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JOHDANTO 

 

Siilinjärvi-Maaninka harjualueen yleiskaava on Siilinjärven ja Maanin-
gan kuntien yhteistyönä laadittava yhteinen yleiskaava, joka on tarkoi-
tus hyväksyä oikeusvaikutteisena molempien kuntien kunnanvaltuus-
toissa.   

Yleiskaavahankkeen keskeinen tavoite on sovittaa harjualueelle koh-
distuvat eri maankäyttötarpeet – osoittaa maa-ainesten ottoon sovel-
tuvat alueet, suojelualueet, metsätalousalueet, virkistysalueet ja mah-
dolliset muut aluevaraukset kaavamääräyksineen. 

Maaningan Repomäki ja Siilinjärven Patakukkula-Tarinaharju –harju-
alueet sekä näihin välittömästi kytkeytyvät alueet sisältyvät valtakun-
nalliseen harjujen suojeluohjelmaan (ympäristöministeriö 1984). Har-
jualueelle sijoittuvat pohjavesialueet on luokiteltu vedenhankinnan 
kannalta tärkeiksi pohjavesialueiksi. 

Yleiskaavasuunnittelu tukeutuu lähtötietojen ohella hankkeen yhtey-
dessä laadittuihin lisäselvityksiin. 

 

 

GTK, Itä-Suomen yksikkö, on suorittanut maaperä- ja pohjavesitutki-
muksia ja näihin liittyviä vaikutustarkasteluja sekä laatinut osalle alu-
etta luontoselvityksen.  

MA-arkkitehdit on laatinut maisemaselvitykset ja maa-ainesten otto-
alueisiin liittyvät maisemaan kohdistuvat vaikutustarkastelut.  

Konsulttina kaavanlaadinnassa on toiminut Pöyry Finland Oy. Pöyry 
Finland Oy on myös koonnut ja täydentänyt aikaisemmin laadittuja 
luontoselvityksiä. 

Selvitysten laadinnan ja kaavan valmistelun aikana on pidetty useita 
neuvottelutilaisuuksia hanketta valmistelevien tahojen, viranomaisten 
ja muiden osallisten, kuten alueella toimijoiden ja maanomistajien, 
kesken. 

Hankkeen selvitystöitä ovat rahoittaneet Pohjois-Savon Liitto ja Poh-
jois-Savon ympäristökeskus. 
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1 LÄHTÖKOHDAT 

1.1 Alueen sijainti ja kuvaus 

Yleiskaava-alue sijaitsee Siilinjärven ja Maaningan kuntiin ulottuvan 
harjujakson alueella. Kaavoitettavaa aluetta rajaa idässä valtatie 5, 
pohjoisessa Sininen tie eli maantie 77 ja lännessä Käärmelahden ky-
läalue.  

Yleiskaava-alueeseen kuuluvat valtakunnalliseen harjujensuojeluoh-
jelmaan (ympäristöministeriö v. 1984) sisältyvät Maaningan Repomä-
ki ja osittain Siilinjärven Patakukkula-Tarinaharju –harjualueet, Vuori-
mäen alue sekä näiden lähialueet. Yleiskaava-alueella on useita enti-
siä ja käytössä olevia maa-ainesten ottoalueita.  

 

 

Kaavoitettava alue sijoittuu osaltaan sekä Harjamäki-Kasurila että 
Harjamäki-Käärmelahti –nimisille veden hankinnan kannalta tärkeille 
I-luokan pohjavesialueille. 

Yleiskaava-alueen pinta-ala on kokonaisuudessaan noin 1327 ha. 
Harjujensuojeluohjelmaan tästä kuuluu noin 325 ha. 

 

Kuva 1. Yleiskaava-alue. 
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1.2 Kaavoitustilanne 

1.2.1 Maakuntakaava 

Pohjois-Savon liitto on laatinut Kuopion seudun maakuntakaavan, jo-
ka kumoaa alueella aikaisemmin voimassa olleet seutukaavat. Maa-
kuntavaltuusto on hyväksynyt maakuntakaavan 23.8.2006 ja ympäris-
töministeriö on vahvistanut kaavan 3.7.2008. Maakuntakaavassa nyt 
yleiskaavoitettava harjualue on enimmiltä osin esitetty maa- ja metsä-
talousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ympäristöarvoja (MY). Pohjois-Sa-
von maakuntakaavassa 2030 (vahvistettu ympäristöministeriössä 
7.12.2011) on Kuopion seudun maakuntakaavaan muutoksena sisäl-
lytetty myös Vuorimäen kallioainesten ottoalue. 

Maakuntakaavamerkinnät suunnittelualueella 

MY12.290 Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympä-
ristöarvoja. Alueen maankäyttöä suunniteltaessa on maa- 

ja metsätalouden ohella erityisesti otettava huomioon 
alueen luonnonolosuhteet ja maisema. 

