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Esipuhe
Salon kaupungin alueella Kiskossa on Toijan kylässä melko kauan ollut pienimuotoista
soranottoa. Sorarinne I 734-768-1-167 tilalle sijoittuu L & J Urakointi Oy:n hiljattain
hankkima soran ottamisalue, jolla on ollut maa-aineslupa voimassa 9/2020 saakka ja
ympäristölupa kiviaineksen murskaukseen on toistaiseksi voimassa olevana. Nyt maaaineslupa päivitetään vanhan luvan umpeutuessa. Jäljellä olevan vähäisen
kiviainesmäärän vuoksi ympäristölupaa ei esitetä muutettavaksi. Juha Leinon
esityksestä alueelle haetaan lupaa hiekan, soran ja kiven ottamiseen arviolta 2020–
2030 väliseksi ajaksi.
Tässä suunnitelmaselostuksessa tarkennetaan asioita, jotka ovat muuttuneet
ottamisalueella tai sen lähialueella. Lisäksi täsmennetään maa-ainesluvan tietoja.
Liitteistä keskeisimpiä ovat tiedot Kaukurin pohjavesialueesta ja ottamissuunnitelman
piirustukset.
Hakemuksen ja suunnitelman on tehnyt Kai Vuorinen, KV Ympäristökonsultointi.
Työhön on lähtötietoja saatu Juha Leinolta, L & J Urakointi Oy ja Jaana Röytiöltä, Salon
kaupungin ympäristötoimelta.
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TIIVISTELMÄ
Kooste ottamismääristä ja -alueesta
Sorarinne I ottamisalueen koko on 1,10 ha.
Kaivualueen koko on 0,85 ha.
Tukitoimintojen alue on 0,10 ha.
Otettava maa-aines on: hiekka, sora ja kivet 10 100 m3ktr.
Ottamisaika on 10 vuotta luvan päätöspäivästä alkaen.

2
2.1

NYKYTILANNE
Sora-alueen sijainti, laitoksen tiedot ja luvan hakija
Sorarinne I sijoittuu osoitteeseen Metolantie 37, 25460 SALO, Koordinaattisijainti on
N06685050, E00300400 ETRS-TM35Fin.
Maa-aineslupaa hakee:
L & J Urakointi Oy, 25130 Muurla.
Katso tarkemmin Maa-ainesluvan -lomakkeesta.

2.2

Suunnitelma-alueen maanomistus
Suunnitelma- ja ottamisalue ovat L & J Urakointi Oy:n omistuksessa.
Lainhuutotodistus tila 734-768-1-167 Sorarinne I, Liite 1a.
Kiinteistörekisterin karttaote, Liite 2.

2.3

Maa-ainesluvan hakukriteerit
Toiminto, joille maa-aineslupaa haetaan, on hiekan, soran ja kivien ottaminen. Salon
kaupungin ympäristöviranomainen on hankkeen toimivaltainen lupaviranomainen.

2.4

Lupa- ja sopimustilanne
Maa-ainesluvan hakeminen on aloitettu (ja kuntaan ilmoitettu) vanhan luvan ollessa
vielä voimassa. Pohjavesiasioiden selvittelyn myötä hankkeeseen päästiin käsiksi toukoja kesäkuun vaihteessa 2020. Vanha maa-aineslupa oli myönnetty 8.9.2010.
Maa-ainesten ottamisen aiemmassa suunnitelmassa oli ollut epäselvyyttä pohjaveden
pinnantason löytymiseen liittyen. Koska alue on pohjavesialuetta, asiaan on otettu nyt
selkoa. Ottamisalueen pinnassa on havaittavissa eritasoisia kerroksia soraa, kivikkoa ja
kalliota. Koska alueen ottamistasossa on pienialaisia kuoppia edellisen tilan omistajan ja
sora-alueen toimijan jäljiltä, esitetään ko. alueiden jättämistä nykyiselle tasolle. Samoin
kuin puustoa kasvava rinne jää länsireunaan, voi pienialaisten kuoppien kasvillisuus
jatkaa jo alkanutta sukkessiota.
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Suunnitelman aineisto
Suunnitelma-alueelta ja ympäristöstä saatavilla oleva uusi aineisto on kerätty touko-,
kesä- ja heinäkuun 2020 aikana. Aineiston pohjalta laadittiin suunnitelma ja sitä
täydennettiin mittauksilla vanhan ottamisalueen osalta.

3
3.1

SUUNNITELMA-ALUEEN LÄHTÖTIEDOT
Ottamisalueen tilan nykytilanne
Sorarinne I:n tilan koko on 1,790 ha (vrt. lainhuutotodistus tilasta 1-167). Ottamisalueen
koko on 1,10 ha ja alueella kasvaa pääosin nuorta ja varttuvaa mäntytaimikkoa. Puustoa
lienee viimeksi kaadettu alueelta 2013–2016 aikana. Ottamisalueen kenttäkerroksessa
kasvaa lähinnä VT- ja MT-metsätyypin kasvillisuutta.

3.2

Naapurien ja vaikutusalueen lähitilojen nykytilanne
Naapuritiloja on neljä, joista yksi sijoittuu ottamisalueesta kulmittain lounaaseen.
Ympäröivät naapuritilat ovat metsätalousmaata ja itäisen naapurin osalta
soranottoaluetta ja metsätalousmaata. Lähimmät tilat näkyvät kiinteistökartalla (Liite 2).
Kiinteistökartta, Liite 2.

3.3

Nykyinen maankäyttö ja kaavoitus
Selvitysalueelle ei ole laadittu asemakaavaa eikä yleiskaavaa.
Ottamisalueelle on laadittu 12.11.2008 vahvistettu Salon seudun maankuntakaava, jossa
ottamisalue sijoittuu 1 lk pohjavesialueelle Kaukuri 0225903. Pohjavesialueelle ei ole
tehty suojelusuunnitelmaa (https://ely.maps.arcgis.com).
Salon seudun maakuntakaava karttaote ja kohteet ovat Liite 3a:ssa.
Tiedot lähialueen kulttuuriympäristöt -tietokannasta ovat Liite 3b:ssä.

3.4

Luonnonsuojelualueet ja muut suojelukohteet
Ottamisalueen lähivaikutusalueelle (<400m) ei sijoitu luonnonsuojelualueita, kaavojen
suojelualueita, Natura 2000-alueita, valtakunnallisten suojeluohjelmien mukaisia alueita
eikä perinnemaisemaselvityksen tai pienvesiselvityksen kohteita.

3.5

Asutus
Lähin asuinrakennus sijoittuu ottamisalueesta yli 450 m päähän lounaaseen (talo
Karisto). Etäisyys on mitattu Kiinteistötietopalvelusta, MML 2020. Muut asuintalot ovat
yli 700 m päässä lounaassa tai yli 800 m päässä kaakossa.
Naapureiden kuuleminen (valmis esitäytetty lomake) Liite 4b.
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Tiestö
Tie ottamisalueelle on ollut pitkään samankaltainen. Metolantieltä on yksi yhteys
ottamisalueelle, joka kiertää alueelle pohjoisen kautta. Tien kapeat kohdat ja painumat
on tarkoitus kunnostaa (riittävässä määrin) ennen kuljetuksia. Eteläisen naapurin
ilmoituksen johdosta eteläistä liittymää ei ole lupa käyttää.

3.7

Topografia
Ottamisalueella on ollut luontaisesti pienimuotoiset korkeuden vaihtelut, joihin
soranotto alueella ja naapurustossa on tuonut lisäystä viimeisten 30 vuoden aikana.
Maanpinnan korkeustaso on melko laajasti harjun päällä +66…+67 m. Korkeustaso
laskee ottokuoppien pohjalla pienialaisesti tasoihin +53,6…+54,2 m.
Maastonmuodot ovat havaittavissa Liitteissä 6, 8a ja 8b.

3.8

Kallioperä ja maaperä
Ottamisalueelle ei sijoitu merkittäviä irtolohkareita eikä alueella ole merkittäviä
geologisia tai geomorfologisia erityispiirteitä.
Kallio- ja maaperäkartat sekä tiedot maalajeista ovat Liite 3c:ssä.

3.9

Kasvillisuus
Ottamisalueen kenttäkerroksessa kasvaa lähinnä varpukasvillisuutta. Tyypillisinä lajeina
esiintyvät puolukka, kanerva, mustikka ja metsälauha. Rinteet ovat kuivaa tai kuivahkoa
kangasta. Keskeisiltä osiltaan metsät ovat nuoria talousmetsiä ja puusto vaihtelee
kuvioittain. Polvipuntarpäätä, juolavehnää, nurmirölliä, maitohorsmaa ja koiranputkea
esiintyy esimerkiksi pintamaan vanhimmissa läjityskasoissa, tieurien yhteydessä ja
aiemman ottamisalueen reunoilla. Pintamaiden levityskohtiin on levinnyt tyypillisesti
monipuolista ruderaattikasvillisuutta. Haittalajeina esiintyvät useammassa paikassa
(mm. etelärajalla) lupiini ja kurttu(lehti)ruusu yhdessä paikassa, koillisreunassa.

