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ALKUSANAT
Valtakunnallinen harjujensuojeluohjelma hyväksyttiin ympäristöministeriön esityksestä Valtioneuvostossa vuonna 1984. Ohjelmaan kuuluvien alueiden suojelussa
ensisijainen tavoite on, että niiden luonteenomaiset geologiset, geomorfologiset ja
maisemalliset piirteet eivät merkittävästi muuttuisi. Tästä syystä näillä alueilla luonnontilaa ja maisemakuvaa peruuttamattomasti ja olennaisesti heikentävät toimet,
kuten maa-ainestenotto, ei olisi maa-aineslain lupaehtojen perusteella yleensä mahdollista. Eräillä harjualueilla maa-ainestenottoa katsottiin kuitenkin voitavan jatkaa
ns. vanhoilla ottamisalueilla sillä edellytyksellä, että ottotoiminta saatetaan loppuun
mahdollisimman pikaisesti ja ottamisalue jälkihoidetaan ympäristöön sopeutuvaksi oton päätyttyä. Ottamisen laajuus edellä mainituilla osa-alueilla määriteltäisiin
tapauskohtaisesti maa-aineslain mukaisen lupamenettelyn yhteydessä.
"Soranoton ja suojelun tila harjujensuojelu-alueilla" –projektissa tutkittiin harjujensuojeluohjelman tavoitteiden toteutumista. Projekti aloitettiin kesällä 2003 ja se
toteutettiin osana valtakunnallista "Soranottoalueiden tila ja kunnostustarve (SOKKA)" –hanketta. Tutkimuksen vastuullisena johtajana toimi FM Jari Rintala Suomen
ympäristökeskuksen asiantuntijapalveluosaston vesivarayksiköstä. Tutkimusmateriaalin alustavassa analysoinnissa avustajana toimi FK Oscar Lindfors Suomen ympäristökeskuksesta. Projektin rahoituksesta vastasi ympäristöministeriön alueiden
käytön osasto. Ympäristöministeriössä työn ohjauksesta vastasi ylitarkastaja Markus
Alapassi.
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1 Johdanto

Suomessa harjuja ja muita sora- ja hiekkamuodostumia on hyödynnetty soran ja
hiekan raaka-ainelähteinä laajassa mittakaavassa 1960-luvulta lähtien. Soranotto ja
yhdyskuntarakentaminen ovat tuhonneet harjuluontoa laajalti etenkin suurten kaupunkien läheisyydessä. Suomeen on syntynyt soranoton seurauksena 20 000–30 000
soran- ja hiekanottoaluetta, joiden yhteispinta-ala on arviolta 30 000–40 000 hehtaaria.
Nykyisin soraa ja hiekkaa otetaan vuosittain runsaalta 3 000 alueelta.
Harjumuodostumien sora- ja hiekkavarojen käyttöä säännellään vuonna 1982 voimaan astuneella maa-aineslailla sekä -asetuksella. Harjuluonnon monimuotoisuuden
säilyttämiseksi laadittiin valtakunnallinen harjujensuojeluohjelma (HSO), johon kuuluu 159 harjualuetta yhteispinta-alaltaan noin 97 000 hehtaaria. Ohjelmaan kuuluvien
harjujen suojelusta valtioneuvosto teki periaatepäätöksen 3.5.1984. Ohjelma perustui
maa- ja metsätalousministeriön asettaman harjujensuojelutyöryhmän mietintöön
(komiteanmietintö 1980:41) sekä sisäasiainministeriön selvitykseen moninaiskäytön
kannalta valtakunnallisesti merkittävistä harjuista (Sisäasiainministeriö, 1980).
Harjujensuojeluohjelman tavoitteena on, että ohjelmaan kuuluvien harjualueiden
luonteenomaiset geologiset, geomorfologiset ja maisemalliset piirteet voidaan säilyttää. Suojeltavien harjujen luonnontilaa ja maisemakuvaa ei saa heikentää esimerkiksi
maa-ainesten ottamisella. Ohjelmaan kuuluvien harjujen suojelu toteutetaan pääasiassa maa-aineslain mukaisen lupamenettelyn kautta. Näillä harjualueilla on yleensä
tarvetta ohjata myös rakentamista sekä teiden ja voimajohtojen sijoittamista siten,
että alueiden luonteenomaiset piirteet säilyvät.
Harjujensuojeluohjelmaan kuului 16 harjualuetta , joissa rajallinen ottotoiminta oli
mahdollista ns. vanhoilla ottamisalueilla. Edellytyksenä oli, että ottotoiminta näillä
alueilla saatettaisiin päätökseen mahdollisimman pikaisesti, jonka jälkeen ottoalueet
jälkihoidetaan ympäröivään maastoon soveltuvaksi.
Tämän työn tavoite oli selvittää soranottoalueiden nykytila HSO-alueilla vuosina
2003-2004 sekä maa-aineslupamenettelyn toimivuus HSO-alueilla vuosina 1984–2004.
Lisäksi selvitettiin muut maisemaa ja luontoa merkittävästi muuttavat maankäyttömuodot näillä alueilla. Työssä analysoitiin myös HSO-alueiden muu suojelutilanne.
Julkaisun kirjallisuusosan perusteella tarkastellaan harjujensuojeluohjelman yleisperiaatteita. Pääpaino julkaisussa on kohdekohtaisissa soranottoalueiden tilaa HSOalueilla koskevissa selvityksissä, jotka on tehty paikkatieto-, kaukokartoitusmenetelmien ja maastokäyntien pohjalta.
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2 Harjujen suojelu ja
harjujensuojeluohjelma-alueet
2.1

Yleistä
Suomen harjut ja muut sora- ja hiekkamuodostumat, kuten reunamuodostumat, ovat
syntyneet menneiden jääkausien aikana mannerjään liikkeiden sekä jään sulamisvesien vaikutuksesta. Pääosa harjuistamme ja muista sora- ja hiekkamuodostumistamme
syntyi noin 10 000 vuotta sitten viimeisimmän jääkauden aikana. Luonnontieteellisesti edustavia harju- ja reunamuodostumia on melko vähän koko maailmassa.
Suomen harjut ja reunamuodostumat ovat kansainvälisessäkin vertailussa erityisen
edustavia. Etenkin vesiympäristössä ne ovat osa kauneinta suomalaista luonnonmaisemaa. Varsin usein harjut ja reunamuodostumat kuuluvat keskeisesti maamme kulttuurimaisemaan ja luovat sen tunnusomaisen ilmeen. Harjuja esiintyy koko maassa
yleensä pitkinä kaakko-luodesuuntaisina selänne- ja kumpujaksoina. Reunamuodostumat ovat rinnakkain jäätikön reunaan syntyneitä tasanteita tai selänteitä. Suomen
merkittävimmät reunamuodostumat ovat Salpausselät. Maisematekijöiden määrä ja
vaihtelevuus niin suurissa kuin pienissäkin piirteissä on harju- ja reunamuodostumissa varsin suuri. Monilla harjuilla ja reunamuodostumilla on biologista merkitystä vain
niillä esiintyvien kasvillisuustyyppien tai kasvi- ja eläinlajien elinympäristöinä.
Maamme arvokkaimpien harju- ja reunamuodostumien suojelulla on pyritty turvaamaan, että harjuluonnostamme säilyy luonnontieteellisesti ja maisemaltaan sekä
virkistyskäytön ja pohjavesivarojen kannalta edustavia alueita.

2.2

Harjujensuojeluohjelman tausta ja tavoitteet
Suomen harjuluonto oli monin paikoin tuhoutunut laajamittaisen ja usein suunnittelemattoman soranoton seurauksena jo 1970-luvulla. Harjujen suojelutilanteen parantamiseksi maa- ja metsätalousministeriö asetti vuonna 1977 työryhmän selvittämään
luonnon- ja maisemansuojelullisesti merkittävät harjut ja muut muodostumat sekä
näiden maisemansuojelulliset näkökohdat. Lisäksi se laati valtakunnallisen suojelusuunnitelman ja lainsäädännölliset ehdotukset suojelun toteuttamiseksi. Samaan
aikaan sisäasiainministeriössä valmisteltiin ehdotusta moninaiskäytön kannalta
valtakunnallisesti merkittävistä harjuista. Tässä selvityksessä pääpaino oli harjujen virkistyksellisten ja kulttuurihistoriallisten arvojen huomioimisessa ja niiden
turvaamisessa. Molemmat ehdotukset valmistuivat kesäkuussa 1980 ja ne perustuivat pääosin Suomen Akatemian "Valtakunnallinen harjututkimus" - ja Geologisen
tutkimuslaitoksen "Suomen sora- ja hiekkavarat" -selvitysten tuloksiin. Ehdotukset
käsittivät 203 harjualuetta ja ne oli tehty ennen hallituksen esitystä maa-aineslaiksi.
Maa-aineslain voimaantulon (1982) jälkeen harjujensuojelun toteuttamistapa muuttui
ja aikaisempia ehdotuksia tarkennettiin. Maa- ja metsätalousministeriö ja sisäasiainministeriö laativat yhteisen uuden ehdotuksen harjujensuojeluohjelmaksi, joka
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voitaisiin toteuttaa maa-aineslain perusteella. Uusittu valtakunnallinen harjujensuojeluohjelmaluonnos sisälsi 182 harjualuetta. Luonnosta kommentoivat kunnat,
maanomistajat, yhdistykset, yhteisöt ja monet viranomaistahot. Kommenttien perusteella luonnoksessa esitettyihin rajauksiin tehtiin useita muutoksia. Muutokset
kohdistuivat etenkin aluerajauksiin, joissa oli ristiriitoja kiviaineshuollon ja suojelun
välillä. Ympäristöministeriö laati suojeluohjelman loppuun ja se vahvistettiin valtioneuvostossa toukokuussa 1984.
Harjujensuojeluohjelmassa on 159 harjualuetta. Niiden maapinta-ala on noin 97
000 hehtaaria, mikä on noin kuusi prosenttia harjumuodostumiemme kokonaispintaalasta (1,5 milj.ha) ja 0,3 prosenttia Suomen maapinta-alasta. Lukumäärältään suurin
osa ohjelman alueista on Etelä-Suomessa, etenkin Salpausselkien reunamuodostumien alueilla. Lapin läänissä alueita on 23 kpl. Valtio omisti v.1984 ohjelman harjuista
37 % ja yksityiset, yhtiöt ja yhteisöt 63 %. Valtionmaat olivat pääosin metsähallituksen
ja puolustuslaitoksen hallinnassa.
Harjujensuojeluohjelma-alueita rajattaessa pyrittiin välttämään ristiriitoja soranoton ja suojelun välillä. Joissakin tapauksissa toiminnassa olevia soranottohankkeita
ei ollut mahdollista ottaa huomioon. Ohjelman tavoitteena oli, että siihen kuuluvien
muodostumatyyppien luonnontilaa ja maisemakuvaa peruuttamattomasti ja olennaisesti heikentävät toimet, kuten maa-ainestenotto, tulisi jatkossa maa-aineslain
vastaisena saada päätökseen. Harjujen suojelurajauksen sisään jäi joitakin vanhoja
soranottoalueita. Valtioneuvoston päätöksen mukaan maa-ainesten rajoitettu otto oli
jatkossakin mahdollista 16 suurehkolla harjujensuojelualueella. Näille harjualueilla
rajattiin yhteensä 42 rajoitetun oton osa-aluetta, joiden yhteispinta-ala oli noin 260
hehtaaria. Ottamisen laajuus ja ottotapa jätettiin tapauskohtaisesti harkittavaksi maaaineslain mukaisessa lupamenettelyssä. Ottotoiminnan tuli liittyä ensisijaisesti ottoalueen maisemointiin. Harjujen suojelemiseksi ohjelma-alueiden muuta maankäyttöä
ei yleensä ollut tarpeen rajoittaa. Suojeltavien harjujen ominaispiirteet erosivat kuitenkin huomattavasti toisistaan. Eräissä kohteissa luonnon- ja maisemansuojelullisista
syistä todettiin tarve ohjata rakentamista, teiden ja voimajohtojen sijoittamista tai
luopua niiden sijoittamisesta kokonaan.
Päätavoite alueita valittaessa oli, että ne käsittäisivät luonnon- ja maisemansuojelun kannalta riittävän määrän erilaisia harjumuodostumia maan eri harjuvyöhykkeiltä. Tärkeimpiä valintaperusteita olivat muodostuman tyypillisyys, monipuolisuus ja
harvinaisuus (kuva 1).
Luonnon- ja maisemansuojelun vaatimusten perusteella harjujensuojeluohjelmaan
valittiin harjuja, jotka olivat säästyneet soranotolta ja olivat rakentamattomia eivätkä olleet suurten teiden pirstomia. Nämä edellytykset eivät täysin täyttyneet kaikilla ohjelman alueilla. Harjualueet rajattiin geologisina kokonaisuuksina kuitenkin
siten, että soranottoalueet rajattiin yleensä suojeltavan alueen ulkopuolelle. Ohjelman
tavoitteiden mukaan maa-ainesten ottamisella myöskään rajan läheisyydessä ei saa
aiheuttaa harjujensuojeluohjelman alueen sisällä maa-aineslain 3§::ssä tarkoitettuja
vahingollisia muutoksia.
Harjujensuojeluohjelman alueista ei muodostettu luonnonsuojelulain mukaisia
suojelualueita vaan ohjelmaan kuuluvien harjujen suojelu toteutetaan ensisijaisesti
maa-aineslain mukaisen lupamenettelyn nojalla. Lukuun ottamatta niitä alueita, jotka
ostettiin valtiolle tai jotka rauhoitettiin maanomistajan hakemuksesta. Harjujensuojeluohjelmaan kuuluvista harjuista noin 1000 hehtaaria oli luonnonsuojelualueita
vuonna 1984.
Vuosina 1984-1997 harjujensuojelualueille kohdistuvista lupahakemuksista oli pyydettävä ympäristöministeriön lausunto, jonka jälkeen asia alistettiin lääninhallituksen
ratkaistavaksi. Vuonna 1997 maa-aineslakia muutettiin siten, että ko. lupahakemuksista oli pyydettävä lausunto alueelliselta ympäristökeskukselta. Samassa yhteydessä
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alueellisille ympäristökeskuksille annettiin yleinen valitusoikeus ottamisluvista ja
rinnakkainen valvontavelvollisuus kunnan valvontaviranomaisen kanssa.

Vedenkoskematon alue

Läntinen rannikkomaa
Sisä-Suomi

Keski-Suomen reunamuodostuma-alue

Salpausselkien reunamuodostuma-alue

Kuva 1. Suomen harjuvyöhykkeet ja HSO-alueiden (mustalla rajatut
alueet) sijoittuminen
niille (Niemelä, 1979).
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Eteläinen rannikkomaa

2.3

Harjujensuojeluohjelma-alueet
Alueiden valintaperusteiden päätavoitteena on ollut luonnontieteellisesti - ja maisemansuojelun kannalta edustavien harjukokonaisuuksien nimeäminen erilaisista
harjumuodostumista eri harjuvyöhykkeistä. Valintaperusteina olivat muodostuman
tyypillisyys, monipuolisuus ja harvinaisuus. Harjujensuojelun tavoitteena on säilyttää kohdealueiden geologiset, geomorfologiset ja maisemalliset piirteet peruuttamattomilta ja oleellisilta muutoksilta. Alueet on pyritty rajaamaan maisemallisgeologisina kokonaisuuksina.
Harjujen luokitus perustui pääosin geomorfologisiin muototyyppeihin, joita
olivat:
I Suuret ja keskikokoiset muodot ja muodostumat
A. Pitkittäisharjut
1. Suuret selänteet
2. Pienet selänteet
3. Harjudeltat
4. Sandurit, sandur-deltat
5. Moreeninalaiset vanhat harjut
6. Kumpu- ja kuoppamaasto
B. Reunamuodostumat
1. Lajittuneet reunamuodostumat
2. Reunadeltat
3. Sandur-deltat
4. Sandurit
5. Reunaharjut
6. Kumpu- ja kuoppamaasto
II Pienmuodot
A. Rantamuodostumat
1. Törmät
2. Terassit
3. Pienet törmäterassit
4. Lohkareikot ja kivikot
5. Rantavallit
6. Särkät
7. Tombolot
B. Dyynit ja lentohietikot
C. Uomat ja ravinit

Pienmuodot ovat sekundaaria muodostumia, jotka ovat syntyneet jääkauden jälkeisinä vaiheina rantavoimien, tuulen ja veden virtailun vaikutuksesta. Näiden arvostus
on ollut vähäisempää kuin primaarimuodostumien. Kaikkia merkittäviä harjuihin
liittyviä geomorfologisia arvoja ei ollut mahdollista luokitella em. luokituksen mukaisesti. Tällaisia muodostumia olivat mm. geomorfologiset kompleksit, jotka syntyivät
harjujen haarautumiskohtiin tai pitkittäisharjun kohdatessa lajittuneen reunamuodostuman. Valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelman pyrittiin kuitenkin sisällytet-
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tävän tärkeimmät harjujen geomorfologiaan liittyvät piirteet. Tavoitteena oli saada
ohjelmaan riittävä määrä kaikkia eri muototyyppejä. Yksittäistä kohdetta pidettiin
sitä tärkeämpänä, mitä suurempaa muototyyppiä se edusti.
Harjujensuojeluohjelman lähtökohtana oli lisäksi se, että Suomi voitiin jakaa kuuteen harjuvyöhykkeeseen, joille oli luonteenomaista tietyt muodostumat. Harjut ovat
syntyneet eri tavoin eri puolille maata johtuen syntytapojen ja olosuhteiden vaihtelusta. Alueita valittaessa eri muodostumia tarkasteltiin ja arvotettiin eri osa-alueiden
sisällä, mutta ei eri osa-alueiden välillä. Tällöin esimerkiksi Uudenmaan rannikkoalueelle luonteenomaiset pienikokoiset muodostumat eivät jääneet kokonaan Salpausselkien vyöhykkeiden suurten muodostumien varjoon.
Harjuvyöhykkeet on jaoteltu seuraavasti:
I Eteläinen rannikkomaa
Vyöhykkeen harjut ovat syntyneet syvään veteen ja ne ovat maamme nuorten harjujen vanhimpia. Muodostumien päälle on syvän veden vaiheessa kerrostunut savea,
jolloin joissakin tapauksissa vain niiden laki on näkyvissä. Harjukuopat eli supat ovat
yleensä hävinneet, koska niihin on kerrostunut ensin savea ja sitten matalan veden
hiekkaa ja soraa. Harjuselänteiden laet ovat usein tasoittuneet ja harjujen ainesta on
levinnyt laajalle niiden ympäristöön.
II Läntinen rannikkomaa
Vyöhyke kuuluu myös syvän veden alueeseen, minkä vuoksi harjumuodostumien
perustyypit ovat samat kuin eteläisellä rannikkomaalla. Lounais-Suomessa harjujen
deformoituminen rantavoimien vaikutuksesta on ollut samaa tasoa kuin vyöhykkeellä I. Pohjanmaalla on maamme voimakkaimmin deformoituneet harjumuodostumat.
Etenkin hiekkavaltaiset harjuselänteet ovat usein levinneet laajoiksi hiekkakentiksi
rantavalleineen ja niiden pinta on yleensä dyyniytynyt.
III Salpausselkien reunamuodostuma-alue
Salpausselkien 30–60 kilometriä leveä vyöhyke on maamme kansainvälisesti arvokkain harjualue. Tällä alueella on Suomen suurin muodostumatiheys ja siellä esiintyy
lähes kaikki sora- ja hiekkamuodostumatyypit. Jäätikköjokijaksot kulkevat osittain
vyöhykkeen läpi. Mannerjäätikön hitaan perääntymisen tai pysähdysten vuoksi niihin on syntynyt deltoja, sandureja eli kuivan maan deltoja, suuria muodostumakomplekseja sekä erityyppisiä reunamuodostumia. Muodostumien morfologia on
suppakenttineen , jyrkkine rinteineen, törmineen ja laajoine tasanteineen erittäin
monipuolinen. Vyöhykkeen pääosa on muinoin ollut veden alla, mistä syystä Salpausselillä on edustavia rantamerkkejä. Pohjois-Karjalassa Salpausselät ovat syntyneet
pääasiassa kuivalle maalle.
IV Sisä-Suomi
Tällä alueella ovat Salpausselkävyöhykkeen ohella maamme tyypillisimmät pitkittäisharjut. Niihin liittyy yleensä hiekkainen lievealue. Harjujaksoissa on laajentumia,
deltoja, jotka ovat kerrostuneet veteen. Muodostumien syntyaikana oli alueella vettä
muutamasta metristä kymmeniin metreihin. Rantavoimat eivät ole uudelleenmuovanneet harjuja läheskään yhtä paljon kuin eteläisellä ja läntisellä rannikkomaalla.
Tästä syystä harjujen alkuperäinen muoto ja harjusupatkin ovat melko hyvin säilyneet.

12
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V Keski-Suomen reunamuodostuma
Vyöhyke on samantyyppinen kuin Salpausselät, mutta se on kapeampi ja paikoin
epäyhtenäinen. Muodostumat ovat Salpausselkien tapaan kerrostuneet veteen mannerjäätikön reunalla.
VI Vedenkoskematon alue
Alueen harjumuodostumat ovat yleensä syntyneet kuivalle maalle. Vyöhykkeellä on
kuitenkin joitakin veteen (paikalliset jääjärvet) syntyneitä muodostumia. Harjut ja
muut sora- ja hiekkamuodostumat ovat syntytapansa vuoksi säilyneet alkuperäisinä
lukuun ottamatta virtaavan veden tai tuulen toiminnan aiheuttamia vähäisiä muutoksia. Vedenkoskemattoman alueen harjut ovat em. syistä tärkeitä, kun selvitellään
harjujen ja muiden muodostumien syntytapaa. Ne ovat myös merkittävää vertailuaineistoa harjujen synnyn jälkeisten geologisten prosessien selvittelyssä.
Vanhojen harjujen alue
Alue käsittää yli puolet Suomen pinta-alasta ja se kattaa osin samoja alueita kuin
Harjuvyöhykkeet II, IV ja VI. Alueella esiintyy nuorten, mannerjäätikön viimeisen
sulamisvaiheen aikana syntyneiden harjujen lisäksi niitä vanhempia harjumuodostumia. Muodostumien päällä on mannerjäätikön etenemisen merkkinä yleensä moreenia. Vanhoilla harjuilla on maisemakuvassa vähäinen merkitys, mutta suuri merkitys
jääkausiajan vaiheiden selvittämisessä.
Harjujensuojelu käsittää elottoman luonnon lisäksi harjujen kasvipeitteen ja eläimistön, jotka usein ovat ainutlaatuisia. Harjumuodostumille on ominaista vaihtelevat
kasvupaikkaolosuhteet, kuten pienilmaston suuri vaihteluväli lyhyissä aikajaksoissa
sekä suuret pienilmastolliset erot lyhyillä etäisyyksillä, suuret kaltevuudet sekä rapautuminen ja maan pintakerrosten vieriminen. Paikoin myös tavallista harjuainesta
ravinteikkaampien maalajien esiintyminen harjuaineksen seassa luo edellytykset harjuille tunnusomaisten ja yksinomaan niillä menestyvien kasvillisuustyyppien, kuten
harjulehtojen ja puolilehtojen esiintymiselle. Yhtenä merkittävimpänä esimerkkinä
ovat Etelä-Hämeen harjuilla esiintyvät pähkinälehdot. Varsinaisia harjumetsätyyppejä tavataan Salpausselkävyöhykkeellä ja sen eteläpuolella. Kainuun ja Lapin harjuilla
on tavanomaisten metsätyyppien lisäksi jäkäläisiä nummiyhdyskuntia. Harjujensuojeluohjelman rajauksissa on kasvillisuuteen liittyvät erityispiirteet otettu mahdollisimman tarkoin huomioon. Harjualueista suoranaisesti riippuvaisia eläinlajeja
ei ole monia. Yhtenä esimerkkinä on hietikoiden hyönteiset. Pohjois-Karjalassa ja
Kainuussa rajan tuntumassa olevat harjujaksot, särkät, ovat merkittäviä metsäpeuran
talvilaitumina ja Pohjois-Suomen jäkäläiset harjukankaat porolaitumina.
2.3.1

Lunastus ja korvaus
Harjujensuojeluohjelmaan kuuluvien harjujen suojelu on pääosiltaan toteutettu ilman
valtiolle aiheutuvia välittömiä kustannuksia, sillä maa-aineslain mukaisesta ottamisluvan epäämisestä ei yleensä aiheudu valtiolle kustannuksia. Suojelun toteuttaminen
ei useimmissa tapauksissa ole edellyttänyt muita rajoituksia, joista valtiolle olisi tullut
kustannuksia.
Maa-aineslain mukainen lunastusvelvollisuus ( 8 §:n 1 momentti) tai korvausvelvollisuus (26 § 2 mom) voi syntyä valtiolle ottamisluvan epäämisen seurauksena.
Korvausta on maksettu ottoluvan epäämisestä niissä tapauksissa, joissa soranotto on
aloitettu ennen 4.7.1980. Eräin edellytyksin korvausvelvollisuus on syntynyt myös
silloin, kun alue on hankittu soranottotarkoituksessa ennen ko. ajankohtaa.
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2.3.2

Maa-aineslain mukainen lupamenettely HSO-alueilla
Ohjelmaan kuuluvien harjujen suojelua on toteutettu viranomaisten yhteistyönä.
Ympäristöministeriö on harjujensuojeluohjelman toteuttamisesta vastannut ylin viranomainen. Alueelliset ympäristökeskukset ja aikaisemmin lääninhallitukset ovat
valvoneet ja ohjanneet alueellaan ohjelman toteuttamista. Kunnissa maa-ainestenottoon liittyvä valvonta kuuluu yleensä ympäristö- tai rakennuslautakunnalle.
Ympäristöministeriö ja alueelliset ympäristökeskukset ovat antaneet vuosina 19842003 arviolta noin 200 maa-aineslain mukaista lausuntoa valtakunnallisen harjujen
suojeluohjelmaan kohdistuvista lupahakemuksista. Niistä soranotolle myönteisiä on
ollut arviolta 10 %, osittain myönteisiä 40 % ja kielteisiä 50 %. Myönteiset ja osittain
myönteiset lausunnot ovat koskeneet vanhojen ottoalueiden maisemointiin liittyviä
lupia tai isojen suojelumuodostumien reuna-alueille vanhoihin ottoalueisiin kohdistuneita lupia. Joitakin ottamislupia on myönnetty myös harjujensuojeluohjelman
tavoitteiden vastaisesti alkujaan luonnontilaisille alueille.

14
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3 Tutkimusalueet ja –menetelmät

3.1

Tutkimusalueet
Selvitys käsitti kaikki Harjujensuojeluohjelmaan kuuluvat alueet, yhteensä 159 kpl
(kuva 2). Ne sijaitsivat eri puolilla Suomea painottuen Salpausselkävyöhykkeisiin.
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Kuva 2. Harjujensuojeluohjelma-alueiden tunnus ja
sijainti. Luokittelu alueen
pinta-alan perusteella.
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3.2

Tutkimusmenetelmät
3.2.1

Paikkatieto-ohjelma ja aineistot
Tutkimusmenetelminä soranottoalueiden tilan selvittämisessä on käytetty digitaalisia
kartta- ja maankäyttöaineistoja sekä maa-ainestenotto- ja -lupatietoja. Lisäksi on käytetty kaukokartoitusmenetelmiä, kuten digitaalisia LandSat -satelliittikuvia ja vääräväri-ilmakuvia, jotka soveltuvat varsin hyvin soranottoalueiden tilan tutkimiseen
Selvityksessä käytettiin paikkatieto-ohjelmana ArcView GIS versio 8. Selvityksessä
hyödynnettiin seuraavia digitaalisia aineistoja:
- PerusCd, lähestymiskartat: 1:500 000 ja 1:1 000 000 (Maanmittauslaitos, 2002)
- Luonnonsuojelualueet 1:20 000 (YM, MH, Metla, 2002)
- Luonnonsuojeluohjelma-alueet 1:20 000 (ympäristöhallinto)
- Natura 2000 alueet (SYKE)
- Pohjavesialueet 1:20 000 (ympäristöhallinto, 1996)
- Sora- ja harjumuodostumien vyöhykkeet n. 1:1 milj. (YM, GTK, 1979)
- Valtakunnallinen seutukaavatietokanta (SYKE)
- Yleiskaavat (SYKE)
- Maa-ainestenotto – ja lupatiedot. Motto–tietojärjestelmästä (ympäristöhallinto,
2003)
- SLICES alueiden käyttö 10*10 m rasteri (MML, 2000)
- LandSat 7 ETM pikselikoko 12,5 m (Metria, 1999–2001)
- Digitaaliset ortoilmakuvat (vääräväri/mustavalko) (FM-kartta 2003–2004)
- Matsähallituksen kiinteistöt (MH, 2005).
Digitaaliset ortoilmakuvat on tuotettu kuvauksista vuosilta 1999–2003 ja
LANDSAT -satelliittikuvat vastaavasti vuosilta 1999–2001. Korkeusmallina on käytetty Maanmittauslaitoksen 25 metrin grid-mallia.
Hankkeessa käytettiin ensisijaisesti digitaalisia väärävärikuvia ja alueilta, josta ko.
kuvat eivät olleet käytettävissä tulkinta tehtiin joko mustavalkoisilta ortokuvilta tai
LANDSAT –satelliittikuvilta. Ortokuvista oli differentiaalisella oikaisulla poistettu
geometriset vääristymät ja ne vastasivat geometrialtaan ja mittakaavaltaan karttaa. Ortokuvat voitiin sitoa paikkatieto-ohjelman avulla koordinaatistoon ja siten
esimerkiksi peruskarttaan ja niitä voitiin käyttää pinta-alatarkkaan mittaamiseen.
Digitaalisia väärävärikuvia oli käytettävissä 375:n kuopan alueelta.
Slices-aineistoa hyödynnettiin 440:n kuopan osalta.
3.2.2

Olemassa olevan lupa- ja suunnitteluaineiston keruu
Harjujensuojeluohjelma-alueita koskevat soranottosuunnitelmat sekä lupahakemukset ja -päätökset kerättiin ympäristöministeriön arkistoista. Aineistot olivat
osin puutteelliset. Aineistoista tallennettiin keskeiset tiedot ottoaluekohtaisiin wordtiedostoihin sekä skannattiin keskeiset suunnitelmakartat. Tiedot sidottiin paikkatieto-ohjelmassa ottoalueisiin.
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3.2.3

Maastotarkistukset
Yksityiskohtaisempaa tietoa ottoalueiden tilasta saatiin maastotarkistuksista. Vuosina
2003 ja 2004 tehtiin maastokäynti 253:lla harjujensuojeluohjelma-alueella sijaitsevalla
soranottoalueella. Maastokäynnit tehtiin pääosin eteläisessä ja keskisessä Suomessa.
Maastossa tehtiin havaintoja myös muista HSO-alueiden luonnontilaa ja maisemakuvaa merkittävästi muuttaneista maankäyttömuodoista. Havainnot kirjattiin kenttämuistioon ja soranottoalueet sekä muut kohteet valokuvattiin digitaalisella kameralla.
Kuvat linkitettiin paikkatieto-ohjelmassa ko.kohteisiin.
Ottoalueet luokiteltiin jälkihoidon tason perusteella:
- Jälkihoidettu; alue on muotoiltu, pintaverhoiltu ja sinne on istutettu/
kylvetty kasvillisuus
- Muotoiltu ja istutettu
- Muotoiltu
- Jälkihoitamaton
- Aktiivinen; toiminnassa oleva ottoalue, jossa on voimassa oleva lupa tai
kotitarveottoalue
3.2.4

Laatuarvio
Harjujensuojeluohjelma-alueiden alkuperäiset rajaukset vuodelta 1984 oli esitetty joidenkin isojen suojeluohjelma-alueiden osalta varsin suuressa mittakaavassa
(1:50 000). Tällöin rajauksen viivan paksuus saattoi merkitä useita kymmeniä metrejä
maastossa.
Digitoitaessa ympäristöhallinnon paikkatietoaineistoon harjujensuojeluohjelmarajauksia alkuperäisiltä kartoilta oli digitointi mittakaavana käytetty 1:20 000. Digitaaliset rajaukset eivät vastaa kaikkien alueiden osalta täysin alkuperäisiä. Tässä
hankkeessa tarkastelu tehtiin lähes yksinomaan digitaalisesta aineistosta, mikä saattaa aiheuttaa vähäistä epätarkkuutta.
Ottoaluetilanne harjujensuojeluohjelma-alueella vuodelta 1984 oli vaikea määrittää
johtuen siitä, että alkuperäiset kartat olivat paikoin liian suurimittakaavaisia sekä
toisaalta siitä, että karttapohjat olivat osin vanhentuneita.
Tämän hankkeen yhteydessä tehdyissä ottoaluerajauksissa saattaa olla virheitä.
Tämä johtuu lähinnä siitä, että kaikilta alueilta ei ollut käytettävissä riittävän hyvää aineistoa esim. väärävärikuvia. Paikoin ottoalueiden rajaus oli hankalaa, vaikka
käytettävissä oli väärävärikuvat. Pääosin rajauksia kuitenkin voidaan pitää varsin
luotettavina, etenkin jos tarkastelumittakaava on yli 1:10 000.
Jälkihoidon tila pystyttiin määrittämään luotettavasti niiltä alueilta, joilla tehtiin
maastokäynti. Muilta alueilta jälkihoidon tilan luokituksessa on käytetty arviota ja
niissä saattaa esiintyä virheellisyyksiä. Ottoalueita ei ole jaettu jälkihoitotavan perusteella osa-alueisiin. Jälkihoitoluokka koko ottoalueelle on määräytynyt pääasiallisen
jälkihoitotilanteen mukaisesti. Poikkeuksena ovat toimivat ottoalueet, jotka ovat
kaikissa tapauksissa määränneet jälkihoitoluokan. Jälkihoidon tila ottoalueilla on
saattanut muuttua kartoituksen jälkeen.
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Kuva 3 . LandSat -satelliittikuva (yläkuva) ja vääräväri -ilmakuva (alakuva) samasta kohteesta. Soranottoalueet erottuvat varsin hyvin vääräväri -ilmakuvista (vaaleat alueet) ja sopivissa olosuhteissa alueet erottuvat selvästi myös LandSateista (pinkit alueet). Kuvien mittakaava noin 1:20 000. Kuvien kuvausajankohdassa on hieman eroa.
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4 Tulokset ja tulosten tarkastelu

4.1

Yleistä
Maastotarkastelun ja digitaalisten paikkatietoaineistojen avulla hankkeessa rajattiin 565 soranottoaluetta, jotka sijaitsivat harjujensuojeluohjelma-alueilla tai niiden
välittömässä läheisyydessä. HSO-alueilla sijaitsi joko kokonaan tai osittain 525 ottoaluetta, joista 45 ottoaluetta sijaitsi ainakin osittain rajoitetun oton alueella. Lisäksi
selvitykseen otettiin mukaan 40 ottoaluetta, jotka sijaisivat suojeluohjelma-alueen
välittömässä läheisyydessä. Suuri osa ottoalueista oli olemassa jo harjujensuojeluohjelmaa vahvistettaessa vuonna 1984. Kaikkiaan tarkasteltavien ottoalueiden pinta-ala
oli 1070 hehtaaria. Näistä HSO-alueilla sijaitsevien ottoalueiden pinta-ala oli yhteensä
880 hehtaaria. Rajoitetun oton alueilla ottoalueita oli 116 hehtaaria.
Tutkimustulosten perusteella suurin osa HSO-alueilla sijaitsevista soranottoalueista oli pinta-alaltaan pieniä. Ottoalueista 25 % oli pinta-alaltaan alle 0,1 hehtaaria ja 75 % alle hehtaarin. Soranottoalueiden jälkihoidossa oli merkittäviä puutteita ja jälkihoitotoimet eivät läheskään aina vastanneet tämän hetken vaatimuksia.
Jälkihoidon taso todettiin tai arvioitiin 460 ottoalueelta. Ottotoimintaa tapahtui
edelleen 95:llä ottoalueella. Jälkihoitamattomia ottoalueita oli 197 kpl. Osittain
tai kokonaan jälkihoidettuja tai luontaisesti metsittyneitä ottoalueita oli 148 kpl.
Seuraavissa kappaleissa HSO-alueet on luokiteltu neljään ryhmään:
- alueet, joilla on tai on ollut laaja-alaista soranottoa
- alueet, joilla on ollut melko paljon soranottoa. Lisäksi tähän ryhmään
on otettu pienimuotoisemmankin ottotoiminnan alueita, jos kyseessä
on ollut luvanvarainen ottotoiminta
- alueet, joilla ottotoiminta voidaan katsoa kotitarveotoksi
- alueet, joilla ei ole tai ole ollut ottotoimintaa.
Kahden ensimmäisen ryhmän tilanne tarkastellaan yksityiskohtaisesti ja kahden
viimeisen ryhmän otto-, maankäyttö- ja suojelutilanne esitetään yhteenvetotaulukoissa. Lisäksi on tarkasteltu erikseen alueet, joilla soranotto on ollut vähäistä, mutta
muu harjuluontoon vaikuttava toiminta on ollut merkittävää.
Ryhmittelyperusteena on osin subjektiivinen näkemys, mistä syystä luokkien väliset erot ovat paikoin häilyvät.
Yksityiskohtaisissa tarkasteluissa harjujensuojeluohjelma-alueeseen liittyvät pinta-ala-, otto-, omistaja-, maankäyttö-, suojelu-, pohjavesialue- ja kaavoitustiedot on
koottu aluekarttojen yhteyteen tietolaatikoiksi. Näistä löytyvät seuraavat tiedot:
- aluetunnus: HSO-alueen tunnus, jonka sijainti löytyy kuvasta 2
- maapinta-ala: HSO-alueen maapinta-ala SYKEn paikkatietoaineistosta
- soranottoalueet yhteensä/HSO-alueella/rajoitetunoton alueella: tutkimuksen
yhteydessä selvitetty/arvioitu soranottoalueiden pinta-ala HSO-alueilla ja
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niiden välittömässä läheisyydessä/HSO –alueilla sijaitsevien ottoalueiden
pinta-ala/rajoitetun oton alueella sijaitsevien ottoalueiden pinta-ala
- metsähallituksen hallinnoima alue: valtion omistuksessa olevan HSO-alueen
pinta-ala
- suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet: arvio (prosenttiosuus) siitä paljonko
HSO-alueesta kuuluu erilaisiin muihin suojeluohjelma- suojelu- tai
Natura –alueisiin.
- pohjavesialue: arvio (prosenttiosuus) siitä paljonko HSO-alueesta sijaisee
ympäristöhallinnon luokittelemilla pohjavesialueilla.
Kaavoitus
- maakuntakaava: HSO-aluetta koskevat kaavamerkinnät ja aluevaraukset
niin seutu- kuin maakuntakaavoista
- yleiskaava: mikäli HSO-alueelle on laadittu yleiskaava ilmoitetaan sen nimi
ja valmistumisaika.

4.2

Harjujensuojeluohjelma-alueet, joilla oli
ollut laaja-alaista ottotoimintaa
Tässä kappaleessa tarkastellaan yksityiskohtaisesti niiden harjujensuojeluohjelmaan
kuuluvien alueiden soranottotilanne, joilla oli ollut tai oli laajamittaista soranottoa.
Lisäksi näillä alueilla ottotoiminta oli yleensä vielä käynnissä tai ottoalueet olivat
jälkihoitamattomia.
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Solttilannummi/Hyvinkää, Nurmijärvi; aluetunnus 5
Maapinta-ala: 173 ha
Soranottoalueet yhteensä/HSO-alueella/rajoitetunoton alueella: 47,1/13,0/11,2 ha
Metsähallituksen hallinnoima alue: Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet: 0 %
Pohjavesialue: I lk (100 %)
Kaavoitus:
Maakuntakaava
Arvokas harjualue
Aluevaraukset:
Suojelualue
Maa- ja metsätalousvaltainen alue; reuna-alueita
Virkistysalue; reuna-alueita koillisosassa
Taajamatoimintojen alue; reuna-alueita kaakkoisosassa

12/-97 06/-04

05/-92
501
11/-89

502

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO
Luokittelematon
Otto käynnissä
Jälkihoitamaton
Muotoiltu
Jälkihoidettu
Ottolupa päättyy

Valtionmaat

0

500 metriä

HSO-alue
Rajoitetun oton alue
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Ottotilanne
1984
HSO-alueella sijaitsi ottoalue, joka rajattiin suojelualueen ulkopuolelle rajoitetun oton
alueeksi. HSO-alue rajoittui idässä laajaan ottoalueeseen. Solttilannummen deltaa
pidettiin eräänä merkittävimpänä HSO-alueena Etelä-Suomessa.
2003
Ottotoiminta alueella oli päättynyt. Rajoitetun oton alueella sijaitseva kuoppa 501 oli
Kuva 4. Kuoppa 501 oli
lähes kokonaan jälkihoitamatta ja oli pikaisen kunnostuksen tarpeessa. Alueella oli
pääosin jälkihoitamatta
(vasen kuva). Kuopan 502
ottolupa voimassa vuoteen 2004 asti 280 000 k-m³:lle. Kuoppa 502 oli lähes kokonaan
lounaispuolella oli sijainnut
jälkihoidettu. Kuopan 502 lounaispuolella oli HSO-alueelle sijoittuva yli hehtaarin
soran varastokasa-alue,
joka oli kokonaisuudessaan kokoinen entinen varastokasa-alue, josta oli kuorittu maan pintakerros pois noin
HSO-alueella (oikea kuva). parin metrin paksuudelta.