SM 12.591 Muinaismuistoalue. Puuronsilmä- Syvälampi: 51 pyynti-

kuoppaa 
sm 12.590 Muinaismuistokohde. Käärmelahti. Ajoittamaton pyyn-

tikuoppa 

sm 12.596 Muinaismuistokohde. Hetelampi. Ajoittamaton pyynti-
kuoppa 

MA1 12.630  

MA1 13.623 

Maakunnallisesti merkittävä maisema-alue, Maaningan-

Lapinlahden kulttuurimaisemat 
EO 12.680 Maa-ainestenottoalue. Repomäki 
EO 12.681 Maa-ainestenottoalue. Käärmelahti 

MY 13.290 Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvo-
ja. Alueen maankäyttöä suunniteltaessa on maa- ja met-
sätalouden ohella erityisesti otettava huomioon alueen 

luonnonolosuhteet ja maisema. Patakukkula-Repomäki: 
Maa-ainestenotto on alueella mahdollista silloin, kun ot-
tamisesta ei aiheudu maa-aineslain 3.1§:n mukaisia seu-

raamuksia. Ennen maa-ainesluvan myöntämistä Pohjois-
Savon ympäristökeskukselle on varattava mahdollisuus 
lausunnon antamiseen. 

EO 13.680 Maa-ainesten ottoalue. Repomäki 
EO2 13.681 Kallionottoalue. Vuorimäki 
ea 13.200 Ampumaradat ja moottoriurheilualueet: Hamulan moto-

cross- ja moottorikelkkailurata 
SL 13.543 Luonnonsuojelualue. Jussilan letto 
pv 12.651 

pv 13.654 
pv 13.651 

Tärkeät pohjavesialueet (Harjamäki – Käärmelahti) 

 
Tärkeä pohjavesialue (Harjamäki – Kasurila) 

 

 

MY- maakuntakaavamerkinnän vaikutukset maakuntakaavaselostuk-
sen mukaan: ”Kaavavaraukset edistävät arvokkaiden harju- ja kallio-
alueiden säilymistä. Vaikutukset kohdistuvat nimenomaan alueiden 
geologisiin muotoihin eli maa-ainestenottotoimintaan ko. alueilla. Sen 
sijaan merkinnällä ei ole vaikutuksia maa- ja metsätalouteen. Maa-
aineslupien myöntäminen kuuluu maa-aineslain perusteella kuntien 
toimivaltaan. Mahdollisen maa-aineslupahakemuksen kohdistuessa 
MY -alueelle on kuitenkin todennäköistä, että ottaminen tulee aiheut-
tamaan alueella maa-aineslain 3.1§:n tarkoittamia luontoon, maise-
maan jne. kohdistuvia vaikutuksia.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Ote Pohjois-Savon maakuntakaavojen yhdistelmästä 
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1.2.2 Yleiskaavat 

Siilinjärven kunnan puolella ei ole voimassa olevia yleiskaavoja. Siilin-
järven kunta on aikoinaan 1980-luvulla laatinut harjualueelle yleiskaa-
valuonnoksen joka maa-ainesten oton osalta on pääosin toteutunut. 

Maaningan kunnan osalta suunnittelualue ulottuu osittain Käärmelah-
den kylän yleiskaava-alueelle. Yleiskaava on hyväksytty 29.5.2002. 

1.2.3 Asemakaavat 

Siilinjärven asemakaava-alue rajautuu Harjamäen kohdalla Maanin-
gantien varressa pieneltä osin nyt yleiskaavoitettavaan harjualuee-
seen yleiskaava-alueeseen. Yleiskaavoitettavalla alueella ei ole ase-
makaava-alueita. 

1.3 Rakennusjärjestys 

Siilinjärven kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.5.2013. 

Maaningan kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 13.4.2010. 

1.4 Pohjakartta 

Yleiskaavan pohjakarttana käytetään maanmittauslaitoksen numee-
rista maastotieto- ja raja-aineistoa.  

Siilinjärven kunnassa on tarkempaa asemakaavasuunnittelua varten 
kunnan tuottama numeerinen pohjakartta-aineisto. 

1.5 Osallistuminen 

Nykyaikaisen suunnittelun ominaisuuksiin kuuluu huolehtia, että osal-
listen mahdollisuus osallistua asioiden käsittelyyn on riittävän laajaa 
ja oikeisiin asioihin kohdistuvaa. Osayleiskaavan pohjaksi on laadittu 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma maankäyttö- ja rakennuslain mu-
kaisesti. 

Suunnitteluun on mahdollisuus osallistua mm. Siilinjärven ja Maanin-
gan kunnan päättäjillä, kuntalaisilla ja niillä osallisryhmillä, joita tar-
kastelualueen kehittäminen erityisesti koskettaa. Osallisia ovat kaikki 
ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava vaikuttaa.  