3.10 Eläimistö
Alueella liikkuviin nisäkkäisiin kuuluvat mm. hirvi, metsäpeura, kettu, orava, rusakko ja
metsäjänis. Alueen maaperässä (sora) ei havaittu merkittävässä määrin pienjyrsijöiden
maakoloja. Linnustosta havaittiin metsiemme tavallisia lajeja mm. tali- ja sinitiaisia,
peippoja, västäräkkejä, rastaita, varislintuja ja sepelkyyhkyjä. Alueella tehtyjen
maastokäyntien aikana 22.5.2020, 3.7.2020 ja 11.8.2020 ei havaittu merkittäviä tai
huomionarvoisia eläin- tai lintulajeja.
Maa-ainesten ottaminen toteutetaan metsäisessä ympäristössä ja sen reuna-alueiden
metsäisyys pitää yllä ympäristön hyvää monimuotoisuustasoa. Siten metsät turvaavat
ympäristön luontotyyppejä ja niiden eläinlajistoa hyvin.
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3.11 Pintavesi
Ottamisalue sijoittuu harjualueelle eikä alueen vaikutuspiirissä ole pintavesiä eikä
luontaisia virtavesiä. Lähimmät ojat ovat lounaassa peltojen reunoissa ja etelässä
Metolantien varrella.
3.12 Pohjavesi
Ottamisalue sijoittuu Kaukurin pohjavesialueelle, josta on saatavilla niukasti lisätietoa
lupahakeukseen liitettäväksi. Lähialueen pohjavesiputkien osalta Hertta-järjestelmä ei
tarjoa seurantatietoja eikä suunniteltu ”Tarkkailuohjelma 28.1.2011” ollut aiemmin
tuottanut mittaustuloksia. Heinä-elokuun v. 2020 aikana asiaa kuitenkin selvitettiin vielä
kerran. Alueelle saatiin asennettua siivilällinen pohjavesiputki (HP20201). Pohjavesiasian
selventymisen jälkeen on havaittu pohjaveden korkeus tasaiseksi tasoon +50,30N2000
viimeisten 3 kk:n eli elo-, syys- ja lokakuun 2020 aikana. Vesi todettiin 11.8. tehdyn
selvityksen perusteella pohjavedeksi, joka oli mauton ja hajuton sekä visuaalisten
havaintojen perusteella todettiin kirkkaaksi eikä veden pintakalvossa (näyteastiassa)
esiintynyt värivirheitä.
Liite 5a. Pohjavesialueen tiedot, Kaukuri 0225903, kartta- ja tietokantaotteet.
Liite 5b. Mittaus- ja tutkimussuunnitelma 2013, ote.
3.13 Lähialueen talousvesikaivot ja porakaivot
Ottamisalueen lähialueella (< 300 m)) ei ole tiedossa olevia talousvesi- tai porakaivoja.
Tietojen mukaan pohjaveden käyttöä ei ole tällä hetkellä ottamisalueen ympäristössä,
sillä lähimmän 400 m sisällä ottamisalueen reunoista ei sijoitu tunnettuja porakaivoja.
Alueen itäpuolella on Kiskon Kiskojien (urheiluseura) käyttämä rengaskaivo, jossa vesi oli
14.12.2010 tasossa +56,17N60 / +56,43N2000 (Liite 5b). Orsivedellinen rengaskaivo
tarkistettiin 3.7.2020 eli noin vuosikymmen myöhemmin ja vesipinta oli +56,32N2000.
3.14 Maisema- ja virkistysarvot
Ottamisalue ei sijoitu valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaalle
maisema-alueelle. Paikallinen maisemakuva muodostuu ottamistoiminnalle tyypillisesti
muokatusta lähimaisemasta. Ottamisalueelle ei sijoitu erityisiä maisemapiirteitä eikä se
nykytilassaan edusta kaunista maisemakuvaa tai luonnon merkittäviä kauneusarvoa.
Ottamisalueen (ja Metolantien) eteläpuolelle sijoittuu kuntorata.
4
4.1

TUTKIMUKSET JA MITTAUKSET
Korkeustiedot
Korkeustiedot ottamisalueen reunalta ja pohjan alueelta on tutkittu 22.5.2020.
Korkeustietojen perusteella tehtiin ottamisalueen suunnitelma, joka on mahdollista
toteuttaa alueella. Mittaustyön aikana tehtiin alueen nykyisen maanpinnan ja vanhojen
kaivutasojen seuranta.
Pituus- ja poikkileikkaukset, Piirustukset T202007/3.1 ja 3.2, Liite 8a ja 8b.
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Luontokatselmus
Ottamissuunnitelman mukaiselle tilalle tehtyjen maastokäynnin aikana tarkasteltiin
luonnon yleispiirteet, erityispiirteet, kasvillisuus ja eläinlajisto. Samassa yhteydessä
tehtiin luontotyyppien kannalta tärkeä luontokatselmus EU:n luontodirektiivin,
luonnonsuojelulain, vesilain ja metsälain mukaisista luontotyypeistä, eläimistöstä,
kasvillisuudesta sekä luontodirektiivin liitteen I mukaisten lajien sekä lintudirektiivin
liitteen I mukaisten lajien esiintymisistä. Katselmuksen havainnot ja tiedot on liitetty
kappaleisiin 3.9. Kasvillisuus ja 3.10. Eläimistö.

4.3

Pohjavesiputken asennus
Pohjavesiputken asennus on tehty 16.7.2020 /Suomen Pohjavesitekniikka Oy.
Putken keskeiset tiedot: Liite 7 Piirustus T202007/2.

5
5.1

SUUNNITELTU OTTAMISTOIMINTA
Ottamisen yleisperusteet
Suunniteltu ottaminen ei aiheuta ottamissuunnitelman mukaisesti toteutettuna kauniin
maisemakuvan turmelemista, merkittävien luonnon kauneusarvojen tai erikoisten
luonnonesiintymien tuhoutumista eikä laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia
luonnonolosuhteissa.
Ottamistoiminta on suunniteltu niin, ettei se aiheuta paikallisen pohjaveden veden
laadun tai antoisuuden vaarantamista. Ottaminen ei sijoitu pohjavesikaivon tai -ottamon
lähisuojavyöhykkeelle.
Ottamisella ei ole selvitysten mukaan vahingollista vaikutusta luontoon, maisemaan eikä
eläimiin. Suunnitelman laadinnan lähtökohtana on, että ottamisesta ei aiheudu haittaa
ympäristölle tai asutukselle. Kun ottaminen toteutetaan suunnitelman mukaisesti,
ottamistoiminnasta ei siten aiheudu maa-aineslain 3§:ssä tarkoitettuja seuraamuksia.
Ottamistoiminta on ammattimaisesti harjoitettua. Valmistettavaa kiviainesta käytetään
paikallisesti rakennusten ja teiden rakentamiseen. Alueelta saadaan hyvälaatuista
kiviainesta, joka soveltuu hyvin rakentamismateriaaliksi.
Ottamisalueen nykytilanne on Piirustuksessa T202007/1, Liite 6 ja suunnitelma on
Piirustuksessa T202007/2, Liite 7.

5.2

Suunnitelma-alue, ottamisalue ja kaivu-alue
Tämän suunnitelman mukaan ottamistoiminta sijoittuu tilalle 1-167. Ottamisalueen
koko on 1,10 ha. Sen itä- ja eteläreunoissa on 10 m tilakohtaiset suojavyöhykkeet ja
länsirajalla 15 m suojavyöhyke. Pohjoisen osan alueelle haetaan suostumuksen kautta 5
m suojavyöhykettä suhteessa ottamisalueeseen. Kaivu-alueen pinta-ala on 0,85 ha.
Ottaminen tapahtuu yhdessä vaiheessa edeten etelästä ja idästä kohti tukitoimintojen
aluetta (0,10 ha). Tukitoimintojen alue sijoittuu alueelle johtavan hiekkatien alkuosaan.
Ottamis- ja kaivualueiden Piirustukset T202007/1-3, Liitteet 6-8.
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Ottamistoiminnan kesto
Ottamisaika on 10 vuotta. Ottamistoiminnan keston pituutta tarvitaan järkevään ja
rauhalliseen viimeistelyyn, koska alueella ei ole merkittäviä maisemointiin soveltuvia
maa-aineksia. Alkuvaihe painottuu kiviaineksen tuottamiseen eri lajikkeiksi ja loppuosa
ajasta tarvitaan lajikkeiden varastointia varten.
Katso myös Maa-ainesluvan -hakulomakkeesta.
Ottamis- ja kaivualueiden Piirustukset T202007/1-3, Liitteet 6-9.

5.4

Otettava massamäärä
Ottamisen määrä soran ja hiekan osalta on 10 100 m3ktr (teor. kiintokuutiometriä). Kun
ottaminen kestää 10 vuotta, on vuotuinen ottomäärä keskimäärin noin 1100 m3ktr.
Vuotuinen ottomäärä painottuu kuitenkin luvan saamisen jälkeen ensimmäisiin kahteen
vuoteen, koska kiviaineksen murskaus tehdään kertaluontoisesti tai kahdessa erässä.
Kaikki myyntiin soveltumattomat maa-ainekset voidaan käyttää alueen maisemoinnissa.
Katso myös Maa-ainesluvan -hakulomakkeesta.

5.5

Ottamisen syvyys ja toimintojen eteneminen
Alin ottamistaso on +54,30.
Toiminta jatkuu 2020 aikana eteläosan ottamisella ja rintausten 1:3 luiskaamisella sitä
mukaa kuin ottaminen etenee. Sen osana otetaan itäreunasta kivistä soraa.
Pohjat valmistetaan tukitoimintojen alueella ja rakennetaan tarvittavat suojarakenteet
käytettäville laitteille. Alueelle voidaan asettaa porttipuomi sulkemista varten.
Ottaminen kohdistuu pääosin ottamisalueen aiemmin avattuun rintaukseen.
Ottamisen syvyys ja eteneminen käyvät ilmi piirustuksesta T202007/2, Liite 7.

