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12/-93

12/-93

12/-92

6704

6706

6702

6701

6705

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO

Luokittelematon

Otto käynnissä

Jälkihoitamaton

Muotoiltu

Jälkihoidettu

Ottolupa päättyy

Valtionmaat

HSO-alue

Rajoitetun oton alue0 3 000 metriä

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

Ahvenjärven harju/Vieremä, Pyhäntä; aluetunnus 67.
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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 so-
ranottoalue.  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 aiheel-
lista. 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 tulkit-
tu digitaalisesta vääräväri-
kuvasta. 
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06/-0512/-93
7010

7014

7006

7007

70047016

7005

7009

7008

7012
7011

7013

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO

Luokittelematon

Otto käynnissä

Jälkihoitamaton

Muotoiltu

Jälkihoidettu

Ottolupa päättyy

Valtionmaat

HSO-alue

Rajoitetun oton alue
0 3 000 metriä

Palokankaan-Selkäkankaan harjualue/Ilomantsi; aluetunnus 70.

7006

70077003

7015

70047016

7001

70057002

7013

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO

Luokittelematon

Otto käynnissä

Jälkihoitamaton

Muotoiltu

Jälkihoidettu

Ottolupa päättyy

Valtionmaat

HSO-alue

Rajoitetun oton alue0 3 000 metriä

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
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06/-0512/-93
7010

7014

7006

7007

70047016

7005

7009

7008

7012
7011

7013

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO

Luokittelematon

Otto käynnissä

Jälkihoitamaton

Muotoiltu

Jälkihoidettu

Ottolupa päättyy

Valtionmaat

HSO-alue

Rajoitetun oton alue
0 3 000 metriä

Palokankaan-Selkäkankaan harjualue/Ilomantsi; aluetunnus 70.

7006

70077003

7015

70047016

7001

70057002

7013

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO

Luokittelematon

Otto käynnissä

Jälkihoitamaton

Muotoiltu

Jälkihoidettu

Ottolupa päättyy

Valtionmaat

HSO-alue

Rajoitetun oton alue0 3 000 metriä

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
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Ottoalueet

1984

HSO-alueen sisään rajattiin kaksi rajoitetun oton aluetta. Alueella oli lisäksi 4-5 pie-
nehköä ottoaluetta.

2003
Rajoitetun oton alueella oli kuopat 7006 ja 7010. Kuoppa 7010 oli laajentunut merkittä-
västi 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. Alu-
eelta 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 vuo-
deksi. Ottamisalueen pinta-ala oli 4,3 ha. 

Kuva 59. Ottoalue 7010 
sijaitsi pääosin rajoite-
tun ottomahdollisuuden 
alueella, mutta koillisosassa 
otto oli ulottunut paikoin 
suojelualueelle

7010
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Pöllövaara-Kruununkangas;/Kontiolahti; aluetunnus 77.

04/-9410/-87
7702

7701

7703

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO

Luokittelematon

Otto käynnissä

Jälkihoitamaton

Muotoiltu

Jälkihoidettu

Ottolupa päättyy

Valtionmaat

HSO-alue

Rajoitetun oton alue
0 2 000 metriä

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
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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 tar-
koitus 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.

9007

90039004
9005

9001

9008

9009
9006

9002

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO

Luokittelematon

Otto käynnissä

Jälkihoitamaton

Muotoiltu

Jälkihoidettu

Ottolupa päättyy

Valtionmaat

HSO-alue

Rajoitetun oton alue0 2 000 metriä

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
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Ottotilanne

1984

Suojelualueella oli viisi pienehköä ottoaluetta.

2003

Alueella oli seitsemän ottoaluetta, joista yksi oli laajahko. Lisäksi suojelualueen välit-
tömässä 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 läänin-
hallitus ei vahvistanut sitä.

Hakija vaati valtiota korvaamaan hakijalle aiheutuvan vahingon ottoluvan epää-
misen vuoksi. Alueella oli ennen 4.7.1980 kaivettu koekuoppia ja kaadettu puita. 
Valmistelevia toimenpiteitä ei voitu pitää sellaisina ennen 4.7.1980 aloitettuna maa-
ainesten 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- metsätalousmi-
nisteriö lausunnossaan totesi, että alueet eivät sovellu soranottoon esitetyssä laa-
juudessa, 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. Maastotar-
kastuksen 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 lähiai-
koina.
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Hietasyrjänkangas/Laukaa; aluetunnus 97.

04/-0705/-04
07/-009708

9707

9706

9702
9701

9704

9705

9703

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO

Luokittelematon

Otto käynnissä

Jälkihoitamaton

Muotoiltu

Jälkihoidettu

Ottolupa päättyy

Valtionmaat

HSO-alue

Rajoitetun oton alue0 1 000 metriä

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
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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 alu-
eelle myönnettiin soranottolupa 250 000 k-m³:lle kahdeksaksi vuodeksi. Alueelta ei 
oltu aiemmin otettu soraa. Ympäristöministeriön lausuntoa ei pyydetty eikä kunnan-
hallitus alistanut päätöstä lääninhallituksen vahvistettavaksi. Tästä syystä YM valitti 
päätöksestä lääninhallitukselle ja vaati kunnanhallituksen päätöksen kumottavaksi. 
YM totesi myös, että soranotto tuhoaisi harjun maisemallisesti arvokkaan reuna- 
alueen. 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 koko-
naisuudessaan 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 sisäpuo-
lella. 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 otto-
lupa 298 000 k-m³ :lle kahdeksaksi vuodeksi. 

Vuonna 1999 haettiin uutta lupaa, sillä ensimmäiseksi myönnetty lupa oli umpeu-
tumassa. 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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01/-9501/-95

05/-97

07/-89

9801

9803
9804

9808

9802

9805

9806

9807

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO

Luokittelematon

Otto käynnissä

Jälkihoitamaton

Muotoiltu

Jälkihoidettu

Ottolupa päättyy

Valtionmaat

HSO-alue

Rajoitetun oton alue0 1 000 metriä

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
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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 HSO-
alueelle. 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. Lupakäsit-
telyn 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 maise-
mointi. 

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 varauk-
sin 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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