6 2 8 3 
Nurmijärvi 5 0 0 0 2 
Pornainen 3 2 0 2 0 
Porvoo 10 1 4 5 2 
Pukkila 6 3 0 3 0 
Raasepori 22 5 1 6 0 
Sipoo 8 8 4 8 6 
Siuntio 5 1 5 5 0 
Tuusula 7 1 5 6 2 
Vantaa 6 6 0 6 4 
Vihti 4 0 0 0 0 
Yhteensä 192 60 36 87 24 
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Taulukko 9. Maa-aineslupien sijoittuminen yleis- ja asemakaava-alueille Satakunnan kunnissa. 
Kunta Luvat 

yhteensä 
Luvat yleis-
kaava- 
alueella 
(MRL) 

Luvat yleis-
kaava- 
alueella 
(RakL) 

Luvat yleis-
kaava- 
alueella  
yhteensä  

Luvat 
asema-
kaava- 
alueella 

Eura 6 0 0 0 0 
Eurajoki 11 0 0 0 0 
Harjavalta 6 0 1 1 0 
Honkajoki 15 1 0 1 0 
Huittinen 8 0 0 0 0 
Jämijärvi 12 0 0 0 0 
Kankaanpää 26 2 1 3 1 
Karvia 43 0 0 0 0 
Kokemäki 76 1 2 3 0 
Köyliö 22 0 3 3 0 
Lavia 4 0 0 0 0 
Luvia 11 0 0 0 0 
Merikarvia 13 2 1 2 0 
Nakkila 8 0 6 6 0 
Pomarkku 0 0 0 0 0 
Pori 31 3 0 3 0 
Rauma 25 0 0 0 0 
Siikainen 6 0 0 0 0 
Säkylä 11 0 0 0 0 
Ulvila 6 1 0 1 0 
Yhteensä 340 10 14 23 1 
 

 
Kuva 26. Uudenmaan maa-aineslupien sekä yleiskaava- ja asemakaava-alueiden sijainnit.  
(Luvat oli myönnetty vuosina 2006–2013/2014.) 
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Kuva 27. Satakunnan maa-aineslupien sekä yleiskaava- ja asemakaava-alueiden sijainnit. 
(Luvat oli myönnetty vuosina 2003–2013/2014.) 

6.6 Maa-ainesluvat ja pohjavesialueet 

6.6.1 Uusimaa 
Uudenmaan maakunnan pohjavesivarat ovat suhteellisen runsaat, mutta ne ovat keskittyneet pääasiassa 
Salpausselkien alueelle ja Keski-Uudellemaalle. Rannikkoseudun savialueen pohjavesivarat ovat niu-
kemmat ja ne sijaitsevat pienissä reunamuodostumissa ja rantakerrostumissa. Pohjavesi on Uudenmaan 
merkittävimpiä luonnonvaroja, jota hyödynnetään sekä yhdyskuntien ja teollisuuden vedenhankinnan 
raakavesilähteenä että laajan haja-asutuksen talousvetenä. 

Uudenmaan alueella sijaitsee joko kokonaan tai osin 346 pohjavesialuetta, joista 199 kuuluu I-
luokkaan ja 139 II-luokkaan ja 8 III-luokkaan. Pohjavesialueiden pinta-ala Uudellamaalla on noin 
71 000 hehtaaria eli noin 8 % maakunnan maapinta-alasta (kuva 30). Uudenmaan maakuntakaavojen 
pohjavesialuerajaukset ovat yhtenevät ympäristöhallinnon rajausten kanssa, mutta kaikkia pohjavesialu-
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eita ei ole huomioitu maakuntakaavoissa. Nämä alueet ovat lähinnä II- ja III-luokan pohjavesialueita. 
Toisaalta maakuntakaavoissa on pohjavesialueita, jotka on poistettu luokituksesta. Uudenmaan maakun-
takaavassa on esitetty 269 pohjavesialuetta, joista 223 on samoja kuin ympäristöhallinnon pohjavesialu-
eet. Maakuntakaavojen pohjavesialuerajaus voi käsittää useamman pohjavesialueen, joten määrät eivät 
ole suoraan verrattavissa.  

Kaikista maa-ainesluvista lähes 40 % sijaitsi pohjavesialueilla (taulukko 10, kuva 28). Noin 70 % 
soraluvista sijaitsi pohjavesialueilla ja niiden lupien mahdollistama ottomäärä oli 70 % kaikista soralu-
vista. Kallioluvista alle 10 % sijaitsi pohjavesialueilla. Eniten lupia pohjavesialueella sijaitsi Lohjalla. 

 

 
Kuva 28. Maa-aineslupien ja pohjavesialueiden sijainti Uudellamaalla. Kuvassa on esitetty erikseen ympäristöhal-
linnon ja maakuntakaavojen yhteiset pohjavesialueet (MK-YHA), vain maakuntakaavoissa esitetyt pohjavesialueet 
(MK) sekä ympäristöhallinnon luokittelemat pohjavesialueet, joita ei ole osoitettu maakuntakaavoissa (YHA).  
(Luvat oli myönnetty vuosina 2006–2013/2014.) 
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Taulukko 10. Maa-aineslupien sijoittuminen pohjavesialueille Uudenmaan kunnissa.  
Kunta Luvat 

yhteen-
sä 

Luvat  
I lk  
pv-
alue 

Luvat  
II-lk  
pv-
alue 

Luvat  
III-lk  
pv-
alue 

Luvat  
pv-
alueilla  
yhteen-
sä 

Luvat  
maa-
kunta-
kaavan  
pv-
alueilla 

Luvat maa-
kuntakaavan  
pv-alueilla, 
joka on pois-
tettu luoki-
tuksesta  

Askola 2 1 0 0 1 1 1 
Espoo 2 0 0 0 0 0 0 
Hanko 0 0 0 0 0 0 0 
Hyvinkää 9 3 1 0 4 3 0 
Inkoo 7 0 1 0 1 0 2 
Järvenpää 0 0 0 0 0 0 0 
Karkkila 8 2 5 1 8 6 0 
Kauniainen 0 0 0 0 0 0 0 
Kerava 1 0 0 0 0 0 0 
Kirkkonummi 5 0 0 0 0 0 0 
Lapinjärvi 1 0 1 0 1 1 0 
Lohja 36 13 8 0 21 21 0 
Loviisa 16 2 6 1 9 9 5 
Myrskylä 7 5 0 0 5 5 0 
Mäntsälä 22 0 2 0 2 0 0 
Nurmijärvi 5 2 0 0 2 2 0 
Pornainen 3 0 0 0 0 0 0 
Porvoo 10 1 0 0 1 1 0 
Pukkila 6 3 0 0 3 3 2 
Raasepori 22 7 1 0 8 7 0 
Sipoo 8 0 0 0 0 0 0 
Siuntio 5 0 0 0 0 0 0 
Tuusula 7 2 0 0 2 2 0 
Vantaa 6 0 0 0 0 0 0 
Vihti 4 1 3 0 4 4 0 
Yhteensä 192 42 28 2 72 65 10 

6.6.2 Satakunta 
Satakunnan alueella sijaitsee joko kokonaan tai osain 193 pohjavesialuetta, joista 145 kuuluu I-luokkaan 
ja 48 II-luokkaan. Pohjavesialueiden pinta-ala Satakunnassa on noin 36 000 hehtaaria eli lähes 5 % 
maakunnan maapinta-alasta. 

Maakuntakaavan pohjavesialuerajaukset ovat yhtenevät ympäristöhallinnon rajausten kanssa lu-
kuun ottamatta muutamaa poikkeusta; Kankaanpää pv-alue 0221401, Pomarkku 0260801, Jämijärvi 
0214352B ja 0218152. Lisäksi Raumalla on maakuntakaavassa yksi pohjavesialue, joka on poistettu 
luokituksesta. Pohjavesialueiden pinta-alat maakuntakaavassa olivat lähes samat kuin ympäristöhallin-
non aineistossa (kuva 30) 

Kaikista maa-ainesluvista noin 50 % sijaitsi pohjavesialueilla (taulukko 11, kuva 29). Soraluvista 
pohjavesialueilla sijaitsi noin 70 % ja niiden lupien mahdollistama ottomäärä oli lähes 75 % kaikista 
soraluvista. Kallioluvista alle 5 % sijaitsi pohjavesialueilla. Maa-aineslupia oli myönnetty pohjavesialu-
eille etenkin Karviassa ja Kokemäellä (kuva 31). 
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Kuva 29. Maa-aineslupien ja pohjavesialueiden sijainti Satakunnassa.  
(Luvat oli myönnetty vuosina 2003–2013/2014.) 
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Taulukko 11. Maa-aineslupien sijoittuminen pohjavesialueille Satakunnan kunnissa. 
Kunta Luvat 

yhteen-
sä 

Luvat  
I lk  
pv-
alue 

Luvat  
II lk  
pv-
alue 

Luvat  
III lk  
pv-
alue 

Luvat  
pv-
alueella  
yhteensä 

Luvat  
maakuntakaa-
van  
pv-alueella 

Luvat maakun-
takaavan  
pv-alueella, 
joka poistettu 
luokituksesta 

Eura 6 0 0 0 0 0 0 
Eurajoki 11 0 0 0 0 0 0 
Harjavalta 6 0 1 0 1 1 0 
Honkajoki 15 0 4 0 4 4 0 
Huittinen 8 4 0 0 4 4 0 
Jämijärvi 12 0 4 0 4 1 3 
Kankaan-
pää 

26 6 3 0 9 9 0 

Karvia 43 40 0 0 40 40 0 
Kokemäki 76 49 19 0 68 70 0 
Köyliö 22 19 0 0 19 19 0 
Lavia 4 0 0 0 0 0 0 
Luvia 11 0 0 0 0 0 0 
Merikarvia 13 0 0 0 0 0 0 
Nakkila 8 6 0 0 6 6 0 
Pomarkku 0 0 0 0 0 0 0 
Pori 31 0 0 0 0 0 0 
Rauma 25 0 0 0 0 0 1 
Siikainen 6 0 2 0 2 2 0 
Säkylä 11 10 0 0 10 10 0 
Ulvila 6 1 0 0 1 1 0 
Yhteensä 340 135 33 0 168 167 4 
 

 
Kuva 30. Ympäristöhallinnon kartoittamien pohjavesialueiden sekä maakuntakaavoissa esitettyjen pohjavesialuei-
den pinta-alat Uudellamaalla ja Satakunnassa 
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Kuva 31. Pohjavesialueelle ja POSKI-projektin maa-ainestenottoon soveltumattomalle alueelle (E-luokka) on 
myönnetty useita maa-aineslupia. 

6.7 Maa-ainesluvat ja luokitellut POSKI-alueet  
Uudenmaan ja Satakunnan POSKI-projekteissa käytetyt alueiden luokitusmääritelmät eroavat hieman 
toisistaan. Satakunnassa on laajoja muodostumia, joihin sisältyy useita suojeluvarauksia ja toisaalta 
näillä alueilla oli useita Satakunnan seutukaava 5 maa-aineksen ottoaluevarauksia. POSKI-projektissa 
näille, tietyin osin maa-aineksen ottoon soveltumattomille ja toisaalta tietyin osin maa-aineksenottoon 
osittain soveltuville alueille, käytettiin merkintää E/O. Satakunnan POSKI-projektissa pieniksi alueiksi 
P määriteltiin ne hiekka- ja soramuodostumat, joilla pohjavesipinnan yläpuolinen ainesmäärä oli joko 
kokonaisuudessaan alle 200 000 m3 tai alle 35 000 m3/ha. Näiden alueiden ei katsottu pienen kokonsa 
johdosta soveltuvan keskitettyyn maa-ainestenottoon. Satakunnassa kallion kiviainesalueet on rajattu 
pelkästään kalliopaljastumien pohjalta. 

Uudellamaalla POSKI-projektiin mukaan otetut kalliokiviainesalueet on valittu käyttäen lähtökoh-
tana paikkatietotarkastelua, jossa tarkasteltiin potentiaalisten ottoalueiden puskureita muun muassa. 
asutukseen sekä luonnon- ja maisemansuojelullisesti arvokkaisiin kohteisiin. Tavoitteena oli löytää laa-
joja, pitkäksi aikaa kalliokiviaineksenottoon soveltuvia alueita. Paikkatietoanalyysin avulla löytyneitä 
laajoja, kalliokiviaineshuoltoon mahdollisesti soveltuvia, alueita käsiteltiin kuntien kanssa käydyissä 
keskusteluissa ja osalla alueista tehtiin luontoinventoinnit ja vasta tämän jälkeen kalliokiviainesinven-
toinnit. Kalliokiviainesinventoinnit on tehty kalliopaljastumien pohjalta kuten Satakunnassakin. Niille 
maaperän kiviainesalueille, joilla ei katsottu olevan maakunnallista merkitystä lähinnä ainesmäärän 
osalta, käytettiin merkintää PM. Pienille ja aineslaadultaan huonoille kiviainesalueille käytettiin merkin-
tää PMO. 
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6.7.1 Uusimaa 
POSKI-luokitelluista kallioalueista lähes puolet on ottamiseen soveltumattomia alueita. Ottamiseen 
soveltuvia alueita on runsaat 20 % ja loput ovat ottamiseen osittain soveltuvia alueita. Maa-
ainesmuodostumista ottamiseen soveltumattomia alueita on noin 65 %. Ottamiseen soveltuvia alueita on 
1 % ja loput ovat ottamiseen osittain soveltuvia alueita (kuva 32).  

Pinta-alan perusteella kaikista POSKI-luokitelluista alueista on maa-ainesmuodostumia (sora ja 
hiekka) 15 % ja loput 85 % kallioalueita. Näistä luokitelluista sora- ja hiekka-alueista yli puolet on maa-
ainestenottoon soveltumattomia alueita. Ottoon soveltuvien alueiden pinta-alan osuus on kallioalueilla 4 
% ja sora-alueilla 1 % kaikista POSKI-luokituksen alueista (kuva 33).  

Luokitelluille POSKI-kallioalueille on myönnetty yhteensä 30 maa-aineslupaa, joista 23 sijaitsi jo-
ko kokonaan tai osittain kalliokiviainesten ottoon soveltuvalla (M) alueella, 6 kalliokiviainesten ottoon 
osittain soveltuvalla (O) alueella ja 1 kalliokiviainesten ottoon soveltumattomalla (E) alueella (taulukko 
12).  

Luokitelluille POSKI-maa-ainesalueille on myönnetty yhteensä 95 maa-aineslupaa, joista 7 sijaitsi 
joko kokonaan tai osittain maa-ainestenottoon soveltuvalla (M) alueella, 54 maa-ainestenottoon osittain 
soveltuvalla (O) alueella, 17 maa-ainestenottoon osittain soveltuvalla (O syy P) alueella ja 17 maa-
ainestenottoon soveltumattomalla (E) alueella. E-alueelle eniten lupia kohdistui Hyvinkäällä. Uuden-
maan maa-aineslupien sijoittumista suhteessa luokiteltuihin POSKI-alueisiin on esitetty kuvassa 34.  

6.7.2 Satakunta 
Määrällisesti POSKI-luokituksen mukaiset ottamiseen soveltuvat, osittain soveltuvat ja soveltumattomat 
kallioalueet jakautuvat melko tasaisesti. Maa-ainesmuodostumista ottamiseen soveltumattomia alueita 
on suurin osa (kuva 32).  

Pinta-alan perusteella noin 94 % kaikista POSKI-luokitelluista alueista on maa-ainesmuodostumia 
ja loput 6 % kallioalueita. Näistä luokitelluista alueista noin 60 % kuuluu luokkaan Maa-ainestenottoon 
soveltumaton alue (sora). POSKI-luokitelluista kallioalueista yli 30 % kuuluu luokaan ”Kiviainesten 
ottoon soveltumaton” alue. Ottoon soveltuvien alueiden pinta-alan osuus on kallioalueilla 2 % ja sora-
alueilla 1 % kaikista POSKI-luokituksen alueista (kuva 33). 

Luokitelluille POSKI-kallioalueille on myönnetty yhteensä 10 maa-aineslupaa, joista 5 sijaitsi joko 
kokonaan tai osittain kalliokiviainesten ottoon soveltuvalla (M) alueella, 4 kalliokiviainesten ottoon 
osittain soveltuvalla (O) alueella ja 1 kalliokiviainesten ottoon soveltumattomalla (E) alueella (taulukko 
12).  

Luokitelluille POSKI-maa-ainesalueille on myönnetty yhteensä 186 maa-aineslupaa, joista neljä si-
jaitsi joko kokonaan tai osittain maa-ainestenottoon soveltuvalla (M) alueella, 54 maa-ainestenottoon 
osittain soveltuvalla (O) ja 75 (E/O) alueella, kolme maa-ainestenottoon soveltumattomalla pienellä (E 
syy P) alueella ja 88 maa-ainestenottoon soveltumattomalla (E) alueella. E-alueelle kohdistui lupia 
etenkin Kokemäellä ja Karviassa. Pääosa maa-ainesalueiden E- ja E/O-alueista sijaitsi pohjavesialueilla. 
13 maa-aineslupaa kohdistui POSKI-projektin E- tai E/O-alueille, jotka eivät olleet pohjavesialueita. 
Satakunnan maa-aineslupien sijoittumista suhteessa luokiteltuihin POSKI-alueisiin on esitetty kuvassa 
35. 
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Kuva 32. POSKI-luokiteltujen alueiden määrä eri luokissa Uudellamaalla ja Satakunnassa. 
 

 
Kuva 33. POSKI-luokiteltujen alueiden pinta-ala eri luokissa Uudellamaalla ja Satakunnassa. 
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Taulukko 12. Maa-aineslupien määrä POSKI-luokitelluilla alueilla Uudenmaan kunnissa.  

  

    POSKI Kallio POSKI Maa 
Kunta Luvat  

yh-
teensä 

Ottoon 
 soveltu-
maton 

(E) 

Ottoon  
soveltuva 

(M) 

Osit-
tain 

ottoon 
sovel-
tuva 
(O) 

 

Ottoon 
 soveltu-
maton 

(E) 

Ottoon  
soveltuva 

(M) 

Osittain 
ottoon 

soveltu-
va 
(O) 

 

Pienet  
(PM ja 
PMO) 

Ottoon 
 sovel-

tumaton 
pv-

alueen  
ulkopuo-

lella  
(E) 

 
Askola 2 0 0 0 1 0 1 0 1 
Espoo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hanko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hyvinkää 9 0 0 1 5 0 2 1 3 
Inkoo 7 0 0 0 2 0 0 1 2 
Järven-
pää 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Karkkila 8 0 0 0 0 0 8 0 0 
Kauniai-
nen 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kerava 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kirk-
konummi 

5 0 4 0 0 0 0 0 0 

Lapinjär-
vi 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 

Lohja 36 0 0 1 2 5 17 1 0 
Loviisa 16 0 0 0 2 0 6 6 0 
Myrskylä 7 0 0 0 2 0 3 0 0 
Mäntsälä 22 0 8 0 0 1 1 2 0 
Nurmi-
järvi 

5 0 1 0 2 0 0 0 0 

Pornai-
nen 

3 0 0 1 0 0 0 0 0 

Porvoo 10 0 6 0 0 1 2 0 0 
Pukkila 6 0 0 0 0 0 2 3 0 
Raasepori 22 0 0 0 0 0 7 1 0 
Sipoo 8 0 2 1 0 0 0 0 0 
Siuntio 5 0 0 0 0 0 0 1 0 
Tuusula 7 0 2 2 1 0 1 0 0 
Vantaa 6 1 0 0 0 0 0 0 0 
Vihti 4 0 0 0 0 0 4 0 0 
Yhteensä 192 1 23 6 17 7 54 17 6 
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Taulukko 13. Maa-aineslupien määrä POSKI-luokitelluilla alueilla Satakunnan kunnissa. 
    POSKI Kallio POSKI Maa 
Kunta Luvat 

yhteen-
sä 

Ottoon 
 sovel-
tuma-

ton 
(E) 

Ot-
toon  

sovel-
tuva 
(M) 

Osittain 
ottoon 
sovel-
tuva 
(O) 

 

Ot-
toon 

sovel-
tuma-

ton 
(E) 

Pienet 
ottoon 
sovel-
tumat-
tomat 

(P) 

Osit-
tain 

ottoon 
sovel-
tumat-
tomat 
(O/E) 

Ottoon  
sovel-
tuva 
(M) 

Osit-
tain 

ottoon 
sovel-
tuva 
(O) 

 

Ottoon 
kokonaan 
tai osin 
soveltumat-
tomat   
pv-alueen 
ulkopuolel-
la  
(E ja O/E) 
 

Eura 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eurajoki 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Harjaval-
ta 

6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Honkajo-
ki 

15 0 0 0 0 0 12 0 0 8 

Huittinen 8 0 1 0 3 0 0 0 0 0 
Jämijärvi 12 0 1 0 0 0 0 0 4 3 
Kan-
kaanpää 

26 0 0 0 8 0 2 0 1 2 

Karvia 43 0 0 0 17 0 23 0 0 0 
Kokemä-
ki 

76 0 0 1 50 0 10 0 11 0 

Köyliö 22 0 0 0 2 0 17 0 0 0 
Lavia 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Luvia 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Merikar-
via 

13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Nakkila 8 0 0 0 6 0 0 0 0 0 
Pomark-
ku 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pori 31 0 1 1 0 0 0 3 0 0 
Rauma 25 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
Siikainen 6 0 1 0 0 1 2 0 0 0 
Säkylä 11 0 0 0 1 0 9 0 0 0 
Ulvila 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Yhteensä 340 1 5 4 88 3 75 4 16 13 
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Kuva 34. Maa-ainesluvat ja POSKI-luokitellut alueet Uudellamaalla. (E= maa-ainestenottoon soveltumaton alue, O= 
maa-ainestenottoon osittain soveltuva alue, P= pienet maa-ainestenottoon osittain soveltuvat alueet, M= maa-
ainestenottoon soveltuva alue). (Luvat oli myönnetty vuosina 2006–2013/2014.) 
 

 
Kuva 35. Maa-ainesluvat ja POSKI-luokitellut alueet Satakunnassa. (Luvat oli myönnetty vuosina 2003–2013/2014.) 
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6.8 Maa-ainesluvat ja arvokkaat geologiset muodostumat  

6.8.1 Uusimaa 
Uudenmaan maakuntakaavassa on osoitettu erillismerkinnällä arvokkaat harjualueet tai muut geologiset 
muodostumat, jotka sisältävät merkittäviä maisemallisia ja luonnontieteellisiä arvoja. Maakuntakaavassa 
on esitetty alueet, joilla on geologiaan, geomorfologiaan sekä niiden muodostamaan maisemakuvaan 
liittyviä valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviä erityisominaisuuksia. Merkinnällä on osoitet-
tu harjujensuojeluohjelman mukaiset valtakunnallisesti arvokkaat harjualueet, vahvistettujen seutukaa-
vojen arvokkaat harjualueet, valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat kalliomaisema-alueet sekä 
maakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat. Alueilla, joille on aluevarausmerkinnällä osoitettu 
käyttötarkoitus, ensisijaisen maankäyttömuodon määrittelee aluevarausmerkintä. Suurimmassa osassa 
harjujensuojeluohjelman kohteita on katsottu maa-aineslain säädökset riittäviksi. Kaavassa on otettu 
huomioon suojeluohjelman toteuttamistilanne ja toteutumattomien osalta tavoitteelliset toteuttamiskei-
not. Merkittävä osa suojeluohjelman alueista on Natura 2000-ohjelman kohteita.  

Uudenmaan maakuntakaavassa osoitettujen arvokkaiden harjualueiden rungon muodostavat val-
tioneuvoston hyväksymän harjujensuojeluohjelman mukaiset valtakunnallisesti arvokkaat harjualueet. 
Lisäksi on osoitettu maakunnallisesti arvokkaita harju-alueita, jotka on määritelty aiemmin voimassa 
olleissa Uudenmaan seutukaavoissa. Harjujensuojeluohjelman ja seutukaavojen mukaisia alueita tarkis-
tettiin maakuntakaavan laadinnan yhteydessä siten, että kaavasta poistettiin alueet, joilla oli voimassa-
oleva maa-ainestenottolupa tai jotka oli jälkihoidettu. Maakuntakaavamerkinnän tavoitteena oli osoittaa 
ottotoiminnan ulkopuolella olevat harjualueet, joilla geomorfologiset ominaisuudet ja niihin pohjautuva 
maisemakuva olivat säilyneet mahdollisimman hyvin. Nämä harjualueet olivat yleensä luonnontilassa 
tai esimerkiksi taajamatoimintojen aluetta.  

Uudenmaan maakuntakaavassa arvokkaita harjualueita on osoitettu 60 kpl ja niiden pinta-ala on lä-
hes 11 000 hehtaaria (kuvat 42 ja 43). Harjujensuojeluohjelmaan kuuluvia alueita Uudellamaalla on 12 
kpl ja niiden pinta-ala on yli 1300 ha. Harjujensuojeluohjelma-alueet on esitetty maakuntakaavassa, 
mutta osassa alueita rajaukset eroavat HSO-aluerajauksista, esimerkiksi Lohjanharjulla, Keräkankareella 
ja Solttilannummella.  

Arvokkaista moreenimuodostumista valmistui ympäristöministeriön ja Geologian tutkimuskes-
kuksen yhteistyönä selvitys vuonna 1999. Inventointi kattoi Uudenmaan maakunnan pohjoisosat eli ne 
alueet, joilla moreenimuodostumia pääsääntöisesti maakunnassa esiintyy. Inventoinnissa luokiteltiin 
kohteet valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaiksi kohteiksi. Inventointien perus-
teella Uudellamaalla on 27 arvokasta moreenialuetta, joiden pinta-ala on lähes 1200 hehtaaria. Uuden-
maan maakuntakaavassa on esitetty valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat kohteet. Näitä koh-
teita on 12 ja niiden pinta-ala on runsaat 900 hehtaaria (kuvat 42 ja 43).  

Arvokkaita tuuli- ja rantakerrostumia ei ole huomioitu Uudenmaan maakuntakaavoissa, sillä in-
ventointitulokset eivät olleet käytettävissä maakuntakaavoja tehtäessä. Uudellamaalla on 18 arvokasta 
tuuli- ja rantakerrostumaa, joiden pinta-ala on lähes 850 hehtaaria (kuvat 42 ja 43). Näistä kerrostumista 
kymmenen sijaitsee joko kokonaan tai osittain maakuntakaavassa osoitetulla arvokkaalla harjualueella 
tai harjujensuojeluohjelma-alueella. Pinta-alan mukaan tarkasteltuna näillä alueilla sijaitsee runsaat 40 
% Uudenmaan tuuli- ja rantakerrostumista.  

Arvokkaiden kallioalueiden inventointi käynnistyi silloisessa Uudenmaan läänissä ympäristömi-
nisteriön toimesta vuonna 1994. Inventoinnin tarkistus ja ajantasaistaminen valmistui Uudenmaan maa-
kunnan osalta vuonna 2002. Maakuntakaavassa on esitetty kallioalueiden rajaukset vuoden 2002 inven-
toinnin mukaisesti. 

Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa on osoitettu arvokkaiksi geologisiksi muodostumiksi kal-
lioalueet, jotka on selvitetty 1994 ja ajantasaistettu selvityksellä Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan arvok-
kaiden kallioalueiden inventointi 2002. Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa arvokkaita harju- tai mo-



70   Suomen ympäristökeskuksen raportteja 19/2015  

reenialueita ei ole osoitettu erikseen, vaan ne sisältyvät ainakin osin MY-alueisiin. MY-alueet ovat maa- 
ja metsätalousvaltaisia alueita, joilla on erityisiä ympäristöarvoja. Nämä alueet käsittävät muun muassa 
harjujensuojeluohjelman alueita, geologisesti arvokkaita muodostumia tai vahvistetun seutukaavan 
osoittamia erityisiä luontoarvoja, esimerkiksi muinaisrantamuodostumia tai muita harvinaisia luonnon-
muodostumia. MY-alueita on Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa 176 kpl. 

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntakaavoissa arvokkaina geologisina muodostumina on 
osoitettu eniten (288 kpl) arvokkaita kallioalueita (kuva 42). Maakuntakaavoissa on huomioitu 
valtakunnallisesti  arvokaiden kallioalueiden inventoinnin tuloksista valtakunnallisesti ja 
maakunnallisesti arvokkaat kallioalueet, joita on 205 kpl. Maakuntakaavoissa on arvokkaat kallioalueet 
eroteltu valtakunnallista aineistoa yksityiskohtaisemmin, mikä selittää eron lukumäärisssä. 
Maakuntakaavojen arvokkaiden kallioalueiden rajaukset vastaavat kuitenkin varsin hyvin 
valtakunnallisen aineiston rajauksia. Myös pinta-alan perusteella arvokkaista geologisista 
muodostumista on maakuntakaavoissa osoitettu eniten arvokkaita kallioalueita yhteensä lähes 18000 
hehtaaria (kuva 43). Maakuntakaavan arvokkaiden kallioalueiden pinta-ala on noin prosentin pienempi 
kuin valtakunnallisessa aineistossa. 