5.6

Ottamiseen liittyvät koneet ja laitteet
Ottamisalueella on käytössä kauhakuormaaja 1 kpl sekä toiminnan eri vaiheiden
mukaiset tarvittavat työkoneet ja -laitteet kuten murskaus- ja seulontayksikkö
(vuokrataan) sekä kaivinkone 1 kpl. Alueella käytettävistä laitteista kauhakuormaaja ja
kaivinkone ovat L & J Urakointi Oy:n omia ja käytössä on oma henkilökunta. Kuljetuksien
osalta käytetään omia kuorma-autoja.
Kun alueelta ei haeta sora- tai hiekkakuormia kuorma-autoihin, ei alueella ole tarkoitus
pitää kauhakuormaajaa säilytettävänä. Mikäli kuormauksia ja kuljetuksia on, säilytetään
kauhakuormaaja pohjaveden suojausrakenteen päällä. Siten laite on turvattu eikä
ympäristöriskiä ole.
Suunnitelma on Piirustuksessa T202007/2, Liite 7.
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Reunaluiskat
Luiskaamista on alueella lopputilanteessa vähän ja tarvittavat luiskat tehdään 1:3
kaltevuuteen. Maisemointiin kohdistuvat kustannukset jakautuvat jatkossa tasaisesti
kymmenen vuoden ajalle.
Tilanne ottamistoiminnan jälkeen on Piirustuksessa T202007/4, Liite 9.

5.8

Alueen suojaaminen ottamistoiminnan aikana
Öljyjen, polttoaineiden ja voiteluaineiden hallintaan on kiinnitetty erityistä
varovaisuutta, jotta niitä ei pääse kulkeutumaan maaperään. Toiminnanharjoittaja ei
varastoi öljytuotteita tai voiteluaineita ottamisalueella, vaan kulkuneuvojen ja muiden
laitteiden huollot tehdään varikolla tai korjaamolla. Ajoneuvot tankataan
suojarakenteen päällä, joka on vetoisuudeltaan suurempi kuin suurin mahdollinen vuoto
voisi olla. Kaikissa ajoneuvoissa ja alueella on saatavilla imeytysmateriaalia taikka
esimerkiksi Konto-ajoneuvopakkaus®.

Kuva 1. Suojarakenne ehdotus ylhäältä alas lueteltuna; murske 400 mm, suodatinkangas N2, filleri 200
mm, HPDE-kalvo ja filleri 200 mm ennen sora-alueen perusmaata. Leveys tulee olla 1m laitetta leveämpi.

Roskat kuljetetaan alueelta pois päivittäin ja alue pidetään muutenkin siistinä.
Mahdolliset jyrkät rintaukset suojataan luiskan yläpuolella varoitusmerkein ja
tarvittaessa lippusiimalla.
6

MURSKAUSLAITOKSEN TOIMINTA
Alueelle haetaan maa-aineslupaa maa-aineksen ottamiseen 10 vuodeksi. Hakemuksen
kohteena on alue, joka on vanhaa ottamisaluetta.

6.1

Laitoksen toiminnan kuvaus
Laitoksen toiminta lähtee liikkeelle soran ja hiekan ottamisesta rintauksesta ja sen
syöttämisestä seulontalaitteeseen. Kivet ohjataan kartiomurskaimeen, jonka jälkeen ne
syötetään takaisin seulaan. Leukamurskainta käytetään vain tarvittaessa, jolloin
suurimmat kivet murskataan 1-2 kertajakson aikana. Tuotannossa syntyneet lajikkeet
varastoidaan kauhakuormaajalla lajikekasoihin tukitoiminta- ja ottamisalueelle.
Seulan ja murskaimien melu-, tärinä- ja pölyhaitat minimoidaan eikä niistä aiheudu
haittaa ympäristön asutukselle tai luonnolle. Melun ja pölyn leviämiseen vaikutetaan
murskauslaitoksen sekä murskeiden varastokasojen sijoittelulla. Melua vähennetään
kaluston säännöllisellä ylläpidolla ja huollolla. Pölyämistä vähennetään siirrettävän
murskauslaitoksen pölylähteiden kattein, peittein ja koteloinnein. Kuljetuksen aikana on
mahdollista käyttää peitettä, joka estää pölyämistä maantiellä.
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Alueella tapahtuvasta tuotannosta johtuvat riskit on minimoitu toiminnanharjoittajan
ohjeistuksella. Se perustuu yrityksen toimintatapaan ja ympäristön (asutus, luonto ja
maaperä) järjestelmälliseen huomioimiseen. Tuotannosta ei aiheudu ympäristölle
pysyvää haittaa tai vahinkoa, sillä alue palautetaan toiminnan päätteeksi
metsätalouskäyttöön.
6.2

Tuotteet ja tuotantomäärät
Ensimmäisen täyden toimintavuoden aikana tuotetaan arviolta 5200 m3ktr tonnia
sorapohjaisia murskattuja lajikkeita ja hiekkoja. Arvioitu kokonaistuotanto on noin
10 100 m3ktr ja vuotuinen keskimäärinen poistuma alueelta on noin 1100 m3ktr. Luvan
saannin ajankohta voi kohdistua talven 2020-2021 ajalle, joka voi viivästyttää toiminnan
aloitusta.
Katso tarkemmin Maa-ainesluvan -lomakkeesta.

6.3

Laitoksen toiminta-ajat
Murskaus- tai seulontalaitos toimii arvion mukaan yhden tai kaksi jaksoa, joista
ensimmäisen aikana pyritään käsittelemään mahdollisimman suuri määrä kiviainesta.
Tarvittaessa toisella murskauskerralla toiminta järjestetään siten, että haluttu kiviaines
saadaan murskatuksi kokonaan. Arvion mukaan 10-15 murskauspäivää tarvitaan
murskaustoiminnan viimeistelyyn (vrt. ympäristölupa Rakl ja Ympl §146/2010). Toiminta
on ympärivuotista ja jaksollista ja arkipäivisin toiminta-aika on klo 7-18. Kuljetus- ja
kuormaustoimintaa on ympäri vuoden arkisin ma-pe klo 7-18 vrt. ympäristölupa, joka
on toistaiseksi voimassa oleva.
Tarkemmat ajankohdat on selvitetty toistaiseksi voimassa olevassa ympäristöluvassa.
Laitoksella ei ole toimintaa arkipyhäisin eikä sunnuntaisin. Kiviaineksen vähäisyydestä ja
toiminnan päättyvästä luonteesta johtuen esitetään, että ympäristölupaa ei tarvitse
uusia. Laitoksen muut toiminnot ovat siten pääosin kuormausta ja kuljetusta.

6.4

Käytettävä raaka-aine sekä polttoaineet, öljyt, voiteluaineet ja veden käyttö
Toiminta-alueella otetaan ja tuotetaan kiviainesta vuosittain enintään 5 200 m3ktr.
Kevyen polttoöljyn käyttömäärä murskaimessa ja työkoneissa voi vaihdella vuosittain,
mutta keskimäärin kalusto tarvitsee yhteensä noin 35 L polttoainetta käyttötuntia
kohden. Tavanomaisesti käytettävässä kaivinkoneessa tai pyöräkuormaajassa on 20–30
voitelukohdetta, joista osa vaatii runsasta voitelua. Alueella ei säilytetä polttoaineita.
Vettä ei käytetä alueella vesiseulontaan.

6.5

Liikenne ja liikennejärjestelyt
Raskas liikenne muodostuu kiviainesten kuljetuksista sekä lavetilla tapahtuvista
kaivinkoneiden, kauhakuormaajien, muiden koneiden ja laitteiden siirroista arviolta 1-2
kertaa. Kuljetuksien määrät riippuvat rakentamisen määrästä alueellisesti ja ajallisesti.
Voimakkaan rakentamisen aikana kuljetuksia on keskimääräistä enemmän (kesä) ja
vähäisen rakentamisen aikana keskimääräistä vähemmän.
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Kaikki alueelle johtavat tiet ovat sora- ja murskepintaisia teitä. Tieyhteys ottamisalueelle
on ollut olemassa jo aiemmin. Se kulkee Metolantien ja Kaukurintien kautta pohjoiseen
Kiskontielle (St186). Nykyisestä liittymästä on hyvä ja esteetön näkemä (molempiin
suuntiin) suuremmille teille siirryttäessä.
6.6

Tukitoimintojen alue ja sen toiminnot
Tukitoiminta-alue (0,10 ha) sijoitetaan ottamisalueen pohjoisosaan, koska ottamisalue
avautuu toiminnallisesti parhaiten ko. suunnasta käyttöä varten. Tukitoimintaalueeseen kuuluvat mm. soralajikkeiden varastokasat, miehistöparakki ja kulkureitti
alueelta/alueelle. Työjaksojen päätyttyä (päivisin) työkoneet (mm. kauhakuormaaja)
tuodaan tukitoimintojen suojatulle alueelle.
Arviolta 2 kk/a on alueella hetkittäin toiminnassa kauhakuormaaja, jolla tehdään
kuormat tai kaivinkone, joka kaivaa pintamaita ja levittää pintamaat maisemointikohtiin
sekä valmistelee aluetta seuraavia tulevia työvaiheita mm. murskausjaksoa varten.
Tukitoimintojen alue esitetään Piirustuksessa T202007/2, Liite 7 suunnitelma.

6.7

Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä
Laitoksella ei ole ympäristöasioiden hallintajärjestelmää eikä laatukäsikirjaa.

7

KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA
Ottamisalueella on maa-ainesluvan yhteydessä laadittu kaivannaisjätteen jätehuollon
suunnitelma Liite 10a Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma/ ja 10b karttaliite F.

8
8.1

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Ottamistoiminnan aikaiset vaikutukset yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen
Jos toiminta-alueella tai sen ympäristöstä havaitaan muutoksia, jotka voivat vaikuttaa
viihtyisyyteen tai terveyteen, raportoidaan poikkeavat tilanteet, kerätään havainnoista
tietoa, tehdään suunnitelma ja ratkaistaan ongelma parhaalla soveltuvalla tavalla.
Ympäristössä on lähinnä metsätalousalueita. Melun, pölyn ja tärinän vaikutukset eivät
kohdistu tietojen mukaan merkittävässä määrin ihmisten viihtyisyyteen tai terveyteen.
Ottamistoiminnasta johtuvaa yleisen viihtyvyyden heikkenemistä ei alueella tapahdu
eikä vaikutuksia kohdistu liioin ihmisten terveyteen.