Ottoluvat
Kuopat 501 ja 502
Alueelle oli myönnetty rakennuskaavan mukainen ottolupa vuonna 1978. Tilapäinen
ottolupa myönnettiin 1981. Lääninhallitus keskeytti ottotoiminnan 1982. Alueelle haettiin uusi lupa 1982. Maa ja metsätalousministeriön sekä lääninhallituksen mielestä
otto alueella oli maa-aineslain vastaista ja alueen suojelumahdollisuudet vaikeutuisivat soranoton jatkuessa. Vuonna 1983 ympäristöministeriö esitti lausuntonaan,
että maisemointiin tähtäävä otto oli perusteltua, koska alueella oli jo tapahtunut
soranottoa huomattavassa määrin. Ministeriö rajasi 10,5 ha:n alueen, mistä soraa
voitaisiin ottaa.
Luvan hakija ei kuitenkaan muuttanut alkuperäistä huomattavasti laajemman
ottoalueen käsittävää ottosuunnitelmaa. Tämän seurauksena kunnan kaavoitus- ja
mittaustoimisto laati kaksi vaihtoehtoista jälkihoitosuunnitelmaa alueelle. Ympäristöministeriön mielestä lisäotto alueella voisi tapahtua toisen suunnitelman mukaisesti.
Ottolupa myönnettiin vuonna 1985 yhteensä 4,5 milj.k-m³:lle. Lupaan sisältyi ilmeisesti saman hakijan lähistöllä sijaitsevia muita ottolupia ja niihin sisältyviä ottomääriä. Kuopan 501 ottomäärästä ei ollut käytettävissä eriteltyjä tietoja.
Vuonna 1989 kuopalle 501 myönnettiin 120 000 k-m³:n ottolupa kolmeksi vuodeksi.
Vuoden 1989 lopussa oli alueen luoteisosa maisemoitu. Vuonna 1992 myönnettiin
400 000 m³:n lupa ja vuonna 1999 viideksi vuodeksi 280 000 m³:n lupa. Tähän lupaan
sisältyi aikaisempien lupien mukaista ottoa. Vuonna 1992 myönnettiin myös 900 000
k-m³ :n lupa, joka koski kuoppaa 502.
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Lohjanharju/Lohja; aluetunnus 7

Maapinta-ala: 210 ha
Soranottoalueet yhteensä/HSO-alueella/rajoitetunoton alueella: 41,1/9,8/- ha
Metsähallituksen hallinnoima alue: Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet: Natura (80%)
Pohjavesialue: I lk (100 %)
Kaavoitus:
Maakuntakaava
Tieliikennevaraukset; moottoritie leikkaa alueen pohjoisosaa, lisäksi luoteisosassa
toinen tie
Arvokas harjualue; vähäinen reuna-alue koillisosassa
Aluevaraukset:
Suojelualue
Maa- ja metsätalousvaltainen alue
Teollisuustoimintojen alue
Yleiskaava
Lohjanharjun osayleiskaavan muutos ja laajennus (2002); alueen lounaiskulma

07/-9111/-96
712
05/-85
05/-85

711

08/-83

709

708

705
706
704

06/-95

702

11/-11 11/-08
11/-01
08/-06

707

703
701

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO
Luokittelematon
Otto käynnissä
Jälkihoitamaton
Muotoiltu
Jälkihoidettu
Ottolupa päättyy

Valtionmaat

0

1 000 metriä

HSO-alue
Rajoitetun oton alue
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Ottotilanne
1984
Alueella oli neljä pienehköä ottoaluetta 704, 711 (2 kuoppaa) sekä ottoalueen 708
pohjoispuolella nyt jo metsittynyt kuoppa. Lisäksi alueeseen rajoittui useita ottoalueita. Alueelle oli laadittu vuonna 1983 soranoton yleissuunnitelma, jonka ohjeellisena
tavoitteena oli, että soranotto alueelta olisi päättynyt ja alueet maisemoitu vuoteen
2000 mennessä.
2003
Otto oli laajentunut HSO-alueelle monin paikoin. Alueella sijaitsi kymmenen ottoaluetta, joista laajamittaisessa maa-aineslain mukaisessa ottotoiminnassa oli yksi alue ja
kotitarveotossa kolme aluetta.

Kuva 5. Kuopassa 701 oli
autonromuja (vasen kuva)
ja kuopassa 702 otto oli
ulottunut HSO-alueelle
(oikea kuva).
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Kuoppa 701: Jyrkkä rinne HSO-alueella ja ilmeisesti käynnissä pienimuotoista ottotoimintaa. Kuopassa oli paljon autonromuja ym.
Kuoppa 702: Otto jatkui itäpäässä HSO-alueella. Kuopassa oli ylijäämämaita ja soranottoon liittyviä romuja. Alue oli osin jälkihoitamaton.
Kuoppa 703: Vuoden 2003 lopussa alueella oli voimassa kaksi soranottolupaa yhteensä 670 000 k-m³:lle. Luvat umpeutuvat vuonna 2006 ja 2008. Otto ulottui monin
paikoin HSO-alueelle.
Kuoppa 704: Vanha pieni jyrkkärinteinen metsittynyt kuoppa.
Kuoppa 705: Vanha pieni kuoppa. Koekuoppia.
Kuoppa 706: Jyrkkä n.18 m korkea rinne HSO-alueella. Varastohiekkakasoja.
Kuoppa 707: Sijaitsi HSO-alueen välittömässä läheisyydessä. Oli osittain jälkihoidettu
ja osittain toiminnassa.
Kuoppa 708: Otto oli päättynyt. Otto ja jälkihoitotoimet olivat ulottuneet HSO-alueelle etenkin alueen koillisosassa.
Kuoppa 709: Otto oli päättynyt. Otto ja jälkihoitotoimet olivat ulottuneet HSO-alueelle etenkin alueen luoteisosassa.
Kuoppa 711: Jyrkkä n. 15 m korkea rinne HSO-alueella. Alueella oli ottotoimintaa.
Kuoppa 712: Varastorakennuksia. Maansiirtotöitä, muttei varsinainen ottoalue.
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Kuva 6. Toiminnassa
ollut jälkihoitamaton
kotitarvekuoppa 711.

Ottoluvat
Kuoppa: 702
Tila: 1:30
Alueelle oli myönnetty soranottolupa vuonna 1983 kymmeneksi vuodeksi
52 000 k-m3:lle. Tarkoituksena oli vuonna 1976 hyväksytyn suunnitelman mukaisen
ottamisen jatkaminen ja alueen maisemointi. Maa- ja metsätalousministeriö katsoi,
että kaivun loppuunsaattaminen alueella oli tarkoituksenmukaista, koska alueella oli
jo tapahtunut soranottoa ja luvan hakija oli ryhtynyt alueella erityisiin kustannuksia
aiheuttaviin toimenpiteisiin soranoton jatkamiseksi. Tästä syystä ottoalue rajattiin
suojelualueen ulkopuolelle.
Luvan voimassaoloaikaa oli jatkettu vuonna 1993. Jälkihoitotöille oli myönnetty
vuonna 1995 jatkoaikaa vuoteen 1998 saakka. Jälkihoitotyöt myöhästyivät, sillä huonon markkinatilanteen johdosta alueella oli varastoituna soraa kasoille.
Kuoppa: 703 Tilat: 2:40, 2:41, 2:55, 1:18, 2:44, 1:155, 4:69, 4:19
Vuonna 1983 laadittiin yhteinen soranottosuunnitelma 83 ha :n alueelle (kuopat 703,
706 ja 707). Suunnittelualue oli noin 2 km pitkä ja 400-500 m leveä. Suunnitelman
toteuttamisen ohjeellinen takaraja oli vuosi 2000, jolloin alueen oli tarkoitus olla pääpiirteissään maisemoitu. Hyötymassoja alueelta oli tarkoitus ottaa 3,7 milj. k-m³. Suurimmat ottomäärät suunniteltiin otettavan kuopan 703 länsiosasta. Ottamistoiminta
oli lähes pysähdyksissä 1980-84 rakennuskaavan laatimisen takia. Alue oli toimenpidekiellossa vuoteen 1985 asti, sillä Lohjanharjun alueelle laadittiin yleiskaava.
Itäosa Tilat: 2:40, 2:41 ja 2:55
Vuonna 1983 laaditun ottosuunnitelman mukaan alueelta oli mahdollista ottaa
260 000 k-m³ soraa. Alueella oli vanha soranottoalue, jonka pohjoispäähän uusi otto
painottui.
Vuonna 1985 lupaa haettiin viideksi vuodeksi 230 000 k-m³:lle. Ympäristöministeriö
totesi lausunnossaan, että suunnitelman I-vaihe sijoittui osin suojelualueelle ja kaivualue tuli siitä syystä supistaa. Alueelle myönnettiin vuonna 1985 viideksi vuodeksi
88 000 k-m³:n ottolupa.
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Keskiosa Tila 1:18
Alueelle haettiin ottolupaa 1985. Alueella oli ennestään sorakuoppa, jota ei oltu
käytetty 1970-luvun jälkeen. Vanhaa kuoppaa oli tarkoitus laajentaa ensimmäisessä vaiheessa länteen ja luoteeseen. Toisessa vaiheessa otto suuntautuisi itään
Lohjan kunnan omistaman soranottoalueen rajalle. Ottosyvyys oli 5-25 m ja ottomäärä
190 000 k-m³. Ottamistoiminnan päätyttyä alue oli määrä maisemoida eikä soranottoa
sen jälkeen enää jatkettaisi.
Lupa myönnettiin vuonna 1985 viideksi vuodeksi 190 000 k-m³:lle. Alueelle on
myöhemmin myönnetty vielä kaksi uutta lupaa.
Keskiosa Tila 2:44 (nyk. 2:169 ja 2:170)
Alueelle haettiin vuonna 1983 soranottolupaa 210 000 k-m³:lle. Tietoja lupapäätöksestä
ei ollut käytettävissä.

Kuva 7. Laaja ottoalue 703.
Ottoalue oli toiminnassa
ja otto oli ulottunut HSO
-alueelle.
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Länsiosa Tila 4:69, 4:19
Alueelle myönnettiin vuonna 1983 vuoden ottolupa 45 000 k-m³:lle. Ottoalue sijaitsi
suojelualueen ulkopuolella. Vuonna 1985 laadittiin uusi ottosuunnitelma ja lupa
myönnettiin viideksi vuodeksi 200 000 k-m³:lle. Otto oli suunniteltu toteutettavan
kolmessa vaiheessa alkaen pohjoispäästä ja edeten kohti etelää. Toisessa vaiheessa
pohjoispää luiskattaisiin ja kolmannessa vaiheessa otto siirtyisi tilan 4:19 puolelle.
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Vuonna 1991 myönnettiin uusi lupa 350 000 k-m³:lle. Toiselle hakijalle myönnettiin
samalle tilalle 60 000 m³:n lupa vuonna 1987. Tästä luvasta ei ollut tietoja käytettävissä.
Tämän jälkeen alueelle on myönnetty vielä kolme lupaa:
- 250 000 k-m³:n lupa voimassaoloaika 1996-2006,
- 30 000 k-m³:n lupa voimassaoloaika 1997-2001
- 250 000 k-m³:n lupa voimassaoloaika 2001-2011.
Länsiosa Tila 1:155
Tilalle myönnettiin vuonna 1998 kymmenen vuoden ottolupa 420 000 k-m³:lle. Alueella oli ollut ottoa aikaisemmin. Tästä luvasta ei ollut tietoja käytettävissä.
Kuoppa: 707 Tilat: 5:177, 5:34, 5:16
Kuopan 707 laajentamiseen haettiin 300 000 k-m³:n lupaa vuonna 1983. Kuoppaa oli
tarkoitus laajentaa kolmessa vaiheessa pohjoiseen ja länteen niin, että ottamistoiminta
olisi ulottunut myös suojelualueelle. Ympäristöministeriö ei puoltanut suunnitelmaa
siltä osin kuin otto tapahtuisi suojelualueella. Ottoa ko.alueella ei ole tapahtunut.
Kuoppa: 709 Tilat: 4:51, 4:52, 4:62, 6:1
Alueelle oli haettu vuonna 1982 soranottolupaa 400 000 k-m³:lle. Alueelta oli otettu
soraa jo pitkään ja siellä oli toiminut betonitehdas vuodesta 1967. Ottoa ei vastustettu
siltä osin kuin se tapahtui suojelualueen ulkopuolella. Luvanhakija jätti uuden hakemuksen vuonna 1983 vaiheelle I ja ottomäärälle 75 600 k-m³. Suunnitelman mukaan
ottoaluetta laajennettaisiin itään. Myös lounaispäässä suoritettaisiin kaivua. YM ei
vastustanut ottoa suojelualueen ulkopuolella. Kunnanhallitus myönsi vuonna 1983
luvan 1,5 vuodeksi 75 600 k-m³:lle. Lupa-aikaa pidennettiin kesään 1986 asti. Tilalle
6:1 oli samalle hakijalle vuonna 1983 myönnetty puolen vuoden ottolupa 20 000
k-m³:lle. Lupapäätös oli voimassa siihen saakka kunnes hakijan edellä mainittu
400 000 m³:n lupahakemus oli ratkaistu.
Vuonna 1986 haettiin 300 500 k-m³:n ottolupaa vaiheille II ja III. Toisessa vaiheessa soraa oli tarkoitus ottaa alueen koillisosasta ja kolmannessa vaiheessa alueen
keskiosasta ja osittain koillisosasta. Suurin osa edellisen luvan mahdollistamista
ottamismäärästä oli vielä ottamatta. Lupa myönnettiin siten, että vaiheiden II ja III
osalta rajattiin suojeluohjelma-alueelle ulottuva osa pois ja vaiheen I hyödyntämättömälle osalle myönnettiin uusi lupa. Lupa myönnettiin vuonna 1986 viideksi vuodeksi
100 000 k-m³:lle
Kuopan itäosalle (tila 6:1) on myönnetty vuonna 1991 uusi lupa viideksi vuodeksi
83 500 m³:lle. Tästä luvasta ei ollut käytettävissä lisätietoja.
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Keräkankare/Nummi-Pusula, Somero; aluetunnus 13

Maapinta-ala: 773 ha
Soranottoalueet yhteensä/HSO-alueella/rajoitetunoton alueella: 52,0/42,6/22,9 ha
Metsähallituksen hallinnoima alue: Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet: Natura (20%) ja Maisemakokonaisuus (10 %)
Pohjavesialue: I lk (95 %)
Kaavoitus:
Maakuntakaava
Tieliikennevaraukset; alueen halki etelä-pohjoissuunnassa
Aluevaraukset:
Maa- ja metsätalousvaltainen alue
Suojelualue

04/-8812/-92
10/-03
03/-93

1307

1308

03/-89 02/-93
08/-05
02/-00

1320
1306

1323

1322
1305
1304

1309

1325

1324

1301

02/-00 04/-05 04/-93 01/-08
04/-93
12/-88
1303
09/-89
1302

1321

1327

1326

1328

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO
Luokittelematon
Otto käynnissä
Jälkihoitamaton
Muotoiltu
Jälkihoidettu
Ottolupa päättyy

Valtionmaat

0

1 000 metriä
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HSO-alue
Rajoitetun oton alue

1310

Ottotilanne
1984
HSO-alueelle jätettiin kolme osa-aluetta (kuoppien 1302,1303,1308 lähialueet), joilla
mahdollistettiin rajoitettu soranotto. Lisäksi alueella oli neljä ottoaluetta sekä kaatopaikka ja suojelualueen välittömässä läheisyydessä yksi ottoalue.
2003
Rajoitetun oton alueet olivat laajentuneet HSO-alueelle. Lisäksi alueella oli useita
uusia pieniä kuoppia. Alueella sijaitsi myös ampumarata, hiihtokeskus, epävirallinen
motocrossrata sekä maankaatopaikka romuautoineen.
Kuoppa 1301: Sijaitsi HSO-alueen välittömässä läheisyydessä alueen lounaisosassa.
Kuoppa 1302 ja 1303: Otto oli laajentunut merkittävästi HSO-alueelle. Otto oli käynnissä ja vuoden 2003 lopussa voimassa olleet kolme ottolupaa mahdollistivat yli 400
000 k-m³:n soranoton vuoteen 2012 mennessä.
Kuoppa 1304: Pieni osittain metsittynyt kuoppa, jolla otto oli päättynyt.
Kuoppa 1305: Vanha metsittynyt kuoppa.
Kuoppa 1306: Alueella oli ottotoimintaa. Otto jatkui ilmeisesti jo aikaisemmin lopetetussa kuopassa.
Kuoppa 1307: Laaja kuoppa, joka rajoittui HSO-alueen luoteisosaan.
Kuoppa 1308: Rajoitetun oton alue, jolla oli laajamittaista ottotoimintaa. Otto oli
ulottunut etenkin kuopan lounaisosassa myös HSO-alueelle. Otto oli käynnissä
ja vuoden 2003 lopussa voimassa olleet kaksi ottolupaa mahdollistivat yli 500 000
k-m³:n soranoton vuoteen 2008 mennessä.
Kuoppa 1309: Jälkihoitamaton ottoalue, josta edelleen otettiin vähän soraa. Osittain
metsittynyt.
Kuoppa 1310: Jälkihoitamaton kauas näkyvä ottoalue, jonka seinämät olivat pystysuorat ja noin 20 metrin korkuiset. Kuopassa oli romua. Pikaisen kunnostuksen
tarpeessa.
Kuoppa 1320: Maankaatopaikka, jossa useita autonromuja hautautumassa maamassojen alle.
Kuoppa 1321: Toiminnassa oleva jälkihoitamaton kotitarvekuoppa.
Kuoppa 1323: Toiminnassa oleva jälkihoitamaton kotitarvekuoppa HSO-alueen rajalla.
Kuoppa 1324: Ampumarata, jonka yhteydessä oli ollut ottotoimintaa ja laajoja muutoksia harjuluonnossa.
Kuoppa 1325: Epävirallinen motocrossrata.
Kuoppa 1326: Hiihtokeskus, ei ottoalue.
Kuoppa 1327: Pieni hoitamaton ottoalue.
Kuoppa 1328: Toiminnassa oleva kotitarvekuoppa.

Kuva 8. Autonromuja oli
hautautumassa maamassojen alle epävirallisella
maankaatopaikalla alue
no:1320.
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Ottoluvat

Kuva 9. Voimassa olevien
lupien mukaan otto voi
jatkua vuoteen 2012 asti
kuopan 1302 alueella. Otto
oli laajentunut rajoitetun
oton alueelta varsinaiselle
HSO-alueelle.

Kuoppa 1302 Tilat: 4:140, 3:62 (nykyinen 17:0) ja 14:23 (nykyään 17:0)
Alueelle oli haettu soranottolupia seitsemän kertaa vuodesta 1984 lähtien. Alueen
itäpuolella oli lisäksi laaja soranottoalue 1303. Maastokatselmuksessa 1986 todettiin
tiloilla 3:62, 4:141 ja 14:23 jo tapahtuneen soranottoa siinä määrin, että alueelle oli
tarkoituksenmukaista laatia vierekkäisten tilojen kesken yhteinen jälkihoito- ja maisemointisuunnitelma.
Tilalle 1:410 tehtiin soranottohakemus vuonna 1984. Se kuitenkin hylättiin, sillä
tilalta ei oltu aikaisemmin otettu soraa. Tilan länsipuolella oli kuitenkin ottotoiminta
käynnissä. Ottosuunnitelmaa korjattiin ja lupa myönnettiin vuonna 1987.
Vuonna 1993 haettiin jatkolupaa tiloille 4:140 ja 17:0. Kunnanhallitus myönsi luvat,
mutta lääninhallitus jätti päätöksen vahvistamatta. Perusteluina oli, ettei ottamissuunnitelmia oltu laadittu eikä ottamista lupapäätöksen mukaisesti järjestetty niin,
että maa-ainesten ottamisen vahingolliset vaikutukset pohjaveteen ja maisemaan
jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. Alueelle laadittiin ottosuunnitelmat ja ottolupia
jatkettiin.

Kuoppa 1303 Tila: 4:141
Tilalle oli myönnetty vuonna 1983 soranottolupa. Lupapäätöksen mukaan vaihe
I:n jälkihoito tuli olla kokonaan suoritettu vuoteen 1987 mennessä ennen vaiheen
II aloittamista. Määräyksiä kaivusyvyydestä alueella havaittiin rikotun ainakin viidellä metrillä vuonna 1986. Vaiheelle II myönnettiin vuonna 1988 ottolupa viideksi vuodeksi. Vuosina 1993-2003 ottamista ei ollut tapahtunut. Vuonna 2002 tilalle
myönnettiin uusi soranottolupa. Otto liittyi ensisijassa alueen jälkihoitoon. Jälkihoitosuunnitelman mukaan ottoalueen pohja ja matalimmat luiskat metsitetään mäntyistutuksin ja korkeammat luiskat sidotaan ja maisemoidaan pensasistutuksin tai
muulla sopivalla tavalla.

Kuva 10. Otto oli alkanut
uudestaan jo jälkihoidetulla ottoalueella 1303.
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Kuoppa: 1306 Tila: 1:39
Alueelle haettiin vuonna 1987 soranottolupaa 15 vuodeksi 815 000 k-m³:lle. Lupaa
ei myönnetty, sillä alueella oli aiemmin ollut vain vähäistä soranottotoimintaa ja
alue sijaitsi harjunsuojeluohjelma-alueella. Maanomistaja valitti päätöksestä sekä
Uudenmaan lääninoikeuteen että korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi hakemuksen.
Alueella on kuitenkin ollut ottotoimintaa. Lupatietoja ei ollut käytettävissä.
Kuoppa: 1307 Tilat: 4:20, 4:30, 4:36
Soranottolupa oli myönnetty vuonna 1983 Suomen valtion omistamalle tilalle 4:20
kuopan 1307 etelä-osaan. Luvan aikana soraa otettiin vain 3070 k-m³, vaikka lupa
oli 75 000 m³:lle. Luvan voimassaoloaikaa jatkettiin vuonna 1988 ja uudestaan 1993.
Vuonna 1998 oli otettu vain pieni osa luvan mahdollistamasta kokonaisottomäärästä.
Vuonna 1998 myönnettiin uusi lupa viideksi vuodeksi 400 000 k-m³:lle.
Tilalle 4:30 kuopan koillisosaan on tehty ottosuunnitelma vuonna 1982. Lupa
myönnettiin 1988 viideksi vuodeksi. Lupaa jatkettiin 1998 ja se oli voimassa 2003
asti. Vuosina 1993-1998 tilalla ei ollut toimintaa.
Kuopan pohjoispuolella olevalla tilalla (4:36) oli ollut soranottolupa vuosina 19831992, mutta sieltä ei soraa oltu otettu.
Kuoppa: 1308

Tilat: 2:38 (nyk. 2:60), 9:1, 3:17 (nyk. 12:1)

Kuopan 1308 itä/etelä-osa
Alueelle haettiin vuonna 1983 soranottolupaa. Lupaa ei myönnetty, koska lääninhallituksen mukaan ottamisalueen sijoituksessa ei ollut riittävästi kiinnitetty huomiota
harjujensuojeluohjelman suojelualuerajauksiin eikä ottamisen yhteensovittamiseen
viereisellä tilalla 9:1 tapahtuvan ottamistoiminnan kanssa. Ottosuunnitelma muutettiin siten, että otto aloitettaisiin tilan 9:1 laajennuksena. Ottolupa myönnettiin kymmeneksi vuodeksi vuonna 1987. Uusi lupa myönnettiin vuonna 1998 ja se uusittiin
vuonna 2003 viideksi vuodeksi.
Samalle alueelle oli haettu myös toinen lupa tilalle Kilpiä, josta tila Sorakankare on
myöhemmin muodostettu. Alue sijaitsi osittain harjujensuojelualueella.
Kuopan keskiosa Tila 9:1
Ottolupa oli myönnetty vuonna 1983 viideksi vuodeksi. Soranotto tilalla oli aloitettu
jo 1970-luvun alkupuolella. Maa- ja metsätalousministeriö katsoi, että soranottoa
voitiin jatkaa tietyin varauksin, koska alueelta oli jo otettu soraa ja osa alueesta oli
kuorittu soranottoa varten. Alueelle tuli laatia maisemointisuunnitelma. Lupaa jatkettiin vuosina 1988, 1994 ja 2000. Ympäristöministeriö totesi lausunnossaan 1988,
että luiskakaltevuuksiin ja pohjan muotoiluun tulisi kiinnittää enemmän huomiota
kuin suunnitelmassa oli esitetty. Ottoa oli jatkettu viereiselle läntiselle tilalle (12:1)
ja alueilla oli yhteinen otto- ja maisemointisuunnitelma. Vuosina 1993-1995 ottotoiminnassa oli kahden vuoden tauko. Tämä johtui siitä, että lääninhallitus edellytti
luiskakaltevuuden olevan maisemallisista syistä vähintään 1:3 tai sitä loivempi, kun
se lupapäätöksessä oli 1:2.
Kuopan länsiosa Tila 3:17 (nyk. 12:1)
Vuonna 1983 myönnetyssä luvassa oli suunnitelma laajentaa alueella sijaitsevaa vanhaa toiminnassa olevaa sorakuoppaa länteen kohti viereistä tilaa (9:1) ja myöhemmin
yhdistää nämä. Nykyään tilalla on yhteinen lupa tilan 9:1 kanssa.
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Kuva 11. Ottoalue 1308 oli laajentunut rajoitetun oton alueelta
HSO-alueelle. Ottamislupa oli
voimassa vuoteen 2008.

Kuoppa: 1310 Tila: 3:4 (nyk. 3:72)
Alueelle oli myönnetty vuonna 1984 ottolupa viideksi vuodeksi 100 000 k-m³:lle.
Lääninhallitus ei vahvistanut lupaa. Perusteluina oli, että ottamista ei oltu järjestetty
niin, että sen vahingollinen vaikutus maisemakuvaan olisi jäänyt mahdollisimman
vähäiseksi. Päätöksestä valitettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka ei muuttanut
päätöstä. Soranotto lopetettiin vuonna 1985 KHO:n päätöksen jälkeen. Alueelta oli
otettu soraa vuodesta 1966 lähtien ottomäärän ollessa noin 9000 k-m³/vuosi.
Hakija vaati korvausta valtiolta. Koska otto oli aloitettu ennen 4.7.1980 ja valtio oli
myöntänyt korvausvelvollisuuden olemassaolon eikä hakijalla ollut mahdollisuutta
Kuva 12. Vanha jyrkkärinteinen ottoalue 1310 näkyi soranottoon muualta, lunastustoimikunta katsoi vuonna 1988, että valtio oli korvausvelvollinen. Vahingonkorvauksia maksettiin 1 256 000 mk. Kyseessä oli ensimmäinen
kauas maisemassa (vasen
kuva). HSO-alueen keskitapaus, kun valtio todettiin olevan korvausvelvollinen aiheutuneista ansionmenetykosassa sijaitseva ampumasistä liittyen soranoton rajoittamiseen harjujensuojelualueella.
rata (kuoppa 1324) aiheutti
merkittäviä muutoksia harjumaisemaan (oikea kuva).

32

Suomen ympäristökeskuksen raportteja 1| 2006

Vatulanharju-Ulvaanharju/Hämeenkyrö, Ikaalinen; aluetunnus 21.
Maapinta-ala: 1110 ha
Soranottoalueet yhteensä/HSO-alueella/rajoitetunoton alueella: 62,3/32,1/13,5 ha
Metsähallituksen hallinnoima alue: Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet: Natura (90 %)
Pohjavesialue: II lk (100 %)
Kaavoitus:
Maakuntakaava
Arvokas harjualue
Tieliikennevaraukset; alueen pohjoisosassa
Aluevaraukset:
Maa- ja metsätalousvaltainen alue
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Merkkien selitys
Soranottoalueet
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Luokittelematon
Otto käynnissä
Jälkihoitamaton
Muotoiltu
Jälkihoidettu
Ottolupa päättyy

Valtionmaat

0

2 000 metriä

HSO-alue
Rajoitetun oton alue
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Ottotilanne
1984
HSO-alueella sijaitsi neljä ottoaluetta, jotka rajattiin suojelualueen ulkopuolelle rajoitetun oton alueeksi. Näiden lisäksi HSO-alueella sijaitsi kahdeksan muuta soranottoaluetta.
2004
Rajoitetun oton alueista ottotoiminta oli edelleen käynnissä kuopissa 2102 ja 2103.
Näillä alueilla otto oli ulottunut myös HSO-alueelle. Etenkin kuopassa 2102 rajoja oli
ylitetty merkittävästi. Alueelle oli lisäksi tullut vuoden 1984 jälkeen yhdeksän uutta
ottoaluetta, joista suurin osa oli pieniä.
HSO-alueen keskiosassa sijainnut ampumarata oli siirretty pääosin HSO-alueen
ulkopuolelle. HSO-alueella sijaitsi luvallinen motocrossrata.
Ottoalueet
Kuoppa 2101: Vanha pääosin metsittynyt ottoalue.
Kuoppa 2102 ja 2103: Otto oli ulottunut merkittävästi HSO-alueelle, etenkin kuopan
2102 pohjoisosassa. Otto oli käynnissä ja vuoden 2003 lopussa voimassa olleet kolme
ottolupaa mahdollistivat yli 200 000 k-m³:n soranoton vuoteen 2007 mennessä.
Kuoppa 2104: Vanha pääosin metsittynyt ottoalue.
Kuoppa 2105: Jälkihoitamaton toiminnassa oleva isohko kotitarveottoalue.
Kuoppa 2106: Jälkihoitamaton kotitarveottoalue.
Kuoppa 2107: Rajoitetun oton alueella sijainnut vanha ottoalue, joka oli osin laajentunut HSO-alueelle. Otto oli päättynyt ja alue oli luiskattu. Ottoalueen välittömässä
läheisyydessä luoteispuolella sijaitsi motocrossrata.
Kuoppa 2108: Vanha pieni metsittynyt ottoalue.
Kuoppa 2109: Vanha metsittynyt ottoalue.
Kuoppa 2110: Leikkaa osin suojelualuetta.
Kuoppa 2111: Jälkihoitamaton kuoppa. Vähäistä ottoa.
Kuoppa 2112: Laaja rajoitetun oton alueella sijaitseva ottoalue. Pääosin jälkihoitamatta. Laajentunut vuodesta –84 itään.
Kuoppa 2113: Pienehkö ottoalue rajoitetun oton alueella.
Kuoppa 2114: Pieni kuoppa v.-84 jälkeen
Kuoppa 2115: Pieni kuoppa rajoitetun oton alueella.
Kuoppa 2116: Iso ottoalue suojelualueen eteläpuolella. Osin jälkihoidettu.
Kuoppa 2117: Pieni jälkihoitamaton kuoppa.
Kuoppa 2118: Pieni osin metsittynyt kuoppa.
Kuoppa 2119: Pieni metsittynyt kuoppa
Kuoppa 2120: Pääosin rajoitetun oton alueella sijaitseva ottoalue. Pohjoisosassa paikoitusalue ja urheilukenttä.
Kuoppa 2121: Pieni vuodesta -84 laajentunut jälkihoitamaton kuoppa.
Kuoppa 2122: Pienehkö muotoiltu ottoalue.
Kuoppa 2123: Pieni kuoppa
Kuoppa 2124: Toiminnassa oleva jälkihoitamaton kuoppa. Noin 400 m kuopan eteläpuolella näkyvä "raapaisu".
Kuoppa 2125: Pieni kuoppa.
Kuoppa 2126: Pieni uusi ruma aktiivinen kuoppa.
Kuoppa 2127: Vanha ottoalue rajoitetun oton alueella. Talvisin pulkkamäkenä
Kuoppa 2128: Vanha ampumarata
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Kuva 13. Toiminnassa ollut
kotitarvekuoppa
2105 HSO-alueen
keskiosassa.

Ottoluvat
Kuoppa: 2102 Tila: 1:42 (1:28)
Tilalle haettiin vuonna 1984 kymmeneksi vuodeksi 110 000 k-m³:n soranottolupaa.
Soranottoalueen oli tarkoitus käsittää koko tilan alue. Tilalta ei aiemmin oltu otettu
soraa. Rajanaapuri vastusti soranottoalueiden (1:28 ja 1:38) yhdistämistä. Tästä syystä
luvan hakija täydensi ottosuunnitelmaa. Lupa myönnettiin vuonna 1986 viideksi vuodeksi 40 000 k-m³:lle. YM totesi lausunnossaan lääninhallitukselle, että suunnitellusta
ottoalueesta kolmasosa oli suojeluohjelma-alueen sisäpuolella ja siihen osaan lupaa
ei voitu vahvistaa. LH palautti hakemuksen kunnanhallitukselle. Hakija ei ollut valmis muuttamaan rajausta, sillä naapuritilalla oli myönnetty ottolupa samaan rajaan
saakka vuonna 1983. Lupa oli myönnetty maa- ja metsätalousministeriön lausunnon
perusteella, missä todettiin tilan 1:38 pohjoispään rajoittuvan suojelualueeseen. Tilan
1:28 pohjoispää oli miltei samassa tasossa. Kunnanhallitus uudisti alistuksensa lääninhallitukselle. Lääninhallitus vahvisti päätöksen suojelualueen ulkopuolelle jäävälle
ottoalueelle. Ottomäärä pysyi 40 000 m³:ssa ja ottamisaika oli 5 vuotta.
Vuonna 1988 haettiin lupaa, jolla tarkoitus oli poistaa naapuritilan (1:38) puoleiselta rajalta välivyöhyke ja saattaa alue näin maisemallisesti yhtenäiseksi. Tilan 1:38
omistaja oli vaihtunut eikä enää vastustanut yhdistämistä. Lupa myönnettiin 20 000
m³:lle viideksi vuodeksi vuonna 1989.
Vuonna 1991 haettiin ottolupaa alueen pohjoisosaan siten, että otto alkaisi itärajalta
ja jatkuisi siitä luoteeseen yhtyen länsipuolella tilan 1:38 ottamisalueen rajaan, jolloin
maisemoitava luiska sopisi paremmin maastoon. Kaavoitusosasto puolsi suunnitel-