Uudenmaan maakunnan alueella vuosina 2006 - 2013/2014 maa-aineslupia ei ole myönnetty ar-
vokkaille tuuli- ja rantakerrostumille eikä arvokkaille moreenimuodostumille. Yksi maa-aineslupa ulot-
tuu osin arvokkaalle kallioalueelle. Osittain tai kokonaan harjujensuojeluohjelma-alueille ulottuvia maa-
aineslupia on myönnetty kymmenen (taulukko 14). Pääosa näistä lupa-alueista sijaitsee Lohjalla. Suurin 
osa näistä lupa-alueista sijaitsee ainakin osaksi rajoitetun maa-ainestenoton alueilla. Näillä alueilla har-
jujensuojeluohjelman voimaan tullessa vuonna 1984 ottamisen edellytettiin ensi sijassa liittyvän alueen 
maisemointiin ja se tuli saattaa loppuun mahdollisimman pikaisesti, jonka jälkeen ottoalueet tuli jälki-
hoitaa (ks. luku 3.2). Usealla näistä ottoalueista ottamistoiminta jatkui edelleen ja otto oli ulottunut ra-
joitetun ottoalueen ulkopuolelle varsinaiselle harjujensuojeluohjelma-alueelle. Maa-aineslupien sijoit-
tumista suhteessa arvokkaisiin maaperämuodostumiin ja kallioalueisiin on tarkasteltu kuvissa 37 ja 38. 

Lisäksi arvokkaille maisema-alueille oli myönnetty 7 maa-aineslupaa ja Natura-alueille 3 lupaa 
(kuva 36). Pääosa näistä luvista sijaitsi Loviisassa. 

Maakuntakaavan arvokkaat harjualueet sijaitsivat Uudellamaalla keskimääräistä harvemmin yleis-
kaavoitetulla alueella. Arvokkaista harjualueista noin 40 % sijaitsi yleiskaavoitetulla alueella, kun koko 
Uudenmaan alueella yleiskaavojen kattavuus oli 48 %. Maakuntakaavan arvokkaista kallioalueista noin 
65 % sijaitsi yleiskaavoitetulla alueella. 
 

 
Kuva 36. NATURA-2000 alueella Loviisassa sijaitsee kolme maa-aineslupaa (punainen ympyrä). Luvat ovat otto-
määrältään melko pieniä. 
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Taulukko 14. Maa-ainesluvat valtakunnallisesti arvokkailla geologisilla muodostumillla, maisema-alueilla ja Natura-
alueilla Uudenmaan kunnissa. 
Kunta Luvat 

yhteen-
sä 

Luvat 
arvok-
kailla 
kallio-
alueilla 

Luvat 
arvok-
kailla 
tuuli- ja 
ranta- 
kerros-
tumilla 

Luvat 
arvok-
kailla 
moreeni 
muodos-
tumilla 

Luvat 
harjujen-
suojelu-
ohjelma-
alueilla 

Luvat 
arvok-
kailla  
maise-
ma-
alueilla 

Luvat 
Natura- 
alueilla 

Askola 2 0 0 0 0 0 0 
Espoo 2 0 0 0 0 0 0 
Hanko 0 0 0 0 0 0 0 
Hyvinkää 9 0 0 0 0 0 0 
Inkoo 7 0 0 0 0 0 0 
Järvenpää 0 0 0 0 0 0 0 
Karkkila 8 0 0 0 0 0 0 
Kauniainen 0 0 0 0 0 0 0 
Kerava 1 0 0 0 0 0 0 
Kirkkonummi 5 0 0 0 0 0 0 
Lapinjärvi 1 0 0 0 0 0 0 
Lohja 36 0 0 0 9 0 0 
Loviisa 16 0 0 0 0 5 3 
Myrskylä 7 0 0 0 1 0 0 
Mäntsälä 22 0 0 0 0 0 0 
Nurmijärvi 5 0 0 0 0 0 0 
Pornainen 3 0 0 0 0 0 0 
Porvoo 10 0 0 0 0 0 0 
Pukkila 6 0 0 0 0 1 0 
Raasepori 22 0 0 0 0 0 0 
Sipoo 8 0 0 0 0 0 0 
Siuntio 5 1 0 0 0 1 0 
Tuusula 7 0 0 0 0 0 0 
Vantaa 6 0 0 0 0 0 0 
Vihti 4 0 0 0 0 0 0 
Yhteensä 192 1 0 0 10 7 3 
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Kuva 37. Maa-aineslupien ja valtakunnallisesti arvokkaiden maaperämuodostumien sekä maakuntakaavassa osoi-
tettujen arvokkaiden maaaperämuodostumien sijainti Uudellamaalla.  
(Luvat oli myönnetty vuosina 2006–2013/2014.) 
 

 
 Kuva 38. Valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet, maakuntakaavojen arvokkaat kallioalueet sekä maa-ainesluvat 
Uudellamaalla. (Luvat oli myönnetty vuosina 2006–2013/2014). 
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6.8.2 Satakunta 
Satakunnan maakuntakaavassa on osoitettu erillismerkinnällä arvokkaat geologiset muodostumat, jotka 
ovat maiseman ja luonnonsuojelun kannalta arvokkaita. Satakunnan maakuntakaavan arvokas harjualue 
(ah) osa-aluevarauksen merkinnät ja varaukset pohjautuvat nykyistä maakuntakaavaa edeltäneeseen 
Satakunnan seutukaavaan 5. Siinä osoitetut aluevaraukset perustuivat lähinnä Satakunnan harjualueiden 
maisemaluokitukseen ja Satakunnan harjututkimuksen (Satakunnan seutukaavaliitto, 1988 ja 1990). 
Näistä ensimmäinen on harjualueiden maisemaselvitys ja toinen geomorfologiaa ja luontoarvoja käsitte-
levä harjututkimus. Maakuntakaavan ah osa-aluevarauksissa huomioitiin lisäksi Satakunnan alueella 
tehdyt muutamat alueelliset harjuselvitykset, jotka olivat valmistuneet seutukaava 5 jälkeen. 

Harjualueiden maisemaluokituksen pohjalta arvioitiin maa-aineslain tarkoittamia maisemallisia 
vaikutuksia. Harjututkimuksessa puolestaan selvitettiin harjujen geologisia, geomorfologisia ja biologi-
sia arvoja Satakunnan alueella. Tutkimuksen taustana olivat sekä valtakunnallinen harjututkimus että 
muualla Suomessa tehdyt maakunnalliset harjututkimukset. Satakunnan alueella valtakunnalliseen har-
jujensuojeluohjelmaan kuuluvat seuraavat harjut:  

• Pohjankangas  
• Hämeenkangas–Soininharju 
• Järilänvuori 
• Säkylänharju 
Näiden alueiden lisäksi Yyterin harjualue on luokiteltu maakunnallisissa harjuselvityksissä valta-

kunnallisesti arvokkaaksi. 
Seutukaavassa 5 osoitetut muut kohteet edustivat maakunnallisesti arvokkaita harjualueita, jotka 

olivat valikoituneet usean kaavoituskierroksen aikana. Nämä aluevaraukset siirrettiin sellaisenaan ny-
kyiseen maakuntakaavaan. Honkajoella ja Karviassa sijaitsevilla kohteilla tehtiin vähäisiä rajaustarkis-
tuksia alueiden tarkemman suunnittelun pohjalta. 

Satakunnan POSKI-projektissa (Britschgi ym., 2003) ei selvitetty uusia arvokkaita harjualueita, 
koska todettiin yllä mainitun aineiston olevan hankkeen tarpeisiin riittävää. Satakunnan maakuntakaa-
vaan otettiin mukaan seutukaavassa esitetyt valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat harju-
alueet. Maakuntakaavassa arvokkaita harjualueita on osoitettu ge-aluemerkinnällä 75 kpl ja näiden alu-
eiden yhteispinta-ala on noin 20 000 ha. Lisäksi yksi harjualue on osoitettu ge-kohdemerkinnällä. Pinta-
alan perusteella Satakunnan maakuntakaavassa on osoitettu arvokkaista geologisista muodostumista 
harjualueita (kuva 43). Huomattava osa arvokkaista harjualueista on myös tärkeitä pohjavesialueita ja 
noin kolmannes on samalla myös Natura 2000-alueita, joten näiden osa-aluemerkintöjen pinta-alat eivät 
ole suoraan yhteenlaskettavissa.  

Satakunnan maakuntakaavassa osoitetut arvokkaat moreenimuodostumat perustuvat valtakunnal-
lisessa moreenimuodostumien inventointiprojektissa (MORMI) määriteltyihin alueisiin. Arvokkaina 
moreenimuodostumina ge-aluemerkinnällä on maakuntakaavassa osoitettu 20 valtakunnallisesti mer-
kittävää moreenimuodostumaa, joiden yhteispinta-ala on noin 1 500 ha. Lisäksi yksi arvokas moreeni-
muodostuma on esitetty ge-kohdemerkinnällä.  

Arvokkaita tuuli- ja rantakerrostumia ei ole huomioitu Satakunnan maakuntakaavassa, sillä nii-
den inventointitulokset eivät olleet käytettävissä maakuntakaavaa tehtäessä. Satakunnassa on 6 arvokas-
ta tuuli- ja rantakerrostumaa, joiden pinta-ala on lähes 700 hehtaaria. Kaikki arvokkaat tuuli- ja ranta-
kerrostumat sijaitsevat pääosin maakuntakaavassa osoitetuilla arvokkailla harjualueilla, joilla pinta-alan 
mukaan tarkasteltuna sijaitsee 94 % tuuli- ja rantakerrostumista.  

Maakuntakaavan arvokkaat kallioalueet perustuvat kahteen Satakunnan seutukaavan 5 taustasel-
vityksiksi tehtyyn ja julkaistuun maisemaluokitusselvitykseen, sekä entisen Turun ja Porin läänin katta-
vaan arvokkaiden kallioalueiden selvitykseen. 

Satakunnan maakuntakaavassa arvokkaista geologisista muodostumista on osoitettu eniten 
arvokkaita kallioalueita ja -kohteita, joita on 303 kpl (kuva 42). Maakuntakaavassa on huomioitu valta-
kunnallisen aineiston valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat kallioalueet, joita on 23 kpl. 
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Lisäksi on huomioitu osin paikallisesti merkittävät kallioalueet, mikäli niillä on merkittäviä suojelu-
arvoja, kuten muinaisjäännöksiä tai luontokohteita. Maakuntakaavan arvokkaat kalliot pohjautuvat ai-
emman Satakunnan seutukaavan 5 ak -alueisiin ja osin muihin suojelu- ja virkistysvarauksiin. Arvok-
kaina kallioalueina on osoitettu 206 aluetta, joiden yhteispinta-ala on noin 10 000 ha. Lisäksi 
maakuntakaavaan on merkitty 97 arvokasta kalliokohdetta, joiden pinta-ala on arviolta 500 ha. 

Maa-aineslupia ei ole myönnetty arvokkaille kallioalueille, arvokkaille tuuli- ja rantakerrostumille 
eikä arvokkaille moreenimuodostumille. Sen sijaan joko osittain tai kokonaan harjujensuojeluohjelma-
alueille on myönnetty 9 lupaa, joista 8 sijaitsee Karviassa (taulukko 15). Pääosa näistä luvista sijoittuu 
osaksi rajoitetun oton alueelle, joissa harjujensuojeluohjelman voimaan tullessa vuonna 1984 ottamisen 
tuli ensi sijassa liittyä alueen maisemointiin. Ottaminen tuli saattaa loppuun mahdollisimman pikaisesti 
ja ottoalueet tuli jälkihoitaa (ks. luku 3.2). Usealla näistä ottoalueista ottamistoiminta jatkui edelleen ja 
otto oli ulottunut rajoitetun ottoalueen ulkopuolelle varsinaiselle harjujensuojeluohjelma-alueelle (kuva 
39). HSO -alueilla oli myös useita kotitarveottoalueita. Maa-aineslupien sijoittumista suhteessa arvok-
kaisiin maaperämuodostumiin ja kallioalueisiin on tarkasteltu kuvissa 40 ja 41. 

Yksi harjujensuojeluohjelma-alueelle myönnetty maa-aineslupa sijaitsee puolustusvoimien alueella 
Säkylässä. Tämä lupa sijaitsee samalla myös Natura-alueella. Luvan mukainen otto alueella on liittynyt 
ampumaradan vallien rakentamiseen ja kyseessä on ollut kertaluontoinen ottotoiminta. Arvokkaille mai-
sema-alueille on myönnetty 6 maa-aineslupaa, jotka kaikki sijaitsevat Porissa.  

Satakunnassa maakuntakaavan arvokkaat harjualueet sijoittuivat keskimääräistä harvemmin yleis-
kaavoitetulle alueelle. Arvokkaista harjualueista noin 10 % sijaitsee yleiskaavoitetulla alueella, kun 
koko Satakunnan alueella yleiskaavojen kattavuus on 14 %. Maakuntakaavan arvokkaista kallioalueista 
noin 15 % sijaitsee yleiskaavoitetulla alueella. 

 

 
Kuva 39. Harjujensuojeluohjelma-alueelle ja maakuntakaavan arvokkaalle harjualueelle Karviassa on myönnetty 
useita maa-aineslupia ja ottamistoiminta on ollut laaja-alaista.  
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Taulukko 15. Maa-ainesluvat valtakunnallisesti arvokkailla geologisilla muodostumillla, maisema-alueilla ja Natura-
alueilla Satakunnan kunnissa. 
Kunta Luvat 

yhteensä 
Luvat 
arvok-
kailla 
kallio-
alueilla 

Luvat 
arvokkail-
la tuuli- ja 
ranta- 
kerrostu-
milla 

Luvat ar-
vokkailla 
moreeni 
muodos-
tumilla 

Luvat har-
jujensuoje-
luohjelma-
alueilla 

Luvat ar-
vokkailla  
maisema-
alueilla 

Luvat 
Natura- 
alueilla 

Eura 6 0 0 0 0 0 0 
Eurajoki 11 0 0 0 0 0 0 
Harjaval-
ta 

6 0 0 0 0 0 0 

Honkajo-
ki 

15 0 0 0 0 0 0 

Huittinen 8 0 0 0 0 0 0 
Jämijärvi 12 0 0 0 0 0 0 
Kan-
kaanpää 

26 0 0 0 0 0 0 

Karvia 43 0 0 0 8 0 0 
Kokemäki 76 0 0 0 0 0 0 
Köyliö 22 0 0 0 0 0 0 
Lavia 4 0 0 0 0 0 0 
Luvia 11 0 0 0 0 0 0 
Merikar-
via 

13 0 0 0 0 0 0 

Nakkila 8 0 0 0 0 0 0 
Pomark-
ku 

0 0 0 0 0 0 0 

Pori 31 0 0 0 0 6 0 
Rauma 25 0 0 0 0 0 0 
Siikainen 6 0 0 0 0 0 0 
Säkylä 11 0 0 0 1 0 1 
Ulvila 6 0 0 0 0 0 0 
Yhteensä 340 0 0 0 9 6 1 
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Kuva 40. Maa-aineslupien ja valta-
kunnallisesti arvokkaiden maape-
rämuodostumien sekä maakunta-
kaavassa osoitettujen arvokkaiden 
maaperämuodostumien sijainti 
Satakunnassa. (Luvat oli myönnet-
ty vuosina 2003–2013/2014.) 
 

Kuva 41. Maa-aineslupien, valta-
kunnallisesti arvokkaiden kallio-
alueiden sekä maakuntakaavan 
arvokkaiden kallioalueiden sijainti 
Satakunnassa. (Luvat oli myön-
netty vuosina 2003–2013/2014.) 
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Kuva 42. Valtakunnallisesti arvokkaiden geologisten muodostumien sekä maakuntakaavassa esitettyjen valtakun-
nallisesti ja/tai maakunnallisesti arvokkaiden muodostumien määrät Uudellamaalla ja Satakunnassa. 
 

 
Kuva 43. Valtakunnallisesti arvokkaiden geologisten muodostumien sekä maakuntakaavassa esitettyjen 
valtakunnallisesti ja/tai maakunnallisesti arvokkaiden muodostumien pinta-alat Uudellamaalla ja Satakunnassa. 
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6.9 Maa-ainesluvat ja maakuntakaavan potentiaaliset ottoalueet sekä muut 
aluevaraukset  

6.9.1 Uusimaa 
Uudenmaan maakuntakaavoissa oli osoitettu 6 sora-aluetta ja 50 kallioaluetta (kuva 50), jotka soveltu-
vat kiviainestenottoon tai joilla on merkittäviä kiviainesvarantoja (EO- ja kva-alueet). Näiden alueiden 
yhteispinta-ala oli 6230 hehtaaria, josta soranottoalueiden pinta-ala oli 445 hehtaaria (kuva 51). Soranot-
toalueiden pinta-ala oli 23–179 ha. Soranottoalueiden pinta-alan keskiarvo oli 74 ha ja mediaani 56 ha. 
Kallionottoalueiden pinta-ala oli 12–444 ha. Kallionottoalueiden pinta-alan keskiarvo oli 116 ha ja me-
diaani 83 ha (kuva 52).  

Maakuntakaavan EO- ja kva-alueet sijaitsivat osin eri paikoissa kuin POSKI-projektissa osoitetut 
maa-ainestenottoon soveltuvat alueet (M-alueet) (kuva 45). POSKI-luokitelluista neljästä M-luokan 
sora-alueesta yksi sijaitsi kva- tai EO-alueella. Sen pinta-ala oli runsaat 10 % kaikista M-luokan sora-
alueista. POSKI-luokitelluista 267:sta M-luokan kallioalueesta 144 sijaitsi kva- tai EO-alueella. Niiden 
pinta-ala oli lähes 50 % kaikista M-luokan kallioalueista. 

Vuosina 2006–2013/2014 myönnetyistä maa-ainesluvista 40 kpl (20 %) sijaitsi joko kokonaan tai 
osittain maakuntakaavojen EO- tai kva-alueilla (taulukko 16). Näistä luvista 5 oli myönnetty soranot-
toon. EO- ja kva-alueille myönnettyjen lupien mahdollistama ottomäärä oli lähes 60 % kaikkien lupien 
mahdollistamasta ottomäärästä. EO- ja kva-alueille myönnetyt luvat olivat siis keskimääräiseltä otto-
määrältään huomattavasti suurempia kuin näiden alueiden ulkopuolelle myönnetyt luvat. Luvan mah-
dollistama mediaaniottomäärä EO- ja kva-alueella oli 515 000 km3. EO- alueelle on maa-aineslain mu-
kaan mahdollista myöntää 15- tai 20-vuoden lupia. Vähintään 15 vuoden lupia oli Uudenmaan EO ja 
kva-alueille myönnetty tarkastelujaksona 4 kpl. Maa-aineslupien keskimääräinen voimassaoloaika EO- 
ja kva-alueilla oli 10 vuotta. Uudenmaan maa-aineslupien sijoittumista suhteessa EO- ja kva-alueisiin 
on tarkasteltu kuvassa 44. 
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Kuva 44. Maa-aineslupien sekä maakuntakaavan kallionottoalueiden (EO) ja merkittävien kiviainesvarantoalueiden 
(kva) sijainti Uudellamaalla. (Luvat oli myönnetty vuosina 2006–2013/2014.)  
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Taulukko 16. Maa-ainesluvat maakuntakaavan eri kaavamerkintäalueilla Uudenmaan kunnissa.  
Kunta Luvat 

yhteensä 
Luvat 
kva/EO-
alueella 

Luvat ge 
-alueella  
(arvokas 
kallio) 

Luvat ge-
alueella  
(arvokas 
harju) 

Luvat ge-
alueella  
(arvokas 
moreeni) 

Luvat  
pohjave-
si-
alueella 

Luvat  
SL-
alueella 

Luvat 
V-alueella 

Askola           2 0 0 0 0 2 0 0 

Espoo 2 2 0 0 0 0 0 0 

Hanko 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hyvinkää 9 1 0 1 0 3 0 0 

Inkoo 7 4 0 0 0 2 0 0 

Järvenpää 0 0 0 0 0 0 0 0 

Karkkila 8 4 0 0 0 6 0 0 

Kauniainen 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kerava 1 0 0 0 0 0 0 0 

Kirk-
konummi 

5 4 0 0 0 0 0 0 

Lapinjärvi 1 0 0 1 0 0 0 0 

Lohja 36 0 0 2 0 22 0 0 

Loviisa 16 1 0 0 0 14 0 1 

Myrskylä 7 0 0 0 0 5 0 0 

Mäntsälä 22 8 0 0 0 0 0 0 

Nurmijärvi 5 2 0 0 0 2 0 0 

Pornainen 3 0 0 0 0 0 0 0 

Porvoo 10 5 0 0 0 3 0 0 

Pukkila 6 0 0 0 0 5 0 0 

Raasepori 22 2 0 0 0 7 0 0 

Sipoo 8 2 0 0 0 0 0 0 

Siuntio 5 0 1 0 0 0 0 0 

Tuusula 7 4 0 0 0 3 0 0 

Vantaa 6 0 0 0 0 0 0 0 

Vihti 4 1 0 1 0 4 0 0 

Yhteensä 192 40 1 5 0 78 0 1 
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Kuva 45. Maakuntakaavan ottoalueiden sijainti suhteessa POSKI-projektin maa- ja kiviainestenottoon soveltuviin 
alueisiin Uudellamaalla.  

6.9.2 Satakunta 
Satakunnan maakuntakaavassa oli osoitettu 3 soranottoaluetta, 24 kallionottoaluetta ja 5 kallionottokoh-
detta (kuva 50). Näiden alueiden yhteispinta-ala oli 1226 hehtaaria, josta soranottoalueiden pinta-ala oli 
269 hehtaaria (kuva 51). Soranottoalueiden pinta-ala oli 45–156 ha. Niiden pinta-alan keskiarvo oli 89 
ha ja mediaani 67 ha. Kallionottoalueiden pinta-ala oli 11–135 ha. Niiden pinta-alan keskiarvo oli 35 ha 
ja mediaani 39 ha (kuva 52). Kallionottokohteiden pinta-ala oli alle 10 ha.  

Maakuntakaavan EO- sijaitsivat osin eri paikoissa kuin POSKI-projektissa osoitetut maa-
ainestenottoon soveltuvat tai alustavasti soveltuvat alueet (M-alueet) (kuva 49). POSKI-luokitelluista 11 
M-luokan sora-alueesta 2 sijaitsi EO-alueella. Niiden pinta-ala oli runsaat 20 % kaikista M-luokan sora-
alueista. POSKI-luokitelluista 62 M-luokan kallioalueesta 16 sijaitsi EO-alueella. Niiden pinta-ala oli 
runsaat 30 % kaikista M-luokan kallioalueista. 

Vuosina 2003–2013/2014 myönnetyistä maa-ainesluvista 20 sijaitsi joko kokonaan tai osittain 
maakuntakaavan kallionottoalueilla tai -kohteissa (taulukko 17). Vastaavasti maakuntakaavan soranot-
toalueilla sijaitsi 9 maa-aineslupaa. Kuvissa 46 ja 47 on esimerkkejä maa-aineslupien ja ottotoiminnan 
sijoittumisesta EO-alueille Satakunnassa. EO-alueilla sijaitsi alle 10 % kaikista ko. ajanjaksona myön-
netyistä maa-ainesluvista. EO-alueille myönnettyjen lupien mahdollistama ottomäärä oli lähes 30 % 
kaikkien lupien mahdollistamasta ottomäärästä. EO-alueille myönnetyt luvat olivat siis ottomäärältään 
keskimäärin huomattavasti suurempia kuin näiden alueiden ulkopuolelle myönnetyt luvat. Luvan mah-
dollistama mediaaniottomäärä EO-alueella oli 300 000 k-m3. Vähintään 15 vuoden lupia oli Satakunnan 
EO-alueille myönnetty 5 kpl. Kaikkien lupien voimassaoloajan mediaani EO-alueilla oli 10 vuotta. Sa-
takunnan maa-aineslupien sijoittumista suhteessa EO-alueisiin on tarkasteltu kuvassa 48. 
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Kuva 46. Maakuntakaavan EO -
soranottoalueella Porissa on 
useita lupia ja laajamittaista 
ottotoimintaa. 
 

Kuva 47. Maakuntakaavan EO -
kallionottoalueella Rauman ja 
Eurajoen rajalla kallionottoa 
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Taulukko 17. Maa-ainesluvat maakuntakaavan eri kaavamerkintäalueilla Satakunnan kunnissa.  
Kunta Luvat 

yhteen-
sä 

Luvat  
EO-
alueella  
(kal-
lionot-
to) 

Luvat 
EO-
koh-
teessa 
(kal-
lionot-
to) 

Luvat  
EO-
alueella  
(so-
ranot-
to) 

Luvat 
ge-
alueella 
(arvo-
kas 
kallio) 

Luvat  
ge-
alueella 
(arvo-
kas 
harju) 

Luvat  
ge-
alueella  
(arvo-
kas 
moree-
ni) 

Luvat  
pohja-
vesi- 
alueella 

Luvat  
suoje-
lu-/ 
luon-
non-
suoje-
lu- 
alueella 

Luvat 
virkis-
tys- 
alueella 

Luvat  
MY-
/MU- 
alueilla 

Eura 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eurajoki 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Harjaval-
ta 

6 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 

Honkajo-
ki 

15 0 1 3 0 0 0 4 0 0 0 

Huittinen 8 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 
Jämijärvi 12 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 
Kankaan-
pää 

26 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Karvia 43 1 0 0 0 13 0 40 0 0 0 
Kokemäki 76 0 0 0 0 1 0 70 0 0 0 
Köyliö 22 0 0 0 0 3 0 19 0 0 0 
Lavia 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Luvia 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Merikar-
via 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nakkila 8 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 
Pomark-
ku 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pori 31 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 
Rauma 25 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Siikainen 6 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
Säkylä 11 0 0 0 0 1 0 10 1 0 0 
Ulvila 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Yhteensä 340 18 2 9 0 19 0 160 2 2 1 
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Kuva 48. Maa-aineslupien sekä 
maakuntakaavan soran- ja kallionot-
toalueiden (EO) sijainti Satakunnas-
sa. (Luvat oli myönnetty vuosina 
2003–2013/2014.) 
 

Kuva 49. Maakuntakaavan ottoaluei-
den sijainti suhteessa POSKI-
projektin maa- ja kiviainestenottoon 
soveltuviin alueisiin Satakunnassa.  
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Kuva 50. Maakuntakaavoissa osoitettujen maa-ainestenottoalueiden (EO) ja merkittävien kiviainesvarantoalueiden 
(kva) määrät Uudellamaalla ja Satakunnassa 
 

 
Kuva 51. Maakuntakaavoissa osoitettujen maa-ainestenottoalueiden (EO) ja merkittävien kiviainesvarantoalueiden 
(kva) pinta-alat Uudellamaalla ja Satakunnassa. 
 

 
Kuva 52. Uudenmaan ja Satakunnan maakuntakaavoissa osoitettujen kiviainestenottoalueiden ja merkittävien ki-
viainesvarantoalueiden keskimääräiset pinta-alat (md = mediaani ka = keskiarvo,). 
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7 Geologisten inventointiaineistojen huomioiminen 
yleiskaavoissa sekä maa-aineslupien sijoittuminen eri 
kaavamerkintäalueille 

7.1 Yleistä 
Maakuntakaavan keskeiset periaatteet ja niissä esitetyt maakunnalliset tai seudulliset kaavaratkaisut ovat 
kuntakaavoituksen lähtökohtana. Kunnassa maankäyttöä ohjataan ja toimintoja sovitetaan yhteen yleis- 
ja asemakaavoituksella. Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan eikä asemakaa-
van alueella. Alueiden käytön suunnittelujärjestelmän periaatteena kuitenkin on, että yleispiirteisempi 
kaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yksityiskohtaisempia kaavoja. Mahdolliset poikkeamiset 
maakuntakaavasta voidaan jaotella seuraavasti: 1) maakuntakaavan täsmentyminen, 2) hyväksyttävä 
eroavuus maakuntakaavasta ja 3) maakuntakaavan muuttamista edellyttävä ratkaisu.  

Yleiskaava on yleispiirteinen kuntatason maankäyttösuunnitelma, jonka hyväksyy kaupungin- tai 
kunnanvaltuusto. Yleiskaavan sisältö ja oikeusvaikutukset voivat vaihdella tapauskohtaisesti. Yleiskaa-
va voidaan laatia joko oikeusvaikutteisena tai oikeusvaikutuksettomana. Oikeusvaikutteisella yleiskaa-
valla tarkoitetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti laadittua yleiskaavaa, jonka kunta on hyväk-
synyt 1.1.2000 jälkeen. Valtaosin yleiskaavat ovat oikeusvaikutteisia ja alueelliselta laajuudeltaan 
osayleiskaavoja, mutta etenkin Etelä- ja Itä-Suomessa on koko kunnan alueen kattavia yleiskaavoja. 
Oikeusvaikutteinen yleiskaava ohjaa kunnan yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja viranomaisten toimia. 
Sillä on myös oikeusvaikutuksia yksityisiin maanomistajiin. 

 Oikeusvaikutteisilla yleiskaavoilla on suuri merkitys maa-aineslain mukaisessa lupaharkinnassa, 
kun lupahakemuksen kohteena olevan alueen maisemallisia ja luonnonsuojelullisia arvoja arvioidaan. 
Kaavamerkintä ilmaisee alueen varausperusteen sekä antaa viitteitä suojelutarpeesta ja aluevarauksen 
suhteesta maa-ainesten ottamiseen. Maa-aineslain mukaan yleiskaava-alueella on katsottava, ettei otta-
minen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmele kaupunki- tai maise-
makuvaa. 

