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Maakylän-Räyskälän harjujakso (kaakkoisosa); Loppi, Tammela; aluetunnus 45 
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Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO

Luokittelematon

Otto käynnissä

Jälkihoitamaton

Muotoiltu

Jälkihoidettu

Ottolupa päättyy

Valtionmaat

HSO-alue

Rajoitetun oton alue

0 2 000 metriä

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 suojelu-
aluetta 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.
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Maakylän-Räyskälän harjujakso (keskinen kaakkoisosa); Loppi, Tammela; aluetunnus 45 
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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 suojelualu-
een ulkopuolella ja kuusi rajoitetun oton alueella. Suojelualueella sijainneet kuopat 
olivat pääosin pieniä ja osin metsittyneitä.

Kuva 51. Laaja "tieleik-
kaus" 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. Ottosuun-
nitelman 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 si-
ten, 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. Lupahake-
muksen 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. Soran-
ottoa oli tarkoitus jatkaa vuonna 1982 laaditun ottosuunnitelman mukaisesti. 
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Vuonna 1996 haettiin jatkolupaa soranotolle. Esitetty ottosuunnitelma koski van-
han 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 mai-
semaa korjaavana ja ettei siitä aiheudu harjuluonnolle korjaantumattomia vaurioi-
ta. 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 edel-
leen 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 vai-
heistamista 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 eh-
dottomia, vaan tilanne olisi harkittavissa uudelleen 2004.

  Jatkolupaa myönnettiin vuonna 1995 samalle ottomäärälle kuin edellisessä lu-
vassa 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 soranot-
tolupaa 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 inten-
siivinen; 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 hiekkavara-
selvityksessä 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". Todet-
tiin myös että ottosuunnitelmaa on oleellisesti muutettu, sillä ottomäärä on laskenut  
288 000 m³:iin ja ottoalue pienentynyt aikaisemmasta viidestä hehtaarista 3,8 hehtaa-
riin. Alueella tehtyjen tarkentavien maisema- ja maankäyttöselvitysten sekä seutukaa-
van aluevarauksen perusteella, ministeriö katsoi, ettei ottotoiminta ole ristiriidassa 
harjujensuojeluohjelman kanssa. 

Alueelle myönnettiin soranottolupa 1995. Lupaa on jatkettu vuonna 2000 kymme-
nellä vuodella ottomäärän ollessa 277 000 m³.  

Kuva 53. Ottoalueella 
4522 on ottolupa voi-
massa 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 maise-
moitu, 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 lääninhal-
lituksen vahvistettavaksi. Kunnanhallitus ilmoitti 1985 peruuttavansa alistuksen.

Luvan hakija jätti uuden hakemuksen 1985. Hakemukseen liittyi uusi otto- ja 
maisemointisuunnitelma, ottomäärän kuitenkin ollessa sama kuin edellisessä hake-
muksessa. Vuotuinen otto sen sijaan oli suurempi ja ottoaika 20 vuotta. Ympäristö-
ministeriön 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. Läänin-
hallitus hylkäsi valitukset ja vahvisti kunnanhallituksen päätöksen.

Asian käsittely jatkui korkeimmassa hallinto-oikeudessa. KHO palautti asian lää-
ninhallitukselle 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 soranot-
toa 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.

08/-0408/-95

04/-95

5001

5002

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO

Luokittelematon

Otto käynnissä

Jälkihoitamaton

Muotoiltu

Jälkihoidettu

Ottolupa päättyy

Valtionmaat

HSO-alue

Rajoitetun oton alue0 1 000 metriä

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
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Ottotilanne

1984
Pieni ottoalue 5001 sijaitsi HSO-alueen pohjoispuolella. Ottoalue 5002 oli suojelu-
alueen sisällä.

2003
Ottoalue 5001 oli laajentunut merkittävästi, mutta sijaitsi kokonaisuudessaan suoje-
lualueen 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 laa-
jentaa myös suojelualueelle. Otto aloitettaisiin pohjoisesta ja etenisi etelään. Hakijaa 
pyydettiin täydentämään puutteelliseksi todettua hakemusta. Lääninhallitus ei kat-
sonut vielä tässä vaiheessa aiheelliseksi vahvistaa lupaa eteläosan kohdalta.  

Vuonna 1994 myönnettiin uusi lupa 280 000 k-m³:lle. Lupahakemus noudatti edel-
lisen luvan mukaisia rajauksia ja määräyksiä. Alueelta oli aikaisemman luvan aikana 
otettu aineksia ainoastaan 35 000 k-m³ . Ympäristöministeriön mielestä kunnanhalli-
tuksen päätöstä ei tulisi vahvistaa. Päätöksestä valitti myös kaksi luonnonsuojeluyh-
distystä, joiden mielestä Korkiaharjun harjujaksoa oli pilattu jo riittävästi soranotolla. 
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus hyväksyi valituksen vuonna 1995 ja kumosi kun-
nanhallituksen päätöksen. Perusteluina oli, että Korkiaharjun harjujaksoon (Santa-
niemenharjun "jatkoharju") oli paikoin kohdistunut laajaa soranottotoimintaa, mutta 
harjun eteläosa (Santaniemenharjun pohjoisosa) oli säilynyt lähes luonnontilaisena. 
Kun otettiin huomioon edellä mainittu harjukokonaisuus, aiheutuisi kunnanhalli-
tuksen päätöksen mukaisesta maa-ainesten ottamisesta maa-aineslaissa tarkoitetun 
erikoisen luonnonesiintymän tuhoutumista. 