8.2

Ottamistoiminnan aikaiset ympäristövaikutukset maisemaan ja luontoon
Toiminnalle on etua, kun ottamisalue on metsän keskellä, pieni ja kompakti sekä helposti
hallittavissa. Melun, pölyn ja tärinän vaikutukset ovat paikallisia (oman tilan alueella)
eikä niillä ole vaikutusta maisemaan tai luontoon. Pintamaan siirron, maa-ainesten oton
ja laitteiden käytön vaikutus lähimaisemassa on paikallista.
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Maisemahaitan vähentämisen vuoksi ottamisaluetta maisemoidaan ottamistoiminnan
aikana ja viimeistelyt tehdään toiminnan kahtena viimeisenä vuotena. Alueen itä- ja
eteläreunat luiskataan suhteessa naapurin ottamistasoihin (kotitarveottoa). 1:3 luiskia
käytetään länsireunassa olevaan rintaukseen ja pohjoisrajalla 1:3 /1:2.
Saatujen luonto- ja ympäristötietojen, luonnonsuojelualuetietojen ja muiden tietojen
perusteella hankkeella ei ole vaikutusta tiedossa oleviin luonto-, ympäristö- tai
maisema-arvoihin. Loppuun suoritetulla huolellisella maisemoinnilla on merkitystä
siihen, jotta alueen käyttöarvo säilyy ja luiskat saadaan kasvamaan metsää.
8.3

Ottamistoiminnan aikaiset ympäristövaikutukset maaperään, pinta- ja pohjaveteen
Vaikutukset pintavesiin jäävät vähäisiksi, koska ottamisalueelle tulevat sade- ja
sulamisvedet imeytyvät suureksi osaksi alueen maaperään ja pintavalunta on alueella
pientä. Suunnitelma-alueella ei ole merkittäviä pienvesiä tai pintalampia. Kiviaineksen
käsittely ei vaikuta haitallisesti maaperään, pinta- tai pohjavesiin.
Alueella pohjaveden tarkkailua on melko vaikeata tehdä, koska pohjaveden
havaintoputkea ei voida käyttää eikä pohjavettä löydetä ottamisalueelta (kallio tulee
vastaan). Toiminnan osalta voidaan todeta, että ottamista ei uloteta pohjavesipintaan
tai sen alle, vaan suojakerros on 4 m. Kun pohjaveden pintaan jätetään riittävä
suojakerros ja kun huolehditaan muutoinkin alueen suojauksista, voidaan perustellusti
arvioida, että pohjaveteen ei kohdistu ympäristövaikutuksia.
Toiminnalla on lyhytaikaisia vaikutuksia paikallisesti ja maan pintatasolla. Vaikutukset
johtuvat laitteiden ja ajoneuvojen toiminnasta sora-alueella. Ne siirtyvät pakokaasuina
ilmaan. Työpäivän päätyttyä tilanne palautuu nopeasti ennalleen. Melu, pöly tai tärinä
eivät aiheuta muutoksia maaperään, pintavesiin eikä pohjaveteen.
Hankkeen alueella tai sen lähiympäristössä ei ole tiedossa olevia arvokkaita pienvesiä
(puro, lähde) tai merkittäviä suojeltuja vesistöjä (joki, lampi), joihin vaikutuksia voisi
kohdistua. Hankkeen toteuttaminen ei vaikuta lähimpien lampien tai järvien käyttöön.

8.4

Ottamistoiminnan aikaiset ympäristövaikutukset elinkeinoihin
Paikallisesti metsätalouden harjoittaminen estyy pienellä tilalla 1-167 hankkeen ajan,
mutta voi jatkua myöhemmin koko alueella. Suunnitelman mukainen maisemointi
auttaa metsätalouden jatkon mahdollisuuksia. Vaikutuksia maa- ja kallioperään voidaan
tarkastella lähinnä pohjaveden pilaantumisriskin kannalta. Vaikutus ottamisalueella on
paikallista, joten vaikutuksia ei siirry alueen ulkopuolelle. Siten toiminnasta ei ole
vaikutuksia naapuritilojen luonnontilaan, alueen lintu- tai nisäkäslajeihin tai
pohjavesialueen veden laatuun tai antoisuuteen. Ottamistoiminnalla ei ole vaikutusta
naapureiden metsätalouselinkeinoihin. Melu, pöly tai tärinä eivät aiheuta muutoksia
elinkeinoihin. Sorarinne I alueen toiminnalla ei ole vaikutuksia maatalouteen
(naapurissa ei ole maatalousalueita).
Soran ja hiekan ottaminen tarjoaa hyvän (seulotut sora- ja hiekkalajikkeet)
kiviainesvarannon alueelliseen maarakentamiseen ja teiden kunnossapitoon.
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Ympäristövaikutusten yhteenveto
Luontoon kohdistuvia vaikutuksissa voidaan verrata muutoksiin uhanalaisten tai
huomionarvoisten lajien ja luontotyyppien osalta. Sorarinne I:n alueelle tai sen lähelle
ei sijoitu tietojen tai havaintojen myötä tiedostettuja ristiriitatilanteita ottamisen tai
suojelun kannalta, koska lähialueelle ei sijoitu harjujensuojelualueita, geologisesti
tärkeitä harjuja, soita, Natura-alueita tai muita luonnonsuojelualueita. On kuitenkin
huomioitava, että ottamisalueen viimeisen osan hyödyntäminen ja sen jälkeinen
huolellinen maisemointi on syytä tehdä suunnitelmallisesti. Pohjaveden osalta
arvioidaan, että ottamistoiminta ei aiheuta haitallisia vaikutuksia pohjaveteen hankkeen
nykytilassa, sen edetessä tai päätyttyä.
Laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia ympäristössä ei arvioinnin mukaan pääse
tapahtumaan. Suunnitelman mukaisesta ottamisesta ei aiheudu merkittäviä
ympäristöhaittoja maa- tai kallioperään, luonnonympäristöön, pinta- tai pohjavesiin,
maisemansuojelulle, kulttuurisuojelukohteille, muinaismuistoille tai asutukselle.
Toiminnan riskit minimoidaan turvallisilla toimintatavoilla ja tilanteita ennakoimalla.
Ympäristön jatkuvalla seurannalla on tärkeä rooli, kun ottaminen suunnataan
piirustuksissa esitetyille alueille. Sorarinne I:n soravaranto tukee alueen rakentamista.
8.5

Ottamistoiminnan jälkeiset ympäristövaikutukset
Ottamistoiminta päätetään maisemointi- ja jälkihoitotoimiin. Ympäristöön kohdistuvat
vaikutukset minimoidaan huolellisella maisemoinnilla. Loivat korkeuden muutokset ja
hienoaineksen määrä pintamaassa vaikuttavat metsittymisen nopeuteen ja
luontaisenomaiset pinnanmuodot vähentävät maiseman turmeltumista. Ympäristöä on
mahdollista seurata, kun ottoalueen pohjalle jää lopputilanteen mukaisesti soratie, jota
käyttäen seuranta ja jälkitarkkailu on hyvä tehdä.
Hankealueelle ei ole suunnitelmia sijoittaa esim. ylijäämämaita. Ylijäämämaiden tuonti
esim. maisemointiin voi tulla kyseeseen lähinnä maisemoinnin viimeistelyssä ja lähinnä
puuston menestymisen kannalta välttämättöminä. Tuotavat maat voivat olla esim.
laadullisten tietojen pohjalta puhdasta pinta- tai turvemaata Kiskon lähialueelta, jonka
maannos vastaa ohuena pintauksena sora-alueen ympäristön pintamaata. Mahdollisesti
alueelle tuotavat viimeistelymaat todetaan riskittömiksi ennen kuin kuormien tuomista.

9

MAISEMOINTI JA JÄLKIHOITO
Ottamisalueen reunat sopeutetaan ympäröivään maisemaan tasoittamalla tai
luiskaamalla reunat suunnitelman mukaisesti. Toiminnan etenemisen aikana kuorittuja
pintamaita käytetään ensi tilassa luiskien viimeistelyyn (Liite 9 ja 10). Luiskien
pohjarakenne tehdään pysyväksi. Maisemointitoimenpiteitä tehdään niille alueille, joille
se on kulloinkin mahdollista tehdä. Maisemointitöitä aloitetaan todennäköisimmin
etelästä alkaen. Maisemointityötä jatketaan koko ottamisjakson lopun 2023–2031 ajan.
Lopputilanteessa ottoalueen pohja, varastokasojen pohja ja ajourat pehmennetään
pintamaiden ja humuskerroksen levittämistä ennen. Luiskaamisen yhteydessä
huolehditaan siitä, että luiskien pintaan jää noin 20 cm multavaa hiekkamaannosta.
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Avoin kalliomaa voidaan, maisemoinnin loppuvaiheessa ympäristöviranomaisen kanssa
niin sovittaessa, jättää paikoitellen avoimeksi.
Kun ottamisalueen reunoilla ja ympäristössä on metsää nykyisessä laajuudessa, alue
metsittyy reunoissa pääosin luontaisesti. Tarvittaessa istutetaan taimikkoa esim.
mäntyä, kuusta, leppää ja rauduskoivua.
Tilanne ottamistoiminnan jälkeen Liite 9. Piirustus T202007/4.
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma, Liite 10.
9.1

Maisemoinnista ja jälkihoidosta aiheutuvat kustannukset
Ottaminen tapahtuu yhdessä vaiheessa. Maisemointityöt toteutuvat ottamiseen
liittyvänä prosessina. Jälkihoitotöiden kustannukset ottamistoiminnan päätyttyä ovat
toiminnanharjoittajan omana työnä tehtynä arviolta 2100 € (sis. alv 24 %).

