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SUUNNITELMASELOSTUS 
 
 
1. MAANOMISTUS 
 
Ottamisalue sijaitsee tilojen Puunkolo 171-402-59-0 ja Vuorela III 171-405-2-29 
alueella. Kiinteistöt omistaa Juho Pöyhönen.  
       
 
2. YLEISKUVAUS 
 
Suunniteltu alue sijaitsee Joroisten kunnan Häyrilän ja Kaitaisen rekisterikylissä 
n. 15 km Joroisten keskustasta etelään (liitekartat). Kiinteistöillä on aiemmin ollut 
soranottotoimintaa jo kymmenien vuosien ajan ja nyt haetaan uutta maa-ainek-
sen ottolupaa entisen mentyä vanhaksi. Edellinen lupa on myönnetty v. 2011 
Destialle, jolta Juho Pöyhönen on alueet ostanut itselleen v. 2020. Uutta lupaa 
haetaan 15 vuodeksi, koska alue on merkitty Etelä-Savon maakuntakaavaan 
maa-ainesten ottoalueeksi ja hyvin syrjäisen ja kaukana asutuksesta ja teistä 
oleva sijainnin vuoksi toiminnalla ei ole merkittäviä ympäristövaikutuksia. 
Alueella on olemassa myös ympäristölupa, joka on myönnetty 5.4.2013 kivien 
murskaukseen ja puretun päällysteen ja puhtaiden leikkausmaiden väliaikaiseen 
varastointiin. Luvan tarkistaminen on viimeistään 31.3.2022. 
Soranottotoimintaa on ollut molempien tilojen alueella ja viimeisimmäksi ottotoi-
mintaa on ollut tilan Vuorela III 2:29 puolella tilan eteläpäässä. Toiminta on ollut 
viime vuosina hyvin vähäistä. Ottoalueen läpi kulkee metsäautotie, jonka kautta 
on tieyhteys Valtatielle 5. Ottamistoimintaan liittyy soran seulominen ja mahdol-
lisesti kivien murskaus mikäli kiviainesta löytyy siihen riittävästi.  
 
Ottamisalue ei sijaitse pohjavesialueella eikä läheisyydessä ole luonnonsuoje-
lualueita. Keski-Suomen maakuntakaavassa alue on merkitty maa-ainesten ot-
toalueeksi (Majakangas-Harjanka EO 4.311).  
 
Lähimmät asutut kiinteistöt sijaitsevat ottoalueen reunasta n. 1,5 km luotee-
seen. Lähimmät vapaa-ajan käytössä olevat kiinteistöt sijaitsevat n. 1,1 km:n 
ottoalueesta pohjoiseen. Ottoalue on muutoinkin hyvin syrjäisellä seudulla, jolla 
ei ole maisemallista merkitystä.   
 
 
3. NYKYTILANNE KASVILLISUUDEN OSALTA, MAAPERÄOLOSUHTEET 
 
Suunnitellulta toiminta-alueelta on puusto hakattu pois lähes kokonaan toimin-
nan aikaisemmassa vaiheessa. Osalla aluetta kasvaa kuitu- ja tukkipuun ko-
koista mäntymetsää. Käytännössä alue on avointa aluetta, johon on paikoin kas-
vanut vesakkoa ja puun taimia. 
 
Maaperässä on pääasiassa hienoa ja karkeaa soraa sekä jonkin verran kiviä. 
Kalliota ei alueella ole havaittu.  
 
 
4. POHJAVESIOLOSUHTEET JA NIIDEN SUOJELU 
 
Ottamisalue ei sijaitse pohjavesialueella. Vedenottamoita tai kaivoja ei lähistöllä 
ole. Alueella on kaksi pohjavesiputkea. Tilan Puunkolo 59:0 koillisosassa on poh-
javesiputki, jonka pää on korkeudella +112.22. Vesipinta putkessa oli 5.5.2021 
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tasolla +109.06. Tilan Vuorela III puolella olevan pohjavesiputken pää on korkeu-
della +114.10 ja vesipinta siinä oli 5.5.2021 tasolla +111.58. Tilan Vuorela III 
puolella, n. 130 m pohjavesiputkesta itään, oli yksi kuoppa kaivettu pohjaveteen 
saakka. Pohjaveden pinnan korkeus oli siinä kohtaa 5.5.2021 tasolla +110.40. 
Tilan Puunkolo 59:0 pohjoispäässä on avo-oja, josta vesi virtaa läheiseen Synk-
käpuroon. Vesipinnan korkeus ojassa oli 5.5.2021 tasolla +107.10 metsäautotien 
vierestä mitattuna ja maasto laskee siitä voimakkaasti Synkkäpuroon päin.  
Kokonaisuudessaan pohjaveden virtaussuunta alueella on luoteeseen päin 
 