Kuoppa: 5002    Tila: 2:100
Alueelle on laadittu ottamissuunnitelma vuonna 1982. Suunnitelma-alueen luoteis-
osassa on tapahtunut soranottoa 50-luvulla noin 1,3 ha: n alueelta ja alueen kaakkois-
osasta 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. Ympäristöminis-
teriöltä 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 toteut-
tamiseksi 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 ete-
läosiin. 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.

5302

5301

5303

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO

Luokittelematon

Otto käynnissä

Jälkihoitamaton

Muotoiltu

Jälkihoidettu

Ottolupa päättyy

Valtionmaat

HSO-alue

Rajoitetun oton alue0 500 metriä

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
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Kuva 54. Ottoalue 5301 oli 
pääosin jälkihoitamatta.

Ottotilanne

1984
Alueella oli yksi ottoalue kuoppien 5301 ja 5302 alueella.

2003
Kuoppien 5301 ja 5302 alueella otto oli laajentunut. Alueella ei ollut toiminnassa ole-
via kuoppia. Kuopat 5301 ja 5303 olivat jälkihoitamattomia. Kuoppa 5302 oli hyvin 
taimettunut.

Ottoluvat
Kuoppa: 5302    Tilat: 8:118, 8:119
Otto oli aloitettu vuonna 1979. Kolmena seuraavana vuonna soraa otettiin keskimää-
rin 4000 k-m³ vuosittain. Maa-aineslain tultua voimaan alueelle haettiin kymmenen 
vuoden lupaa 80 000 k-m³:lle. Ottoalue olisi laajentunut merkittävästi, tien molemmil-
le 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. Ha-
kija valitti tämän jälkeen KHO:lle, joka myös hylkäsi hakemuksen.
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Kattelussaari-Päihäniemi/Taipalsaari; aluetunnus 55.

01/-00
5501

5502 Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO

Luokittelematon

Otto käynnissä

Jälkihoitamaton

Muotoiltu

Jälkihoidettu

Ottolupa päättyy

Valtionmaat

HSO-alue

Rajoitetun oton alue0 1 000 metriä

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
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Ottoalueet

1984
Alueella oli yksi pieni kuoppa.

2003
Ottoalue 5502 oli samankokoinen kuin vuonna 1984. Kuoppa 5501 oli uusi ja pinta-
alaltaan 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 mie-
lestä oli tärkeää saada kuoppa maisemoitua ja pohjavesi suojattua. 
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Patakukkula-Tarinaharju/Siilinjärvi; aluetunnus 65.

6501

6502

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO

Luokittelematon

Otto käynnissä

Jälkihoitamaton

Muotoiltu

Jälkihoidettu

Ottolupa päättyy

Valtionmaat

HSO-alue

Rajoitetun oton alue0 1 000 metriä

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
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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 suoje-
lualueelle oli rakennettu mm. isohkoja teitä, golfkenttä ja lava.

Kuva 55. Patakukkula- 
Tarinaharjun harjujen- 
suojeluohjelma-alue 
oli vilkkaassa virkistys-
käytössä. Merkittäviä 
muutoksia harjumaise-
maan olivat aiheuttaneet 
golfkenttä, sähkölinjat ja 
uudet tielinjaukset.
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Ottoluvat

Kuoppa: 6501         
Siilinjärven kunta pyysi vuonna 1987 ympäristöministeriöltä lausuntoa alueen mai-
semointisuunnitelmasta. Maisemointi edellytti alueen etelä- ja itäosissa vähäistä so-
ranottoa. Samalla poistuisi sorakuopan jyrkän luiskan aiheuttama turvallisuusriski.

Kuoppa 6501 käsitti kolme erillistä kuoppaa. Maisemointialue sijaitsi kuopan itä-
osassa, 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 rajoit-
tuvat 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 tapah-
tunut 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.

12/-0712/-97

06/-0209/-97
09/-97

08/-87

12/-9312/-84

6605

6603

6601

6604

6606

6602

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO

Luokittelematon

Otto käynnissä

Jälkihoitamaton

Muotoiltu

Jälkihoidettu

Ottolupa päättyy

Valtionmaat

HSO-alue

Rajoitetun oton alue0 1 000 metriä

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
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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 poikke-
uksena 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 suurui-
nen 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 uudel-
leen. 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 läänin-
hallituksen 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 korvausvas-
tuussa 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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6603

6601

6602

6606

Kuva 57. Ottoalue 6601 lähiympäristöineen. Hällämönharju-Valkeiskangas-Ison 

Lääninoikeuteen 9.12.1987 saapuneessa kirjeessä asianomaiset vaativat, että kor-
vattaviin alueisiin lisättäisiin alueet IV ja V. Näihin alueisiin ei oltu haettu vielä otto-
lupaa, 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. 
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