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Hämeenkangas-Soininharju/Ikaalinen, Jämijärvi,Kankaanpää; aluetunnus 23.
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Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO

Luokittelematon

Otto käynnissä

Jälkihoitamaton

Muotoiltu

Jälkihoidettu

Ottolupa päättyy

Valtionmaat

HSO-alue

Rajoitetun oton alue0 3 000 metriä

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

Luokittelematon

Otto käynnissä

Jälkihoitamaton

Muotoiltu

Jälkihoidettu

Ottolupa päättyy

Valtionmaat

HSO-alue

Rajoitetun oton alue 0 3 000 metriä
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Ottotilanne

1984
Suojelualueelle rajattiin yksi rajoitetun oton alue. Lisäksi alueella oli seitsemän muuta 
pientä ottoaluetta. Jämin ilmailukoulun toiminta ulottui osin HSO-alueelle. 

2003
HSO-alueella oli neljä toiminnassa olevaa ottoaluetta 2304, 2307, 2308 ja 2314. Suurin 
osa alueella sijaitsevista kuopista oli pieniä ja jälkihoitamatta. Näistä kiireellisimmin 
kunnostusta tarvitsisivat kuopat 2307 ja 2318. Suojelualueella oli myös kaksi isoa 
ottoaluetta 2301 ja 2323. Kuoppa 2301 oli osin jälkihoidettu. Kuoppa 2323 sijaitsi pää-
osin rajoitetun oton alueella, mutta oli luoteisosassa ulottunut myös suojelualueelle. 
Kuopassa sijaitsi ampumahiihtostadion ja ampumaratoja. HSO-alueen välittömässä 
läheisyydessä koilliskulmassa sijaitsi laaja aktiivinen ottoalue 2331.

Suojelualueen välittömässä läheisyydessä sijaitsi Jämin matkailu- ja lomakeskus, 
jonka toiminta ulottui myös suojelualueelle. Alueella sijaitsi mm. moottorirata, len-
tokeskus ja laskettelurinne.

HSO-alueella sijaitsi lisäksi Kuninkaanlähteen Caravan-keskus, varuskunta-alue, 
ampumaratoja sekä runsaasti metsäautoteitä ja –uria.

Kuva 39. Iso Caravan-alue 
sijaitsi HSO-alueella

Kuva 38. Puolustusvoimien 
alueella oli paljon pieniä 
ottoalueita. Osa alueista 
oli ampumaratakäytössä.
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Kuva 41. Jämin matkailu- ja lomakes-
kuksen yhteydessä on mm. laskette-
lurinne, moottorirata ja lentokeskus. 
Osa toiminnoista sijoittui HSO-alu-
eelle.

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

Kuoppa: 2301    Tila: 8:16 (8:6)
Lupa on myönnetty vuonna 1986 yhdeksäksi vuodeksi 25 000 k-m³:lle. Koska alueelta 
oli jo aiemmin otettu soraa ja koska oli ryhdytty erityisiä kustannuksia aiheuttaviin 
toimenpiteisiin, maa- ja metsätalousministeriö piti aiemman kaivuun suunnitelmal-
lista loppuunsaattamista tarkoituksenmukaisena. 

Kesällä 2003 alue oli osittain taimettunut ja osin jälkihoitamatta.  

Kuva 42. Ottotoimintaa 
HSO -alueella kuopassa 
2307.

Kuoppa: 2307    Tila: 7:14
Alueelle haettiin vuonna 1984 ottolupaa 5250 m³:
lle kymmeneksi vuodeksi. Otto alueelta oli aloi-
tettu maa-aineslain voimaantulon jälkeen, mutta 
keskeytetty myöhemmin rakennuslautakunnan 
toimesta. Ympäristöministeriö piti maisemoin-
tiin perustuvaa lisäottoa alueella tarpeellisena. 
Lääninhallitus katsoi, että lupa voitiin myöntää  
500 k-m³ :lle eikä ottoaluetta saanut merkittävästi 
laajentaa. Lupa myönnettiin vuonna 1986 kahdek-
si vuodeksi 500 k-m³:lle. 

Kesällä 2003 alueella oli edelleen ottotoimintaa 
ja alue oli kokonaan jälkihoitamatta.

Kuoppa: 2323  
Alueelle myönnettiin vuonna 1985 miljoonan k-m³:n ottolupa 26 hehtaarin ottamis-
alueelle. Kyseessä oli vanhan noin 16 hehtaarin ottoalueen laajentaminen. 