Eri yleiskaavojen sisältö vaihtelee sen mukaisesti, minkälaisia alueita ne koskevat, sekä mitkä ovat 
suunnittelutarpeet ja halutut ohjausvaikutukset. Yleiskaavat voidaan jakaa seuraavasti: 

• Strateginen yleiskaava  
• Yleispiirteinen aluevarausyleiskaava 
• Yksityiskohtainen aluevarausyleiskaava 
• Yksityiskohtainen aluevarausyleiskaava, joka ohjaa suoraan rakentamista ja muuta 

maankäyttöä. 
Yleispiirteinen aluevarausyleiskaava laaditaan strategista yleiskaavaa tarkemmaksi ja siinä rat-

kaistaan kunnan eri alueiden käytön periaatteet. Yleispiirteistä aluevarausyleiskaavaa käytetään eri toi-
mintojen ja niiden alueidenkäyttötarpeiden yhteensovittamiseen, jolloin se kattaa yleensä kaikki aluei-
denkäyttömuodot. Aluevarausyleiskaava voidaan laatia koko kunnan alueelle tai sen osa-alueille. 
Yleispiirteinen aluevarausyleiskaava voi käsitellä myös ainoastaan tiettyyn teemaan liittyvää suunnitte-
lua, kuten harjuyleiskaavat, joissa tarkastelun kohteena ovat lähinnä luonnonvarat ja maisema. 

Yksityiskohtainen aluevarausyleiskaava voidaan laatia ohjaamaan maankäyttöä ja rakentamista 
suoraan. Esimerkkinä yleiskaavan suorasta ohjauksesta on maa-ainesten ottamisen ja ylijäämämassojen 
läjitysalueiden ohjaus sekä ylijäämämassojen pitkäaikainen varastointi. 
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7.2 Kaavamerkinnät ja -määräykset 
Arvokkaat harjualueet ja muut geologiset muodostumat sekä tärkeät ja vedenhankintaan soveltuvat poh-
javesialueet on ympäristöministeriön asetuksella ohjeistettu esitettäväksi yleiskaavoissa rasteri- tai vii-
vamerkinnöillä. Näitä merkintöjä käytetään yleiskaavan osa-alueiden erityisominaisuuksien ilmaisemi-
seen. Erityisominaisuuksia osoittavia merkintöjä voidaan käyttää aluevarausmerkintöjen kanssa 
päällekkäisesti. Erityisominaisuuksia osoittavat merkinnät viittaavat usein intresseihin, joiden toteutus 
tapahtuu erityislainsäädännön kautta. Tällöin osa-aluemerkintä on lähinnä informatiivinen. Näihin mer-
kintöihin liittyvät määräykset ilmaisevat yleensä, mitä alueiden ominaispiirteistä johtuvia rajoituksia tai 
reunaehtoja kehittämistavoitteiden ja maankäyttöratkaisujen yhteydessä on huomioitava. 

Maa-ainestenottoalueet on vastaavasti suositeltu esitettäväksi yleiskaavoissa aluevarausmerkinnällä. 
Aluevarausmerkinnöillä osoitetaan alueen pääasiallinen käyttötarkoitus. Aluevarauksia korvaavia koh-
demerkintöjä käytetään silloin, kun kaavan mittakaavasta tai suunnittelun yleispiirteisyydestä johtuen 
aluevarauksen ulottuvuutta ei ole tarkoituksenmukaista esittää.  

Rakentamisen ja maankäytön ohjauksen lisäksi yleiskaavamääräyksillä voidaan estää tai rajoittaa 
haitallisia ympäristövaikutuksia. Yleiskaavamääräyksiä voidaan antaa koko kaava-aluetta ja sen tiettyä 
osa-aluetta koskevina sekä yksittäisiin kaavamerkintöihin liittyvinä. Määräykset voidaan jaotella niiden 
ohjausvaikutuksen mukaan seuraavasti: 

• suunnittelumääräykset, joilla pääsääntöisesti ohjataan asemakaavoitusta, mutta 
myös muuta suunnittelua  

• rakentamismääräykset, joilla ohjataan suoraan rakentamista. Rakentamismääräykset 
liittyvät yleiskaavaan sisältyviin rakentamisrajoituksiin. 

• suojelumääräykset, joilla ohjataan ympäristöarvojen säilyttämistä. Määräysten käyttö 
edellyttää, että kohteella on erityisiä ympäristöarvoja. Suojelumääräykset voivat kos-
kea muun muassa pohjavesialueita, maisemaa, luonnonarvoja, rakennettua ympäristöä 
ja kulttuurihistoriallisia arvoja. 

Jaottelu suunnittelu- ja rakentamismääräyksiin ei ole yksiselitteinen. Yksittäinen määräys voi ohjata 
esimerkiksi sekä suunnittelua että rakentamista. Määräysten käyttötapa ja muotoilu riippuu ohjaustar-
koituksesta, kuten siitä tullaanko alue asemakaavoittamaan.  

Suojelumääräykset ovat selvemmin oma ryhmänsä. Niitä voidaan antaa erityisistä ympäristöarvois-
ta (taulukko 18). Suojelumääräyksiä annettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että niistä ei 
aiheudu maanomistajalle MRL 39.4 §:ssä tarkoitettua kohtuutonta haittaa. Suojelumääräysten sitovuutta 
ja kohtuullisuutta ei yleensä harkita erikseen jatkotoimenpiteiden yhteydessä. Kaavamääräysten tavoitet-
ta voidaan selventää suosituksilla, jotka voidaan sijoittaa joko kaavakartalle määräysten yhteyteen tai 
kaavaselostukseen. Suositukset eivät ole oikeusvaikutteisia, kuten ei merkinnän kuvauskaan. 

Kaavaselostus auttaa kaavakartalla esitettyjen ratkaisujen ja määräysten tulkinnassa. Kartalla ole-
vassa suosituksessa tai määräyksessä voidaan viitata kaavaselostuksen ao. kohtaan, josta ilmenevät rat-
kaisun perusteet sekä kaavaratkaisulla tavoiteltava tilanne. 
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Taulukko 18. Esimerkkejä ympäristöministeriön antamassa asetuksessa ja oppaassa esitetyistä yleiskaavan kaa-
vamerkinnöistä ja suojelumääräyksistä (Suomen rakentamismääräyskokoelma 2000, Ympäristöministeriö 2003). 
Merkintä ja 
selitys 

Kuvaus Esimerkkejä suojelumääräyksistä 

 
Arvokas harjualue tai 
muu geologinen 
muodostuma 

Merkintää käytetään mm. harjujen, drumliinien, 
deltojen, reunamuodostumien ja merkittävien kalli-
oiden osoittamiseen. Perusteet niiden huomioonot-
tamiselle suunnittelussa ovat luonnon ja kulttuuri-
maisemallisten arvojen lisäksi geologisia, 
luonnonmaantieteellisiä ja biologisia. 
 
Arvot, joiden säilyttämiseen kaavamääräyksellä 
tähdätään, tulisi kertoa merkinnän selityksessä tai 
määräyksessä. 
 
Merkinnällä osoitetaan mm: 
– Valtioneuvoston hyväksymän valtakunnallisen 
harjujensuojeluohjelman mukaiset valtakunnallises-
ti arvokkaat harjualueet 
– Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvok-
kaat kallioalueet; maakunnalliset inventoinnit 
– Muut vastaavat geologiset muodostumat. 
 
Lisäksi osoitetaan maakuntakaavassa esitetyt maa-
kunnallisesti tai seudullisesti arvokkaat alueet ja 
laadittujen inventointien pohjalta yleiskaavoituk-
sessa tehtyjen päätösten mukaiset paikallisesti 
arvokkaat alueet. 
 

Alueelle toimenpiteitä suunniteltaessa ja toteu-
tettaessa on katsottava, ettei erikoisia luonnon-
esiintymiä turmella eikä aiheuteta huomattavia 
tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia 
luonnonolosuhteissa. 
 
Paisterinteen kasvillisuuteen tai uhanalaisiin 
harjulajeihin kohdistuvista toimenpiteistä on 
neuvoteltava alueellisen ympäristökeskuksen 
tai metsäkeskuksen kanssa. 
 
Maa-ainesten otto ja muu maanpinnan muut-
taminen, joka vaarantaa alueen luonnonarvo-
jen säilymisen, on alueella kielletty. Alueen 
arvot on kuvattu kaavaselostuksessa. 
 

 
Tärkeä (I) tai veden-
hankintaan soveltuva 
(II) pohjavesialue 
 

Merkinnällä osoitetaan ympäristöhallinnon kartoi-
tuksiin perustuvat luokkien I (vedenhankintaa 
varten tärkeä pohjavesialue) ja II (vedenhankintaan 
soveltuva pohjavesialue) mukaiset alueet. Myös 
luokan III (muu pohjavesialue) mukaiset alueet 
voidaan merkitä, etenkin silloin kun ne ovat osa 
laajempaa pohjavesialuetta, josta osa kuuluu I- tai 
II-luokkaan. Pohjavedenottamot osoitetaan yleis-
kaavassa merkinnällä ET. Vesilain mukaisilla 
päätöksillä määrätyt pohjavedenottamon suoja-
alueet merkitään osa-aluemerkinnällä ja kirjaimin 
pv/s. Merkinnän osoittama raja on yleensä sama 
kuin kaukosuojavyöhykkeen raja. Mikäli halutaan 
merkitä erikseen lähi- ja kaukosuojavyöhykkeet, 
käytetään merkintöjä pv/s-1 ja pv/s-2. 
 

Alueella rakentamista rajoittavat vesilain ja 
ympäristönsuojelulain mukaiset pohjaveden 
muuttamis- ja pilaamiskiellot. Rakennuslupavi-
ranomaisen on pyydettävä alueellisen ympäris-
tökeskuksen lausunto aluetta koskevista uuden 
rakennuksen rakentamista koskevista raken-
nuslupahakemuksista. 
 
Maa-ainesten ottoa ei saa ulottaa neljää met-
riä lähemmäs pohjaveden pintaa. 
 
Vanhoilla ottamisalueilla tulee maisemointi 
hoitaa siten, että pohjaveden laatu pysyy hyvä-
nä. 
 

 
Maa-ainesten otto-
alue 

Merkinnällä osoitetaan soran, turpeen tai muiden 
maankamaran ainesten ottoon varattavat alueet.  
 
Suositeltavaa on osoittaa myös alueen käyttötarkoi-
tus maa-ainesten oton loputtua. Esimerkki: EO/T: 
Maa-aineksen ottoalue, joka ottamisen päätyttyä 
asemakaavoitetaan teollisuuskäyttöön. 
 

Alueiden käytön suunnittelussa tulee erityisesti 
ottaa huomioon ympäröivän harjualueen mai-
semalliset arvot ja harjumuodostuman luon-
teenomaiset piirteet, ympäröivä vesi- ja kult-
tuurimaisema sekä luonnon monimuotoisuuden 
kannalta tärkeät kohteet. 
 

 

 

Merkinnällä osoitetaan esimerkiksi maa-ainesten 
oton puutteellisen jälkihoidon alueet. Yleensä on 
syytä samalla osoittaa myös alueiden tuleva käyttö-
tarkoitus. 

Alueen käyttöä suunniteltaessa ja toteutettaes-
sa on otettava huomioon alueen ja sen ympä-
ristön maisemalliset ominaispiirteet ja huoleh-
dittava alueen maisemavaurioiden 
korjaamisesta muokkaamalla käytöstä poistu-
neiden maa-ainesten ottoalueiden pinnanmuo-
dostusta ja kasvillisuutta luonnonmukaisen 
kaltaiseksi. 
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7.3 Tarkasteltavat yleiskaavat 
Tässä tutkimuksessa selvitettiin 13 kunnassa Satakunnan ja Uudenmaan maakuntien alueella miten ar-
vokkaat luontoinventointiaineistot, pohjavesialueet ja maa-ainestenottoalueet oli huomioitu yleiskaa-
voissa ja miten myönnetyt maa-ainesluvat sijoittuivat suhteessa näihin alueisiin. Lisäksi selvitettiin mi-
ten maakuntakaavat olivat ohjanneet yleiskaavoja näiden aluevarausten ja kaavamerkintöjen osalta. 
Yleiskaavoja tai yleiskaavaluonnoksia oli tutkimuksessa kaikkiaan 16 kpl (taulukko 19) ja ne valittiin 
pääosin sattumanvaraisesti. Valintakriteerinä oli, että kaavat olivat digitaalisessa muodossa ja niiden 
alueilla sijaitsi joko arvokkaita geologisia muodostumia, pohjavesialueita tai maa-ainestenottoalueita. 
Lisäksi yleiskaavoja pyrittiin valitsemaan eri puolilta tutkimusaluetta sekä eri aikaan valmistuneita. 

Yleiskaavat georeferoitiin ja niitä tarkasteltiin paikkatietotietojärjestelmissä yhdessä valtakunnallis-
ten suojeluaineistojen sekä maakuntakaavojen aluevarausten kanssa (ks. luku 6.1). Yleiskaavan alueva-
rauksista ei ollut käytettävissä erillistä paikkatietoaineistoa, mikä vaikeutti niiden hyödyntämistä sekä 
lisäsi virhemahdollisuuksia tulkittaessa eri aineistojen ja kaavamerkintäalueiden sekä maa-aineslupien 
huomioimista ja sijoittumista yleiskaava-alueelle. Kaikista tutkimuksen yleiskaavoista ei ollut käytettä-
vissä kaavaselostusta. 
 
Taulukko 19. Tarkastellut yleiskaavat. 
Kunta Kaavan nimi  Kaavan valmistumisvuosi 

  
Hyvinkää Palopuron–Ridasjärven osayleiskaava  

Kytäjän osayleiskaava 
Nummenmäen osayleiskaava 

2004  
1995 
2007 

Inkoo Strateginen yleiskaava vireillä 
Kankaanpää Karvianjokilaakson osayleiskaava 2006 
Karkkila Keskustaajaman ja kaakkoisosan osayleiskaava 2011 
Kirkkonummi Yleiskaava 2020 1997 
Kokemäki Kokemäenjoen rantaosayleiskaava (länsi-osa) 2010 
Lohja Taajamaosayleiskaava 2012 
Mäntsälä Hyökännummen osayleiskaava 2020 

Kirkonkylän osayleiskaava 
2005, 
2004 

Nakkila Taajamaosayleiskaava 2025 vireillä 
Pori Kantakaupungin yleiskaava 2025 2007 
Sipoo Sipoon yleiskaava 2025 2008 
Tuusula Tuusulan yleiskaava 2040 vireillä 
Vantaa Yleiskaava 2007 2007 

7.4 Inventointiaineistojen huomioiminen yleiskaavoissa 

7.4.1 Arvokkaat geologiset muodostumat 
Arvokkaat geologiset muodostumat oli esitetty noin puolessa tarkastelluista yleiskaavoista ja ne oli 

pääsääntöisesti merkitty ge-merkinnällä (taulukko 20). Kahdessa yleiskaavassa ge-rajaukset olivat samat 
kuin maakuntakaavassa, kolmessa yleiskaavassa (Kankaanpää, Kokemäki, Karkkila) rajaukset erosivat 
jonkin verran ja kahdessa yleiskaavassa (Sipoo, Nakkila) oli esitetty enemmän arvokkaita geologisia 
muodostumia kuin maakuntakaavassa. Kahden yleiskaavan kaavamääräysten mukaan ge-alueella maa-
ainestenotto oli kielletty ja kahdessa yleiskaavassa ottoa oli rajoitettu. Kahden tarkastellun yleiskaavan 
alueella ei sijainnut arvokkaita geologisia muodostumia. Esimerkkejä geologisesti arvokkaiden alueiden 
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huomioimisesta yleiskaavoissa on esitetty kuvissa 54–56. Osassa yleiskaavoja ge-aluerajauksia oli vai-
kea havaita muiden kaavamerkintöjen joukosta. 
 
Taulukko 20. Arvokkaiden geologisten muodostumien huomioiminen tarkastelluissa yleiskaavoissa. 
Kunta/ 
yleiskaa-
van nimi 

Kaavamerkintä Kaavamääräys, kaavaselostus ja arvokkaiden geologisten 
 muodostumien huomioiminen kaavassa  

H
yv

in
kä

ä/
 P

al
op

ur
on

– 
R

id
as

jä
rv

en
, K

yt
äj

än
 ja

 
N

um
m

en
m

äe
n 

os
ay

le
is

ka
av

at
  

Arvokas harjualue 
 

Kaavamääräys: 

Alueen asemakaavoituksessa tulee huomioida arvokkaan harjualueen alkupe-
räisen luonteen säilyttäminen. Toimenpiteitä suunniteltaessa ja toteutettaessa 
on katsottava, ettei aiheuteta huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia 
muutoksia arvokkaan harjualueen luonteeseen. Maisemaa muuttavaa maanra-
kennustyötä ei saa tehdä ilman lupaa. (Toimenpiderajoitus MRL 43§ 2mom, 
128§) (Nummenmäen osayleiskaava) 
 
Kaavaselostus: 
Alue on kokonaisuudessaan osoitettu arvokkaaksi harjualueeksi (ge) maakun-
takaavan tavoitteiden mukaan.  
Pääsääntöisesti alueen rakentaminen on tarkoitettu ratkaistavaksi asemakaa-
valla. Yleiskaavassa on osoitettu maisemaa muuttavia maanrakennustöitä 
koskeva toimenpiderajoitus lähes koko alueelle liittyen määräykseen ge-, arvo-
kas harjualue. 
 
Hyvinkäällä oli useita arvokkaita geologisia muodostumia (kuva 53). Tarkas-
telluista osayleiskaavoista arvokkaita geologisia muodostumia oli esitetty 
ainoastaan Nummenmäen osayleiskaavassa, jossa ge-merkinnällä oli osoitettu 
yksi arvokas harjualue. 

In
ko

o/
St

ra
te

gi
ne

n 
yl

ei
sk

aa
va

 

 
 
Arvokas geologinen 
muodostuma  

Kaavamääräys: 
Merkinnällä osoitetaan luonnon tai maiseman kannalta arvokas kallioalue.  
 
Kaavaselostus: 
Kallioalueiden valtakunnallisten inventointien mukaan Inkoon alueella sijait-
see kaksi geologian, maiseman tai elollisen luonnon kannalta erittäin arvok-
kaiksi luokiteltua kallioaluetta.  
 
Maakuntakaavassa yleiskaava-alueella oli kaksi valtakunnallisesti arvokasta 
kallioaluetta. Nämä alueet oli osoitettu myös yleiskaavassa. Näiden alueiden 
rajaukset yleiskaavassa olivat samat kuin maakuntakaavassa ja ympäristöhal-
linnon aineistossa. 
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Arvokas harjualue tai 
muu geologinen 
muodostuma ge 
 
 

Kaavamääräys: 
Aluetta ei saa käyttää maa-aineksen ottoon. 
 
Kaavaselostus 
ge-alueiksi on osoitettu Satakuntaliiton julkaisuissa osoitetut merkittävät har-
ju- ja kallioalueet. Alueella on seutukaavan mukaisia harjuaineksen ja kallio-
aineisten ottamisen rajoitusalueita Arvokkailta harjualueilta ei tulisi ottaa 
maa-aineslaissa tarkoitettua ainesta lainkaan. Kalliokohteet on valittu pääosin 
maisemakuvan kannalta tärkeiltä alueilta, joista ei tulisi ottaa kallioainesta 
lainkaan. 
 
Maakuntakaavassa yleiskaava-alueella ge-alueina oli merkitty 11 arvokasta 
kallio- ja harjualuetta. Lisäksi yksi arvokas kalliokohde oli merkitty ge-
kohteena.  
Yleiskaavassa oli esitetty maakuntakaavan ge-alueet ja ge-kohteet. Yleiskaa-
van ge-alueiden rajaukset erosivat paikoin hieman maakuntakaavan rajauksista. 
Maakuntakaavassa ge-kohdemerkinnällä osoitettu arvokas kallio oli yleiskaa-
vassa osoitettu ge-alueena. 
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Taulukko 20. jatkoa. 
Kunta/ 
yleiskaa-
van nimi 

Kaavamerkintä Kaavamääräys, kaavaselostus ja arvokkaiden geologisten 
muodostumien huomioiminen kaavassa  
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Valtakunnallisesti ar-
vokas harjualue 
 

 
Arvokas harju- tai 
kallioalue 
 
 
 
 

Kaavamääräys: 
ge-1 
Maankäytössä huomioitava alueen geologiset arvot. Alueella on MRL 43.2§ ja 
128§ mukainen toimenpiderajoitus, joka ei kuitenkaan koske metsätaloutta. 
Alueella ei saa aiheuttaa maa-aineslaissa tarkoitettua kauniin maisemakuvan 
turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnon-
esiintymien tuhoutumista tai laajalle ulottuvia vahingollisia ominaisuuksia 
luontosuhteissa. 
 
ge-2 
Maankäytössä huomioitava alueen geologiset arvot. Alueella on MRL 43.2§ ja 
128§ mukainen toimenpiderajoitus, joka ei kuitenkaan koske metsätaloutta. 
Alueella ei saa aiheuttaa maa-aineslaissa tarkoitettua kauniin maisemakuvan 
turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnon-
esiintymien tuhoutumista tai laajalle ulottuvia vahingollisia ominaisuuksia 
luontosuhteissa. 
 
Maakuntakaavassa yleiskaava-alueella oli kaksi arvokasta kallioaluetta ja yksi 
arvokas moreenimuodostuma. 
 
Yleiskaavassa oli esitetty vastaavat kolme aluetta kuin maakuntakaavassa, 
mutta alueiden rajaukset ja merkinnät erosivat monin paikoin. Lisäksi oli osoi-
tettu kolme arvokasta kallioaluetta, joita ei ollut osoitettu maakuntakaavassa.  
 
ge-1-merkinnällä yleiskaavassa oli osoitettu maakuntakaavan arvokas moreeni-
alue. Ympäristöhallinnon aineistossa valtakunnallisesti arvokkaaksi moreeni-
muodostumaksi oli rajattu ainoastaan yleiskaavassa osoitetun ge1-alueen luo-
teisosa. POSKI-projektissa yleiskaavan ge-1-alue oli luokiteltu luonnon- ja 
maisemansuojelun kannalta maakunnallisesti arvokkaaksi harjualueeksi. Näi-
den kaikkien aineistojen rajaukset erosivat toisistaan (kuva 55). 
 
ge-2–merkinnällä yleiskaavassa oli osoitettu maakuntakaavan arvokkaat kallio-
alueet. Yleiskaavan ge2-aluerajat erosivat maakuntakaavan ja valtakunnallisen 
aineiston arvokkaita kallioalueita osoittavista rajoista.  
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 Maakuntakaavasta yleiskaava-alueella puuttui yksi valtakunnallisesti arvokas 
kallioalue.  
Yleiskaavassa ei ollut osoitettu arvokkaita geologisia muodostumia. 
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(lä
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) 

 
 
Arvokas harjualue tai 
muu geologinen 
muodostuma 
 

 
 
Arvokas kallioalue, 
aineksenotolta suojel-
tava alue 

Kaavamääräys: 
ge 
Alueelta ei saa ottaa maa-aineksia 
ak 
Kallioalue, josta ei tulisi ottaa kallioainesta lainkaan, koska siitä aiheutuu 
yleensä aina maa-aineslain 3 § 1 momentissa mainittuja seurauksia. Alueelle 
haettaessa kallioainesten ottamiseen tarvittavaa lupaa, tulee maakuntakaava-
viranomaiselle varata mahdollisuus lausunnon antamiseen asiasta. 
 
Maakuntakaavassa yleiskaava-alueella oli joko kokonaan tai osittain kaksi 
arvokasta harjualuetta ja neljä kallioaluetta. Ympäristöhallinnon aineistossa 
yleiskaava-alueella ei ollut arvokkaita kallioalueita. 
 
Yleiskaavassa oli osoitettu maakuntakaavan arvokkaat harjualueet ge-
merkinnällä. Yleiskaavan ge-aluerajat poikkesivat paikoin huomattavasti maa-
kuntakaavan rajoista (kuva 56). Arvokkaat kallioalueet (ak-alue) oli osoitettu 
yleiskaavassa. Yleiskaavan ak-aluerajat olivat samat kuin arvokkaiden kallio-
alueiden rajaukset maakuntakaavassa.  
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Taulukko 20. jatkoa. 
Kunta/ 
yleiskaa-
van nimi 

Kaavamerkintä Kaavamääräys, kaavaselostus ja arvokkaiden geologisten 
 muodostumien huomioiminen kaavassa  
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Arvokas geologinen 
muodostuma 

Kaavamääräys: 
Alueella sijaitsee luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaita kallio-
alueita.  
 
Maakuntakaavassa yleiskaava-alueella oli joko kokonaan tai osittain 11 arvo-
kasta kallioaluetta. Alueet olivat samat kuin valtakunnallisesti luokitellut ar-
vokkaat kallioalueet, mutta yksi alue oli rajattu osin eri lailla. 
Yleiskaavassa oli maakuntakaavan arvokkaista kallioista seitsemän osoitettu 
ge-merkinnällä. Muut arvokkaat kallioalueet sijaitsivat yleiskaavan luo-, SL- ja 
M-alueilla. Yhden ge-alueen rajat olivat eri sekä valtakunnallisessa aineistossa 
että maakunta- ja yleiskaavassa. 
 
Yleiskaava-alueella sijaitsi kaksi valtakunnalliseen harjujensuojeluohjemaan 
(HSO) kuuluvaa aluetta sekä yksi valtakunnallisesti arvokas ranta- ja tuuliker-
rostuma, joka sijaitsi pääosin HSO-alueella. Lisäksi alueella sijaitsi muutamia 
maakuntakaavassa arvokkaiksi merkittyjä harjualueita. Arvokkaita harjualueita 
tai tuuli- ja rantakerrostumia ei ollut merkitty yleiskaavaan. Valtakunnalliseen 
harjujensuojeluohjelmaan kuuluvat alueet olivat yleiskaava-alueella pääosin 
myös Natura-2000 alueita ja nämä alueet oli huomioitu myös yleiskaavassa. 
HSO-, maakuntakaavan arvokkaat harjualueet sekä yleiskaavan harjualueiden 
Natura-aluerajaukset erosivat paikoin huomattavasti toisistaan. 
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  Yleiskaava-alueilla ei ollut valtakunnallisesti arvokkaita geologisia muodostu-
mia. Myöskään maakuntakaavassa ei ollut osoitettu arvokkaita geologisia 
muodostumia.  
Yleiskaavoissa ei ollut osoitettu arvokkaita geologisia muodostumia. 
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Arvokas harjualue tai 
muu geologinen 
muodostuma 
 

Kaavamääräys: 
Maa-ainesten otto ja muu maanpinnan muuttaminen, joka vaarantaa alueen 
luonnonarvojen ja/tai maisema-arvojen säilymisen on alueella kielletty. Mer-
kinnällä on osoitettu maakunnallisesti merkittävät Kallionaronkallion ja Viik-
kalan kallioalueet sekä Anolan geologinen muodostuma, ja paikallisesti mer-
kittävät Aarikankallion ja Pakkalankallion maisemallisesti ja geologisesti 
arvokkaat kallioalueet. 
 
Maakuntakaavassa oli yleiskaava-alueella yksi arvokas kallioalue, yksi arvokas 
kalliokohde ja yksi arvokas harjualue. 
 
Yleiskaavassa maakuntakaavan ge-kohde oli rajattu ge-alueeksi. Maakunta-
kaavan arvokkaat harju- ja kallioalueet oli osoitettu yleiskaavassa ge-
merkinnällä. Yleiskaavassa oli osoitettu lisäksi kolme ge-aluetta, joita ei ollut 
maakuntakaavassa. Näistä kaksi aluetta oli osaksi luokiteltu POSKI-projektissa 
maa-ainestenottoon soveltumattomiksi alueiksi. 
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02

5  Maakuntakaavassa oli yleiskaava-alueella yksi arvokas kallioalue ja kaksi ge-
kohdemerkinnällä osoitettua arvokasta kalliota.  
  
Yleiskaavassa ei ollut osoitettu arvokkaita geologisia muodostumia. Maa-
kuntakaavan arvokkaat kallioalueet sijaitsivat yleiskaavan MY- ja M-alueilla. 
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Taulukko 20. jatkoa. 
Kunta/ 
yleiskaa-
van nimi 

Kaavamerkintä Kaavamääräys, kaavaselostus ja arvokkaiden geologisten 
 muodostumien huomioiminen kaavassa  
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Arvokas geologinen 
muodostuma  

Kaavamääräys: 
Alueelle toimenpiteitä suunniteltaessa ja toteutettaessa on katsottava, ettei 
erikoisia luonnonesiintymiä turmella eikä aiheuteta huomattavia tai laajalle 
ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa. Alueella ei saa suorit-
taa maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta 
näihin verrattavaa toimenpidettä ilman MRL 128 §:n mukaista lupaa. 
 
Kaavaselostus: 
Sipoonkorvesta löytyy geologisten, biologisten ja maisemallisten arvojen pe-
rusteella kaksi valtakunnallisesti merkittävää kallioaluetta (lk 4). Paikallisesti 
arvokkaita kallioalueita (lk 5) on kolme. Sipoonkorvessa on lisäksi inventoitu 
maisemallisesti arvokkaita kallioalueita. 
 
