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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
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Pohjankangas-Nummikangas/Karvia, Kauhajoki; aluetunnus 24
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Kuva 16. Rajoitetun otto-
mahdollisuuden alueella 
sijainneet ottoalueet 2408 
ja 2409 olivat jälkihoita-
matta.

1984
Alueelle rajattiin kahdeksan rajoitetun oton aluetta. Alueella oli soranottotoimintaa 
useassa paikassa.

2003
Suojelualueella oli 28 ottoaluetta. Ottotoiminta oli käynnissä 5-6 alueella ja ottotoimin-
ta 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

Kuopat: 2414-2422, 2427       
Alueella oli ollut soranottotoimintaa 1950-luvusta lähtien ja pienemmässä mittakaa-
vassa mahdollisesti kauemminkin. Vuonna 1985 Elliharjun harjualueella oli käytössä 
tai käyttöönottoon valmisteltuna 40 hehtaaria soranottoalueita. Alueet keskittyivät 
olemassa olevien teiden läheisyyteen kolmeen erilliseen suuralueeseen. Harjujensuo-
jeluohjelmassa alueella oli rajoitettu soranottomahdollisuus.



43Suomen ympäristökeskuksen raportteja 1| 2006

Useimmille käytössä olevista ottamisalueista oli haettu ottamislupa maa-aineslain 
mukaisesti loppuvuodesta 1982. Kunnanhallitus myönsi kymmenen erillistä otto-
lupaa 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. Li-
säksi 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 kes-
keyttää 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 kuiten-
kin 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 kor-
vaamaan 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 vuon-
na 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 soran-
ottoa ilman lupaa. Hakija vaati vielä valtiolta korvausta luvan epäämisestä. Lää-
ninoikeus 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 lupa- 
alueen ulkopuolelle ja luvan edellyttämä maisemointi oli tekemättä harjutien puolei-
sella 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 pää-
dyttiin 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 lupa-
ehtojen mukaista. Luonnonsuojelupiiri totesi lausunnossaan, että "kunta ilmeisesti 
hyväksyy tapahtuneen oton lupa-alueiden ulkopuolella, kunhan alueet vain maise-
moidaan". 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 ta-
pahtunut 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 otto-
toimintaa ottoalueella 
2415.
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Kuopista 2419 ja 2420 oli tarkoitus ottaa soraa 465 000 k-m³. Maastokatselmukses-
sa 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 lupakau-
della. 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 tarkoi-
tus laajentaa osa-alueille II ja III, jolloin ottoalueen pinta-ala kolminkertaistuisi. Lää-
ninhallitus totesi lausunnossaan, ettei haettu lupa ollut aiemman ottamistoiminnan 
jälkien maisemointia vaan tarkoituksena oli turvata esteetön ottotoiminnan jatkami-
nen 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 ottotoimin-
nan 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 laaja-
alaista ottotoimintaa 
kuoppien 2417-2420 alu-
eella. Otto oli laajentunut 
rajoitetun oton alueelta 
varsinaiselle HSO-alueelle.
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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

Aurinkovuori-Linnovuori-Syrjänkuopat/Asikkala; aluetunnus 33.
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Ottotilanne

1984
Alueella oli laaja vanha ottoalue 3311 ja neljä kotitarvekuoppaa. Lisäksi alueen ete-
läosaan 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 jälkihoitamat-
ta. 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 rintauk-
set olivat yli 50 metriä 
korkeat.

Kuva 20. Kuoppa 
3305 oli toiminnas-
sa oleva kotitarve-
kuoppa HSO-alu-
een 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 kasvilli-
suutta. 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 korke-
an soranottorintauksen muotoilu onnistuu ainoastaan jatkamalla kunnostamisottoa 
rintauksen päältä alaspäin kerroksittain lopulliseen muotoon. Yläosan muotoilu ym-
päristöön soveltuvaksi edellytti muotoilun ulottamista osittain harjujensuojeluohjel-
maan 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 toteutettai-
siin 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 ympä-
ristöministeriö 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 kuu-
deksi 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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HSO-alue
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0 1 000 metriä

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



50  Suomen ympäristökeskuksen raportteja 1| 2006

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 sijait-
sivat suojelualueen välittömässä läheisyydessä.

2003
Kuoppa 3410 oli laajentunut suojeluohjelma-alueelle ja oli kokonaisuudessaan jäl-
kihoitamatta. 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
 

Kuoppa 3409
Alueelle laadittiin soranottosuunnitelma vuonna 1982. Ottotoiminta alueella oli aloi-
tettu pari vuotta aiemmin. 