Maa ja metsätalousministeriö piti aluetta soveltumattomana soranottoon. Maise-
mointiin tähtäävä ottoa pidettiin kuitenkin mahdollisena. Ottosuunnitelmaa tarkis-
tettiin, mutta ko.tietoja ei ollut käytettävissä. Ottoalueen pinta-ala on nykyään yli 21 
hehtaaria, joten lisäottoa alueella on tapahtunut.

Alueella on nykyään ampumahiihtokeskus.

Kuoppa: 2326    Tila: 2:53
Alueelle on myönnetty 10 000 k-m³:n ottolupa kymmeneksi vuodeksi vuonna 1983. 
Alueelle haettiin uutta lupaa vuonna 1989. Tämän hakemuksen yhteydessä YM il-
moitti lausunnossaan, ettei sillä ole tiedossa kaupunginhallituksen lupapäätöstä 
alueella aikaisemmin tapahtuneesta ottamistoiminnasta. 

Ottoaluetta oli tarkoitus laajentaa vanhasta kuopasta ensin koilliseen noin 100 met-
rin levyisenä kaistana alueen koillisrajalle asti. Sen jälkeen ottotoiminta suuntautuisi 
kohti ottoalueen lounais- ja kaakkoisreunaa noin 150 m:n levyisenä kaistana. Alueelta 
oli tarkoitus ottaa soraa 165 000 k-m³. 

YM totesi lausunnossaan, ettei alue sovellu soranottoon. Alueen maisemointiin 
tarvittava ottomäärä päätetäisiin myöhemmin. YM edellytti, että ensi vaiheessa kau-
punki selvittää jo tapahtuneen soranoton laajuuden ja onko otto tapahtunut maa-
aineslain mukaisessa järjestyksessä. 

Mahdollisesti maisemointiin tähtäävästä uudesta ottosuunnitelmasta ei ollut tietoja 
käytettävissä. 

Kuoppa: 2328    Tila: 4:77
Vanha ottoalue, johon haettiin vuonna 1982 ottolupaa 44 000 k-m³:lle. Lupapäätöstä 
asiasta ei ollut käytettävissä. Nykyisin alue on metsittynyt.
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Hyyppärän-Kaskistonnummen harjualue/Kiikala, Somero; aluetunnus 26. 

11/-06
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01/-01
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2603

2602
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2604

2606

2608
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310

2607

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO

Luokittelematon

Otto käynnissä

Jälkihoitamaton

Muotoiltu

Jälkihoidettu

Ottolupa päättyy

Valtionmaat

HSO-alue

Rajoitetun oton alue
0 2 000 metriä

Maapinta-ala: 1531 ha
Soranottoalueet yhteensä/HSO-alueella/ rajoitetunoton 
alueella: 48,5/2,7/1,3 ha
Metsähallituksen hallinnoima alue: 265 ha
Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet: Natura (80 %), 
Soidensuojeluohjelma (5 %) , Luonnonsuojelualue 
(15 %), Vanhojen metsien suojeluohjelma (5 %)
Pohjavesialue: I lk (95 %)
Kaavoitus:
Maakuntakaava
Arvokas harjualue
Johtolinjat; alueen keskiosassa 
Tieliikennevaraukset
Aluevaraukset:
Maa- ja metsätalousvaltainen alue
Virkistysalue
Liikennealue
Suojelualue



85Suomen ympäristökeskuksen raportteja 1| 2006

Ottotilanne

1984
HSO-alueella sijaitsi ottoalue kuopassa 2601 , joka rajattiin suojelualueen ulkopuolelle 
rajoitetun oton alueeksi. Lounaassa HSO-alue rajoittui kahteen laajaan ottoalueeseen 
2602 ja 2603, jotka sijaitsivat betonitehtaan lähistöllä. HSO-alueella sijaitsi lisäksi neljä 
kotitarvekuoppaa. Kiikalan lentokenttä sijaitsi suojelualueen keskiosassa.

2003
Rajoitetun oton alueella sijaitseva kuoppa 2601 oli laajentunut hieman HSO -alueelle. 
Toiminta kuopassa oli päättynyt ja alue oli jälkihoidettu. Yksi pieni kotitarvekuoppa 
2607 oli tullut alueelle, muutoin merkittäviä muutoksia soranotossa tai maankäytössä 
verrattuna vuoteen 1984 HSO-alueella ei ollut tapahtunut. Alueella ei ollut voimassa 
olevia maa-aineslupia. Alueen lounaispuolella olevat ottoalueet sen sijaan olivat 
toiminnassa ja laajentuneet merkittävästi.