 

Keskeiset osalliset ovat: 

o Suunnittelualueen maanomistajat ja asukkaat 

o Alueella toimivat yhdistykset, järjestöt ja yritykset 

o Siilinjärven ja Maaningan kunnan päättäjät, hallintokunnat 

o Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) 

o Pohjois-Savon liitto 

o Kuopion museo / museovirasto 

Osallistumismenettelyn keskeiset tavoitteet ovat seuraavat: 

o Vuorovaikutteisen osallistuvan suunnitteluprosessin mahdollistaminen 

o Myötävaikuttaa suunnittelualueen maankäytön ja siihen liittyvien toimin-
tojen kehittämiseen 

Suunnittelusta ja osallistumistilaisuuksista tiedotetaan: 

o Siilinjärven ja Maaningan kunnan kuulutuksilla 

o Infopisteessä Siilinjärven kirjastossa  

o Uutis-Jousi -paikallislehdessä 

o Siilinjärven ja Maaningan kunnan kotisivuilla 

1.5.1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu luonnosvaiheeseen. 
Kaavaehdotusvaiheeseen sitä on päivitetty. 
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2 SUUNNITELMAT JA SELVITYKSET 

2.1 Yleistä 

Suunnittelualuetta koskevia ohjelmia, suunnitelmia ja selvityk-
siä: 

o Valtakunnallinen harjujensuojeluohjelma. Ympäristöministeriö 1984. 

o Siilinjärven rakennuskulttuuri, osa1 - Kirkonkylä. Koponen Ismo (toim.) Pöljän 
kotiseutumuseon julkaisusarja 1990. 

o Siilinjärven rakennuskulttuuri, osa2 - Maaseutualue. Koponen Ismo (toim.) Pöljän 
kotiseutumuseon julkaisusarja 1992. 

o Kuopion seudun maakuntakaavan luonnonsuojelu- ja virkistysalueselvitys. 
Raimo Pakarinen 2001. 

o Siilinjärven luonto- ja maisemaselvitys. Jaakko Pöyry Infra 2005. 

o POSKI-projekti eli Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen – 
Pohjois-Savon loppuraportti. Pohjois-Savon ympäristökeskuksen raportteja 
4/2007. 

o Soranoton ja suojelun tila harjujensuojelualueilla – aluekohtainen tarkastelu. 
Suomen ympäristökeskuksen raportteja 1/2006. 

o Siilinjärven Vuorimäen kallionottoalueen kallionoton yleissuunnitelma. Savon 
Kuljetus Oy, Pöyry Environment Oy 2009.  

o Siilinjärven pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat. KV 17.12.2012 

o Kuopion ja Siilinjärven tie- ja raideliikenteen meluselvitys, WSP Finland 2009. 

o Vuorimäen kallioalueen YVA-selostus. Groundia Oy 2010. 

o Siilinjärven ja Maaningan vesihuollon kehittämissuunnitelmat. Pöyry Oy 2011. 

o Kevyen liikenteen väylien toimenpideselvitys välillä Siilinjärvi – Maaninka. FCG 
Finnish Consulting Group Oy 2012. 

o Kumpusentien (mt 16275) kevyen liikenteen väylän tarveselvitys. Destia Oy 2013 

 

 
 
 
Selvityksiä on laadittu kaavan valmistelun aikana ja niitä on täyden-
netty vielä kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin perustuen. 

 

Kaavan valmisteluvaiheessa tehdyt selvitykset: 

o Maaperätutkimuksia Siilinjärvi- Maaninka harjujaksolla Parkkilantien alueella. 
Geologian tutkimuskeskus & Siilinjärven kunta 2005.   

o Pohjavesitutkimuksia Siilinjärvi – Maaninka harjujaksolla Parkkilantien alueella.  
Geologian tutkimuskeskus & Siilinjärven kunta 2005.  

o Siilinjärven harjualueen itäosan kasvillisuuskartoitus. Geologian tutkimuskeskus 
2005. Turunen, Jukka.  

o Hamulan – Käärmelahden harjualueen liito-oravakartoitus Siilinjärvellä ja 
Maaningalla. Geologian tutkimuskeskus 2005. Knuutinen, Jorma & Tossavainen, 
Ari.  

o Havaintoja Hamulan – Käärmelahden harjualueen linnustosta Siilinjärvellä ja 
Maaningalla. Geologian tutkimuskeskus 2005. Knuutinen, Jorma & Tossavainen, 
Ari. Maa-aines- ja pohjavesitutkimukset Repomäellä. Geologian tutkimuskeskus, 
Rudus Oy & Siilinjärven kunta 2009. 

o Siilinjärven – Maaningan harjualueen maisemaselvitys 2010. MA-Arkkitehdit;  
Mikkola, Marja. 

 

Kaavaluonnosvaiheen jälkeen tehdyt lisäselvitykset: 

o Hamula – Käärmelahti pohjavesialueen geologiset tutkimukset. GTK 2012. 

o Harjualueen täydentävä luontoselvitys. Pöyry Finland Oy 2012. 

o Harjualueen muinaisjäännösinventointi. Mikroliitti 2012. 

o Siilinjärven liito-oravaselvitykset 2013 (mm. Siilinjärvi-Maaninka harjualue). 
Biologitoimisto Vihervaara 2013 
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2.2 Harjujensuojeluohjelma 

Valtioneuvosto hyväksyi ympäristöministeriön esityksestä valtakun-
nallisen harjujensuojeluohjelman 3.5.1984. Ohjelma perustuu maa- ja 
metsätalousministeriön asettaman harjujensuojelutyöryhmän mietin-
töön (komiteanmietintö 1980:41) sekä sisäasiainministeriön selvityk-
seen moninaiskäytön kannalta valtakunnallisesti merkittävistä harjuis-
ta (Sisäasiainministeriö, Helsinki 1980). 