Suunnitelman alimmaksi ottosyvyydeksi on tilan Puunkolo 59:0 puolella määri-
tetty ottoalueella 1 +111,50 ja ottoalueella 2 +110.50, jolloin pohjaveden päälle 
jää 1-2 m:n paksuinen kerros hiekkaa. Tilan Vuorela III -puolella ottaminen ulo-
tetaan pohjaveden alle, kuten edellisessäkin luvassa on ollut. Pohjaveden pinta 
jää tällä alueella n. tasolle +110.40. Ottaminen ulotetaan väh. n. 3-4 m pohjave-
sipinnan alapuolelle.  
 
 
5. SUORITETUT MAASTOMITTAUKSET 
 
Suunnitelmaa varten aluetta mitattiin 5.5.2021 GPS –mittauksena. Suunnitelman 
laadinnassa käytettiin myös apuna Maanmittauslaitoksen kartta- ja laserkeilaus-
aineistoa. Saatavat maa-ainesten määrät on laskettu Terra Modeler Field maas-
tomalli- / massalaskentaohjelmalla.  
 
Suunnitelman koordinaattijärjestelmä on ETRS TM35 ja korkeusjärjestelmä 
N2000. 
 
 
6. SUUNNITELTU OTTAMISMÄÄRÄ, -ALUE, AIKATAULU SEKÄ 
SUOJAETÄISYYDET 
 
Ottoalue on kokonaisuudessaan n. 3,90 ha:n ja koko ottamisalue n. 5 ha (varas-
toalueet mukaan laskettuna). Ottoalue jakaantuu kahteen eri alueeseen, joista 
ottoalue 1 (5,50 ha) sijoittuu molempien kiinteistöjen alueelle ja ottoalue 2 (0,40 
ha) tilan Puunkolo 59:0 alueelle. Alueelta on laskettu saatavan maa-ainesta kaik-
kiaan n. 190 000 m3 ktr suunnitelmassa esitetyin rajauksin. Lupaa haetaan nyt 
150 000 m3:n määrälle 15 vuoden ajalle, joten vuotuinen ottomäärä on keski-
määrin n. 10 000 m3 ktr keskimääräisen ottosyvyyden ollessa n. 4,9 m. Enimmil-
lään ottokorkeutta on n. 13 m. 
 
Tilojen rajoille jätetään 10 m:n levyinen suojakaista.  
 
 
7. MAA-AINEKSEN OTTAMINEN 
 
Ottamisalueet sekä ottamissyvyydet merkitään maastoon paaluilla ja kor-
keusmerkeillä. Alueelle asennetaan työmaasta kertovia tauluja sekä jyr-
kästä seinämästä varoittavia tauluja kun luiskan jyrkkyys on suurempi 
kuin 1:2. 
 
Humuskerros varastoidaan ottamisalueen reunoille sekä suunnitelmakartalla nä-
kyville pintamaiden läjitysalueille odottamaan ottamistoiminnan loppumista. Pin-
tamaat levitetään loppuvaiheessa viimeisteltyjen luiskien ja pohjan päälle.  
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Soran ottaminen ulotetaan alimmillaan tasoon +110,50-+111.50 tilan Puunkolo 
59:0 ja n. tasoon +106.40 tilan Vuorela III puolella leikkauspiirustusten mukai-
sesti. Ottotasoa osoittava syvyysmerkki asennetaan siten, että siitä voidaan seu-
rata ottamisen syvyyttä. Ottaminen suoritetaan käyttäen normaaleja luiskan kal-
tevuuksia siten, että alueen reunoille jää maata jolla voidaan viimeistellä luiskat 
kaltevuuteen n. 1:3. Käytännössä ottaminen tapahtuu kaivualueella, jolloin otto- 
ja kaivualueiden väliin jää viimeistelyyn tarvittava maa-aines. Ottamisvaiheessa 
kannattaa montun pohjalle jättää maastoon sulautuvia kumpareita elävöittämään 
maisemaa ajatellen ottotoiminnan jälkeistä aikaa. Maisemaa elävöittävät kumpa-
reet tehdään pääasiassa ottotoiminnasta jääneillä ylijäämäkiviaineksilla sekä 
hienojakoisella maa-aineksella.  
Liikenne ohjautuu nykyistä tieyhteyttä pitkin metsäautotien kautta Valtatielle 5, 
johon on käytettävissä kaksi eri reittiä. Tien käytöstä ei ole olemassa erillistä so-
pimusta eikä sitä ole yksiköity. Tie pidetään liikennöitävässä kunnossa.  
 