Ottoluvat

Kuoppa: 2603 
Hyvin laaja soranottoalue, josta alueella sijaitseva betoniteollisuus ottaa raakava-
ransa. Ottoalue rajoittuu harjunsuojelualueeseen, mutta on kokonaisuudessaan 
sen ulkopuolella. Alkuperäisissä suunnitelmissa oli tarkoitus laajentaa soran-
ottoa maantien itäpuolella olevalle suojelualueelle. Soranottolupa on myönnet-
ty 1982. Vuonna 1989 alueelle haettiin jatkolupaa, mutta lääninhallitus hylkäsi 
hakemuksen, koska lupaa oli haettu 50 vuodeksi. Kunnanhallituksen lupapää-
töksessä ei myöskään oltu pyydetty vesiviranomaisten eikä ympäristöministe-
riön lausuntoja. Laadittiin uusi suunnitelma ja lupa myönnettiin vuonna 1991 
kymmeneksi vuodeksi. Luvan myöntämisen jälkeen on kuoppaan rakennet-
tu uusi tehdashalli. Lupa on jälleen uusittu kymmeneksi vuodeksi vuonna 2001.  
 

Kuva 43. Betoniteollisuus ja laaja ot-
tamisalue 2603 sijaitsivat HSO-alueen 
välittömässä läheisyydessä (yläkuva). 
Ottoalue 2601 oli pääosin jälkihoidettu 
(alakuva). 
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Kuopat: 2601 ja 2602    Tila: 2:36 (nyk. 2:73,2:81)
Kuoppa 2601 sijaitsee suojelualueen sisäpuolella rajoitetun oton alueella. Sieltä on 
otettu soraa 1970-luvun puolivälistä lähtien. Vuonna 1982 haettiin 1,2 milj.k- m³ :
n soranottolupaa tilalle 2:36. Suunnitellusta ottoalueesta puolet oli suojelualueen 
sisäpuolella. Lääninhallitus hylkäsi hakemuksen kokonaisuudessaan. Luvan hakija 
muutti suunnitelmaa siten, että suojelualueella oleva ottoalue pieneni yhdeksästä 
hehtaarista 1,5 hehtaariin. Lupa myönnettiin vuonna 1984. Luvan hakija valitti lää-
ninoikeuteen siitä, että suojelualueen sisäpuolella olevaa aluetta ei ollut mahdollista 
kokonaisuudessaan hyödyntää soranottoalueena. Lääninoikeus hyväksyi valituk-
sen ja määräsi valtion korvausvelvolliseksi. Valtio valitti päätöksestä korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen. Ympäristöministeriön mielestä vahinko maanomistajalle ei ollut 
huomattava, koska tilalla voitiin harjoittaa soranottotoimintaa suojelualueen ulko-
puolella. Korkein hallinto-oikeus kumosi lääninoikeuden päätöksen ja hylkäsi luvan 
hakijan korvaushakemuksen vuonna 1988. 

Vuonna 1990 kuopan 2601 suojelualueelle ulottuvalla osalla oli rikottu lupamäärä-
yksiä ja otto oli laajentunut luparajan yli. Kuopan 2601 maisemoimiseksi on myönnet-
ty kaksi soranoton jatkolupaa yhteensä 21500 k-m³:lle vuosina 1991 ja 1995. Viimeisin 
lupa oli voimassa 1997 asti.

Kuopalle 2602 on haettu jatkolupaa vuosina 1991 ja 2001. Kuoppa oli laajentunut 
ja rajoittui HSO-alueen rajaan, mutta oli kokonaisuudessaan sen ulkopuolella. 
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Varesjärven harjualue; Suomusjärvi; aluetunnus 31
.

12/-9512/-91
3101

3102

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO

Luokittelematon

Otto käynnissä

Jälkihoitamaton

Muotoiltu

Jälkihoidettu

Ottolupa päättyy

Valtionmaat

HSO-alue

Rajoitetun oton alue0 900 metriä

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

1984
Alueella oli kaksi pientä kotitarvekuoppaa. Muutoin alue oli varsin luonnontilai-
nen.

2003
Ei merkittäviä muutoksia soranottotilanteessa eikä muussa maankäytössä. Kuoppa 
3101 oli hieman laajentunut ja osin jälkihoitamatta. Alueella ei ollut voimassa olevia 
ottolupia eikä ottotoimintaa.

Ottoluvat
Kuoppa: 3101   Tila: 1:271
Lupa myönnetty vuonna 1986 viideksi vuodeksi 5000 k-m³ :lle. Luonteeltaan otto 
oli kotitarveottoa, mutta hakija piti tärkeänä esittää ottosuunnitelma ja hakea lupa 
ottamiseen. Maa- ja metsätalousministeriön mielestä alueella oli mahdollista toteuttaa 
maisemointiin tähtäävää soranottoa. Luvan voimassaoloaikana alueelta otettiin soraa 
vain n. 1000 m³. Alueelle myönnettiin vielä kolmen vuoden jatkolupa.