Maakuntakaavassa oli yleiskaava-alueella kymmenen arvokasta kallioaluetta. 
Nämä alueet oli osoitettu myös yleiskaavassa. Yleiskaavassa oli lisäksi osoitet-
tu useita paikallisesti arvokkaita kallioalueita (kuva 54).  
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Yleiskaavassa ei ollut osoitettu arvokkaita geologisia muodostumia.  
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 Maakuntakaavasta puuttui yleiskaava-alueelta yksi valtakunnallisesti arvokas 
kallioalue.  
Yleiskaavassa ei ollut osoitettu arvokkaita geologisia muodostumia. 
Suurin osa maakuntakaavan arvokkaista geologisista muodostumista sijaitsi 
yleiskaavan SL- tai luo-alueella. 
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Kuva 53. Valtakunnallisesti arvokkaat geologiset muodostumat sekä niiden osoittaminen maakuntakaavassa Hy-
vinkään alueella. Yleiskaavoista vain Nummenmäen osayleiskaavassa oli osoitettu arvokkaat geologiset muodos-
tumat ge-merkinnällä. Tarkastelussa mukana olleet yleiskaavat on esitetty taustarasterina (Kaavakartat Hyvinkään 
kaupunki).  
 

 
Kuva 54. Sipoon yleiskaavassa osoitetut arvokkaat geologiset muodostumat (=arvokkaat kallioalueet) on esitetty 
kartassa harmaalla. Punaisella ympyröidyt alueet on maakuntakaavassa osoitetut valtakunnallisesti arvokkaat kal-
lioalueet. 
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Kuva 55. Karkkilan kirkonkylän osayleiskaavassa arvokkaan moreenimuodostuman rajaus (tummanvihreä rasteri ja 
ge-merkintä) poikkeaa hieman valtakunnallisen inventointiaineiston (beige-pallorasteri) ja maakuntakaavan rajauk-
sista (ruskea vaakaviivoitus). Yleiskaavan rajaus noudattelee pääosin POSKI–projektin luontoinventoinnissa esitet-
tyä rajausta. 
(Kaavakartta; Karkkilan Keskustaajaman ja kaakkoisosan osayleiskaava, 2011). 
  

 
Kuva 56. Kokemäenjoen rantaosayleiskaavassa ge-alueen rajaus (ge-viivamerkintä) poikkeaa maakuntakaavan 
rajauksesta (punainen ympyrärasteri). (Kaavakartta; Kokemäenjoen rantaosayleiskaava, 2010) 



96   Suomen ympäristökeskuksen raportteja 19/2015  

7.4.2 Pohjavesialueet 
Luokitellut pohjavesialueet oli osoitettu kaikissa tarkastelluissa yleiskaavoissa. Pohjavesialueet oli mer-
kitty pääsääntöisesti pv-merkinnällä (taulukko 21). Merkinnän selitys vaihteli eri yleiskaavoissa. Osassa 
yleiskaavoja pohjavesialueen luokka oli osoitettu omalla merkinnällä esimerkiksi pv-1, pv-2 ja pv-3. 
Lisäksi osassa yleiskaavoja oli esitetty erikseen pohjevedenottamon suoja-alue esimerkiksi pv/s, pvls ja 
pvks. Osassa yleiskaavoja oli osoitettu enemmän pohjavesialueita kuin ympäristöhallinnon aineistossa. 
Tämä johtui pääosin siitä, että alueita oli poistettu ympäristöhallinnon pohjavesialueluokituksesta tutki-
musten perusteella kaavan valmistumisen jälkeen. Pohjavesialueelle kohdistuvat kaavamääräykset olivat 
pääsääntöisesti yleispiirteisiä. Yksityiskohtaisissa kaavamääräyksissä kiinnitettiin huomiota ensi sijassa 
öljysäiliöiden sijoittamiseen ja jätevesien käsittelyyn. Maa-ainestenotto pohjavesialueella oli kielletty 
yhdessä yleiskaavassa ja sitä oli rajoitettu kolmessa yleiskaavassa. Esimerkkejä pohjavesialueiden huo-
misesta yleiskaavoissa on esitetty kuvissa 57 ja 58. 

 

 
Kuva 57. Inkoon yleiskaava-alueella maakuntakaavassa osoitetut pohjavesialuerajaukset erosivat osin ympäristö-
hallinnon rajauksista. Vireillä olevassa Inkoon strategisessa yleiskaavassa pohjavesialueet oli osoitettu huomioiden 
maakuntakaavan ja ympäristöhallinnon pohjavesialuerajaukset mahdollisimman laajasti. 
 

 
Kuva 58. Pohjavesialueet Sipoon yleiskaavassa. Yleiskaavasta puuttui yksi pohjavesialue. Yleiskaavassa osoite-
tuista pohjavesialueista kolme oli poistettu luokituksesta. 
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Taulukko 21. Pohjavesialueiden huomioiminen tarkastelluissa yleiskaavoissa. 
Kunta/ 
yleiskaa-
van nimi 

Kaavamerkintä Kaavamääräys, kaavaselostus ja pohjavesialueiden huomioiminen kaavassa 
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Vedenhankinnalle 
tärkeä pohjavesialue 
 

 
Pohjaveden hankin-
taan soveltuva pohja-
vesialue tai muu poh-
javesialue 
 

 
Pohjaveden ottamon 
suoja-alue 

Kaavamääräys: 
 
pv-1 
Alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjavesien suojelemiseen. Alueella ei sallita 
jätevesien maahan imeyttämistä. Öljysäiliöt ja muut vastaavat on varustettava suoja-altaalla 
ja sijoitettava sisätiloihin tai maan päälle. Suoja-altaan on tilavuudeltaan vastattava varas-
toitavan aineen enimmäismäärää. Ennen rakentamiseen tai kaivamis-, louhimis-, täyttämis- 
yms. maanpintaa muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä pv-1 -alueella on tarpeen mukaan 
tehtävä hankkeen ympäristövaikutustutkimus. 
 
pv-2 
Alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjavesien suojelemiseen. Alueella ei sallita 
jätevesien maahan imeyttämistä. Öljysäiliöt ja muut vastaavat on varustettava suoja-altaalla 
ja sijoitettava sisätiloihin tai maan päälle. Suoja-altaan on tilavuudeltaan vastattava varas-
toitavan aineen enimmäismäärää. 
 
Yleiskaava-alueella oli joko kokonaan tai osittain 16 luokiteltua pohjavesialuetta. Maakunta-
kaavasta puuttui kolme II-luokan pohjavesialuetta.  
Yleiskaavoissa oli esitetty kaikki luokitellut pohjavesialueet. Lisäksi oli merkitty pv-2 mer-
kinnällä yksi alue, joka oli poistettu luokittelusta. Yleiskaavan pohjavesialuerajaukset poik-
kesivat paikoin hieman ympäristöhallinnon luokiteltujen pohjavesialueiden rajauksista.  
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Tärkeä tai vedenhan-
kintaan soveltuva 
pohjavesialue 

Kaavamääräys: 
 
Alueella rakentamista ja muuta maankäyttöä saattavat rajoittaa vesilain ja ympäristönsuoje-
lulain mukaiset pohjaveden muuttamis- ja pilaamiskiellot. 
 
Yleiskaava-alueella oli 13 luokiteltua pohjavesialuetta. Näistä 11 oli osoitettu maakuntakaa-
vassa. Yksi pohjavesialue oli osoitettu maakuntakaavassa laajempana kuin ympäristöhallin-
non aineistossa. Maakuntakaavassa oli lisäksi osoitettu kaksi pohjavesialuetta, jotka olivat 
poistettu luokituksesta (kuva 57). 
Yleiskaavassa pohjavesialueet oli esitetty sekä ympäristöhallinnon että maakuntakaavan 
aineistojen pohjalta siten, että rajaukset olivat mahdollisimman laajat. 
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Tärkeä tai vedenhan-
kintaan soveltuva 
pohjavesialue 
 

Kaavaselostus: 
 
Alueella on kaksi seutukaavan mukaista pohjavesialuetta, joista toinen kuuluu I-luokkaan ja 
toinen kuuluu II-luokkaan. Alueilla tulee ottaa huomioon vesilain mukaiset pohjaveden 
muuttamis- ja pilaamiskielto. 
Alueille ei osoiteta uusia rakentamiseen tarkoitettuja aluevarauksia eikä uusia maa-
aineksenottoalueita saa avata. Pohjavettä likaavien aineiden varastointiin, öljysäiliöiden 
sijoitukseen ja jätevesien imeyttämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Alueella ei ole 
viemäriverkostoa, joten kiinteistökohtaisen jätehuollon toteuttamiseen on kiinnitettävä eri-
tyistä huomiota. 
 
Yleiskaava-alueelle sijaitsi osittain kaksi luokiteltua pohjavesialuetta. Nämä alueet oli osoi-
tettu maakuntakaavassa, jossa pohjavesialuerajaukset vastasivat ympäristöhallinnon pohja-
vesialuerajauksia. 
Yleiskaavassa oli osoitettu molemmat luokitellut pohjavesialueet ja niiden rajaukset olivat 
lähes samat kuin maakuntakaavassa. 
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Taulukko 21 jatkoa. 
Kunta/ 
yleiskaa-
van nimi 

Kaavamerkintä Kaavamääräys, kaavaselostus ja pohjavesialueiden huomioiminen kaavassa 
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Vedenhankinnalle 
tärkeä pohjavesialue 
Alue on vesi- ja ympä-
ristöpirin luokituksen 
mukaan I-luokan ve-
denhankinnalle tärkeä 
pohjavesialue 
 

 
 
Vedenhankintaan 
soveltuva pohjavesi-
alue 
Alue on vesi- ja ympä-
ristöpirin luokituksen 
mukaan II-luokan ve-
denhankintaan soveltu-
va pohjavesialue 
 

 
 
Muu pohjavesialue 
Alue on vesi- ja ympä-
ristöpirin luokituksen 
mukaan III-luokan muu 
pohjavesialue 
 
 
 
 

Kaavamääräys: 
pv-1 
Alueelle rakennettavat ajoneuvoliikenteelle tarkoitetut liikenneväylät pysäköintialueineen 
lukuun ottamatta maa- ja metsätaloutta varten tarkoitettuja tilapäisesti käytettäviä teitä ja 
pääsyteitä yksittäisille rakennuspaikoille on päällystettävä vettä läpäisemättömällä materi-
aalilla. Sadevedet tulisi näiltä alueilta mahdollisuuksien mukaan johtaa pohjavesialueiden 
ulkopuolelle, minkä jälkeen ne saadaan imeyttää maaperään. 
Alueella on kemikaalien ja pohjavesien kannalta haitallisten jätteiden varastointi kielletty. 
Öljysäiliöt on sijoitettava rakennuksen sisätiloihin tai maan päälle suoja-altaaseen, jonka 
tilavuus vastaa vähintään varastoitavan öljyn enimmäismäärää. 
Alueelle ei saa sijoittaa sellaisia laitoksia tai rakenteita, jotka saattavat aiheuttaa pohjave-
den likaantumista tai muuttumista. Jätevesiä ei saa päästää pohjavesiin eikä vesistöön. 
Kaikki asumisjätevedet on johdettava umpisäiliöön tai tiiviin viemärin kautta viemärilaitok-
seen. 
Osa-alueella rakentamista ja muita toimenpiteitä saattavat rajoittaa vesilain 1 luvun 18 § 
(pohjaveden muuttamiskielto) ja 22 § (pohjaveden pilaamiskielto). Ympäristöviranomaisen 
on tarpeen vaatiessa pyydettävä asiasta asianomaisen ympäristökeskuksen lausunto. 
 
pv-2 

Alueelle ei saa sijoittaa sellaisia laitoksia tai rakenteita, jotka saattavat aiheuttaa pohjave-
den likaantumista tai muuttumista. Jätevesiä ei saa päästää pohjavesiin eikä vesistöön. 
Kaikki asumisjätevedet on johdettava umpisäiliöön tai tiiviin viemärin kautta viemärilaitok-
seen. 
Osa-alueella rakentamista ja muita toimenpiteitä saattavat rajoittaa vesilain 1 luvun 18 § 
(pohjaveden muuttamiskielto). Ympäristöviranomaisen on tarpeen vaatiessa pyydettävä 
asiasta asianomaisen ympäristökeskuksen lausunto. 

 
pv-3 
Alue on suunniteltava siten, että alueella vältetään pohjaveden laatuun ja määrään vaikutta-
vat toimenpiteet. Rakennusluvan käsittelyn yhteydessä on tutkittava, ettei rakentaminen 
aiheuta vesien pilaantumista. Rakennuslupaa haettaessa on esitettävä selvitys rakennuspai-
kan vesi- ja jätevesihuollosta. 
 
Kirkkonummen yleiskaava-alueella oli 15 luokiteltua pohjavesialuetta. Näistä pohjavesialu-
eista maakuntakaavasta puuttui yksi III-luokan pohjavesialue. Yksi I-luokan pohjavesialue 
oli esitetty maakuntakaavassa laajemmin kuin ympäristöhallinnon aineistossa.  
Yleiskaavassa oli esitetty kaikki luokitellut pohjavesialueet. Lisäksi yleiskaavassa oli esitetty 
seitsemän pv-3 aluetta, jotka eivät enää olleet luokiteltuja pohjavesialueita. Yleiskaavan 
pohjavesialuerajaukset erosivat monin paikoin hieman ympäristöhallinnon rajauksista. Poh-
javesialue, joka maakuntakaavassa oli rajattu laajempana kuin ympäristöhallinnon aineistos-
sa, oli esitetty yleiskaavassa pääpiirteissään maakuntakaavan mukaisesti.  
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Taulukko 21 jatkoa. 
Kunta/ 
yleiskaa-
van nimi 

Merkinnät Kaavamääräys, kaavaselostus ja pohjavesialueiden huomiointi kaavoissa 
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Tärkeä tai vedenhan-
kintaan soveltuva 
pohjavesialue 
 

 
Pohjavedenottamon 
kaukosuoja-alue 
 

 
Pohjavedenottamon 
lähisuoja-alue 
 

Kaavamääräys: 

pv: Alueen maankäytössä on huomioitava pohjaveden suojelu. Jätevedet on ohjattava viemä-
riverkkoon tai pohjavesialueen ulkopuolelle. 

pvks: Pohjavettä vaarantava maa-ainesten otto on kielletty. Alueella on MRL 43.2§ ja 128§ 
mukainen toimenpiderajoitus. 
 
pvls: Pohjavettä vaarantava maa-ainesten otto on kielletty. Alueella on MRL 43.2§ ja 
128§mukainen toimenpiderajoitus. 
 
Yleiskaava-alueella sijaitsi joko kokonaan tai osittain viisi pohjavesialuetta. Näistä kolme I-
luokan pohjavesialuetta oli osoitettu maakuntakaavassa. II-luokan pohjavesialueita ei ollut 
osoitettu maakuntakaavassa. Yksi pohjavesialue oli maakuntakaavassa osoitettu laajempana 
kuin ympäristöhallinnon aineistossa.  
Yleiskaavassa pohjavesialueet olivat samat kuin ympäristöhallinnon aineistossa lukuun 
ottamatta yhtä aluetta, jossa rajaus oli laajempi ja se noudatti maakuntakaavan pohja-
vesialuerajoja. 
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Pohjavesialueen raja 

Kaavamääräys: 
 
Pohjavesialueella rakentamista ja muita toimenpiteitä saattavat rajoittaa vesilain 1 luvun  
18 § (pohjaveden muuttamiskielto) ja ympäristönsuojelulain 8 § (pohjaveden pilaamiskielto). 
Ennen vallitsevia olosuhteita muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä on vesiensuojeluviran-
omaisille varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen. 
 
Yleiskaava-alueella oli osittain kaksi luokiteltua pohjavesialuetta. Nämä alueet oli esitetty 
maakuntakaavassa, jossa alueiden rajaukset vastasivat ympäristöhallinnon rajauksia.  
Yleiskaavassa oli osoitettu molemmat luokitellut pohjavesialueet. Yleiskaavan pohja-
vesialuerajaukset erosivat paikoin hieman ympäristöhallinnon rajauksista.  
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Tärkeä pohjavesialue 
 

 
 
Pohjavedenottamon 
suojavyöhyke 

Kaavamääräys:  
 
pv: Pohjavesialue, joka on erityisen merkittävä veden hankinnan ja veden käyttökelpoisuu-
den säilyttämisen kannalta. Alueella ei ole sallittua sellainen toiminta tai rakentaminen, joka 
saattaa vaarantaa maaperän laadun tai pohjaveden laadun ja määrä.  
pv/s: Pohjavedenottamon ympärille määrätty suojavyöhyke. Alueella noudatetaan vesioikeu-
den asettamia suoja-aluemääräyksiä. 
 
Kaavaselostus:  
 
Kaavassa on osoitettu vedenhankinnan kannalta merkittävät pohjavesialueet sekä vedenot-
tamoiden suojavyöhykkeet ja annettu tarpeelliset määräykset. Polttonesteiden jakeluasemille 
on etsitty sijaintipaikat pohjavesialueen ulkopuolelta. Pohjavesialueilla on työpaikka-
alueita, joilla täydennysrakentaminen on mahdollista, mutta pääosin uudet työpaikka-alueet 
on osoitettu pohjavesialueiden ulkopuolelle. 
 
Yleiskaava-alueella sijaitsi joko kokonaan tai osittain neljä vedenhankinnan kannalta tärkeää 
pohjavesialuetta.  
Pohjavesialueet oli huomioitu yleiskaavassa. Mäntylän pohjavesialueen rajaukset erosivat 
hieman ympäristöhallinnon rajauksista, mutta olivat samat kuin maakuntakaavassa. Yleis-
kaavassa oli esitetty myös pohjavedenottamon suojavyöhyke. 
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Taulukko 21 jatkoa. 
Kunta/ 
yleiskaa-
van nimi 

Kaavamerkintä Kaavamääräys, kaavaselostus ja pohjavesialueiden huomioiminen kaavassa 
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Tärkeä pohjavesialue 
 

 
 
Muu pohjavesialue 

Kaavamääräys: 
pv-1: Alueella on kiinnitettävä erityistä huomiota pohjaveden suojeluun. Alueen rakentamis-
ta ja muuta maankäyttöä saattavat rajoittaa vesilain 1 luvun 18 § (pohjaveden muuttamis-
kielto) sekä ympäristönsuojelulain 1 luvun 7 § (maaperän pilaamiskielto) ja 8 § (pohjaveden 
pilaamiskielto). 
Alueelle ei saa rakentaa tai sijoittaa laitosta, joka vaarantaa pohjaveden laadun. Alueella on 
pohjavesien kannalta haitallisten jätteiden ja kemikaalien varastointi kielletty. Öljysäiliöt on 
sijoitettava rakennuksen sisätiloihin tai maan päälle varastoitavan nesteen suhteen läpäise-
mättömään suoja-altaaseen, jonka tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan nesteen 
suurin määrä. Jäteveden tai sellaiseen verrattavan imeyttäminen maaperään on kielletty. 
(Kirkonkylän oyk) 
pv-3: Alueella on kiinnitettävä erityistä huomiota pohjaveden suojeluun. Alueen rakentamis-
ta ja muuta maankäyttöä saattavat rajoittaa vesilain 1 luvun 18 § (pohjaveden muuttamis-
kielto) sekä ympäristönsuojelulain 1 luvun 7 § (maaperän pilaamiskielto) ja 8 § (pohjaveden 
pilaamiskielto) 
Suositus: Pohjavesialueen mahdollinen soveltuvuus vedenhankintakäyttöön on tutkittava, 
kun alueen yksityiskohtaista käyttöä suunnitellaan, koska alueella saattaa olla paikallista 
merkitystä talousveden hankinnassa. 
Kaavaselostus: 
Ojalan I-luokan pohjavesialueelle on valmistunut pohjaveden suojelusuunnitelma, jossa on 
esitetty pohjaveden suojelemiseksi tarpeellisia maankäytön suunnittelua ja rakentamista 
ohjaavia toimenpide-ehdotuksia. Ehdotukset on otettu osayleiskaavassa huomioon. Pohja-
vesialueen rajaus on myös tarkentunut aiemmasta. Osayleiskaavassa Ojalan pohjavesialue 
on esitetty uuden rajauksen mukaisesti. Kaava-alueella on lisäksi kaksi muuta pohjavesialu-
etta. Uudenmaan ympäristökeskuksen kartoituksen ja luokituksen mukaan ne ovat III luok-
kaan kuuluvia ns. muita pohjavesialueita. Niiden hyödyntämiskelpoisuuden arviointi vaatii 
lisätutkimuksia vedensaantiedellytysten, veden laadun tai likaantumis- tai muuttumisuhan 
selvittämiseksi. Koska näillä alueella saattaa olla paikallista merkitystä talousveden hankin-
nassa, ne on merkitty osayleiskaavaan. 
Pohjavesialueet on osayleiskaavassa esitetty osa-alueen erityisominaisuutta kuvaavilla 
viivamerkinnöillä pv-1 (tärkeä pohjavesialue) ja pv-3 (muu pohjavesialue). Pohjaveden 
suojelua edistämiseksi kaavassa on annettu pohjavesialueita koskevia kaavamääräyksiä. 

Hyökännummen osayleiskaava-alueella ei ollut luokiteltuja pohjavesialueita eikä myöskään 
maakuntakaavassa ollut osoitettu pohjavesialueita. Sen sijaan Hyökännummen osayleiskaa-
vassa oli osoitettu yksi pohjavesialue merkinnällä pv-3.  
Kirkonkylän osayleiskaava-alueella oli joko kokonaan tai osittain yksi I- ja yksi II-luokan 
pohjavesialue. II-luokan pohjavesialuetta ei ollut osoitettu maakuntakaavassa. 
Kirkonkylän osayleiskaavassa oli osoitettu yksi I-luokan pohjavesialue ja kaksi III-luokan 
pohjavesialuetta. I-luokan pohjavesialueen raja oli yleiskaavassa hieman eri kuin ympäristö-
hallinnon aineistossa. Kaavaselostuksessa oli todettu, että rajausta oli tarkennettu suojelu-
suunnitelman perusteella. III-luokan alueista toinen oli sama kuin ympäristöhallinnon II-
luokan pohjavesialue ja toinen alue oli poistettu luokituksesta.  
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Tärkeä tai veden 
hankintaan soveltuva 
pohjavesialue 
 

Kaavamääräys: 
Alueen suunnittelussa on otettava huomioon pohjaveden laadun ja muodostumisen turvaa-
minen. 
Kaavaselostus: 
Pohjavesialueet on osoitettu kaavakartalla osa-alueen rajauksin ja tarvittavin määräyksin 
pohjaveden laadun ja määrän suojelemiseksi. Alueelle ei saa sijoittaa eikä alueella harjoit-
taa pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia toimintoja. Kaikessa toiminnassa on otettava 
huomioon Nakkilan kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmassa (Ahomäki, 2008) 
mainitut toimenpidesuositukset. 
Pohjavesialueelle ei saa asemakaavalla osoittaa pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia 
toimintoja. Alueella rakentamista rajoittavat vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaiset 
pohjaveden muuttamis- ja pilaamiskiellot. Käsittelemättömiä jätevesiä ei saa imeyttää maa-
han. Maa-ainesten ottoa ei saa ulottaa neljää metriä lähemmäs pohjaveden pintaa. Vanhoil-
la ottamisalueilla tulee maisemointi hoitaa siten, että pohjaveden laatu pysyy hyvänä. Mer-
kinnällä on osoitettu I luokan pohjavesialueet Viikkala-Pirilä ja Haistila-Ravanni. 

Yleiskaava-alueella oli osittain kolme luokiteltua pohjavesialuetta. Nämä alueet oli osoitettu 
maakuntakaavassa, jossa rajaukset olivat yhtenevät ympäristöhallinnon rajausten kanssa. 
Yleiskaavassa oli esitetty kaikki luokitellut pohjavesialueet ja niiden rajaukset olivat samat 
kuin maakuntakaavassa. 
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Kunta/ 
yleiskaa-
van nimi 

Kaavamerkintä Kaavamääräys, kaavaselostus ja pohjavesialueiden huomioiminen kaavassa 
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Pohjavesialueen raja 

Kaavaselostus: 

Ulasoori–Vähärauma pohjavesialue kuuluu I luokkaan vedenhankinnalle tärkeänä pohja-
vesialueena, jonka vettä käytetään asutuksen talousvedeksi, hyvää raakavettä vaativassa 
teollisuudessa tai kriisiaikojen vedentarpeeseen ja on merkitty yleiskaavaan pv/s.  
 
Yleiskaava-alueella oli yksi luokiteltu pohjavesialue, joka oli osoitettu myös maakuntakaa-
vassa. Maakuntakaavan pohjavesialuerajat vastasivat ympäristöhallinnon rajoja.  
Yleiskaavassa oli esitetty ko. pohjavesialue, mutta alueen rajat erosivat hieman ympäristö-
hallinnon rajoista. 
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Tärkeä tai vedenhan-
kintaan soveltuva 
pohjavesialue 
 

Kaavamääräys: 
Alueelle ei saa asemakaavalla osoittaa pohja-/pintaveden laatua vaarantavia toimintoja. 
Tieliikennealueet ja -väylät tulee suunnitella siten, että liikenteen ja tienpidon mahdolliset 
haitat pohjaveden laadulle voidaan välttää. Alueella rakentamista rajoittavat vesilain ja 
ympäristönsuojelulain mukaiset pohjaveden muuttamis- ja pilaamiskiellot. Rakennuslupavi-
ranomaisen on pyydettävä kunnan ympäristölupaviranomaisen lausunto aluetta koskevista 
uuden rakennuksen rakentamista koskevista rakennuslupahakemuksista. Maa-ainesten ottoa 
ei saa ulottaa neljää metriä lähemmäs pohjaveden pintaa. Vanhoilla ottamisalueilla tulee 
maisemointi hoitaa siten, että pohjaveden laatu pysyy hyvänä. 
 
Yleiskaava-alueella oli kokonaan 15 pohjavesialuetta sekä osittain yksi pohjavesialue. Kaik-
ki nämä alueet oli osoitettu maakuntakaavassa. Lisäksi maakuntakaavassa oli kolme pohja-
vesialuetta, jotka eivät enää olleet luokiteltuja pohjavesialueita. Pohjavesialueiden rajaukset 
olivat maakuntakaavassa samat kuin ympäristöhallinnossa. 
Yleiskaavassa oli osoitettu kaikki maakuntakaavan pohjavesialueet, jotka sijaitsivat koko-
naan yleiskaava-alueella. Sen sijaan osittain kaava-alueelle sijoittuvaa pohjavesialuetta ei 
ollut osoitettu (kuva 58). Yleiskaavan pohjavesirajauksissa oli muutaman pohjavesialueen 
(esim. 0175306) kohdalla pieniä eroja maakuntakaavan rajauksiin verrattuna. 
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Vedenhankinnalle 
tärkeä pohjavesialue  
 

Kaavamääräys: 
Merkintä osoittaa pohjavesialueet, jotka ovat erityisen merkittäviä vedenhankinnan ja veden 
käyttökelpoisuuden säilyttämisen kannalta. Alueelle ei ole sallittua sellainen toiminta, joka 
saattaa vaarantaa pohjaveden laadun ja määrän. 
 
Kaavaselostus: 
Tuusulan kunta on pohjaveden muodostuksen ja pohjavesivarojen suhteen tärkeässä asemas-
sa keskisellä Uudellamaalla. Kunnan alueella on 15 pohjavesialuetta, joista 13 on yhdys-
kunnan vedenhankinnan kannalta tärkeitä, ns. I-luokan pohjavesialueita, kaksi II-luokan 
pohjavesialueita. 
Päijänne-tunneli on pääkaupunkiseudun veden hankinnan pääasiallinen lähde. Tunneli 
kulkee keskimäärin noin 50–70 metrin syvyydessä kalliossa. Tunnelissa virtaava vesi on 
yhteydessä pohjaveteen kallion rakojen kautta. Päijänne-tunnelin suoja-alueelle ei tule 
sijoittaa toimintoja tai laitoksia, jotka saattavat aiheuttaa pohjaveden muuttumis- ja pilaan-
tumisriskiä. 
 
Yleiskaava-alueella oli joko kokonaan tai osittain 18 luokiteltua pohjavesialuetta. Nämä 
alueet oli osoitettu myös maakuntakaavassa. Hyrylän pohjavesialueen osalta maakuntakaa-
van rajat erosivat hieman ympäristöhallinnon rajauksista. 
Yleiskaavassa oli osoitettu kaikki luokitellut pohjavesialueet ja rajaukset noudattivat ympä-
ristöhallinnon rajauksia  
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Tärkeä pohjavesialue 
 

Kaavamääräys: 
Merkintä osoittaa pohjavesialueet, jotka ovat erityisen merkittäviä vedenhankinnan ja veden 
käyttökelpoisuuden säilyttämisen kannalta. Alueella ei ole sallittua sellainen toiminta, joka 
saattaa vaarantaa pohjaveden laadun ja määrän. Liikennealueet ja -väylät tulee suunnitella 
siten, että liikenteen ja tienpidon mahdolliset haitat pohjaveden laadulle voidaan välttää. 
 
Yleiskaava-alueella on yhdeksän luokiteltua pohjavesialuetta. Luokitellut pohjavesialueet on 
osoitettu sekä maakuntakaavassa että yleiskaavassa, joissa molemmissa pohjavesialuerajat 
olivat samat kuin ympäristöhallinnon aineistossa. 
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7.4.3 Maa-ainestenottoalueet 
Maa-ainestenottoalue -merkinnät yleiskaavoissa vaihtelivat melko vähän. Pääsääntöisesti ottoalue oli 
merkitty EO-merkinnällä, joka esitettiin vaaleanpunaisella pohjalla (taulukko 22). Kaavamerkinnässä oli 
joissakin tapauksissa osoitettu tarkennusmerkillä alueen käyttötarkoitus maa-ainestenoton päätyttyä 
esimerkiksi EO/VU (kuva 59). Maa-ainestenottoalueet oli esitetty lähes 60 %:ssa tarkastelluista yleis-
kaavoista. Osassa tarkastelluista yleiskaava-alueista ei ollut maakuntakaavoissa esitetty EO-/kva-alueita 
eikä myöskään POSKI-projektissa ollut esitetty maa-ainestenottoon soveltuvia alueita. Yleiskaavojen 
EO-aluerajaukset erosivat monin paikoin maakuntakaavan EO-ja kva-alueiden rajauksista sekä POSKI-
projektin maa-ainestenottoon soveltuvien alueiden rajauksista (kuvat 60 ja 61). 
 