Kuva 14. Ottoalue 2102
ulottui osin HSO-alueelle.
Ottotoiminta oli edelleen
käynnissä.
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maa, koska näin olisi saatu maisemallisesti parempi lopputulos. Kunnanhallitus ei
kuitenkaan myöntänyt lupaa, sillä YM:n lausunnon mukaan suunniteltu ottoalue
sijaitsi kokonaan suojelualueen sisäpuolella. Hakija valitti lääninhallitukselle, sillä hänen mielestään ottoalue sijaitsi kokonaan suojelualueen ulkopuolelle. Hakija
totesi, että suojelualue oli rajattu 1:20 000 peruskartalle, jolloin rajaviivan leveys on
kymmeniä metrejä ja on siten epätarkka. Lääninhallitus hylkäsi valituksen. Hakija
valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kun otettiin huomioon alueella jo suoritettu
soranotto, aiottu ottamismäärä ja hakemuksen mukaisen ottamisen vaikutuksesta
maisemakuvaan ja kysymyksessä olevan harjualueen säilymiseen saatu selvitys,
KHO katsoi, ettei ottamissuunnitelmalle ollut estettä. KHO kumosi lääninhallituksen
ja kunnanhallituksen päätökset ja palautti asian kunnanhallitukselle. Vuonna 1993
lupa myönnettiin viideksi vuodeksi 35 000 k-m³:lle.
Tila 1:38
Tilalle oli myönnetty ottoluvat vuosina 1983 ja 1989 yhteensä 70 000 m³:lle. Näistä
luvista ei ollut käytettävissä tietoja. Vuonna 1994 laadittiin uusi ottosuunnitelma,
jonka mukaan soranotto olisi ulottunut aivan tilan pohjoispäähän, jättäen 5 metrin
suojakaistan pohjoiseen naapuritilaan. KHO :n päätöksellä oli HSO -alueen rajausta
tarkistettu siten, että tila 1:38 pohjoispäästään rajoittui siihen, eli tila oli kokonaan
suojelualueen ulkopuolella. Kaikki hyödynnettävissä oleva sora oli tarkoitus ottaa.
Ottolupa myönnettiin vuonna 1995 viideksi vuodeksi 65 000 k-m³:lle.
Tila 1:34 (nyk. 1:44) kuopan itäosa
Tilalle oli myönnetty ottolupa vuonna 1987 viideksi vuodeksi 500 000 k-m³:lle. YM
totesi, että lupahakemuksen ottoalueesta viidesosa sijaitsi suojelualueen sisäpuolelle
eikä lupaa voitu siltä osin vahvistaa. Lääninhallitus vahvisti luvan suojelualueen
ulkopuoliselle alueelle.
Lupa uusittiin vuonna 1993 viideksi vuodeksi. Aikaisemman luvan aikana alueelta
oli otettu soraa 49 000 k-m³. Uuden suunnitelman myötä ottoa oli tarkoitus laajentaa
pohjoiseen ja myöhemmin itään. Alueelta arvioitiin saatavan soraa vielä 264 000 k-m³.
Lupaa haettiin vaiheelle I, noin 160 000 m³:lle. YM totesi, että tila rajoittuu pohjoisessa
HSO –alueeseen ollen kuitenkin kokonaisuudessaan suojelualueen ulkopuolella. YM
ei vastustanut ottoa.
Alueelle myönnettiin vuonna 1998 vielä uusi lupa 84 000 k-m³:lle.
Tila 1:37
Tila oli hankittu vuonna 1978 soranottoa varten. Vuonna 1983 myönnettiin ottolupa
100 000 k-m³:lle. Vuonna 1985 haettiin lupaa II -vaiheelle, mutta lupaa ei myönnetty,
koska ottotoiminta olisi sijoittunut harjujensuojeluohjelma-alueelle. Vuonna 1989
myönnettiin 30 000 k-m³:n soranottolupa alueen maisemoimiseksi. Rakennuslautakunta velvoitti maisemoimaan alueen pohjoissivun vuonna 1991. Kaikki maisemointityöt oli rakennuslautakunnan toimesta hyväksytty tehdyiksi vuonna 1996.
Koska lupaa ei myönnetty suojelualueelle ulottuvalle II -vaiheelle, hakija vaati
valtiolta korvausta. Lääninhallitus hylkäsi hakemuksen, koska kysymys oli ottamistoiminnan jatkamisesta alueella, joka oli osa ottamisaluetta, jolla ottamistoiminta
oli aloitettu ennen 4.7.1980, eikä lupaa maa-ainesten ottamiseen ollut haettu maaaineslain 26 § 1 momentissa säädetyssä määräajassa, eli ennen 1.1.1983. Lisäksi LH
katsoi alueen soveltuvan metsätalouteen. Asiasta valitettiin KHO:n, joka hylkäsi
hakemuksen.
Tila 3:53, kuopan länsiosa
Tilan alueella oli ottamislupa vuoden 1992 loppuun. Sen jälkeen oli haettu jatkolupaa 15 000 m³:lle vuonna 1993. YM ei vastustanut ottoa. Kunnanhallituksen päätöstä
asiasta ei ollut käytettävissä.
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Tila 3:63, kuopan länsiosa
Alueelle myönnettiin 50 000 m³:n ottolupa kymmeneksi vuodeksi vuonna 1989. Alueelta oli otettu soraa jo aiemmin. YM ei vastustanut luvan myöntämistä, sillä alue
sijaitsi suojelualueen ulkopuolella.
Tila 1:40
Tilalle oli myönnetty vuonna 1989 ottolupa 750 000 m³:lle ja uusi lupa viideksi vuodeksi 326 000 k-m³:lle. Ottoa alueella ei ole aloitettu.
Kuoppa: 2103 Tila: 3:50 (3:68)nyk. 3:110
Alueelle oli myönnetty vuonna 1986 ottolupa 324 000 k-m³:lle. Jatkolupa alueelle
myönnettiin vuonna 1995 yhdeksäksi vuodeksi 110 000 k-m³:lle . YM edellytti, että
ottamisalueen ja suojelualueen väliin jätetään 20 m:n suojavyöhyke.
Tilalle 3:25, joka nykyään ilmeisesti sisältyy tilaan 3:110, on myönnetty vuonna
1996 yhdeksän vuoden ottamislupa 40 000 k-m³:lle. Lupa myönnettiin suojelualueen
ulkopuoliselle alueelle.
Kuoppa: 2107 Tila: 2:53
Hämeenkyrön kunnanhallitus myönsi Hämeenkyrön kunnalle ottoluvan alueella
vuonna 1987. Kyseessä oli vanhan ottoalueen ottotoiminnan jatkaminen. YM oli
vuonna 1984 kirjeessään kunnalle katsonut, että alueella oli rajoitettu soranottomahdollisuus ja että alueelle oli mahdollista laatia maa-aineslain mukainen ottamissuunnitelma. Lääninhallituksen ympäristönsuojelutoimisto ei pitänyt YM:n kirjettä
maa-ainesasetuksen mukaisena lausuntona, vaan katsoi että kyseessä oli menettelytapavirhe, jolla oli voinut olla vaikutusta päätöksen sisältöön. YM oli myös esittänyt
ennakoivaa neuvottelua lääninhallituksen ympäristönsuojelutoimiston kanssa maaainessuunnitelmasta. Neuvottelua ei pidetty. Lisäksi suunniteltu ottomäärä 225 000
m³ oli liian suuri, jotta sitä olisi voitu pitää rajoitettuna ottona ja ottotoiminta kohdistui
huomattavilta osin silloisen ottamistoiminnan ulkopuolella oleville alueille. Näistä
syistä johtuen lääninhallitus ei vahvistanut lupaa vuonna 1988. Seutukaavaliitto puolestaan katsoi lausunnossaan, että soranotto esitetyssä muodossa olisi voitu toteuttaa,
ja viittasi samalla YM:n kirjeeseen vuodelta 1984.
Välittömästi lääninhallituksen päätöksen jälkeen jätettiin uusi hakemus. Ottomäärä
oli 75 000 m³ ensimmäisessä vaiheessa viiden vuoden aikana. Sen jälkeen yhteensä
150 000 m³ toisessa ja kolmannessa vaiheissa (eri hakemus myöhemmin). YM katsoi lausunnossaan, ettei suunnitelmaa voitu pitää valtioneuvoston tarkoittamana
rajoitettuna ottamissuunnitelmana ja esitti ottamissuunnitelmaan liittyvien epäselvyyksien välttämiseksi neuvottelua ja maastokatsemusta kunnan, seutukaavaliiton,
lääninhallituksen ja YM:n edustajien kesken. Esitetyn suunnitelman tarkoittamalla
tavalla lupaa ei voitu myöntää.
Lupaa alueelle ei myönnetty ja vuonna 1990 kunnanhallitus esitti valtuustolle, että
uutta suunnitelmaa ei laadita ja kuoppa maisemoidaan. Maisemointi hyväksyttiin
1994.
Kuoppa 2109 Tila:2:43
Tila oli ostettu soranottotarkoitukseen vuonna 1970. Vuosina 1971-74 oli alueelta
otettu noin 42 000 k-m³ soraa ja hiekkaa, minkä seurauksena oli syntynyt noin 0,8
ha:n soranottoalue. Vuonna 1982 jätettiin 346 000 m³:n soranottohakemus ottamisen
jatkamiseksi. Vuonna 1986 kunnanhallitus hyväksyi hakemuksen osittain, mutta lääninhallitus hylkäsi hakemuksen kokonaan vuonna 1987 ja KHO vahvisti päätöksen
vuonna 1988.
Hakijat vaativat valtion korvaamaan heille ottoluvan epäämisestä aiheutuneen
vahingon, koska vanhan oton jatkaminen oli evätty ja alue oli hankittu soranotto-
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tarkoitukseen. Lisäksi oli ryhdytty kustannuksia aiheuttaviin toimenpiteisiin eikä
aluetta voitu käyttää muulla hyötyä tuottavalla tavalla. Lisäksi hakijat vaativat valtiota lunastamaan tilan. YM katsoi, ettei valtio ollut korvausvelvollinen, sillä otto oli
lopetettu kokonaan vuonna 1974 ja kyse oli näin ollen uudesta ottamisesta.
Lääninhallitus hylkäsi lunastusvaatimuksen, mutta hyväksyi korvausvaatimuksen. LH katsoi, että kyseessä oli ennen 4.7.1980 aloitetun ottamisen jatkaminen. Koska
lupa oli evätty sen vuoksi, että alue kuului harjunsuojelualueelle, valtio oli korvausvelvollinen. YM valitti päätöksestä KHO:n, joka ei muuttanut lääninhallituksen
päätöstä.
Kuoppa: 2112
Alueella on rajoitettu soranottomahdollisuus. Alueelle oli laadittu yleissuunnitelma
vuonna 1986, minkä perusteella ottoluvat tiloille 4:117, 4:71 ja 4:154 myönnettiin
vuonna 1986. Tiloilla 4:117 ja 4:154 ottoa ei kuitenkaan aloitettu tai jatkettu. Näin ollen
yleissuunnitelman mukainen lopputilanne ei toteutunut. Tilaa 4:117 on myöhemmin
maisemoitu, tilan 4:154 osalta ei ole tietoa. Yleissuunnitelma ei ollut käytettävissä.
Tila 4:117, kuopan itäosa
Ottolupaa haettiin olemassa olevan kuopan maisemoimiseen vuonna 1983. Ottomäärä
oli 5000 m³ kolmen vuoden aikana. YM totesi ottoalueen sijaitsevan sellaisella paikalla
missä ottamistoiminta oli mahdollista jatkaa ja soranotto voisi tapahtua lupahakemuksen mukaisesti. Soranoton myöhemmässä vaiheessa osa-alueelle (tilat 4:117, 4:71
ja 4:154) oli mahdollista laatia kokonaisvaltainen ottamissuunnitelma. Kunnanhallitus
myönsi luvan vuonna 1986, jonka jälkeen uusia lupia ei ole myönnetty.
Tila 4:154, kuopan keskiosa
Alueelle myönnettiin 35 000 m³:n ottolupa vuonna 1986. Lisätietoja ei ollut käytettävissä.
Tila 4:71, kuopan länsiosa
Tilalle haettiin vuonna 1983 ottolupaa 80 000 m³:lle soraa neljän hehtaarin ottamisalueelle seitsemäksi vuodeksi. YM totesi, että ottoalue sijaitsi sellaisella paikalla missä
ottamistoimintaa oli mahdollista jatkaa ja soranotto alueella voisi tapahtua lupahakemuksen mukaisesti. Kunnanhallitus myönsi luvan vuonna 1986.
Jatkolupaa haettiin vuonna 1993. Aikaisemman luvan (80 000 m³) maa-aineksista
oli vain osa otettu. Kunnanhallitus myönsi luvan 65 000 m³:lle vuonna 1994. YM ei
vastustanut ottosuunnitelmaa. Lupa oli voimassa vuoteen 2002 asti.
Kuoppa: 2113 Tila: 4:158
Alueelle haettiin ottolupaa vuonna 1982. Otto oli aloitettu jo aiemmin. Aineksia oli
tarkoitus ottaa tilan pohjois- ja eteläpäästä yhteensä 85 000 m³. Maa- ja metsätalousministeriöstä alue ei soveltunut soranottoon. Lääninhallituksen ympäristönsuojelutoimisto katsoi, että kuopan maisemoimiseksi olisi tarkoituksenmukaista myöntää
15 000 m³:n lupa. Hakija totesi, ettei ko. ottomäärän ottaminen ollut taloudellisesti
kannattavaa. Ympäristöministeriö totesi lausunnossaan vuonna 1985, että suunniteltu
ottoalue ulottui sekä pohjois- että eteläosiltaan rajoitettuun soranottoon soveltuvalle
osa-alueelle. Soranotto oli näin ollen mahdollista tilalla kunhan kokonaissuunnitelma
oli laadittu.
Lääninhallitus vahvisti 15 000 m³:n luvan kolmeksi vuodeksi vuonna 1986. Sen
jälkeen mahdollisesti myönnetyistä luvista ei ollut tietoa käytettävissä.
Maa- ja metsätalousministeriö pyysi vuonna 1983 maanmittaushallitusta arvioimaan alueen arvon mahdollista ostoa tai korvausta varten. Tietoja korvausten mahdollisesta maksamisesta ei ollut käytettävissä.
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Kuoppa: 2122 Tila: 1:49
Alueelle haettiin ottolupaa vuonna 1983. Tällöin oli soraa otettu jo 400 m²:n alalta.
Suunnitelman mukaan kaikki hyödynnettävissä oleva sora tultaisiin ottamaan, mikä
tarkoitti 23 000 k-m³. Maa- ja metsätalousministeriö totesi, ettei lupaa alueelle voitu
myöntää ja pyysi maanmittaushallitusta arvioimaan alueen arvon mahdollista ostoa
tai korvausta varten. Alue oli ostettu soranottotarkoitukseen. Tietoa korvausten maksamisesta tai alueen lunastamisesta ei ollut käytettävissä.
Alueelle oli myönnetty 2000 m³:n lupa viideksi vuodeksi vuonna 1986.
Kuoppa: 2124 Tila: 4:17
Alueelle myönnettiin 36 000 m³:n ottolupa vuonna 1986 viideksi vuodeksi. Lupa
myönnettiin vanhan kuopan maisemoimiseen. Lupaa haettiin uudelleen vuonna
1991. Ottamissuunnitelmassa todettiin, että soraa oli otettu 8000 m² :n alalta yhteensä
35 000 m³, aikaisemmin kotitarvekäyttöön ja myöhemmin voimassaolevan ottamisluvan puitteissa. Vanhan luvan mukaista ottamisaluetta oli tarkoitus laajentaa siten,
että alueelta olisi otettu vielä 35 000 m³ soraa.
Lausunnossaan YM totesi, ettei ottamisaluetta tule enää laajentaa, vaan lupa tulee
myöntää ainoastaan vanhan ottoalueen maisemoimiseksi. Vuonna 1992 myönnettiin
11 000 m³:n lupa yhdeksi vuodeksi ja lääninhallitus vahvisti päätöksen.

Kuva 15. Ottamisalue 2124 oli jälkihoitamatta,
vaikka maisemointi oli velvoitettu tekemään
jo 1990 –luvun alussa (iso kuva). Pieni ottoalue voi aralla alueella aiheuttaa merkittävän
haitan maisemakuvassa. Kuvan alue sijaitsi
noin 400 m kuopan 2124 kaakkoispuolella
(Pieni kuva).
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Pohjankangas-Nummikangas/Karvia, Kauhajoki; aluetunnus 24
04/-91

2414

02/-0712/-96
02/-07
12/-01
2415

Maapinta-ala: 1664 ha
Soranottoalueet yhteensä/HSO-alueella/rajoitetunoton alueella:
46,0/45,3/17,3 ha
Metsähallituksen hallinnoima alue: 638 ha
Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet: Natura (50 %),
Kansallispuisto (35 %), Soidensuojeluohjelma (5 %)
Pohjavesialue: I lk (85%)
Kaavoitus:
Maakuntakaava
Arvokas harjualue; eteläosa
Tieliikennevaraukset
Aluevaraukset:
Suojelualue; pieniä alueita
Virkistyskäyttö; pieni alue pohjoisosassa

12/-9612/-96
12/-89 05/-0312/-03
12/-03
2418
05/-03
12/-98
2419
02/-0712/-01
07/-02
12/-96
2421
12/-9612/-98
04/-91

24272422

2423

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO
Luokittelematon

2431
2425
2424

Otto käynnissä
Jälkihoitamaton
Muotoiltu
Jälkihoidettu
Ottolupa päättyy

Valtionmaat

0

2 000 metriä
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HSO-alue
Rajoitetun oton alue

24022401

2404

03/-93 06/-96

2408
2409

2403 2410
2405

2411

2412

2413

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO
Luokittelematon
Otto käynnissä
Jälkihoitamaton
Muotoiltu
Jälkihoidettu
04/-91

2414

0

2 000 metriä

Ottolupa päättyy

Valtionmaat
HSO-alue
Rajoitetun oton alue

Suomen ympäristökeskuksen raportteja 1| 2006

41

1984
Alueelle rajattiin kahdeksan rajoitetun oton aluetta. Alueella oli soranottotoimintaa
useassa paikassa.
2003
Suojelualueella oli 28 ottoaluetta. Ottotoiminta oli käynnissä 5-6 alueella ja ottotoiminta oli laajamittaista. Ottoalueista 12 oli pienehköjä. Pääosin rajoitetun oton alueella
sijaitsi seitsemän ottoaluetta 2401, 2408, 2409, 2410, 2417, 2418 ja 2421. Laajimmat
jälkihoitamattomat ottoalueet HSO -alueella olivat 2419, 2420 ja 2416.
Laajoista ottoalueista pääosin jälkihoidettuja olivat 2403, 2422 ja 2427. Rajoitetun
oton alueella sijaitsevat ottoalueet 2408 ja 2409 olivat jälkihoitamatta. Suojelualueen
eteläosaan rajoittui laaja toiminnassa oleva ottoalue.
Suojelualueella sijaitsi laajahko vedenottamoalue.
Ottoluvat

Kuva 16. Rajoitetun ottomahdollisuuden alueella
sijainneet ottoalueet 2408
ja 2409 olivat jälkihoitamatta.
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Kuopat: 2414-2422, 2427
Alueella oli ollut soranottotoimintaa 1950-luvusta lähtien ja pienemmässä mittakaavassa mahdollisesti kauemminkin. Vuonna 1985 Elliharjun harjualueella oli käytössä
tai käyttöönottoon valmisteltuna 40 hehtaaria soranottoalueita. Alueet keskittyivät
olemassa olevien teiden läheisyyteen kolmeen erilliseen suuralueeseen. Harjujensuojeluohjelmassa alueella oli rajoitettu soranottomahdollisuus.
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Useimmille käytössä olevista ottamisalueista oli haettu ottamislupa maa-aineslain
mukaisesti loppuvuodesta 1982. Kunnanhallitus myönsi kymmenen erillistä ottolupaa alueelle vuonna 1984. Hakemuksista ei oltu pyydetty ympäristöministeriön
lausuntoa. Lääninhallitus ei vahvistanut lupia, koska niistä puuttuivat määräykset
haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi eivätkä ne olleet riittävän täsmällisiä. Lisäksi asianmukaisia ottamissuunnitelmia ei oltu kaikkien hakemusten yhteydessä
esitetty. Vahvistamatta jättämisestä valittivat sekä kunnanhallitus että lupien hakijat.
Lääninoikeus hylkäsi valitukset ja KHO piti voimassa lääninoikeuden päätöksen ja
palautti asian uudelleen käsiteltäväksi kunnanhallitukseen.
Soranotto kuitenkin jatkui alueella lähes keskeytyksettä. Kesällä 1985 tuli voimaan
maa-aineslakia koskeva momentti (26 §), jonka perusteella lääninhallitus voi keskeyttää MAL 3 §:n vastaisen ottamisen. Lääninhallitus ei kuitenkaan keskeyttänyt
ottamista alueella.
Harjunsuojeluohjelman ja soranoton erilaiset tavoitteet Elliharjun harjualueen
suhteen johtivat siihen, että Karvian kunta teetti vuonna 1985 sora-alueille kaikkia
soranottajia koskevan yhteisen maa-aineksen ottamissuunnitelman. Suunnitelman
mukaan ottoa voitiin laajentaa Pohjankankaantien itäpuolella, jolloin harjun länsiosa
säilyisi mahdollisimman luonnontilaisena. Soranoton ulkopuolelle jäi vain kuoppa
2417. Elliharjun soranottoalueet jaettiin 26:een osa-alueeseen, joilta oli tarkoitus ottaa
soraa 1,3 milj. k-m³. Kunnanhallitus myönsi osa-alueille ainakin 17 ottolupaa vuonna
1986. Lääninhallitus vahvisti luvat yleissuunnitelman mukaisesti.
Kuoppa 2427
Yleissuunnitelman mukaan otettavaa ainesta oli 25 000 m³. Kunnanhallitus kuitenkin myönsi 100 000 m³:n luvan kymmeneksi vuodeksi vuonna 1986. Lääninhallitus
vahvisti vain 25 000 m³:n luvan viideksi vuodeksi. Hakija haki muutosta päätökseen
KHO:lta, joka ei muuttanut LH: n päätöstä. Tämän jälkeen hakija vaati valtion korvaamaan 75 000 m³:n soramäärän, jonka ottaminen häneltä oli evätty. LH hylkäsi
hakemuksen.
Kuoppa 2417
Kunnanhallitus myönsi alueelle 1 miljoonan k-m³:n luvan 24 hehtaarin alueelle vuonna 1986. LH vahvisti luvan 18 000 m³:n ottomäärälle vanhan alueen maisemoimiseksi
yleissuunnitelman mukaan. Hakija haki muutosta KHO:lta siltä osin kuin LH oli
jättänyt KH:n päätöksen vahvistamatta. KHO ei muuttanut LH:n päätöstä. Samalla
alueella LH oli keskeyttänyt soranoton vuonna 1985, koska tilalta oli jatkettu soranottoa ilman lupaa. Hakija vaati vielä valtiolta korvausta luvan epäämisestä. Lääninoikeus katsoi valtion olevan korvausvelvollinen. KHO:n vuonna 1993 annetun
päätöksen mukaan valtio ei ollut korvausvelvollinen, sillä hakijalle oli myönnetty
18 000 k-m³:n lupa alueelle ja lisäksi muihin ottoalueisiin Elliharjulla yhteensä yli
300 000 m³:n luvat.
Kuoppa 2414
Vuonna 1989 alueella havaittiin rikotun lupamääräyksiä. Otto oli ulottunut lupaalueen ulkopuolelle ja luvan edellyttämä maisemointi oli tekemättä harjutien puoleisella reunalla. Lisäksi osa-alueiden välissä kulkeva tie oli kaivettu kokonaan poikki
vaikka ottamista ei pitänyt tapahtua tien kohdalla lainkaan.
Kuoppien 2414 ja 2427 luvat umpeutuivat vuonna 1991. Lupaehtojen mukaan
kuopat olisi pitänyt olla maisemoitu luvan voimassaoloaikana. Neuvotteluissa päädyttiin siihen, että kuopat maisemoidaan kesän 1993 aikana. Lääninhallitus totesi
syksyllä 1993, että otto alueilla jatkui eikä alueita oltu maisemoitu. Lääninhallitus
pyysi kunnan rakennuslautakunnalta selvitystä siitä, oliko kunta ilmoittanut asiasta
syyttäjäviranomaisille. Kunta ilmoitti asiasta soranottajille ja määräsi kuopat maise-
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moitavaksi 1993 marraskuun aikana. Mikäli maisemointia ei tehtäisi määräajassa,
asiasta ilmoitettaisiin syyttäjäviranomaisille. Soranottajat ilmoittivat aloittavansa
maisemoinnin välittömästi.
Pirkanmaan Luonnonsuojelupiiri ry teki kantelun Eduskunnan oikeusasiamiehelle
Karvian kunnan valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä, esimerkkinä kuopat 2414
ja 2427. Kunta ei ollut keskeyttänyt ottoa, vaikka se oli tietoinen ettei otto ollut lupaehtojen mukaista. Luonnonsuojelupiiri totesi lausunnossaan, että "kunta ilmeisesti
hyväksyy tapahtuneen oton lupa-alueiden ulkopuolella, kunhan alueet vain maisemoidaan". Kunnan välinpitämättömyydestä esitettiin myös se seikka, että kuopalle
2417 oli myönnetty miljoonan kuutiometrin lupa, vaikka yleissuunnitelmassa oli
esitetty 18 000 m³:n lupaa. Lisäksi todettiin, että "Lääni on joutunut järjestämään
neuvottelutilaisuuksia kunnan kanssa ottotoiminnassa ilmenneitten ongelmien takia.
Kunta ei missään nimessä ole itse aktiivisesti toiminut tässä asiassa eikä järjestänyt
näitä tilaisuuksia". Oikeusasiamies totesi, että laiminlyöntejä oli tapahtunut kunnan
taholta.
Suurin osa luvista umpeutui vuoden 1996 lopussa, lukuun ottamatta kuoppia
2414 ja 2427 (1991) sekä kuoppaa 2417 (1989). Kuopan 2421 keskiosa (osa-alue 21) oli
maisemoitu ja otto lopetettu.
Laadittiin uusi yleissuunnitelma, joka käsitti ottoalueet paikallistien pohjois- ja
eteläpuolella sekä kuopat 2422 ja 2415. Ottamisalueiden rajaukset olivat pääosin
edellisen lupakauden mukaiset.
Kuoppa 2421
Jatkolupaa haettiin 1996. Lupahakemus koski kuopan itä- ja länsiosia. Ottoa oli tapahtunut kaikilla tiloilla paitsi tilalla 17:10 (nyk. 17:20). Aineksia oli tarkoitus ottaa 5,3
hehtaarin alueelta 100 000 k-m³. YM katsoi, että ottoa oli mahdollista jatkaa alueella.
Lupa myönnettiin vuonna 1997 viideksi vuodeksi 45 000 k-m³:lle. Vuonna 2002 tiloille
17:11 ja 17:23 myönnettiin jatkolupa viideksi vuodeksi 11 000 k-m³:lle.
Kuoppa 2422
Jatkolupaa haettiin 1996. Aineksia oli tarkoitus ottaa 2,1 ha:n alueelta 40 000 k-m³.
Lupa myönnettiin vuonna 1996 viideksi vuodeksi 37 000 k-m³:lle
Kuoppa 2415
Kaksi hakijaa haki alueelle ottolupaa vuonna 1996. Maa-aineksia oli tarkoitus ottaa
20 000 k-m³ sekä 25 000 k-m³. Luvat myönnettiin täysimääräisinä viideksi vuodeksi.

Kuva 17. Aktiivista ottotoimintaa ottoalueella
2415.
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Kuopista 2419 ja 2420 oli tarkoitus ottaa soraa 465 000 k-m³. Maastokatselmuksessa vuonna 1996 todettiin mm. että alueilla 16 ja 17 oli tapahtunut aiemman luvan
vastaista ottamista sekä alueella 11 oli pintamaat kuorittu ilman lupaa. Alue 10 oli
siistitty ja luiskattu.
Katselmuksessa todettiin, että myös ottamissuunnitelmarajausten ulkopuolelle
jäävät osa-alueet tulee maisemoida uuden oton yhteydessä lupaehtojen mukaisesti.
Kuoppa 2419
Alueelle myönnettiin useita lupia vuonna 1998. Lupia myönnettiin myös alueille,
mistä ei aiemmin oltu otettu maa-aineksia, esim. tiloille 17:34 ja 17:30. Tilalle 17:32
myönnettiin 55 000 m³:n lupa. Tilalta oli aineksia otettu myös aikaisemmalla lupakaudella. Tilalla 17:36 (kuopan keskiosa) oli myös otettu soraa aikaisemman lupakauden
aikana. Vuonna 1998 alueelle myönnettiin 55 000 k-m³:n lupa.
Kuopalla 2420 oli toimintaa lupakauden 1986-1996 aikana. Alueelle haettiin uusia
lupia vuonna 1996. Lupia ilmeisesti myös myönnettiin, mutta lupatietoja ei ollut
käytettävissä.
Kuoppa: 2403 Tila: 2:43
Alueelle oli myönnetty 17 000 m³:n ottolupa viideksi vuodeksi vuonna 1983. MMM
totesi lausunnossaan, että soranoton loppuunsaattaminen jo kaivetulla alueella oli
tarkoituksenmukaista. Vuonna 1988 haettiin jatkolupaa 78 000 m³:lle. Ottoa oli tarkoitus laajentaa osa-alueille II ja III, jolloin ottoalueen pinta-ala kolminkertaistuisi. Lääninhallitus totesi lausunnossaan, ettei haettu lupa ollut aiemman ottamistoiminnan
jälkien maisemointia vaan tarkoituksena oli turvata esteetön ottotoiminnan jatkaminen alueella täysin piittaamatta siitä, että kyseessä oli valtakunnallisesti merkittävä
harjumuodostuma. Voimassaolevan luvan mukaista luiskausta ja jälkihoitotoimia ei
myöskään oltu aloitettu. Haettua lupaa ei näin ollen voitu myöntää, vaan ottotoiminnan päättyessä alueella olevan sorakuopan reunat oli määrä luiskata kaltevuuteen
1:3.
Hakija muutti hakemuksensa vuonna 1989, jolloin kunnanhallitus myönsi viiden
vuoden luvan 40 000 m³:lle. Lääninhallitus vahvisti päätöksen. Lausuntoja ja luvan
myöntöperusteluja ei ollut käytettävissä.
Kesällä 2003 alue oli pääosin luiskattu ja siellä oli kohtuullisen hyvä taimikko.

Kuva 18. Erittäin laajaalaista ottotoimintaa
kuoppien 2417-2420 alueella. Otto oli laajentunut
rajoitetun oton alueelta
varsinaiselle HSO-alueelle.
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Aurinkovuori-Linnovuori-Syrjänkuopat/Asikkala; aluetunnus 33.

Maapinta-ala: 782 ha
Soranottoalueet yhteensä/HSO-alueella/rajoitetunoton alueella: 8,9/7,2/- ha
Metsähallituksen hallinnoima alue: Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet: Natura (95 %) , Maisemakokonaisuus (70 %)
Pohjavesialue: I lk (95 %)
Kaavoitus:
Maakuntakaava
Johtoverkot; kulkee suojelualueen halki alueen länsiosassa
Tiestö; kaksi linjavarausta
Aluevaraukset:
Suojelualue; pääosin
Virkistysalue; kaakkoisosa
Taajamatoimintojen alue, palvelujen ja hallinnon alue sekä maa- ja
metsätalousvaltainen alue; vähäisiä reuna-alueita
Yleiskaava
Päijänteen rantaosayleiskaava(2001); pohjoisosa

3310

3309

3302
3301

3308
3305
3304

Merkkien selitys

12/-0012/-04
07/-93
3303

Soranottoalueet

3307

JÄLKIHOITO
Luokittelematon

3311

Otto käynnissä
Jälkihoitamaton
Muotoiltu
Jälkihoidettu
Ottolupa päättyy

Valtionmaat
HSO-alue
Rajoitetun oton alue

0

2 000 metriä
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Ottotilanne
1984
Alueella oli laaja vanha ottoalue 3311 ja neljä kotitarvekuoppaa. Lisäksi alueen eteläosaan rajoittui kuoppa 3303.
2003
Kuoppa 3303 oli laajentunut HSO-alueelle ja oli yhä toiminnassa. Kuoppaan oli 30
000 k-m³:n ottolupa vuoteen 2004 asti. Kesällä 2003 ottoalue oli edelleen jälkihoitamatta. Kuoppa 3305 oli toiminnassa oleva kotitarvekuoppa alueen keskiosassa. Muuta
ottotoimintaa alueella ei ollut. Jyrkkärinteinen kuoppa 3301, jossa ottotoiminta oli
jo loppunut, sijaitsi HSO-alueella. Samoin kuin pienehköt toimintansa lopettaneet
kotitarvekuopat 3304 ja 3309.
Urheilurakentaminen oli muuttanut harjuluontoa alueen kaakkoisosassa.

Kuva 19 . Ottoalueen
3303 HSO-alueelle
ulottuvat jyrkät rintaukset olivat yli 50 metriä
korkeat.

Kuva 20. Kuoppa
3305 oli toiminnassa oleva kotitarvekuoppa HSO-alueen keskiosassa.
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Ottoluvat
Kuoppa: 3301 Tila: 13:34
Alueelle haettiin 80 000 k-m³:n soranottolupaa vuonna 1982. Alueella oli jo 100 m
leveä ja yli 30 m syvä soranottoalue. Ottoa suunniteltiin jatkettavaksi tämän alueen
itäpäästä. Maa- ja metsätalousministeriöstä alue ei soveltunut maa-ainesten ottoon.
Seutukaavaliitto totesi lausunnossaan, ettei otto saa ulottua niin kauas harjun sisään
kuin suunnitelmassa oli esitetty. Kunnanhallitus kuitenkin myönsi luvan vuonna
1984. Sen mukaan ottaminen ei ollut ristiriidassa maa-aineslain kanssa, kun otettiin
huomioon jo tapahtuneen soranoton maisemalle aiheuttaneet vauriot.
Päätös alistettiin lääninhallituksen vahvistettavaksi. Lääninhallituksessa todettiin,
että alueella olevaan vanhaan kuoppaan on kasvanut puuntaimia ja muuta kasvillisuutta. Kuopan maisemointiin ei tarvittaisi uutta ainesten ottoa, vaan maisemointi
tapahtuisi parhaiten pudottamalla rintauksen yläosan turpeet alas ja pyöristämällä
samalla reunoja. Myös ympäristöministeriön lausunnossa todettiin, että soranoton
jäljet olivat häviämässä. Lääninhallitus kumosi kunnanhallituksen päätöksen ja lupaa
alueelle ei myönnetty.
Kuoppa: 3303 Tila: 2:62
Alueelta oli otettu soraa jo 1950-luvulta lähtien, mutta laajamittaisesti 1960-luvun
loppupuolelta, josta lähtien soraa otettiin noin 10 000 k-m³ vuodessa. Alueelle tehtiin
ottosuunnitelma vuonna 1982. Ottosuunnitelman mukaan pääosa sorasta saataisiin,
kun silloista 60 metrin korkuista törmää loivennettaisiin. Todettiin, että näin korkean soranottorintauksen muotoilu onnistuu ainoastaan jatkamalla kunnostamisottoa
rintauksen päältä alaspäin kerroksittain lopulliseen muotoon. Yläosan muotoilu ympäristöön soveltuvaksi edellytti muotoilun ulottamista osittain harjujensuojeluohjelmaan sisällytetylle alueelle. Oton päätyttyä oli tarkoitus metsittää ko.rintaus. Alueelle
myönnettiin 100 000 k-m³:n soranottolupa kymmeneksi vuodeksi vuonna 1983.
Kun ottolupa vuonna 1993 umpeutui oli luvanmukaista soraa otettu alueelta 90
000 k-m³. Laadittiin uusi ottosuunnitelma missä oli kaksi vaihtoehtoa. Työ toteutettaisiin joko kuudessa vuodessa ottomäärän ollessa 55 000 m³, jolloin luiskakaltevuudet
olisivat 1:2, tai sitten ottoa jatkettaisiin 10 vuotta ottomäärän ollessa 130 000 m³ ja
luiskakaltevuus olisi 1:3. Luvan hakija oli vaihtoehdon kaksi kannalla, mutta ympäristöministeriö katsoi, että kuoppa laajenisi tällöin liikaa ja oli parempi saada kuoppa
jälkihoidettu nopeammin. Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri katsoi, että luiskat tulisi
olla 1:3 tai loivempia, jotta pintamaa pysyisi luiskassa, ja ehdotti korkean rinteen
maisemointia terassi-tyyppisillä ratkaisulla. Ottolupa myönnettiin vuonna 1994 kuudeksi vuodeksi 70 000 k-m³:lle. Vuonna 2002 myönnettiin kahden vuoden lupa 30 000
k-m³:lle. Kesällä 2003 ottoalue oli edelleen toiminnassa ja jälkihoitamatta.
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Hyrtiälänkangas/Asikkala; aluetunnus 34.

Maapinta-ala: 616 ha
Soranottoalueet yhteensä/HSO-alueella/rajoitetun oton alueella: 22,8/16,7/10,6 ha
Metsähallituksen hallinnoima alue: Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet: Lehtojensuojelualue (5 %)
Pohjavesialue: II lk (100 %)
Kaavoitus:
Maakuntakaava
Johtoverkot, linjaus suojelualueen halki itä-/länsisuunnassa
Tiestö, linjaus alueen halki itä-/länsisuunnassa
Aluevaraukset:
Suojelualue; pääosin
Maa- ja metsävaltainen alue; reuna-alueita

3411

3403
3402
3401

3412

3413

05/-0105/-11
01/-96
3410
02/-93 05/-99

3409

3408

3404

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO
Luokittelematon
Otto käynnissä

11/-99 12/-10

3405 3406

Jälkihoitamaton

3407

Muotoiltu
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Ottoalueet
1984
HSO-alueen sisälle rajattiin kaksi rajoitetun oton aluetta, joista läntisellä alueella oli
vanha ottoalue, mutta itäinen alue oli lähes luonnontilainen. HSO-alueella oli lisäksi
kolme pienehköä kuoppaa 3402, 3403 ja 3413. Kuopat 3405, 3406, 3411 ja 3412 sijaitsivat suojelualueen välittömässä läheisyydessä.
2003
Kuoppa 3410 oli laajentunut suojeluohjelma-alueelle ja oli kokonaisuudessaan jälkihoitamatta. Kuoppaan oli lähes 350 000 k-m³:n ottolupa vuoteen 2011 asti. Kuopat
3406 ja 3407 olivat osin laajentuneet suojelualueelle. Kuoppa 3406 oli toiminnassa
ja siihen oli 50 000 k-m³:n ottolupa vuoteen 2010 asti. Kuopat 3406 ja 3407 olivat
jälkihoitamatta. Suojelualueella oli lisäksi kolme uutta kotitarvekuoppaa ja alueen
välittömään läheisyyteen koillisosaan oli myönnetty uusi ottolupa koskien ottoaluetta
3408. Kuoppa 3409 oli jälkihoidettu.
Ottoluvat

Kuva 21. Hyrtiälänkankaalla
rajoitetun oton alueella
sijaitseva ottoalue 3209 oli
maisemoitu
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Kuoppa 3409
Alueelle laadittiin soranottosuunnitelma vuonna 1982. Ottotoiminta alueella oli aloitettu pari vuotta aiemmin.
Maa- ja metsätalousministeriö totesi lausunnossaan, että kaivuun suunnitelmallinen loppuun saattaminen oli perusteltua, koska suunnitellulla noin 5 hehtaarin kaivualueella oli otettu soraa jo kaksi vuotta. Paikallisen luontoyhdistyksen vastineessa
todettiin: "Maa- ja metsätalousministeriön lausunnosta saa käsityksen, että alueella
on harjoitettu merkittävää soranottoa jo aiemmin, jonka vuoksi ministeriö hyväksyy
soranoton suunnitelmallisen loppuunsaattamisen. Toteamuksemme mukaan alueella
ei ole tapahtunut merkittävää soranotto aiemmin, vaan kyseessä on periaatteessa täysin uuden soranoton aloittamisesta". Yhdistys ei olisi sallinut lainkaan ottotoimintaa
alueella vedoten siihen, että viereisellä tilalla sijaitsi harvinainen harjumuodostuma
Supenlovet. Soranottolupa myönnettiin vuonna 1982 kymmeneksi vuodeksi 1 milj.
k-m³:lle.
Koska kaikkea luvan sisältämää soraa ei oltu lupakaudella otettu, haettiin vuonna 1992 jatkolupaa 400 000 k-m³:lle. Kunta myönsi jatkoluvan, mutta lääninhallitus
jätti vahvistamatta kunnan päätöksen.
Ympäristöministeriöstä todettiin ottamissuunnitelman olevan puutteellinen ja että maa-aineslaki ei tunne jatkolupamenettelyä, vaan ottamislupaa
koskeva päätös oli kertaluonteinen ja
lupa myönnettiin määräajaksi. Kunnan
ympäristölautakunnan päätöksestä ei
ilmennyt luvan voimassaoloaika eikä
hakemuksesta oltu pyydetty ministeriön lausuntoa.
Uusi soranottolupa myönnettiin vuonna 1993 kuudeksi vuodeksi 270 000
k-m³:lle. Tietoja uudesta ottosuunnitelmasta ja lupapäätöksestä ei ollut
käytettävissä.
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Kuoppa: 3410 Tila: 9:48 (nyk. 9:85)
Soranotto alueella oli aloitettu vuonna 1964. Vuodesta 1977 alkaen soranotto oli ollut
laajamittaista. Vuonna 1983 laaditun ottosuunnitelman tavoitteena oli ottaa alueelta
soraa 1,5 milj. k-m³. Otto aloitettaisiin alueen keskivaiheelta, mistä se etenisi itään ja
länteen. Viimeksi otto ulotettaisiin eteläosiin. Ennen vuotta 1983 alueelta oli otettu
soraa 130 000 k-m³.
Vuonna 1984 alueella todettiin tapahtuneen soranottoa jo siinä määrin, että lisäotto
alueen maisemoimiseksi oli tarpeen. Ympäristönsuojelutoimisto esitti ottosuunnitelmaa supistettavaksi siten, että Supinlovien puoleinen vaihe II ja noin 20 m levyinen
vyöhyke vaiheesta I rajattaisiin pois ja otto rajoitettaisiin silloisen kuopan pohjatasoon.
Ottomäärä väheni 750 000 k-m³:iin. Kunnanhallitus myönsi ottoluvan kymmeneksi
vuodeksi. Hakija valitti päätöksestä lääninhallitukselle. Vaatimuksena oli, että lupa
tuli myöntää hakemuksen mukaisena. Lääninhallitus hylkäsi valituksen ja vahvisti
kunnanhallituksen alistetun päätöksen.
Alueelle haettiin uutta ottolupaa vuonna 1995. Ympäristöministeriön antaman
lausunnon mukaan ottaminen alueella oli kesken eikä aluetta oltu maisemoitu. Ministeriön mielestä ottoa oli mahdollista jatkaa uuden ottosuunnitelman mukaisesti.
Ottaminen ja jälkihoito tuli alueella tapahtua kuuden vuoden aikana, jonka jälkeen
maa-ainesten ottaminen alueella oli saatettu kokonaan loppuun ja alue oli maisemoitu
ja metsitetty. Suunnitelman mukainen ottoalue oli noin 8,7 ha. Vuonna 1995 käytössä
oli 6,5 ha:n suuruinen alue, josta avattua kaivualuetta 5 ha. Ottosuunnitelman mukaan ottoa jatkettiin pääasiassa länteen päin (vaihe II). Toiminnan loputtua reunat
luiskattaisiin kaltevuuteen 1:3 tai loivemmiksi. Ottolupa myönnettiin vuonna 1995
kuudeksi vuodeksi 420 000 k-m³:lle.
Alueelle oli myönnetty vuonna 2001 uusi soranottolupa 347 000 k-m³:lle, joka on
voimassa vuoteen 2011 asti.

Kuva 22. Kuoppa 3410 oli
laajentunut HSO- alueelle. Soranottolupa alueella
on voimassa vuoteen
2011 asti.
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Helvetinvuori-Suppilonharju/Janakkala; aluetunnus 42.

12/-96

4201

Maapinta-ala: 177 ha
Soranottoalueet yhteensä/HSO-alueella/rajoitetun oton alueella: 4,1/2,5/- ha
Metsähallituksen hallinnoima alue: 15 ha
Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet: 0 %
Pohjavesialue: I lk (100 %)
Kaavoitus:
Maakuntakaava
Tiestö, kulkee suojelualueen itäreunaa pitkin
Aluevaraukset:
Suojelualue; pääosin

4202
4203

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO
Luokittelematon
Otto käynnissä
Jälkihoitamaton
Muotoiltu
Jälkihoidettu
Ottolupa päättyy

4204

0

500 metriä
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4205
4206

Valtionmaat
HSO-alue
Rajoitetun oton alue

Ottotilanne
1984
Alueella sijaitsivat kuopat 4203, 4204 ja 4205 sekä alueeseen rajoittuva kuoppa
4201.
2003
Kuoppa 4201 oli laajentunut hieman HSO-alueelle Kuopan jyrkät rintaukset olivat
yli 30 metriä ja näkyivät kauas maisemassa. Ottotoiminta kuopassa oli päättynyt.
Kuopissa 4202-4206 oli kaikissa ottotoimintaa ja ne olivat laajentuneet. Kaikki kuopat
olivat jälkihoitamatta ja etenkin kuoppa 4204 oli tuhonnut kaunista harjuluontoa.

Kuva 23. Ottoalue 4204
oli tuhonnut kaunista
harjuluontoa

Ottoluvat
Kuoppa: 4201 Tilat: 3:28, 1:112, 1:140, 1:271
Alueelle haettiin soranottolupaa vuonna 1990. Silloisessa soranottosuunnitelmassa
todettiin, että alueella oli vanha sorakuoppa, jonka rintaukset olivat soran luonnollisen pysymisen mukaisessa kaltevuuskulmassa (45o). Otto oli noudattanut tilan rajoja
ja osin ylittänyt ne. Soranottoon varatulla tilalla (1:140) ei ottoa ollut mahdollista
toteuttaa nykyisessä laajuudessa, eikä toisaalta kuoppaa pystyttäisi viimeistelemään
rajoja ylittämättä. Suunnitelmassa esitettiin maisemoitavaksi ensin maantielle päin
oleva alue, sitten kuopan eteläinen osa ja viimeisessä vaiheessa kuopan luoteisosa.
Ottotoiminnalle myönnettiin vuonna 1991 viideksi vuodeksi 747 000 k-m³:lle. Alueella ei ilmeisesti kuitenkaan ole toteutettu luvan mahdollistamaa ottoa, sillä kuoppa
oli edelleen vuonna 2003 suunnilleen saman kokoinen kuin vuonna 1991. Alue oli
edelleen jälkihoitamatta.
Tietoa soranoton aloittamisesta, mahdollisista lupahakemuksista ja päätöksistä ei
ollut käytettävissä.