Maisemointi oli tarkoitus toteuttaa kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa 
piti maisemoida montun itäosa ja toisessa vaiheessa länsiosa, jonka jälkeen istutettai-
siin männyntaimenia. Maastokäynnillä 2003 todettiin, ettei aluetta oltu maisemoitu 
suunnitelman mukaisesti.
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Säkylänharju/Säkylä, Köyliö; aluetunnus 32.

12/-9706/-91

12/-0112/-97

09/-9912/-89

12/-89
12/-89

12/-98
12/-88

3213

3201

3201

3212

3203

3207

3214

3208

3206

3205

3210

3215

32113209

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO

Luokittelematon

Otto käynnissä

Jälkihoitamaton

Muotoiltu

Jälkihoidettu

Ottolupa päättyy

Valtionmaat

HSO-alue

Rajoitetun oton alue 0 2 000 metriä

Maapinta-ala: 2323 ha
Soranottoalueet yhteensä/HSO-alueella/rajoitetunoton alueella: 
61,5/26,7/13,4 ha
Metsähallituksen hallinnoima alue: 2168 ha
Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet: Natura (40 %)   
Pohjavesialue: I lk (95%)
Kaavoitus:
Maakuntakaava
Arvokas harjualue
Johtolinjat; alueen luoteis- ja pohjoisosassa
Aluevaraukset:
Erityistoimintojen alue
Maa- ja metsätalousvaltainen alue
Suojelualue
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Ottotilanne

1984
HSO-alueen sisälle rajattiin kolme rajoitetun oton aluetta, joilla sijaitsevat kuopat 
3201, 3207, 3208 ja 3212. Alueella oli kaksi muuta kotitarvekuoppaa. Suurin osa HSO-
alueesta oli varuskunta-aluetta ja alueella sijaitsi mm. useita ampuratoja (3202)

2003
Alueella oli kaksi uutta toiminnassa olevaa ottoaluetta 3209 ja 3210, jotka näkyvät hy-
vin kauniissa maisemassa ja joissa otto oli ulottunut pohjaveden pinnan alapuolelle. 
Muutoin HSO-alueelle ei ole tullut uusia kuoppia. Useat ottoalueet (3203-3206 ja 3213) 

Kuva 44. Laajahko toimin-
nassa ollut ottoalue 3209. 

Kuva 45. Otto oli ulottunut 
pohjaveden pinnan alapuo-
lelle kuopassa 3210.

Ottoluvat

Kuoppa: 3204, 3206, 3203    Tilat:  8:53 (nyk. 8:61, 8:62 ja 8:59) ja 8:54
Koko alue käsittäen nykyiset kuopat 3203, 3204 ja 3206 ja niiden väliset alueet (nykyi-
set tilat 8:59 ja 8:61, ennen 8:53) on 1980-luvun alkupuolella suunniteltu soranottoalu-
eeksi. Näin muodostunut ottamisalue olisi ollut yli 800 m leveä, mutta suunnitelma 
ei kuitenkaan toteutunut.

Ottoalueelle 3204 on myönnetty 5000 k-m³:n soranottolupa viideksi vuodeksi vuon-
na 1984. Kun lupa umpeutui haki alueen uusi omistaja Rauman kaupunki jatkolupaa 
kymmeneksi vuodeksi 120 000 k-m³:lle. Ottoa oli tarkoitus laajentaa länteen, niin että 
ottoalue käsittäisi koko tilan. Kunta ei myöntänyt ottolupaa, sillä sen mielestä otto 
turmelisi Kiviharjun muinaisen rantatörmän ja aiheuttaisi kauniin maisemakuvan 
tuhoutumisen. Ottosuunnitelmaa edellytettiin muutettavaksi siten, että otto tapah-
tuu jo olemassa olevan kuopan alueella. Siinä ottamista voitaisiin jatkaa ottopaikan 
siistimiseksi ja kunnostamiseksi sekä alueen yhteensovittamiseksi viereiseen tilaan 
(kuoppa 3203) ja siellä tapahtuvaan maa-ainesten ottoon. Alue sijaitsi harjunsuoje-
lualueen välittömässä läheisyydessä.

olivat laajentuneet aivan HSO-
alueen rajalle. Useat näistä alu-
eista olivat jälkihoitamattomia 
ja jyrkkärinteisiä. Kuoppa 3214 
oli laajentunut HSO-alueelle, 
mutta se oli jo metsittynyt eikä 
ollut toiminnassa. Luvanmu-
kaista ottotoimintaa oli kuopas-
sa 3213. Rajoitetun oton alueella 
sijaitsevaan kuoppaan 3201 oli 
perustettu ampumarata. 
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Ottoalueelle 3206 myönnettiin vuonna 1984 soranottolupa 20 000 k-m³:lle. Lupa-
hakemuksia ja ottosuunnitelmia alueelta ei ollut käytettävissä.

