
sivut 60-78



60  Suomen ympäristökeskuksen raportteja 1| 2006

6903

6902

6901

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO

Luokittelematon

Otto käynnissä

Jälkihoitamaton

Muotoiltu

Jälkihoidettu

Ottolupa päättyy

Valtionmaat

HSO-alue

Rajoitetun oton alue
0 2 000 metriä

07/-0706/-96
11/-05

04/-94

03/-0012/-93

6904

6903

6906

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO

Luokittelematon

Otto käynnissä

Jälkihoitamaton

Muotoiltu

Jälkihoidettu

Ottolupa päättyy

Valtionmaat

HSO-alue

Rajoitetun oton alue

0 2 000 metriä

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

Putkelanharju/Ilomantsi; aluetunnus 69.
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6903

6902

6901

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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11/-05
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6904

6903

6906

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO

Luokittelematon

Otto käynnissä

Jälkihoitamaton

Muotoiltu

Jälkihoidettu

Ottolupa päättyy

Valtionmaat

HSO-alue

Rajoitetun oton alue

0 2 000 metriä

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
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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 mer-
kittävästi ja ulottuivat paikoin suojelualueelle. Nämä ottoalueet olivat osin käytössä 
ja pääosin jälkihoitamatta. Alueella oli edelleen kuoppa 6901 ja suojelualueen vä-
littömässä 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 val-
linneeseen 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 huomat-
tavia 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 soranotto-
alueen. 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 ottosuun-
nitelmien mukaiselle alueelle 60 000 m³:n ylimenevälle määrälle. YM ei vastustanut 
suunnitelmaa, vaan katsoi, että alueelle voitiin myöntää maisemointiin perustuva 
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Kuva 30. Ottoalueet 6904 ja 6905 erottuvat selvästi 
digitaalisesta väärävärikuvasta. Otto oli paikoin 
laajentunut rajoitetun ottomahdollisuuden alueelta 
(ruskea katkoviiva) varsinaiselle HSO-alueelle.

6904

6905

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 otta-
matta 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 otto-
määräksi 20 000 m³ ja tehnyt maisemointia koskevat muutokset ottosuunnitelmaan.

Luvan umpeuduttua haettiin uutta lupaa. Tällöin oli edellisestä luvasta hyödynnet-
ty noin puolet. Jatkolupaa haettiin 10 000 m³:n ottomäärälle. YM katsoi, että ottaminen 
alueella maisemahoidollisin perustein oli aiheellista. Otto kuitenkin piti saada lop-
puunsaatetuksi 5 vuoden aikana. Lupa myönnettiin 30.3.1995 viideksi vuodeksi. 

Ottoalue sijaitsi osin rajoitetun ottoalueen ulkopuolella.
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Vireillä oli hanke lentokentän kiitoradan jatkamisesta länsisuuntaan, eli ko. otto-

12/-1205/-03

11/-0010/-97

8203

8201

8202

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO

Luokittelematon

Otto käynnissä

Jälkihoitamaton

Muotoiltu

Jälkihoidettu

Ottolupa päättyy

Valtionmaat

HSO-alue

Rajoitetun oton alue 0 500 metriä

Munakukkula-Niinivaara/Liperi; aluetunnus 82.

Maapinta-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
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Ottotilanne 