Kuva 24. Ottoalueen
4201 jyrkät yli 30 metriä
korkeat rintaukset näkyivät kauas maisemassa.
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Repomäki/Maaninka; aluetunnus 62.

Maapinta-ala: 278 ha
Soranottoalueet yhteensä/HSO-alueella/rajoitetun oton alueella: 46,3/17,8/4,2 ha
Metsähallituksen hallinnoima alue: Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet: 0 %
Pohjavesialue: I lk (95 %)
Kaavoitus:
Maakuntakaava
Johtoverkot: Suojelualueen halkaisee johtoverkko pohjois-eteläsuunnassa.
Aluevaraukset:
Maa- ja metsävaltainen alue; pääosin
Erityistoimintojenalue; suojelualueen eteläiset osat
Yleiskaava
Käärmelahden kyläympäristön osayleiskaava (vahv.pvm. 29.5.2002) alueen länsiosassa
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06/-9409/-04
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Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO
Luokittelematon
Otto käynnissä
Jälkihoitamaton
Muotoiltu
Jälkihoidettu
Ottolupa päättyy

Valtionmaat

0

1 000 metriä
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HSO-alue
Rajoitetun oton alue

Ottoalueet
1984
Alueella oli ottoalueet 6201 ja 6202 ja alueen välittömässä läheisyydessä ottoalue 6204.
Suojelualueen sisälle määritettiin rajoitetun oton alue.
2003
HSO-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsi yhdeksän ottoaluetta. Lisäksi
soranottoalueille rakennetut tiet olivat vaurioittaneet harjumaisemaa monin paikoin.
Kuoppa 6201 oli laajentunut merkittävästi vuodesta 1984. Toiminnassa. Jälkihoitamatta kauniissa ympäristössä. Jyrkkä rintaus.
Kuoppa 6202 saman laajuinen kuin 1984 pääosin HSO-alueen ulkopuolella. Jälkihoitamaton kotitarvekuoppa. Aines hienoainespitoista.
Kuoppa 6203 Uusi jälkihoitamaton kotitarvekuoppa HSO-alueella.
Kuoppa 6204 Laaja kuoppa, joka rajoittui HSO-alueeseen. Osin toiminnassa, osin
jälkihoidettu.
Kuoppa 6205 HSO-alueen pohjoispuolella uusi kuoppa. Toiminnassa.
Kuoppa 6206 Rajoitetun oton alueella. Rajat hieman ylittyneet. Jyrkät rintaukset.
Yritetty osin jälkihoitaa. Pääosin jälkihoitamatta.
Kuoppa 6207 Laajahko uusi ottoalue HSO-alueen keskellä. Toiminnassa. Jälkihoitamatta.
Kuoppa 6208 Laaja uusi ottoalue. Otto ulottunut HSO-alueelle. Toiminnassa. Kauniissa ympäristössä.
Kuoppa 6209 Isohko uusi ottoalue suojelualueen läheisyydessä. Osin jälkihoidettu,
osin toiminnassa.

Kuva 25. Ottoalue
6201 sijaitsi HSOalueella harjun
ydinosassa.

Suomen ympäristökeskuksen raportteja 1| 2006

55

Ottoluvat
Kuoppa: 6202, 6203 Tila: 39:8
Vuonna 1983 tilalle suunniteltiin laajamittaista soranottotoimintaa. Kuoppa 6202
oli jo silloin olemassa ja oli suunnilleen samankokoinen kuin tänäkin päivänä. Soranottosuunnitelman mukaan otto olisi aloitettu vanhasta kuopasta ja laajennettu
etelään, itään ja kaakkoon niin, että kuopan lopullinen koko olisi ollut noin 350x250
m. Alueelta arvioitiin saatavan 2,8 milj.k-m³ soraa.
Ympäristöministeriö totesi suunnitelmasta, että alue ei sovi soranottoon siltä osin
kuin se kuuluu suojelualueen sisäpuolelle. Myöskään suojelualueen ulkopuolella
olevalta osa-alueelta ei voitu ottaa soraa ilman, että se aiheuttaisi haitallisia muutoksia
suojelualueen sisäpuolella.
Ottosuunnitelmaa muutettiin ja lupa haettiin 1,5 milj.k-m³. Ympäristöministeriö
vastusti edelleen luvan myöntämistä. Kunnanhallitus kuitenkin myönsi ottoluvan
perusteluina, että "ottamisella ei vaikeuteta harjualueiden suojelusuunnitelman toteuttamista, kun harjun keskeinen osa jää ottotoiminnan ulkopuolelle". Lääninhallitus
ei vahvistanut lupaa.
Kuopan (6202) lounaispuolella oli ottoalue, jota vuoden 1984 kartoissa alueella
ei ollut. Kuopalla oli tehty vuonna 1992 valvontakäynti, jossa todettiin että harjujensuojelualueelta oli otettu luvatta soraa 4000-5000 k-m³. Soranotto suojelualueelta
määrättiin lopetettavaksi välittömästi.
Kuoppa: 6204 Tila: 25:40 (25:21)
Vuonna 1989 oli myönnetty soranottolupa 350 000 k-m³:lle viideksi vuodeksi. Alueella
oli ennestään pienehkö sorakuoppa, johon oli ajettu raivausmassoja ja ylijäämämaita.
Aluetta ei oltu soranoton jäljiltä siistitty. Uuden oton yhteydessä alue oli tarkoitus
siistiä ja viimeistellä. Ympäristöministeriö edellytti ottamisalueen ja suojelualueen
väliin jätettäväksi 10 metrin suojavyöhykkeen.
Vuonna 1994 myönnettiin uusi lupaa 155 000 m³:lle kymmeneksi vuodeksi. Ottoa jatkettiin samalla ottosuunnitelmalla kuin aikaisemmassa luvassa. Lupa raukesi
vuonna 2002.

Kuva 26. Ottoalueella 6203
soranotto oli määrätty
lopetettavaksi vuonna
1992. Oton jäljet näkyivät
edelleen maisemassa.
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Kuoppa: 6205 Tila: 8:26 (8:33)
Alueelle oli vuosiksi 1985-89 myönnetty lupa 57 000 k-m³: lle. Lupa-alue oli 100x140
metriä. Uusi suunnitelma laadittiin 1993 ja ottoa suunniteltiin jatkettavaksi silloiselta ottamisalueelta luoteeseen. Alueelle myönnettiin vuonna 1994 ottolupa 320 000
m³:lle soraa. Ympäristöministeriön mukaan alueelle voitiin myöntää ottolupa, kunhan
otto toteutetaan kolmessa vaiheessa.
Kuoppa: 6206 Tila: 58 (35:1), 36
Ottoalue sijaitsi suojelualueen keskellä rajoitetun oton alueella. Soranotto alueelta
oli aloitettu 1970-luvulla. Alueelle myönnettiin vuonna 1984 kaksi soranottolupaa
kuudeksi vuodeksi 620 000 k-m³:lle ja 57 000 k-m³:lle YM totesi alueella tapahtuneen
soranottoa jo siinä määrin, että kaivun suunnitelmallinen loppuunsaattaminen oli
aiheellista. Ministeriö rajasi alueen suojeltavan alueen ulkopuolelle.
Keväällä 1986 kävi ilmi, että ko. tiloilla oli otettu soraa osittain vastoin voimassa
olevaa soranottolupaa. Ottamisesta todettiin aiheutuvan kauniin maisemakuvan
turmeltumista alueen etelä- ja lounaisosissa. Otto tuli keskeyttää ko. osa-alueella.
Tietoa siitä miten ottamista muutettiin ei ollut käytettävissä, mutta ottoa jatkettiin
kuitenkin melko pian.
Alueelle myönnettiin uusi lupa vuonna 1991 kolmeksi vuodeksi 345 000 k-m³:lle.
Aikaisemmat suunnitelmat yhdistettiin ja päivitettiin uudeksi suunnitelmaksi.
Kesällä 1994 laadittiin uusi suunnitelma, joka oli silloin voimassa olevan ottoluvan liitesuunnitelman tarkennus ja päivitys. Ottosuunnitelma käsitti aikaisempaan
lupaan sisältyvän soranoton loppuunsaattamista. Jatkoluvan saanti perusteltiin sillä,
että "alueella olevia laadukkaita betonisoran raaka-aineeksi kelpaavia maa-aineksia
ei ehditty hyödyntää ennen kuin voimassa oleva lupa umpeutui". Lupa myönnettiin
vuonna 1994 kymmeneksi vuodeksi 270 000 k-m³:lle. Ottamisen päätyttyä vuonna
2004 alueen edellytettiin olevan jälkihoidettu. Ohjekaltevuutena loivennuksessa edellytettiin käytettävän 1:2 tai sitä loivempaa, paitsi alueilla jotka oli ehditty muotoilla
jyrkemmäksi edellisen ottoluvan aikana.

Kuva 27. Ottoalue 6206 sijaitsi HSO-alueen keskellä
rajoitetun oton alueella. Ottoalue oli ulottunut paikoin
HSO-alueelle. Lupaehtojen mukaan alue tulee olla jälkihoidettu vuonna 2004.
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Kuoppa: 6207 Tila: 9:8
Alueelta oli otettu soraa ennen vuotta 1983 usean vuoden aikana kolmesta eri ottokohdasta. Alueelle suunniteltiin ottoa yhteensä 135 000 k-m³:lle. Vuonna 1983 haettiin
vaiheille 2, 3 ja 4 ottolupaa 50 000 m³:lle kymmeneksi vuodeksi. Kymmenen vuotta
myöhemmin oli tarkoitus toteuttaa vaihe 1, jolle olisi haettu uusi 85 000 m³:n lupa.
Maa- ja metsätalousministeriö totesi lausunnossaan, että alue ei sovellu soranottoon
esitetyssä laajuudessa, mutta maisemointiin tähtäävä lupa voitaisiin myöntää.
Hakija laati uuden ottosuunnitelman 143 900 k-m³:lle kymmeneksi vuodeksi.
Uudessa ottosuunnitelmassa ottamistoiminta oli esitetty suuntautuvaksi silloisista
ottopaikoista kaakkoon. Kunnanhallitus myönsi luvan vuonna 1984, mutta lääninhallitus ei vahvistanut päätöstä. Ympäristöministeriö totesi että ottotoiminta esitetyssä
laajuudessa aiheuttaa luonnonesiintymän tuhoutumisen. Alueelle tuli laatia uusi
ottosuunnitelma.
Hakija laati jälleen uuden suunnitelman, josta ympäristöministeriö totesi, että
ottaminen tuli suorittaa kahdessa vaiheessa, ensin lounaisosa ja sitten koillisosa.
Ensimmäiselle vaiheelle lupa voitiin myöntää viideksi vuodeksi, jonka jälkeen tuli
tehdä suunnitelma 2 vaiheelle. Kunnanhallitus myönsi luvan 121 600 m³:lle viideksi
vuodeksi ja lääninhallitus vahvisti päätöksen vuonna 1987.
Vuonna 1990 haettiin lupa alueen koillisosalle. Suunnitelman mukaan soraa otettaisiin 200 000 k-m³. Otto suunniteltiin aloitettavan silloiselta soranottoalueelta ja se
laajenisi koilliseen ja itään. YM totesi, että ottosuunnitelma poikkesi huomattavasti
maastokatselmuksessa vuonna 1986 sovitusta ja se tuli tarkastaa aiemmin sovitulla
tavalla.
Kesällä 1991 haettiin jatkoaikaa vuonna 1987 myönnetylle luvalle, koska luvan
mahdollistamaa määrää ei oltu ehditty ottaa luvan voimassaoloaikana. Jatkoaikaa
myönnettiin kolmeksi vuodeksi 12000 k-m³:lle. Luvan mukaisia viimeistelytöitä ei
oltu tehty luvan päättyessä. Laadittiin jälleen uusi suunnitelma, jonka mukaan soranotto jatkettaisiin vain siinä määrin, että alue saataisiin viimeisteltyä lopulliseen
muotoonsa. Suunnitellulla tavalla alueelta olisi voinut ottaa soraa vielä 50 000 m³.
Kunnanhallitus myönsi luvan vuonna 1995 kahdeksi vuodeksi. Ympäristökeskus ei
vahvistanut päätöstä, vaan edellytti asian ottamista uuteen käsittelyyn, jotta alue saataisiin maisemoitua ja tällöin ottomäärä olisi korkeintaan 20000 m³. Lupa myönnettiin
1996 kahdeksi vuodeksi. Lupaa jatkettiin vuoden 1999 loppuun asti. Viereiselle tilalle
oli samalle hakijalle myönnetty 11 500 k-m³:n ottolupa vuonna 2001.

Kuva 28. Ottotoiminta
jatkui edelleen ottoalueella 6207. Alue
oli jälkihoitamatta ja
yleiskuvaltaan melkoinen
raiskio.
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Kuoppa: 6208 Tila: 10:9
Lupa myönnettiin vuonna 1983 kymmeneksi vuodeksi 1,8 milj. k-m ³:lle. Maa- ja
metsätalousministeriö totesi lausunnossaan, että alueella oli jo tapahtunut soranottoa
siinä määrin, että sen suunnitelmallinen loppuunsaattaminen ainakin osalla aluetta
oli tarkoituksenmukaista. Sen vuoksi suojelualueen rajausta tarkistettiin siten, että
lupahakemuksen tarkoittama alue jäi osittain suojelualueen ulkopuolelle.
Uusi lupa myönnettiin vuonna 1994 kymmeneksi vuodeksi 1 milj. k-m³:lle. Suunnitelman mukaan alueen pohjoisosa, joka sijaitsi suojelualueella, viimeisteltäisiin vuoden 1998 loppuun mennessä. Ympäristöministeriö katsoi, että jälkihoito suojelualueen
sisäpuolella tulisi tehdä mahdollisimman pian. Tämän jälkeen alueelle oli mahdollista
laatia uusi ottosuunnitelma, joka jäisi kokonaan suojelualueen ulkopuolelle.

Kuva 29. Erittäin laajalla ottoalueella 6208 soranotto oli ulottunut
HSO-alueelle. Ottoalue oli pääosin
jälkihoitamatta ja ottotoiminta
kohdistui harjun ydinosaan.
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Putkelanharju/Ilomantsi; aluetunnus 69.
Maapinta-ala: 1931 ha
Soranottoalueet yhteensä/HSO-alueella/rajoitetun oton alueella: 22,7/16,6/12,3 ha
Metsähallituksen hallinnoima alue: 1175 ha
Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet: Natura (85 %),
Rantojensuojeluohjelma (70 %) Luonnosuojelualue (5 %)
Pohjavesialue: I lk (50 %), II lk (20 %)
Kaavoitus:
Maakuntakaava
Aluevaraukset:
Suojelualue; alueen kaakkoisosan keskiosat
Loma-asunto- ja matkailualue

6903

06/-9607/-07
11/-05
04/-94

6904

12/-93 03/-00

6906

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO
Luokittelematon
Otto käynnissä
Jälkihoitamaton
Muotoiltu
Jälkihoidettu
Ottolupa päättyy

Valtionmaat
HSO-alue
Rajoitetun oton alue

0

2 000 metriä
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6901
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Ottotilanne
1984
HSO-alueen sisään rajattiin kaksi rajoitetun oton aluetta. Alueella oli lisäksi ottoalue
6901.
2003
Rajoitetun oton alueella sijaitsevat kuopat 6904, 6905 ja 6906 olivat laajentuneet merkittävästi ja ulottuivat paikoin suojelualueelle. Nämä ottoalueet olivat osin käytössä
ja pääosin jälkihoitamatta. Alueella oli edelleen kuoppa 6901 ja suojelualueen välittömässä läheisyydessä ottoalueet 6902 ja 6903. Alueella sijaitsi mökkiasutusta ja
matkailualueita.
Ottoluvat
Kuoppa: 6901 Tila: 10:30
Vuonna 1984 lupaa haettiin 19 600 m³:n suuruiseen ottoon kymmenen vuoden aikana.
Ympäristöministeriö totesi lausunnossaan, että alueen maisemointi vaatisi kapean
harjun lakiosan madaltamista, mikä olisi merkinnyt maisemallista huononnusta vallinneeseen tilaan. Alue tulisi siten jättää metsittymään luontaisesti.
Kunnanhallituksen mielestä luontainen metsitys ei alueella onnistuisi. Alue
muodostui jo maisemoidusta ottamisalueesta ja erittäin jyrkästä keskeneräisestä
ottorintauksesta. Maisemoidun ja keskeneräisen rintauksen välisen kapean harjun
poistaminen ottosuunnitelman mukaisesti ja sen jälkeinen metsittäminen saattaisi
alueen ympäristöön sopivammaksi kuin sen jättäminen nykytilaan. Näillä perusteilla
kunnanhallitus myönsi ottoluvan. Lääninhallitus ei vahvistanut päätöstä. Hakija
valitti KHO:een, joka vahvisti lääninhallituksen päätöksen. Harjun poistaminen olisi
aiheuttanut luonnonesiintymän tuhoutumisen.
Kuoppa: 6904 ja 6905 Tilat: 7:26, 7:47
Soranottolupaa alueelle haettiin vuonna 1983. Soraa oli otettu jo ennestään huomattavia määriä ja suunniteltu ottamisalue oli kokonaisuudessaan 13,5 ha. YM totesi
lausunnossaan, että alueen maisemointiin tähtäävä otto oli tarpeellista.
Kunnanhallitus myönsi vuonna 1984 tilalle 7:26 ottoluvan 500 000 m³ :lle ja tilalle
7:47 ottoluvan 100 000 m³:lle. Tilat muodostivat käytännössä yhden ison soranottoalueen. Putkelanharjulla oli ko.alueella rajoitettu soranottomahdollisuus vanhoilla
ottoalueilla. Täten YM katsoi, että soranotto oli mahdollista ja että lupa-asiassa oli
päästy valtioneuvoston kannanoton mukaiseen ratkaisuun. Lääninhallitus vahvisti
päätöksen. Ottoluvat olivat voimassa 10 vuotta.
Tilalle 7:59 (ent. 7:47, läntinen osa ottoalueesta) myönnettiin 60 000 k-m³:n lupa 12
vuodeksi vuonna 1993. Tilalle 7:52 (ent. 7:26) myönnettiin uusi lupa vuonna 1995 ja
se oli voimassa yhden vuoden. Ottomäärä oli 30 000 m³.
Vuonna 1996 haettiin uutta lupaa tilalle 7:52. Maastokatselmuksessa todettiin mm.
että ottamista ei oltu suoritettu loppuun eikä aluetta maisemoitu. Pieni- Sulkulammen
välisellä alueella ainesten ottaminen oli ulottunut edellisten lupaehtojen vastaisesti
liian lähelle ranta-aluetta. Uutta lupaa haettiin ns. vanhalle 10 ha alueelle ja uudelle
2 ha alueelle. YM totesi, että otto oli mahdollista jatkaa vain vuonna 1984 myönnetyn
luvan tarkoittamalla alueella eikä ottamisaluetta tullut laajentaa.
Ottamissuunnitelma uusittiin ja YM totesi, että alueelle voitiin myöntää ottolupa.
Ottomäärä oli 200 000 m³. Samalla haettiin 20 000 m² lisälupaa tilalle 7:59, minne oli
vuonna1993 myönnetty 60 000 m³:n lupa. Lupaa haettiin voimassa olevien ottosuunnitelmien mukaiselle alueelle 60 000 m³:n ylimenevälle määrälle. YM ei vastustanut
suunnitelmaa, vaan katsoi, että alueelle voitiin myöntää maisemointiin perustuva
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lupa. Yhteensä 220 000 m³:n ottamislupa myönnettiin vuonna 1997 kymmeneksi
vuodeksi.
Ottoalueet sijaitsivat pääasiassa rajoitetun ottomahdollisuuden alueella lukuun
ottamatta alueen luoteisosaa.
Kuoppa: 6906 Tila: 22 (22:32)
Kunnanhallitus myönsi vuonna 1982 ottoluvan alueelle 20 000 m³ :lle. Lääninhallitus
ei vahvistanut päätöstä, sillä ottamissuunnitelmaa ei oltu laadittu. Lääninhallitus oli
jo aikaisemmin edellyttänyt, että otto alueella tulisi loppua kokonaan lukuun ottamatta vähäistä maisemointiin liittyvää ottoa.
Ottosuunnitelma laadittiin ja lupaa haettiin 30 000 m³:lle kymmeneksi vuodeksi.
Kunta myönsi luvan 1984. Hakemuksessa oli varaus oton jatkamiseksi lupa-ajan
(10 v) jälkeenkin. Lääninhallitus vahvisti päätöksen, sillä hakija oli hyväksynyt ottomääräksi 20 000 m³ ja tehnyt maisemointia koskevat muutokset ottosuunnitelmaan.
Luvan umpeuduttua haettiin uutta lupaa. Tällöin oli edellisestä luvasta hyödynnetty noin puolet. Jatkolupaa haettiin 10 000 m³:n ottomäärälle. YM katsoi, että ottaminen
alueella maisemahoidollisin perustein oli aiheellista. Otto kuitenkin piti saada loppuunsaatetuksi 5 vuoden aikana. Lupa myönnettiin 30.3.1995 viideksi vuodeksi.
Ottoalue sijaitsi osin rajoitetun ottoalueen ulkopuolella.

Kuva 30. Ottoalueet 6904 ja 6905 erottuvat selvästi
digitaalisesta väärävärikuvasta. Otto oli paikoin
laajentunut rajoitetun ottomahdollisuuden alueelta
(ruskea katkoviiva) varsinaiselle HSO-alueelle.

6905
6904
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Munakukkula-Niinivaara/Liperi; aluetunnus 82.
Vireillä oli hanke lentokentän kiitoradan jatkamisesta länsisuuntaan, eli ko. ottoMaapinta-ala: 205 ha
Soranottoalueet yhteensä/HSO-alueella/rajoitetun oton alueella: 39,2/7,1/- ha
Metsähallituksen hallinnoima alue: 5 ha
Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet: Natura (85 %), Lehtojen suojelu (5
%), Soidensuojelu (5 %), Luonnonsuojelu (5 %)
Pohjavesialue: I lk (95 %)
Kaavoitus:
Maakuntakaava
Aluevaraukset:
Maa- ja metsätalousvaltainen alue
Liikennealue; koillisosa
Suojelualue
Erityistoimintojen alue; reuna-alueita kaakkoisosassa

05/-0312/-12

8201

10/-9711/-00

8202

Merkkien selitys

8203
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JÄLKIHOITO
Luokittelematon
Otto käynnissä
Jälkihoitamaton
Muotoiltu
Jälkihoidettu
Ottolupa päättyy

Valtionmaat
HSO-alue
Rajoitetun oton alue
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500 metriä

Ottotilanne
1984
Alue oli luonnontilainen.
2003
Suojelualueella oli kaksi laajaa ottoaluetta 8201 ja 8202. Lisäksi ottoalueen kaakkoisosaan rajoittui erittäin laaja ottoalue 8203. Ottotoiminta oli käynnissä kuopissa 8201
ja 8203. Kuopan 8201 ottolupa 500 000 k-m³:lle oli voimassa vuoteen 2012 asti.
Ottoluvat
Kuoppa: 8201 Tilat: 16:19, 49:40
Alueelle haettiin soranottolupaa vuonna 1990. Soraa oli tarkoitus ottaa kymmenen
vuoden aikana 500 000 k-m³ noin 6,15 hehtaarin alueelta ottamissyvyyden vaihdellessa 2-30 metriin. Ottamista perusteltiin mm. lähistöllä sijaitsevan lentoaseman
kiitoradan suunnitellulla jatkamishankkeella (vrt. kuoppa 8202). YM totesi lausunnossaan, että kiitoradan laajentaminen ei ollut ajankohtaista ja siksi asiaa tuli käsitellä pelkästään maa-aineslain mukaisessa järjestyksessä ja lain säännösten nojalla.
Tällöin ottolupaa ei olisi mahdollista myöntää. Kunnanhallitus ei myöntänyt lupaa,
koska katsoi että otto aiheuttaisi kauniin maisemakuvan turmeltumista. Luvanhakija
valitti päätöksestä lääninhallitukselle ja vaati kunnanhallituksen päätöksen kumoamista. Perusteluina oli mm. että luvanhakijoita ei oltu kohdeltu tasapuolisesti, koska
viereiselle alueelle (kuoppa 8202) oli myönnetty lupa, vaikka ko. alue sijaitsi myös
harjujensuojelualueella. Lääninhallitus kumosi kunnanhallituksen päätöksen ja palautti asian sille uudelleen käsiteltäväksi. Lääninhallituksen mielestä maa-ainesten
otto ei aiheuttanut maisemakuvan turmeltumista, kun otettiin huomioon lähialueella
jo muutoin tapahtuva laajaa soranotto.
Ympäristöministeriö valitti LH:n päätöksestä Korkeimmalle hallinto-oikeudelle.
Ministeriön mielestä lupaa ei voinut myöntää sillä perusteella, että lähialueella oli
voimassa oleva ottolupa. Muutoinhan harjua voitaisiin nakertaa pala palalta niin, että
kutakin lupaa perusteltaisiin aina edellisellä luvalla ja sen aiheuttamalla ympäristön
turmeltumisella. Lisäksi YM totesi, vaikkei lääninhallitus siihen perusteeseen vedonnutkaan, että kysymys lentokentän mahdollisesta laajentamisesta oli irrelevantti
kyseessä olevaa ottamislupaa ratkaistessa.
KHO:n päätöslauselma oli seuraava: "Maa-aineslain 20 §:n mukaan maa-aineslain
nojalla annetusta kunnanhallituksen päätöksestä tehdään valitus lääninhallitukselle.
Muutoin muutoksenhausta kunnanhallituksen päätökseen noudetaan, mitä kunnallislaissa on säädetty. Kysymyksessä oleva maa-ainesten ottamislupaa koskeva
lääninhallituksen päätös ei loukkaa ympäristöministeriön oikeutta tai etua, vaikka
maa-ainesten ottamisalue sijaitsee valtioneuvoston hyväksymällä harjujensuojeluohjelman alueella. Tämän vuoksi KHO ottaen huomioon kunnallislain 139 § 1 mom.
jättää YM :n valituksen tutkimatta".
Alueelle myönnettiin 500 000 m³ lupa kymmeneksi vuodeksi vuonna 1993. Uusi lupa myönnettiin vuonna 2002 kymmeneksi vuodeksi ottomäärän ollessa taas
500 000 m³. PKA valitti päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen vuonna 2003.
Valitus peruutettiin myöhemmin v. 2003. HAO :n päätös 2.6.2003/292/3 (valitus
rauennut).
Kuoppa: 8202 Tila: 49:28
Soranottolupaa alueelle haettiin vuonna 1987. I-vaiheen ottamisalueen pinta-ala oli
4,75 ha ja hyödynnettävissä olevia kiviainesvaroja alueella oli 0,5 milj. m³. Ottamisalue
oli esitetty Pohjois-Karjalan seutukaavan 3. vaiheessa lentokenttäalueeksi. Ottamis-
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alueella oli myös ilmailuhallituksen ja maanomistajan välinen käyttörajoitussopimus, joka rajoitti puun kasvattamista ottoalueella ja aluetta oli aiemmin mataloitettu
8 metriä lentoturvallisuuden takia. Aluetta oli tarkoitus madaltaa soraa ottamalla
30 metriä.
Vireillä oli hanke lentokentän kiitoradan jatkamisesta länsisuuntaan eli ko. ottoalueelle päin. Lentoturvallisuus edellyttäisi rakennussuunnitelman toteutuessa
maaston tasoksi +142 m eli maaston madaltamista 13 metrillä. Tällöin puustoa ei sallittaisi kasvavan alueella. Soranottoluvan hakija totesi, että kun soraa otetaan tasoon
+123 m asti puustoa mahtuu alueelle eikä alueen maasto olisi jatkossa paljas.
Kuva 31. Toiminnassa oleva
ottoalue 8201 näkyi kauas
kauniissa järvimaisemassa.
Alueella oli voimassa oleva ottolupa vuoteen 2012 asti (keskikuva). Ottoalueella 8202
ottotoiminta oli päättynyt
(alakuva). Ko.alue on tunnettu
siitä, että sinne myönnettiin
ensimmäisenä HSO-alueista
kokonaan uusi maa-ainesten
ottolupa v. 1987.
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I-vaiheelle haettiin 550 000 m³ lupa kymmeneksi vuodeksi. YM totesi lausunnossaan Liperin kunnalle, ettei se voinut ottaa kantaa ottosuunnitelmaan, koska
hanketta ei voitu käsitellä erikseen pelkkänä maa-aineslupa-asiana. Asia tuli kytkeä
kaavallisten ja lentokenttävarausta koskevien suunnitelmien käsittelyn yhteyteen.
Lupa-asia voitiin tarkastella uudelleen sen jälkeen kun harjun madaltamistarve oli
perusteellisesti selvitetty.
Kunnanhallitus myönsi ottoluvan 1987 ja alisti päätöksen lääninhallituksen vahvistettavaksi. Lääninhallitus vahvisti luvan perusteluina mm. että ottoalue sijaitsi
suojelualueen itäosassa, kun pääasiallinen suojeltava aluekokonaisuus sijaitsi siitä
länteen. Harjua oli myös aiemmin madallettu ja harjun laet oli pidettävä puustosta
vapaana. Lääninhallitus totesi myös, että kiitoradan jatkaminen vaatisi kuitenkin
harjun lisämataloittamisen. Maa-ainesten ottoa ei näistä syistä johtuen ollut aihetta
estää.
YM katsoi lausunnossaan, että lupa oli myönnetty erittäin niukoin perustein ja
maa-aineslain 3 §:n 1 mom. lueteltuja seuraamuksia ei päätöksessä oltu lainkaan
tarkasteltu. YM:n lausunnossa todettiin myös, että Ilmailulaitos oli ilmoittanut, ettei
sillä hetkellä ollut konkreettista tarvetta kiitoradan jatkamiseen ja että lentoaseman
runkosuunnitelmassa esitettyjä kehittämishankkeita ei oltu vielä ajoitettu eikä niiden toteuttaminen ollut vielä näköpiirissä. YM ei myöskään ollut vielä vahvistanut
seutukaavan 3. vaihekaavaa. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi ympäristöministeriön
kumoamishakemuksen ja lupa jäi voimaan. Merkittävää KHO:n päätöksessä oli se,
että se oli ensimmäinen kerta, kun YM: n harjujensuojelukohteisiin liittyvä kannanotto jätettiin huomioonottamatta ja ensimmäinen kerta kun harjujensuojeluohjelman
sisälle myönnettiin uusi maa-ainesten ottolupa.
Vuonna 1990 haettiin soranottolupaa II-vaiheelle. Soraa oli tarkoitus ottaa
250 000 m³. Lääninhallituksen lausunnon mukaan lupaa ei tulisi myöntää, koska se
aiheuttaisi erikoisen luonnonesiintymän tuhoutumisen. Se, että ottamisalue sisältyy
seutukaavassa ilmailuliikenteen alueeseen, ei saisi vaikuttaa päätöksentekoon. Pääkiitotien jatkaminen ei ollut vieläkään ajankohtaista. Lääninhallitus huomautti lisäksi,
että luvanhakijalla ei ollut tarvetta uuteen lupaan, sillä vaihe I:llä oli jo voimassa oleva
lupa. Myös YM vastusti ottoalueen laajennussuunnitelmaa. Kunnanhallitus kuitenkin
myönsi ottoluvan 10 vuodeksi 180 000 m³:lle vuonna 1990. Lääninhallitus vahvisti
päätöksen 1991, sillä sen mielestä otto ei ollut ristiriidassa maa-aineslaissa säädettyjen rajoitusten kanssa. YM valitti päätöksestä KHO:lle ja vaati luvan kumoamista.
Ministeriön mielestä luvan myöntämistä ei voitu perustella sillä, että viereisellä alueella oli lupa soranottoon. Lentokentän laajentaminen ei myöskään näyttänyt olevan
ajankohtaista. KHO jätti valituksen tutkimatta perusteluina, että maa-aineslain mukaan kunnanhallituksen päätöksestä tehdään valitus lääninhallitukselle. Asiakirjojen
mukaan YM ei ollut valittanut kunnanhallituksen päätöksestä lääninhallitukselle,
eikä sillä siten ollut oikeutta hakea muutosta KHO:lta.
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Pekonkangas-Salmijärvi/Kajaani; aluetunnus 102.

Maapinta-ala: 754 ha
Soranottoalueet yhteensä/HSO-alueella/rajoitetun oton alueella: 64,1/6,7/- ha
Metsähallituksen hallinnoima alue: Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet: 0 %
Pohjavesialue: I lk (100 %)
Kaavoitus:
Maakuntakaava
Arvokas harjualue
Johtoverkot; kulkee alueen läpi lounas-koillissuunnassa
Aluevaraukset:
Liikennealue
Osayleiskaava (v.2003)
Käsittää n.75 % alueesta, ei lounaisosaa

05/-9604/-99

10209

11/-94 03/-99
06/-94
10208

Merkkien selitys

12/-0001/-06

Soranottoalueet

10210

JÄLKIHOITO
Luokittelematon
Otto käynnissä
Jälkihoitamaton
Muotoiltu
Jälkihoidettu
Ottolupa päättyy

Valtionmaat
HSO-alue
Rajoitetun oton alue
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2 000 metriä

Ottotilanne
1984
Suojelualueella ei ollut ottoalueita. HSO-alueen kaakkoispuolella oli laajahkoa ottotoimintaa.
2003
HSO-alueen kaakkoispuolella sijainneet ottoalueet 10208, 10209 ja 10210 olivat laajentuneet merkittävästi. Ottoalue 10210 oli laajentunut huomattavasti myös HSOalueelle. Myös ottoalueen 10209 länsiosa ulottui suojelualueelle.
Ottoluvat
Kuoppa: 10208 tila: 2:29, 50:3
Soranottoalue oli harjunsuojeluohjelman suunnitteluvaiheessa suojelualueen sisäpuolella, mutta jäi lopullisessa rajauksessa sen ulkopuolelle. Ennestään alueella oli
1,7 hehtaarin suuruinen ja keskimäärin 10 metrin syvyinen ottoalue, joka rajoittui
viereiseen laajaan soranottoalueeseen. Vuonna 1984 alueelle myönnettiin soranottolupa kymmeneksi vuodeksi 500 000 k-m³ :lle
Vuonna 1989 myönnettiin muutos edellä mainittuun lupaan, joka mahdollisti
ainesten oton naapuritilojen 48 ja 2:56 rajoilla niin, että otto jatkui ilman luiskia
ko. tiloille myönnettyjen maa-aineslupien mukaisesti. Ottoalueen pinta-ala kasvoi
2800 m²:lla, mutta ottomäärä ja ottamisaika pysyivät ennallaan.
Vuonna 1989 kuopan koillisosaan (tila 48, nyk. 48:4) myönnettiin soranottolupa
kymmeneksi vuodeksi 100 000 k-m³:lle. Ottamista jatkettiin viereisen tilan ottoalueen
rintauksesta.
Kuoppa: 10209
Alueen länsiosa:
Tilalle nro. 48 (kuopan länsiosa) haettiin ottolupaa vuonna 1986. Suunniteltu ottoalue oli pinta-alaltaan kaksi hehtaaria ja suunniteltu ottomäärä oli 200 000 k-m³.
Ympäristöministeriö edellytti rajausten tarkistamista, sillä suunniteltu ottoalue
ulottuisi suojelualueen sisäpuolelle enemmän kuin Mustikkamäen soranottoalueen yleissuunnitelmassa oli esitetty. Vuonna 1986 lupa myönnettiin 120 000 m³:lle.
Samalle tilalle noin 400 m etelämmäksi oli vuonna 1983 kunnanhallitus myöntänyt
400 000 k-m³:n ottoluvan, jota lääninhallitus ei ollut vahvistanut. Tämä alue sijaitsi
lähes kokonaan suojelualueen sisällä.
Tilalle 2:67 (nyk. 2:79) Kajaanin kaupungille myönnettiin soranottolupa kymmeneksi vuodeksi 308 000 k-m³:lle. Maa-aineksia oli tarkoitus käyttää noin 152 000
k-m³ soramontun pohjatason nostamiseen ja maisemointiin. Ylijäämämassoja oli
156 000 k-m³, jotka oli tarkoitus käyttää kaupungin omistamien muiden vanhojen
soranottoalueiden pohjatason nostamiseen.
Kuoppa: 10210 Tila: 2:49
Vuonna 1982 haettiin 1,6 milj.k-m³ :n soranottolupaa 40 vuodeksi. Kunnanhallitus
myönsi luvan vuonna 1984, mutta rajoitti ottoaluetta siten, ettei se ulottunut harjujensuojelualueelle. Luvan hakija valitti päätöksestä ja vaati korvauksia valtiolta.
Lääninhallitus määräsi valtion korvausvelvolliseksi. Ympäristöministeriö valitti korvauspäätöksestä. Korkein hallinto-oikeus totesi, että lupahakemuksen käsittelyssä
oli tapahtunut menettelyvirhe, joka olisi voinut olennaisesti vaikuttaa ottamisalueen
rajaukseen. Kunnanhallitus ei ollut pyytänyt lupahakemuksesta YM: n lausuntoa eikä
alistanut päätöstä lääninhallituksen vahvistettavaksi. KHO määräsi lupahakemuksen
uudelleen käsiteltäväksi kunnanhallituksessa.
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Kuva 32. Laajat ottoalueet 10208, 10209, 10210
(punaisella rajatut alueet)
sijaitsivat HSO-alueen
(sinisellä rajattu alue)
välittömässä läheisyydessä ja otto oli laajentunut
myös suojelualueelle.

Alueelle myönnettiin vuonna 1988 soranottolupa 473 000 k-m³:lle, josta 200 000
k-m³ tuli käyttää ottamisalueen pohjan nostamiseen ja muihin maisemointitöihin. Lupa oli voimassa 10 vuotta. Luvan hakija valitti päätöksestä ja vaati luvan myöntämistä
haetun suuruisena. Lääninhallitus hylkäsi valituksen ja vahvisti kunnanhallituksen
päätöksen. Hakija valitti vielä KHO:lle, mutta aikaisempaa päätöstä ei muutettu.
Hakija vaati lääninoikeudessa, että valtio korvaisi kiinteistön omaisuus- ja käyttöarvon pysyvän alentumisen, joka oli aiheuttanut maa-ainesten ottamista koskevan luvan epäämisestä. Lääninhallitus hylkäsi hakemuksen. Perusteluina mm. että
myönnetty lupa (473 000 k-m³) vastasi ennen 4.7.1980 harjoitettua vuotuista soranottoa. Koska lupa oli myönnetty ennen 4.7.1980 aloitetun oton jatkamisesta, valtio ei
ole korvausvelvollinen. Hakija valitti KHO:n, joka totesi seuraavaa: "Ottamisalueen
vuokrannut yhtiö on arvioinut Kiialan tilalta vuosina 1958-1980 otettujen maa-ainesten määrän noin 1 milj.k-m³:ksi. Vuosittaiset ottamismäärät tilalta olivat keskimäärin olleet suurempia kuin se ottamismäärä, joka hylätyksi tulleen lupahakemuksen
mukaan olisi tultu tilalta keskimäärin ottamaan. Kun edelleen otetaan huomioon
saatu selvitys hakemuksen mukaisen alueen hiekka- ja soravarojen määrästä ja laadusta, sellaisen maa-aineksen kysynnästä asianomaisella markkina-alueella sekä
lisäksi säätiön mahdollisuuksista vastaavanlaisen maa-aineksen ottamiseen toisesta
paikasta, säätiön hakemus on tullut hylätyksi siten kuin maa-aineslain 26 §:n 2 momentissa tarkoitetaan. Luvan epäämisestä sanotulla tavalla on aiheutunut säätiölle
vahinkoa". KHO katsoi valtion olevan korvausvelvollinen ja kumosi lääninoikeuden
päätöksen.
Vuonna 2001 myönnettiin viiden vuoden lupa tilalle 2:49.

10209

10208

10210
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4.3

Harjujensuojeluohjelma-alueet, joilla oli ollut suurehkoa
tai maa-ainesluvan mukaista ottotoimintaa
Supinmäki/Myrskylä; aluetunnus 11.