Laajalla soranottoalueella nykyisellä tilalla 8:62 (kuoppa 3203) on ollut ottotoi-
mintaa vuodesta 1963. Ottosuunnitelmia tai lupahakemuksia alueelta ei ollut käy-
tettävissä. 

Kuoppa: 3205    Tila: 2:61
Rauman kaupunki haki omistamaansa tilaan soranottolupaa vuonna 1983. Alueel-
la oli ennestään vanha sorakuoppa. Aineksen kokonaismääräksi alueella arvioitiin  
690 000 k-m³. Ottolupa myönnettiin vuonna 1984 viideksi vuodeksi 50 000 m³:lle. 
Luvan voimassaoloa jatkettiin vuonna 1989 kymmeneksi vuodeksi ottomäärän ollessa 
100 000 m³. Kuoppa sijaitsi suojelualueen välittömässä läheisyydessä. 
 
Kuoppa: 3207    Tilat: 3:105, 3:108
Ottamisalue sijaitsi Huovinrinteen varuskunnan harjoitusalueella, missä oli rajoi-
tettu soranottomahdollisuus. Alue oli valtion omistuksessa. Puolustusministeriö oli 
vuonna 1965 tehdyllä sopimuksella myöntänyt Köyliön kunnalle soranotto-oikeuden 
alueelta niin kauaksi aikaa, kun siinä on soraa. Alueelta on soraa otettu vuodesta 
1965 alkaen vähäisiä määriä (1000-2000 m³/vuosi). 1980-luvun puolessa välissä oli 
ottamisalueen laajuus noin 0,6 ha. Maa-aineslain voimaantulon jälkeen oli kuopasta 
otettu soraa kotitarveottona eikä ottolupaa ole haettu. Kuopan länsiosaa hyödynsi 
varuskunta ja itäosaa Köyliön kunta. Ottamisalueiden välissä oli kannas 80-luvun 
lopulla.

Köyliön kunnalla oli suunnitelmissa 80-luvun puolessa välissä laajentaa ottoaluetta 
itään niin että ottoalue olisi viisi hehtaaria ja otettava soramäärä 450 000 k-m³. Suun-
nitelma todettiin kuitenkin olevan ristiriidassa harjujensuojeluohjelman tavoitteiden 
kanssa. Laadittiin uusi ottamissuunnitelma ja ottolupa myönnettiin 1987 kymmeneksi 
vuodeksi ja 20 000 m³:lle. 

Vuonna 1990 kaivu-alueen pinta-ala oli 0,45 ha ja alin kaivutaso 5-6 metriä luon-
nollisesta maanpinnasta. Puolustusministeriö haki soranottolupaa alueen länsiosaan 
vuonna 1991. Lupaa haettiin vanhan ottamistoiminnan jatkamiseksi ja alueen saatta-
miseksi maisemallisesti tyydyttävään kuntoon. Ottosuunnitelman mukaan ottoalu-
een pinta-ala oli 1,2 hehtaaria ja Köyliön kunnan ottoalueen pinta-ala 1,5 hehtaaria 
eli yhteensä 2,7 hehtaaria. Samalla kuoppien välillä oleva kannas poistettaisiin ja 
kuopat yhdistettäisiin. Puolustusministeriö sai ottoluvan 1991 kymmeneksi vuodeksi 
15 000 m³:lle.

Vuonna 2003 ottoalueen pinta-ala oli noin 2,1 hehtaaria.

Kuoppa: 3212    Tilat: 3:17 (nyk. 13:56) ja 12:13 (nyk. 12:26)
Alueen omistaa valtio ja soraa sieltä on otettu 1940-luvulta lähtien. Soranotto-oikeuk-
sia on ollut sekä yksityisillä että Vampulan kunnalla. Vampulan kunta on pitänyt 
soranottoa alueelta välttämättömänä, koska Vampulan kunnan alueella ei ole omia 
sora-alueita. 1980-luvun puolesta välin soranotto ei ole perustunut sopimuksiin, vaan 
se oli jatkunut vanhojen rauenneiden sopimusten pohjalta, joita Vampulan kunta ja 
eräät yksityiset henkilöt olivat tehneet aikaisempien maanomistajien kanssa. Näin 
ollen velvoitetta soranoton jatkamiseen kuopasta ei ollut. Seutukaavaliiton lausun-
nossa vuonna 1983 todettiin, että kuopasta voidaan ottaa soraa ainoastaan ottoalueen 
maisemavaurioiden korjaamiseksi. Vuonna 1986 Vampulan kunnalle myönnettiin 
20000 k-m³ :n soranottolupa viideksi vuodeksi. Oton oli määrä tapahtua kuopan 
länsipäädystä ns. siistimisottona. Luvan päätyttyä todettiin että lupaehtoja oli rikottu; 
soraa oli kaivettu hallitsemattomasti ja otto oli ulottunut lupa-alueen ulkopuolelta.