Maa- ja metsätalousministeriö totesi lausunnossaan, että kaivuun suunnitelmal-
linen loppuun saattaminen oli perusteltua, koska suunnitellulla noin 5 hehtaarin kai-
vualueella 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 täy-
sin 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 vuon-
na 1992 jatkolupaa 400 000 k-m³:lle. Kunta myönsi jatkoluvan, mutta lääninhallitus 

Kuva 21. Hyrtiälänkankaalla 
rajoitetun oton alueella 
sijaitseva ottoalue 3209 oli 
maisemoitu

jätti vahvistamatta kunnan päätöksen. 
Ympäristöministeriöstä todettiin ot-
tamissuunnitelman olevan puutteelli-
nen ja että maa-aineslaki ei tunne jat-
kolupamenettelyä, vaan ottamislupaa 
koskeva päätös oli kertaluonteinen ja 
lupa myönnettiin määräajaksi. Kunnan 
ympäristölautakunnan päätöksestä ei 
ilmennyt luvan voimassaoloaika eikä 
hakemuksesta oltu pyydetty ministe-
riön lausuntoa.

Uusi soranottolupa myönnettiin vu-
onna 1993 kuudeksi vuodeksi 270 000  
k-m³:lle. Tietoja uudesta ottosuun-
nitelmasta 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 ottosuunnitel-
maa 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. Mi-
nisteriön 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 mu-
kaan 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- alueel-
le. Soranottolupa alueella 
on voimassa vuoteen 
2011 asti.
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Helvetinvuori-Suppilonharju/Janakkala; aluetunnus 42.

12/-96
4201

4203

4202

4204

4206
4205

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO

Luokittelematon

Otto käynnissä

Jälkihoitamaton

Muotoiltu

Jälkihoidettu

Ottolupa päättyy

Valtionmaat

HSO-alue

Rajoitetun oton alue
0 500 metriä

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
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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 24. Ottoalueen 
4201 jyrkät yli 30 metriä 
korkeat rintaukset näkyi-
vät kauas maisemassa.

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 luonnolli-
sen 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. Alu-
eella 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.
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Repomäki/Maaninka; aluetunnus 62.

12/-0412/-94
12/-91

07/-90

12/-0312/-93

07/-0405/-89

09/-0406/-94

12/-9912/-94
12/-91

12/-0112/-93

6208

6209

6206

6204

6207

6205

6201

6203
6202

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO

Luokittelematon

Otto käynnissä

Jälkihoitamaton

Muotoiltu

Jälkihoidettu

Ottolupa päättyy

Valtionmaat

HSO-alue

Rajoitetun oton alue
0 1 000 metriä

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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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 pai-
koin.
Kuoppa 6201 oli laajentunut merkittävästi vuodesta 1984. Toiminnassa. Jälkihoita-
matta kauniissa ympäristössä. Jyrkkä rintaus.
Kuoppa 6202 saman laajuinen kuin 1984 pääosin HSO-alueen ulkopuolella. Jälkihoi-
tamaton 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. Jälkihoita-
matta.
Kuoppa 6208 Laaja uusi ottoalue. Otto ulottunut HSO-alueelle. Toiminnassa. Kau-
niissa ympäristössä.
Kuoppa 6209 Isohko uusi ottoalue suojelualueen läheisyydessä. Osin jälkihoidettu, 
osin toiminnassa.

Kuva 25. Ottoalue 
6201 sijaitsi HSO-
alueella harjun 
ydinosassa.
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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. So-
ranottosuunnitelman 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 to-
teuttamista, 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 harju-
jensuojelualueelta 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. Ot-
toa 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 silloisel-
ta 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 ottolu-
van 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 edel-
lytettiin 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 jälkihoi-
dettu vuonna 2004.
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Kuoppa: 6207    Tila: 9:8
Alueelta oli otettu soraa ennen vuotta 1983 usean vuoden aikana kolmesta eri otto-
kohdasta. 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 lääninhal-
litus 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 otet-
taisiin 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 so-
ranotto 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 saa-
taisiin 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 otto-
alueella 6207. Alue 
oli jälkihoitamatta ja 
yleiskuvaltaan melkoinen 
raiskio.



59Suomen ympäristökeskuksen raportteja 1| 2006

Kuva 29. Erittäin laajalla ottoalu-
eella 6208 soranotto oli ulottunut 
HSO-alueelle. Ottoalue oli pääosin 
jälkihoitamatta ja ottotoiminta 
kohdistui harjun ydinosaan.

Kuoppa: 6208   Tila: 10:9
Lupa myönnettiin vuonna 1983 kymmeneksi vuodeksi 1,8 milj. k-m³: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. Suunni-
telman mukaan alueen pohjoisosa, joka sijaitsi suojelualueella, viimeisteltäisiin vuo-
den 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.
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