 
Kuva 59. Maa-ainestenottoalueet oli osoitettu yleiskaavoissa pääsääntöisesti EO-merkinnällä. Ottoalueen jälkikäy-
töstä oli voitu antaa tarkentava kaavamerkintä (kuvassa VU; virkistys- ja ulkoilukäyttö) ja kaavamääräyksiä. (Kaa-
vakartta; Lohjan taajamaosayleiskaava, 2012). 
 

 
Kuva 60. POSKI-projektin maa-ainestenottoon soveltuvat alueet (M), maakuntakaavan maa-ainestenottoalueet 
(EOk) ja yleiskaavan maa-ainestenottoalueet oli toisinaan rajattu hieman eri laajuisiksi. (Kaavakartta Sipoon yleis-
kaava 2025, 2008). 
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Kuva 61. Maakunta- ja yleiskaavoissa maa-ainestenottoon liittyvät alueet (EO-/kva-alueet) oli usein rajattu laajem-
miksi kuin POSKI-projekteissa esitetyt maa-ainestenottoon soveltuvat alueet (M-alue). Alakuvassa näkyy tarkastel-
lun alueen ottotilanne vuonna 2014. (Kaavakartta; Tuusulan yleiskaava 2040, vireillä).) 
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Kuva 62. Yleiskaavan maa-ainestenottoalue (EO) ulottuu osin maakuntakaavan arvokkaalle harjualueelle sekä 
pieneltä osin myös valtakunnallisesti arvokkaalle tuuli- ja rantakerrostumalle. (Kaavakartta; Hyvinkään Palopuron-
Ridasjärven osayleiskaava, 2004). 
 

 
Kuva 63. Maakuntakaavan merkittäviä kiviainesvarantoja osoittava kva-alue sekä POSKI-projektin maa-
ainestenottoon soveltuva alue (M-alue) sijoittuu yleiskaavan metsätalousalueelle, jolla on merkittäviä ympäristöar-
voja (MY-alue). (Kaavakartta; Inkoon strateginen yleiskaava, vireillä). 



Suomen ympäristökeskuksen raportteja 19/2015   105 

 

 
 

 
Kuva 64. Yleiskaavassa oli pohjavesialueelle osoitettu EO-alue, jota ei ollut osoitettu maakuntakaavassa. Kaava-
vaiheessa EO-alueelle sijoittuvan ottotoiminnan oli tarkennettu liittyvän olemassa olevien ottoalueiden kunnostuk-
seen. (Kaavakartta; Nakkilan taajamaosayleiskaava 2025, vireillä). 
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Taulukko 22. Maa-ainestenottoalueiden huomioiminen tarkastelluissa yleiskaavoissa. 
Kunta/ 
yleis-

kaavan 
nimi 

Kaavamerkintä Kaavamääräys, kaavaselostus ja ottoalueiden huomioiminen kaavassa  
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Maankamaran aines-
ten ottoalue 
 

Kaavamääräys: 
Kauttaviivan jäljessä oleva merkki osoittaa käyttötarkoituksen maa-ainesten oton 
loputtua. 
 
Kaavaselostus (esimerkki): 

Maa-ainesten ottoalue, joka ottamisen päätyttyä asemakaavoitetaan urheilu- ja 
virkistyspalvelujenalueeksi (EO/VU). 
Merkinnällä on osoitettu Kulomäen soranottoalue. Alueen käytöstä määrätään 
ympäristöluvassa, johon liittyy myös viereinen maankaatopaikka. Määräyksessä 
tarkoitettuna jälkikäyttönä on esitetty urheilu- ja virkistyspalvelut. Tulevaisuudessa 
alueelle tarvittavasta rakentamisesta määrätään asemakaavalla. 

Maakuntakaavassa yleiskaava-alueille oli osoitettu kolme kva-aluetta. POSKI-
projektissa yleiskaava-alueille oli esitetty kahdeksan maa-ainestenottoon soveltu-
vaa aluetta, joista kaksi sijaitsi maakuntakaavan kva-alueilla.  
Maakuntakaavan kva-alueet sijaitsivat pääosin yleiskaavojen MU- ja M-alueilla. 
Yksi kva-alue sijaitsi osin yleiskaavan EO-alueella. Yleiskaavoissa oli osoitettu 
yhteensä 14 EO-aluetta, joista viisi sijaitsi pohjavesialueilla. Yksi EO-alue ulottui 
osin maakuntakaavan arvokkaalle harjualueelle (kuva 62) 
Yleiskaava-alueille oli vuosina 2006–2013/2014 myönnetty viisi maa-aineslupaa. 
Näistä luvista kolme oli myönnetty EO-alueille, joista kaksi sijaitsi pohjavesialu-
eella. Muut luvat oli myönnetty M- ja MU-alueille.  
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Yleiskaavassa ei ollut osoitettu maa-ainesten ottoalueita. Maakuntakaavassa 
yleiskaava-alueella sijaitsi kolme kva-aluetta. Maakuntakaavan kva-alueista yksi 
sijaitsi yleiskaavan MY-alueella.  
POSKI-projektissa yleiskaava-alueelle oli esitetty kymmenen maa-ainestenottoon 
soveltuvaa aluetta. Näistä neljä sijaitsi maakuntakaavan kva-alueilla. Osa POSKI-
projektin maa-ainestenottoon soveltuvista alueista sijoittui yleiskaavan MY-
alueelle (kuva 63). 
Vuosina 2006–2013/2014 myönnetyistä maa-ainesluvista kuusi sijaitsi maakunta-
kaavan kva–alueella. 
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Yleiskaavassa ei ollut osoitettu EO -alueita.  
Maakuntakaavassa yleiskaava-alueelle ei ollut osoitettu EO -alueita. Myöskään 
POSKI-projektissa ei ollut esitetty maa-ainestenottoon soveltuvia alueita yleiskaa-
va-alueelle. 
Yleiskaava-alueelle oli vuosina 2003–2013/2014 myönnetty kaksi maa-aineslupaa, 
jotka molemmat sijaitsivat yleiskaavan M-alueella.  
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Maa-ainesten ottoalue, 
jonka jälkikäyttömuo-
to on maa- ja metsäta-
lousalue 
 

Kaavaselostus: 
Maa-ainesten ottoaluetta EO/M on osoitettu Toivikkeen pohjoispuoliselle Tupsu-
mäen alueelle, jolla on ottolupia. Lopetettu Aittosuonmäen ottoalue on merkitty 
EO/M. 

Maakuntakaavassa yleiskaava-alueelle sijoittui osin yksi kva-alue. POSKI-
projektissa yleiskaava-alueelle ei ollut esitetty maa-ainestenottoon soveltuvia 
alueita. 
Yleiskaavassa oli osoitettu kaksi EO/M -aluetta, jotka sijaitsivat pohjavesialueella. 
Maakuntakaavan kva-alue oli rajattu yleiskaavassa huomattavasti pienemmäksi 
EO/M-alueeksi. Maakuntakaavassa kva-alueen rajaus ulottui paikoin yleiskaavan 
ge-alueelle. Yleiskaavan toista EO-aluetta ei ollut osoitettu maakuntakaavassa. 
Kyseessä oli lopetettu ottoalue. 
Yleiskaava-alueelle oli myönnetty vuosina 2006–2013/2014 yksi maa-aineslupa, 
joka sijaitsi yleiskaavan EO/M-alueella. 
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Taulukko 22 jatkoa. 
Kunta/ 

yleiskaa-
van nimi 

Kaavamerkintä Kaavamääräys, kaavaselostus ja ottoalueiden huomioiminen kaavassa 
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Maankamaran aines-
ten ottoalue 
KUMOTTU 11.9.2009. 

Kaavamääräys: 
Ainesten oton päätyttyä on noudatettava jälkikäytön osoittavan maankäyttömer-
kinnän suunnittelumääräyksiä. 
Maankamaran ainesten ottoalue merkintä on kumottu yleiskaavassa vuonna 2009.  

Maakuntakaavassa yleiskaava-alueelle oli osoitettu kaksi kva-aluetta. POSKI-
projektissa maa-ainestenottoon soveltuvia alueita oli esitetty kolme, jotka sijaitsi-
vat maakuntakaavan toisella kva-alueella.  
Nykyisessä yleiskaavassa ei ollut osoitettu EO-alueita. Maakuntakaavan kva-
alueet oli nykyisessä yleiskaavassa PT (yritystoiminnan alue) - ja EK (kaatopaikka-
alue) – alueita. 
Yleiskaava-alueelle oli myönnetty vuosina 2006 – 2013/2014 viisi maa-aineslupaa, 
joista neljä sijaitsi yleiskaavan PT-alueella ja yksi M-alueella. Neljä lupaa sijaitsi 
maakuntakaavan kva-alueella. 
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Maa-ainesten ottoalue 

Kaavamääräys: 
Maa-ainesten ottoalue on merkitty EO-merkinnällä 

Maakuntakaavassa yleiskaava-alueelle ei ollut osoitettu EO-alueita. Myöskään 
POSKI-projektissa yleiskaava-alueelle ei ollut esitetty maa-ainestenottoon soveltu-
via alueita. 
Yleiskaavassa oli osoitettu yksi EO-alue, jolle myös ainoa yleiskaava-alueelle 
vuosina 2003–2013/2014 myönnetty maa-aineslupa sijoittui. 
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Maa-ainesten ottoalue, 
joka ottamisen päätyt-
tyä voidaan osoittaa 
urheilu- ja virkistys-
palvelujen alueeksi 

Kaavamääräys: 
Alue on tarkoitettu maa-ainesten otto- ja varastointitoimintaan: Maa-ainesten oton 
loputtua alueelle voidaan yksityiskohtaisemmalla kaavalla osoittaa urheilu- ja 
virkistyspalveluja. 
Kaavaselostus: 
Ottotoiminnan päätyttyä aluetta on mahdollista kehittää urheilu- ja virkistyspalve-
lujen alueena, jonne voi yksityiskohtaisemman suunnittelun perusteella mahdolli-
sesti sijoittaa myös ympäristöhäiriöitä aiheuttavaa toimintaa. 

Maakuntakaavassa yleiskaava-alueelle ei ollut osoitettu kva-alueita. Myöskään 
POSKI-projektissa ko. alueelle ei ollut esitetty maa-ainestenottoon soveltuvia 
alueita. 
Yleiskaavassa oli osoitettu kaksi maa-ainestenottoaluetta (EO/VU) (kuva 59). 
Itäpuoliselle EO/VU -alueelle oli vuosina 2006–2013/2014 myönnetty yksi maa-
aineslupa ja alueella oli ollut laajamittaista ottoa, joka oli edelleen käynnissä. 
Länsipuolisella alueella otto oli ollut vähäisempää eikä alueelle ollut myönnetty 
uusia lupia em. ajanjaksona. 
Yleiskaava-alueelle oli myönnetty vuosina 2006–2013/2014 kaikkiaan viisi maa-
aineslupaa. EO-alueen lisäksi kaksi lupaa oli myönnetty VL-alueelle, yksi MU-
alueelle ja yksi lupa TVY-alueelle. 
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  Maakuntakaavassa yleiskaava-alueille oli osoitettu osittain yksi kva-alue. POSKI-
projektissa yleiskaava-alueille oli esitetty joko kokonaan tai osittain kolme maa-
ainestenottoon soveltuvaa aluetta, joista kaksi sijaitsi maakuntakaavan kva-
alueella. 
Yleiskaavoissa EO-alueita ei ollut osoitettu.  
Yleiskaava-alueille oli vuosina 2006–2013/2014 myönnetty seitsemän maa-
aineslupaa, joista neljä kohdistui yleiskaavan M-alueelle, yksi T-alueelle ja kaksi 
P-2 alueelle. Näistä luvista yksi sijaitsi maakuntakaavan kva-alueella. 
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Taulukko 22 jatkoa. 
Kunta/ 

yleiskaa-
van nimi 

Kaavamerkintä Kaavamääräys, kaavaselostus ja ottoalueiden huomioiminen kaavassa 
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Maa-ainesten ottoalue 
 

Kaavamääräys: 
Alueella noudatetaan maa-ainesten oton yleissuunnitelmaa. Alueen käytön loppu-
essa tulee huolehtia alueen maisemoinnista ja suunnitella alueen tulevat käyttötar-
peet. Viikkala-Pirilän ja Haistila-Ravannin pohjavesialueille sijoittuvilla maa-
ainestenottoalueilla ottamistoiminta liittyy alueen maisemointiin ja kunnostustar-
peeseen. 

Maakuntakaavassa yleiskaava-alueelle ei ollut osoitettu EO-alueita. Myöskään 
POSKI-projektissa ko. alueelle ei ollut esitetty maa-ainestenottoon soveltuvia 
alueita. 
Yleiskaavassa oli osoitettu kolme EO-aluetta, joista kaksi sijaitsi pohjavesialueella 
(kuva 64) ja suurimmaksi osaksi POSKI-projektin maa-ainestenottoon soveltumat-
tomalla alueella. Yleiskaava-alueelle oli myönnetty vuosina 2003–2013/2014 
seitsemän maa-aineslupaa, joista viisi sijaitsi yleiskaavan EO-alueilla. 
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  Maakuntakaavassa ei ollut osoitettu EO-alueita. Myöskään POSKI-projektissa 
yleiskaava-alueelle ei ollut esitetty maa-ainestenottoon soveltuvia alueita. 
Yleiskaavassa ei ollut osoitettu maa-ainestenottoalueita. 
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Maa-ainesten ottoalue 

Kaavamääräys: 
Merkinnällä osoitetaan kallioaineksen ottoon varattavat alueet. 

Maakuntakaavassa yleiskaava-alueelle oli osoitettu viisi EOk-aluetta. POSKI-
projektissa yleiskaava-alueelle oli esitetty 52 maa-ainestenottoon soveltuvaa aluet-
ta. Merkittävä osa näistä alueista sijaitsi maakuntakaavan kva-alueilla 
Yleiskaavassa oli osoitettu yksi maa-ainestenottoalue (EO) Sipoon pohjoisosissa 
(kuva 60). Lisäksi työpaikka-, teollisuus- ja varastoalueen merkintä salli alueen 
tasaamisen maa-aineksenotolla loppukäytön vaatimuksia vastaavaksi. 
Yleiskaavan EO-alueella ei ollut toistaiseksi ollut ottotoimintaa eikä sinne vuosina 
2006–2013/2014 ollut myönnetty maa-aineslupia. Ko. ajanjaksona myönnetyt maa-
ainesluvat sijoittuivat yleiskaavan TP-alueille.  
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Maa-ainesten ottoalue 
 
 

Kaavaselostus: 
Senkkerin kiviainesten ottoaluevaraukset (EO) mahdollistavat pitkäjänteisen ja 
keskitetyn kiviainesten ottamisen pääkaupunkiseudun rakentamistarpeisiin. Lisäksi 
osalle ottoaluetta on suunniteltu ylijäämämaiden läjitystä sekä teollisuus- ja logis-
tiikkatoimintoja, kuten betoni- tuote- ja betoniaseman toiminta, asfalttiasemien 
toiminta, rakennusjätteiden käsittelyä (ei loppusijoitusta), hiekkapuhallusta, mul-
lanottoa, kantojen käsittelyä ja hakettamista sekä varastokenttiä. Lisäksi varaudu-
taan korvaavien uusiokäyttömateriaalien vastaanottoon ja varastointiin. Ruotsin-
kylään, jossa kyseinen ottoaluevaraus sijaitsee, on tekeillä oikeusvaikutteinen 
kaava, jossa huomioidaan kiviaineksen ottamistoiminnan merkittävä laajennus 
ylijäämämaiden läjitys- ja teollisuustoimintoineen. 

Maakuntakaavassa yleiskaava-alueelle oli osoitettu kaksi EO-aluetta. POSKI-
projektissa yleiskaava-alueelle on esitetty neljä maa-ainestenottoon soveltuvaa 
aluetta.  
Yleiskaavassa oli osoitettu yksi laaja EO-alue, joka käsitti sekä maakuntakaavan 
toisen EO-alueen että POSKI-projektin neljä maa-ainestenottoon soveltuvaa aluet-
ta. Yleiskaavan EO-alue oli pinta-alaltaan laajempi kuin maakuntakaavassa tai 
POSKI-projektissa esitetyt alueet (kuva 61). Maakuntakaavan toinen EO-alue oli 
yleiskaavassa osoitettu TP-merkinnällä. 
Tuusulassa oli vuosina 2006 – 2013/2014 myönnetty seitsemän maa-aineslupaa, 
joista neljä sijaitsi yleiskaavan EO-alueella, 2 TP-alueella ja 1 MT-alueella. Kiel-
teisiä maa-aineslupapäätöksiä oli annettu muun muassa ah-alueelle.  
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  Maakuntakaavassa yleiskaava-alueelle oli osoitettu osin yksi kva-alue, joka sijaitsi 

Tuusulan rajalla. POSKI-projektissa yleiskaava-alueelle ei ollut esitetty maa-
ainestenottoon soveltuvia alueita 
Yleiskaavassa EO-alueita ei ollut esitetty. Maakuntakaavan kva-alue oli yleis-
kaavassa osoitettu M-alueena. 
Yleiskaava-alueelle oli vuosina 2006 – 2013/2014 myönnetty kolme maa-
aineslupaa, joista kaksi sijaitsi TT-alueella ja yksi VL-alueella. 
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7.4.4 Muita maa-ainestenottoon vaikuttavia yleiskaavamerkintöjä 
Maa-ainestenottoalueiden sijoittumista rajoittavat ge- ja pv-merkintöjen lisäksi monet muut alueva-
rausmerkinnät, kuten virkistyskäyttö (V, VR), arvokkaat maisema-alueet (ma) ja luonnon monimuotoi-
suus (luo). Näitä merkintöjä ja niihin liittyviä kaavamääräyksiä on tarkasteltu maakuntakaavojen yhtey-
dessä (taulukko 6). Seuraavassa on esitetty esimerkki yleiskaavan kaavamääräyksestä, joka koskee 
myös maa-ainestenottoa. 

 

  Maisemallisesti arvokas alue  

Merkinnällä osoitetaan paikallisesti, maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuri-
maisemien alueet. Rakennuspaikkoja ei saa osoittaa laki- ja puronvarsialueille eikä laajoille yhtenäisille 
peltoalueille. Veden kulku on turvattava niin, että kasvillisuus pysyy elinvoimaisena. Maisemallisesti 
arvokkailla alueilla noudatetaan alueen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaista mitoitusta. Alueen 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja toteuttamisessa on otettava huomioon maataloustuotannon 
tarpeet ja sovitettava toimenpiteet siten, ettei maisemakokonaisuuden arvoja heikennetä. Alueen arvot 
on kuvattu erillisessä Sipoon kunnan kulttuuriympäristö- ja rakennusperintöselvityksessä. Alueelle 
mahdollisesti toteutettavat mastot ja muut maisemassa näkyvät rakennelmat on toteutettava niin, etteivät 
ne turmele kaunista maisemakuvaa. Maa-ainestenotto ja muu maanpinnan muuttaminen, joka vaarantaa 
alueen luonnonarvojen säilymisen, on kielletty. Alueella ei saa suorittaa maisemaa muuttavaa maanra-
kennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ilman MRL 128 §:n mukaista 
lupaa (Sipoon yleiskaava 2015). 
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8 Yhteenveto ja kehittämisehdotuksia 

8.1 Yleistä  
Maankäytön suunnittelulla on keskeinen merkitys arvokkaiden geologisten muodostumien ja pohjavesi-
alueiden suojelussa sekä toisaalta alueellisen kiviaineshuollon järjestämisessä. Valtakunnalliset aluei-
denkäyttötavoitteet ohjaavat maakuntakaavoitusta. Maakuntakaavoituksessa on otettava huomioon käyt-
tökelpoiset kiviainesvarat, niiden kulutus ja kulutustarve pitkällä aikavälillä sekä sovitettava yhteen 
kiviaineshuolto- ja suojelutarpeet. Maakuntakaava on ohjeena kuntien kaavoitukselle ja muulle viran-
omaistoiminnalle, jolla vaikutetaan alueidenkäyttöön. 

Valtakunnalliset ja maakunnalliset arvokkaiden geologisten muodostumien inventoinnit sekä poh-
javesialueiden määrittelyt ovat tärkeitä tausta-aineistoja maakuntakaavoitukselle. Nämä aineistot sekä 
maakuntakaavat ja oikeusvaikutteiset yleiskaavat ovat keskeisessä asemassa myös maa-aineslain mukai-
sessa lupaharkinnassa. 

Maakuntakaavassa maa-ainestenottoon osoitetut alueet perustuvat asiantuntija-arviointiin, jossa on 
huomioitu alueiden luonto- ja maisema-arvot sekä toisaalta niiden soveltuvuus vedenhankintaan ja ki-
viaineshuoltoon. Näiden alueiden osoittaminen kaavassa ei kuitenkaan takaa maa-ainesluvan saamista 
kyseiselle alueelle eikä toisaalta velvoita ottamaan alueelta maa-aineksia. Maa-aineslupia voidaan 
myöntää myös maakuntakaavassa osoitettujen maa-ainestenottoalueiden ulkopuolelle. Maakuntakaavan 
maa-ainestenottoalueille on saattanut toisinaan sijoittua myös muuta toimintaa, mikä on vaikeuttanut 
maa-ainestenottoa alueella. 

Tässä raportissa pääpaino oli selvittää miten arvokkaat geologiset muodostumat, pohjavesialueet 
sekä kiviaineshuoltoa palvelevat alueet oli huomioitu maakuntakaavoissa. Tarkastelu tehtiin yleisellä 
tasolla kaikkien maakuntien alueella sekä yksityiskohtaisemmin Uudenmaan ja Satakunnan maakunnis-
sa. Uudellamaalla ja Satakunnassa selvitettiin lisäksi miten tarkasteltavat inventointiaineistot oli huomi-
oitu 16 yleiskaavassa ja miten maa-ainesluvat sijoittuivat maakunta- ja yleiskaavojen eri kaavamerkin-
täalueille. Tarkastelussa oli mukana noin 530 maa-aineslupaa. Lisäksi laadittiin yhteenveto arvokkaiden 
geologisten muodostumien ja pohjaveden suojeluun sekä maa-ainestenottoon liittyvistä maakunnallisis-
ta inventoinneista ja selvityksistä. Näitä olivat muun muassa ”Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon 
yhteensovittaminen (POSKI)” ja ”Soranottoalueiden tila ja kunnostustarve (SOKKA)”-selvitykset sekä 
luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaiden kallioalueiden inventoinnit. 

8.2 Maakuntakaavat valtakunnallisesti 
Ympäristöministeriön maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) nojalla antamassa asetuksessa säädetään 
maakunta-, yleis- ja asemakaavamerkinnöistä. Lisäksi ympäristöministeriö on laatinut kaavamerkintöjen 
käytöstä erillisen oppaan. Asetus ja opas käsittävät myös maa-ainestenottoalueita, arvokkaita geologisia 
muodostumia ja pohjavesialueita koskevat merkinnät. Näitä merkintöjä oli käytetty pääosassa maakun-
takaavoja. 

Maa-ainestenottoalueet oli pääsääntöisesti osoitettu EO-aluevarausmerkinnällä. EO-merkintää oli 
osassa maakuntakaavoja tarkennettu ottoalueen maalajia kuvaavalla lisämerkinnällä. Lisämerkinnät ja 
niiden kuvaukset vaihtelivat eri kaavoissa. Samoin vaihtelivat kaavojen suunnittelumääräykset. Suunnit-
telumääräyksiä oli annettu muun muassa vaiheittaisesta ottotoiminnan toteutuksesta, suojakerroksista ja 
-vyöhykkeistä sekä koko muodostumaa koskevien ottosuunnitelmien laatimisesta. Viidessä maakunta-
kaavassa maa-ainesten ottoalueisiin ei liittynyt suunnittelumääräyksiä. Maa-ainestenottoalueita ei ollut 
osoitettu lainkaan neljässä maakuntakaavassa.  
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Arvokkaat geologiset muodostumat oli pääosin osoitettu ge-ominaisuusmerkinnällä. Osin oli käy-
tetty myös MY-aluevarausmerkintää (maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöar-
voja), jota oli voitu tarkentaa lisämerkinnällä esimerkiksi MYg, MY1 ja MYhs. Osassa maakuntakaavo-
ja ei ollut osoitettu kaikkia arvokkaita geologisia muodostumia. Tämä johtui osin siitä, että arvokkaiden 
geologisten muodostumien inventointiaineistot olivat valmistuneet eri aikoina eri maakunnissa ja kaikki 
inventointiaineistot eivät olleet käytettävissä maakuntakaavaa laadittaessa. Tästä syystä maakuntakaa-
voissa oli huomioitu puutteellisimmin valtakunnallisesti arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat. Valtakun-
nallisesti arvokkaat kallioalueet ja moreenialueet oli osoitettu yli puolessa maakuntakaavoista. Luon-
non- ja maisemansuojelullisesti arvokkaista harjualueista maakuntakaavoissa oli yleisimmin huomioitu 
valtakunnallisen harjujensuojeluohjelman alueet. Maakunnallisesti arvokkaat harjualueet olivat joko 
kokonaan tai osittain huomioitu noin 60 %:ssa maakuntakaavoista. Kaavamerkintöihin liittyvissä suun-
nittelumääräyksissä korostuivat maa-aineslain tavoitteet esimerkiksi alueen geologisten ja maisemallis-
ten ominaispiirteiden huomioon ottamisesta. Kolmessa maakuntakaavassa ei ollut esitetty arvokkaita 
geologisia muodostumia koskevia suunnittelumääräyksiä. 

Pohjavesialueita oli osoitettu kaikissa maakuntakaavoissa. Ne oli osoitettu pääosin viivaominai-
suusmerkinnällä, mutta kahdessa maakuntakaavassa rasterimerkinnällä. Keski-Suomen maakuntakaa-
vassa oli osoitettu erikseen poistuvan pohjavesialueen merkintä. Pääosassa maakuntakaavoja oli osoitet-
tu vedenhankintaa varten tärkeät ja vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet (I- ja II-luokan alueet). 
Osassa kaavaselostuksia todettiin merkinnän kattavan sekä I- että II-luokan pohjavesialueet, mutta kaa-
vakartassa olivat mukana vain I-luokan pohjavesialueet. Suunnittelumääräykset edellyttivät yleensä 
toimintojen suunnittelemista ja sijoittamista siten, etteivät ne vaaranna tai heikennä pohjaveden määrää 
tai laatua. Lisäksi osassa kaavamääräyksiä ja -suosituksia oli edellytetty suojelusuunnitelmien laatimista 
pohjavesialueille. Maakuntakaavojen pohjavesialuerajaukset erosivat paikoin ympäristöhallinnon kar-
toittamien pohjavesialueiden rajauksista. Tämä johtui pääosin siitä, että kaikissa maakuntakaavoissa ei 
ollut huomioitu II- ja III-luokan pohjavesialueita eikä myöskään pistemäisiä kalliopohjavesialueita. 
Myös pohjavesialuerajauksia oli voitu ympäristöhallinnon toimesta muuttaa maakuntakaavan laadinta-
prosessin jälkeen. Maakuntakaavojen pohjavesialuerajaukset kuvaavat tietyn hetken tilannetta ja ajan-
tasaiset rajaukset on syytä tarkistaa ympäristöhallinnon pohjavesiaineistosta. 

8.3 Maakuntakaavat ja maa-aineslupien sijoittuminen Uudellamaalla ja 
Satakunnassa 
Uudellamaalla ovat voimassa Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntakaavat sekä näitä täydentävät 
vaihemaakuntakaavat. Arvokkaat geologiset muodostumat, pohjavesialueet ja kiviaineshuoltoalueet on 
osin osoitettu eri kaavoissa. Satakunnassa vastaavat alueet on osoitettu yhdessä maakuntakaavassa. 

Uudenmaan, Itä-Uudenmaan ja Satakunnan maakuntakaavoissa oli osoitettu arvokkaita geologisia 
muodostumia, pohjavesialueita ja kiviaineshuoltoalueita osin eri valintakriteerein. Myös näitä alueita 
koskevissa kaavamerkinnöissä oli merkittäviä eroavaisuuksia.  

Uudenmaan maakuntakaavassa ei ollut osoitettu erikseen maa-ainestenottoalueita, vaan siinä oli 
osoitettu merkittävät kiviainesvarantoalueet kva-merkinnällä. Suunnittelumääräyksissä näillä alueilla 
edellytettiin kiinnitettävän huomiota kiviainesten ottoedellytysten säilymiseen. Itä-Uudenmaan maakun-
takaavassa oli osoitettu kiviainesten ottoalueet EOk-merkinnällä. Nämä alueet käsittivät sijainniltaan 
hyvät ja laajuudeltaan merkittävät kalliokiviaineksen ottoalueet. Satakunnan maakuntakaavassa oli osoi-
tettu eri merkinnöillä hiekan- ja soranottoalueet (EO-1) sekä kallionottoalueet (EO-2). Kallionottoon oli 
osoitettu kiviainekseltaan, sijainniltaan ja luontoarvoiltaan soveltuvia alueita. Hiekan- ja soranottoon oli 
osoitettu merkittäviä arvokkaiden harjualueiden ja pohjavesialueiden ulkopuolisia aluevarauksia. Sata-
kunnan maakuntakaavassa alle 10 hehtaarin maa-ainestenottoalueet oli osoitettu kohdemerkinnällä. 