Jatkolupa maisemavaurioiden korjaamiseksi myönnettiin vuonna 1992 viideksi 
vuodeksi 10000 k-m³:lle. 
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Pulkkilanharju/Asikkala; aluetunnus 35.

05/-94
3501

3502

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO

Luokittelematon

Otto käynnissä

Jälkihoitamaton

Muotoiltu

Jälkihoidettu

Ottolupa päättyy

Valtionmaat

HSO-alue

Rajoitetun oton alue0 1 000 metriä

 
 

Maapinta-ala: 114 ha
Soranottoalueet yhteensä/HSO-alueella/rajoitetunoton alueella: 
1,6/1,6/- ha
Metsähallituksen hallinnoima alue: 5 ha
Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet:  
Maisemakokonaisuus (100 %), Luonnonsuojelualue (5 %), 
Natura (2 %)   
Pohjavesialue: II lk (100 %)
Kaavoitus:
Maakuntakaava
Tiestö, linjaus alueen halki etelä-/pohjoissuunnassa
Aluevaraukset:
Suojelualue, maa- ja metsävaltainen alue
Liikennealue; alueen eteläkärki
Yleiskaava
Päijänteen rantaosayleiskaava(v.2001)
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Ottotilanne

1984
Alueella vanha jyrkkärinteinen jälkihoitamaton ottoalue 3501.

2003
Ottoalue 3501oli laajentunut ja oli edelleen jyrkkärinteinen. Ottoalueen pohja oli osin 
jälkihoidettu. Alueella oli ilmeisesti edelleen vähäistä kotitarveottotoimintaa. 

Ottoluvat

Kuoppa: 3501    Tila: 10:62 (nyk. 10:68)
Vuonna 1982 laaditun ottosuunnitelman mukaan alueelta oli saatavissa 139 000 m³ 
soraa, mikäli pohjataso on + 80,0 m, mikä on lähes sama kuin vieressä sijaitsevan 
Päijänteen veden korkeus. Alueella oli 1,2 hehtaarin vanha ottoalue, jonka rintaukset 
olivat erittäin jyrkät. Ottoalue ei näkyisi Päijänteelle eikä maantielle.

Ottosuunnitelmaan edellytettiin tehtävän muutama korjaus, mm. ottamista ei saisi 
laajentaa etelään päin vaan silloisen rintauksen alareuna säilytettäisiin ottamistasossa 
ja kuoppa siltä osin luiskattaisiin kaltevuuteen 1:3. Muutosten jälkeen ottosuunnitel-
ma sisälsi vain luiskauksesta saatavan soran määrän, eli noin 90 000 k-m³. Ottolupa 
myönnettiin vuonna 1984 kymmeneksi vuodeksi.  

 

Kuva 46. Pulkkilanharjulla sijaitseva 
ottoalue 3501 oli jyrkkärinteinen ja osin 
jälkihoitamaton. Muutoin Pulkkilanharju 
oli säästynyt soranotolta.
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Pässinlukot-Nummenlukot/Hausjärvi; aluetunnus 38.

08/-97
3801

3805

3803

3804

3802

3806

3807

3808

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO

Luokittelematon

Otto käynnissä

Jälkihoitamaton

Muotoiltu

Jälkihoidettu

Ottolupa päättyy

Valtionmaat

HSO-alue

Rajoitetun oton alue0 1 000 metriä

Maapinta-ala: 554 ha
Soranottoalueet yhteensä/HSO-alueella/rajoitetunoton alueella: 
2,6/2,5/- ha
Metsähallituksen hallinnoima alue: -
Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet: 0%
Pohjavesialue: I lk (100 %)
Kaavoitus:
Maakuntakaava
Johtolinjat; useita linjauksia kulkee alueen halki
Tiestö, linjaus alueen länsireunaa pitkin sekä alueen halki  
itä-/länsisuunnassa
Aluevaraukset:
Suojelualue
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Ottoalueet

1984
Alueella oli kahdeksan ottoaluetta, joista suurin osa oli pieniä. Lisäksi alueella sijaitsi 
tekopohjavesilaitoksen imeytysaltaat ja alueen halki kulkee iso sähkölinja.