9.2

Muut kustannukset
Alueen järjestelmällinen hoitaminen vaatii pohjavesiseurantaa ja luiskien viimeisteleminen vaatii mittaustöitä ja valvontaa. Suojaetäisyydet pidetään suunnitelman mukaisina
asentamalla merkkipaalut ottamisalueen rajoille ennen ottamistoiminnan alkamista. On
arvioitu, että muita merkittäviä kustannuksia alueen hoito ei edellyttäne.

10 TOIMINTAAN LIITTYVÄT RISKIT JA NIIDEN EHKÄISEMINEN
Ottamistoiminnan aikana seurataan maa-aineslajikkeen muutoksia, mahdollisia
muutoksia soraesiintymässä, eri lajikkeiden kerroksissa ja niiden sijoittumista sekä
havaintoja reuna-alueista. Seurantaa toimintariskien osalta tehdään jatkuvasti alueella
työskennellessä.
Epäsuorana vaikutuksena voi olla työkoneen poltto- ja voiteluaineiden käytön aikaisen
vuotoriskin myötä tapahtuva päästö. Kyseessä on kuitenkin pieni riski ja se voi aiheutua
lähtökohtaisesti työnteon aikana onnettomuudesta tai vahingosta. Työnaikaiset
vahingot ja riskit eliminoidaan varaamalla tukitoimintojen alueelle, kuorma-autoihin ja
työkoneisiin imeytysaineet ja -turpeet (esim. Konto-ajoneuvopakkaus®). PiMa-lavalle
sijoitetaan sellaiset mahdolliset maa-ainekset, joihin on voinut joutua öljyä, kemikaalia
tms. haitallisia aineita. Arvioin mukaan pohjaveteen ei aiheudu haitallisia vaikutuksia ja
aiheutumisen riskit ovat hyvin pienet monenlaisen varautumisen myötä.
Mikäli poikkeustilanne kuitenkin sattuu, toiminta pysäytetään. Tuolloin paikallistetaan
vika tai vuoto ja korjataan se. Onnettomuuksista tehdään välittömästi ilmoitus pelastusja ympäristöviranomaiselle. Sitä ennen aloitettuja torjuntatoimia jatketaan, jotta vaurio
voidaan rajata ja vähentää ympäristöön aiheutuvaa vahinkoa sekä lopulta poistaa
aiheutunut ongelma kokonaan.

KV Ympäristökonsultointi Tmi

L & J Urakointi Oy
Suunnitelmaselostus – Sorarinne I sora-alue
T202007

15

11 OTTAMISEEN LIITTYVÄ KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU
Valvovalla viranomaisella on alueelle esteetön pääsy. Ympäristöhaittoja tarkkaillaan
viranomaisten asettamien vaatimusten mukaisesti. Tarvittaessa alueella voidaan ryhtyä
nopeasti toimiin, jotta alueella mahdollisesti tapahtuneet ympäristöhaitat voidaan
tutkia, pienentää ja poistaa.
12 TOIMINNAN RAPORTOINTI
Toiminnasta ja maa-aineksen otosta pidetään käyttöpäiväkirjaa, mistä ilmenee
työjaksot, otetun kiviaineksen määrät ja laadut, havainnot rintauksessa tapahtuvista
muutoksista ja mahdolliset tutkimusten ajankohdat. Aluetta ja ympäristöä tarkkaillaan
silmämääräisesti viikoittain. Poikkeukselliset havainnot kirjataan koko toiminnasta.

13 TOIMINNAN PÄÄTTYMINEN
Alue jää maanomistajan metsätalouskäyttöön ottamistoiminnan päätyttyä.
Lopputilanne, Piirustus T202007/4, Liite 9.

KV Ympäristökonsultointi
Kai Vuorinen

KV Ympäristökonsultointi Tmi

L & J Urakointi Oy
Maa-aineslupa, Sorarinne I sora-alue
T202007

KIINTEISTÖKARTTA, OTE.
Kiinteistötunnus 734-768-1-167
Salon kaupunki, 734
Toijan kylä, 768
Tila, 1-167 Sorarinne I

MK 1:175 000

MK 1:5000

Kiinteistökartta, Mk 1:5000. Lähde: Kiinteistötietopalvelu 2020.

KV Ympäristökonsultointi Tmi
Piilipuunkuja 10
Fin-21410 VANHALINNA

Kotipaikka Lieto
Y-tunnus 2079783-8
Puhelin 0400 358 551

Sähköposti kv.ymparisto@gmail.com
Kotisivut www.ymparistokonsultointi.fi
WhatsApp 0400 358 551

LIITE 2.

LIITE 3a
KV Ympäristökonsultointi Tmi

L & J Urakointi Oy
Maa-aineslupa Sorarinne I sora-alue
T202007

SALON SEUDUN MAAKUNTAKAAVA (12.11.2008) ottamisalueen ympäristössä
Ottamisalue sijoittuu Salon seudun maakuntakaavassa alueelle, jossa on merkintöinä maa- ja metsätalousvaltainen alue sekä ottamisalue kuuluu kokonaisuudessaan Kaukurin pohjavesialueeseen.
Etäällä ottamisalueen länsipuolella on kaksi pienialaista muinaismuistokohdetta (sm). Ottamisalue on
merkitty punaisella tähdellä likimääräisesti kaavakartan päälle.

Ottamisalueen sijainti

KESKEISIMMÄT MAAKUNTAKAAVAT MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET

KV Ympäristökonsultointi tmi
Piilipuunkuja 10
Fin-21410 VANHALINNA

Kotipaikka Lieto
Y-tunnus: 2079783-8
Puhelin 0400 358 551

sähköposti kv.ymparisto@gmail.com
Kotisivut www.ymparistokonsultointi.fi
WhatsApp 0400 358 551

Salon kaupunki
Saapunut 22.11.2020
4426/10.03.00.05.00/2020

Liite 3b

Lähimpien kiinteiden muinaisjäännösten tiedot – Kyppi.fi
Ottamisalue

1. Karisto: etäisyyttä ottamisalueen lähimpään reunaan on 378 m.

2. Karistonahde: etäisyyttä ottamisalueen lähimpään reunaan on 315 m.

KV Ympäristökonsultointi Tmi

L & J Urakointi Oy
Maa-aineslupa Sorarinne I sora-alue
T202007

OTTEET ALUEEN MAAPERÄKARTASTA JA KALLIOPERÄKARTASTA
Kartat kohteen maa- ja kallioperästä. Ei mittakaavassa. Lähde www.gtk.fi 2020.
Ottamisalueen sijainti
MAAPERÄKARTTA

Ottamisalueen tila 1-167

Sininen = Savi
Punainen = Kallio
Beige = (karkea) Hieta (Ht)
Vihreä = Hiekka, jäätikköjokisyntyiset muodostumat ja moreenimuodostumat

KALLIOPERÄKARTTA

Ottamisalueen tila 1-167

Koko alue on mikrokliinigraniittia.

KV Ympäristökonsultointi Tmi
Piilipuunkuja 10
Fin-21410 VANHALINNA

Kotipaikka Lieto
Y-tunnus 2079783-8
Puhelin 0400 358 551

Sähköposti kv.ymparisto@gmail.com
Kotisivut www.ymparistokonsultointi.fi
WhatsApp 0400 358 551

Liite 3c.

Salon kaupunki
Saapunut 22.11.2020
4426/10.03.00.05.00/2020

Liite 5 (1/3)

Pohjavesialueen tiedot – Kaukuri 0225903, 1 lk

Ottamisalue

Pohjavesialueen tiedot
Perustiedot:
Nimi

Kaukuri

Numero/ tunnus

0225903

Alueluokka

1 Vedenhankintaa varten tärkeä
pohjavesialue

Alueluokan muutoksen syy

Lain (1299/2004) mukainen
tarkistus - Alue kuuluu luokkaan
1

Ympäristö-ELY

Varsinais-Suomen ELY
ympäristö ja luonnonvarat

Pääsijaintikunta

Salo

Muu sijaintikunta
Vesistöalue

24 Kiskonjoki + Perniönjoki

Vesienhoitoalue

3 Kokemäenjoen-SaaristomerenSelkämeren vesienhoitoalue

Linkitetyt pintavesimuodostumat
Karttalehti

202301 Toija, 201403 Aijala

Onko rajausta muutettu?

Ei

Rajauksen muutoksen syy

Liite 5 (2/3)

Alueen muoto

Alue

Kokonaispinta-ala

5,01 km2

Muodostumisalueen pinta-ala

3,27 km2

Imeytymiskerroin

0,3

Arvio muodostuvan pohjaveden määrästä

1600 m3/d

Sadanta (=vuotuinen sademäärä)

mm

Akviferityyppi (n-kpl)

Harju

Alueen määrällinen tila (EU)

Hyvä

Alueen kemiallinen tila (EU)

Hyvä

Määrällinen tilatavoite

Tavoitetila saavutetaan vuoteen
2015 mennessä

Kemiallinen tilatavoite

Tavoitetila saavutetaan vuoteen
2015 mennessä

Onko riskialue tai selvityskohde?