Maaningan Repomäki ja Siilinjärven Patakukkula-Tarinaharju kuulu-
vat valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. Repomäkeen on 
merkitty rajoitettu soranottomahdollisuus. Harjumuodostumia on mel-
ko vähän koko maailmassa. Suojeluohjelmaan kuuluvien harjujen 
suojelussa ensisijainen tavoite on, että niiden luonteenomaiset geolo-
giset, geomorfologiset ja maisemalliset piirteet eivät saa sanottavasti 
muuttua.  

 

Kuva 3. Harjujensuojelualuetta Repomäellä. 

2.3 POSKI – projekti 

POSKI -projektin tavoitteena on lisätä tietoisuutta pohjavesivarojem-
me suojeltavuudesta sekä samalla turvata alueen kiviaineshuollon 
tarpeet. Selvityksellä ei ole suoraan lakiin perustuvia oikeudellisia 
vaatimuksia. Lopullinen alueiden käytön yhteensovittaminen tehdään 
maakuntakaavoituksessa, yleiskaavoituksessa sekä maa-aineslain 
mukaisessa lupakäytännössä. 

POSKI -projektin selvitysten mukaan Pohjois-Savon maakunnassa 
tutkituista 65 harjukohteesta eli maa-ainesten ottoon sopivista koh-
teista on saatavissa maa-aineksia yhteensä noin 83 Mm3, josta hiek-
kaa 59, soraa 22 ja murskauskelpoista soraa 1,8 Mm3. Hiekkaa, so-
raa ja murskattua materiaalia käytetään Pohjois-Savossa 2006–2030 
noin 76 milj.m3. 

Kysyntä- ja saatavuusselvitykset osoittavat, että sora-aineksen niuk-
kuus tulee koskettamaan ennen pitkää koko maakuntaa, nyt saata-
vuusongelmat ovat pahimmat Kuopiossa ja Siilinjärvellä. Tulevaisuu-
dessa maa-ainesten oton painopistettä joudutaankin siirtämään vah-
vasti kalliokiviaineksen ottoon.1 

Taulukko 1. Maa-ainesten ottotarve (miljoonaa kuutiometriä) aikavälillä 
2006 - 2030 

Alue hiekka sora murskattu kiviainekset 
yhteensä 

Maaninka – Siilinjärvi –  
Kuopio 

7,95 
Mm3 

4,5 
Mm3 

23,7 Mm3 36,15 Mm3 

Suurin maa-ainesten kulutustarve on Kuopion lähialueilla: Hiekan tar-
ve on 19 Mm3, soran 15 Mm3 ja murskatun materiaalin 42 Mm3. Ki-
viainesten kulutus on kasvussa, etenkin kalliokiviaineksen osalta, sillä 
mm. Kuopion seudulla harjukiviaines on vähentynyt ja hiekan ja soran 
osuus otetusta kiviaineksesta on enää 65 %, kallioaineksen ollessa 
35 %. Muualla maakunnassa hiekan ja soran osuus vaihtelee 78 % - 
98 % välillä. 

                                                

 
1
 Pohjois-Savon liiton tiedotuslehti 1/2008. 
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Kuopiossa ja Siilinjärvellä tarve on varantoja suurempi: Kuopiossa 
omat varannot ovat noin 13 Mm3, kun tarve on 28,4 Mm3. Siilinjärven 
osalta POSKI -raportissa ei annettu olevien ottopaikkojen varantoa. 
Sora-, hiekka- ja murskausaineksen oton tarve Siilinjärvellä vuoteen 
2030 mennessä on noin 6,8 Mm3 ja Maaningalla 1,2 Mm3. Koko 
maakunnan tarvitsemasta määrästä Kuopion seudun kiviainesten ku-
lutustarve on 47 %. 

Suurimmat kiviainesten kulutussektorit ovat talonrakennus, kiinteistö-
jen hoito ja yleiset tiet. Pohjois-Savossa ottolupien yhteenlaskettu 
massamäärä (kallio, kivet, sora ja hiekka) oli v. 2005 40 Mm3. Ki-
viainestarpeen on arvioitu olevan yhteensä noin 3 Mm3/a, eli voimas-
saolevien lupien mukainen kiviaines riittää noin 13 vuodeksi. 

 

 
 

 

Kuva 4. Hamulan ottoalue

 

Kuva 5. Repomäen reunusmetsää Käärmelahden kylän kohdalla 

 

Kuva 6. Kaleton -lampi harjun ja golf -kentän välissä 



SIILINJÄRVEN KUNTA                                                              MAANINGAN KUNTA                Siilinjärvi-Maaninka -harjualueen yleiskaava    

 
PÖYRY FINLAND OY               
SiiMaa_Harju_OYK_ehdotus_KV161213_HYVÄKSYTTY.doc 

7 

2.4 Luonnonympäristö 

2.4.1 Maaperä ja pohjavesialueet 

Kaavoitettavan alueen maaperää on Geologian tutkimuslaitos tutkinut 
v. 2005, jolloin tehtiin geologinen maastokartoitus, kevyitä ja raskaita 
maaperäkairauksia, maatutkaluotauksia, vasaraseismisiä luotauksia, 
ja betonisoran kannalta lupaavista kohteissa kairattiin maaperänäyt-
teitä. Täydentäviä selvityksiä on tehty vuosina 2009 ja 2012. 