Maapinta-ala: 114 ha
Soranottoalueet yhteensä/HSO-alueella/rajoitetunoton alueella: 5,5/1,0/- ha
Metsähallituksen hallinnoima alue: 14 ha
Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet: 0 %
Pohjavesialue: I lk (90%)
Kaavoitus:
Maakuntakaava
Tieliikennevaraukset; leikkaa alueen pohjoisosaa
Aluevaraukset:
Maa- ja metsätalousvaltainen alue
Virkistysalue
Yleiskaava
Kirkonkylän osayleiskaava (2001)

02/-96

1103
1101 1102

11041105

1106

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO
Luokittelematon
Otto käynnissä
Jälkihoitamaton
Muotoiltu
Jälkihoidettu
Ottolupa päättyy

Valtionmaat

0

1 000 metriä

HSO-alue
Rajoitetun oton alue
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Ottotilanne
1984
Alueella sijaitsi 5 ottoaluetta. Lisäksi HSO-alue rajoittui idässä laajaan ottoalueeseen.
2003
Kuoppa 1101: Laajahko matala (3 m) ottoalue HSO-alueen keskiosassa. Toiminnassa.
Kiireellisesti kunnostettava.
Kuoppa 1102: Vanha pieni metsittynyt kuoppa, jota ilmeisesti oli osin täytetty.
Kuoppa 1103: Rajoittuu HSO-alueeseen. Otto oli päättynyt. Osittain jälkihoidettu ja
metsittynyt.
Kuoppa 1104: Osittain metsittynyt. Jyrkät rinteet. Otto oli päättynyt.
Kuoppa 1105: Isohko jälkihoitamaton ottoalue, jonka rinteiden korkeus oli 30 m.
Kuoppa 1106: Vanha jyrkkärinteinen metsittynyt ottoalue. Otto oli päättynyt.
Alueella oli lisäksi aidattu tv-masto.
Ottoluvat
Kuoppa 1103
Tila: 31:7
Vanhan suojelualueen lähistöllä sijaitsevan sorakuopan laajentamiseksi HSO-alueelle oli haettu ottolupaa. Lupahakemus hylättiin, jonka seurauksena maanomistaja
haki valtiolta korvauksia. Lääninoikeus hylkäsi korvausvaatimukset, koska soranotto alueella oli keskeytetty vuonna 1976 ja siten ei ollut kysymys ennen 4.7.1980
aloitetun ainesten ottamisen jatkamisesta vaan oton uudelleen aloittamisesta. Alue
oli hankittu ennen ko. ajankohtaa ainesten ottamistarkoituksessa, mutta katsottiin,

Kuva 33. HSO-alueen
keskiosassa sijaitsi matala ottoalue,
josta maakerrokset oli
kuorittu 2-3 metrin
syvyydeltä.

että hakija ei ollut ryhtynyt ottamisen aloittamiseksi erityisiä kustannuksia aiheuttaviin
toimenpiteisiin.
Ympäristöministeriön mielestä alueelle oli
tarpeellista saada ottolupa vanhan sorakuopan maisemointiin. Lupa myönnettiin kymmeneksi vuodeksi 1986-1996. Maisemoitava
ottoalue sijaitsi suojelualueen välittömässä
läheisyydessä.

Kuva 34. Televisiomasto sijaitsi kuopan
1103 lounaispuolella HSO-alueella.
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Skomarböle/Myrskylä; aluetunnus 12.
Maapinta-ala: 26 ha
Soranottoalueet yhteensä/HSO-alueella/rajoitetunoton alueella: 2,9/0,3/- ha
Metsähallituksen hallinnoima alue: Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet: 0 %
Pohjavesialue: I lk (95 %)
Kaavoitus:

08/-04
1205

03/-94

1204

1206

1203

1201
1202

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO
Luokittelematon
Otto käynnissä
Jälkihoitamaton
Muotoiltu
Jälkihoidettu
Ottolupa päättyy

Valtionmaat

0

1 000 metriä

HSO-alue
Rajoitetun oton alue
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Ottotilanne
1984
Alueella oli kolme pientä kuoppaa 1201, 1203, 1206.
2003
Alueella oli neljä kuoppaa sekä alueen välittömässä läheisyydessä pohjoispuolella
kaksi kuoppaa.
Kuoppa 1201: Hyvin pieni metsittynyt kuoppa
Kuoppa 1202: Hyvin pieni metsittynyt kuoppa
Kuoppa 1203: Toiminnassa oleva ottoalue. Vanha kuoppa oli laajentunut pohjoiseen.
Kuoppa 1204: Rajoittuu HSO-alueeseen. Otto oli päättynyt ja alue oli pääosin metsittynyt.
Kuoppa 1205: Laaja pääosin jälkihoidettu ottoalue sijaitsi HSO-alueen välittömässä
läheisyydessä alueen pohjoisosassa.
Kuoppa 1206: Jälkihoitamaton vanha pieni ottoalue sijaitsi HSO-alueen keskiosassa.
Ottoluvat
Kuoppa: 1203 Tila: 8:7
Alueelle haettiin vuonna 1982 soranottolupaa 100 000 k-m³ :lle kymmeneksi vuodeksi. Maa- ja metsätalousministeriöstä alue ei soveltunut soranottoon. Koska alueella
oli jo tapahtunut soranottoa ja siellä oli ryhdytty erityisiä kustannuksia aiheuttaviin
toimenpiteisiin, nähtiin kuitenkin, että ottotoimintaa olisi mahdollista myöhemmin
jossain määrin ja tietyin varauksin jatkaa. Alueelle tuli
laatia maisemointisuunnitelma.
Lääninhallitus antoi
vuonna 1984 lausuntonsa
maisemointisuunnitelmasta. Se katsoi ottamistoiminnan esitetyssä laajuudessaan aiheuttavan erikoisen
luonnonesiintymän tuhoutumista ja jätti kunnanhallituksen myönteisen soranottopäätöksen vahvistamatta.
Suunnitelman mukaan
ottoalue olisi laajentunut
huomattavasti.

Kuva 35.
Kotitarveottoa
kuopassa 1203.
Alueelle oli
aikaisemmin
suunniteltu
laajaa ottotoimintaa.
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Kuoppa: 1204 Tila: 8:34
Alueelle oli myönnetty vuonna 1984 ottolupa 10 vuodeksi. Alunperin ottoalue olisi
sijoittunut harjujensuojeluohjelma-alueelle, mutta lopullisessa suojelurajauksessa
ottoalue jätettiin ulkopuolelle.
Kuoppa 1205
Alue sijaitsi suojelualueen ulkopuolella.
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Norikemalmen/Porvoo; aluetunnus 17.

Maapinta-ala: 105 ha
Soranottoalueet yhteensä/HSO-alueella/rajoitetunoton alueella:
8,2/2,5/- ha
Metsähallituksen hallinnoima alue: Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet: 0 %
Pohjavesialue: I lk (95 %)
Kaavoitus:
Maakuntakaava
Tieliikennevaraukset; alueen halki etelä-pohjoissuunnassa
Aluevaraukset:
Suojelualue
Maa- ja metsätalousvaltainen alue
Erityistoimintojen alue; reuna-alue eteläosassa
12/-85 05/-88

1702

1703

1701

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO
Luokittelematon
Otto käynnissä
Jälkihoitamaton

1704

Muotoiltu
Jälkihoidettu
Ottolupa päättyy

Valtionmaat

0

1 000 metriä

HSO-alue
Rajoitetun oton alue
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Ottotilanne
1984
Alue oli luonnontilainen.
2003
Alueella ei ollut ottotoimintaa eikä voimassa olevia lupia. Alueella sijaitsi yksi laaja
ottoalue 1702, jossa ottotoiminta oli loppunut. Lisäksi alueella sijaitsi pieni kotitarvekuoppa 1701, jossa ei enää ollut ottotoimintaa. Alueen länsiosassa HSO-alueelle
ulottui pieni jälkihoitamaton kotitarvekuoppa 1703. Alueen eteläosan välittömässä
läheisyydessä sijaitsi laaja toiminnassa oleva ottoalue.

Kuva 36. Pieni jälkihoitamaton kuoppa 1701.

Ottoluvat
Kuoppa: 1702 Tila: 1:28
Soraa oli alueella otettu kahdesta erillisestä kuopasta noin 40 000 k-m³ keväästä 1981
lähtien. Soranotto alueella keskeytettiin rakennustarkastajan toimesta 1982. Alueelle
laadittiin jälkihoitoon liittyvä ottosuunnitelma. Suunnitelman mukaan kuoppien välissä oleva 20-40 m leveä kannas poistetaan ja kuopat yhdistetään. Jälkihoito piti olla
valmis 2-3 vuoden kuluessa. Ottolupa myönnettiin 60 000 k-m³:lle vuonna 1982.
Vuonna 1985 anottiin jatkolupaa 5 vuodeksi, koska alue ei ollut jälkihoitosuunnitelman edellyttämässä kunnossa. Syynä tähän mainittiin, että aines oli alueella ollut
niin karkeata, että se edellytti murskausta. Murskeet jouduttiin kasamaan alueen
reunoille, mistä maastomuotoilun tulisi alkaa. Murskeen pienen kysynnän vuoksi varastointiaika piteni. Maastokatselmuksessa todettiin, että kaivusyvyyksiä oli ylitetty
viidellä metrillä. Ympäristöministeriö piti tärkeänä alueen saamista maisemoiduksi
eikä vastustanut jatkoluvan myöntämistä. Jatkolupa myönnettiin kahdeksi vuodeksi
vuonna 1986.
Samalle tilalle haettiin myös toista soranottolupaa, jonka hakemuksen kunta hylkäsi 1985. Tämän jälkeen hakijat vaativat valtiota korvaamaan heille luvan epäämisestä
aiheutuneen vahingon. Vaatimus hylättiin lääninoikeudessa.
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Lintuharju; Hämeenkyrö/Viljakkala; aluetunnus 22.

Maapinta-ala: 169 ha
Soranottoalueet yhteensä/HSO-alueella/rajoitetunoton alueella: 4,0/1,4/- ha
Metsähallituksen hallinnoima alue: Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet: 0 %
Pohjavesialue: II lk (95%)
Kaavoitus:
Maakuntakaava
Arvokas harjualue
Tieliikennevaraukset; leikkaa alueen luoteisosaa
Aluevaraukset:
Maa- ja metsätalousvaltainen alue
Suojelualue; alueen keskiosa

2201
2206

2207
2205

03/-9309/-05

2202

2204

2203

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO
Luokittelematon
Otto käynnissä
Jälkihoitamaton
Muotoiltu
Jälkihoidettu
Ottolupa päättyy

Valtionmaat

0

1 000 metriä

HSO-alue
Rajoitetun oton alue
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Ottotilanne
1984
Alueella ei ollut soranottoalueita. Alueen keskiosan eteläpuolella oli laaja ottoalue.
2003
Alueella oli toiminnassa kaksi ottoaluetta kuopat 2204 ja 2206. Kuoppa 2204 on rajattu
suojelualueen ulkopuolelle. Ottoalue kuitenkin heikentää merkittävästi suojelualueelta avautuvaa maisemakuvaa.
Kuoppa 2206 on pienehkö jälkihoitamaton kuoppa. Kuopat 2201-2203 ovat pieniä
kuoppia tai varastoalueita. Kuopassa 2205 on pienehkö ampumarata. Kuoppa 2206 on
käytännössä samaa kuoppaa 2204:n kanssa. Otto on ulottunut osin HSO-alueelle.
Ottoluvat

Kuva 37 Soranottoalue
Lintuharjun HSO-alueen
välittömässä läheisyydessä
heikentää alueen kaunista
maisemakuvaa (iso kuva).
Toiminnassa ollut kotitarvekuoppa 2206 Lintuharjun
HSO-alueen keskiosassa
(pieni kuva).
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Kuoppa: 2204 Tila: 1:43
Alueelle haettiin soranottolupaa vuonna 1982. Soraa oli tarkoitus ottaa 420 000 m³
24 vuoden aikana. Maa- ja metsätalousministeriö totesi lausunnossaan, että se oli
tarkistanut suojelualueen rajausta niin, että lupahakemuksen tarkoittama alue oli
jäänyt suojelualueen ulkopuolelle. Lupa myönnettiin vuonna 1984 viideksi vuodeksi
180 000 k-m³:lle. Lääninhallitus totesi, että myönnetyssä luvassa oli ristiriitoja. Lupamääräyksissä mainittiin mm. että ottotoimintaa voidaan jatkaa lupa-ajan päätyttyä.
Seutukaavaliiton lausunnossa oli todettu, että soranottoa aineksen poisviemiseksi
ei tule sallia. Alueella tulisi sallia ainoastaan maisemointiottoa, ja siihen myönnetty
lupa oli aivan liian suuri. Lisäksi aluetta ei saanut laajentaa yhtään alueen länsiosassa,
muutoin vaurio maisemassa avautuisi kymmenien kilometrien päähän. Alue rajattiin
uudelleen.
Lääninhallituksen päätöstä ei ollut käytettävissä, mutta ilmeisesti se ei vahvistanut
lupaa. Ottosuunnitelmaa on muutettu ja lupaa on haettu uudelleen. YM katsoi että
vanhojen kuoppien maisemointi oli tarpeellista. Ottolupa on myönnetty 1987 viideksi
vuodeksi 30 000 k-m³:lle. Luvan umpeutuessa 1993 oli kuopan itäosa ja harjun laki
maisemoitu. Alueen eteläosa oli maisemoimatta.
Vuonna 1994 haettiin jatkolupaa. Tarkoitus oli ottaa 175 000 m³ soraa kymmenen
vuoden aikana. Alueella oli tehty maastokatselmus, missä mukana oli ollut mm.
ympäristöministeriön ja lääninhallituksen edustajat. YM totesi lausunnossaan ottamissuunnitelman olevan katselmuksessa todettujen periaatteiden mukainen.
Kunnanhallitus myönsi luvan 110 000 m³:lle kymmeneksi vuodeksi, jonka lääninhallitus vahvisti.
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Hämeenkangas-Soininharju/Ikaalinen, Jämijärvi,Kankaanpää; aluetunnus 23.

2330

2331

23282329

2327

2332

12/-94

12/-93

2326

Maapinta-ala: 4534 ha
Soranottoalueet yhteensä/HSO-alueella/rajoitetunoton alueella: 91,5/36,4/11,4 ha
Metsähallituksen hallinnoima alue: 3364 ha
Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet: Natura (80 %), Lehtojensuojeluohjelma (5 %), Soidensuojeluohjelma 5 %, Maisemakokonaisuus (5 %)
Pohjavesialue: I lk (75 %), II lk (20 %)
Kaavoitus:
Maakuntakaava
Arvokas harjualue
Maisema-alue; pieni alue eteläosassa
Tieliikennevaraukset
Johtoverkot; alueen pohjoisosassa
Aluevaraukset:
Erityistoimintojen alue
Maa- ja metsätalousvaltainen alue
Suojelualue
Virkistyskäyttö
Liikennealue
Loma-asunto ja matkailualue

2323

2324

23192320
2318
2317

2316

2322

2321

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO
Luokittelematon
Otto käynnissä
Jälkihoitamaton
Muotoiltu
Jälkihoidettu
Ottolupa päättyy

Valtionmaat

0

3 000 metriä

HSO-alue
Rajoitetun oton alue
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2312

2311

2310
2309

2303

2315
2314
2313

2304

Merkkien selitys

2308
11/-88

Soranottoalueet

23052307

JÄLKIHOITO
Luokittelematon
Otto käynnissä
Jälkihoitamaton
Muotoiltu
Jälkihoidettu
Ottolupa päättyy

Valtionmaat
HSO-alue
Rajoitetun oton alue

80

2302
12/-95
2301

0
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3 000 metriä

Ottotilanne
1984
Suojelualueelle rajattiin yksi rajoitetun oton alue. Lisäksi alueella oli seitsemän muuta
pientä ottoaluetta. Jämin ilmailukoulun toiminta ulottui osin HSO-alueelle.
2003
HSO-alueella oli neljä toiminnassa olevaa ottoaluetta 2304, 2307, 2308 ja 2314. Suurin
osa alueella sijaitsevista kuopista oli pieniä ja jälkihoitamatta. Näistä kiireellisimmin
kunnostusta tarvitsisivat kuopat 2307 ja 2318. Suojelualueella oli myös kaksi isoa
ottoaluetta 2301 ja 2323. Kuoppa 2301 oli osin jälkihoidettu. Kuoppa 2323 sijaitsi pääosin rajoitetun oton alueella, mutta oli luoteisosassa ulottunut myös suojelualueelle.
Kuopassa sijaitsi ampumahiihtostadion ja ampumaratoja. HSO-alueen välittömässä
läheisyydessä koilliskulmassa sijaitsi laaja aktiivinen ottoalue 2331.
Suojelualueen välittömässä läheisyydessä sijaitsi Jämin matkailu- ja lomakeskus,
jonka toiminta ulottui myös suojelualueelle. Alueella sijaitsi mm. moottorirata, lentokeskus ja laskettelurinne.
HSO-alueella sijaitsi lisäksi Kuninkaanlähteen Caravan-keskus, varuskunta-alue,
ampumaratoja sekä runsaasti metsäautoteitä ja –uria.

Kuva 38. Puolustusvoimien
alueella oli paljon pieniä
ottoalueita. Osa alueista
oli ampumaratakäytössä.

Kuva 39. Iso Caravan-alue
sijaitsi HSO-alueella
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Kuva 40. Otto oli lopetettu kuopassa 2318. Alue oli jäänyt jälkihoitamatta (vasen kuva).
Otto oli käynnissä ottoalueella 2314. Alue sijaitsi HSO-alueella ja lähellä vedenottamoa (oikea kuva).

Kuva 41. Jämin matkailu- ja lomakeskuksen yhteydessä on mm. laskettelurinne, moottorirata ja lentokeskus.
Osa toiminnoista sijoittui HSO-alueelle.
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Ottoluvat
Kuoppa: 2301 Tila: 8:16 (8:6)
Lupa on myönnetty vuonna 1986 yhdeksäksi vuodeksi 25 000 k-m³:lle. Koska alueelta
oli jo aiemmin otettu soraa ja koska oli ryhdytty erityisiä kustannuksia aiheuttaviin
toimenpiteisiin, maa- ja metsätalousministeriö piti aiemman kaivuun suunnitelmallista loppuunsaattamista tarkoituksenmukaisena.
Kesällä 2003 alue oli osittain taimettunut ja osin jälkihoitamatta.
Kuoppa: 2307 Tila: 7:14
Alueelle haettiin vuonna 1984 ottolupaa 5250 m³:
lle kymmeneksi vuodeksi. Otto alueelta oli aloitettu maa-aineslain voimaantulon jälkeen, mutta
keskeytetty myöhemmin rakennuslautakunnan
toimesta. Ympäristöministeriö piti maisemointiin perustuvaa lisäottoa alueella tarpeellisena.
Lääninhallitus katsoi, että lupa voitiin myöntää
500 k-m³ :lle eikä ottoaluetta saanut merkittävästi
laajentaa. Lupa myönnettiin vuonna 1986 kahdeksi vuodeksi 500 k-m³:lle.
Kesällä 2003 alueella oli edelleen ottotoimintaa
ja alue oli kokonaan jälkihoitamatta.
Kuoppa: 2323
Alueelle myönnettiin vuonna 1985 miljoonan k-m³:n ottolupa 26 hehtaarin ottamisalueelle. Kyseessä oli vanhan noin 16 hehtaarin ottoalueen laajentaminen.
Maa ja metsätalousministeriö piti aluetta soveltumattomana soranottoon. Maisemointiin tähtäävä ottoa pidettiin kuitenkin mahdollisena. Ottosuunnitelmaa tarkistettiin, mutta ko.tietoja ei ollut käytettävissä. Ottoalueen pinta-ala on nykyään yli 21
hehtaaria, joten lisäottoa alueella on tapahtunut.
Alueella on nykyään ampumahiihtokeskus.

Kuva 42. Ottotoimintaa
HSO -alueella kuopassa
2307.

Kuoppa: 2326 Tila: 2:53
Alueelle on myönnetty 10 000 k-m³:n ottolupa kymmeneksi vuodeksi vuonna 1983.
Alueelle haettiin uutta lupaa vuonna 1989. Tämän hakemuksen yhteydessä YM ilmoitti lausunnossaan, ettei sillä ole tiedossa kaupunginhallituksen lupapäätöstä
alueella aikaisemmin tapahtuneesta ottamistoiminnasta.
Ottoaluetta oli tarkoitus laajentaa vanhasta kuopasta ensin koilliseen noin 100 metrin levyisenä kaistana alueen koillisrajalle asti. Sen jälkeen ottotoiminta suuntautuisi
kohti ottoalueen lounais- ja kaakkoisreunaa noin 150 m:n levyisenä kaistana. Alueelta
oli tarkoitus ottaa soraa 165 000 k-m³.
YM totesi lausunnossaan, ettei alue sovellu soranottoon. Alueen maisemointiin
tarvittava ottomäärä päätetäisiin myöhemmin. YM edellytti, että ensi vaiheessa kaupunki selvittää jo tapahtuneen soranoton laajuuden ja onko otto tapahtunut maaaineslain mukaisessa järjestyksessä.
Mahdollisesti maisemointiin tähtäävästä uudesta ottosuunnitelmasta ei ollut tietoja
käytettävissä.
Kuoppa: 2328 Tila: 4:77
Vanha ottoalue, johon haettiin vuonna 1982 ottolupaa 44 000 k-m³:lle. Lupapäätöstä
asiasta ei ollut käytettävissä. Nykyisin alue on metsittynyt.
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Hyyppärän-Kaskistonnummen harjualue/Kiikala, Somero; aluetunnus 26.
Maapinta-ala: 1531 ha
Soranottoalueet yhteensä/HSO-alueella/ rajoitetunoton
alueella: 48,5/2,7/1,3 ha
Metsähallituksen hallinnoima alue: 265 ha
Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet: Natura (80 %),
Soidensuojeluohjelma (5 %) , Luonnonsuojelualue
(15 %), Vanhojen metsien suojeluohjelma (5 %)
Pohjavesialue: I lk (95 %)
Kaavoitus:
Maakuntakaava
Arvokas harjualue
Johtolinjat; alueen keskiosassa
Tieliikennevaraukset
Aluevaraukset:
Maa- ja metsätalousvaltainen alue
Virkistysalue
Liikennealue
Suojelualue

2607
2606

2605

2604

2608

Merkkien selitys
Soranottoalueet
05/-0104/-11

JÄLKIHOITO

2603

Luokittelematon
Otto käynnissä

01/-0111/-06
12/-94 06/-97
2602

Jälkihoitamaton

2601

Muotoiltu
Jälkihoidettu
Ottolupa päättyy

Valtionmaat

0
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2 000 metriä

HSO-alue
Rajoitetun oton alue

310

Ottotilanne
1984
HSO-alueella sijaitsi ottoalue kuopassa 2601 , joka rajattiin suojelualueen ulkopuolelle
rajoitetun oton alueeksi. Lounaassa HSO-alue rajoittui kahteen laajaan ottoalueeseen
2602 ja 2603, jotka sijaitsivat betonitehtaan lähistöllä. HSO-alueella sijaitsi lisäksi neljä
kotitarvekuoppaa. Kiikalan lentokenttä sijaitsi suojelualueen keskiosassa.
2003
Rajoitetun oton alueella sijaitseva kuoppa 2601 oli laajentunut hieman HSO -alueelle.
Toiminta kuopassa oli päättynyt ja alue oli jälkihoidettu. Yksi pieni kotitarvekuoppa
2607 oli tullut alueelle, muutoin merkittäviä muutoksia soranotossa tai maankäytössä
verrattuna vuoteen 1984 HSO-alueella ei ollut tapahtunut. Alueella ei ollut voimassa
olevia maa-aineslupia. Alueen lounaispuolella olevat ottoalueet sen sijaan olivat
toiminnassa ja laajentuneet merkittävästi.
Ottoluvat
Kuoppa: 2603
Hyvin laaja soranottoalue, josta alueella sijaitseva betoniteollisuus ottaa raakavaransa. Ottoalue rajoittuu harjunsuojelualueeseen, mutta on kokonaisuudessaan
sen ulkopuolella. Alkuperäisissä suunnitelmissa oli tarkoitus laajentaa soranottoa maantien itäpuolella olevalle suojelualueelle. Soranottolupa on myönnetty 1982. Vuonna 1989 alueelle haettiin jatkolupaa, mutta lääninhallitus hylkäsi
hakemuksen, koska lupaa oli haettu 50 vuodeksi. Kunnanhallituksen lupapäätöksessä ei myöskään oltu pyydetty vesiviranomaisten eikä ympäristöministeriön lausuntoja. Laadittiin uusi suunnitelma ja lupa myönnettiin vuonna 1991
kymmeneksi vuodeksi. Luvan myöntämisen jälkeen on kuoppaan rakennettu uusi tehdashalli. Lupa on jälleen uusittu kymmeneksi vuodeksi vuonna 2001.

Kuva 43. Betoniteollisuus ja laaja ottamisalue 2603 sijaitsivat HSO-alueen
välittömässä läheisyydessä (yläkuva).
Ottoalue 2601 oli pääosin jälkihoidettu
(alakuva).
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Kuopat: 2601 ja 2602 Tila: 2:36 (nyk. 2:73,2:81)
Kuoppa 2601 sijaitsee suojelualueen sisäpuolella rajoitetun oton alueella. Sieltä on
otettu soraa 1970-luvun puolivälistä lähtien. Vuonna 1982 haettiin 1,2 milj.k- m³ :
n soranottolupaa tilalle 2:36. Suunnitellusta ottoalueesta puolet oli suojelualueen
sisäpuolella. Lääninhallitus hylkäsi hakemuksen kokonaisuudessaan. Luvan hakija
muutti suunnitelmaa siten, että suojelualueella oleva ottoalue pieneni yhdeksästä
hehtaarista 1,5 hehtaariin. Lupa myönnettiin vuonna 1984. Luvan hakija valitti lääninoikeuteen siitä, että suojelualueen sisäpuolella olevaa aluetta ei ollut mahdollista
kokonaisuudessaan hyödyntää soranottoalueena. Lääninoikeus hyväksyi valituksen ja määräsi valtion korvausvelvolliseksi. Valtio valitti päätöksestä korkeimpaan
hallinto-oikeuteen. Ympäristöministeriön mielestä vahinko maanomistajalle ei ollut
huomattava, koska tilalla voitiin harjoittaa soranottotoimintaa suojelualueen ulkopuolella. Korkein hallinto-oikeus kumosi lääninoikeuden päätöksen ja hylkäsi luvan
hakijan korvaushakemuksen vuonna 1988.
Vuonna 1990 kuopan 2601 suojelualueelle ulottuvalla osalla oli rikottu lupamääräyksiä ja otto oli laajentunut luparajan yli. Kuopan 2601 maisemoimiseksi on myönnetty kaksi soranoton jatkolupaa yhteensä 21500 k-m³:lle vuosina 1991 ja 1995. Viimeisin
lupa oli voimassa 1997 asti.
Kuopalle 2602 on haettu jatkolupaa vuosina 1991 ja 2001. Kuoppa oli laajentunut
ja rajoittui HSO-alueen rajaan, mutta oli kokonaisuudessaan sen ulkopuolella.
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Varesjärven harjualue; Suomusjärvi; aluetunnus 31
.

Maapinta-ala: 293 ha
Soranottoalueet yhteensä/HSO-alueella/ rajoitetunoton
alueella: 0,6/0,6/- ha
Metsähallituksen hallinnoima alue: Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet: Natura (55 %),
Soidensuojeluohjelma (5 %)
Pohjavesialue: II lk (100 %)
Kaavoitus:
Maakuntakaava
Aluevaraukset:
Suojelualue

3102

12/-91 12/-95

3101

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO
Luokittelematon
Otto käynnissä
Jälkihoitamaton
Muotoiltu
Jälkihoidettu
Ottolupa päättyy

Valtionmaat

0

900 metriä

HSO-alue
Rajoitetun oton alue
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Ottotilanne
1984
Alueella oli kaksi pientä kotitarvekuoppaa. Muutoin alue oli varsin luonnontilainen.
2003
Ei merkittäviä muutoksia soranottotilanteessa eikä muussa maankäytössä. Kuoppa
3101 oli hieman laajentunut ja osin jälkihoitamatta. Alueella ei ollut voimassa olevia
ottolupia eikä ottotoimintaa.
Ottoluvat
Kuoppa: 3101 Tila: 1:271
Lupa myönnetty vuonna 1986 viideksi vuodeksi 5000 k-m³ :lle. Luonteeltaan otto
oli kotitarveottoa, mutta hakija piti tärkeänä esittää ottosuunnitelma ja hakea lupa
ottamiseen. Maa- ja metsätalousministeriön mielestä alueella oli mahdollista toteuttaa
maisemointiin tähtäävää soranottoa. Luvan voimassaoloaikana alueelta otettiin soraa
vain n. 1000 m³. Alueelle myönnettiin vielä kolmen vuoden jatkolupa.
Maisemointi oli tarkoitus toteuttaa kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa
piti maisemoida montun itäosa ja toisessa vaiheessa länsiosa, jonka jälkeen istutettaisiin männyntaimenia. Maastokäynnillä 2003 todettiin, ettei aluetta oltu maisemoitu
suunnitelman mukaisesti.
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Säkylänharju/Säkylä, Köyliö; aluetunnus 32.
Maapinta-ala: 2323 ha
Soranottoalueet yhteensä/HSO-alueella/rajoitetunoton alueella:
61,5/26,7/13,4 ha
Metsähallituksen hallinnoima alue: 2168 ha
Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet: Natura (40 %)
Pohjavesialue: I lk (95%)
Kaavoitus:
Maakuntakaava
Arvokas harjualue
Johtolinjat; alueen luoteis- ja pohjoisosassa
Aluevaraukset:
Erityistoimintojen alue
Maa- ja metsätalousvaltainen alue
Suojelualue

12/-89

3206 12/-89

12/-98

3203
12/-88
12/-89 09/-99

3205

3201
3201

12/-9712/-01

3207

3208
32093210

Merkkien selitys

3211

06/-9112/-97

3212

Soranottoalueet
JÄLKIHOITO
Luokittelematon

3215

Otto käynnissä
Jälkihoitamaton
Muotoiltu

3213

Jälkihoidettu

3214

Ottolupa päättyy

Valtionmaat
HSO-alue
Rajoitetun oton alue

0

2 000 metriä
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Ottotilanne
1984
HSO-alueen sisälle rajattiin kolme rajoitetun oton aluetta, joilla sijaitsevat kuopat
3201, 3207, 3208 ja 3212. Alueella oli kaksi muuta kotitarvekuoppaa. Suurin osa HSOalueesta oli varuskunta-aluetta ja alueella sijaitsi mm. useita ampuratoja (3202)
2003
Alueella oli kaksi uutta toiminnassa olevaa ottoaluetta 3209 ja 3210, jotka näkyvät hyvin kauniissa maisemassa ja joissa otto oli ulottunut pohjaveden pinnan alapuolelle.
Muutoin HSO-alueelle ei ole tullut uusia kuoppia. Useat ottoalueet (3203-3206 ja 3213)

Kuva 44. Laajahko toiminnassa ollut ottoalue 3209.

olivat laajentuneet aivan HSOalueen rajalle. Useat näistä alueista olivat jälkihoitamattomia
ja jyrkkärinteisiä. Kuoppa 3214
oli laajentunut HSO-alueelle,
mutta se oli jo metsittynyt eikä
ollut toiminnassa. Luvanmukaista ottotoimintaa oli kuopassa 3213. Rajoitetun oton alueella
sijaitsevaan kuoppaan 3201 oli
perustettu ampumarata.

Kuva 45. Otto oli ulottunut
pohjaveden pinnan alapuolelle kuopassa 3210.

Ottoluvat
Kuoppa: 3204, 3206, 3203 Tilat: 8:53 (nyk. 8:61, 8:62 ja 8:59) ja 8:54
Koko alue käsittäen nykyiset kuopat 3203, 3204 ja 3206 ja niiden väliset alueet (nykyiset tilat 8:59 ja 8:61, ennen 8:53) on 1980-luvun alkupuolella suunniteltu soranottoalueeksi. Näin muodostunut ottamisalue olisi ollut yli 800 m leveä, mutta suunnitelma
ei kuitenkaan toteutunut.
Ottoalueelle 3204 on myönnetty 5000 k-m³:n soranottolupa viideksi vuodeksi vuonna 1984. Kun lupa umpeutui haki alueen uusi omistaja Rauman kaupunki jatkolupaa
kymmeneksi vuodeksi 120 000 k-m³:lle. Ottoa oli tarkoitus laajentaa länteen, niin että
ottoalue käsittäisi koko tilan. Kunta ei myöntänyt ottolupaa, sillä sen mielestä otto
turmelisi Kiviharjun muinaisen rantatörmän ja aiheuttaisi kauniin maisemakuvan
tuhoutumisen. Ottosuunnitelmaa edellytettiin muutettavaksi siten, että otto tapahtuu jo olemassa olevan kuopan alueella. Siinä ottamista voitaisiin jatkaa ottopaikan
siistimiseksi ja kunnostamiseksi sekä alueen yhteensovittamiseksi viereiseen tilaan
(kuoppa 3203) ja siellä tapahtuvaan maa-ainesten ottoon. Alue sijaitsi harjunsuojelualueen välittömässä läheisyydessä.
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Ottoalueelle 3206 myönnettiin vuonna 1984 soranottolupa 20 000 k-m³:lle. Lupahakemuksia ja ottosuunnitelmia alueelta ei ollut käytettävissä.
Laajalla soranottoalueella nykyisellä tilalla 8:62 (kuoppa 3203) on ollut ottotoimintaa vuodesta 1963. Ottosuunnitelmia tai lupahakemuksia alueelta ei ollut käytettävissä.
Kuoppa: 3205 Tila: 2:61
Rauman kaupunki haki omistamaansa tilaan soranottolupaa vuonna 1983. Alueella oli ennestään vanha sorakuoppa. Aineksen kokonaismääräksi alueella arvioitiin
690 000 k-m³. Ottolupa myönnettiin vuonna 1984 viideksi vuodeksi 50 000 m³:lle.
Luvan voimassaoloa jatkettiin vuonna 1989 kymmeneksi vuodeksi ottomäärän ollessa
100 000 m³. Kuoppa sijaitsi suojelualueen välittömässä läheisyydessä.
Kuoppa: 3207 Tilat: 3:105, 3:108
Ottamisalue sijaitsi Huovinrinteen varuskunnan harjoitusalueella, missä oli rajoitettu soranottomahdollisuus. Alue oli valtion omistuksessa. Puolustusministeriö oli
vuonna 1965 tehdyllä sopimuksella myöntänyt Köyliön kunnalle soranotto-oikeuden
alueelta niin kauaksi aikaa, kun siinä on soraa. Alueelta on soraa otettu vuodesta
1965 alkaen vähäisiä määriä (1000-2000 m³/vuosi). 1980-luvun puolessa välissä oli
ottamisalueen laajuus noin 0,6 ha. Maa-aineslain voimaantulon jälkeen oli kuopasta
otettu soraa kotitarveottona eikä ottolupaa ole haettu. Kuopan länsiosaa hyödynsi
varuskunta ja itäosaa Köyliön kunta. Ottamisalueiden välissä oli kannas 80-luvun
lopulla.
Köyliön kunnalla oli suunnitelmissa 80-luvun puolessa välissä laajentaa ottoaluetta
itään niin että ottoalue olisi viisi hehtaaria ja otettava soramäärä 450 000 k-m³. Suunnitelma todettiin kuitenkin olevan ristiriidassa harjujensuojeluohjelman tavoitteiden
kanssa. Laadittiin uusi ottamissuunnitelma ja ottolupa myönnettiin 1987 kymmeneksi
vuodeksi ja 20 000 m³:lle.
Vuonna 1990 kaivu-alueen pinta-ala oli 0,45 ha ja alin kaivutaso 5-6 metriä luonnollisesta maanpinnasta. Puolustusministeriö haki soranottolupaa alueen länsiosaan
vuonna 1991. Lupaa haettiin vanhan ottamistoiminnan jatkamiseksi ja alueen saattamiseksi maisemallisesti tyydyttävään kuntoon. Ottosuunnitelman mukaan ottoalueen pinta-ala oli 1,2 hehtaaria ja Köyliön kunnan ottoalueen pinta-ala 1,5 hehtaaria
eli yhteensä 2,7 hehtaaria. Samalla kuoppien välillä oleva kannas poistettaisiin ja
kuopat yhdistettäisiin. Puolustusministeriö sai ottoluvan 1991 kymmeneksi vuodeksi
15 000 m³:lle.
Vuonna 2003 ottoalueen pinta-ala oli noin 2,1 hehtaaria.
Kuoppa: 3212 Tilat: 3:17 (nyk. 13:56) ja 12:13 (nyk. 12:26)
Alueen omistaa valtio ja soraa sieltä on otettu 1940-luvulta lähtien. Soranotto-oikeuksia on ollut sekä yksityisillä että Vampulan kunnalla. Vampulan kunta on pitänyt
soranottoa alueelta välttämättömänä, koska Vampulan kunnan alueella ei ole omia
sora-alueita. 1980-luvun puolesta välin soranotto ei ole perustunut sopimuksiin, vaan
se oli jatkunut vanhojen rauenneiden sopimusten pohjalta, joita Vampulan kunta ja
eräät yksityiset henkilöt olivat tehneet aikaisempien maanomistajien kanssa. Näin
ollen velvoitetta soranoton jatkamiseen kuopasta ei ollut. Seutukaavaliiton lausunnossa vuonna 1983 todettiin, että kuopasta voidaan ottaa soraa ainoastaan ottoalueen
maisemavaurioiden korjaamiseksi. Vuonna 1986 Vampulan kunnalle myönnettiin
20000 k-m³ :n soranottolupa viideksi vuodeksi. Oton oli määrä tapahtua kuopan
länsipäädystä ns. siistimisottona. Luvan päätyttyä todettiin että lupaehtoja oli rikottu;
soraa oli kaivettu hallitsemattomasti ja otto oli ulottunut lupa-alueen ulkopuolelta.
Jatkolupa maisemavaurioiden korjaamiseksi myönnettiin vuonna 1992 viideksi
vuodeksi 10000 k-m³:lle.
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Pulkkilanharju/Asikkala; aluetunnus 35.
Maapinta-ala: 114 ha
Soranottoalueet yhteensä/HSO-alueella/rajoitetunoton alueella:
1,6/1,6/- ha
Metsähallituksen hallinnoima alue: 5 ha
Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet:
Maisemakokonaisuus (100 %), Luonnonsuojelualue (5 %),
Natura (2 %)
Pohjavesialue: II lk (100 %)
Kaavoitus:
Maakuntakaava
Tiestö, linjaus alueen halki etelä-/pohjoissuunnassa
Aluevaraukset:
Suojelualue, maa- ja metsävaltainen alue
Liikennealue; alueen eteläkärki
Yleiskaava
Päijänteen rantaosayleiskaava(v.2001)

3502

05/-94

3501

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO
Luokittelematon
Otto käynnissä
Jälkihoitamaton
Muotoiltu
Jälkihoidettu
Ottolupa päättyy

Valtionmaat
HSO-alue

0

1 000 metriä
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Rajoitetun oton alue

Ottotilanne
1984
Alueella vanha jyrkkärinteinen jälkihoitamaton ottoalue 3501.
2003
Ottoalue 3501oli laajentunut ja oli edelleen jyrkkärinteinen. Ottoalueen pohja oli osin
jälkihoidettu. Alueella oli ilmeisesti edelleen vähäistä kotitarveottotoimintaa.
Ottoluvat
Kuoppa: 3501 Tila: 10:62 (nyk. 10:68)
Vuonna 1982 laaditun ottosuunnitelman mukaan alueelta oli saatavissa 139 000 m³
soraa, mikäli pohjataso on + 80,0 m, mikä on lähes sama kuin vieressä sijaitsevan
Päijänteen veden korkeus. Alueella oli 1,2 hehtaarin vanha ottoalue, jonka rintaukset
olivat erittäin jyrkät. Ottoalue ei näkyisi Päijänteelle eikä maantielle.
Ottosuunnitelmaan edellytettiin tehtävän muutama korjaus, mm. ottamista ei saisi
laajentaa etelään päin vaan silloisen rintauksen alareuna säilytettäisiin ottamistasossa
ja kuoppa siltä osin luiskattaisiin kaltevuuteen 1:3. Muutosten jälkeen ottosuunnitelma sisälsi vain luiskauksesta saatavan soran määrän, eli noin 90 000 k-m³. Ottolupa
myönnettiin vuonna 1984 kymmeneksi vuodeksi.