Ei

Kemiallinen riski

Ei kemiallisen riskin alue

Määrällinen riski

Ei määrällisen riskin alue

Suojelusuunnitelma

Ei ole tehty

Vedenottamon suoja-alue

Ei

Alueen tietojen tarkistus pvm

4.4.2019

Tallennus/Muutos-aika

9.6.2020 2:00:00

Lisätieto
Alueen luokitus tarkastettu 1/2019.
Ylläpitäjäorganisaatio

VAR

Alueen maankäyttö
Riskikohteita

0 kpl

Maaperän tilan tietojärjestelmässä tällä
pohjavesialueella sijaitsevat kohteet

0 kpl

Vedenottamoiden lukumäärä
pohjavesialueella

2 / 0 kpl

Riskitekijöiden arviot
Vedenottoon liittyvät tiedot
Toimenpiteet
Luokittelu
TSRR-Tiet

12 kpl

TSRR-Vedenottamot

1 kpl

TSRR-Vedenottoalueet

1 kpl

Kokonaisriskipisteiden maksimiriskiluku

63 / 120 p

Poikkeavat aika-/tilatavoiteet
Erityisalueet
Havaintopaikkojen lukumäärät

Vedenlaadun vuosikeskiarvotietoja

Liite 5 (3/3)

Haitallisten aineiden vuosikeskiarvotietoja
Havaintoputki 1
Kaivo 1
Pohjavesialueeseen liittyvät hankkeet:
Muut hankkeet
•LOS-Poski1998/2 Poski-projekti Salon seudulla
VHS:n mukainen ryhmittely
•VHA3_01 Länsi-Suomen rannikkoseutu
Pohjavesialueen paikkoihin liittyvät hankkeet:
Ei hankkeita
Hydrogeologinen kuvaus:
Muodostuma on pitkä harjujakso, josta on huuhtoutunut ainesta ympäristöönsä. Etelä- ja
pohjoisosassa aines on karkeaa hiekkaa ja soraa. Keskiosassa muodostuma on kapea ja
reunoiltaan hienorakeisempi. Muodostuma rajoittuu kalliokumpareisiin ja tiiviisiin
maakerroksiin. Pohjavesi virtaa pohjoisosassa etelään ja purkautuu eteläosassa ympäristöön
pelloille ja ojastoon.
Eteläosassa muodostumaa on runsaasti kalliopaljastumia ja yksi lähde, josta purkautuva
vesimäärä oli kesällä 1997 noin 8,0 m³/d.
Tiedostot, kuvat

KVY tmi

PUTKIKORTTI

Kaivon tunnus: POHJAVESIPUTKI

SALO
Kisko

Ensimmäisen näytteenottokerran päivämäärä

Kartta pohjavesiputken sijainnista

HP20201

11.8.2020/ KVY tmi
Kiviainesalueen omistaja / Tilan nro

L&J Urakointi Oy / 734-768-1-167
Pohjavesiputken sijainti

ETRS-TM35FIN -koordinaatit N 6884961; E 0300393.
Havaintoputkessa havaitun vedenpinnan 1. korkeusasema (N2000)

+50,34 (11.8.2020)
Pohjaveden havaintoputken yläreunan korkeustaso

+54,41 (maanpohja +49,51; putken pohja +46,51)
Tiedot putkesta

HP20201 on soranottoalueen eteläosassa; Siiviläputki on 3,0 m.
Kartta ja kuvat pohjavesiputken ympäristöstä.

Pohjavesipinnan seurantatiedot ja näytteenottokerrat

Pohjavesitutkimus 1: pv-pinnantaso 11.8.2020 + vesinäyte v
Pohjavesitutkimus 2: pv-pinnantaso 18.8.2020
Pohjavesitutkimus 3: pv-pinnantaso 27.8.2020

Vesipinta pv-putkessa

Veden lämpötila C°

+50,34 m
+50,31 m
+50,28 m

+9,7

Tietoja kaivosta ja tutkimuksista
v 11.8.2020 on otettu ensimmäinen

vesitutkimus ja vedenpinnan korkeustieto. Veden lämpötila on jokseenkin normaalia
pohjaveden lämpötilaa korkeampi (+9,7 °C). Vesi oli hajuton, mauton ja kirkas eikä veden pintakalvossa ollut mitään
virheitä. Veden korkeus ei muuttunut 1 h pituisen pumppauksen seurauksena lainkaan. Ei laboratoriossa tehtyjä testejä.

Tutkimustiedot liitteenä

Ei / Kyllä
Tutkimustietoja ei ole tutkittuna.

www.ymparistokonsultointi.fi KV Ympäristökonsultointi Tmi, Vuorinen Kai Olavi, kv.ymparisto@gmail.com 0400 358 551.

Salon kaupunki
Saapunut 22.11.2020
4426/10.03.00.05.00/2020

Salon kaupunki
Saapunut 22.11.2020
4426/10.03.00.05.00/2020

C
Tieyhteys tilan 1-167 alueelle

1

LIITE 6.
Piirustus T202007/1

+59,35

B
A

Salon kaupungin
mittausosasto määritti

D

kulmapisteet maastoon

+56,24

+55,61

+58,30

+59,54

+57,34

D

1964-1991

2

Pohjavesialue
Kaukuri
0225903

+61,84

C
734-768-1-168

E

+60,98

+66,10

+57,22

+56,34

E

734-768-1-167

+56,56
+56,56

F

+53,63

+60,76

+56,72

F

734-768-1-89

B

1992-2010

Suunnitelma-alueen raja
Aiemmin ottoalueena, tilanne kartat 1964-1991
Aiemmin ottoalueena, tilanne kartat 1992-2010
Ottamisalueen raja 2010–2020 (suunnitelmassa)
Ottamissuunta aiemmin
Vakiintuneet soratiet
Korkeustiedot N2000 maakivissä (5/2020)
Kartta-alue on pohjavesialuetta, Kaukuri 0225903
Tukitoimintojen alue 2010–2020
Kaivualue –2020
Nuorta mäntyä kasvava länsirinne (maisemointi)
Kurttu(lehti)ruusun kasvupaikka, 1 kpl
Lupiinin kasvustoja, useita

PV-putki, W +50,30

G

+60,62

G

+54,39
+57,81

Kunta

Kylä

Rn:o

Korkeusjärjestelmä ja koordinaattijärjestelmä

Salo (Kisko)

Toija

734-768-1-167 Sorarinne I

N2000 ; ETRS-TM35FIN

14

Rakennustoimenpide

Piirustuslaji

Juokseva No

Maa-ainesten ottamissuunnitelma

1/5

734-768-1-169

Maa-ainesten ottaminen
kl
Kohteen
nimi ja osoite
Sorarinne I ottamisalue
L&J Urakointi Oy
Metolantie 37
25460 SALO (Kisko)

734-768-1-170

+58,20

6

A

Huomio! Maanmittauslaitoksen maastokartat ovat vielä N60 -järjestelmässä. Piirustus on laadittu N2000 -järjestelmän mukaisena.

Pohjavesialue
Kaukuri
0225903

Suunnittelija KV

Ympäristökonsultointi, Kai Vuorinen
Suunn.

KV

Tark.

KV

Piirustuksen sisältö

Mittakaava

Nykytila

1:1000

Suunnitteluala

Työ No

Piirustus No

YMP

T202007

T202007/1

PVM

Yhteyshenkilö

14.11.2020

Kai Vuorinen, 0400 358 551

Salon kaupunki
Saapunut 22.11.2020
4426/10.03.00.05.00/2020

C

1

LIITE 7.
Piirustus T202007/2

Tieyhteys tilan 1-167 alueelle
kapeista / huonoista kohdista.

Salon kaupungin

B

A

mittausosasto määritti

5m
5m

D

kulmapisteet maastoon

D

Ottamisalue = 1,10 ha
Kaivualue = 0,85 ha
Tukitoimintojen alue = 0,10 ha
Kiviainesmäärä = 10 100 m3ktr

+59,54

Kaivualueen raja myötäilee

2

puuston ja maisemoinnin rajaa.

Tieyhteys suljetaan

Pohjavesialue
Kaukuri
0225903

ottamisen vuoksi
Seulonta/murskaus-yksikkö

C

sekä suojausrakenne

734-768-1-168

E

E

+54,30

Kuormaajakatos
Länsirajalla on 15 m

suojavyöhyke ottamisalueen

734-768-1-167

rajaan ja 20 m matka

Etelä- ja itärajoilla on 10 m

5m

suojavyöhyke ottamisalueen

10 m

rajaan ja 15 m matka

kaivualueen reunaan.

+56,56

kaivualueen reunaan.
Pintamaiden
varastointi

+56,56

F

+54,30

F
15 m

734-768-1-89

5m

Suunnitelma-alueen raja
Ottamisalueen raja 2020–2030
Kaivualue 2020–2030
Tukitoimintojen alue 2020–2030
Ottamissuunta
Vakiintuneet soratiet
Korkeustiedot N2000 maakivessä/kalliossa 2020
Pohjavesiputki (asennettu 7-8/2020)
Uusi ajoyhteys (harkinnanvarainen)
Soran varastokasat
Murskaus + seulonta, suojaus ja kuormaajakatos
Nuorta mäntyä kasvava länsirinne (maisemointi)

B
HP20201; siivilällinen
- vesipinta +50,30
- putken pää +54,41

G

Tavoitesyvyys +54,30

G

- putken pohja +46,51

14

734-768-1-170

734-768-1-169

6

A

Huomio! Maanmittauslaitoksen maastokartan korkeuskäyrät ovat vielä N60 -järjestelmässä. Piirustus on laadittu N2000 -järjestelmän mukaisena.

Pohjavesialue
Kaukuri
0225903

Kunta

Kylä

Rn:o

Korkeusjärjestelmä ja koordinaattijärjestelmä

Salo (Kisko)

Toija

734-768-1-167 Sorarinne I

N2000 ; ETRS-TM35FIN

Rakennustoimenpide

Piirustuslaji

Juokseva No

Maa-ainesten ottaminen
kl
Kohteen
nimi ja osoite
Sorarinne I ottamisalue
L&J Urakointi Oy
Metolantie 37
25460 SALO (Kisko)

Maa-ainesten ottamissuunnitelma

2/5

Suunnittelija KV

Ympäristökonsultointi, Kai Vuorinen
Suunn.

KV

Tark.