Siilinjärven kallioperä on vanhaa ja koostuu useista kivilajeista. Suurin 
osa Siilinjärven kunnan alueesta on kumpuilevaa kallio- ja moreeni-
maastoa. Nykyiset luode-kaakko -suuntaiset järvialtaat ovat muodos-
tuneet jääkaudella mannerjään hiomina. Siilinjärven kautta kulkee 
Suomen pisin harjujakso aina Jaamankankaalta Joensuun tienoilta 
Tuusniemen, Riistaveden ja Jänneniemen kautta Siilinjärven keskus-
taan. Siellä harju haarautuu, ja haarat jatkuvat aina Raaheen ja Haa-
pajärvelle saakka. 

Siilinjärvi-Maaninka -harjujakso on nk. saumamuodostuma. Harjun 
solmukohdassa Siilinjärven keskustassa sijaitseva Patakukkula – Ta-
rinaharju on kerrospaksuudeltaan Suomen suurimpia harjukerrostu-
mia, sillä maakerrosten paksuus on yli 100 metriä ja harjun korkeus 
ympäröivään maastoon nähden n. 80 m. Tämä harjun alue suppineen 
kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. 

Siilinjärven harjujaksolta on otettu runsaasti soraa. Täydellistä katkai-
semista on onnistuttu välttämään, vaikka laajimmat kuopat ovat lei-
kanneet korkeimmankin harjan. Maaningan puolella harjujakson kor-
kein kohta, Repomäki, kohoaa noin 150 mpy. Harjun alaosan ympäril-
le levittäytyvän Käärmelahden kylätaajaman peltoalueet ovat alavim-
millaan lähellä Maaninkajärveä 85 mpy. 

Kaavoitettava alue sijoittuu sekä Harjamäki-Kasurila (0874901), että 
Harjamäki-Käärmelahti (0847651) –nimisille veden hankinnan kannal-
ta tärkeille I luokan pohjavesialueille. Harjamäki-Kasurilan pohjavesi-
alue on pinta-alaltaan 8,9 km², josta muodostumisaluetta 5,52 km², 
alueen antoisuudeksi arvioidaan 4536 m³/d. Alueella sijaitsevat Hak-
karalan ja Koivuniemen vedenottamot, joille on annettu Itä-Suomen 
vesioikeuden suoja-aluepäätös (n:o 9/Ym II/79 152.hn.71). Harjamä-
ki-Käärmelahti pohjavesialue on pinta-alaltaan reilut 10,82 km², josta 

muodostumisaluetta 7,07 km², antoisuudeksi arvioidaan 6973 m³/d. 
Vedenottamo sijaitsee kaava-alueen ulkopuolella Varpaniemessä. 
Alueen pääsijaintikunta on Maaninka, mutta osa siitä sijaitsee myös 
Siilinjärven kunnan puolella.  Siilinjärven Harjamäki-Kasurila -pohjave-
sialueella sekä Harjamäki-Käärmelahti -pohjavesialueella harjumuo-
dostumien ydinosat ovat vettä hyvin johtavaa hiekkaa ja soraa.2  

 

Kuva 7. Siilinjärvi – Maaninka harjualueen maaperäkartta. Mikkola / 
GTK 

 

 

 

 

                                                

 
2
 GTK 2005.  
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Parkkilanharjun alueella maa-aines on karkeaa ja soravaltaista selän-
teen pintaosista alkaen ja toisaalta syvemmällä harjuleikkauksissa 
viereisten monttujen pohjan tasolla. Parkkilanharjun materiaalia voi-
daan pitää (GTK:n jaottelun mukaan) soravaltaisena, mutta se sisäl-
tää laajalti myös hiekkavaltaisia kerroksia. Pohjoisessa ja etelässä 
alueen laajoihin soramonttuihin, lännessä Parkkilantiehen ja itäpuolel-

la syvään suppaan rajautuvalla maa-ainesalueella on laajuutta arviol-
ta noin 9,1 ha. Materiaalia mainitulla alueella, laskettuna ottotasoon 
+110 m, on kaikkiaan noin 2,5 milj. m3. Muualla tutkimusalueella kar-
kea sora-aines on selvitysten perusteella erittäin syvällä ja pääosin 
pohjavesipinnan alapuolella, joten niiden hyödyntäminen on tutkimus-
alueen olosuhteet huomioon ottaen vaikeaa.  

Kuva 8. Harjualueen maaperärakenne. GTK 
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Kaavoitettavalle alueelle Vuorimäen kallionottoalueelle on laadittu kal-
lionoton yleissuunnitelma (Pöyry Environment Oy 2009). Suunnitel-
massa tarkastellaan kallionottoalueen laajentamista vähitellen nykyi-
sestä 18,4 lupahehtaarista aina 94,3 hehtaariin, jonka kallioaines riit-
täisi 150 vuodeksi. Alueella on nykyisin kallionoton lupa Savon Kulje-
tus Oy:llä, Lohja Rudus Oy Ab:lla ja Destialla. Lohja Ruduksella ja 
Destialla on lisäksi luvat asfaltin valmistukseen alueella.  