2003 
Alueella oli edelleen kahdeksan ottoaluetta, joista kuoppa 3801 oli laajentunut mer-
kittävästi. Kuoppa 3801 oli pääosin jälkihoitamatta ja siellä sijaitsi varastokasoja. 
Kuopissa 3803 ja 3805 oli ottotoimintaa ja ne olivat jälkihoitamattomia. Muilla alueilla 
ottotoiminta oli päättynyt ja ottoalueet olivat osin metsittyneet. Tekopohjavesilaitos 
oli edelleen toiminnassa.

Kuva 47. Ottoalue 3801 
oli laajentunut huomat-
tavasti vuodesta 1984. 
Alueella oli edelleen 
varastokasoja ja se oli 
pääosin jälkihoitamatta.

Soranotto alueella on aloitettu kesällä 1979, jolloin Hausjärven rakennuslautakunta 
myönsi 380 000 k-m³:n luvan soranottoon. Maa-aineslain tultua voimaan vuonna 
1982, maanomistaja haki 380 000 m³:n soranottolupaa 20 vuodeksi. Hakemus sisälsi 
vuonna 1979 tehdyn soranotto- ja jälkihoitosuunnitelman. Ympäristöministeriön 
vuonna 1984 antamassa lausunnossa todettiin, että otto alueella pitäisi keskeyttää 
ja uusi ottosuunnitelma pitäisi laatia ennen kuin maisemointiin tähtäävä soranot-
to voisi jatkua. Ottolupa myönnettiin kesällä 1984 kymmeneksi vuodeksi 130 000  
k-m³:lle. Lupaehtoina oli mm. että otto tehdään vaiheittain siten, että suunnitelmaan 
merkityt alueet 1-6 otetaan vuorotellen käyttöön ja maisemoidaan kunkin alueen 
tultua otetuksi. 

Kolme henkilöä valitti kunnanhallituksen päätöksestä lääninhallitukseen, sillä 
heidän mielestään suunniteltu ottotoiminta aiheuttaa kauniin maisemakuvan tur-
meltumista. He vaativat alueen asettamista toimenpidekieltoon. Ympäristöministeriö 
totesi lausunnossaan, ettei kunnanhallituksen päätös vastannut ministeriön aiemmin 
antamaa lausuntoa. Ministeriö olisi sallinut korkeintaan viiden vuoden ottoluvan 
sekä edellyttänyt täydellisemmän ottosuunnitelman. Hämeen lääninhallituksen ym-
päristönsuojelutoimisto sen sijaan hyväksyi esitetyt suunnitelmat. Lääninhallitus 
hylkäsi valituksen kunnanhallituksen tekemästä soranottopäätöksestä ja vahvisti 
kunnanhallituksen päätöksen vuonna 1985. Perusteluina oli mm. että "kysymyksessä 
olevan alueen maisemallinen arvo ja luonnonesiintymän erityisarvo perustuu satojen 
hehtaarien suuruiseen kokonaisuuteen, missä hyväksytty soranotto on vain hyvin 
pieni osa". 

Asiasta valitettiin Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jonka mielestä lupahake-
muksen perusteena olevat suunnitelma-asiakirjat olivat puutteelliset ja ristiriitaiset 
erityisesti pohjavesiolojen selvittämisen osalta. KHO kumosi kunnanhallituksen ja 
lääninhallituksen päätökset ja palautti asian kunnanhallitukselle uudelleen käsitel-
täväksi. 

Luvanhakija laati uuden soranottosuunnitelman . Soranottolupa myönnettiin 
vuonna 1987 kymmeneksi vuodeksi 70 000 k-m³ :lle. Päätöksessä edellytettiin, että 
osa-alueiden maisemointi ja metsitys hoidetaan vuosittain. Lääninhallitus totesi, et-
tei kuoppaa tulisi syventää eikä ottoaluetta laajentaa enemmän kuin maisemoinnin 
toteuttamiseksi on tarpeellista ja mikäli luiskien ylä- ja alaosat pyöristetään maas-
toon sopivaksi, esitetty suunnitelma toteuttaa tyydyttävästi maisemointivaatimukset. 
Näin ollen lääninhallitus vahvisti kunnanhallituksen päätöksen.  