Kuva 46. Pulkkilanharjulla sijaitseva
ottoalue 3501 oli jyrkkärinteinen ja osin
jälkihoitamaton. Muutoin Pulkkilanharju
oli säästynyt soranotolta.
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Pässinlukot-Nummenlukot/Hausjärvi; aluetunnus 38.
Maapinta-ala: 554 ha
Soranottoalueet yhteensä/HSO-alueella/rajoitetunoton alueella:
2,6/2,5/- ha
Metsähallituksen hallinnoima alue: Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet: 0%
Pohjavesialue: I lk (100 %)
Kaavoitus:
Maakuntakaava
Johtolinjat; useita linjauksia kulkee alueen halki
Tiestö, linjaus alueen länsireunaa pitkin sekä alueen halki
itä-/länsisuunnassa
Aluevaraukset:
Suojelualue

3804

3807
3805

3808
3803

3802

08/-97

Merkkien selitys
Soranottoalueet

3801

JÄLKIHOITO
Luokittelematon
Otto käynnissä

3806

Jälkihoitamaton
Muotoiltu
Jälkihoidettu
Ottolupa päättyy

Valtionmaat
HSO-alue

0

1 000 metriä
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Rajoitetun oton alue

Ottoalueet
1984
Alueella oli kahdeksan ottoaluetta, joista suurin osa oli pieniä. Lisäksi alueella sijaitsi
tekopohjavesilaitoksen imeytysaltaat ja alueen halki kulkee iso sähkölinja.
2003
Alueella oli edelleen kahdeksan ottoaluetta, joista kuoppa 3801 oli laajentunut merkittävästi. Kuoppa 3801 oli pääosin jälkihoitamatta ja siellä sijaitsi varastokasoja.
Kuopissa 3803 ja 3805 oli ottotoimintaa ja ne olivat jälkihoitamattomia. Muilla alueilla
ottotoiminta oli päättynyt ja ottoalueet olivat osin metsittyneet. Tekopohjavesilaitos
oli edelleen toiminnassa.

Ottoluvat
Kuoppa: 3801
Tila: 5:23
Soranotto alueella on aloitettu kesällä 1979, jolloin Hausjärven rakennuslautakunta
myönsi 380 000 k-m³:n luvan soranottoon. Maa-aineslain tultua voimaan vuonna
1982, maanomistaja haki 380 000 m³:n soranottolupaa 20 vuodeksi. Hakemus sisälsi
vuonna 1979 tehdyn soranotto- ja jälkihoitosuunnitelman. Ympäristöministeriön
vuonna 1984 antamassa lausunnossa todettiin, että otto alueella pitäisi keskeyttää
ja uusi ottosuunnitelma pitäisi laatia ennen kuin maisemointiin tähtäävä soranotto voisi jatkua. Ottolupa myönnettiin kesällä 1984 kymmeneksi vuodeksi 130 000
k-m³:lle. Lupaehtoina oli mm. että otto tehdään vaiheittain siten, että suunnitelmaan
merkityt alueet 1-6 otetaan vuorotellen käyttöön ja maisemoidaan kunkin alueen
tultua otetuksi.
Kolme henkilöä valitti kunnanhallituksen päätöksestä lääninhallitukseen, sillä
heidän mielestään suunniteltu ottotoiminta aiheuttaa kauniin maisemakuvan turmeltumista. He vaativat alueen asettamista toimenpidekieltoon. Ympäristöministeriö
totesi lausunnossaan, ettei kunnanhallituksen päätös vastannut ministeriön aiemmin
antamaa lausuntoa. Ministeriö olisi sallinut korkeintaan viiden vuoden ottoluvan
sekä edellyttänyt täydellisemmän ottosuunnitelman. Hämeen lääninhallituksen ympäristönsuojelutoimisto sen sijaan hyväksyi esitetyt suunnitelmat. Lääninhallitus
hylkäsi valituksen kunnanhallituksen tekemästä soranottopäätöksestä ja vahvisti
kunnanhallituksen päätöksen vuonna 1985. Perusteluina oli mm. että "kysymyksessä
olevan alueen maisemallinen arvo ja luonnonesiintymän erityisarvo perustuu satojen
hehtaarien suuruiseen kokonaisuuteen, missä hyväksytty soranotto on vain hyvin
pieni osa".
Asiasta valitettiin Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jonka mielestä lupahakemuksen perusteena olevat suunnitelma-asiakirjat olivat puutteelliset ja ristiriitaiset
erityisesti pohjavesiolojen selvittämisen osalta. KHO kumosi kunnanhallituksen ja
lääninhallituksen päätökset ja palautti asian kunnanhallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.
Luvanhakija laati uuden soranottosuunnitelman . Soranottolupa myönnettiin
vuonna 1987 kymmeneksi vuodeksi 70 000 k-m³ :lle. Päätöksessä edellytettiin, että
osa-alueiden maisemointi ja metsitys hoidetaan vuosittain. Lääninhallitus totesi, ettei kuoppaa tulisi syventää eikä ottoaluetta laajentaa enemmän kuin maisemoinnin
toteuttamiseksi on tarpeellista ja mikäli luiskien ylä- ja alaosat pyöristetään maastoon sopivaksi, esitetty suunnitelma toteuttaa tyydyttävästi maisemointivaatimukset.
Näin ollen lääninhallitus vahvisti kunnanhallituksen päätöksen.

Kuva 47. Ottoalue 3801
oli laajentunut huomattavasti vuodesta 1984.
Alueella oli edelleen
varastokasoja ja se oli
pääosin jälkihoitamatta.
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Lahden mutka I Salpausselkä/Hollola,Hämeenkoski, Kärkölä; aluetunnus 39.
Maapinta-ala: 2912 ha
Soranottoalueet yhteensä/HSO-alueella/ rajoitetunoton alueella: 26,9/5,2/- ha
Metsähallituksen hallinnoima alue: 46 ha
Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet: Maisemakokonaisuus (10%)
Pohjavesialue: I lk (95 %)
Kaavoitus:
Maakuntakaava
Johtolinja; suojelualueen lounaisosan halki
Tiestö, seudullinen pääväylä alueen keskiosan halki itä-/länsisuunnassa. Toinen tielinja alueen lounaisosassa.
Aluevaraukset:
Suojelualue; pääosin
Maa- ja metsävaltainen alue; vähäisiä reuna-alueita

3901
3902

11/-92

3908

3903

3907

3904
3916

Merkkien selitys
01/-93

Soranottoalueet
JÄLKIHOITO
Luokittelematon

3906
3905

Otto käynnissä
Jälkihoitamaton
Muotoiltu
Jälkihoidettu
Ottolupa päättyy

Valtionmaat
HSO-alue

0

2 000 metriä
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Rajoitetun oton alue

390

3914

3912
3915
3913

07/-9304/-04

3911

11/-92

3908

Merkkien selitys
3907

05/-02 10/-07

3909

3910

Soranottoalueet
JÄLKIHOITO
Luokittelematon

3916

Otto käynnissä
Jälkihoitamaton
Muotoiltu
Jälkihoidettu
Ottolupa päättyy

Valtionmaat
HSO-alue

0

2 000 metriä

Rajoitetun oton alue
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Ottotilanne
1984
Alueella oli arviolta seitsemän pientä ottoaluetta. Suojelualueen välittömässä läheisyydessä keskiosan kaakkoiskulmalla sijaitsi laajahko ottoalue.
2003
Alueen keskikohdan kaakkoisosassa oli laaja toiminnassa oleva ottoalue 3910, joka
sijaitsi osin suojelualueella. Alueella oli 300 000 k-m³:n ottolupa vuoteen 2007 asti.
Suojelualueeseen rajoittuvassa kuopassa 3911 toimii moottorirata. Alueella oli lisäksi
12 pienehköä ottoaluetta, joista suurin osa oli jälkihoitamatta.

Kuva 48. HSO -alueeseen
rajoittuvassa kuopassa
3911 sijaitsi moottorirata.

Ottoluvat
Kuoppa 3908
Alue oli ostettu Hollolan kunnalta soranottoa varten ja sieltä oli otettu soraa vuodesta
1970 lähtien. Vuonna 1982 alueelle haettiin 8000 k-m³:n soranottolupaa 1,1 hehtaarin
alueelle kymmeneksi vuodeksi. Sora oli tarkoitus käyttää sementtivalimon tarpeisiin.
Maa-ainesten keskimääräinen ottamissyvyys oli 7 m.
Kunnan kaavoitusinsinöörin mielestä suunniteltua ottoa voitiin verrata kotitarveottoon. Koska sora tuli käytettäväksi maanomistajan elinkeinon harjoittamista varten,
lupa kuitenkin vaadittiin. Vesipiirin ja ministeriön lausuntoa ei kuitenkaan nähty
tarpeelliseksi pyytää. Kunnanhallitus myönsi ottoluvan vuonna 1982 kymmeneksi
vuodeksi.
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Kun lupa umpeutui haettiin uutta lupaa. Lupaa haettiin kahdeksi vuodeksi 4000
k-m³:lle. Alkuperäinen suunnitelma oli hakea kymmeneksi vuodeksi 25000 k-m³ :lle.
Lääninhallitus totesi maastokäynnin perusteella kunnanhallitukselle, että alueella
ei oltu tehty kunnostus- ja siistimistöitä, sillä esimerkiksi luiskien reunat olivat jyrkät. Lääninhallituksen mielestä alueelle voitiin myöntää korkeintaan maisemointiin
tähtäävä ottolupa. Ympäristöministeriö totesi, että kunnan vuonna 1982 myöntämästä lupahakemuksesta ei oltu pyydetty ministeriön lausuntoa, vaikka alueella oli
luonnonsuojelun kannalta valtakunnallista merkitystä. Lupapäätöstä ei myöskään
oltu saatettu ministeriön tietoon. Uutta ottamislupaa ei ministeriön mielestä voitu
myöntää.
Alue oli edelleen jälkihoitamatta kesällä 2003.

Kuoppa 3910 Tilat 1:7, 1:6
Vuonna 1992 myönnetty 10 vuoden lupa 800 000 k-m³:lle. Vuonna 2002 myönnetty
viiden vuoden lupa 300 000 k-m³:lle.

Kuva 49. Ottoalueella
3908 kunnostus- ja siistimistyöt oli tekemättä.

Kuva 50. Ottoalueelta
3910 on lupa ottaa soraa
vuoteen 2007 asti. Otto
ulottui osin HSO-alueelle.
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Maakylän-Räyskälän harjujakso (kaakkoisosa); Loppi, Tammela; aluetunnus 45

10/-96 04/-02
05/-93
11/-87
4526

12/-90

Maapinta-ala: 3651 ha
Soranottoalueet yhteensä/HSO-alueella/ rajoitetunoton alueella: 17,6/14,3/1,8 ha
Metsähallituksen hallinnoima alue: 758 ha
Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet: Natura (90 %), Luonnonsuojelualue (10 %),
Rantojensuojeluohjelma (10 %), Lehtojensuojeluohjelma (2 %),
Vanhojen metsien suojeluohjelma (2 %), Maisemakokonaisuus (2 %)
Pohjavesialue: II/I -lk (95 %)
Kaavoitus:
Maakuntakaava
Johtolinja; suojelualueen koillisosan halki sekä sivuaa monin paikoin suojelualuetta koillisosassa
Tiestö, kolme tielinjaa kulkee alueen halki
Aluevaraukset:
Suojelualue sekä maa- ja metsävaltainen alue; pääosin
Loma-asunto- ja matkailualue, virkistysalue sekä erityistoimintojen alue;
suojelualueen koillisosassa.

4513
4512
4511
4510

4508

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO
Luokittelematon
Otto käynnissä

4507

Jälkihoitamaton

4506

Muotoiltu
Jälkihoidettu

12/-84

Ottolupa päättyy

4504

Valtionmaat
Rajoitetun oton alue

2 000 metriä

100

12/-94

4502

HSO-alue

0

4503
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4501

Maakylän-Räyskälän harjujakso (keskinen kaakkoisosa); Loppi, Tammela; aluetunnus 45

4516
02/-92

4524

4515

06/-90

4527

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO
Luokittelematon
Otto käynnissä
Jälkihoitamaton
Muotoiltu

12/-90

Jälkihoidettu

4526

Ottolupa päättyy

Valtionmaat
HSO-alue
Rajoitetun oton alue

0

2 000 metriä
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Maakylän-Räyskälän harjujakso (keskinen luodeosa); Loppi, Tammela; aluetunnus 45

4518

12/-9411/-00
03/-89
4517

4516
02/-92

4524

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO
Luokittelematon
Otto käynnissä
Jälkihoitamaton
Muotoiltu
Jälkihoidettu
Ottolupa päättyy

Valtionmaat
HSO-alue
Rajoitetun oton alue

0

2 000 metriä
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Maakylän-Räyskälän harjujakso (luodeosa); Loppi, Tammela; aluetunnus 45

02/-93

4521

10/-0007/-10

4522

4520
4519
01/-93 10/-05

4523

04/-93

4525

12/-9411/-00
03/-89
4517

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO
Luokittelematon
Otto käynnissä
Jälkihoitamaton
Muotoiltu
Jälkihoidettu
Ottolupa päättyy

Valtionmaat
HSO-alue

0

2 000 metriä

Rajoitetun oton alue

Suomen ympäristökeskuksen raportteja 1| 2006

103

Ottotilanne
1984
Alueelle rajattiin viisi pienehköä rajoitetun oton aluetta. Suojelualueella oli vain
vähäistä maa-ainestenottoa.
2003
Suojelualueella ja sen välittömässä läheisyydessä oli 25 ottoaluetta. Ottotoiminta oli
käynnissä kolmella alueella, joista laajamittaista ottoa kuopassa 4522 sekä pääosin
rajoitetun oton alueella sijaitsevassa kuopassa 4514 ja vähäistä ottoa kuopassa 4507.
Kuoppa 4519 oli laajahko jälkihoitamaton kuoppa. Kuopista neljä sijaitsi suojelualueen ulkopuolella ja kuusi rajoitetun oton alueella. Suojelualueella sijainneet kuopat
olivat pääosin pieniä ja osin metsittyneitä.

Kuva 51. Laaja "tieleikkaus" metsäautotien
ympäristössä. Alue nro
4519

Ottoluvat
Kuoppa: 4502 Tila: 1:125
Soranottolupa on myönnetty vuonna 1989 kymmeneksi vuodeksi 15 000 k-m³:lle.
Alueella oli jo vanha kuoppa, jonka maisemointiin ko.lupa ensisijaisesti myönnettiin.
Luvan edellytyksenä oli mm. pohjan tason nostaminen kahdella metrillä. Kesän 2003
maastokäynnillä alue oli pääosin metsittynyt.
Kuoppa: 4507 Tila: 20:34
Alueelle haettiin soranottolupaa vuonna 1986. Soraa oli tarkoitus ottaa kolmen
vuoden aikana 72 000 k-m³. Alueella sijaitsi kaksi vanhaa kuoppaa, joista eteläinen
kuoppa oli metsittynyt, mutta pohjoinen kuoppa edellytti maisemointia. Ottosuunnitelman mukaista ottolupaa ei myönnetty, vaan edellytettiin uusi suunnitelma, joka
tähtäisi pohjoisen kuopan maisemointiin. Luvanhakija ei laatinut uutta suunnitelmaa
vaan perui hakemuksensa. Alue oli edelleen jälkihoitamaton ja ottotoiminta jatkunee
kotitarveottona.
Kuoppa: 4514 Tila: 3:43
Alueelle myönnettiin soranottolupa vuonna 1982 kahdeksaksi vuodeksi 30 000 k-m³:
lle 0,5 hehtaarin alueelle. Alueella oli olemassa jo pieni kaupallisessa käytössä oleva
ottoalue. Seutukaavaliitto totesi lausunnossaan soranoton olevan järjestettävissä siten, että vahingolliset vaikutukset jäisivät vähäisiksi, sillä suunniteltu ottoalue sijaitsi
loivalla harjurinteellä. Suunniteltua ottoaluetta edellytettiin kuitenkin supistettavan
lounaisosasta siten, että se olisi tarpeeksi etäällä harjuselänteen laesta.
Alueelle myönnettiin vuonna 1988 uusi lupa 13 000 k-m³:lle. Tästä luvasta ei ollut
käytettävissä lisätietoja.
Vuonna 1993 myönnettiin uusi lupa kolmeksi vuodeksi 6500 k-m³:lle. Lupahakemuksen mukaan alueelta oli siihen mennessä otettu soraa runsaat 23 000 m³, joten
jäljellä oli vielä noin 6500 m³ vuonna 1982 myönnetyn luvan 30 000 k-m³:sta. Soranottoa oli tarkoitus jatkaa vuonna 1982 laaditun ottosuunnitelman mukaisesti.
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Vuonna 1996 haettiin jatkolupaa soranotolle. Esitetty ottosuunnitelma koski vanhan lupa-alueen laajentamista alueen länsi- pohjoissuuntaan ja se perustui kesällä
1996 tehtyyn maastokatselmukseen. Hämeen ympäristökeskus totesi lausunnossaan
1996, että esitettyä pienimuotoista maa-ainesten ottamista voidaan pitää myös maisemaa korjaavana ja ettei siitä aiheudu harjuluonnolle korjaantumattomia vaurioita. Ympäristöministeriö katsoi, että lupa voitaisiin myöntää, kunhan ottotoiminta
vaiheistettiin kahteen vaiheeseen ja lupa tulisi myöntää ensin vaiheelle I. Ottolupa
myönnettiin vuonna 1997 viideksi vuodeksi 25 000 k-m³:lle.
Alueella on rajoitettu soranottomahdollisuus.
Kesällä 2003 tehdyssä maastotarkistuksessa ottoalue oli jälkihoitamatta ja edelleen
aktiivisessa käytössä.

Kuva 52. Ottoalue 4514
sijaitsi pääosin rajoitetun
oton alueella. Alue oli edelleen soranottokäytössä ja
jälkihoitamatta.

Kuoppa: 4517 Tila: Riitalan Yhteismetsä
Alueella oli rajoitettu soranottomahdollisuus. Alueelle myönnettiin vuonna 1983
soranottolupa viideksi vuodeksi 4000 k-m³:lle noin hehtaarin suuruiselle alueelle.
Kyseessä oli vanhan kuopan laajentaminen. Alueen itäosa oli aktiivinen ottoalue ja
länsiosa oli hakkuualueena.
Kun lupa umpeutui haettiin jatkolupaa. Ympäristöministeriö edellytti oton vaiheistamista siten, että I-vaiheen ottamisalueeseen sisällytetään vanha soranottoalue.
Lisäksi ottoalue oli rajattava vähintään 20 metrin päähän suojelualueesta. Ottolupa
myönnettiin vuonna 1989 viideksi vuodeksi 2500 k-m³:lle. Ottosuunnitelmassa oli
esitetty maa-ainesten ottamisen lopettamista alueelta vuoden 2004 lopussa ja alueen
maisemointia vuoden 2007 lopun mennessä. Vuosiluvut eivät kuitenkaan olleet ehdottomia, vaan tilanne olisi harkittavissa uudelleen 2004.
Jatkolupaa myönnettiin vuonna 1995 samalle ottomäärälle kuin edellisessä luvassa oli ollut.
Alueella oli edelleen varastokasoja, mutta osa alueesta oli luiskattu ja istutettu.
Kuoppa: 4521 Tila: 1:125
Soranottolupa on myönnetty vuonna 1983 kymmeneksi vuodeksi 50 000 k-m³:lle
Alueelta oli otettu soraa jo aiemmin muutaman vuoden ajan. Toiminnan jatkamisella oli
tarkoitus siistiä aiemman ottotoiminnan jälkiä. Tarkempia selvityksiä alueelta ei löydy.
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Kuoppa: 4522 Tila: 2:113 (Nyk. 2:143)
Alueelle, jossa ei ollut aiemmin ollut merkittävää ottotoimintaa, haettiin soranottolupaa vuonna 1988. Maastokatselmuksessa todettiin, että alueella oli ollut pientä
kotitarveottoa. Rakennuslautakunnan mielestä suunniteltu soranotto ei oleellisesti
haittaisi suojeluohjelman toteuttamista. Ympäristöministeriö katsoi lausunnossaan,
että lupaa ei voitu myöntää, koska suunniteltu alue sijaitsi harjujensuojelualueella.
Kunnanhallitus myönsi kuitenkin luvan 1988, mutta lääninhallitus ei vahvistanut
päästöstä, sillä se katsoi kunnanhallituksen päätöksen olevan lainvastainen.
Vuonna 1993 haettiin uudelleen lupaa samalle alueelle. Suunniteltu otto oli intensiivinen; ottomäärän ollessa 500 000 m³, viiden hehtaarin alueella, viiden vuoden
aikana. Ympäristöministeriö toisti näkemyksensä, että soranotto alueelta aiheuttaisi
erikoisen luonnonesiintymän tuhoutumista.
Hakemus uusittiin 1994. Siinä ottomääräksi esitettiin 288 000 k-m³ viiden vuoden
aikana. Ympäristöministeriö lausui seuraavaa: "Forssan seudun sora- ja hiekkavaraselvityksessä sekä 4. seutukaavassa on ollut tavoitteena selvittää soranoton ja suojelun
välisiä maankäytöllisiä ristiriitoja. Molemmissa suunnitelmissa on päädytty siihen,
että nyt kyseessä olevan alueen maisemalliset arvot ja alueen pienuus suhteessa
laajaan geologiseen muodostumaan ja valtakunnalliseen harjujensuojelualueeseen
eivät ole esteenä maa-aineslain tarkoittamassa mielessä maa-ainesten otolle". Todettiin myös että ottosuunnitelmaa on oleellisesti muutettu, sillä ottomäärä on laskenut
288 000 m³:iin ja ottoalue pienentynyt aikaisemmasta viidestä hehtaarista 3,8 hehtaariin. Alueella tehtyjen tarkentavien maisema- ja maankäyttöselvitysten sekä seutukaavan aluevarauksen perusteella, ministeriö katsoi, ettei ottotoiminta ole ristiriidassa
harjujensuojeluohjelman kanssa.
Alueelle myönnettiin soranottolupa 1995. Lupaa on jatkettu vuonna 2000 kymmenellä vuodella ottomäärän ollessa 277 000 m³.

Kuva 53. Ottoalueella
4522 on ottolupa voimassa vuoteen 2010 asti.
Ottoalue sijaitsi kokonaan
HSO-alueella.
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Kuoppa: 4523 Tila:10:61
Alueelle on myönnetty soranottolupa vuonna 1982 kymmeneksi vuodeksi
1 100 000 k-m³:lle. Luvan päätyttyä alueelle laadittiin uusi soranottosuunnitelma,
jonka ministeriö kuitenkin katsoi olevan puutteellinen ja ottomäärän olevan liian
suuri. Aluetta ei oltu aiemman luvan voimassaoloaikana jälkihoidettu eikä maisemoitu, joten jatkolupa katsottiin aiheelliseksi. Suunnitelma päivitettiin vuonna 1995
ja samalla suunniteltu ottomäärä laskettiin 175000 k-m³:iin alkuperäisestä 370 000
k-m³:sta Alueelta oli otettu vähäisiä määriä soraa edellisen luvan aikana.
Ympäristöministeriö ei vastustanut uutta suunnitelmaa, sillä se piti maisemointiin
tähtäävä ottoa aiheellisena alueelta missä jo aiemmin on ollut soranottotoimintaa.
Ottosuunnitelmasta käy ilmi, että tarkoituksena oli laajentaa kuoppaa pohjoiseen,
jolloin se yhdistyisi kuoppaan 4519. Tästä suunnitelmasta kuitenkin luovuttiin, koska
ottomäärää piti pienentää.
Ottolupa myönnettiin 1995 kymmeneksi vuodeksi, jonka jälkeen alue tulisi olla
maisemoitu ja otto päättynyt.
Kuoppa: 4524 Tila: 1:932
Alueella on ollut soranottoa jo ennen 1980-lukua. Soranottolupaa haettaessa vuonna
1983 oli alue osittain metsittynyt. Lupaa haettiin 3*10 vuodeksi 160 000 k-m³ :lle.
Ottolupa myönnettiin viideksi vuodeksi 25 000 k-m³:lle. Päätös alistettiin lääninhallituksen vahvistettavaksi. Kunnanhallitus ilmoitti 1985 peruuttavansa alistuksen.
Luvan hakija jätti uuden hakemuksen 1985. Hakemukseen liittyi uusi otto- ja
maisemointisuunnitelma, ottomäärän kuitenkin ollessa sama kuin edellisessä hakemuksessa. Vuotuinen otto sen sijaan oli suurempi ja ottoaika 20 vuotta. Ympäristöministeriön mielestä maisemointiin tähtäävä lupa voitiin myöntää. Kunnanhallitus
myönsi ottoluvan 1985 viideksi vuodeksi 23 000 k-m³:lle.
Päätöksestä valitti kaksi henkilöä sekä luvan hakija. Hakijan mielestä soranotto ei
ollut ko.lupaehdoilla taloudellisesti kannattavaa. Muut valittajat pelkäsivät lähinnä
loma-asuntojen arvon alenemista naapuritiloilla ottotoiminnan seurauksena. Lääninhallitus hylkäsi valitukset ja vahvisti kunnanhallituksen päätöksen.
Asian käsittely jatkui korkeimmassa hallinto-oikeudessa. KHO palautti asian lääninhallitukselle uudelleen käsiteltäväksi. Lääninhallitus kumosi kunnanhallituksen
päätöksen ja asian käsittely palautettiin kunnanhallitukseen.
Kunnanhallitus myönsi vuonna 1986 ottoluvan viideksi vuodeksi 70 000
k-m³:lle. Luvanhakija valitti jälleen päätöksestä ja vaati että kokonaisottamismääräksi
hyväksytään 120 000 m³. Valituksen johdosta kunnanhallitus oikaisi päätöksensä ja
asetti ottomääräksi 100 000 m³. Lääninhallitus vahvisti päätöksen 1987. Tämän jälkeen
alueelle ei ole myönnetty uusia lupia.
Kuoppa: 4526 Tila: Pilpalan Valtionpuisto
Alue sijaitsi maantien vieressä. Alueelle haettiin ottolupaa vuonna 1985 kymmeneksi
vuodeksi ja 2500 k-m³:lle, mutta lupaa myönnettiin vain viideksi vuodeksi ja 1200
k-m³:lle. Ympäristöministeriö totesi, että lupa voidaan myöntää, koska alueelta oli jo
aiemmin otettu soraa ja alue oli syytä maisemoida.
Tarkempia selostuksia alueelta ei löydy.
Kuoppa: 4527 Tila: 1:710
Alueelle on myönnetty vuonna 1985 soranottolupa viideksi vuodeksi 20 000 k-m³:lle.
Alue sijaitsee suojelualueen reunalla ja osin sen ulkopuolella. Alueella oli jo ennestään
vanha 0,3 hehtaarin ottoalue. Ministeriö totesi, että alueella oli jo tapahtunut soranottoa ja alueella oli ryhdytty erityisiä kustannuksia aiheuttaviin toimenpiteisiin soran
ottamisen aloittamiseksi. Tästä syystä ko.ottoalue pyrittiin rajaamaan suojelualueen
ulkopuolelle.
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Santaniemenharju ja Skagsanden/Pyhtää; aluetunnus 50.

Maapinta-ala: 71 ha
Soranottoalueet yhteensä/HSO-alueella/ rajoitetunoton alueella:
8,2/1,3/- ha
Metsähallituksen hallinnoima alue: Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet: Natura (70 %),
Luonnonsuojelualue (10 %), Maisemakokonaisuus (10 %),
Lintuvesiensuojeluohjelma (15 %)
Pohjavesialue: I lk (90 %)
Kaavoitus:
Maakuntakaava
Maisema-alue; läntisen harjun pohjois-osa
Aluevaraus:
Suojelualue; pääosin
Maa- ja metsävaltainen alue; itäisen harjun eteläosa

08/-95 08/-04

5001

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO
04/-95
5002

Luokittelematon
Otto käynnissä
Jälkihoitamaton
Muotoiltu
Jälkihoidettu
Ottolupa päättyy

Valtionmaat
HSO-alue

0

1 000 metriä
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Rajoitetun oton alue

Ottotilanne
1984
Pieni ottoalue 5001 sijaitsi HSO-alueen pohjoispuolella. Ottoalue 5002 oli suojelualueen sisällä.
2003
Ottoalue 5001 oli laajentunut merkittävästi, mutta sijaitsi kokonaisuudessaan suojelualueen ulkopuolella. Ottoalue 5002 ei ollut laajentunut merkittävästi
Ottoluvat
Kuoppa: 5001 Tila: 1:86 (1:126)
Soranottolupa on myönnetty vuonna 1984 kymmeneksi vuodeksi 350 000 k-m³:lle
Alueella oli jo ennestään soranottotoimintaa, mutta ottotoimintaa oli tarkoitus laajentaa myös suojelualueelle. Otto aloitettaisiin pohjoisesta ja etenisi etelään. Hakijaa
pyydettiin täydentämään puutteelliseksi todettua hakemusta. Lääninhallitus ei katsonut vielä tässä vaiheessa aiheelliseksi vahvistaa lupaa eteläosan kohdalta.
Vuonna 1994 myönnettiin uusi lupa 280 000 k-m³:lle. Lupahakemus noudatti edellisen luvan mukaisia rajauksia ja määräyksiä. Alueelta oli aikaisemman luvan aikana
otettu aineksia ainoastaan 35 000 k-m³ . Ympäristöministeriön mielestä kunnanhallituksen päätöstä ei tulisi vahvistaa. Päätöksestä valitti myös kaksi luonnonsuojeluyhdistystä, joiden mielestä Korkiaharjun harjujaksoa oli pilattu jo riittävästi soranotolla.
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus hyväksyi valituksen vuonna 1995 ja kumosi kunnanhallituksen päätöksen. Perusteluina oli, että Korkiaharjun harjujaksoon (Santaniemenharjun "jatkoharju") oli paikoin kohdistunut laajaa soranottotoimintaa, mutta
harjun eteläosa (Santaniemenharjun pohjoisosa) oli säilynyt lähes luonnontilaisena.
Kun otettiin huomioon edellä mainittu harjukokonaisuus, aiheutuisi kunnanhallituksen päätöksen mukaisesta maa-ainesten ottamisesta maa-aineslaissa tarkoitetun
erikoisen luonnonesiintymän tuhoutumista.
Kuoppa: 5002 Tila: 2:100
Alueelle on laadittu ottamissuunnitelma vuonna 1982. Suunnitelma-alueen luoteisosassa on tapahtunut soranottoa 50-luvulla noin 1,3 ha: n alueelta ja alueen kaakkoisosasta 70-luvun puolivälistä alkaen runsaan hehtaarin alueelta. Ottamistoimintaa oli
tarkoitus jatkaa alueen lounaisosasta edeten itään ja sitten luoteeseen. Suunniteltu
ottomäärä oli 300 000 k-m³ yhdeksän hehtaarin alueelta. Suunnitelma uusittiin, jolloin
sekä suunniteltu ottomäärä että pinta-ala pieneni.
Soraa otettiin alueelta heti sen jälkeen kun soranottohakemus oli jätetty vuoden
1982 lopulla, mikä oli mahdollista maa-aineslain voimaantulon siirtymäajan vuoksi.
Kesällä 1984 ympäristöministeriö keskeytti oton alueella. Kunnanhallitus kuitenkin
myönsi kuukautta myöhemmin luvan 10 vuodeksi 165 000 k-m³:lle. Ympäristöministeriöltä ei pyydetty lausuntoa. Rakennuslautakunta keskeytti ottotoiminnan siihen
asti kunnes lääninhallitus olisi vahvistanut kunnanhallituksen päätöksen. Syyskuussa
1984 tehtiin alueella maastokatselmus, johon osallistui mm. ympäristöministeriön
edustaja ja kunnan rakennustarkastaja. Ympäristöministeriö totesi lausunnossaan
lääninhallitukselle marraskuussa 1984, että päätös ei ollut suojeluohjelman mukainen.
Alueelta oli kuitenkin jo otettu soraa niin paljon, että lisäotto maisemoinnin toteuttamiseksi olisi tarpeellinen. Maanomistaja ei ollut valmis pienentämään ottomäärä
vedoten siihen, ettei se olisi taloudellisesti kannattavaa.
Lääninhallitus ei vahvistanut kunnanhallituksen päätöstä sellaisenaan vaan supisti
ottomäärän 80 000 k-m³:iin ja ottotoiminnan tulisi kohdistua ainoastaan alueen eteläosiin. Maanomistaja haki päätökseen muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta.
KHO kuitenkin vahvisti lääninhallituksen päätöksen. Alueelle on siis myönnetty
vuonna 1985 kymmeneksi vuodeksi 80000 k-m³:lle. Tietoa siitä, onko alueella luvan
myöntämisen jälkeen ollut ottotoimintaa, ei ollut käytettävissä. Luvan hakija ei ollut
kiinnostunut alueen maisemoinnista, jollei lupamäärä ollut tarpeeksi suuri.
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Kananniemensuonharju/Pyhtää; aluetunnus 53.
Maapinta-ala: 24 ha
Soranottoalueet yhteensä/HSO-alueella/ rajoitetunoton alueella:
0,9/0,8/- ha
Metsähallituksen hallinnoima alue: Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet: Luonnonsuojelualue (5 %),
Kansallis- ja luonnonpuistojen kehittämisohjelma (5 %)
Pohjavesialue: II lk (100 %)
Kaavoitus:
Maakuntakaava
Aluevaraus:
Suojelualue;pääosin
Maa- ja metsävaltainen alue; vähäisiä reuna-alueita

5303

5302

5301

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO
Luokittelematon
Otto käynnissä
Jälkihoitamaton
Muotoiltu
Jälkihoidettu

Ottolupa päättyy
Valtionmaat

HSO-alue

0

500 metriä
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Rajoitetun oton alue

Ottotilanne
1984
Alueella oli yksi ottoalue kuoppien 5301 ja 5302 alueella.
2003
Kuoppien 5301 ja 5302 alueella otto oli laajentunut. Alueella ei ollut toiminnassa olevia kuoppia. Kuopat 5301 ja 5303 olivat jälkihoitamattomia. Kuoppa 5302 oli hyvin
taimettunut.

Kuva 54. Ottoalue 5301 oli
pääosin jälkihoitamatta.

Ottoluvat
Kuoppa: 5302 Tilat: 8:118, 8:119
Otto oli aloitettu vuonna 1979. Kolmena seuraavana vuonna soraa otettiin keskimäärin 4000 k-m³ vuosittain. Maa-aineslain tultua voimaan alueelle haettiin kymmenen
vuoden lupaa 80 000 k-m³:lle. Ottoalue olisi laajentunut merkittävästi, tien molemmille puolille, noin 2,5 hehtaarin alueelle. Kunta ei myöntänyt lupaa, koska alue sijaitsi
harjujensuojelualueella ja soranotto katkaisisi koko harjuselänteen.
Maanomistaja valitti päätöksestä lääninhallitukselle, joka hylkäsi valituksen. Hakija valitti tämän jälkeen KHO:lle, joka myös hylkäsi hakemuksen.
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Kattelussaari-Päihäniemi/Taipalsaari; aluetunnus 55.

Maapinta-ala: 325 ha
Soranottoalueet yhteensä/HSO-alueella/ rajoitetunoton alueella: 0,5/0,5/- ha
Metsähallituksen hallinnoima alue: Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet: 0 %
Pohjavesialue: II lk (90 %)
Kaavoitus:
Maakuntakaava
Arvokas harjumaisema;pääosin
Aluevaraus:
Virkistysalue, maa- ja metsävaltainen

5502

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO

01/-00

5501

Luokittelematon
Otto käynnissä
Jälkihoitamaton
Muotoiltu
Jälkihoidettu
Ottolupa päättyy

Valtionmaat
HSO-alue

0

1 000 metriä
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Rajoitetun oton alue

Ottoalueet
1984
Alueella oli yksi pieni kuoppa.
2003
Ottoalue 5502 oli samankokoinen kuin vuonna 1984. Kuoppa 5501 oli uusi ja pintaalaltaan hieman laajempi kuin 5502.
Ottoluvat
Kuoppa: 5501 Tila: 1:85
Alueelle oli myönnetty vuonna 1994 soranottolupa viideksi vuodeksi 15 000
k-m³:lle. Paikalla oli vanha ottoalue, joka luvan haltijan oli tarkoitus siistiä. Ottoalueen
pinta-ala oli noin 0,4 ha ja ottamissyvyys 10 metriä.
Ympäristöministeriöllä ei ollut suunnitelmasta huomauttamista. Ministeriön mielestä oli tärkeää saada kuoppa maisemoitua ja pohjavesi suojattua.
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Patakukkula-Tarinaharju/Siilinjärvi; aluetunnus 65.
Maapinta-ala: 190 ha
Soranottoalueet yhteensä/HSO-alueella/ rajoitetunoton alueella: 33,8/7,0/- ha
Metsähallituksen hallinnoima alue: Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet: 0 %
Pohjavesialue: I lk (100 %)
Kaavoitus:
Maakuntakaava
Tiestö; 2 seudullista pääväylää leikkaa suojelualueen itä- ja pohjoisosassa. Lisäksi länsiosan halkaisee
kokoojatie.
Johtoverkot: Suojelualueen halkaisee johtoverkko. Lisäksi alueen lounaisosaa leikkaa toinen verkko.
Aluevaraukset:
Maa- ja metsävaltainen alue; pääosin
Suojelualue(itäosassa), Taajamatoimintojen alue, Virkistysalue

6502
6501

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO
Luokittelematon
Otto käynnissä
Jälkihoitamaton
Muotoiltu
Jälkihoidettu
Ottolupa päättyy

Valtionmaat
HSO-alue

0

1 000 metriä
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Rajoitetun oton alue

Ottotilanne
1984
Alue oli lähes luonnontilainen. Alue rajoittui pohjoisessa laajoihin ottoalueisiin.
2004
Alueen pohjoispuolella sijainneet ottoalueet 6501 ja 6502 olivat laajentuneet osin
HSO-alueelle. Ottoalueet oli pääosin muotoiltu ja istutettu puustolle. Lisäksi suojelualueelle oli rakennettu mm. isohkoja teitä, golfkenttä ja lava.

Kuva 55. PatakukkulaTarinaharjun harjujensuojeluohjelma-alue
oli vilkkaassa virkistyskäytössä. Merkittäviä
muutoksia harjumaisemaan olivat aiheuttaneet
golfkenttä, sähkölinjat ja
uudet tielinjaukset.
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Ottoluvat
Kuoppa: 6501
Siilinjärven kunta pyysi vuonna 1987 ympäristöministeriöltä lausuntoa alueen maisemointisuunnitelmasta. Maisemointi edellytti alueen etelä- ja itäosissa vähäistä soranottoa. Samalla poistuisi sorakuopan jyrkän luiskan aiheuttama turvallisuusriski.
Kuoppa 6501 käsitti kolme erillistä kuoppaa. Maisemointialue sijaitsi kuopan itäosassa, jossa soranotto oli päättynyt vuonna 1972. Kuopan luiskat olivat paikoin 35
metriä korkeita. Kuopan pohjois- ja länsirinteet muotoutuivat ja siistiytyivät kun
suojelu-alueen läpi kulkeva Maaningan tie rakennettiin 1990-luvun alussa.
Ympäristöministeriö ei vastustanut maisemointisuunnitelmaa. Rakennettu tie
kulkee noin 600 metrin matkalta suojelualueen läpi. Kunta esitti tien pohjoispuolelle
jäävän alueen poistamista harjujensuojeluohjelmasta. Ympäristöministeriön mielestä
uusien liikennejärjestelyjen aiheuttamat vauriot eivät olleet niin suuria, että ko.alue
pitäisi poistaa suojelualueesta.
Kuoppa: 6502
Alueella oli soranottolupa vuoteen 1988. Kuopan etelä- ja länsiosissa, jotka rajoittuvat suojelualueelle, soranotto oli ollut keskeytyksissä noin vuodesta 1980 saakka.
Kuopan luiskat olivat jyrkät ja noin 50 metriä korkeat. Siilinjärven kunta edellytti
vuonna 1987 soranottoluvan haltijaa maisemoimaan kuopan, sillä alueella oli tapahtunut onnettomuus, jossa kaksi henkilöä oli hautautunut lumivyöryn alle luiskassa
pelastuen täpärästi.
Ympäristöministeriö ei vastustanut maisemointisuunnitelmia. Alue on maisemoitu
ja se on virkistyskäytössä. Alueella on myös pohjavedenottamo. Tietoja myönnetystä
maisemointiluvasta ei ollut käytettävissä.