Vuorimäen kalliokiviaineksen ottoalueelle on valmistunut hankkeen 
ympäristövaikutuksia koskeva YVA -menettely v. 2010. 
 

 

Kuva 9. Kapeaa harjuselännettä Parkkilan alueella. Kuva GTK. 

 

Kuva 10. Harjumetsää Repomäellä. Kuva GTK. 
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2.4.2 Kasvillisuus 

Harjualueen kasvillisuutta on selvitetty useaan otteeseen, länsiosassa 
Maaningan puolella Käärmelahden yleiskaavoituksen yhteydessä v. 
2001 (Jaakko Pöyry Infra) ja itäosassa Siilinjärven kunnan puolella v. 
2005 (GTK). Harjualueen yleiskaavan yhteydessä selvitettiin harju-
alueen maa-ainesten ottoalueisiin liittyvien mahdollisten laajennus-
alueiden kasvillisuutta ja luontotyyppejä v. 2012 (Pöyry Finland 2013, 
kts. kohta 4.2). Harjualueen luontokohteet on esitetty erillisillä luon-
toselvityksen liitekartoilla. 

Siilinjärvi-Maaninka -harjualueen metsät ovat puolukka- ja mustikka-
tyypin männiköitä, mutta myös kanerva- ja käenkaali-mustikkatyyppiä 
löytyy. Metsätyypit vaihettuvat tyypistä toiseen hyvinkin liukuvasti. 
Harjualue Siilinjärven puolella on käsiteltyjen talousmetsien mosaiik-
kia: alueella on runsaasti pienialaisia metsäkuvioita hakkuuaukoista 
aina varttuneisiin kasvatusmetsiin. Nuorten, varttuvien metsien sekä 
taimikoiden osuus on suuri, ja hakkuuaukeitakin on runsaasti. Harju-
alueen keskeisiä osia hallitsevat männiköt. Pohjoisrinteillä, supissa ja 
alueen reunamilla kasvaa kuusikoita ja kuusisekametsää. Nuorissa 
metsissä kasvaa koivua sekä muita lehtipuita sekapuuna. Alueella ei 
ole intensiivisen metsänhoidon johdosta vanhoja luonnontilaisia met-
siköitä lainkaan. Aluetta elävöittää joukko suppalampia, mm. Heinä- ja 
Kellarilampi, Kangaslampi sekä Pehkonen. Soita ei juuri ole, harvat 
suot ovat pienialaisia suppa- tai lammenrantasoita.  

Pääosa Maaningan kunnan puolelle sijoittuvasta kaava-alueesta on 
rakentamattomilla alueilla kuivahkoa mäntykangasta. Puusto vaihte-
lee laajoista männyntaimikoista nuoriin ja varttuneempiin metsiin sekä 
avohakkuualueisiin. Aluskasvillisuutena on mm. puolukkaa, mustik-
kaa, seinäsammalta, kanervaa. Paikoin esiintyy hieman karumpia 
alueita, joissa kasvaa pallero- ja harmaaporonjäkälälaikkuja. Alueet 
ovat pääosin tasaisia hiekkakankaita, joiden puuston tiheys vaihtelee.  

Vallitsevana metsätyyppinä Repomäen alueella on puolukkatyypin 
kuivahko kangas ja selänteillä ja rinteillä kanerva- ja jäkälätyypin kui-
va kangas. Puusto on alueella mäntyvaltaista, joka vaihtelee runsaas-
ti avohakkuualueista, taimikoista, nuoriin kasvatusmetsiin ja vart-
tuneempaan puustoon. Metsänhoitotöiden seurauksena maastossa 
näkyy myös pahoin kuluneita ajouria. Rinteissä esiintyy mm. sian-

puolukkaa, variksenmarjaa sekä kanervaa. Supissa esiintyy pienialai-
sena mustikkatyypin laikkuja sekä pohjalla kosteikkoja, joissa kasvaa 
mm. runsaasti rahkasammalta, kurjenjalkaa, terttualpia, saroja ja nuo-
rempaa kuusi ja koivupuustoa. 

Paikoin avohakkuualueet häiritsevät. Kasvillisuuskartoitusten jälkeen 
tutkimusalueella tehtiin avohakkuu, ja jopa valtakunnalliseen harju-
jensuojeluohjelmaan kuuluvan alueen sisällä on laajoja avohakattuja 
alueita. Ihmisen toiminta näkyy harjualueella vahvasti myös useiden 
maa-aineksen ottoon varattujen alueiden myötä.3 

 

Kuva 11. Harjun pohjoisreunaa Hamulan alueella. Kuva GTK. 

                                                

 
3
 GTK, Turunen 2005; GTK, Knuutinen & Tossavainen 2005. 
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2.4.3 Linnusto ja liito-oravat 

Alueen linnustoa ja liito-oravien esiintymistä on GTK tutkinut luon-
toselvitysten osana kesällä 2005. Selvityksessä todetut liito-
oravakohteet on tarkistettu 2013 keväällä valmistuneessa selvityk-
sessä. 