Ottoluvat

Kuoppa: 3801     
Tila: 5:23
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04/-0407/-93

10/-0705/-02

11/-92 3911

3910

3908

3915

3916

3907

3912

3914

3909

3913

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO

Luokittelematon

Otto käynnissä

Jälkihoitamaton

Muotoiltu

Jälkihoidettu

Ottolupa päättyy

Valtionmaat

HSO-alue

Rajoitetun oton alue0 2 000 metriä

Lahden mutka I Salpausselkä/Hollola,Hämeenkoski, Kärkölä; aluetunnus 39.

01/-93

11/-92
3908

3916

3902

3904

3905

3907

3906

3903

3901

390

Merkkien selitys
Soranottoalueet
JÄLKIHOITO

Luokittelematon

Otto käynnissä

Jälkihoitamaton

Muotoiltu

Jälkihoidettu

Ottolupa päättyy

Valtionmaat

HSO-alue

Rajoitetun oton alue0 2 000 metriä

Maapinta-ala: 2912 ha
Soranottoalueet yhteensä/HSO-alueella/ rajoitetunoton alueella: 26,9/5,2/- ha
Metsähallituksen hallinnoima alue: 46 ha
Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet: Maisemakokonaisuus (10%)
Pohjavesialue: I lk (95 %)
Kaavoitus:
Maakuntakaava
Johtolinja; suojelualueen lounaisosan halki
Tiestö, seudullinen pääväylä alueen keskiosan halki itä-/länsisuunnas-
sa. Toinen tielinja alueen lounaisosassa.
Aluevaraukset:
Suojelualue; pääosin
Maa- ja metsävaltainen alue; vähäisiä reuna-alueita
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Ottotilanne

1984
Alueella oli arviolta seitsemän pientä ottoaluetta. Suojelualueen välittömässä lähei-
syydessä keskiosan kaakkoiskulmalla sijaitsi laajahko ottoalue. 

2003
Alueen keskikohdan kaakkoisosassa oli laaja toiminnassa oleva ottoalue 3910, joka 
sijaitsi osin suojelualueella. Alueella oli 300 000 k-m³:n ottolupa vuoteen 2007 asti. 
Suojelualueeseen rajoittuvassa kuopassa 3911 toimii moottorirata. Alueella oli lisäksi 
12 pienehköä ottoaluetta, joista suurin osa oli jälkihoitamatta.

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

Ottoluvat

Kuoppa 3908
Alue oli ostettu Hollolan kunnalta soranottoa varten ja sieltä oli otettu soraa vuodesta 
1970 lähtien. Vuonna 1982 alueelle haettiin 8000 k-m³:n soranottolupaa 1,1 hehtaarin 
alueelle kymmeneksi vuodeksi. Sora oli tarkoitus käyttää sementtivalimon tarpeisiin. 
Maa-ainesten keskimääräinen ottamissyvyys oli 7 m. 

Kunnan kaavoitusinsinöörin mielestä suunniteltua ottoa voitiin verrata kotitarve-
ottoon. Koska sora tuli käytettäväksi maanomistajan elinkeinon harjoittamista varten, 
lupa kuitenkin vaadittiin. Vesipiirin ja ministeriön lausuntoa ei kuitenkaan nähty 
tarpeelliseksi pyytää. Kunnanhallitus myönsi ottoluvan vuonna 1982 kymmeneksi 
vuodeksi.
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Kuva 49. Ottoalueella 
3908 kunnostus- ja siisti-
mistyöt oli tekemättä.

Kuva 50. Ottoalueelta 
3910 on lupa ottaa soraa 
vuoteen 2007 asti. Otto 
ulottui osin HSO-alueelle. 

Kun lupa umpeutui haettiin uutta lupaa. Lupaa haettiin kahdeksi vuodeksi 4000 
k-m³:lle. Alkuperäinen suunnitelma oli hakea kymmeneksi vuodeksi 25000 k-m³ :lle. 
Lääninhallitus totesi maastokäynnin perusteella kunnanhallitukselle, että alueella 
ei oltu tehty kunnostus- ja siistimistöitä, sillä esimerkiksi luiskien reunat olivat jyr-
kät. Lääninhallituksen mielestä alueelle voitiin myöntää korkeintaan maisemointiin 
tähtäävä ottolupa. Ympäristöministeriö totesi, että kunnan vuonna 1982 myöntä-
mästä lupahakemuksesta ei oltu pyydetty ministeriön lausuntoa, vaikka alueella oli 
luonnonsuojelun kannalta valtakunnallista merkitystä. Lupapäätöstä ei myöskään 
oltu saatettu ministeriön tietoon. Uutta ottamislupaa ei ministeriön mielestä voitu 
myöntää.

Alue oli edelleen jälkihoitamatta kesällä 2003.  

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