1984
Alue oli luonnontilainen.

2003
Suojelualueella oli kaksi laajaa ottoaluetta 8201 ja 8202. Lisäksi ottoalueen kaakkois-
osaan 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 vaih-
dellessa 2-30 metriin. Ottamista perusteltiin mm. lähistöllä sijaitsevan lentoaseman 
kiitoradan suunnitellulla jatkamishankkeella (vrt. kuoppa 8202). YM totesi lausun-
nossaan, että kiitoradan laajentaminen ei ollut ajankohtaista ja siksi asiaa tuli käsi-
tellä 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 kumoa-
mista. 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 pa-
lautti 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 ve-
donnutkaan, 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 kun-
nallislaissa on säädetty. Kysymyksessä oleva maa-ainesten ottamislupaa koskeva 
lääninhallituksen päätös ei loukkaa ympäristöministeriön oikeutta tai etua, vaikka 
maa-ainesten ottamisalue sijaitsee valtioneuvoston hyväksymällä harjujensuojeluoh-
jelman 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. Uu-
si 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 käyttörajoitussopi-
mus, 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. ot-
toalueelle päin. Lentoturvallisuus edellyttäisi rakennussuunnitelman toteutuessa 
maaston tasoksi +142 m eli maaston madaltamista 13 metrillä. Tällöin puustoa ei sal-
littaisi 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 ot-
tolupa vuoteen 2012 asti (kes-
kikuva). 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 lausun-
nossaan 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 vah-
vistettavaksi. 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 nii-
den 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 kannan-
otto 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. Pää-
kiitotien 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 säädet-
tyjen rajoitusten kanssa. YM valitti päätöksestä KHO:lle ja vaati luvan kumoamista. 
Ministeriön mielestä luvan myöntämistä ei voitu perustella sillä, että viereisellä alu-
eella oli lupa soranottoon. Lentokentän laajentaminen ei myöskään näyttänyt olevan 
ajankohtaista. KHO jätti valituksen tutkimatta perusteluina, että maa-aineslain mu-
kaan 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.

01/-0612/-00

04/-9905/-96

03/-9911/-94
06/-94

10210

10209

10208

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO

Luokittelematon

Otto käynnissä

Jälkihoitamaton

Muotoiltu

Jälkihoidettu

Ottolupa päättyy

Valtionmaat

HSO-alue

Rajoitetun oton alue 0 2 000 metriä

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
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Ottotilanne

1984
Suojelualueella ei ollut ottoalueita. HSO-alueen kaakkoispuolella oli laajahkoa otto-
toimintaa.

2003
HSO-alueen kaakkoispuolella sijainneet ottoalueet 10208, 10209 ja 10210 olivat laa-
jentuneet merkittävästi. Ottoalue 10210 oli laajentunut huomattavasti myös HSO-
alueelle. Myös ottoalueen 10209 länsiosa ulottui suojelualueelle.
 
Ottoluvat

Kuoppa: 10208  tila: 2:29, 50:3
Soranottoalue oli harjunsuojeluohjelman suunnitteluvaiheessa suojelualueen sisä-
puolella, 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 soranotto-
lupa 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 ot-
toalue 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 soranottoalu-
een 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 kymme-
neksi 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 har-
jujensuojelualueelle. Luvan hakija valitti päätöksestä ja vaati korvauksia valtiolta. 
Lääninhallitus määräsi valtion korvausvelvolliseksi. Ympäristöministeriö valitti kor-
vauspäätöksestä. 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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Alueelle myönnettiin vuonna 1988 soranottolupa 473 000 k-m³:lle, josta 200 000  
k-m³ tuli käyttää ottamisalueen pohjan nostamiseen ja muihin maisemointitöihin. Lu-
pa 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 käyt-
töarvon pysyvän alentumisen, joka oli aiheuttanut maa-ainesten ottamista koske-
van luvan epäämisestä. Lääninhallitus hylkäsi hakemuksen. Perusteluina mm. että 
myönnetty lupa (473 000 k-m³) vastasi ennen 4.7.1980 harjoitettua vuotuista soran-
ottoa. 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-aines-
ten määrän noin 1 milj.k-m³:ksi. Vuosittaiset ottamismäärät tilalta olivat keskimää-
rin 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 laa-
dusta, 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 mo-
mentissa 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.

Kuva 32. Laajat ottoalu-
eet 10208, 10209, 10210 
(punaisella rajatut alueet) 
sijaitsivat HSO-alueen 
(sinisellä rajattu alue) 
välittömässä läheisyydes-
sä ja otto oli laajentunut 
myös suojelualueelle.