Arvokas geologinen muodostuma käsitti Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa ainoastaan valtakun-
nallisesti arvokkaat kallioalueet. Uudenmaan maakuntakaavassa oli osoitettu arvokas harjualue tai muu 
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geologinen muodostuma. Näitä olivat valtakunnallisen harjujensuojeluohjelman mukaiset arvokkaat 
harjualueet, vahvistettujen seutukaavojen arvokkaat harjualueet, valtakunnallisesti ja maakunnallisesti 
arvokkaat kalliomaisema-alueet sekä maakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat. Satakunnan 
maakuntakaavassa oli osoitettu arvokas geologinen muodostuma ge-merkinnällä, jota oli tarkennettu 
lisämääreellä sen mukaisesti oliko kyseessä maiseman ja luonnonarvojen kannalta arvokas harjualue, 
arvokas kallioalue vai arvokas moreenialue. Valtakunnallisesti arvokkaiden harju-, kallio- ja moreeni-
alueiden lisäksi Satakunnan maakuntakaavassa oli osoitettu maakunnallisesti arvokkaat harju- ja kallio-
alueet. Alle 10 hehtaarin laajuiset arvokkaat geologiset muodostumat oli osoitettu kohdemerkinnällä. 

Uudenmaan ja Satakunnan maakuntakaavoissa osoitetut pohjavesialueet olivat I- ja II-luokan poh-
javesialueita. Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa oli osoitettu lisäksi III-luokan pohjavesialueet. Etenkin 
Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntakaavojen alueella pohjavesialuerajauksia oli muutettu ympäris-
töhallinnon toimesta maakuntakaavojen laatimisen jälkeen.  

POSKI-projekteissa on tuotettu tietoa maa-ainestenottoon soveltuvista ja soveltumattomista alu-
eista. POSKI-projekteissa ehdotetut maa-ainestenottoon soveltuvat alueet (M-luokka) oli osin huomioitu 
Itä-Uudenmaan ja Satakunnan maakuntakaavoissa EO-merkinnällä (maa-ainestenottoalue) ja Uuden-
maan maakuntakaavassa kva-merkintä (merkittävä kiviainesvaranto). Uudenmaan maakuntakaavoissa 
soran ja hiekan M-luokan alueista oli näillä merkinnöillä osoitettu runsaat 10 % ja kallion M-luokan 
alueista lähes 50 %. Satakunnan maakuntakaavassa vastaavat luvut olivat soran ja hiekan M-luokan 
alueista runsaat 20 % ja kallion M-luokan alueista yli 30 %. POSKI-projektin tulosten hyödyntämistä 
maakuntakaavoissa vaikeutti osin se, että M-luokan kallioalueet oli rajattu pääosin kalliopaljastumien 
perusteella ja ne olivat pinta-alaltaan hyvin pieniä. 

Maa-ainesluvat kohdistuivat Uudellamaalla huomattavasti enemmän kalliokiviaineksen ottoon 
kuin Satakunnassa. Uudellamaalla maa-aineslupien mahdollistamat keskimääräiset ottomäärät olivat 
suurempia kuin Satakunnassa. Uudellamaalla maa-ainesluvista lähes 50 % sijaitsi yleiskaava-alueilla ja 
Satakunnassa alle 10 %.  

Uudellamaalla ja Satakunnassa maa-aineslupia ei yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta sijainnut 
valtakunnallisesti inventoiduilla arvokkailla tuuli- ja rantakerrostumilla, arvokkailla moreenimuodos-
tumilla eikä arvokkailla kallioalueilla. Valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan kuuluvilla alueella 
sen sijaan sijaitsi useita maa-aineslupia. Nämä luvat kohdistuivat pääasiassa muutamaan harjujensuoje-
luohjelma-alueeseen. Myös arvokkailla maisema-alueilla ja Natura-alueilla sijaitsi useita maa-
aineslupia.  

Maakuntakaavan kaavamerkinnät ja -määräykset olivat ohjanneet kohtuullisen hyvin maa-
aineslupien sijoittumista. Poikkeuksena oli maa-aineslupien sijoittuminen pohjavesialueille ja arvokkail-
le harjualueille. Soranottoluvista noin 70 % sijaitsi pohjavesialueilla sekä Uudellamaalla että Satakun-
nassa. Kiviaineshuollossa on yhä enemmän siirrytty hyödyntämään kallion kiviainesta luonnon soran 
sijaan. Kallioluvat sijaitsivat huomattavasti harvemmin pohjavesialueilla kuin soraluvat. Tästä syystä 
kalliolupien määrän lisääntyminen oli vähentänyt maa-aineslupien sijoittumista pohjavesialueille. Maa-
kuntakaavan arvokkaille harjualueille oli Uudellamaalla ja Satakunnassa myönnetty yli 20 maa-
aineslupaa. Maakuntakaavoissa osoitetut maa-ainestenottoalueet (EO-alue) ja merkittävät kiviainesva-
rantoalueet (kva) olivat ohjanneet maa-aineslupien sijoittumista. Uudellamaalla maa-aineslupien mah-
dollistamasta ottomäärästä noin 60 % kohdistui EO- tai kva-alueille ja Satakunnassa lähes 30 %. Näiden 
lupien mahdollistama keskimääräinen ottomäärä oli huomattavasti suurempi kuin EO- ja kva-alueiden 
ulkopuolelle myönnetyissä luvissa. Myös POSKI-projektin tulokset olivat osaltaan ohjanneet maa-
aineslupien sijoittumista.  

8.4 Yleiskaavat Uudellamaalla ja Satakunnassa 
Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella. Yleiskaavoitettu alue oli Uu-
dellamaalla vuoden 2013 lopussa lähes 4400 km2 ja Satakunnassa 1100 km2. Tässä selvityksessä tarkas-
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teltiin Uudellamaalla ja Satakunnassa 16 yleiskaavassa 13 kunnan alueella miten geologiset inventoin-
nit, kiviaineshuolto ja pohjavesialueet oli niissä huomioitu. Yleiskaavan tavoitteet ja laajuus vaikuttivat 
osaltaan siihen, miten nämä alueet oli tarkastelluissa yleiskaavoissa huomioitu. 

Arvokkaat geologiset muodostumat oli esitetty noin puolessa tarkastelluista yleiskaavoista. Ne oli 
osoitettu pääsääntöisesti ge-merkinnällä. Kahdessa yleiskaavassa ge-rajaukset olivat samat kuin maa-
kuntakaavassa, kolmessa yleiskaavassa rajaukset erosivat jonkin verran maakuntakaavan rajauksista ja 
kahdessa yleiskaavassa oli esitetty enemmän ge-alueita kuin maakuntakaavassa. Nämä erot yleiskaavo-
jen ja maakuntakaavojen välillä johtuivat osin siitä, että yleiskaavassa oli huomioitu maakunnallisesti tai 
paikallisesti arvokkaat geologiset muodostumat ja/tai yleiskaavan laadinnan yhteydessä oli tehty tarken-
tavia luonto- ja maisemaselvityksiä. 

 Kahden yleiskaavan ge-aluetta koskevissa kaavamääräyksissä maa-ainestenotto oli kielletty ja 
kahden yleiskaavan kaavamääräyksissä ottoa oli rajoitettu. Osassa yleiskaavakarttoja ge-aluerajauksia 
oli vaikea havaita muiden kaavamerkintöjen joukosta. 

Pohjavesialueet oli osoitettu kaikissa tarkastelluissa yleiskaavoissa. Pohjavesialueet oli merkitty 
pääsääntöisesti pv-merkinnällä. Merkinnän selitys vaihteli eri yleiskaavoissa. Osassa yleiskaavoja eri 
pohjavesialueluokkaan kuuluvat alueet oli osoitettu omalla merkinnällä esimerkiksi pv-1, pv-2 ja pv-3. 
Lisäksi osassa yleiskaavoja oli esitetty erikseen pohjavedenottamon suoja-alue -merkintä esimerkiksi 
pv/s, pvls ja pvks. Osassa yleiskaavoja oli osoitettu enemmän pohjavesialueita kuin ympäristöhallinnon 
aineistossa. Tämä johtui pääosin siitä, että pohjavesialueita oli tutkimusten perusteella poistettu valta-
kunnallisesta luokituksesta kaavan valmistumisen jälkeen. Pohjavesialueelle kohdistuvat kaavamäärä-
ykset olivat pääsääntöisesti yleispiirteisiä. Yksityiskohtaisissa kaavamääräyksissä kiinnitettiin huomiota 
ensi sijassa öljysäiliöiden sijoittamiseen ja jätevesien käsittelyyn. Maa-ainestenotto pohjavesialueella oli 
kielletty yhden yleiskaavan kaavamääräyksissä ja sitä oli rajoitettu kolmessa yleiskaavassa. Yhdessä 
yleiskaavassa pohjavesialueen rajausta oli muutettu suojelusuunnitelman laadinnan yhteydessä, vaikka 
ko. rajausmuutosta ei ollut tehty ympäristöhallinnon pohjavesialuerajauksiin. 

Maa-ainestenottoalue -merkinnät yleiskaavoissa vaihtelivat melko vähän. Pääsääntöisesti ottoalue 
oli merkitty EO-merkinnällä. EO-merkintää oli joissakin tapauksissa tarkennettu lisämääreellä, joka 
kuvasi alueen käyttötarkoitusta maa-ainestenoton päätyttyä. Maa-ainestenottoalueet oli esitetty lähes 60 
%:ssa tarkastelluista yleiskaavoista. Yleiskaavojen EO-aluerajaukset erosivat monin paikoin maakunta-
kaavojen EO- ja kva-alueiden rajauksista sekä POSKI-projektin maa-ainestenottoon soveltuvien aluei-
den rajauksista.  

8.5 Maakuntakaavojen ja yleiskaavojen kehittämisehdotukset 
Maakuntakaavojen kaavamerkinnöissä ja -määräyksissä oli eroavaisuuksia. Myös geologisten inven-
tointiaineistojen huomioon ottamisessa eri maakuntakaavoissa oli eroja. Tarkasteltujen yleiskaavojen 
kaavamerkintäalueet eivät kaikilta osin vastanneet maakuntakaavoissa osoitettuja vastaavia alueita. Eri 
kaavatasoilla kaavamerkintöjen ja -määräysten yhtenäistäminen edistäisi kaavojen hyödyntämistä ja 
tulkitsemista etenkin kaavoja käyttävien toiminnanharjoittajien ja kansalaisten keskuudessa. Alla on 
esitetty tämän selvityksen yhteydessä havaittuja kehitystarpeita koskien valtakunnallisia alueidenkäyttö-
tavoitteita, maakunta- ja yleiskaavoitusta sekä geologisten inventointiaineistojen huomioimista ja ylläpi-
toa.   

Kehittämisehdotukset: 
• Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) päivittäminen. Vesien hyvän 

tilan saavuttamiseksi ja luonnonperinnön arvojen säilyttämiseksi geologisesti arvok-
kaat muodostumat ja kohteet sekä pohjavesialueet tulisi mainita VATin tavoitteissa. 
Nykyisin niissä on mainittu valtakunnallisesti arvokkaista ja merkittävistä alueista 
maisema-alueet, rakennetut kulttuuriympäristöt ja esihistorialliset suojelualuekokonai-
suudet.  
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• Valtakunnallisten ja maakunnallisten geologisten inventointiaineistojen ylläpito 
Esimerkiksi POSKI- projektin tulokset sekä arvokkaiden geologisten muodostumien 
inventointiaineistot ovat tärkeä lähtöaineisto kaavoituksessa. Kaavojen ohjauksen 
kannalta on tärkeää, että nämä aineistot ovat ajantasaiset. Kaavoja laadittaessa aineis-
tot, esimerkiksi arvokkaat harjualueet ja osa POSKI-projekteista, tulee päivittää tai 
niitä tulee täydentää.  

• Valtakunnallisten ja maakunnallisten geologisten inventointiaineistojen huomi-
oon ottamisen yhtenäistäminen maakuntakaavoissa. Näiden aineistojen huomioon 
ottamisen yhtenäistäminen maakuntakaavoissa edistää geologisten muodostumien ja 
pohjavesialueiden suojelua sekä toisaalta kansalaisten ja toiminnanharjoittajien yh-
denvertaista kohtelua.  

• Kiviaineshuollon huomioon ottaminen maakuntakaavoissa. Maakuntakaavoissa 
tulisi osoittaa riittävä määrä kiviainesten otto- ja välivarastointialueita. Kaavoissa tuli-
si huomioida myös asutuksen yhteensovittaminen ottamistoiminnan ja kiviainesten 
kuljetusten näkökulmasta.  

• Maakuntakaavan merkintöjen ja kaavamääräysten selkeyttäminen ja yhtenäis-
täminen. Kaavamerkintöjen ja -määräysten yhtenäistäminen edistää kansalaisten ja 
toiminnanharjoittajien yhdenvertaista kohtelua. Geologisten muodostumien suojelun 
kannalta on tärkeää, että arvokkaat geologiset muodostumat esitetään maakuntakaa-
voissa erillisellä merkinnällä. Tarkentavien lisämääreiden esittäminen selkeyttää kaa-
vakartan sisältöä. Myös pinta-alaltaan pienten kohteiden esim. EO- tai ge-alueiden 
osoittamista joko kohde- tai aluemerkinnöillä tulisi edistää. 

• Yleiskaavan merkintöjen ja kaavamääräysten selkeyttäminen ja yhtenäistämi-
nen.  
Erityisesti arvokkaita geologisia muodostumia ja pohjavesialueita osoittavat viivamer-
kinnät olivat usein heikosti erotettavissa kaavakartoissa, mistä syystä jatkossa tulisi 
kiinnittää huomioita näiden alueiden merkintöihin. Samantyyppisissä yleiskaavoissa 
tulisi edistää yhtenäisiä kaavamääräyksiä ja -merkintöjä.  

• Tarkentavien luonto- ja pohjavesiselvitysten huomioiminen yleiskaavoissa.  
Mikäli yleiskaavan arvokkaat geologiset muodostumat, pohjavesialueet tai kiviaines-
ten ottoaluerajaukset poikkeavat maakuntakaavojen rajauksista tulee rajauspoikkeamat 
perustella kaavaselostuksissa. 

• Suojelualueiden, inventointiaineiston ja kaavavarausten huomioon ottamisen te-
hostaminen maa-aineslupamenettelyssä. Geologisten inventointiaineistojen, pohja-
vesialueiden sekä POSKI-projektin tulosten ja kaavavarausten huomioon ottamista 
maa-aineslupamenettelyssä tulisi lisätä.  
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LIITE 1. MAAKUNNALLISET JA ALUEELLISET POSKI-PROJEKTIT JA 
TEHDYT SELVITYKSET  

 
Maakunta  
POSKI-projektin päättymis-
vuosi,  
julkaisu 

 
Pohjavesi 
tutkitut 
pv-alueet     
(lkm) 

 
Maaperän 
kiviaines 
erityistut-
kimus-
kohteet  
(lkm) 

 
Kallioperän 
kiviaines 
tutkitut kohteet 
(lkm) 

 
Harjualueiden 
inventoinnin 
päivitys 
tutkitut alueet 
(lkm) 

 
Luonto-
inventointi 
tutkitut kohteet 
(lkm) 

 
Kivi-
ainesten 
käyttö-
selvitys 

 
Kor-
vaavien 
materi-
aalien 
selvitys 

Uusimaa (ja Itä-Uusimaa) 
2006 
Uudenmaan ympäristökeskus, 
alueelliset ympäristöjulkaisut 
400/2006 

32 
 

23 
 

727 
 (+aiemmin 
1434) 

160 
 

51 
 

X X 

Kanta-Häme 
2005 
Hämeen ympäristökeskus, 
alueelliset ympäristöjulkaisut 
379 

49 
 

55 
 

679 
 

yli 200 
 

125 
 

X X 

Päijät-Häme 
2013 
Geologian tutkimuskeskus 
E/882/42/2008 

70 
 

51 
 

1063 
 

243 
 

393 
 

X X 

Varsinais-Suomi 
Loimaan seutu 2002 
Vakka-Suomi 2004  
Turun seutu 2006 
Salon seutu 2000 
Varsinais-Suomen liiton julkai-
suina 

120 
 
 
 
 

31 
 
 
 
 

1250 
 
 
 
 
 

190 
 
 
 
 

384* 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 

Kymenlaakso 
2004 
Kaakkois-Suomen ympäristö-
keskus, alueelliset ympäristö-
julkaisut 349 

168 
 

43 
 
  

386 
 
  

221 
 
 

419  
 
 

X X 

Etelä-Karjala 
2008 
Kaakkois-Suomen ympäristö-
keskus, KAS raportteja 2/2008 

377 
 

35  
 

610  
  

113 (+15 saarta) 
 
 

171  X X 

Etelä-Savo 
2010 
Etelä-Savon elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskuksen 
julkaisuja 9/2010 

27 
 

82  
 

alustava kartta-
tarkastelu  
 

- - X - 

Satakunta 
2003 
Satakuntaliiton julkaisu, Sarja 
A:267 

42 
 

42 
 
  

721 88 
 

206 
 

X X 

Pirkanmaa 
I vaihe  
2001 
Pirkanmaan ympäristökeskus, 
Alueelliset ympäristöjulkaisut 
228 
II vaihe valmistumassa 2015 
Pirkanmaan liitto 
 

39** 
(**sisältää 
myös II-
vaiheen 
alueet) 

14 (247) 
 

567 
 

54 92 X X 

Keski-Suomi 
2010 
Keski-Suomen liitto ja Keski-
Suomen ympäristökeskus 

16  
 

55 
 

selvitetty maa-
kuntakaavaa 
varten 2004 

62 (105) (X) X X 
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LIITE 1 JATKOA 

 

X = selvitys tehty 

*) osalla alueista vain karttatarkastelu asutuksen, rannan tai tien välittömän läheisyyden takia 

  

 
Maakunta  
POSKI-projektin päättymis-
vuosi,  
julkaisu 

 
Pohjavesi 
tutkitut 
pv-alueet     
(lkm) 

 
Maaperän 
kiviaines 
erityistut-
kimus-
kohteet  
(lkm) 

 
Kallioperän 
kiviaines 
tutkitut kohteet 
(lkm) 

 
Harjualueiden 
inventoinnin 
päivitys 
tutkitut alueet 
(lkm) 

 
Luonto-
inventointi 
tutkitut kohteet 
(lkm) 

 
Kivi-
ainesten 
käyttö-
selvitys 

 
Kor-
vaavien 
materi-
aalien 
selvitys 

Etelä-Pohjanmaa 
1999 
Suomen ympäristökeskus, 
Alueelliset ympäristö-julkaisut 
103 

44 
 

403 1160 n. 95 n.180 X X 

Pohjanmaa 
1999 
Suomen ympäristökeskus, 
Alueelliset ympäristö-julkaisut 
103 

16 204 
 

734 n. 55 n. 120 
 

X X 

Pohjois-Savo 
2007 
Pohjois-Savon ympäristö-
keskus, PSA raportteja 4/2007 

14 
 
 

138 
 

alustava kartta-
tarkastelu  
 

157 
 

- X - 

Pohjois-Karjala 
Ilomantsin seutu 2001 
Pielisen-Karjala 2001 
Joensuun seutu 2002 
Outokummun seutu 2003 
Pohjois-Karjalan ympäristö-
keskus, alueelliset ympäristö-
julkaisut 

118  
 

n.55  Perustuu Itä-
Suomen/ P-
Karjalan raken-
nuskivi-
inventointiin 

329 
 

X X - 

Keski-Pohjanmaa 
2009 
Länsi-Suomen ympäristö-
keskus, LSU raportteja 6/2009 

6 
 

n. 90 
  

374 
 

yli 30 
 
 

31 
 

X X 

Pohjois-Pohjanmaa 
tekeillä 2015 
 
 

       

Kainuu 
POSKI I 
2000 
Kainuun ympäristökeskus 
POSKI II 
2012 
Kainuun Etu 

21 
 

65 
 

62 
 

85 58 
 

X X 

Lappi 
tekeillä 2015 
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LIITE 2. MAAKUNTAKAAVOJEN GEOLOGISESTI ARVOKKAISIIN 
MUODOSTUMIIN LIITTYVÄT MERKINNÄT, SELITYKSET JA ALUEITA 
KOSKEVAT SUUNNITTELUMÄÄRÄYKSET  

Maakunnan 
liitto/ Maa-
kuntakaava 

Merkintä ja 
merkinnän seli-
tys 

 

Merkinnän kuvaus Suunnittelumääräys 

 

Uudenmaan 
liitto 

Uudenmaan 1. 
vaihe-
maakunta-
kaava 

 

Arvokas harju-
alue tai muu 
geologinen muo-
dostuma 

Merkinnällä osoitetut geologiset 
muodostumat sisältävät merkit-
täviä maisemallisia ja luonnon-
tieteellisiä arvoja. Merkinnällä 
osoitetaan harjujensuojeluoh-
jelman mukaiset valtakunnalli-
sesti arvokkaat harjualueet, 
vahvistettujen seutukaavojen 
arvokkaat harjualueet, valtakun-
nallisesti ja maakunnallisesti 
arvokkaat kalliomaisema-alueet 
sekä maakunnallisesti arvokkaat 
moreeni-muodostumat. 

Alueilla, joille on alueva-
rausmerkinnällä osoitettu käyt-
tötarkoitus, ensisijaisen maan-
käyttömuodon määrittelee 
aluevarausmerkintä. 

 

Alueidenkäyttö on suunniteltava niin, ettei ai-
heuteta maa-aineslaissa tarkoitettua kauniin 
maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkit-
tävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnon-
esiintymien tuhoutumista tai laajalle ulottuvia 
vahingollisia ominaisuuksia luontosuhteissa. 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on 
arvioitava ja sovitettava yhteen maakuntakaa-
vassa osoitetun käyttötarkoituksen mukainen 
maankäyttö ja geologiset arvot. 

Itä-
Uudenmaan 
maakunta-
kaava 

 
Arvokas geologi-
nen muodostuma 

Merkinnällä osoitetaan valta-
kunnallisesti ja maakunnallisesti 
merkittävät geologiset muodos-
tumat, jotka ovat maisemallises-
ti tai geologisesti (luonnontie-
teellisesti) merkittäviä. 

Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava 
huomioon kauniin maisemakuvan, luonnon 
merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten 
luonnonesiintymien säilyminen ja turvattava 
luontoa laajalle ulottuvilta vahingollisilta vaiku-
tuksilta. Niillä alueilla, joilla pääkäyttötarkoitus 
on osoitettu aluevarausmerkinnällä, ko. merkin-
tä määrittelee ensisijaisen maankäyttömuodon. 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee 
arvioida ja sovittaa yhteen käyttötarkoituksen 
mukainen maankäyttö ja geologiset arvot. 
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LIITE 2 JATKOA  

Maakunnan 
liitto/ Maa-
kuntakaava 

Merkintä ja 
merkinnän seli-
tys 

Merkinnän kuvaus Suunnittelumääräys 

 

Hämeen liitto 
Kanta-Hämeen 
maakunta-
kaava Maa- ja metsäta-

lous-valtainen 
alue, jolla on 
erityisiä ympäris-
tö-arvoja, arvo-
kas geologinen 
muodostuma tai 
maa-aineslain 
tarkoittama kau-
nis maisema 

Merkinnällä osoitetaan 
maakunnallisesti ja seudullisesti 
merkittäviä geologian ja maise-
man-suojelun alueita, joiden 
perustana on arvokas harju-, 
kallio- tai moreenimuodostuma. 
Alueet sisältävät osan valtakun-
nallisen harjujensuojeluohjel-
man kohteista.  

Alueiden suojelun perusta-
na on maa-aineslaki ja MRL 
30§. Alueella on voimassa MRL 
33 §:n mukainen rakentamisra-
joitus. Alueilla on haja-
rakennusoikeus. Alueilla ei ole 
maakuntakaavassa metsänhoi-
dollisia rajoituksia. Metsälain 
mukaisissa toimenpiteissä ei 
edellytetä lausuntomenettelyä 

Suunnittelumääräys: Alueen käytön suunnitte-
lussa on otettava huomioon, että aluetta on geo-
logisten ympäristöarvojen vuoksi erityisesti 
suojeltava. 

Rakentamismääräys: Rakennusten sijoi-
tuksessa tulee ottaa huomioon alueen geologiset 
ja maisemalliset arvot. 

Suojelumääräys: Erityistä huomiota on 
kiinnitettävä alueen arvokkaan harju-, kallio- tai 
moreenimuodostuman geologiseen suojeluun. 
Alueella suoritettavissa toimenpiteissä on otet-
tava huomioon ympäristönhoidolliset näkökoh-
dat. Ennen rakentamista tai vallitsevia maaperä-
olosuhteita muuttaviin toimenpiteisiin 
ryhtymistä on ympäristöviranomaisille varattava 
mahdollisuus lausunnon antamiseen. 

Kehittämissuositus: Torronsuon kansal-
lispuistoalueeseen rajoittuvia MYg-alueita ei 
maakuntakaavalla ole tarkoitus osoittaa toteutet-
tavaksi kansallispuistona. 

 
Päijät-
Hämeen liitto 
Päijät-Hämeen 
maakunta-
kaava 

 
Arvokas harju-
alue tai muu 
geologinen muo-
dostuma 

Merkinnällä osoitetaan valta-
kunnallisesti ja maakunnallisesti 
arvokkaita harjualueita. Alueil-
la, joille on aluevarausmerkin-
nällä osoitettu käyttö-tarkoitus, 
ensisijaisen maankäyttömuodon 
määrittelee aluevarausmerkintä. 

Alueidenkäyttö on suunniteltava niin, ettei ai-
heuteta kauniin maisemakuvan turmeltumista, 
luonnon merkittävien kauneusarvojen tai eri-
koisten luonnonesiintymien tuhoutumista tai 
laajalle ulottuvia vahingollisia ominaisuuksia 
luontosuhteissa. 

Varsinais-
Suomen liitto 
Turun seudun 
kehyskuntien, 
Turunmaan, 
Vakka-
Suomen ja 
Loimaan ko-
konais-
maakunta-
kaavat 

Arvokas kallio-, 
moreeni- tai 
harjualue 

 Alueen erityispiirteitä haitallisesti muuttavat 
toimenpiteet ovat kiellettyjä. Erityistä huomiota 
on kiinnitettävä alueella sijaitsevan, geologisesti 
arvokkaan harju-, moreeni- tai kalliomuodostu-
man suojeluun ja hoitoon. 

Salon seudun 
maakunta-
kaava Arvokas kallio- 

tai harjualue 

Osoitettu arvokkaat luontokoh-
teet ja –alueet, mutta ei erikseen 
arvokkaita geologisia muodos-
tumia. 

Alueen erityispiirteitä haitallisesti muuttavat 
toimenpiteet ovat kiellettyjä. Erityistä huomiota 
on kiinnitettävä alueella sijaitsevan, geologisesti 
arvokkaan harju- tai kalliomuodostuman suoje-
luun ja hoitoon. 

Turun kau-
punki-seudun 
maakunta-
kaava 

 Osoitettu arvokkaat luontokoh-
teet ja –alueet, mutta ei erikseen 
arvokkaita geologisia muodos-
tumia. 
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LIITE 2 JATKOA 
Maakunnan 
liitto/ Maa-
kuntakaava 

Merkintä ja 
merkinnän seli-
tys 

Merkinnän kuvaus Suunnittelumääräys 

 

Kymen-
laakson liitto 
Kymen-
laakson taaja-
mamaa-
kuntakaava 

 

 
Arvokas harju-
alue tai muu 
geologinen muo-
dostuma 

 

Merkinnällä osoitetaan harju-
jensuojeluohjelman mukaiset 
valtakunnallisesti tai maakun-
nallisesti arvokkaat harjualueet. 
Alueilla, joille on alue-
varausmerkinnällä osoitettu 
käyttötarkoitus, ensisijaisen 
maankäyttömuodon määrittelee 
alue-varausmerkintä. 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
ei saa aiheuttaa kauniin maisemakuvan turmel-
tumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen 
tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista 
tai huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingolli-
sia ominaisuuksia luontosuhteissa. Alueen 
suunnittelussa ja toteutuksessa on kokonaisuu-
den ohella otettava huomioon kunkin alueen 
varausperusteluissa esitetyt harjujen suojeluar-
vot. Alueelle kohdistuvista maa-
aineslupahakemuksista on pyydettävä maakun-
nan liiton lausunto.  

Kymen-
laakson maa-
seutu- (ja 
luonto) maa-
kuntakaava Arvokas geologi-

nen muodostuma 

Merkinnällä osoitetaan valta-
kunnallisesti ja maakunnallisesti 
merkittävät geologiset muodos-
tumat, jotka ovat maisemallises-
ti tai geologisesti (luonnontie-
teellisesti) merkittäviä. 
Merkinnällä osoitetaan harju-
jensuojeluohjelman mukaiset 
valtakunnalliset arvokkaat har-
ju-alueet, valtakunnallisesti 
arvokkaat moreenimuodostu-
mat, valtakunnallisesti arvok-
kaat kallioalueet ja maakunnal-
lisesti merkittävät geologiset 
muodostumat. Paikallisesti tai 
seudullisesti arvokkaat harju-
muodostumat osoitetaan, kun 
niillä on ulkoilun ja virkistyksen 
kannalta erityistä merkitystä. 
Alueilla, joille on aluevaraus-
merkinnällä osoitettu käyttötar-
koitus, ensisijaisen maankäyt-
tömuodon määrittelee 
aluevarausmerkintä. 