Alueella tullaan seulomaan kiviaineksia ja mahdollisesti murskaamaan vähäi-
sessä määrin kiviä mikäli niitä löytyy riittävässä määrin. Murskaustoiminta tu-
lee olemaan kuitenkin sen verran vähäistä, että ympäristölupaa toiminnalle ei 
ole tarpeen hakea. Nykyisin voimassa olevassa ympäristöluvassa esitettyä 
puretun päällysteen ja pintamaiden vastaanottoa ja välivarastointia ei alueella 
enää tehdä. Mikäli murskaustoimintaa tullaan harjoittamaan niin siitä tehdään 
meluilmoitus Joroisten kuntaan viimeistään 30 vrk ennen toiminnan aloitta-
mista.   
 
 
8. RAJANAAPURIT JA NAAPURIEN KUULEMINEN 
 
Puunkolo 171-402-59-0 ja Vuorela III 171-405-2-29 -tilan rajanaapurikiinteistöt 
omistajatietoineen on lueteltu erillisessä liitteessä. 
 
Rajanaapureiden kuulemismenettelyn hoitaa Joroisten kunta harkitsemassaan 
laajuudessa. 
 
  
9. TOIMINTA OTTAMISALUEELLA JA POHJAVEDEN SUOJELU 
 
Mikäli ottamisalueella varastoidaan poltto- ja voiteluaineita, ne on säilytettävä 
kaksoisseinämällä varustetuissa säiliöissä. Kaivutoiminnassa käytettävien ko-
neiden huolto- ja säilytysalueella pohja tulee tiivistää. Työkoneiden osalta on val-
vottava, ettei niistä pääse vuotamaan maahan poltto- ja voiteluaineita eikä hyd-
rauliikkanesteitä. Mikäli ottamistoiminnan aikana on tarvetta pölynsidontaan, se 
on suoritettava puhdasta vettä käyttäen.  
Ottotoiminnan aikana on huolehdittava alueen siisteydestä ja jätehuollosta. Jät-
teet on varastoitava siten, että mahdolliset vuodot astioista eivät aiheuta valumia 
maaperään. Jäteöljy ja talousjäte on toimitettava asianomaisille keräyspaikoille 
viranomaisten vaatimusten mukaisesti. Alueella ei saa polttaa eikä sinne saa 
haudata jätteitä.  
 
Mahdollisen öljyvahingon sattuessa tulee tilanteen paheneminen estää ja 
ryhtyä toimenpiteisiin öljyyntyneen maan poistamiseksi. Asiasta tulee il-
moittaa välittömästi Joroisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
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10. ALUEEN SIISTIMINEN OTTAMISTOIMINNAN AIKANA JA SEN 
JÄLKEEN 
 
Ottamisalueen siisteydestä huolehditaan koko toiminnan ajan ja lopullinen ym-
päristön siistiminen tehdään heti ottamistoiminnan loputtua. Luontoon kuulumat-
tomat rakenteet, romut ja jätteet viedään asiaankuuluviin keräilypaikkoihin. Yli-
jäämäkiviainekset voidaan soveltuvin osin käyttää alueen jälkihoitoon. 
 