10210

10209

10208
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02/-961103

1101

1105 11061104

1102

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO

Luokittelematon

Otto käynnissä

Jälkihoitamaton

Muotoiltu

Jälkihoidettu

Ottolupa päättyy

Valtionmaat

HSO-alue

Rajoitetun oton alue0 1 000 metriä

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)
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Ottotilanne

1984
Alueella sijaitsi 5 ottoaluetta. Lisäksi HSO-alue rajoittui idässä laajaan ottoaluee-
seen.

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-alu-
eelle oli haettu ottolupaa. Lupahakemus hylättiin, jonka seurauksena maanomistaja 
haki valtiolta korvauksia. Lääninoikeus hylkäsi korvausvaatimukset, koska soran-
otto 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 sijait-
si matala ottoalue, 
josta maakerrokset oli 
kuorittu 2-3 metrin 
syvyydeltä.

että hakija ei ollut ryhtynyt ottamisen aloit-
tamiseksi erityisiä kustannuksia aiheuttaviin 
toimenpiteisiin.

Ympäristöministeriön mielestä alueelle oli 
tarpeellista saada ottolupa vanhan sorakuo-
pan maisemointiin. Lupa myönnettiin kym-
meneksi 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.

08/-04

03/-94

1205

1204

1203
1206

1202

1201

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO

Luokittelematon

Otto käynnissä

Jälkihoitamaton

Muotoiltu

Jälkihoidettu

Ottolupa päättyy

Valtionmaat

HSO-alue

Rajoitetun oton alue0 1 000 metriä

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:
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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 pohjoi-
seen.
Kuoppa 1204: Rajoittuu HSO-alueeseen. Otto oli päättynyt ja alue oli pääosin met-
sittynyt.
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 vuodek-
si. 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 

Kuva 35. 
Kotitarveottoa 
kuopassa 1203. 
Alueelle oli 
aikaisemmin 
suunniteltu 
laajaa ottotoi-
mintaa.

jossain määrin ja tietyin va-
rauksin jatkaa. Alueelle tuli 
laatia maisemointisuunni-
telma.

Lääninhallitus antoi 
vuonna 1984 lausuntonsa 
maisemointisuunnitelmas-
ta. Se katsoi ottamistoimin-
nan esitetyssä laajuudes-
saan aiheuttavan erikoisen 
luonnonesiintymän tuhou-
tumista ja jätti kunnanhalli-
tuksen myönteisen soranot-
topäätöksen vahvistamatta. 
Suunnitelman mukaan 
ottoalue olisi laajentunut 
huomattavasti.

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.



75Suomen ympäristökeskuksen raportteja 1| 2006

Norikemalmen/Porvoo; aluetunnus 17.

05/-8812/-85

1704

1702

1703

1701

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO

Luokittelematon

Otto käynnissä

Jälkihoitamaton

Muotoiltu

Jälkihoidettu

Ottolupa päättyy

Valtionmaat

HSO-alue

Rajoitetun oton alue0 1 000 metriä

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
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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 kotitar-
vekuoppa 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 jälkihoita-
maton 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 vä-
lissä 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 jälkihoitosuunni-
telman 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 va-
rastointiaika 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 hylkä-
si 1985. Tämän jälkeen hakijat vaativat valtiota korvaamaan heille luvan epäämisestä 
aiheutuneen vahingon. Vaatimus hylättiin lääninoikeudessa.
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Lintuharju; Hämeenkyrö/Viljakkala; aluetunnus 22.

09/-0503/-93
2204

2207

2201

2205

2206

2202

2203

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO

Luokittelematon

Otto käynnissä

Jälkihoitamaton

Muotoiltu

Jälkihoidettu

Ottolupa päättyy

Valtionmaat

HSO-alue

Rajoitetun oton alue0 1 000 metriä

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
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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 suojelualu-
eelta 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

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. Lupa-
määräyksissä 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 otta-
missuunnitelman olevan katselmuksessa todettujen periaatteiden mukainen.

Kunnanhallitus myönsi luvan 110 000 m³:lle kymmeneksi vuodeksi, jonka läänin-
hallitus vahvisti.

Kuva 37 Soranottoalue 
Lintuharjun HSO-alueen 
välittömässä läheisyydessä 
heikentää alueen kaunista 
maisemakuvaa (iso kuva). 
Toiminnassa ollut kotitar-
vekuoppa 2206 Lintuharjun 
HSO-alueen keskiosassa 
(pieni kuva).
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