 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
ei saa aiheuttaa kauniin maisemakuvan turmel-
tumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen 
tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista 
tai laajalle ulottuvia vahingollisia ominaisuuksia 
luontosuhteissa. Alueen suunnittelussa ja toteu-
tuksessa on kokonaisuuden ohella otettava 
huomioon kunkin alueen varausperusteluissa 
esitetyt harjujen suojeluarvot.  

Alueelle kohdistuvista maa-
aineslupahakemuksista on pyydettävä maakun-
nan liiton lausunto. Yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa tulee arvioida ja sovittaa yhteen 
käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö ja 
geologiset arvot. 
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LIITE 2 JATKOA 
Maakunnan 
liitto/ Maa-
kuntakaava 

Merkintä ja 
merkinnän seli-
tys 

Merkinnän kuvaus Suunnittelumääräys 

 

Etelä-
Karjalan 
liitto 

Etelä-Karjalan 
maakuntakaa-
va  

 
Arvokas harju-
alue ge/h 

Arvokas kallio-
alue ge/k 

Arvokas mo-
reenimuodostuma 
ge/m 

ge/h -merkinnällä osoitetaan 
harjujensuojeluohjelman mukai-
set valtakunnallisesti arvokkaat 
harjualueet sekä Etelä-Karjalan 
harjuluontotutkimuksissa maa-
kunnallisesti merkittäviksi tode-
tut alueet, joilla mahdollisesti on 
MaL 3§:n mukaisia arvoja. 
ge/k -merkinnällä osoitetaan, 
luonnon- ja maisemansuojelun 
kannalta arvokkaiden kallioalu-
eiden inventoinnissa valtakun-
nallisesti ja maakunnallisesti 
merkittäviksi todetut alueet, 
joilla mahdollisesti on MaL 
3§:n mukaisia arvoja. 
ge/m -merkinnällä osoitetaan 
valtakunnallisesti arvokkaat 
moreeni-muodostumat, joilla 
mahdollisesti on MaL 3§:n 
mukaisia arvoja. 

 

Suunnittelumääräys: ge/h, ge/k, ge/m: 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
ei saa aiheuttaa kauniin maisemakuvan turmel-
tumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen 
tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista 
tai huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingolli-
sia ominaisuuksia luontosuhteissa. Alueen yksi-
tyiskohtaisemmassa suunnittelussa on kokonai-
suuden ohella otettava huomioon kunkin alueen 
varausperusteluissa esitetyt suojeluarvot. Yksi-
tyiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee arvioi-
da ja sovittaa yhteen käyttötarkoituksen mukai-
nen maankäyttö ja geologiset arvot.  

Alueilla, joille on aluevarausmerkinnällä 
osoitettu käyttötarkoitus, päämaankäyttömuo-
don määrittelee aluevarausmerkintä. 

Etelä-Savon 
liitto 

Etelä-Savon 
maakunta-
kaava 

 
Arvokas geologi-
nen muodostuma 

Merkinnällä osoitetaan valta-
kunnallisesti ja maakunnallisesti 
arvokkaita harjualueita. 

 

Alueen käytön suunnittelussa on otettava huo-
mioon alueen maisemakuvan, luonnonkauneu-
den, geologisten muodostumien sekä erikoisten 
luonnonolosuhteiden ja – esiintymien säilymi-
nen. 

Suositus: Erityisesti on huomiota kiinnitet-
tävä ehjien harjumuodostumien säilymiseen ja 
pohjaveden suojeluun. 

Satakunta-
liitto 

Satakunnan 
maakunta-
kaava 

 
Arvokas geologi-
nen muodostuma 

 

ge-1 merkinnällä osoitetaan 
maiseman ja luonnonarvojen 
kannalta arvokkaat harjualueet. 
ge-2 merkinnällä osoitetaan 
maiseman ja luonnonarvojen 
kannalta arvokkaat kallioalueet. 
ge-3 merkinnällä osoitetaan 
maiseman ja luonnonarvojen 
kannalta arvokkaat moreenialu-
eet. 
 

Alueen suunnittelussa on otettava huomion 
alueella olevat maa-aineslain tarkoittamat mai-
sema- ja luonnonarvot sekä mahdollisten mai-
semavaurioiden korjaustarve. 
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LIITE 2 JATKOA 
Maakunnan 
liitto/ Maa-
kuntakaava 

Merkintä ja 
merkinnän seli-
tys 

Merkinnän kuvaus Suunnittelumääräys 

Pirkanmaan 
liitto 

Pirkanmaan 
1.maa-
kuntakaava 

 

 
Harjualue 

 
Kallioalue 

 
Moreenialue 

ge1 -merkinnällä osoitetaan 
valtakunnallisesti ja maakunnal-
lisesti arvokkaita harjualueita. 
ge2 -merkinnällä osoitetaan, 
valtakunnallisesti arvokkaita 
kallioalueita. 
ge3 -merkinnällä osoitetaan 
valtakunnallisesti arvokkaita 
moreenimuodostumia.  

Merkinnällä osoitetaan val-
takunnallisesti arvokkaita mo-
reenimuodostumia. Merkintä on 
ohjeellinen ja alueen päämaan-
käyttöä täydentävä, joskus usei-
ta aluevarauksia ja maankäyt-
tömuotoja sisältävä 
aluekokonaisuus. Merkintä sallii 
normaalin maa- ja metsätalous-
käytön. 

 

Suunnittelusuositus: Mainittujen alueiden 
käyttö on suunniteltava siten, ettei aiheuteta 
maa-aineslaissa tarkoitettua kauniin maisema-
kuvan turmeltumista, luonnon merkittävien 
kauneusarvojen tai erikoisten luonnon-
esiintymien tuhoutumista tai laajalle ulottuvia 
haitallisia vaikutuksia luonnolle. Maa-ainesten 
ottoon liittyviltä suunnitelmilta edellytetään 
erityisen vaativaa tasoa.  

Harjujensuojeluohjelman perusteella vara-
tuilla alueilla suojelu toteutetaan vain ydinalu-
eilla luonnonsuojelulailla ja muuten maa-
aineslain ja maankäyttö- ja rakennuslain mukai-
sen lupamenettelyn kautta. Maa-aineslakia so-
velletaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan 
ottamiseen. Aineksia ei saa ottaa niin, että siitä 
aiheutuu kauniin maisemakuvan turmeltumista, 
luonnon merkittävien kauneusarvojen tai eri-
koisten luonnonesiintymien tuhoutumista taikka 
huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia 
muutoksia luonnonolosuhteissa. 

Keski-
Suomen liitto 

Keski-Suomen 
2.vaihemaa-
kuntakaava 

                                     

Arvokas kallio-
alue 

        
Arvokas harju-
alue 

       
Arvokas mo-
reenimuodostuma 

ge/1- merkinnällä osoitetaan 
valtakunnallisesti arvokas kal-
lioalue. 

ge/2 -merkinnällä osoitetaan 
valtakunnallisesti tai maakun-
nallisesti arvokas harjualue. 

ge/3 -merkinnällä osoitetaan 
valtakunnallisesti arvokas mo-
reenimuodostuma 

Alueen käytön suunnittelussa on otettava huo-
mioon alueen luonnonkauneuden, geologisten 
muodostumien sekä erikoisten luonnonolosuh-
teiden ja -esiintymien säilyminen. 

Etelä-Pohjan-
maan liitto 

Etelä-Pohjan-
maan maakun-
takaava 

 

Arvokas harju-
alue tai muu 
geologinen muo-
dostuma 

 

Merkinnällä osoitetaan valtio-
neuvoston hyväksymän harju-
jensuojeluohjelman mukaiset 
valtakunnallisesti arvokkaat 
harjualueet. Valtioneuvoston 
hyväksymä harjujensuojeluoh-
jelma ei ole luonnonsuojelulain 
mukainen suojeluohjelma. Se 
toimii kuitenkin alueen luon-
nonarvoja kuvaavana selvityk-
senä ja siksi ohjelman kohteet 
ovat mukana maakuntakaavassa. 

Näiden alueiden suojelu 
perustuu maa-aineslakiin. 
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LIITE 2 JATKOA  

Maakunnan 
liitto/ Maa-
kuntakaava 

Merkintä ja 
merkinnän seli-
tys 

Merkinnän kuvaus Suunnittelumääräys 

Pohjanmaan 
liitto 

Pohjanmaan 
maakunta-
kaava 

 
Arvokas geologi-
nen muodostuma  

Informatiivisella merkinnällä 
osoitetaan geologisesti arvokas 
alue. 

 

Pohjois-
Savon liitto 

Pohjois-Savon 
maakunta-
kaava 

 
Harju-, kallio- tai 
moreenialue 

 

Merkinnällä osoitetaan alueet, 
joilla mahdollisesti on maa-
aineslain 3§:n tarkoittamia mai-
semaan liittyviä arvoja. 

Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee eri-
tyisesti ottaa huomioon alueen maisemalliset 
arvot ja harju-, kallio- tai moreenimuodostuman 
luonteenomaiset piirteet, ympäröivä vesi- tai 
kulttuurimaisema sekä pohjaveden suojelu. 
Ennen alueilla tehtävää maa-ainestenottoa tulee 
olla hyvissä ajoin yhteydessä Museovirastoon, 
jotta arkeologisen inventoinnin tarve voidaan 
arvioida.  

 

 
Maa- ja metsäta-
lous-valtainen 
alue, jolla on 
erityisiä ympäris-
tö-arvoja 

Merkinnällä osoitetaan alueet, 
joilla on maa-aineslain 3 §:n 
tarkoittamia maisemaan liittyviä 
arvoja. 

Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee eri-
tyisesti ottaa huomioon alueen maisemalliset 
arvot ja harju-, moreeni- tai kalliomuodostuman 
luonteenomaiset piirteet, ympäröivä vesi- tai 
kulttuurimaisema sekä pohjaveden suojelu. 

Pohjois-
Karjalan 
liitto 

Pohjois-
Karjalan maa-
kuntakaavan 
täydennys (2. 
ja 3. vaihe) 

(2.vaihe, 2010) 

Arvokas harju- 
tai moreenialue 
(ge-1) 

 

(3.vaihe, 2014)  

Arvokas kallio-
alue (ge-2) 

 

ge-1 -merkinnällä osoitetaan 
maiseman ja luonnon-arvojen 
kannalta vähintään maakunnal-
lisesti arvokkaita harjualueita tai 
valtakunnallisesti arvokkaita 
moreenimuodostumia, joilla 
saattaa olla maa-aineslain 3 §:n 
tarkoittamia ominaisuuksia ja 
niistä maa-ainesten otolle aiheu-
tuvia rajoituksia. Alue-
varauksesta ei aiheudu metsän-
hoidollisia rajoituksia. Merkintä 
mahdollistaa myös tavanomai-
sen kotitarvekäytön.ge-2 -osa-
aluemerkinnällä osoitetaan 
geologian ja luonnonarvojen 
kannalta vähintään maakunnal-
lisesti arvokkaita kallioalueita, 
joilla saattaa olla maa-aineslain 
3 §:n tarkoittamia ominaisuuk-
sia ja niistä kiviainesten otolle 
aiheutuvia rajoituksia. Kohde-
merkinnällä osoitetaan alle 5 ha 
alueet. 

Alueen käytön suunnittelussa on otettava huo-
mioon alueen geologiset ominaispiirteet, sekä 
biologiset ja maisemalliset arvot. 

 



126   Suomen ympäristökeskuksen raportteja 19/2015  

LIITE 2 JATKOA 
Maakunnan 
liitto/ Maa-
kuntakaava 

Merkintä ja 
merkinnän seli-
tys 

Merkinnän kuvaus Suunnittelumääräys 

Keski-
Pohjanmaan 
liitto 

Keski-
Pohjanmaan 
maakunta-
kaava 

 
Arvokas harju-
alue

 
Arvokas mo-
reenialue

 
Arvokas kallio-
alue 

 Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee 
varmistua siitä, ettei toimenpiteellä aiheuteta 
maa-aineslaissa tarkoitettua kauniin maisema-
kuvan turmeltumista tai luonnon merkittävien 
kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiinty-
mien tuhoutumista. 

Pohjois-
Pohjanmaan 
liitto 

Pohjois-
Pohjanmaan 
maakunta-
kaava 

 
Arvokas harju-
alue 

 
Maisemakallio-
alue 

Merkinnällä osoitetaan valtioneu-
voston hyväksymän valtakunnal-
lisen harjujen-suojeluohjelman 
mukaiset harjualueet ja muut 
vähintään seudullisesti arvokkaat 
harjualueet. 

Merkinnällä osoitetaan luonnon- 
ja maisemansuojelun kannalta 
valtakunnallisesti arvokkaat kal-
lioalueet.  

Alueen maankäyttö tulee suunnitella ja toteut-
taa niin, ettei maisemakuvaa turmella, luonnon 
merkittäviä kauneusarvoja tai erikoisia luon-
nonesiintymiä tuhota eikä luonnonoloissa 
aiheuteta huomattavia tai laajalle ulottuvia 
vahingollisia muutoksia. 

Kainuun liitto 

Kainuun maa-
kuntakaava 

 
Valtakunnallisen 
harjujensuojelu-
ohjelman harju-
alue  

Merkinnällä osoitetaan valtakun-
nalliseen harjujensuojeluohjel-
maan kuuluvat harjumuodostel-
mat. 

Alueen käyttöä suunniteltaessa tulee erityisesti 
ottaa huomioon harjualueengeologiset omi-
naispiirteet ja maisemalliset arvot. 

 

 
Arvokas harju-

alue 

 

Merkinnällä ge osoitetaan Kai-
nuun ympäristökeskuksen julkai-
sun ”Luonnon- ja maisemansuoje-
lun kannalta arvokkaat harjut 
Kainuussa” (1999) mukaiset val-
ta-kunnallisesti ja alueellisesti 
arvokkaat harjut. Lisäksi esitetään 
neljä GTK:n lausunnon perusteel-
la merkittyä harjualuetta (Kainuun 
3. seutukaava). Arvokkailla harju-
alueilla olevien luonnon- ja mai-
sema-arvojen turvaaminen tapah-
tuu maa-aineslain perusteella. 
Aluevarauksesta ei aiheudu met-
sänhoidollisia rajoituksia. Arvok-
kaat harjualueet on osoitettu koh-
demerkinnällä maakuntakaavan 
mittakaavan ja kaavakartan sel-
keyden vuoksi. Lähekkäin sijait-
sevat alueet on esitetty yhdellä 
kohdemerkinnällä. 

Alueen käyttöä suunniteltaessa tulee erityisesti 
ottaa huomioon harjualueengeologiset omi-
naispiirteet ja maisemalliset arvot. 
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LIITE 2 JATKOA 

Maakunnan 
liitto/ Maa-
kuntakaava 

Merkintä ja 
merkinnän seli-
tys 

Merkinnän kuvaus 
Suunnittelumääräys 

 

Kainuun liitto 

Kainuun maa-
kuntakaava 

 

Arvokas kallio-
alue 

 

Merkinnällä osoitetaan Kainuun 
luonnon- ja maisemansuojelun 
kannalta valtakunnallisesti ar-
vokkaat kallioalueet, jotka on 
esitetty ympäristöhallinnon 
”Luonnon- ja maisemansuojelun 
kannalta arvokkaat kallioalueet 
Kainuussa” -julkaisussa. 

 

Alueen käyttöä suunniteltaessa tulee erityisesti 
ottaa huomioon kalliomuodostuman geologiset 
ominaispiirteet sekä biologiset ja maisemalliset 
arvot. 

Lapin liitto 

Itä-Lapin 
maakunta-
kaava 

 
Arvokas harju-
alue tai muu 
geologinen muo-
dostuma 

Osa-aluemerkinnällä pääasialli-
sen maankäyttöluokan päälle 
osoitetaan valtioneuvoston hy-
väksymän harjujen-
suojeluohjelman (Vnp. 
3.5.1984) mukaiset valtakunnal-
lisesti arvokkaat harjualueet 
sekä valtakunnallisesti merkit-
tävät kallioalueet tai muut vas-
taavat geologiset muodostumat. 

 

Pohjois-Lapin 
maakuntakaa-
va  

Arvokas harju-
alue tai muu 
geologinen muo-
dostuma 

ks.yllä Itä-Lapin maakuntakaava  

Tunturi-Lapin 
maakuntakaa-
va   

Arvokas harju-
alue tai muu 
geologinen muo-
dostuma 

ks.yllä Itä-Lapin maakuntakaava 

(Kaavassa on osoitettu harju- ja 
moreenimuodostumat) 

 

 

Länsi-Lapin 
maakunta-
kaava  

Arvokas harju-
alue tai muu 
geologinen muo-
dostuma 

ks.yllä Itä-Lapin maakuntakaava 

(Kaavassa esitetty HSO-alueet 
sekä valtakunnallisesti arvok-
kaat moreenimuodostumat, 
kaavaselostuksessa mukana 
valtakunnallisesti arvokkaat 
tuuli- ja rantakerrostumat) 

 

Rovaniemen 
seudun maa-
kuntakaava  

Harjujen suojelu-
alue 
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LIITE 3. MAAKUNTAKAAVOJEN POHJAVESIALUEMERKINNÄT, 
SELITYKSET JA ALUEITA KOSKEVAT SUUNNITTELUMÄÄRÄYKSET 
Maakunnan 
liitto/ Maa-
kuntakaava 

Merkintä ja 
merkinnän seli-
tys 

Merkinnän kuvaus Suunnittelumääräys 

 

Uudenmaan 
liitto 

Uudenmaan 1. 
vaihe-
maakuntakaa-
va 

 

Pohjavesialue 

Merkinnällä osoitetaan pohja-
vesialueet, jotka ovat ominai-
suuksiltaan arvokkaita ja jotka 
voivat olla tai ovat yhdyskunti-
en vedenhankinnan kannalta 
tärkeitä. 

Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava 
siten, etteivät ne vähennä pysyvästi pohjaveden 
määrää tai heikennä sen laatua. 

 

Itä-
Uudenmaan 
maakunta-
kaava 

 

 

Pohjavesialue 

Merkinnällä osoitetaan yhdys-
kuntien vedenhankinnan kannal-
ta tärkeitä pohjavesialueita sekä 
vedenhankintaan soveltuvia 
pohjavesialueita. 

Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä 
tehtävät toimenpiteet on suunniteltava siten, 
etteivät ne vähennä pysyvästi pohjaveden mää-
rää tai heikennä sen laatua. 

Hämeen liitto 

Kanta-Hämeen 
maakunta-
kaava 

 

Tärkeä ja muu 
vedenhankinta-
käyttöön soveltu-
va pohjavesialue 

Merkinnällä osoitetaan veden-
hankintaa varten tärkeät pohja-
vesialueet, luokka I ja veden-
hankintaan soveltuvat 
pohjavesialueet, luokka II osa-
aluemerkinnällä. Pohjavesialu-
eiden sijainti ja niiden luokitus 
on eritelty liitekartalla. 

 

Suunnittelumääräys: Aluetta koskevat toimenpi-
teet on suunniteltava siten, etteivät ne vaaranna 
pohjaveden määrää tai laatua. 

Suojelumääräys: Erityistä huomiota tulee kiin-
nittää pohjavesien suojeluun. Ennen mitään 
pohjavesiolosuhteita mahdollisesti muuttavia 
toimenpiteitä on kunnan ympäristöviranomaisel-
le sekä ympäristökeskukselle varattava mahdol-
lisuus lausunnon antamiseen.  

Kehittämissuositus: Pohjavesialueelle tulisi 
laatia suojelusuunnitelma. 

Päijät-
Hämeen liitto 

Päijät-Hämeen 
maakunta-
kaava 

 

Tärkeä veden-
hankintaan sovel-
tuva pohjavesi-
alue 

 

 

Erityinen pohja-
veden-
suojelualue 

 

Maakuntakaavassa esitetään 
vedenhankintaan käytettävät 
tärkeät (I lk) pohjavesialueet 
sekä vedenhankintaan soveltu-
vat (II lk) pohjavesialueet ym-
päristöviranomaisten selvitysten 
mukaisina. 

Pohjavedensuojelu ei ole varsi-
nainen maankäyttömuoto, vaan 
osa-aluemerkintä esitetään 
muun maankäytön päällä. 

pve merkinnällä osoitetaan 
luonnontilaisia ja riskittömiä 
alueita tulevaisuudenylikunnal-
lista vedenhankintaa varten. 

Vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla 
on mahdollista sellainen toiminta, joka ei vaa-
ranna alueen mahdollista käyttöä vedenhankin-
taan. 

Erityisen tärkeinä pohjavesialueina on esitetty 
vielä luonnontilaiset pohjavesialueet. Pohjavesi-
en suojaaminen kriisitilanteiden ja tulevaisuu-
den varalta tarkoittaa lähinnä nykyisen käytön 
ulkopuolella olevien suurten esiintymien laadun 
varmistamista. Samalla varmistetaan kaupalli-
seen käyttöön soveltuvien korkealaatuisten 
pohjavesivarojen hyödyntäminen. 

Maakuntakaavassa esitettyjen pohjavesialueiden 
suojelu katsotaan toteutuneeksi, kun alueille on 
laadittu suojelusuunnitelmat ja suojelumääräyk-
set ovat voimassa kaavassa tai suoja-
aluepäätöksellä. 



Suomen ympäristökeskuksen raportteja 19/2015   129 

LIITE 3 JATKOA 
Maakunnan 
liitto/ Maa-
kuntakaava 

Merkintä ja 
merkinnän seli-
tys 

Merkinnän kuvaus Suunnittelumääräys 

 

Varsinais-
Suomen liitto 

Turun seudun 
kehyskuntien 
Turunmaan, 
Vakka-
Suomen ja 
Loimaan ko-
konais-
maakunta-
kaavat 

 

Pohjavesialue 

 

 

Luokkien 1-2 mukaiset pohja-
vesialueet. 

 

 

Suunnitelmissa ja toimenpiteissä alueella on 
otettava huomioon pohjaveden suojelu siten, 
että sen käyttömahdollisuuksia, laatua tai riittä-
vyyttä ei vaaranneta. 

Vesiensuojeluviranomaisille on suunnittelu- ja 
rakentamistoimenpiteiden yhteydessä varattava 
mahdollisuus lausunnon antamiseen. 

Salon seudun 
maakunta-
kaava 

Pohjavesialue 

 

Luokkien 1-2 mukaiset pohja-
vesialueet. 

 

Suunnitelmissa ja toimenpiteissä alueella on 
otettava huomioon pohjaveden suojelu siten, 
että sen käyttömahdollisuuksia, laatua tai riittä-
vyyttä ei vaaranneta. 

Vesiensuojeluviranomaisille on suunnittelu- ja 
rakentamistoimenpiteiden yhteydessä varattava 
mahdollisuus lausunnon antamiseen. 

Turun kau-
punkiseudun 
maakunta-
kaava Pohjavesialue 

 

Luokkien 1-2 mukaiset pohja-
vesialueet. 

 

Suunnitelmissa ja toimenpiteissä alueella on 
otettava huomioon pohjaveden suojelu siten, 
että sen käyttömahdollisuuksia, laatua tai riittä-
vyyttä ei vaaranneta. 

Vesiensuojeluviranomaisille on suunnittelu- ja 
rakentamistoimenpiteiden yhteydessä varattava 
mahdollisuus lausunnon antamiseen. 

Kymen-
laakson liitto 

Kymenlaakson 
taajamamaa-
kuntakaava 

Tärkeä pohja-
vesialue 

Merkinnällä osoitetaan pohja-
vesialueet, jotka ovat ympäris-
töhallinnon luokituksen mukai-
sesti I- tai II -luokan 
pohjavesialueita 

Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava 
siten, että pohjaveden laatu ei niiden vaikutuk-
sesta heikkene. 

Kymen-
laakson maa-
seutu- (ja 
luonto) maa-
kuntakaava Tärkeä pohja-

vesialue  

Merkinnällä osoitetaan pohja-
vesialueet, jotka ovat ympäris-
töhallinnon luokituksen mukai-
sesti I- tai II -luokan 
pohjavesialueita 

Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava 
siten, että pohjaveden laatu ei niiden vaikutuk-
sesta heikkene. 

 

Etelä-
Karjalan 
liitto 

Etelä-Karjalan 
maakunta-
kaava 

 
Tärkeä pohja-
vesialue 

Merkinnällä osoitetaan pohja-
vesialueet, jotka ovat ympäris-
töhallinnon luokituksen mukai-
sesti I- tai II -luokan 
pohjavesialueita 

Alueita koskevat toimenpiteet on suunniteltava 
siten, että pohjaveden laatu ei niiden vaikutuk-
sesta vaarannu. Yksityiskohtaisemmassa suun-
nittelussa on vesiensuojelunäkökohdat otettava 
huomioon siten, ettei alueen käyttöä vedenhan-
kintaan vaaranneta. 
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LIITE 3 JATKOA  

Maakunnan 
liitto/ Maa-
kuntakaava 

Merkintä ja 
merkinnän seli-
tys 

Merkinnän kuvaus Suunnittelumääräys 

 

Etelä-Savon 
liitto 

Etelä-Savon 
maakunta-
kaava 

 
Pohjavesialue 
(pv) 

Merkinnällä osoitetaan yhdys-
kuntien vedenhankinnan kannal-
ta tärkeät (I luokan) ja veden-
hankintaan soveltuvat (II 
luokan) pohjavesialueet. 

Alueelle ei tule sijoittaa pohjaveden laadulle 
vaaraa aiheuttavaa toimintaa. Maa-ainesten 
ottaminen tulee sallia vain maisemointialueille, 
mikäli se ei vaaranna pohjaveden laatua tai 
vähennä saatavan pohjaveden määrää. 

Suositus: 

Alueelle tulisi laatia suojelusuunnitelma. 

Satakunta-
liitto 

Satakunnan 
maakunta-
kaava 

Pohjavesialue  

Merkinnällä osoitetaan yhdys-
kuntien vedenhankinnan kannal-
ta tärkeät ja siihen soveltuvat 
pohjavesialueet. 

Alueen suunnittelussa on otettava huomioon 
pohjaveden laadun ja muodostumisen turvaami-
nen. 

 

Pirkanmaan 
liitto 

Pirkanmaan 
1.maakunta-
kaava 

  

Vedenhankinnan 
kannalta tärkeä 
pohjavesialue 
(pv) 

Merkinnällä osoitetaan veden-
hankinnan kannalta tärkeitä 
pohjaveden muodostumisaluei-
ta. 

Kohdemerkinnällä osoite-
taan sellaiset veden-hankinnan 
kannalta tärkeät pohjaveden 
muodostumisalueet, joiden 
osoittamiseen ei maakuntakaa-
van mittakaavan vuoksi ole 
tarkoituksenmukaista käyttää 
aluevarausmerkintää. 

Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava 
siten, etteivät ne vaaranna pohjaveden määrää 
tai laatua. 

Keski-
Suomen liitto 

Keski-Suomen 
2.vaihemaa-
kuntakaava 

Pohjavesialue 
(pv) 

 
Poistuva pv-
merkintä 

Merkinnällä osoitetaan yhdys-
kunnan vedenhankinnan kannal-
ta tärkeä pohjavesialue. 

Maakuntakaavan 2. vaiheen 
yhteyteen on otettu yksi poistu-
va merkintä.  

Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava 
siten, että pohjaveden laatu ei niiden vaikutuk-
sesta heikkene. Maa-ainesten oton on tarkoitus 
perustua yleissuunnitelmiin, joissa sovitetaan 
yhteen pohjaveden suojelu ja maa-ainesten otto. 

Etelä-
Pohjanmaan 
liitto 

Etelä-
Pohjanmaan 
maakunta-
kaava 

 

Pohjavesialue  

Merkintä osoittaa pohjavesialu-
etta, jolla osoitetaan määrälli-
sesti ja laadullisesti myös tule-
vien sukupolvien pohjaveden 
tarve. 

 

Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava 
niin, että pohjaveden laatu ei huononnu eikä 
alueen antoisuus pienene. 

Suositus  

Maa-ainesten ottaminen tulee kieltää vedenot-
tamon tai suunnitellun vedenottamon lähisuoja-
vyöhykkeellä. 
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LIITE 3 JATKOA  

Maakunnan 
liitto/ Maa-
kuntakaava 

Merkintä ja 
merkinnän seli-
tys 

Merkinnän kuvaus Suunnittelumääräys 

 

Pohjanmaan 
liitto 

Pohjanmaan 
maakunta-
kaava 

Tärkeä veden-
hankintaan sovel-
tuva pohjavesi-
alue 

  

Pohjavesialue 
(kohdemerkintä) 

Merkinnällä osoitetaan yhdys-
kuntien vedenhankinnan kannal-
ta tärkeät (I luokan) ja veden-
hankintaan soveltuvat (II 
luokan) pohjavesialueet. 