Kuva 56. Ottoalue 6501 ulottui osin HSO-alueelle. Alue oli maisemoitu (vasen kuva) Ottoalue 6502 oli maisemoinnin yhteydessä
laajentunut HSO-alueelle (oikea kuva). Alueella sijaitsi aikaisemmin hyppyrimäki.
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Lintharju/Suonenjoki; aluetunnus 66.
Maapinta-ala: 326 ha
Soranottoalueet yhteensä/HSO-alueella/ rajoitetunoton alueella:
14,2/5,2/1,0 ha
Metsähallituksen hallinnoima alue: Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet: Natura (95 %)
Pohjavesialue: I lk (95 %)
Kaavoitus:
Maakuntakaava
Johtoverkot: Suojelualueen lounais- ja luoteisosaa
leikkaa johtoverkko
Arvokas harjualue: vähäisiä reuna-alueita
Aluevaraukset:
Suojelualue
Maa- ja metsävaltainen alue

12/-84 12/-93

6601

6606
6602

6603

12/-97 12/-07

6605

09/-97 06/-02
09/-97
08/-87
6604

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO
Luokittelematon
Otto käynnissä
Jälkihoitamaton
Muotoiltu
Jälkihoidettu
Ottolupa päättyy

Valtionmaat
HSO-alue

0

1 000 metriä

Rajoitetun oton alue
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Ottotilanne
1984
Suojelualueelle rajattiin kaksi rajoitetun oton aluetta, joissa oli aikaisemmin ollut
vähäistä soranottoa. Alueen keskiosassa sijaitsi lisäksi ampumarata.
2003
Rajoitetun oton alueista kuoppa 6602 ei ollut laajentunut merkittävästi vuodesta 1984.
Kuoppa 6601 oli pääosin jälkihoitamatta ja otto oli ulottunut hieman HSO-alueelle.
Suojelualueen välittömään läheisyyteen kaakkoispuolelle oli muodostunut kaksi
laajaa ottoaluetta. Lisäksi suojelualueelle oli rakennettu uusi ampumarata ja vanha
ratakin oli ilmeisesti hieman laajentunut.
Ottoluvat
Kuoppa: 6601 Tilat: 6:8, 6:9
Alueella on ollut pieni ottoalue jo vuodesta 1948 lähtien. Laajamittaisemmin tilalla
6:9 soranotto on aloitettu vuoden 1970 tienoilla. Vuonna 1979 suunniteltiin kuopan
laajentamista itään ja kaakkoon. Kunnanhallitus myönsi luvan vuonna 1979 poikkeuksena vuonna 1977 asetetusta toimenpidekiellosta. Vuonna 1982 haettiin ottolupaa
300 000 m³:lle kymmeneksi vuodeksi. Toimenpidekiellon takia kunnanhallitus myönsi
luvan vuoteen 1984 asti (ottomäärä ei tiedossa).
Vuonna 1984 alueelle laadittiin uusi ottosuunnitelma. Alueella oli 1,5 ha: n suuruinen ottoalue, josta vuosittain oli otettu soraa muutamia tuhansia kuutiometrejä. Alue
jaettiin viiteen ottamisalueeseen, joista yhteensä oli saatavissa soraa noin 900 000 m³.
YM totesi, että alueella oli soranottoa tapahtunut jo siinä määrin, että maisemointiin
tähtäävä lisäotto oli tarpeellista. Ottaminen alueilla I ja II olisi mahdollista toteuttaa
suunnitelman mukaisesti, alueiden III ja IV osalta suunnitelmaa tuli tarkistaa uudelleen. Kunnanhallitus myönsi luvan 300 000 m³: lle vuonna 1985. Lupa myönnettiin
alueelle III. Lääninhallitus ei vahvistanut päätöstä, koska YM oli todennut että ko.
alueella (III) ei voitu ottamista toteuttaa esitetyssä laajuudessa vaan suunnitelmaa
tuli tarkistaa uudelleen. Päätöksestä valitettiin KHO:lle, joka ei muuttanut lääninhallituksen päätöstä. Ottamissuunnitelmaa muutettiin ja ottamisalue rajattiin YM:
n esityksen mukaiseksi. Ottolupa myönnettiin vuonna 1986 seitsemäksi vuodeksi
36 900 k-m³:lle
Koska lupaa ei ensin oltu myönnetty, luvanhakija katsoi valtion olevan korvausvastuussa siitä vahingosta, joka soranottoalueen menettäminen aiheutti. Hyödyntämättä
jääviä aineksia alueella oli 770 000 m³. Kun myöhemmin kävi ilmi, että alueelle oli
myönnetty 36 900 m³:n lupa, luvanhakija haki korvausta 733 100 m³:sta.
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Lääninoikeuteen 9.12.1987 saapuneessa kirjeessä asianomaiset vaativat, että korvattaviin alueisiin lisättäisiin alueet IV ja V. Näihin alueisiin ei oltu haettu vielä ottolupaa, mutta oli selvää että näillekään alueille ei lupaa myönnettäisi. Lääninhallitus
hylkäsi korvaushakemuksen. Perustelut: Hakijat ovat maa-aineslain voimaantulon
jälkeen saaneet jatkaa rakennuslaissa tarkoitetun luvan nojalla maa-ainesten ottamista
ja siirtymäsäännöksen mukaan jo aloitetun ainesten ottamisen jatkamiseen on lupa
ollut haettava vuoden kuluessa lain voimaantulosta. YM oli myös todennut että
maa-aineslakia ei sovelleta alueella, jolla on voimassa rakennuslain 124 a § momentin
nojalla määrännyt toimenpidekielto. Kielto päättyi 1.1.1985, jolloin maa-aineslain
mukaisen siirtymäsäännöksen aikarajat olivat jo umpeutuneet. Tosiasiassa hakijalla
oli ottolupa jo lain voimaantultua ja edelleen 5.7.1982 annetun luvan mukaisesti. Se,
että ottamista ei ole suoritettu luvan mukaisessa laajuudessa, ei voi aiheuttaa valtiolle
myöhempää korvausvelvollisuutta alueella olevista soravaroista.

6601
6606

6602

6603

Kuva 57. Ottoalue 6601 lähiympäristöineen. Hällämönharju-Valkeiskangas-Ison
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Ahvenjärven harju/Vieremä, Pyhäntä; aluetunnus 67.
Maapinta-ala: 1355 ha
Soranottoalueet yhteensä/HSO-alueella/ rajoitetunoton
alueella: 3,0/1,9/- ha
Metsähallituksen hallinnoima alue: 70 ha
Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet: Natura (95 %)
Pohjavesialue: I lk (45 %), II lk (40 %)
Kaavoitus:
Maakuntakaava
Johtoverkot: Suojelualueen kaakkois-osaa
leikkaa johtoverkko
Aluevaraukset:
Maa- ja metsävaltainen alue; pääosin
Suojelualue; vähän alueen kaakkois-osassa

12/-92

6706

12/-93

6701

12/-93

6702

6704

6705

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO
Luokittelematon
Otto käynnissä
Jälkihoitamaton
Muotoiltu
Jälkihoidettu
Ottolupa päättyy

Valtionmaat
HSO-alue

0

3 000 metriä
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Rajoitetun oton alue

Ottotilanne
1984
Alueella oli kolme pienehköä ottoaluetta
2003
Ottoalueet olivat hieman laajentuneet. Lisäksi alueen luoteisosassa oli uusi noin
hehtaarin kokoinen paljas aukko maisemassa, joka mahdollisesti oli uusi ottoalue.
Alueen kaakkoisosassa sijaitseva ottoalue 6704 ulottui osin HSO-alueelle.
Ottoluvat
Kuoppa: 6701 Tila: 10:3
Alueelle haettiin soranottolupaa vuonna 1982. Alueella oli vanha 30*100 metrin soranottoalue. Alkuperäisen suunnitelman mukaan soraa oli tarkoitus ottaa 20 vuoden
aikana 150 000 k-m³. Maa- ja metsätalousministeriön mielestä ottaminen aiheuttaisi
luonnonesiintymän tuhoutumisen, mutta maisemointiin tähtäävä otto olisi aiheellista. Ottosuunnitelma uusittiin ja alueelle myönnettiin lopulta 10 vuoden ottolupa
20 000 k-m³:lle.
Väärävärikuvan perusteella alue oli edelleen osittain jälkihoitamatta.
Kuoppa: 6702 Tila: 10:3
Vuonna 1984 alueelle myönnettiin 18 000 m³ soranottolupa, joka oli voimassa vuoteen
1993 asti. Alueella oli vanha n. 180*25 m:n ottoalue.
Alueen pohjoispuolelle suunniteltiin myös soranoton aloittamista.
Kuoppa: 6706
Kuopan maisemointiin myönnettiin 3000 k-m³:n lupa viideksi vuodeksi vuonna
1987.

6706

Kuva 58. Ottoalueeksi
6706 rajattu alue on tulkittu digitaalisesta väärävärikuvasta.
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Palokankaan-Selkäkankaan harjualue/Ilomantsi; aluetunnus 70.

7006
7003

7007

7002

7005
7016

7004
7013

Maapinta-ala: 5420 ha
Soranottoalueet yhteensä/HSO-alueella/ rajoitetunoton alueella: 6,9/6,5/3,4 ha
Metsähallituksen hallinnoima alue: 28 ha
Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet: Natura (60 %), Soidensuojeluohjelma
(10 %), Luonnonsuojelualue (5 %), Maisemakokonaisuus (5 %)
Pohjavesialue: I lk (20 %), II lk (65 %)
Kaavoitus
Maakuntakaava
Tieliikennevaraus
Aluevaraukset:
Suojelualue; alueen läntisin ja pohjoisin osa

7001

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO

7015

Luokittelematon
Otto käynnissä
Jälkihoitamaton
Muotoiltu
Jälkihoidettu
Ottolupa päättyy

Valtionmaat
HSO-alue

0

3 000 metriä
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Rajoitetun oton alue

7012
7011
7008

12/-9306/-05

7010

7009
7006
7007

7014

7005
7016

7004
7013

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO
Luokittelematon
Otto käynnissä
Jälkihoitamaton
Muotoiltu
Jälkihoidettu
Ottolupa päättyy

Valtionmaat

0

3 000 metriä

HSO-alue
Rajoitetun oton alue
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Ottoalueet
1984
HSO-alueen sisään rajattiin kaksi rajoitetun oton aluetta. Alueella oli lisäksi 4-5 pienehköä ottoaluetta.
2003
Rajoitetun oton alueella oli kuopat 7006 ja 7010. Kuoppa 7010 oli laajentunut merkittävästi vuodesta 1984. Kuoppa 7006 oli edelleen pieni. Lisäksi suojelualueella sijaitsi 14
muuta pienehköä ottoaluetta, joista noin kymmenen oli tullut vuoden 1984 jälkeen.
Ottoluvat
Kuoppa: 7010 Tila:10:2 (10:22)
Vuonna 1984 oli myönnetty 40 000 k-m³ :n soranottolupa kymmeneksi vuodeksi. Alueelta oli 1970-luvulta otettu soraa, jonka seurauksena oli syntynyt noin 0,5 hehtaarin
ottoalue. Uuden ottoalueen pinta-ala oli 2,3 hehtaaria. Ottoalue sijaitsi rajoitetun
ottomahdollisuuden omaavalla alueella.
Vuonna 1995 myönnettiin uusi soranottolupa 60 000 k-m³ :lle kymmeneksi vuodeksi. Ottamisalueen pinta-ala oli 4,3 ha.

7010

Kuva 59. Ottoalue 7010
sijaitsi pääosin rajoitetun ottomahdollisuuden
alueella, mutta koillisosassa
otto oli ulottunut paikoin
suojelualueelle
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Pöllövaara-Kruununkangas;/Kontiolahti; aluetunnus 77.

Maapinta-ala: 778 ha
Soranottoalueet yhteensä/HSO-alueella/ rajoitetunoton alueella: 0,7/0,7/- ha
Metsähallituksen hallinnoima alue: Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet: Natura (65 %), Luonnonsuojelualue (5 %)
Pohjavesialue: I lk (55 %), II lk (40 %)
Kaavoitus
Maakuntakaava
Aluevaraukset:
Maa- ja metsätalousvaltainen alue

7701

10/-8704/-94

7702

7703

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO
Luokittelematon
Otto käynnissä
Jälkihoitamaton
Muotoiltu
Jälkihoidettu
Ottolupa päättyy

Valtionmaat
HSO-alue
Rajoitetun oton alue

0

2 000 metriä
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Ottoalueet
1984
HSO-alueella oli kolme ottoaluetta
2003
Alueella oli kolme ottoaluetta, joista kuoppa 7702 oli hieman laajentunut vuodesta
1984.
Ottoluvat
Kuoppa: 7702 Tila: 7:46 (7:53)
Vuonna 1985 oli myönnetty 4000 k-m³:n soranottolupa kahdeksi vuodeksi. Sora oli tarkoitus käyttää tierakennusmateriaaliksi ja samalla saada siistityksi ja maisemoiduksi
vanha ottoalue.Vuonna 1993 myönnettiin uusi lupa 5500 k-m³:lle yhdeksi vuodeksi.
Sora oli tarkoitus käyttää läheisen turvetuotantoalueen tienrakennukseen. Ottamis- ja
maisemointialueen laajuus oli suunnitelman mukaan noin 0,5 ha. Ottamisen jälkeen
alue oli tarkoitus maisemoida ja metsittää.
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Karhukangas/Kauhajoki; aluetunnus 90.

Maapinta-ala: 577 ha
Soranottoalueet yhteensä/HSO-alueella/ rajoitetunoton alueella: 16,1/5,8/- ha
Metsähallituksen hallinnoima alue: 92 ha
Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet: Natura (10 %), Soidensuojeluohjelma (5 %)
Pohjavesialue: I lk (65 %), III lk (35 %)
Kaavoitus
Maakuntakaava
Aluevaraukset:
Suojelualue; vähäisiä reuna-alueita eteläosassa

9001

9002
9003

9004
9005

9006
9009
9007

9008

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO
Luokittelematon
Otto käynnissä
Jälkihoitamaton
Muotoiltu
Jälkihoidettu
Ottolupa päättyy

Valtionmaat

0

2 000 metriä

HSO-alue
Rajoitetun oton alue
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Ottotilanne
1984
Suojelualueella oli viisi pienehköä ottoaluetta.
2003
Alueella oli seitsemän ottoaluetta, joista yksi oli laajahko. Lisäksi suojelualueen välittömässä läheisyydessä itäpuolella oli laajahko ottoalue, jossa soranotto oli ulottunut
paikoin pohjaveden pinnan alapuolelle.
Kuoppa: 9002 Tila: 6:290, 6:238
Tilalle 6:238 haettiin ottolupaa vuonna 1984. Aineksia oli tarkoitus ottaa 70 000 k-m³
lähes luonnontilaiselta alueelta. Kunnanhallitus myönsi luvan, mutta lääninhallitus
ei vahvistanut sitä.
Tilalle 6:290 haettiin soranottolupaa vuonna 1983. Suunnitellulta ottamisalueelta
oli tarkoitus ottaa soraa 1,5 milj.k-m³. Kunnanhallitus myönsi luvan, mutta lääninhallitus ei vahvistanut sitä.
Hakija vaati valtiota korvaamaan hakijalle aiheutuvan vahingon ottoluvan epäämisen vuoksi. Alueella oli ennen 4.7.1980 kaivettu koekuoppia ja kaadettu puita.
Valmistelevia toimenpiteitä ei voitu pitää sellaisina ennen 4.7.1980 aloitettuna maaainesten ottamisena, jonka jatkamista koskeva lupa oli evätty. KHO totesi, ettei valtio
ollut korvausvelvollinen.
Kuopat: 9003 ja 9005 Tila: 8:196, 8:162
Kyseessä oli vanhat soranottoalueet. Vuonna 1982 kuopalle 9003 haettiin
39 000 k-m³:n ottolupaa ja 9000 k-m³:n lupaa kuopalle 9005. Maa- metsätalousministeriö lausunnossaan totesi, että alueet eivät sovellu soranottoon esitetyssä laajuudessa, mutta ottoa oli jossain määrin mahdollista jatkaa, kunhan ensin laaditaan
maisemointisuunnitelma.
Kunnanhallitus myönsi vuonna 1984 ottoluvat alueille kymmeneksi vuodeksi
25 000 k-m³:lle sekä 4000 k-m³:lle. Tämän jälkeen kuopasta 9003 seurasi monivuotinen
lausuntokierros, jossa lääninhallituksen ja ympäristöministeriön kanta oli, että lupa
tulee myöntää vain alueen maisemointiin.
Tietoa siitä onko alueelle myönnetty ottolupa ei ollut käytettävissä. Maastotarkastuksen perusteella ottoalue oli varsin laaja ja pääosin jälkihoitamatta. Alueella oli
varastokasoja ja ilmeisesti pienimuotoista ottotoimintaa.
Kuoppa: 9008 Tila: 3:232
Alueelle haettiin soranottolupaa pienen sorakuopan laajentamiseksi vuonna 1988.
Aineksia oli tarkoitus ottaa 110 000 k-m³. YM totesi lausunnossaan, että lupaa haettiin
alueelle missä ei ollut aikaisemmin tapahtunut merkittävää soranottotoimintaa eikä
lupaa voitu myöntää. Kunnanhallitus ei myöntänyt lupaa.
Kuoppa lienee varsin hyvin metsittynyt, sillä maastotarkastuksen yhteydessä
kuoppaa ei havaittu.
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Kuva 60. Ottoalue 9003 on pääosin jälkihoitamatta ja alueella oli varastokasoja ja mahdollisesti
pienimuotoista ottotoimintaa (yläkuva). Ottoaluella 9007 soranotto oli ulottunut pohjaveden
pinnan alapuolelle (alakuva). Alue sijaitsi HSO-alueen ulkopuolella ja se oli kunnostettu lähiaikoina.
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Hietasyrjänkangas/Laukaa; aluetunnus 97.

Maapinta-ala: 278 ha
Soranottoalueet yhteensä/HSO-alueella/ rajoitetunoton alueella: 10,2/0,6/- ha
Metsähallituksen hallinnoima alue: 24 ha
Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet: Natura (95 %),
Pohjavesialue: II lk (100 %)
Kaavoitus
Maakuntakaava
Aluevaraukset:
Suojelualue
Maa- ja metsätalousvaltainen alue; vähäisiä reuna-alueita etelä- ja lounaisosassa

9702
9701

9703
9704

05/-04 04/-07
07/-00

9705

9708

9707
9706

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO
Luokittelematon
Otto käynnissä
Jälkihoitamaton
Muotoiltu
Jälkihoidettu
Ottolupa päättyy

Valtionmaat
HSO-alue

0

1 000 metriä
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Rajoitetun oton alue

Ottotilanne
1984
HSO-alueella oli pieni kuoppa 9705 sekä suojelualueen välittömässä läheisyydessä
ottoalueet 9701, 9702 ja 9707.
2003
Suojelualueella oli neljä pienehköä kuoppaa, joista kuopat 9703 ja 9704 olivat uusia.
HSO-alueeseen rajoittui uusi laaja ottoalue 9708. Kuoppa 9707 on myös laajentunut
ja rajoittuu suojelualueeseen.
Ottoluvat
Kuoppa: 9708
Ottoalue sijaitsi suojelualueen ulkopuolelle, mutta rajoittui siihen. Vuonna 1992 alueelle myönnettiin soranottolupa 250 000 k-m³:lle kahdeksaksi vuodeksi. Alueelta ei
oltu aiemmin otettu soraa. Ympäristöministeriön lausuntoa ei pyydetty eikä kunnanhallitus alistanut päätöstä lääninhallituksen vahvistettavaksi. Tästä syystä YM valitti
päätöksestä lääninhallitukselle ja vaati kunnanhallituksen päätöksen kumottavaksi.
YM totesi myös, että soranotto tuhoaisi harjun maisemallisesti arvokkaan reunaalueen. Lääninhallitus ei kumonnut lupaa.
Vuonna 1993 alueelle haettiin uutta lupaa, joka koski ottoalueen laajentamista.
Uusi ottoalue oli 5,2 ha ja aineksia oli tarkoitus ottaa yhteensä 660 000 k-m³. Alue
sijaitsi aiemmin saadun luvan ottoalueen länsipuolella. Uusi alue sijaitsi lähes kokonaisuudessaan suojelualueen sisäpuolella. Luvanhakija oli samana vuonna anonut
että suojelualueen rajausta muutettaisiin niin, että hänen tilansa jäisi suojelualueen
ulkopuolelle. YM ei puoltanut tätä näkemystä. Ennen kunnanhallituksen käsittelyä
hakija peruutti hakemuksensa.
Uusi lupahakemus 620 000 k-m³:lle toimitettiin kunnalle 1994. Ottoalue sijaitsi
toiminnassa olevan kuopan länsi- ja pohjoispuolella, osittain suojelualueen sisäpuolella. Lausuntoja pyydettiin eri tahoilta eikä niissä puollettu luvan myöntämistä.
Kunnan kaavoitus- ja rakennuslautakunta ehdotti, ettei lupaa myönnettäisi haetussa
muodossa ja että hakija muuttaisi hakemusta niin, ettei ottoa tapahtuisi suojelualueen
sisäpuolella. Kunnanhallitus kuitenkin myönsi luvan, perusteluina mm. että alue on
suojassa eikä erityisen herkkä muutoksille sekä että ympäristöministeriön ja vesipiirin
lausunnoissa oli ristiriitaisuuksia. Lääninhallitus ei vahvistanut kunnanhallituksen
päätöstä.
Lupahakemusta muutettiin uudestaan ja vuonna 1996 alueelle myönnettiin ottolupa 298 000 k-m³ :lle kahdeksaksi vuodeksi.
Vuonna 1999 haettiin uutta lupaa, sillä ensimmäiseksi myönnetty lupa oli umpeutumassa. Alueelle yhteensä myönnetystä 548 000 m³:sta oli otettu 159 000 m³. Jäljellä
oleva ja vuonna 1999 haettava yhteisottomäärä oli 687 000 m³. Ottotoimintaa oli
tarkoitus laajentaa etelään päin. Ottolupa myönnettiin 206 000 m³:lle vuonna 1999 ja
se on voimassa vuoteen 2007 asti.
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Joutsniemi-Harjunkangas/Leivonmäki; aluetunnus 98.
Maapinta-ala: 283 ha
Soranottoalueet yhteensä/HSO-alueella/ rajoitetunoton alueella:
8,3/5,6/2,3 ha
Metsähallituksen hallinnoima alue: 24 ha
Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet: Natura (95 %),
Luonnonsuojelualue (80 %), Rantojensuojeluohjelma (30 %),
Soidensuojeluohjelma (10 %)
Pohjavesialue: I lk (10 %), II lk (90 %)
Kaavoitus
Maakuntakaava
Aluevaraukset:
Suojelualue; pääosin

05/-97

9801

01/-95 01/-95

98039802
9804

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO
9807
9806
9805

Luokittelematon
Otto käynnissä
Jälkihoitamaton
Muotoiltu
Jälkihoidettu
Ottolupa päättyy

Valtionmaat

0

1 000 metriä
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07/-89

9808

HSO-alue
Rajoitetun oton alue

Ottotilanne
1984
Alueelle rajattiin kaksi rajoitetun oton aluetta. Suojelualueella oli lisäksi ottoalueet
9806 ja 9807 ja alueeseen rajoittui 9803.
2004
Rajoitetun oton alueella sijainnut kuoppa 9801 oli laajentunut ja ulottui osin HSOalueelle. Toinen rajoitetun oton alueella sijainnut kuoppa (9802) ei ollut laajentunut.
Kuoppa 9803 oli laajentunut merkittävästi HSO-alueelle. Lisäksi alueelle oli tullut
pienehkö kuoppa 9805 sekä alueen välittömään läheisyyteen eteläpuolelle kuoppa
9808.
Ottoluvat
Kuoppa 9801
Vuonna 1983 myönnettiin 176 000 k-m³:n soranottolupa viideksi vuodeksi. Lupakäsittelyn aikana harjujensuojeluohjelman rajausta oli tarkistettu ja hakemuksen kohteena
oleva alue oli sisällytetty suojelurajaukseen. Lääninhallitus ei vahvistanut lupaa.
Vuonna 1986 kuopan eteläosaan myönnettiin ottolupa kymmeneksi vuodeksi
96 000 m³:lle. Soranoton perusteina oli ensisijassa vanhan laajan ottoalueen maisemointi.
Kuopat: 9802, 9803 Tila: 4:92
Vuonna 1984 myönnettiin 12000 k-m³:n soranottolupa kuopalle 9803 ja 22 000 k-m³:n
lupa kuopalle 9802 kymmeneksi vuodeksi. Koska alueelta oli jo aikaisemmin otettu
soraa ja koska alueella oli ryhdytty erityisiä kustannuksia aiheuttaviin toimenpiteisiin
soran ottamisen aloittamiseksi, ministeriö katsoi että ottotoimintaa oli tietyin varauksin mahdollista jatkaa. Oton tulisi edistää ensisijaisesti ottoalueen maisemointia.
Kuoppa 9808 Tila: 4:60
Vuonna 1984 myönnettiin soranottolupa viideksi vuodeksi 24 000 k-m³:lle. Alueelta oli
otettu soraa vuodesta 1974 lähtien. Tarkistettu ottosuunnitelma ja –hakemus rajattiin
harjujensuojeluohjelma-alueen ulkopuolelle.
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Marjaniemi-Hiidenniemi/Hailuoto; aluetunnus 101.
Maapinta-ala: 4453 ha
Soranottoalueet yhteensä/HSO-alueella/ rajoitetunoton
alueella: 6,5/5,5/- ha
Metsähallituksen hallinnoima alue: 117 ha
Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet: Natura (40%),
Maisemakokonaisuus 100 %), Rantojensuojeluohjelma (20 %), Luonnonsuojelualue (5 %),
Lintuvesiensuojeluohjelma (5 %)
Pohjavesialue: I lk (40 %), III lk (20 %)
Kaavoitus:

Maakuntakaava
Arvokas harjualue
Maisema-alue
Tieliikennevaraukset
Aluevaraukset:
Maa- ja metsätalousvaltainen alue; pääosin
Loma-asunto ja matkailualue
Suojelualue
Liikennealue

10105

10104

10101

10102
10103

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO
Luokittelematon
Otto käynnissä
Jälkihoitamaton
Muotoiltu
Jälkihoidettu
Ottolupa päättyy

Valtionmaat
HSO-alue

0

2 000 metriä
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Rajoitetun oton alue

10112

10108

10110
10111

10113

10106 10107

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO
Luokittelematon
Otto käynnissä
Jälkihoitamaton
Muotoiltu
Jälkihoidettu
Ottolupa päättyy

Valtionmaat
HSO-alue

0

2 000 metriä

Rajoitetun oton alue
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Ottotilanne
1984
HSO-alueella oli kolme pientä ottoaluetta.
2003
HSO-alueella oli yli kymmenen ottoaluetta, joista suurin osa oli pieniä. Laajimmat
toiminnassa olevat tai jälkihoitamattomat ottoalueet olivat kuopat 10104 ja 10110.
Suojelualueen kuopissa sijaitsi mm. ampumarata ja vedenottamon kaivoja. Lisäksi
suojelualueella oli mm. mökkiasutusta, matkailualueita, kalasatamia ja tuulivoimaloita.
Ottoluvat
Tietoja alueen mahdollisista ottoluvista ei ollut käytettävissä.
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10104

10102

10103

10112

10109

10110

10111

10113

Kuva 61. Väärävärikuvia Marjaniemi-Hiidenniemi HSO-alueelta ottoalueiden ympäristöstä.
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Naamankaharju-Pytkynharju/Pudasjärvi; aluetunnus 112
Maapinta-ala: 435 ha
Soranottoalueet yhteensä/HSO-alueella/ rajoitetunoton alueella: 3,5/3,5/- ha
Metsähallituksen hallinnoima alue: 278 ha
Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet: Natura (90 %)
Pohjavesialue: I lk (75 %), II lk (20 %)
Kaavoitus
Maakuntakaava
Arvokas harjualue
Johtoverkot; kulkee alueen läpi etelä-pohjoissuunnassa
Maisema-alue
Tieliikennevaraukset
Aluevaraukset:
Maa- ja metsätalousvaltainen alue; pääosin
Loma-asunto ja matkailualue
Suojelualue; vähäisiä reuna-alueita pohjoisosassa

11201
11202

11205

11204
11203

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO
Luokittelematon
Otto käynnissä
Jälkihoitamaton
Muotoiltu
Jälkihoidettu
Ottolupa päättyy

Valtionmaat
HSO-alue

0

2 000 metriä
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Rajoitetun oton alue

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO
Luokittelematon
Otto käynnissä
Jälkihoitamaton
Muotoiltu
Jälkihoidettu
Ottolupa päättyy

Valtionmaat
HSO-alue

0

2 000 metriä

Rajoitetun oton alue
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Ottotilanne
1984
Suojelualueella oli neljä pienehköä ottoaluetta.
2003
HSO-alueella sijaitsi viisi ottoaluetta, joista ottoalue 11201 oli laajentunut merkittävästi ja oli pääosin jälkihoitamatta.
Ottoluvat
Kuoppa: 11201
Vuonna 1985 alueelle oli haettu 50 000 k-m³:n ottolupaa. Oton oli tarkoitus liittyä
vanhan kuopan maisemointiin. YM vastusti ottoa esitetyssä laajuudessa, mutta piti
vähäisempää ottoa tarpeellisena. Päätöksiä asiasta ei ollut käytettävissä.

Kuva 62. Laaja ottoalue 11201 oli pääosin jälkihoitamatta.

11201
11202
11204

11203
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Pitkänlamminkangas/Taivalkoski; aluetunnus 130.
Maapinta-ala: 453 ha
Soranottoalueet yhteensä/HSO-alueella/ rajoitetunoton alueella: 6,0/1,2/- ha
Metsähallituksen hallinnoima alue: 346 ha
Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet: 0 %
Pohjavesialue: II lk (80 %)
Kaavoitus
Maakuntakaava
Aluevaraukset:
Maa- ja metsätalousvaltainen alue

13003
13002

Merkkien selitys

13001

Soranottoalueet
JÄLKIHOITO
Luokittelematon
Otto käynnissä
Jälkihoitamaton
Muotoiltu
Jälkihoidettu
Ottolupa päättyy

Valtionmaat
HSO-alue

0

1 000 metriä

Rajoitetun oton alue
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Ottotilanne
1984
Alueen välittömässä läheisyydessä suojelualueen länsipuolella sijaitsi kaksi ottoaluetta. Suojelualueella ei ollut ottoalueita.
2003
Suojelualueen länsiosassa oli noin 2 hehtaarin kasvillisuudesta paljas alue 13003, joka
ilmeisesti on ottoalue. Suojelualueen länsipuolella sijainneet kaksi kuoppaa olivat
laajentuneet yhdeksi suureksi ottoalueeksi.
Ottoluvat
Suojelualueella sijainneen ottoalueen lupatiedot eivät olleet käytettävissä

Kuva 63. Laaja-alaiset ottoalueet 13001 ja 13002 sijaitsivat suojelualueen läheisyydessä
ja uusi 2 hehtaarin ottoalue tai muu paljas maa-alue 13003 sijaitsi suojelualueella.

13003

13002

13001
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Harjukangas-Martinharju/Taivalkoski-Kuusamo; aluetunnus 131.
Maapinta-ala: 368 ha
Soranottoalueet yhteensä/HSO-alueella/ rajoitetunoton alueella: 9,9/4,1/- ha
Metsähallituksen hallinnoima alue: 101 ha
Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet: 0 %
Pohjavesialue: I lk (60 %), II lk (40 %)
Kaavoitus
Maakuntakaava
Aluevaraukset:
Maa- ja metsätalousvaltainen alue

13101
13103
13104 13102

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO
Luokittelematon
Otto käynnissä
Jälkihoitamaton
Muotoiltu
Jälkihoidettu
Ottolupa päättyy

Valtionmaat
HSO-alue

0

3 000 metriä

Rajoitetun oton alue
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Ottotilanne
1984
Suojelualueella oli yksi pieni ottoalue nykyisen kuopan 13101 kohdalla.
2003
Ottoalue 13101 oli laajentunut merkittävästi. Lisäksi suojelualueelle oli tullut kaksi
muuta ottoaluetta, joista kuoppa 13102 oli isohko ja 13103 pieni. Suojelualueen välittömässä läheisyydessä alueen lounaispuolella oli laajahko ottoalue 13104.
Ottoluvat
Kuoppa 13101
Vuonna 1983 kunnanhallitus myönsi 20 000 k-m³:n ja 4000 k-m³:n soranottoluvat
kymmeneksi vuodeksi. Kunnanhallitus ei pyytänyt lausuntoa maa- ja metsätalousministeriöltä eikä alistanut päätöstä lääninhallitukselle. Tästä syystä KHO purki
kunnanhallituksen päätökset 5.11.1985 ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi kunnanhallitukselle.
Tilalle 19:23 on haettu lupaa 62 000 m³:lle ja tilalle 19:22 47 000 m³:lle 10.3.1986. YM
vastusti suunnitelman toteuttamista esitetyssä laajuudessa. Kunnanhallitus myönsi
ottoluvat tiloille 15 000 m³:n sekä 4000 m³:n suuruisena vuonna 1986. Lääninhallitus
ei vahvistanut lupia perusteluina, että kunnanhallitus ei ottanut ympäristöministeriön vaatimuksia huomioon päätöstä tehdessään. Kunnanhallitus ei ollut myöskään
hankkinut vesi- ja ympäristöpiirin lausuntoa, vaikka se olisi ollut tarpeellista eikä
ottosuunnitelmat täyttänyt vaatimuksia ottaen huomioon alueen sijainti suojelualueella.
Muita asiakirjoja ei ollut käytettävissä. Peruskartan mukaan ottoalueet ovat kuitenkin yhdistyneet, joten ottamistoimintaa alueella on ollut.

13101

13102
13104

Kuva 64. Suojelualueella ja sen läheisyydessä oli useita
soranottoalueita.
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13103

Syväojankangas/Rovaniemi; aluetunnus 151.

Maapinta-ala: 315 ha
Soranottoalueet yhteensä/HSO-alueella/ rajoitetunoton alueella: 1,4/1,4/- ha
Metsähallituksen hallinnoima alue: Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet: 0 %
Pohjavesialue: 0 %
Kaavoitus
Maakuntakaava
Tieliikennevaraukset
Aluevaraukset:
Maa- ja metsätalousvaltainen alue

15102

1510315104

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO
Luokittelematon
Otto käynnissä
Jälkihoitamaton
Muotoiltu
Jälkihoidettu
Ottolupa päättyy

Valtionmaat
HSO-alue

0

2 000 metriä

Rajoitetun oton alue
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Ottotilanne
1984
Alueella oli yksi pieni ottoalue.
2003
Alueella oli neljä ottoaluetta, joista kuopat 15101, 15102 ja 15104 oli pieniä. Kuoppa
15103 oli isohko.
Ottoluvat
Kuoppa: 15103
Vuonna 1983 oli myönnetty 4000 k-m³:n soranottolupa viideksi vuodeksi. Lupa koski
pääasiassa ottoalueen maisemointia. Alkuperäisen suunnitelman mukaan vanhaa
ottoaluetta oli tarkoitus laajentaa ja suunniteltu ottomäärä oli kymmenessä vuodessa
9000 k-m³
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Tunkaharju-Mäkäräharju/ Sodankylä; aluetunnus 153.
Maapinta-ala: 1007 ha
Soranottoalueet yhteensä/HSO-alueella/ rajoitetunoton alueella: 0,5/0,5/- ha
Metsähallituksen hallinnoima alue: 1007 ha
Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet: 0 %
Pohjavesialue: III lk (40 %)
Kaavoitus
Maakuntakaava
Aluevaraukset:
Maa- ja metsätalousvaltainen alue

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO
Luokittelematon
Otto käynnissä
Jälkihoitamaton
Muotoiltu
Jälkihoidettu
Ottolupa päättyy

Valtionmaat

0

2 000 metriä

HSO-alue
Rajoitetun oton alue
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Tunkaharju-Mäkäräharju/ Sodankylä; aluetunnus 153.

12/-91

15301

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO
Luokittelematon
Otto käynnissä
Jälkihoitamaton
Muotoiltu
Jälkihoidettu
Ottolupa päättyy

Valtionmaat

0

2 000 metriä
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HSO-alue
Rajoitetun oton alue

Ottotilanne
1984
Alueella oli yksi pieni ottoalue.
2003
Alueella oli yksi pieni ottoalue.
Ottoluvat
Kuoppa: 15301
Vuonna 1988 oli myönnetty 7000 k-m³:n soranottolupa kolmeksi vuodeksi. Sora käytettiin tienrakentamiseen ja samalla luiskattiin ja metsitettiin vanha maisemoimaton
ottoalue.

4.4

Kotitarveottoalueet
Harjujensuojeluohjelma-alueista 57 oli sellaisia, joilla maa-ainestenotto oli ollut melko
vähäistä ja maa-aineksia oli otettu pääosin kotitarvekäyttöön. Näillä alueilla sijaitsi
yhteensä noin 165 kuoppaa. Kuudelle kuopalle oli myönnetty ottolupa. Neljä luvista
oli vanhojen kuoppien maisemointiin ja kaksi isohkoa lupaa koskivat ottoalueita,
jotka olivat kokonaan tai lähes kokonaan HSO-alueiden ulkopuolella. Kotitarveottoalueiden suojelu-, otto- ja maankäyttö sekä kaavoitustilanne on esitetty taulukoissa
1, 2 ja 3.
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Maapinta-ala (ha)

Kokonaispinta-ala (ha)

Metsähallituksen
hallinnoima alue (ha)

Pv-alue maapintaalasta (%)

Pv-alue kok.pinta-alasta
(%)

Natura maapintaalasta (%)

Natura kok.pinta-alasta
(%)

Falkpottarna

2

Hanko

UUS

316

316

307

85

85

0

0

Kallahdenniemi

3

Helsinki

UUS

94

338

0

100

35

>100

75

Binkendalin harju

8

Liljendal

UUS

42

42

0

90

90

0

0

Sääksjärven alue

14

Hyvinkää

UUS

697

1018

264

>100

100

>100

80

Laptaalinnummi

15

Kisko

LOS

100

100

0

65

65

0

0

Ahvenistonharju-Vuorenharju

41

Hämeenlinna

HAM

46

46

0

100

100

80

80

Keisarinharju-Vehoniemenharju

43

Kangasala

PIR

65

66

2

35

35

95

95

2

Untulanharju-Hiidenhoilo

44

Lammi

HAM

50

50

4

100

100

85

85

25

MK

Kaukolanharju

46

Tammela

HAM

155

185

0

>100

100

85

70

26

MK

Jaala

KAS

427

504

66

75

65

70

60

20

RS

147

149

0

100

100

55

55

Kunta

Tunnus

HSO-alueen nimi

Sorvalammen-Kelesjärven(Saarijärven)harju

47

Ukonhaudat

48

Joutseno

KAS

Luotokangas

49

Miehikkälä

KAS

151

151

0

95

95

0

0

Kattelussaari-Päihäniemi

55

Taipalsaari

KAS

325

586

0

>100

75

0

0

Syrjiensärkkä

56

Uukuniemi

ESA

121

148

0

60

50

>100

85

Selänpäänkangas

57

Valkeala

KAS

1017

1017

239

100

100

40

40

Tervaruukinsalo

59

Joroinen

ESA

777

800

21

>100

100

100

95

Hällämönharju-Valkeiskangas
(Ison Ahvenjärven harju)

67

Vieremä

PSA

1355

1398

70

90

85

100

95

Muu suojelu

Alueelinen
ympäristökeskus

Luonnonsuojelualue (ha)

Taulukko 1. HSO-alueiden, joilla oli ollut kotitarveottoa, sijainti ja pinta-alat sekä suojelualue- ja pohjavesialuetiedot.