Linnusto 

Alueella havainnoitiin lintulajeja kesällä 2005. Alueella on viime vuosi-
kymmeninä tavattu harvinaistuvia lajeja kuten pohjantikka ja kehrääjä, 
mutta näistä ei saatu kartoituksessa havaintoja. Havaitut lintulajit luo-
kiteltiin pesimäalueidensa mukaan. 

Taulukko 2. Alueella havaitut lintulajit. 

Havaitut metsän yleislintulajit  

metsäkirvinen, punakylkirastas, paju-
lintu, harmaasieppo, kirjosieppo, hö-

mötiainen, talitiainen, korppi ja peippo. 
Havaitut teeri ja käki kuuluvat silmällä-
pidettäviin eli harvinaistuviin lajeihin. 

Havumetsän lajit 

pyy, käpytikka, kangaskiuru, rautiainen, puna-
rinta, leppälintu, laulurastas, tiltaltti, hippiäi-

nen, töyhtötiainen, kuusitiainen, närhi, viher-
varpunen, pikkukäpylintu ja punatulkku. Näistä 
tiltaltti on vaarantunut laji ja leppälintu on 

taantunut, muut ovat melko tavanomaisia.  

Vanhan metsän pesimälajit 

palokärki, kulorastas, idänuunilintu ja puu-
kiipijä. Lisäksi kaava-alueella on havaittu 

metson soidinpaikka Parkkilan koillispuo-
len sorakuopan itäpuolen metsässä, met-
so luetaan silmälläpidettäviin lajeihin. 

Lehtimetsälinnut ja pensaikon tai puoliavoi-
men maan lajit 

 lehtokurppa, peukaloinen, mustarastas, lehtokert-

tu, sirittäjä, sinitiainen, hernekerttu ja punavarpu-
nen. Kaikki lajit ovat maakunnassa tavallisia pesi-
mälintuja.   

Pellon ja rakennetun ympäristön pesi-
mälajit 

pikkutylli, sepelkyyhky, törmäpääsky, väs-
täräkki, kivitasku, räkättirastas, harakka, 
varis, viherpeippo ja keltasirkku. Näiden 

lajien esiintyminen lienee havaittuakin 
runsaslukuisempaa tutkitun harjualueen 
ulkopuolella asutuksen liepeillä.  

Karujen sisävesien lajit 

 telkkä ja rantasipi. 

 

 

Liito-oravat 

Huomattava osa kaavoitettavasta alueesta on liito-oraville elinkelvo-
tonta: männikköä, taimikkoa ja eri tavoin aukeita tiloja. Liito-orava-
yksilöitä tai lajin asuttamia kolopuita ei selvityksessä havaittu. Liito-
oravan papanoita paikannettiin tutkimusalueelta kaikkiaan kuudelta 
alueelta. 

Esiintymistä viisi on Maaningalla ja yksi Siilinjärvellä. Jätöksiä löydet-
tiin Partalan alueelta (1, Kevään 2013 selvityksen mukaan alueella ei 
esiinny liito-oravaa), Kangaslammen koillispuolisen pikkulammen ran-
tarinteeltä(2), Kangaslammen eteläpuoliselta alueelta (3, Kevään 
2013 selvityksen mukaan alueella ei esiinny liito-oravaa), Kangas-
lammen länsipään ja Kellarilammen ympäristöstä(4), Heinälammen 
pohjois- ja koillispuoliselta rinteeltä(5) sekä Repomäen pohjoisrinteel-
tä(6). Liito-oravan asuinalueiden karttarajaus on tehty lajin esiintymi-
sen perusteella. Muut luontoon ja maisemaan liittyvät tekijät saattavat 
antaa aihetta suojelunarvoisen alueen rajaukseen ainakin Heinä-, 
Kellari- ja Kangaslammen alueella. 

Lajin elinolojen turvaamiseksi on suositeltavaa mm. säästää pesäpui-
ta sekä lähistön suoja- ja ravintopuita, säilyttää ympäristö luonnonti-
laisena vähintään hehtaarin alueella pesäpaikasta, suosia sekamet-
sää, vanhoja haapoja ja haavikoita, sekä asetella pesäpönttöjä ja var-
mistaa metsäiset kulkuyhteydet alueelta toiselle.4 

 

Kuva 12. Havaitut liito-oravaesiintymät alueella, GTK 2005. 

                                                

 
4
 GTK, Knuutinen & Tossavainen 2005.  

1 

5 
4 

3 

2 

6 
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2.4.4 Luonnonsuojelualueet 

Harjualueelle sijoittuvat suojelu- ja suojeluohjelmien alueet: 

 Suuren Ruokolammen suo, Jussilan letto (YSA081540) 

 Repomäen harjujensuojeluohjelman alue 

 Tarinaharju - Patakukkulan harjujensuojeluohjelman alue 
 
Koko harjualue sijoittuu vedenhankintaan tärkeille Harjamäen-Ka-
surilan ja Harjamäen-Käärmelahden pohjavesialueille (Ympäristöhal-
linnon OIVA-tietokanta 2012). 
 