KV

Piirustuksen sisältö

Mittakaava

Suunnitelma

1:1000

Suunnitteluala

Työ No

Piirustus No

YMP

T202007

T202007/2

PVM

Yhteyshenkilö

14.11.2020

Kai Vuorinen, 0400 358 551

Salon kaupunki
Saapunut 22.11.2020
4426/10.03.00.05.00/2020

LIITE 8a.
Piirustus
T202007/3.1

PITUUSLEIKKAUKSET A-A, B-B ja C-C

Ottamisalueen raja

A-A

66
64
62
60
58
56
54
52
50

Kaivualueen raja

1-168

F-F

1-167

G- G

1-89

E-E
90 m

5m

10 m

24 m
Nykyinen maanpinta

Luiska 1:3
▽ +56,34
Luiskan muoto on piirustuksessa
”venynyt”, koska rinteen linja on
Suunniteltu maanpinta
kuvattu viistosti (suoja-alueella).
PV▽ +50,30

0

50

▽ +54,30
▽ +53,63

▽ +54,39

Ottamisalueen raja

1:3
4m

Pienialainen kuoppa aiemman omistajan jäljiltä

100

200

150

Suojakerroksen paksuus
ennen pohjaveden pintaa.

Kaivualueen raja
Nykyinen maanpinta

210

Suunniteltu pohjan lopullinen pinta

B-B

C-C

66
64
62
60
58
56
54
52
50
66
64
62
60
58
56
54
52
50

F - F 1-89

E-E

1-167

1-168

D-D

5m

10 m
1:3 Viimeistelty luiska 1:3

5m5m

Tilojen välinen raja
Soratie
▽ +57,22
▽ +55,61
1:3

▽ +56,56

Soratie

1:3

▽ +54,30

B - B Pituus- tai poikkilinjan sijainti
4m

PV▽ +50,30

0

50

100

1-167 D - D

1-168

138

1-89
5m

5m 5m

Suojakerroksen paksuus
ennen pohjaveden pintaa.

Pohjavesipinnan korkeuden
(+50,30) määrityksen jälkeen maaainesluvassa on käytetty tasoa
+54,30. Suojakerrokseksi jää 4,0 m.

10 m

Soratie
▽ +56,24
1:3

▽ +54,30 1:3
PV▽ +50,30

0

Kaivualueen rajasta on 15 m matka
naapureihin useimmilla suunnilla.
Paahderinteen vuoksi pohjoisessa
haetaan 10 m rajaa kaivualueeseen.

4 m Suojakerroksen paksuus
ennen pohjaveden pintaa.

50

80
Kunta

Kylä

Rn:o

Korkeusjärjestelmä ja koordinaattijärjestelmä

Salo (Kisko)

Toija

734-768-1-167 Sorarinne I

N2000 ; ETRS-TM35FIN

Rakennustoimenpide

Piirustuslaji

Juokseva No

Maa-ainesten ottaminen

Maa-ainesten ottamissuunnitelma

3.1/5

Kohteen nimi ja osoite

Piirustuksen sisältö

Mittakaava

Sorarinne I ottamisalue
L & J Urakointi Oy
Metolantie 37
25460 SALO (Kisko)

Pituusleikkaukset

1:1000
1:400

Suunnitteluala

Työ No

Piirustus No

YMP

T202007

T202007/3.1

Suunnittelija KV

Ympäristökonsultointi, Kai Vuorinen
Suunn.

KV

Tark.

KV

PVM

Yhteyshenkilö

13.11.2020

Kai Vuorinen, 0400 358 551

LIITE 8b.
Piirustus
T202007/3.2

POIKKILEIKKAUKSET D-D, E-E, F-F ja G-G

Ottamisalueen raja

D-D

E-E

66
64
62
60
58
56
54
52
50
66
64
62
60
58
56
54
52
50

Kaivualueen raja

1-168

1-167

G-G

C-C

Soratie alueelle
Nykyinen maanpinta
▽ +55,61
1:3
Luiskan muoto on
piirustuksessa ”venynyt”, koska
rinteen linja on kuvattu viistosti.

0

▽ +56,24
1:3

▽ +54,30
Suunniteltu maanpinta

4m

VP▽ +50,30

50

Suojakerroksen paksuus
ennen pohjaveden pintaa.

Ottamisalueen raja
Kaivualueen raja

125

100
B-B

1-167

1-168

Nykyinen maanpinta

1-89

A-A

Suunniteltu pohjan lopullinen pinta

Maisemoitunutta luiskaa ei muuteta

1:3 Viimeistelty luiska 1:3

Soratie
▽ +57,22
▽ +56,34
1:3

Tilojen välinen raja
1:3

▽ +54,30

4m
VP▽ +50,30

0

50
A-A

F-F

1-89

B-B

100

66
64
62
60
58
56
54
52
50 0

1-168

B-B

1-167

1-168
66
64
62
60
Maisemoitunutta luiskaa ei muuteta
58
56
▽ +54,30
1:3
54
▽ +53,63
Pienialainen kuoppa aiemman
52
omistajan jäljiltä
VP▽ +50,30
50 0
50
1-167

1-89

Pohjavesipinnan korkeuden
(+50,30) määrityksen jälkeen maaainesluvassa on käytetty tasoa
+54,30. Suojakerrokseksi jää 4,0 m.

Soratie
+56,56 ▽
1:3
4m

1-89

1:3
Hyvin pieni kuoppa

Suojakerroksen paksuus
4m
ennen pohjaveden pintaa.

VP▽ +50,30

50

Kaivualueen rajasta on 15 m matka
naapureihin useimmilla suunnilla.
Paahderinteen vuoksi pohjoisessa
haetaan 10 m rajaa kaivualueeseen.

Suojakerroksen paksuus
ennen pohjaveden pintaa.

100 110

A-A

▽ +54,39

B - B Pituus- tai poikkilinjan sijainti

130

Maisemoitunutta luiskaa ei muuteta

1:3 +54,30▽

Soratie

Suojakerroksen paksuus
ennen pohjaveden pintaa.

100

Kunta

Kylä

Rn:o

Korkeusjärjestelmä ja koordinaattijärjestelmä

Salo (Kisko)

Toija

734-768-1-167 Sorarinne I

N2000 ; ETRS-TM35FIN

Rakennustoimenpide

Piirustuslaji

Juokseva No

Maa-ainesten ottaminen

Maa-ainesten ottamissuunnitelma

3.2/5

Kohteen nimi ja osoite

Piirustuksen sisältö

Mittakaava

Sorarinne I ottamisalue
L & J Urakointi Oy
Metolantie 37
25460 SALO (Kisko)

Poikkileikkaukset

1:1000
1:400

Suunnitteluala

Työ No

Piirustus No

YMP

T202007

T202007/3.2

Suunnittelija KV

Ympäristökonsultointi, Kai Vuorinen
Suunn.

KV

Tark.

KV

PVM

Yhteyshenkilö

13.11.2020

Kai Vuorinen, 0400 358 551

Salon kaupunki
Saapunut 22.11.2020
4426/10.03.00.05.00/2020

Vastaluiskaus kääntyy myötäluiskaksi,

C

1

LIITE 9.
Piirustus T202007/4

koska tilalla 1-168 on 1960-1980 luvuilla ollut alempaa ottotoimintaa.
Tieyhteys tilan 1-167 alueelle
Salon kaupungin

B

A

mittausosasto määritti

D

kulmapisteet maastoon

D

+59,54
Pohjois- ja länsireunalla on olemassa olevaa

2

luiskausta. Se tulee huomioida uuden luvan

Tieyhteys suljetaan

mukaisen ”piirretyn luiskan leveydessä”.

Pohjavesialue
Kaukuri
0225903

ottamisen vuoksi

Ottamisalue = 1,10 ha
Kaivualue = 0,85 ha

C
E

E
+59,54
Itä- ja eteläreunalla on olemassa olevaa

Tavoitesyvyys
+54,30

Vihreällä luiskalla on eroteltu
vanha puustoinen luiska ja

luiskausta. Se tulee huomioida uuden luvan
mukaisen ”piirretyn luiskan leveydessä”.

maisemoinnin alue

F

F

Suunnitelma-alueen raja
Ottamisalueen raja 2021–2031
Vakiintuneet soratiet
Korkeustiedot N2000 maakivessä 2020
Pohjavesiputki HP20201
Soran viimeiset varastokasat
Pohjatason ja luiskien maisemointi taimikolla
Luiskan yläreuna
Luiskan alareuna
Kaivualueen raja 2021-2031

B

Pohjavesiputki

G

G

HP20201

14

6

A
Huomio! Maanmittauslaitoksen maastokartat ovat vielä N60 -järjestelmässä. Piirustus on laadittu N2000 -järjestelmän mukaisena.

Pohjavesialue
Kaukuri
0225903

Kunta

Kylä

Rn:o

Korkeusjärjestelmä ja koordinaattijärjestelmä

Salo (Kisko)

Toija

734-768-1-167 Sorarinne I

N2000 ; ETRS-TM35FIN

Rakennustoimenpide

Piirustuslaji

Juokseva No

Maa-ainesten ottaminen
kl
Kohteen
nimi ja osoite
Sorarinne I ottamisalue
L&J Urakointi Oy
Metolantie 37
25460 SALO (Kisko)

Maa-ainesten ottamissuunnitelma
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Suunnittelija KV

Ympäristökonsultointi, Kai Vuorinen
Suunn.

KV

Tark.