RS
7
32
1

MK

3

Valkeajärven harjualue

71

Ilomantsi

PKA

440

544

0

>100

90

>100

95

Marjoniemenkangas

74

Kesälahti

PKA

589

465

0

100

100

100

95

Piilosensärkät

79

Lieksa

PKA

258

267

267

100

95

100

95

Kolin harjusaaret

80

Lieksa

PKA

138

591

0

80

20

70

15

97

MK

Liperi

PKA

389

436

48

95

85

>100

95

7

RS,
LE

0

Tikansaari-Vuoniemi

81

Käärmesärkkä-Jäkäläkangas

83

Nurmes

PKA

303

399

397

90

70

0

0

Iso-Juurikan-Leveävaaran alue

85

Outokumpu

PKA

392

410

16

105

100

>100

95

Multasärkkä-Likolamminkangas

86

Tohmajärvi

PKA

927

949

0

100

100

100

95

Ristiharju

88

Alajärvi

LSU

84

84

77

100

100

85

85

Haapalankangas

91

Jurva

LSU

35

41

0

>100

100

0

0

Vattajanniemi

93

Lohtaja

LSU

1518

2751

1109

15

10

5

5

Ison Koirajärven harju

95

Ähtäri

LSU

136

140

140

100

100

100

95

Muuratharju

99

Muurame

KSU

203

204

0

100

100

95

95

Kiviharju-Kulhanvuori

100 Saarijärvi

KSU

202

219

132

75

70

>100

100

114

VM

Siiponjoen Dyynialue

103 Kalajoki

PPO

417

431

4

>100

100

100

95

4

LE

Maristonpakat

104 Kalajoki

PPO

214

214

0

0

0

100

100

Maariansärkkä

105 Kuhmo

KAI

109

111

103

100

100

95

90

103

Rokuanvaara

109 Utajärvi

PPO

4061

4238

1214

>100

100

>100

100

620

Vengasvaara

110

Pudasjärvi

PPO

378

378

346

100

100

0

0

Seipikangas

111

Pudasjärvi

PPO

197

199

99

100

100

100

100

Vääränsärkät-Pettävänvaara

114

Puolanka

KAI

283

311

299

>100

95

10

10
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3

SS
RS

LI

7

RS

Metsähallituksen
hallinnoima alue (ha)

Pv-alue maapintaalasta (%)

Pv-alue kok.pinta-alasta
(%)

Natura maapintaalasta (%)

Natura kok.pinta-alasta
(%)

655

601

100

100

95

95

Hiisijärvenharju

120 Ristijärvi

KAI

639

Isokangas

121 Sievi

PPO

283

Räätäkangas

123 Sotkamo

KAI

673

Huuhkajakangas

124 Suomussalmi

KAI

43

Jumalissärkkä-Hoikansärkkä

125 Suomussalmi

KAI

354

Pahkakuru-Porraslamminkangas

129 Taivalkoski

PPO

741

Kälväsvaara

132 Utajärvi

PPO

Iso Palovaara

133 Utajärvi

PPO

Manamansalo

134 Vaala

Lumijärvenkangas

135 Vihanti

Tuuruharju-Iijärven harjualue

143 Inari

LAP

Urakkapuljut

145 Kittilä

LAP

569

570

480

Haukiselkä-Naalastotievat

146 Kolari

LAP

1133

1136

1023

LAP

429

442

0

149

Pelkosenniemi

650

0

100

100

0

0

283

126

100

100

0

0

678

0

100

100

100

100

44

0

100

95

0

0

373

341

100

95

100

95

757

401

90

90

10

10

1125

1162

998

100

100

80

80

0

346

346

346

15

15

100

10

5

KAI

1812

1933

960

100

95

0

0

40

PPO

300

300

0

100

100

0

0

3487

4441

4002

35

25

>100

85

70

70

0

0

90

90

0

0

90

85

0

0

Korouoma-Jaakonkangas

150 Posio

LAP

3072

3240

3184

85

80

>100

95

Kolsanharju

152 Salla

LAP

481

498

2

100

95

0

0

Kaitarova

158 Ylitornio

LAP

114

114

0

95

95

0

0

Säikkäränrovat

159 Ylitornio

LAP

353

354

1

35

35

0

0

33768

38273

17689

Yhteensä

Muu suojelu

Kokonaispinta-ala (ha)

655

118

Luonnonsuojelualue (ha)

Maapinta-ala (ha)

PPO

Pitkäkangas

Palokangas-Rytivaara

Pyhäjärvi

Alueelinen
ympäristökeskus

Kunta

Tunnus

HSO-alueen nimi

MK
SS
MK,RS

352

VM

1468

RS = Rantojen suojeluohjelma
MK = Arvokkaat maisemakokonaisuudet
SS = Soiden suojelualueet
LE = Lehtojen suojelualueet
VM = Vanhojen metsien suojelualueet
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Taulukko 2. Ottotilanne vuosina 1984 ja 2003 sekä ottolupatilanne vuosina 1984-2003 HSO-alueilla,
joilla ollut kotitarveottoa.

HSO-alueen nimi

Ottotilanne v. 2003

Ahvenistonharju-Vuorenharju

Ottotilanne
v.1984.
Suluissa
jos ottoalue
<200 m
HSOalueesta
(x)

Binkendalin harju

2 kuoppaa osittain alueella

Falkpottarna

Eteläpuolella iso ottoalue.

(x)

Haapalankangas

Ottoalue lähellä.

(x)

Haukiselkä-Naalastotievat

3-4 kotitarvekuoppaa

Hiisijärvenharju

2 kotitarvekuoppaa

Huuhkajakangas

3 kotitarvekuoppaa

Hällämönharju-Valkeiskangas (Ison
Ahvenjärven harju)

5 kotitarvekuoppaa

Iso Palovaara

2 kotitarvekuoppaa

Iso-Juurikan-Leveävaaran alue

5 kotitarvekuoppaa.

Isokangas

4 kuoppaa+ 1 iso lähellä

Ison Koirajärven harju

Uusi kotitarvekuoppa

Jumalissärkkä-Hoikansärkkä

4 kuoppaa, osa isohkoja

Kaitarova

1 kotitarvekuoppa

Kallahdenniemi

3 kotitarvekuoppaa

Kattelussaari-Päihäniemi

2 kuoppaa

Kaukolanharju

3 kotitarvekuoppaa+ vieressä
yksi laaja

Keisarinharju-Vehoniemenharju

Leikkaa pohjoisessa isohkoa vanhaa ottoaluetta.

Kiviharju-Kulhanvuori

2 kuoppaa

Kolin harjusaaret

3 pientä kuoppa

Kolsanharju

1 kotitarvekuoppa

Korouoma-Jaakonkangas

5 kotitarvekuoppaa

Kälväsvaara

6 kotitarvekuoppaa

Käärmesärkkä-Jäkäläkangas

5 ottoaluetta, osa isohkoja, lähistöllä 2

Laptaalinnummi

1 kuoppa

Lumijärvenkangas

8 kuoppaa, osa isohkoja

Luotokangas

2 kuoppaa, toinen isohko

Maariansärkkä

2 kotitarvekuoppaa

Manamansalo

3 kotitarvekuoppaa

Maristonpakat

2 kuoppaa, toisessa ampumarata

Marjoniemenkangas

2 kotitarvekuoppaa.

Multasärkkä-Likolamminkangas

7 pientä kotitarvekuoppaa alueella + 2 läheisyydessä

152

Maa-ainesluvat
(haetut ja myönnetyt)
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Ahvensuon yhteismetsä(22.4.198731.12.1992).
Ottomäärä 3000 k-m3. Vanhan kuopan
maisemointi.
x

Enso-Gutzeit(11.8.1994-25.1.2000).
Ottomäärä 15 000 k-m3. Vanhan kuopan
maisemointi.
x
(x)

TVL Lapin piiri.Kunnanhallitus myöntänyt
luvan 6.8.1982.
LH ei vahvistanut lupaa. Suunniteltu ottomäärä oli 122 500 k-m3.
x

x

x

HSO-alueen nimi

Ottotilanne v. 2003

Ottotilanne
v.1984.
Suluissa
jos ottoalue
<200 m
HSOalueesta

Muuratharju

2 kuoppaa, toisessa urheilukenttä, lähistöllä isohko ottoalue

x

Pahkakuru-Porraslamminkangas

3 pientä kotitarvkuoppaa

Palokangas-Rytivaara

2 kotitarvekuoppaa

Piilosensärkät

Muutama pieni kuoppa

Pitkäkangas

3 kuoppaa, yksi isohko

Ristiharju

1 Kuoppa

Rokuanvaara

4 kuoppaa

Räätäkangas

4 kotitarveokuoppaa

Seipikangas

1 kotitarvekuoppa

Selänpäänkangas (huom. rajoitetun
oton alue)

6 kuoppaa, leikkaa pohjoisessa
laajaa ottoaluetta

Siiponjoen Dyynialue

2 kotitarvekuoppaa, leikkaa pohjoisessa laajaa ottoaluetta

Sorvalammen-Kelesjärven(Saarijärven)harju

5 pientä kuoppaa

Syrjiensärkkä

2 kuoppaa, toinen isohko osin
ulkopuolella

(x)

Säikkäränrovat

2 laajaa kuoppaa, pääosin ulkopuolella

(x)

Sääksjärven alue

4 kotitarvekuoppaa sekä läheisyydessä iso jälkihoidettu ottoalue.

x

Tervaruukinsalo

3 uutta kuoppaa, pohjoispuolella
iso kuoppa

Tikansaari-Vuoniemi

3 kotitarvekuoppaa

Tuuruharju-Iijärven harjualue

2 kotitarvekuoppaa

Ukonhaudat

4 kotitarvekuoppa

Untulanharju-Hiidenhoilo

2 isohkoa kuoppaa

Urakkapuljut

2 kotitarvekuoppaa

Valkeajärven harjualue

2 pientä kuoppaa

Vattajanniemi

1 pieni kuoppa

Vengasvaara

5-6 kuoppaa

Vääränsärkät-Pettävänvaara

Leikkaa 2 isohkoa uutta ottoaluetta. 1 kotitarvekuoppa.

Maa-ainesluvat
(haetut ja myönnetyt)

Keski-Suomen Kuljetus. Kunnanhallitus ei
myöntänyt lupaa.
Lupaa haettiin 65 000 k-m3:lle.

(x)

x

Kuusan Maansiirto Oy.KH, LH ja KHO
hylkäsi hakemuksen.
Suunniteltu ottomäärä 1 milj.k-m3

Yksityishenkilö. Suunniteltu ottomäärä
1700 k-m3.
Vanha ottoalue. Ei lupaa.
Yksityishenkilö (11.2.1985-11.2.1990).
Ottomäärä 10 000 k-m3 .
Vanhan kuopan maisemointi.

Kymen tiepiiri (18.5.1987-24.5.1995).
Ottomäärä 175 000 k-m3.
Rajoittuu HSO-alueeseen.
x
x
Yksityishenkilö v. 1998 ei myönnetty
120 000 k-m3:lle.
v. 2001 myönnetty 5000 k-m3:lle.
x
Tielaitos Oulun tiepiiri (31.8.199231.8.2002).
Ottomäärä 220 000 k-m3
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Taulukko 3. Kaavoitus ja maankäyttötilanne HSO-alueilla, joilla oli ollut kotitarveottoa.

Ahvenistonharju-Vuorenharju

V,S,E,P

Binkendalin harju

x

Falkpottarna

Ulkoilualue, urheilukeskus,
moottorirata leikkaa

M

Metsätalous

E,S,M

Haapalankangas

x

Maankäyttö/
Toiminnot

Yleiskaava

Aluevaraus

Tieliikennevaraus

Raideliikennevaraus

Arvokkaat
maisema-alueet

Johtoverkko

HSO-alueen nimi

Arvokas
harju-alue (ha)

Seutukaava/Maakuntakaava

Harjoitusalue, metsatalous, metsäautoteitä

M,V

Leirintäalue, uimaranta, tiestö,
mökkejä, metsätalous

Haukiselkä-Naalastotievat

922

M

Metsätalous

Hiisijärvenharju

630

R

Metsätalous

Huuhkajakangas

41

Hällämönharju-Valkeiskangas (Ison
Ahvenjärven harju)
Iso Palovaara

Metsätalous
x

x

56

Iso-Juurikan-Leveävaaran alue

x

Isokangas

M,S,E

Metsätalous

M,S

Metsätalous

x

M

x

M

Metsätalous, tiestö, vedenottamo

S

Metsätalous, metsäautoteitä

Ison Koirajärven harju
Jumalissärkkä-Hoikansärkkä

331

Kaitarova

114

M

Kallahdenniemi

94

V,S

Kattelussaari-Päihäniemi

444

M,V

Metsätalous, sähkölinja alueen läpi.

Metsätalous

Kaukolanharju
Keisarinharju-Vehoniemenharju

x

x

x

x

S,V,M

x

x

S,V,M,P

Metsätalous
x

Osin vesistöä ja saaria.
Asutus, uimaranta, metsätalous.
Saari, osin vesistöä. Metsätalous.
Metsätalous, Saaren Kansanpuisto,
tiestö
Metsätalous, tiestö

Kiviharju-Kulhanvuori

Metsätalous

Kolin harjusaaret

R

Kolsanharju

M

Korouoma-Jaakonkangas

x

Kälväsvaara

Pääosin saaria ja vesistöä. Kolin
kansallispuisto. Eteläosassa uusia
teitä.
x

M,V,S

Metsätalous, osin vesistöä.

M,S

Käärmesärkkä-Jäkäläkangas

x

Laptaalinnummi

x

Lumijärvenkangas

x

Luotokangas

S,V

Metsätalous. Sivuaa Tenniöjokea.
Metsätalous

x

Metsätalous, osin vesistöä.

S,M,R

Metsätalous, tiestö, johtolinja

M

Metsätalous, 2 vedenottamoa

S,M

x

Metsätalous

Maariansärkkä

104

S

Manamansalo

1912

V,R

Metsätalous, leirintäalue,
retkeilyalue.

M,S,R,A

Ampumarata, hiihtomaja,
kuntorata, metsätalous

Maristonpakat
Marjoniemenkangas

x

Multasärkkä-Likolamminkangas

x

Muuratharju

x
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M

Metsätalous

Metsätalous, metsäautoteitä.
Metsätalous, tiestö, pumppaamo

S,M,A,T

Urheilukenttä, tiestö,
2 pumppaamoa, metsätalous

Pahkakuru-Porraslamminkangas

x

Palokangas-Rytivaara

M,S

Metsätalous

R

Metsätalous

Piilosensärkät

Metsätalous, uusi tie

Pitkäkangas

M,V

Ristiharju
4222

Räätäkangas

670

Seipikangas

x

x

x

M,R,V,S

x

x

Siiponjoen Dyynialue

S,M,E,A
M,S

Sorvalammen-Kelesjärven(Saarijärven)harju
Syrjiensärkkä
354

Sääksjärven alue

990

x

Ukonhaudat

x

x
x

471

Siiponjoki kulkee alueen halki.
Vedenottamo. Metsätalous.

M,A

Asutus, tiestö, osin vesistöä,
metsätalous

x

M,R

Metsätalous, mökkiasutus
Mökkejä, leiri- ja
kurssikeskus,uimaranta, sairaala,
osin vesistöä, metsätalous.
Metsätalous

x

M,S,R

Mökkejä, lomakylä, osin saaria.

x

S,E,M

Paljon vesistöjä, metsätalous.

x

M,V
S,M,V,A
M

Valkeajärven harjualue

Sähkölinja, kuntorata, metsätalous
Metsätalous, vesitorni,
urheilukenttä
Metsätalous
Metsätalous, osin vesistöä.

Vattajanniemi

M,E

Vengasvaara

M

yhteensä

Lentokenttä, metsätalous

x

M,S

Tikansaari-Vuoniemi

Metsätalous, uusi metsäautotie
x

Metsätalous.

S,V,T,M

Tuuruharju-Iijärven harjualue

Metsätalous, turkistarha

M,V,S

Tervaruukinsalo

Untulanharju-Hiidenhoilo

Rokuan kansallispuisto, hiihto-,
leiri- ja kurssikeskus. Mökkejä.
Metsätalous.

M,S
x

Säikkäränrovat

Metsätalous, tiestö

R

Selänpäänkangas

Vääränsärkät-Pettävänvaara

Asutus, tiestö, metsätalous

S

Rokuanvaara

Urakkapuljut

Maankäyttö/
Toiminnot

Yleiskaava

Aluevaraus

Tieliikennevaraus

Raideliikennevaraus

Arvokkaat
maisema-alueet

Johtoverkko

HSO-alueen nimi

Arvokas
harju-alue (ha)

Seutukaava/Maakuntakaava

302

Ampuma-alue, mökkejä, uimaranta,
metsätalous
Porotalous, metsätalous
Metsätalous, osin vesistöä,
UKK-reitti.

11 657

A = Taajamatoimintojen alue
C = Keskustatoimintojen alue
E = Erityistoimintojen alue
M= Maa ja metsätalousvaltainen alue
P = Palvelujen ja hallinnon alue
R = Loma asunto ja matkailualue
S = Suojelualue
T = Teollisuustoimintojen alue
V = Virkistysalue
W= Vesialue

Suomen ympäristökeskuksen raportteja 1 | 2006

155

4.5

Muut maankäyttömuodot
Tässä kappaleessa käsitellään HSO-alueita, joilla jokin muu maankäyttömuoto kuin
maa-ainestenotto oli ollut ensisijainen harjumaiseman muuttaja. Mikäli alueella
oli lisäksi ollut merkittävää maa-ainestenottoa on muu maankäyttö käsitelty maaainestenoton yhteydessä kappaleessa 4.1.

Peltoinkangas-Kyläniemi/Taipalsaari; aluetunnus 54.

Maapinta-ala: 2209 ha
Soranottoalueet yhteensä/
HSO-alueella/
rajoitetunoton alueella: 0 ha
Metsähallituksen hallinnoima alue:
511 ha
Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet:
Natura (20 %), Rantojensuojeluohjelma (5 %)
Pohjavesialue: I lk (50 %), II lk (50 %)
Kaavoitus
Maakuntakaava
Arvokas harjualue
Aluevaraukset:
Maa- ja metsätalousvaltainen alue
Loma-asunto ja matkailualue
Erityistoimintojen alue
Suojelualue

156
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Kuva 65. HSO-alueen keski- ja eteläosassa sijaitsi laaja ampuma-alue, jossa
oli useita ampumaratoja.

Vierumäenkangas-Musterinharju/Heinola; aluetunnus 58.
Maapinta-ala: 412 ha
Soranottoalueet yhteensä/HSO-alueella/
rajoitetunoton alueella: 26,9/0,9/- ha
Metsähallituksen hallinnoima alue: 29 ha
Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet : 0 %
Pohjavesialue: I lk (60 %)
Kaavoitus:
Yleiskaava
Suomen urheiluopiston osayleiskaava (2002);
alueen etelä- ja kaakkoisosassa
Seutukaava
Aluevaraukset:
Suojelualue
Palvelujen ja hallinnon alue
Taajamatoimintojen alue

Kuva 66. HSO-alueen kaakkoisosassa oli lähes 10 hehtaarin
alue, jossa alkuperäinen harjuluonto oli muuttunut merkittävästi. Alueella sijaitsi mm.
golfrata sekä urheiluopiston
majoitus- ja urheilutiloja.
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Alueen eteläosassa on Suomen Urheiluopiston osayleiskaava, joka on 15.4.2002 hyväksytty Heinolan kaupunginvaltuustossa oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Kaavassa
hyväksytään mökkikylä, joka on rakentunut poikkeusluvilla pääosin jo aiemmin.
Mökkikylän laajentaminen tapahtuu pääosin harjujensuojelualueen ulkopuolella.
Osayleiskaavassa on kohtalaisen laajoja VU-1 -alueita eli golfkenttäalueita. Määräykseen kuuluu myös teksti: "Alueen luonnon erityispiirteiden kuten kumpareet,
metsäsaarekkeet ja supat säilyminen tulee pyrkiä turvaamaan. Alueella on voimassa
pohjaveden pilaamiskielto (YSL 8§ ja VL 1:18§)."Harjujensuojelualueen rajaus (ge) on
osoitettu kaavassa.
Alueen pohjoisosassa on Vierumäen Suurijärven osayleiskaava, jonka valtuusto
hyväksyi 18.6.01 ja Hämeen ympäristökeskuksen oikaisukehotuksen jälkeen uudelleen 17.12.01. Kaavalla osoitetaan mökkikylä UPM-Kymmene Oy:n maalle Suurijärven itä- ja pohjoispuolelle. Järven länsipuoli on osoitettu Maa- ja metsätalousvaltaisen
alueena, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Alueella on voimassa maankäyttö- ja
rakennuslain 128 § mukainen toimenpiderajoitus. Maa-ainesten otto alueella on kielletty (MY).

158

Suomen ympäristökeskuksen raportteja 1 | 2006

4.6

Luonnontilaiset alueet
Harjujensuojeluohjelma-alueista 61 on sellaisia, joilla ei ole ollut maa-ainestenottoa
eikä muuta merkittävää toimintaa, joka olisi muuttanut alueen maankäyttöä vuodesta 1984 vuoteen 2003. Luonnontilaisten HSO-alueiden suojelu- ja maankäyttö- sekä
kaavoitustilanne on esitetty taulukoissa 4 ja 5.
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Pv-alue
kok.pinta-alasta (%)

Natura
maapinta-alasta (%)

Natura
kok.pinta-alasta (%)

Luonnonsuojelualue
(ha)

Muu suojelu

Hanko

UUS

14

51

0

0

0

>100

80

3

RS

4

Hyvinkää

UUS

75

75

0

100

100

0

0

66

Ojamonkangas

6

Lohja

UUS

117

117

0

100

100

75

75

1

Myllyharju

9

Loviisa

UUS

28

28

0

100

100

0

0

Källa ja Hamnholmen

10

Loviisa

UUS

25

97

0

0

0

>100

85

Linnanmäki

16

Porvoo

UUS

21

23

0

>100

100

100

90

Stora Sandö

18

Tammisaari

UUS

38

68

0

0

0

>100

100

Grönviksanden

19

Tammisaari

UUS

42

89

0

>100

50

0

0

Sattala Malm

20

Tammisaari

UUS

52

53

0

>100

100

90

90

Tolvnäsin Sandudden

25

Kemiö

LOS

57

97

0

>100

75

0

0

Järilänvuori

27

Kokemäki

LOS

41

41

6

100

100

0

0

Jurmo

28

Korppoo

LOS

296

816

120

0

0

>100

95

Sandholmen-Morgongävan

29

Nauvo

LOS

15

183

0

0

0

100

10

Lökholmen-Knappelön

30

Parainen

LOS

37

71

0

0

0

>100

70

Pitkänsupanharju-Kelvene

36

Padasjoki

HAM

565

1260

417

>100

50

>100

90

Tenholanlukot-Linnavuori

37

Hattula

HAM

211

212

0

100

100

95

95

Hattelmalanharju

40

Hämeenlinna

HAM

40

40

0

100

100

90

90

Kaunissaaren-Suurkarinharju

51

Pyhtää

KAS

190

482

0

>100

65

85

30

Koukkusaari

52

Pyhtää

KAS

95

196

0

>100

50

>100

90

Punkaharju

60

Punkaharju

ESA

141

394

0

85

30

>100

85

325

MK

Rokansaari

61

Puumala

ESA

149

177

26

>100

90

>100

100

28

RS

Vellikangas

63

Rautavaara

PSA

248

251

86

100

100

0

0

Tiilikkajärven harju

64

Rautavaara

PSA

32

35

31

100

85

>100

100

31

SS

Tuomijärvensärkkä-Kotalamminharju

68

Eno

PKA

141

169

0

>100

95

0

0

Lammassaari-Yppylä

72

Ilomantsi

PKA

199

423

0

>100

60

>100

60

197

RS

Petronsaari

73

Ilomantsi

PKA

99

145

0

>100

75

0

0

99

RS

Karjalansärkkä, Seiväslamminsärkkä

75

Kesälahti

PKA

103

105

0

100

95

100

100

Juukavaara-Särkilamminvaara

76

Kiihtelysvaara

PKA

283

289

0

>100

100

>100

100

Jouhteinen

78

Kontiolahti

PKA

174

260

96

>100

90

100

70

47

RS

Raesärkät

84

Nurmes

PKA

112

116

106

90

80

85

85

Kannusvaara

87

Tohmajärvi

PKA

304

305

0

100

100

95

95

Ristikangas

89

Isojoki

LSU

171

171

2

100

95

0

0

Kiviringit

92

Kristiinankaupunki

LSU

98

98

0

0

0

0

0

Storsand

94

Uusikaarlepyy

LSU

207

276

19

100

75

>100

90

Oitinmäki

96

Laukaa

KSU

127

127

0

0

95

95

Oulankajoen Laakso

106

Kuusamo

PPO

1143

1286

664

>100

100

>100

100

Livojärven harjualue

107

Posio

LAP

439

490

327

95

85

75

Muhoksen Eroosiolaakso

108

Muhos

PPO

496

497

33

90

90

95

Kunta

Tunnus
160

Suomen ympäristökeskuksen raportteja 1 | 2006

Pv-alue
maapinta-alasta (%)

Metsähallituksen
hallinnoima alue (ha)

1

Sveitsinharju

Maapinta-ala (ha)

Längören

HSO-alueen nimi

Alueellinen
ympäristökeskus

Kokonaispinta-ala (ha)

Taulukko 4. HSO-alueiden, joilla ei ole ollut ottoa, sijainti ja pinta-alat sekä suojelualue- ja pohjavesialuetiedot.

MK

120

MK

402

RS
MK

24

LE
MK

SS

233

RS

654

SS

70

2

RS,LE

95

32

LE

Maapinta-ala (ha)

Kokonaispinta-ala (ha)

Metsähallituksen
hallinnoima alue (ha)

Pv-alue
kok.pinta-alasta (%)

Natura
maapinta-alasta (%)

Natura
kok.pinta-alasta (%)

PPO

387

387

337

0

0

100

100

Puolanka

KAI

147

147

17

100

100

0

0

Kotikangas-UkonkangasHuuhkajankangas

116

Puolanka

KAI

903

915

680

70

65

0

0

Kinkelikangas

117

Puolanka

KAI

518

534

312

>100

100

0

0

Kontiokangas

119

Pyhäntä

PPO

343

343

217

90

90

0

0

Kivivaara-Vartinvaara

122

Siikajoki

PPO

726

726

3

90

90

0

0

Korkealaisensärkkä-Tuhnionsärkkä

126

Suomussalmi

KAI

353

363

357

90

90

0

0

Ryötinsärkkä-Suoronsärkkä

127

Suomussalmi

KAI

206

213

165

100

95

0

0

Soiperoharju

128

Taivalkoski

PPO

558

621

419

>100

95

70

65

Hietatievat

136

Enontekiö

LAP

969

1000

985

90

80

>100

100

10

Pöyrisjärven harju

137

Enontekiö

LAP

1218

1628

1628

60

45

>100

100

1628

Kultimajärven-Salmijärven
harjualue

138

Enontekiö

LAP

166

182

121

95

85

65

60

121

Saitsijoen Delta

139

Enontekiö

LAP

1863

1914

1914

60

60

>100

100

542

Valtijoen harjualue

140

Enontekiö

LAP

631

659

659

35

30

>100

100

659

Kellotapulit

141

Enontekiö

LAP

310

315

140

>100

100

0

0

1

Kielajoen harjualue

142

Inari

LAP

2030

2210

2209

0

0

>100

100

1250

Ailanganniemi-Raudankangas

144

Kemijärvi

LAP

325

375

7

90

75

0

0

Harjujärven alue

147

Muonio

LAP

153

155

40

70

65

0

0

Pakasaivon harjualue

148

Muonio

LAP

814

823

816

10

10

0

0

Kaitaharju

154

Tervola

LAP

57

57

0

100

100

0

0

Luomusjärven harju

155

Utsjoki

LAP

722

767

765

>100

100

>100

100

572

SS

Kalddasjohka

156

Utsjoki

LAP

380

388

365

80

75

>100

100

43

RS

Vetsijärven harjualue

157

Utsjoki

LAP

>100

100

>100

100

yhteensä

444

544

544

21 851

25 886

14 633

Muu suojelu

Alueellinen
ympäristökeskus

Pudasjärvi

115

Luonnonsuojelualue
(ha)

Kunta

113

Kiiskisvaara

Pv-alue
maapinta-alasta (%)

Tunnus
Puolakkavaara

HSO-alueen nimi

1

SS

RS
SS

SS

544
7 636

RS = Rantojen suojeluohjelma-alue
MK = Arvokkaat maisemakokonaisuudet
SS = Soiden suojelu-alueet
LE = Lehtojen suojelualueet
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Taulukko 5. Kaavoitus, maa-ainestenotto- ja maankäyttötilanne luonnontilaisilla tai lähes luonnontilaisilla
HSO-alueilla.

Längören

A,R,S

Sveitsinharju

62
x

Myllyharju

x

Källa ja Hamnholmen

1

V,A
C,V,A

VA, MT,
Ollut vanha otto-/täyttöalue
vedenottamo
1

x

x

Stora Sandö

MT, tie alueen halki

Rajoittuu ottoalueisiin

MT, ulkoiluja VA

M,S,E

Linnanmäki

Lisätietoja

MT, mökkejä, Osin vesialuetta.
lähes LT

V,A

Ojamonkangas

Maankäyttö/
Toiminnot

Kuoppa < 200
m:n etäisyydellä

Yleiskaava

Aluevaraus

Tieliikennevaraus

Raideliikennevaraus

Arvokkaat
maisema-alueet

Johtoverkko

Arvokas
harju-alue (ha)

HSO-alueen nimi

Kuoppa
HSO-alueella

Ottotilanne
v. 1984

Seutukaava/Maakuntakaava

MT, mökkejä, Osin saaria.
leir.alue

V,S,A

MT, ulkoilu
ja VA

S,V

MT, LT

Osin vesialuetta ja saaria.

Grönviksanden

x

M,S,R

MT,
ranta-asutus

Osin vesialuetta ja saaria.

Sattala Malm

x

S,M

Tolvnäsin Sandudden
Järilanvuori

S
41

Sandholmen-Morgongävan
Lökholmen-Knappelön

1
1

x

x

MT, metsätiet Pohjoispuolella laajaa ottoa
sekä moottorirata.
MT, LT.

Saaria ja vesialuetta.

MT, LT

Saaria ja vesialuetta.

MT, LT.

Saaria ja vesialuetta.

MT, LT

Saaria ja vesialuetta.

MT, LT

Metsittynyt kuoppa

MT, LT

Rajoittuu mootoritiehen ja
asutukseen.

x
1

A,M,S
332

x

Koukkusaari
Punkaharju

x

x

2

W,S,
V,M,A

1

MT,
mökkiasutus

M,A,S,R

1

MT, LT

S,A,T,P

x

MT, tiestö

S

Vellikangas

MT, LT

M
1

Osin vesialuetta. Pieni maisemoitu kuoppa.

S

S,M

Hattelmalanharju

MT,
mökkiasutus

Rajoittuu pohjoisessa ottoalueeseen.

S,M

S,M

Tenholanlukot-Linnavuori

Tiilikkajärven harju

MT

S

Pitkänsupanharju-Kelvene

Rokansaari

x

S

Jurmo

Kaunissaaren-Suurkarinharju

1

1

MT

Saaria ja vesialuetta.
2 kpl vanhoja kuoppia.
Saaria ja vesialuetta.
Osin vesistöä ja saaria.
Saari ja vesialuetta.
Isohko metsäautokääntöpaikka

S

MT, LT

Osin vesialuetta

M

MT, LT

Osin vesistöä.

Lammassaari-Yppylä

S

MT, LT

Saaria ja vesialuetta

Petronsaari

S

MT, LT

Saaria ja vesialuetta

Tuomijärvensärkkä-Kotalamminharju

x

Karjalansärkkä, Seiväslamminsärkkä
Juukavaara-Särkilamminvaara

MT, LT
x

M

Jouhteinen

M,V

Raesärkät

V
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MT, LT
MT, LT
x

MT, LT

Saaria ja vesialuetta

Kannusvaara
Ristikangas

x

M,S,E

MT, LT

A

MT, LT

Kiviringit

MT, LT

Storsand

MT,
loma-asutus

Oitinmäki

x

Lisätietoja

Maankäyttö/
Toiminnot

Kuoppa < 200
m:n etäisyydellä

Yleiskaava

Aluevaraus

Tieliikennevaraus

Raideliikennevaraus

Arvokkaat
maisema-alueet

Johtoverkko

Arvokas
harju-alue (ha)

HSO-alueen nimi

Kuoppa
HSO-alueella

Ottotilanne
v. 1984

Seutukaava/Maakuntakaava

Osin vesistöä

S,M

MT, LT

Vanha kotitarveottoalue

Oulankajoen Laakso

S

MT, LT

Osin vesialuetta.

Livojärven harjualue

M,S

LT

Osin vesistöaluetta

Muhoksen Eroosiolaakso

M,S

MT

Kotitarvekuoppa.

Puolakkavaara

1

M

MT, LT

Kiiskisvaara

145

x

Kotikangas-UkonkangasHuuhkajankangas

883

MT, lähes LT

Kinkelikangas

515

MT, metsätie,
lähes LT

Kontiokangas

x

x

Kivivaara-Vartinvaara

1

M

MT, LT

1

S,M

1

Kotitarvekuoppa.
Rajoittuu kaakossa isohkoon
ottoalueeseen.
MT

Yksi vanha metsittynyt
kuoppa.

Korkealaisensärkkä-Tuhnionsärkkä

328

MT, LT

Ryötinsärkkä-Suoronsärkkä

191

MT, LT

Soiperoharju

M,S

Hietatievat

M,S

Pöyrisjärven harju
Kultimajärven-Salmijärven
harjualue

156

Saitsijoen Delta
Valtijoen harjualue

464

Kellotapulit

287

x

MT, LT

Kotitarvekuoppa.Osin vesialuetta.

LT

Mahdollisesti 1 vanha ottoalue

S

LT

Osin vesistöaluetta

S,M

LT

Osin vesistöaluetta

S,M

LT

Joki kulkee halki

S

LT

Joki kulkee halki

M

LT

1

Kielajoen harjualue

M,S

LT

Ailanganniemi-Raudankangas

M,V

Leirikeskus,
MT

Harjujärven alue

132

M

LT

Pakasaivon harjualue

28

S,M,V

LT, MT

Kaitaharju

57

M

LT

Luomusjärven harju
Kalddasjohka

M,S,E
x

Vetsijärven harjualue
A=Taajamatoimintojen alue
C = Keskusta-toimintojen alue
E = Erityistoimintojen alue
M = Maa ja metsätalousvaltainen alue

Pieni ottoalue

M

x

S
V=
P = Palvelujen ja hallinnon alue
R = Loma asunto ja matkailualue Virkistysalue
W= Vesialue
S = Suojelualue
T = Teollisuustoimintojen alue

LT

Osin vesistöaluetta

LT

Joki kulkee halki

LT

Osin vesistöaluetta
MT= Metsätalous
LT = Luonnontilainen
VA =Virkistysalue
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5 Johtopäätökset ja yhteenveto
Yleistä
Harjujensuojeluohjelman tavoitteena on säilyttää ohjelmaan kuuluvien harjumuodostumien luonteenomaiset geologiset, geomorfologiset ja maisemalliset piirteet luonnontilaisina. Näillä 159:llä alueella ei pääsääntöisesti ole sallittu maa-ainestenottoa
eikä muuta muodostumatyyppien luonnontilaa ja maisemakuvaa heikentäviä toimia.
Vähäinen maa-ainestenotto on joissakin tapauksissa ollut mahdollista. Rajoitettu
isojen kuoppien maisemointiin tähtäävä ottotoiminta on ollut lisäksi mahdollista 16
harjujensuojeluohjelmaan kuuluvalla alueella. Muuta alueiden käyttöä suojeluohjelma-alueilla ei ole yleensä rajoitettu.
Tässä tutkimuksessa selvitettiin harjujensuojeluohjelma-alueiden soranoton ja suojelun tilaa vuosina 2003-2004 ja tilassa tapahtuneita muutoksia vuosina 1984-2003.
Tutkimuksessa hyödynnettiin olemassa olevia ottolupa- ja ottosuunnitelmatietoja.
Varsinainen alueiden oton- ja suojeluntila määritettiin ympäristöhallinnon maankäyttöaineistoista sekä käyttämällä hyväksi kaukokartoitusmenetelmiä, kuten LandSatsatelliittikuvia ja digitaalisia vääräväri-ilmakuvia. Keskeisillä suojeluohjelma-alueilla
tehtiin myös maastotarkistuksia.
Ottoalueiden sijainnin ja rajausten määrittämisessä käytettiin ensisijaisesti digitaalisia väärävärikuvia ja alueilta, josta ko.kuvat eivät olleet käytettävissä tulkinta
tehtiin joko mustavalkoisilta ortokuvilta tai LANDSAT –satelliittikuvilta. Lisäksi
tutkimuksessa käytettiin ympäristöhallinnon digitaalisia kartta- ja maankäyttöaineistoja esim. SLICES alueidenkäyttöaineistoa sekä maa-ainestenotto- ja -lupatietoja
(motto-aineistoa). Yksityiskohtaisempaa tietoa ottoalueiden tilasta saatiin maastotarkistuksista. Vuosina 2003 ja 2004 tehtiin maastokäynti 253:lla harjujensuojeluohjelmaalueella sijaitsevalla soranottoalueella. Maastokäynnit tehtiin pääosin eteläisessä ja
keskisessä Suomessa.

Ottotilanne
Soranottoalueita kartoitettiin HSO-alueilla ja niiden välittömässä läheisyydessä
yli 550. Suurin osa ottoalueista oli pinta-alaltaan pieniä. Ottoalueista 25 % oli alle
0,1 hehtaarin ja 75 % alle hehtaarin kokoisia. Ottoalueiden pinta-ala oli yhteensä alle
1000 hehtaaria, joka on noin prosentin HSO-alueiden kokonaispinta-alasta.
Ottoalueiden suuresta määrästä huolimatta harjujensuojeluohjelman tavoite soranoton osalta on toteutunut kohtuullisen hyvin. Noin 60:lla harjujensuojeluohjelmaan
kuuluvista alueista ottotoimintaa ei ole ollut lainkaan tai ottotoiminta on ollut erittäin
vähäistä. Nämä alueet sijaisivat yleensä kaukana kiviainesten kulutuskeskuksista, kuten Lapin käsivarressa ja saaristossa tai muussa vesiympäristössä. Muutamia pieniä
luonnontilaisia HSO-alueita sijaitsi myös taajamien keskustoissa.
Noin 60 HSO- alueella ottotoiminnan voitiin luokitella vastaavan kotitarveottoa.
Näillä alueilla oli noin 165 kuoppaa.
HSO-alueille on haettu vuosina 1984-2004 arviolta noin 200 maa-ainestenottolupaa.
Ottolupa on myönnetty arviolta noin sadalle ottoalueelle. Luvat ovat kohdistuneet
pääsääntöisesti vanhojen ottoalueiden kunnostamiseen sekä joidenkin isojen suojelumuodostumien reuna-alueille vanhojen ottoalueiden laajentamiseen. Joitakin
ottamislupia on myönnetty myös alkujaan luonnontilaisille alueille.
Noin 40:llä HSO-alueella ottotoiminta oli laajahkoa ja sitä voitiin pitää kotitarveottoa suurempana. Ottotoiminta oli käynnissä vuosina 2003-2004 yli 30:llä HSO
-alueella, joilla toiminnassa olevia ottoalueita oli lähes sata.
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HSO-alueilla sijaitsevista ottoalueista jälkihoitamattomia oli noin 200. Myös alueet,
joihin ottamislupa oli saatu maisemointi tarkoituksiin, oli usein jätetty jälkihoitamat
ta. Osittain tai kokonaan jälkihoidettuja tai luontaisesti metsittyneitä ottoalueita oli
noin 150.
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harjujensuojeluohjelmaalueilla.
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Muu maankäyttö
Maa-ainestenoton lisäksi muu harjuluontoa merkittävästi muuttanut maankäyttö oli
melko vähäistä. Merkittävimpiä muutoksia aiheuttivat golfkentät ja ampumaradat.
Lisäksi tiestö, johtolinjat ja asutus olivat aiheuttaneet paikoin muutoksia.

Suojelutilanne
Harjujensuojeluohjelma-alueiden suojelun tila on parantanut merkittävästi vuodesta
1984, sillä yhä useammin nämä alueet ovat myös luonnonsuojelualueita. Nykyisin
yli 10 000 hehtaaria harjujensuojeluohjelma-alueista kuuluu luonnonsuojelualueisiin. Vuonna 1984 vastaava luku oli 1000 hehtaaria. Lisäksi noin 60 % HSO-alueista
sisältyy NATURA 2000 –verkostoon. Harjujensuojeluohjelma-alueet ovat usein myös
ympäristöhallinnon luokittelemilla pohjavesialueilla, sillä lähes 80 % HSO-alueista
sijaitsee pohjavesialueilla.
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reunamuodostumat kuuluvat usein keskeisesti maamme kulttuurimaisemaan ja luovat
sen tunnusomaisen ilmeen sekä etenkin vesiympäristössä ne ovat osa kauneinta
suomalaista luonnonmaisemaa.
Suomen harjuluonto oli monin paikoin tuhoutunut laajamittaisen ja usein
suunnittelemattoman soranoton seurauksena jo 1970-luvulla. Harjujen suojelutilanteen
parantamiseksi ja harjuluonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi valtioneuvosto teki
vuonna 1984 periaatepäätöksen valtakunnallisesta harjujensuojeluohjelmasta, johon
kuului 159 harjualuetta yhteispinta-alaltaan noin 97 000 hehtaaria.
Raportissa tarkastellaan soranottoalueiden nykytilaa harjujensuojeluohjelma-alueilla
sekä maa-aineslupamenettelyn toimivuutta suojelualueilla vuosina 1984-2004. Lisäksi
selvitettiin muut maisemaa ja luontoa merkittävästi muuttavat maankäyttömuodot sekä
muu suojelutilanne näillä alueilla.
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