Viimeistelytyötä tehdään ottamisen aikana toiminnasta poistuneilla alueilla, jol-
loin luiskat viimeistellään kaltevuuteen n. 1:3. Veden alle jäävät luiskat voivat 
olla jyrkkiä n. 1:1 kaltevuudella. Luiskan yläreunat pyöristetään siten, että ot-
tamispaikan reunoille ei jää teräviä luonnottoman näköisiä pinnan muotoja 
vaan kaikissa viimeistelytöissä pyritään mahdollisimman luonnonmukaisiin 
maaston muotoihin. Ottamisalueen pohjalle tehdään ylijäämämaista 2-3 m kor-
keita kumpareita elävöittämään maisemaa. Luiskien ja pohjan päälle levitetään 
10-15 cm:n paksuinen humuskerros läjitetyistä pintamaista ja alueen annetaan 
taimettua luontaisesti. Taimettumista täydennetään tarvittaessa täydennysis-
tutuksin mikäli luontainen uudistuminen ei kaikkialla toteudu riittävän tiheänä. 
Viimeistelytyö saatetaan loppuun ottamistoiminnan päätyttyä. Pohjavedelle 
haitallisia aineita ei saa käyttää viimeistelyssä, vaan ne on vietävä kunnan 
osoittamaan paikkaan. Toiminnasta poistuneilla kohdilla on osittain muodostu-
nut puun taimikkoa; näitä kohtia pyritään säästämään ja niissä ei tehdä mai-
semointitoimia. 
 
Alue otetaan metsätalouskäyttöön ottamistoiminnan loputtua. Myös virkistys-
käyttö on mahdollinen pohjavesilammen alueella. Kasvillisuus pyritään palautta-
maan alueelle mahdollisimman nopeasti eli sitä mukaan kuin maata vapautuu 
ottamistoiminnasta.  
 
 
11. VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖN LUONNONARVOIHIN 
  
Koko alue pyritään saattamaan sopusointuun ympäröivän maaston kanssa niin 
hyvin, kuin se olosuhteet huomioiden on mahdollista. Suunnitelma-alue ei si-
jaitse pohjavesialueella. Toimimalla suunnitelmassa esitetyn mukaisesti hank-
keesta ei arvioida aiheutuvan haittaa pohjaveden tilaan eikä alueen ympäris-
töön. 
 
Maa-aineksen otto muuttaa luonnollisesti maisemakuvaa, mutta alueen erit-
täin syrjäisen sijainnin vuoksi sillä ei ole maisemallista merkitystä. Toimin-
nalla pyritään myös maisemoimaan entisen ottotoiminnan aiheuttamat jäljet.  
 
Maa-aineksen oton vaikutukset ovat lähinnä ottoalueeseen liittyviä ottamistoi-
minnan aikaisia ja jäävät siten väliaikaisiksi. Ottotoiminnan aikanaan loputtua 
alue jää metsätalouskäyttöön. 
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Jari Uusitalo, salaojateknikko   
P. 0400-244339   
e-mail: jari.uusitalo@maveplan.fi 
 
   

 
________________________ 
Seppo Hihnala, ins. amk 
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Allekirjoitettu sähköisesti 10.9.2020 8:47:11
Anna Kaakinen

Todistus kirjaamisasiassa tehdystä ratkaisusta, jota on haettu

Kohteen muut voimassaolevat kirjaamistiedot näkyvät lainhuuto- tai rasitustodistuksella.

Kiinteistötunnus: 171-402-59-0
Nimi: PUUNKOLO
Rekisteriyksikkölaji: Tila
Kunta: Joroinen (171)
Arkistoviite: 6:335 AS (M)

Rekisteröintipvm: 8.1.1993
Kokonaispinta-ala: 2,770 ha
Maapinta-ala: 2,770 ha

Lainhuuto

Omistusosuus: 1/1
Omistajat: Pöyhönen, Juho Petteri

Saanto: Kauppa 7.5.2020
Luovuttajat: Destia Oy

 

Kiinteistötunnus: 171-405-2-29
Nimi: VUORELA III
Rekisteriyksikkölaji: Tila
Kunta: Joroinen (171)
Arkistoviite: 6:345 AS

Rekisteröintipvm: 17.11.1994
Kokonaispinta-ala: 5,969 ha
Maapinta-ala: 5,969 ha

Lainhuuto

Omistusosuus: 1/1
Omistajat: Pöyhönen, Juho Petteri

Saanto: Kauppa 7.5.2020
Luovuttajat: Destia Oy

 

Vireille: 3.9.2020
Asianumero / arkistoviite: MML/507085/71/2020
 
Ratkaistu: 10.9.2020
Ratkaisija: Maanmittauslaitos / Anna Kaakinen