Pohjavesien pilaantumis- ja muuttamisriskejä 
aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava 
riittävän etäälle tärkeistä ja vedenhankintaan 
soveltuvista pohjavesialueista. Tärkeille tai 
vedenhankintaan soveltuville pohjavesialueille 
ei tule sijoittaa mm. uusia turkistarhoja, kar-
jasuojia tai lantavarastoja eikä sellaisia teolli-
suuslaitoksia, joissa käsitellään vaarallisia ainei-
ta. Uusien teiden ja lentokenttien rakentamista 
pohjavesialueille tulee välttää. Pohjavesialueille 
sijoittuva taaja haja-asutus tulee viemäröidä ja 
jätevedet käsitellä pohjavesialueiden ulkopuo-
lella. Maa-ainesten ottamista ei tule suunnitella 
vedenottamon tai suunnitellun vedenottamon 
lähisuojavyöhykkeelle. 

Pohjois-
Savon liitto 

Pohjois-Savon 
maakunta-
kaava 

 
Tärkeä tai veden-
hankintaan sovel-
tuva pohjavesi-
alue 

Merkinnällä osoitetaan veden-
hankinnan kannalta tärkeät (1. 
lk) tai vedenhankintaan soveltu-
vat (2. lk) pohjavesialueet. 

 

Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava 
ja toteutettava siten, ettei pohjaveden määrälli-
nen ja laadullinen tila heikkene. 

Pohjois-
Karjalan 
liitto 

Pohjois-
Karjalan maa-
kuntakaavan 
täydennys (2. 
ja 3. vaihe) 

Tärkeä tai veden 
hankintaan sovel-
tuva pohjavesi-
alue (pv) 

Merkinnällä osoitetaan tärkeät 
tai vedenhankintaan soveltuvat 
pohjavesialueet. 

Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava 
siten, etteivät ne vaaranna pohjaveden määrää 
tai laatua. 

Keski-
Pohjanmaan 
liitto 

Keski-Pohjan- 
maan maakun-
takaava 

Tärkeä tai veden-
hankintaan sovel-
tuva pohjavesi-
alue  

 Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee var-
mistua siitä, ettei toimenpiteillä vaaranneta 
pohjaveden määrää tai laatua. Tämä tulee ensisi-
jaisesti hoitaa sijoittamalla riskialttiit toiminnat 
alueen ulkopuolelle ja toissijaisesti estämällä 
riskien syntyminen riittävillä vesiensuojelutoi-
menpiteillä. 

Pohjois-
Pohjanmaan 
liitto 

Pohjois-
Pohjanmaan 
maakunta-
kaava 

 

Pohjavesialue  

Merkinnällä osoitetaan yhdys-
kuntien vedenhankinnan kannal-
ta tärkeät (1. luokan) ja veden-
hankintaan soveltuvat (2. 
luokan) pohjavesialueet. 

Pohjavesien pilaantumis- ja muuttumisriskejä 
aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava 
riittävän etäälle tärkeistä ja vedenhankintaan 
soveltuvista pohjavesialueista tai riskien synty-
minen on estettävä riittävin vesiensuojelutoi-
menpitein. Alueella tulee huolehtia pohjavesien 
suojelun ja maa-ainesten ottotarpeiden yhteen-
sovittamisesta. 
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LIITE 3 JATKOA 
Maakunnan 
liitto/ Maa-
kuntakaava 

Merkintä ja 
merkinnän seli-
tys 

Merkinnän kuvaus Suunnittelumääräys 

 

Kainuun liitto 

Kainuun maa-
kunta-kaava 

 

Tärkeä pohja-
vesialue  

Merkinnällä osoitetaan veden-
hankinnan kannalta tärkeät (1. 
luokan) ja vedenhankintaan 
soveltuvat (2. luokan) pohja-
vesialueet. 

Pohjavesien pilaantumis- ja muuttumisriskejä 
aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava 
riittävän etäälle pohjavesialueista tai suojattava 
niin, että pohjavesialueen käyttökelpoisuus 
vedenhankintaan ei vaarannu. Alueella tulee 
huolehtia pohjavesien suojelun ja maa-ainesten 
ottotarpeiden yhteensovittamisesta. 

Lapin liitto 

Itä-Lapin 
maakunta-
kaava 

 

Tärkeä tai veden-
hankintaan sovel-
tuva pohjavesi-
alue  

Osa-aluemerkinnällä osoitetaan 
pohjavesialueet, jotka ovat omi-
naisuuksiltaan arvokkaita ja 
jotka voivat olla tai ovat yhdys-
kuntien vedenhankinnan kannal-
ta tärkeitä.  

 

Rakentamisrajoitus: 

Maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n mukainen 
rakentamisrajoitus on voimassa virkistys- tai 
suojelualueeksi taikka liikenteen tai teknisen 
huollon verkostoja tai alueita varten osoitetuilla 
alueilla (V, LL, ET, EN, EJ, S, SL, SM, SR, Se, 
vt, kt, st, yt, rataverkko, sähkölinjaverkko). 
Rajoitus on laajennettu koskemaan puolustus-
voimien alueita (EP) sekä tärkeitä ja vedenhan-
kintakäyttöön soveltuvia pohjavesialueita. 

Pohjois-Lapin 
maakunta-
kaava   

Tärkeä tai veden-
hankintaan sovel-
tuva pohjavesi-
alue 

  

Tunturi-Lapin 
maakunta-
kaava    

Tärkeä tai veden-
hankintaan sovel-
tuva pohjavesi-
alue 

  

Länsi-Lapin 
maakunta-
kaava   

Tärkeä tai veden-
hankintaan sovel-
tuva pohjavesi-
alue 

 Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava 
siten, että pohjaveden laatu ja määrä eivät nii-
den vaikutuksesta heikkene. 

Rovaniemen 
seudun maa-
kunta-kaava   

Pohjavesien suo-
jelualue 

- - 
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LIITE 4. MAAKUNTAKAAVOJEN MAA-AINESTENOTTOON LIITTYVÄT 
MERKINNÄT, SELITYKSET JA ALUEITA KOSKEVAT 
SUUNNITTELUMÄÄRÄYKSET 

Maakunnan 
liitto/ Maa-
kuntakaava 

Merkintä ja 
merkinnän 
selitys 

Merkinnän kuvaus Suunnittelumääräys 

Suunnittelumääräyksen sisältöä 

Uudenmaan 
liitto 

Uudenmaan 1. 
vaihe-
maakunta-
kaava 

Alue, jolla sijait-
see merkittäviä 
kiviainesvaranto-
ja 

Maakunnan kiviaineshuollon 
kannalta merkittäviä sora-, 
hiekka- tai kalliokiviaines-
varoja, alueidenrajaukset yleis-
piirteisiä 

Maankäyttöä suunniteltaessa on kiinnitettävä 
huomiota kiviainesten ottoedellytysten säilymi-
seen, kiviainesten ottoa suunniteltaessa ja toteu-
tettaessa otettava huomioon maakuntakaavassa 
tai muussa oikeus-vaikutteisessa suunnitelmassa 
osoitettu alueen varsinainen käyttötarkoitus. 

Itä-
Uudenmaan 
maakunta-
kaava 

 

Kiviainestenotto-
alue  

 

Alueita harju- ja kallioki-
viaineksenottoon 

Käyttöönottoa suunniteltaessa tulee kiinnittää 
erityistä huomiota pohjaveden suojeluun, alueen 
maisemointiin, riittävien suojavyöhykkeiden 
osoittamiseen lähimmälle asutukselle, toimiviin 
raskaanliikenteen yhteyksiin sekä käytettävä 
parhaita mahdollisia teknisiä ja muita menetel-
miä toiminnan ympäristölle aiheuttamien haitta-
tekijöiden vähentämiseksi. 

Hämeen liitto 

 

Kanta-Hämeen 
maakunta-
kaava EOh Soran- ja 

hiekan-ottoalue 
EOk Kalliokivi- 
aineksenotto-alue 

Maa-ainestenotto 
ja alueen jälki-
hoidon käyttöta-
voite: 

my erityinen 
maisemointitarve  

vl virkis-
tysaluekäyttö 

mu ulkoilu ja 
moninaiskäyttö 

ej jätehuolto 

Merkinnöillä osoitetaan alueita 
harjukivi-aineksenottoon tai 
kalliolouhintaan. Pienillä lisä-
kirjaimilla osoitetaan alueiden 
jälkikäyttö-tavoite. Maakunta-
kaavassa maa-ainesten ottoalu-
eiden aineksen laatu perustuu 
yleispiirteiseen arvioon ja aluei-
den käyttöönoton yhteydessä 
jokainen toimija vastaa ja selvit-
tää hanke- ja aluekohtaisesti 
liiketalouden ja laatuvaatimus-
ten edellytykset. Kallionlouhin-
ta-alueiden osalta aluerajaukset 
ovat vyöhykkeenomaisia muo-
dostumaa rajaamia. Jokaisen 
hankkeen yhteydessä tulee sel-
vittää luonto- ja laatuselvityk-
siin perustuen varsinaisen otto-
toiminnan alueen rajauksen. 

(EOh): ottamissuunnitelmassa tulee kiin-
nittää erityistä huomiota pohjaveden suojeluun 
ja ainestenoton maisemallisiin vaikutuksiin 
käyttämällä riittäviä suojakerroksia ja -
vyöhykkeitä sekä vaiheistamalla ainestenottoa 
ja maisemointia. Alueen toteutuksen tulee pe-
rustua riittävään luontoselvitykseen ja ympäris-
tövaikutusten arviointiin.  

Alueen jälkihoitotavoitteena on metsätalo-
us, ellei sitä ole erikseen määritelty lisämerkin-
nällä. Harjualueilla tulee kuitenkin kiinnittää 
erityistä huomiota ottoalueen sovittamiseen 
ympäröivään harjumaastoon. 

(EOk): käyttöönottoa suunniteltaessa tulee 
kiinnittää erityistä huomiota alueen maisemoin-
tiin ja alueen ja toiminnan ympäristölle aiheut-
tamien haittatekijöiden vähentämiseen. Alueen 
toteutuksen tulee perustua riittävään luontosel-
vitykseen ja ympäristövaikutusten arviointiin.  

Alueen jälkihoitotavoitteena on metsätalo-
us ellei sitä ole erikseen määritelty lisämerkin-
nällä. Jätehuoltoalueelle (ej) voidaan loppusi-
joittaa vain käsiteltyä jätettä. 

Päijät-
Hämeen liitto 

Päijät-
Hämeen 
maakunta-
kaava Maa-ainesten 

ottoalue  

Maa-ainesten ottoalueet on 
esitetty varsinaisen maankäyt-
tömerkinnän päälle osa-alueen 
merkinnällä. 

 

Ainesten otto tulee suunnitella riittävän laajalla 
alueella yhtenäisen lopputuloksen aikaansaami-
seksi. Ottamistoiminta tulee suunnitella siten, 
että alue ottamisen jälkeen luontevasti soveltuu 
maakuntakaavassa osoitettuun tarkoitukseen. 

Suurilla ottamisalueilla maisemointi teh-
dään vaiheittain kaivuun edetessä. Ottamistoi-
minnan jälkeen alue maisemoidaan siten, että se 
luontevasti soveltuu maakuntakaavassa osoitet-
tuun maankäyttöön. 
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LIITE 4 JATKOA  

Maakunnan 
liitto/ Maa-
kuntakaava 

Merkintä ja 
merkinnän 
selitys 

Merkinnän kuvaus Suunnittelumääräys 

Suunnittelumääräyksen sisältöä 

Varsinais-
Suomen liitto 

Turun seudun 
kehyskuntien, 
Turunmaan, 
Vakka-
Suomen ja 
Loimaan ko-
konais-
maakunta-
kaavat 

Ei huomioitu 
maa-ainesten-
ottoalueita 

 

  

Salon seudun 
maakunta-
kaava 

Ei huomioitu 
maa-ainesten-
ottoalueita 

  

Turun kau-
punkiseudun 
maakunta-
kaava 

Ei huomioitu 
maa-ainesten-
ottoalueita 

  

Kymen-
laakson liitto 

Kymen-
laakson taaja-
mamaa-
kuntakaava 

 

Maa-ainesten 
ottoalue  

Merkinnällä osoitetaan alueita 
soran, turpeen tai muiden maa-
ainesten ottoa varten. 

 

 

Kymen-
laakson maa-
seutu- (ja 
luonto) maa-
kunta-kaava 

 

Maa-ainesten 
ottoalue  

Merkinnällä osoitetaan maa-
aineslain piiriin kuuluvia maa-
ainesten ottamiseen soveltuvia 
alueita, joiden osalta on selvitet-
ty pohjaveden-hankinnan sekä 
aluerakenteen ja luonnon- ja 
maisemansuojelun tavoitteiden 
ja ottotoiminnan yhteensopivuus 

 

 

 

 

Etelä-
Karjalan 
liitto 

Etelä-Karjalan 
maakunta-
kaava 

 

Maa-ainesten 
ottoon soveltuva 
alue  

Merkinnällä osoitetaan maa-
aineslain piiriin kuuluvia maa-
ainesten ottamiseen soveltuvia 
alueita, joiden osalta on selvitet-
ty pohjaveden-hankinnan sekä 
aluerakenteen ja luonnon- ja 
maisemansuojelun tavoitteiden 
ja ottotoiminnan yhteensopi-
vuus. 
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LIITE 4 JATKOA  

Maakunnan 
liitto/ Maa-
kuntakaava 

Merkintä ja 
merkinnän seli-
tys 

Merkinnän kuvaus Suunnittelumääräys 

 

Etelä-Savon 
liitto 

Etelä-Savon 
maakunta-
kaava 

  

EO Maa-ainesten 
ottoalue 

  

EO1 Kallio- tai 
rakennuskivi-
ainesten ottoalue 

 

EO-merkinnällä osoitetaan 
maa-aineslain piiriin kuuluvia 
maa-ainesten ottamiseen sovel-
tuvia alueita, joiden osalta on 
selvitetty luonnon-suojelun 
tavoitteiden, pohjavedenhankin-
nan ja maa-ainesten ottotoimin-
nan yhteensopivuus. 

EO1-merkinnällä osoitetaan 
maa-aineslain piiriin kuuluvia 
kallio- tai rakennus-kiviainesten 
ottamiseen soveltuvia alueita, 
joiden osalta on selvitetty luon-
nonsuojelun tavoitteiden, pohja-
vedenhankinnan ja maa-ainesten 
ottotoiminnan yhteensopivuus. 

 

Satakunta-
liitto 

Satakunnan 
maakunta-
kaava 

Maa-ainesten 
ottoalue 

 

Merkinnällä osoitetaan merkit-
tävät maa-ainesten ottoalueet. 

EO1 Merkinnällä osoitetaan 
hiekan- ja soranoton alueet. 

EO2 Merkinnällä osoitetaan 
kallionoton alueet. 

 

Merkinnöillä EO1 ja EO2 osoitetaan ottokel-
poisen aineksen laadun tai määrän kannalta 
merkittäviä, käytössä olevia ottoalueita, tutkittu-
ja maa-ainesalueita ja niiden keskittymiä lähi-
alueineen, joilla ei ole suuria ristiriitoja muiden 
käyttötarkoitusten tai asutuksen suhteen. Kallio-
aineksen osalta tämä tarkoittaa kiviainekseltaan, 
sijainniltaan ja luontoarvoiltaan soveltuvia alu-
eita ja soran ja hiekan osalta merkittäviä arvok-
kaiden harjualueiden ja pohjavesialueiden ulko-
puolisia aluevarauksia. Merkintä ei rajoita maa- 
ja metsätalouskäyttöä. 

Pirkanmaan 
liitto 

Pirkanmaan 
1.maakunta-
kaava 

Ei huomioitu 
maa-ainesten 
ottoalueita 

  

Keski-
Suomen liitto 

Keski-Suomen 
2.vaihemaa-
kuntakaava eo/1 Maa‐

ainesten otto-
vyöhyke 

eo/2 Kalliokivi-
ainesten otto-
vyöhyke 

eo/3 Rakennuski-
vi-ainesten otto-
vyöhyke 

eo/1 -merkinnällä osoitetaan 
maa‐ ja metsätalousvaltainen 
alue, jolla on maakunnallista 
merkitystä sora‐ ja hiekkahuol-
lossa. 

eo/2 -merkinnällä osoite-
taan maa- ja metsätalousvaltai-
nen alue, jolla on maakunnallis-
ta merkitystä kiviaineshuollossa. 

eo/3 -merkinnällä osoite-
taan maa‐ ja metsätalousvaltai-
nen alue, jolla on maakunnallis-
ta merkitystä rakennus-
kiviteollisuudelle. 
 

eo/1: Alueiden käytössä tulee erityistä huomiota 
kiinnittää alueen maa‐ainesvarojen suunnitel-
malliseen hyödyntämiseen. Maa‐ainesten oton 
on tarkoitus perustua yleissuunnitelmiin, joissa 
sovitetaan yhteen pohjaveden suojelu ja maa-
ainesten otto. 

eo/2: Alueiden käytössä tulee erityistä huomiota 
kiinnittää alueen kiviainesvarojen suunnitelmal-
liseen hyödyntämiseen. 

eo/3: Alueiden käytössä tulee erityistä huomiota 
kiinnittää alueen rakennuskivivarojen suunni-
telmalliseen hyödyntämiseen. 
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LIITE 4 JATKOA  

Maakunnan 
liitto/ Maa-
kuntakaava 

Merkintä ja 
merkinnän seli-
tys 

Merkinnän kuvaus Suunnittelumääräys 

 

Etelä-
Pohjanmaan 
liitto 

Etelä-
Pohjanmaan 
maakunta-
kaava 

 

Maa-ainesten 
ottamisalue 

Kalliokiviaines-
ten ottamisalue  

Merkinnällä osoitetaan maa-
kunnallisesti merkittävät soran 
ja hiekan ottamisalueet. 

 

Merkinnällä osoitetaan maa-
kunnallisesti merkittävät kallio-
kiviaineksen ottamisalueet. 

Suositus: Suosituksena on, että maa-ainesten 
ottamisen tulee perustua koko muodostumaa 
koskevaan suunnitelmaan. 

 

Suositus: Suosituksena on, että kalliokiviaines-
ten ottamisen tulee perustua koko muodostumaa 
koskevaan suunnitelmaan. 

Pohjanmaan 
liitto 

Pohjanmaan 
maakunta-
kaava 

  

Vedenoton ja 
maa-ainesoton 
yhteistoiminta-
alue 

  

Maa-ainesten 
ottamisalue 

  

Kalliokiviainek-
sen ottamisalue 

Alueella on voimassa MRL 33 
§:n mukainen rakentamisrajoi-
tus.  

eo-2 merkinnällä on osoitettu 
yksi alue. 

 

 

Pohjois-
Savon liitto 

Pohjois-Savon 
maakunta-
kaava 

 

 

Maa-ainesten 
ottoalue, soran, 
moreenin ja hie-
kan ottoa sekä 
kallion louhintaa 
varten  eo2 

Merkinnällä osoitetaan seudulli-
sesti merkittävät soran-, moree-
nin- ja hiekanottoalueet sekä 
kallionlouhinta-alueet. 

Laajoilla, usean toimijan käsittävillä maa-
ainesten ottoalueilla ottosuunnitelmien tulisi 
perustua koko alueen kattavaan osayleiskaavaan 
tai maisemaselvitykseen (MAL 5.2§). 

Kun ottoalue sijaitsee ge-alueilla tai on 
MY1-alueen ympäröimä, alueeseen kohdistuu 
seuraava suunnittelumääräys: Alueiden käytön 
suunnittelussa tulee erityisesti ottaa huomioon 
ympäröivän harjualueen maisemalliset arvot ja 
harjumuodostuman luonteenomaiset piirteet 
sekä ympäröivä vesi- ja kulttuurimaisema. En-
nen alueilla tehtävää maa-ainestenottoa tulee 
olla hyvissä ajoin yhteydessä Museovirastoon, 
jotta arkeologisen inventoinnin tarve voidaan 
arvioida. 

Suunnittelussa on erityisesti otettava huo-
mioon vaikutukset Natura-alueiden pintavalu-
maolosuhteisiin. 
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LIITE 4 JATKOA  

Maakunnan 
liitto/ Maa-
kuntakaava 

Merkintä ja 
merkinnän seli-
tys 

Merkinnän kuvaus Suunnittelumääräys 

 

Pohjois-
Karjalan 
liitto 

Pohjois-
Karjalan maa-
kuntakaavan 
täydennys (2. 
ja 3. vaihe) 

 
Soranottoalue 
(EO1, EO1-p) 

 
Rakennuskivi-
ainestenottoalue 
(EO2) 

Kalliokiviaines-
ten ottoalue 
(EO3, eo3) 

 
Kalliokiviaines-
ten ottoalue (eo-
3) 

EO1 -merkinnällä osoitetaan 
vähintään seudullista merkitystä 
omaavia soranottoalueita, joista 
on selvitetty luonnonsuojelun 
tavoitteiden, pohjaveden han-
kinnan ja maa-ainesten ottotoi-
minnan yhteensopivuus. 

EO2 -aluemerkinnällä osoite-
taan vähintään seudullista mer-
kitystä omaavia rakennuski-
viainestenottoalueita. 

EO3- aluemerkinnällä osoite-
taan vähintään seudullista mer-
kitystä omaavia kalliokiviaines-
ten ottoalueita. 
Kohdemerkinnällä osoitetaan 
alle 5 hehtaarin alueet. 

eo-3 osa-aluemerkinnällä osoi-
tetaan taajamatoimintojen alu-
eella olevaa käytöstä poistuvaa 
seudullisesti merkittävää kallio-
kivi-ainestenottoaluetta, jonka 
tarkoituksena on ottotoiminnan 
aikana rakentamisen ohjaami-
nen ottotoiminnasta aiheutuvien 
haitta-vaikutusten ulkopuolelle 
ja alueen maisemointi taajama-
toimintaan soveltuvaksi. 

 

Alueen käytön suunnittelussa tulee ottaa huomi-
oon ympäröivän harjualueen maisemalliset 
arvot ja harjumuodostuman luonteen-omaiset 
piirteet, ympäröivä vesi- ja kulttuurimaisema 
sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta tär-
keät kohteet. Yksityiskohtaisemmassa suunnit-
telussa tulee selvittää soranoton tarkoituksen-
mukainen eteneminen ja alueelle soveltuva 
maisemointi ja jälkikäyttö. 

Lisämerkinnällä -p osoitetuilla alueilla on 
otettava huomioon pohjavesien suojelu ja huo-
lehdittava maaperäolosuhteista riippuen riittä-
vän suojakerroksen jättämisestä ainestenoton 
alarajan ja pohjaveden pinnan ylärajan väliin 
siten, ettei haitallisia aineita pääse pohjaveteen. 

Kiviainesten otto tulee sovittaa alueen 
luonto-, kulttuuri- ja ympäristöarvoihin. Yksi-
tyiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee selvit-
tää kiviainestenoton tarkoituksenmukainen 
eteneminen ja alueelle soveltuva maisemointi. 

Kiviainesten otto tulee sovittaa alueen 
luonto-, kulttuuri- ja ympäristöarvoihin. Yksi-
tyiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee selvit-
tää kiviainesten oton tarkoituksenmukainen 
eteneminen ja alueelle soveltuva maisemointi. 

Kiviainesten otto tulee sovittaa alueen pää-
käyttötarkoituksen mukaiseen toimintaan ja sen 
luonto-, kulttuuri- ja ympäristöarvoihin. Yksi-
tyiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee selvit-
tää kiviainesten oton tarkoituksenmukainen 
eteneminen ja alueen maisemointi taajama-
toiminnoille soveltuvaksi. 

Keski-
Pohjanmaan 
liitto 

 

Keski-
Pohjanmaan 
maakunta-
kaava 

Maa-ainesten 
ottoalue tai ot-
toon soveltuva 
alue 

EO-2 Hiekka- ja 
sora-aineksen 
ottoalue tai ot-
toon soveltuva 
alue                
EO-3 Kallio-
murskeen otto-
alue tai ottoon 
soveltuva alue 
EO-4 Luonnon-
kivituotantoon 
soveltuva alue 

 Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee 
erityistä huomiota kiinnittää ottoalueen rajauk-
seen varsinaisen ottoalueen ulkopuolisten ympä-
ristö- ja maisema-arvojen sekä kiinteiden mui-
naisjäännösten huomioimiseksi ja niihin 
kohdistuvien haittavaikutusten minimoimiseksi. 
Natura-alueiden läheisyyteen sijoittuvilla alueel-
la tulee varmistua siitä, ettei ottotoiminta mer-
kittävästi heikennä niitä luontoarvoja, joiden 
perusteella alue on sisällytetty Natura-
verkostoon. 
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LIITE 4 JATKOA  

Maakunnan 
liitto/ Maa-
kuntakaava 

Merkintä ja 
merkinnän seli-
tys 

Merkinnän kuvaus Suunnittelumääräys 

 

Pohjois-
Pohjanmaan 
liitto 

Pohjois-
Pohjanmaan 
maakunta-
kaava Maa-ainesten 

ottoalue  

Merkinnällä osoitetaan seudulli-
sesti merkittävät maa-ainesten 
ottoalueet ja kalliokiviainesten 
ottopaikat.  

 

Maa-ainesten otto tulee sovittaa alueen ympäris-
töarvoihin, pohjavesivaroihin ja muihin käyttö-
tarpeisiin. Kalliokiviainesten otto on pyrittävä 
keskittämään ja sen ympäristövaikutukset tulee 
rajoittaa mahdollisimman suppeiksi. Maa-
ainesten ottamisen tarkoituksen-mukaisesta 
etenemisestä koko alueella ja sille soveltuvasta 
jälkikäytöstä on huolehdittava yksityiskohtai-
sessa suunnittelussa. 

Kainuun liitto 

Kainuun maa-
kunta-
kaava138 

 

Maa-ainesten 
ottoalue  

Merkinnällä eo osoitetaan in-
formatiivisesti maa-aineslain 
piiriin kuuluvia mahdollisia 
maa-ainesten ottoalueita, joiden 
osalta on selvitetty luonnonsuo-
jelun tavoitteiden, pohjaveden-
hankinnan ja maa-aineksen 
ottotoiminnan yhteensopivuus. 

Maa-ainesten otto tulee sovittaa alueen luonto-, 
kulttuuri- ja ympäristöarvoihin. Yksityiskohtai-
semmassa suunnittelussa on huolehdittava maa-
ainesten ottamisen tarkoituksenmukaisesta ete-
nemisestä ja alueelle soveltuvasta maisemoin-
nista sekä jälkikäytöstä. 

Lapin liitto 

Itä-Lapin 
maakunta-
kaava 

 

Maa-ainesten 
ottoalue  

Merkinnällä osoitetaan alueita 
soran, turpeen tai muiden maa- 
ainesten ottoa varten.  

Huom! Maakuntakaavassa ei 
ole osoitettu soranottoalueita, 
koska alueella ei ole ylikunnal-
lisesti merkittäviä soranotto-
paikkoja. 

 

Pohjois-Lapin 
maakunta-
kaava 

Maa-ainesten 
ottoalue  

  

Tunturi-Lapin 
maakunta-
kaava 

Maa-ainesten 
ottoalue 

ks. yllä Itä-Lapin maakuntakaa-
va 

 

Länsi-Lapin 
maakunta-
kaava 

 

Maa-ainesten 
ottoalueet/kohteet  

Merkinnällä osoitetaan alueita 
soran ja muiden maa-ainesten 
ottoa varten 

 

Maa-aineisten ottamistoimintaa suunniteltaessa 
on otettava huomioon alueen sijainti pohjavesi-
alueella. Toiminta on suunniteltava siten, että 
pohjaveden määrä ja laatu ei heikkene. 

Rovaniemen 
seudun maa-
kunta-kaava 

Maankamaran 
ainestenottoalue  

Merkinnällä osoitetaan alueita 
soran, turpeen tai muiden aines-
ten ottoa varten. 
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Kaavoitus ohjaa alueiden käytön suunnittelua ja toteutusta. Kaavoituksella sovi-
tetaan yhteen maankäyttöä ja eri toimintoja. Maakuntakaavoituksessa on otet-
tava huomioon käyttökelpoiset kiviainesvarat sekä niiden käyttö ja kulutustarve 
pitkällä aikavälillä. Lisäksi on sovitettava yhteen kiviaineshuolto sekä luonto- ja 
maisema-arvot ja vesihuolto. Maakuntakaava on perustana kunnan kaavoitukselle.
 
Luonnon monimuotoisuuden ja pohjavesivarojen turvaamiseksi arvokkaat geo-
logiset muodostumat ja pohjavesialueet tulisi säilyttää mahdollisimman luonnon-
tilaisina. Alueita on kartoitettu ja inventoitu ympäristöhallinnon toimesta varsin 
kattavasti viime vuosina. Nämä selvitykset ovat tärkeä kaavoituksen lähtöaineisto 
ja ohjaavat myös maa-aineslupa-alueiden sijoittumista.
 
Raportissa on tarkasteltu miten arvokkaat geologiset muodostumat, pohjavesi-
alueet sekä kiviaineshuoltoa palvelevat alueet on huomioitu maakuntakaavoissa. 
Selvitys tehtiin yleisellä tasolla kaikkien maakuntien alueella ja yksityiskohtaisem-
min Uudellamaalla ja Satakunnassa, joissa tarkastelussa oli mukana myös yleis-
kaavoja. Uudenmaalla ja Satakunnassa selvitettiin lisäksi maa-aineslupa-alueiden 
sijainti suhteessa kaavojen eri aluevarauksiin.

Geologiset inventointiaineistot, 
pohjavesialueet ja kiviaineshuolto 
maankäytön suunnittelussa
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