KV

Piirustuksen sisältö

Mittakaava

Lopputilanne

1:1000

Suunnitteluala

Työ No

Piirustus No

YMP

T202007

T202007/4

PVM

Yhteyshenkilö

14.11.2020

Kai Vuorinen, 0400 358 551

Salon kaupunki
Saapunut 22.11.2020
4426/10.03.00.05.00/2020
YMPÄRISTÖHALLINTO

PVM 14.11.2020

KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA
MAA-AINESTEN OTTAMISTOIMINNALLE
(MAL 5a §, 16b §, YSL 103a §).
Ympäristölupaan

Suunnitelma liittyy maa-ainesten ottamislupaan

1. LUPATIEDOT
Ympäristöluvan tai maa-ainesten ottamisluvan hakijan nimi
L & J Urakointi Oy
Ottamisalueen nimi
Sorarinne I sora-alue
Kunta
Salo

Kylä
Toija

Tilan RN:o
734-768-1-167 Sorarinne I

Ottamisalueen pinta-ala
1,10 ha
Luvan viimeinen voimassaolopäivä
Vuonna 2031 (suunnitelman mukainen arvio)
Ottamismäärä (m3-ktr)

Otettava maa-aines
Kalliokiviaines (murske, louhe)
Rakennus- ja muu luonnonkivi
Sora ja hiekka

10 100

Moreeni
Multa tai savi

2. KAIVANNAISJÄTE
Kaivannaisjätteen
laji(1

Arvio kaivannaisjätteen
kokonaismäärästä
(m3-ktr)(2

Pilaantumaton
Ei pysyvä maa-aines
Pysyvä maa-aines

Kaivannaisjätteen hyödyntäminen ja
käsittely(3

Valitse 1, 2
ja/tai 3

Tarvittaessa yksityiskohtaisempi kuvaus

Pintamaa

45

1 (3)

Kuorinta, varastointi +maisemointi v.2024-31

Kannot ja hakkuutähteet

8

2

Käytetään kaikki itse mm.puut, kannot, hake.

0

2

(Murskaus ja käyttö)

Kivipöly tai kivituhka
Vesiseulonta- ja selkeytysaltaiden hienoainekset
Savi ja siltti
Sivukivi
Seulontakivet ja lohkareet
Muu, mitä?

Pilaantunut maaaines
Kaivannaisjätteitä
yhteensä

Mitä?
53

A) Tiedot kaivannaisjätteen ympäristövaikutuksista(4
Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.
Pintamaat ovat puhtaita luonnonmaita - kariketta ja humusta. Kangasmaan maannos on paksuudeltaan 0,05m … 0,10m.

B) Ympäristön pilaantumisen sekä muiden vaikutusten ehkäisemiseksi toteutettavat toimet toiminnan aikana ja sen päätyttyä(5
Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.
Alueella ei varastoida polttoaineita tai voiteluaineita tai muitakaan maaperää pilaavia kemikaaleja. Seulontaan, kuormaukseen ja
kuljettamiseen tarvittavien ajoneuvojen ja laitteiden polttoaineet ja voiteluaineet varastoidaan muualla (varikko). Ottamistoiminnan
päätyttyäkään alueelle ei tuoda eikä jätetä maaperää tai pohjavettä pilaavia aineita.
C) Selvitys seurannasta ja tarkkailusta toiminnan aikana ja sen päätyttyä(6
Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.
Kangasmaan ohutta pintamaata siirretään säännöllisesti muutamissa paikoissa kohden ottamisalueiden rajaa, pitäytyen suunnitelman rajoissa. Pintamaita siirretään Liitteen 10b/F mukaisesti, kunnes ottamisen rintaus on edennyt siten, että viimeistelyn voi aloittaa. Sitten pintamaita luiskataan takaisin ko. kohdan luiskaan (1:3). Osa naapurustosta omaa myös soranottotoimintaa. Seurantaa
ja tarkkailua tehdään työkoneiden ja erilaisten ajoneuvojen osalta niitä alueelle vietäessä ja alueella oltaessa. Toiminnan päätyttyä
tarkkailu jatkuu, koska ottamissuunnitelman mukainen alue jää metsätalousmaaksi. Alueelle johtava tie voidaan sulkea puomilla
(käyttöajoliittymä) tai kiviesteillä (vanhat muut ajoliittymät) ottamisen aikana ja päätteeksi. Pv-pinnan tason seurantaa jatketaan.
D) Tiedot toiminnan lopettamisesta(7
Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.
Toiminta jatkuu toistaiseksi, kunnes soravaranto on soveltuvin osin käytetty.

3. KAIVANNAISJÄTEALUE
E) Selvitys kaivannaisjätteen jätealueesta(8
Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.
Jätealueen sijainti ja pinta-ala (ha)
Pintamaat sijoittuvat rintauksen kahteen paikkaan, etelärajalla (tarvittaessa), ja ottamisalueen keskelle pääsääntöisesti. Jätealueen
yhteinen pinta-ala on 0,02 ha. Sijainnit on merkitty Liite F ( = Ottamissuunnitelman Liite 10b).
Jätealueen perustaminen ja hoito
Jätealueet sijoittuvat esitettyihin paikkoihin. Suurin osa (ellei jopa kaikki) pintamaista varastoidaan väliaikaisiksi varastoiksi (yli 3 v.).
Jätekasojen puhtaan luonteen vuoksi kasat (eli pintamaat) eivät tarvitse erityisiä hoitotoimia.
Jätealueen ympäristö
Alue on tavanomaista mäntyvaltaista kangasta - varpukasvillisuutta, sammalta ja jäkälää. Puustossa mänty on valtapuulaji. Alueella
kasvaa paikoin lehtipuita kuten hies- ja rauduskoivua, haapaa ja raitaa. Puusto on varttuvaa 20-40 -vuotiasta eikä sitä ole vielä korjattu pois kesään 2020 mennessä. Alueelta mahdollisesti muodostuvat kannot ovat hyvin pieniä.
Selvitys maaperän ja pohjaveden tilasta
Maaperä ja pohjavesi ovat vahingoittumattomat. Vaikka ottamistoiminta sijoittuu Kaukurin pohjavesialueelle, puhtaista maista ei
aiheudu haittaa maaperään tai pohjaveteen. Alueelle on asennettu pohjaveden havaintoputki toiminnan ajaksi.
Jätealueen ympäristövaikutukset ja niiden seuranta
Maa-ainesten ottamisen myötä syntyneillä väliaikaisilla varastokasoilla ei ole tiettäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Alueella
syntyvä pintamaa kierrätetään reunojen viimeistelyn yhteydessä. Alueen tilaa seurataan alueella käytäessä mm. kun autoihin
tehdään kuormia ja seulotaan. Tarvittaessa (onnettomuus, ilkivalta tms.) ollaan yhteydessä valvonta- ja lupaviranomaiseen.
Jätealueen käytöstä poistaminen ja jälkihoito
Pintamailla hoidetaan maisemointia ottamisalueen kaikilla neljällä sivulla, etelä- ja lounaissivujen reunoista alkaen. Jälkihoitona on
mm. pintaus multapitoisella hiekkaisella maalla ja annetaan taimettua. Tarvittaessa taimetetaan ja palautetaan alue metsämaaksi.
F) Liitekartta 1:2000-1:10 000, josta käy ilmi kaivannaisjätteen jätealueiden sijainti ja lähiympäristö
Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa
4. LISÄTIETOJA
Yhdyshenkilön nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelin ja sähköpostiosoite)
Juha Leino, L & J Urakointi Oy, Y-tunnus 2283715-1, Käyntiosoite: Siltalankatu 5, 08150 Lohja, Postiosoite: Leppälahdentie 79,
25130 Muurla. Sähköposti: juha.leino@lju.fi sekä puhelin 040 536 4219.

C
Tieyhteys tilan 1-167 alueelle
Salon kaupungin

1

LIITE 10b
(Liite F)
Piirustus T202007/5

B

A

mittausosasto määritti

D

kulmapisteet maastoon

D

+59,54
Mahdollisesti muodostuvien

2

rankojen ja juurakoiden

Tieyhteys suljetaan

säilytys- ja keräyspaikka

ottamisen vuoksi

Seulonta-yksikkö

734-768-1-168

E

+54,30

Ottamisalueelle ei merkittävästi
varastoidu pintavesiä, koska
maaperä on hyvin vettä läpäisevää.
Pienialaisiin kuoppiin voi kerääntyä
vähäisesti vettä sateisena kautena.

alueella tilapäisesti
eli alle 3 v.

Pohjavesialue
Kaukuri
0225903

Suunnitelma-alueen raja
Ottamisalueen raja 2020–2030
Kaivualue 2020–2030
Tukitoimintojen alue 2020–2030
Ottamissuunta
Vakiintuneet soratiet
+56,56 Korkeustiedot N2000 maakivessä/kalliossa 2020
Pohjavesiputki
Uusi ajoyhteys (harkinnanvarainen)
Soran varastokasat
Soran murskaus, seulonta ja suojaus
Pintamaan tilapäinen läjitys, alle 3 vuoden ajaksi
Pintamaan siirto kohden välivarastoja
Pintamaan läjitys yli 3 vuodeksi maisemointiin
Nuorta mäntyä kasvava länsirinne (maisemointi)

C
E

734-768-1-167

Pintamaiden säilytys

Ottamisalue = 1,10 ha
Kaivualue = 0,85 ha
Tukitoimintojen alue = 0,1 ha

+56,56
734-768-1-89

F

F

+54,30

B
Pohjavesiputki
HP20201

G
734-768-1-170

Tavoitesyvyys +54,30

G

14

734-768-1-169

6

A
Huomio! Maanmittauslaitoksen maastokartan korkeuskäyrät ovat vielä N60 -järjestelmässä. Piirustus on laadittu N2000 -järjestelmän mukaisena.

Pohjavesialue
Kaukuri
0225903

Kunta

Kylä

Rn:o

Korkeusjärjestelmä ja koordinaattijärjestelmä

Salo (Kisko)

Toija

734-768-1-167 Sorarinne I

N2000 ; ETRS-TM35FIN

Rakennustoimenpide

Piirustuslaji

Juokseva No

Maa-ainesten ottaminen
kl
Kohteen
nimi ja osoite
Sorarinne I ottamisalue
L&J Urakointi Oy
Metolantie 37
25460 SALO (Kisko)

Maa-ainesten ottamissuunnitelma
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Suunnittelija KV

Ympäristökonsultointi, Kai Vuorinen
Suunn.

KV

Tark.

KV

Piirustuksen sisältö

Mittakaava

Kaivannaisjätteen
jätehuoltosuunnitelma

1:1000

Suunnitteluala

Työ No

Piirustus No

YMP

T202007

T202007/5

PVM

Yhteyshenkilö

14.11.2020

Kai Vuorinen, 0400 358 551