2.4.5 Luontokohteet 

Tiedossa olevat luontokohteet ja esiintymät 

Aiemmissa luontoselvityksissä esille tulleiden luontokohteiden rajauk-
set on esitetty katkoviivalla luontoselvityksen liitekartoissa. 

 Kohteet 1-6 ovat liito-oravan elinympäristöjä (GTK 2005). Revii-

rien nykytila puuston ja lajin esiintymisen osalta tulisi selvittää. 
Kevään 2013 liito-oravaselvityksessä todetaan, että kohteet 1 ja 
3 eivät enää sovellu liito-oravan elinympäristöksi, koska metsä on 
lähes kokonaan hakattu. 

Kohde 3: Kangaslammen ja Kellarilammen välinen kannas ja 

Kellarilammen pohjoispuoli on suurelta osin puolilehtoa. Kannak-
sella on valtapuuna kuusi, seassa joitakin isoja mäntyjä, alispuina 
myös koivua ja pihlajaa. Kenttäkerroksessa on jonkin verran 
mustikkaa, muuten enemmän ruohoja: lillukka, oravanmarja, 
nuokkuhelmikkä, käenkaali, kielo, sananjalka, metsäkurjenpolvi 
(Pakarinen 2002). Alue on syytä tarkastaa uudelleen liito-oravan 
ja luontoarvojen nykytilan selvittämiseksi. 

 Kohteet 7 ja 8 ovat harjun pohjoispuolisia suppia (Maa ja Vesi 

2003). Harjuselänteenpohjoispuolen rinteen alla on molemmin 
puolin tietä syvät supat. Itäisempi suppa on kaksiosainen ja jää-
nyt osin soranoton alle. Sen rinteiden valoisimmissa osissa kas-
vaa paikoin rehevinä laikkuina metsäkurjenpolvea, lillukkaa, kie-
loa ja nuokkuhelmikkää. Supan pienilmasto on kostea ja etenkin 
sen länsiosassa on jonkin verran kuusilahopuuta. 

Tien länsipuolella olevan suuren supan rinteet ovat varttunutta 
kuusivaltaista metsää ja valoisalla rinteellä kasvaa paikoin rehe-
vänä kieloa, metsäkurjenpolvea ja lillukkaa. Supan pohjalla on 
katajaa ja pieni kostea painanne. 

 Kohde 9 on harjun keskiosan suppa (Maa ja Vesi 2003). Parkki-
lan harjualueella sijaitsee yksi koko harjujakson komeimmista su-
pista, jota on maakuntakaavan luontoselvityksessä pidetty kasvil-
lisuudeltaan edustavana, suojelun arvoisena kohteena (Pakari-
nen 2002). Supan pohjalla vallitsee suojaisa pienilmasto ja siellä 
on laajalla alueella niittykasvillisuutta, johon kuuluvat mm. heinät, 
mesimarja, rätvänä, huopaohdake, ahomansikka ja kielo. Paiste-
rinne on kuiva ja siinä esiintyy runsaasti katajaa pohjalta melko 
ylös asti. Pohjakerroksessa vallitsee poronjäkälikkö ja lisäksi 
esiintyy mm. sianpuolukkaa, runsaasti kissankäpälää ja hieman 
kangasajuruohoa. Vaihettuminen karuun harjumännikköön tapah-
tuu paisterinteellä jyrkästi, kun taas varjorinne on alaosastaan 
kuusikkoinen. Supan koillisrinteellä on pieni hakkuu. Alueella on 
kanalintujen rypykuoppia ja lisäksi on havaittu muurahaisleijonan 
kuoppia, palokärjen koloama hevosmuurahaisten pesä, kuloras-
tas ja leppälintu.  

 Kohde 10 on pieni avosuo (Maa ja Vesi 2003). Alueen itäosan 

tasanteen eteläreunalla on pieni avosuo, jota reunustaa kapealti 
rämemännikkö. Avosuon kasvillisuus on lyhytkortista nevaa, jos-
sa kasvaa mm. rahkasaraa, tupasvillaa ja suokukkaa. Puuttomat 
suot ovat metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä, 
joiden ominaispiirteet tulee säilyttää. Minerotrofiset lyhytkorsine-
vat on arvioitu Etelä-Suomessa vaarantuneeksi (VU) luontotyy-
piksi. 

 Repomäen harjujensuojeluohjelman alueella sijaitsee useita luon-
tokohteiksi luettavia paisterinteitä ja suppia (liite 2A, kohteet 12-
20). Kohteen 15 alueelta on metsohavainto (Tiira-tietokanta 

2013). 
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 Kohteet 18-20: Lintumäen alueella on runsaasti ajuruohoesiin-

tymiä ja kalliokielokasvusto (Pakarinen 2002). Alue on syytä tar-
kastaa uudelleen luontoarvojen nykytilan selvittämiseksi. 

 Kohteet 21 ja 22 ovat suppalampia. Heinälammin pohjois-luode 

–puolinen rinne on lisäksi vanhaa metsää, joka on ollut 
idänuunilinnun elinympäristöä (GTK 2005b). 

 Kohteet 23 ja 24 ovat Pehkosen ja Harvalaisen suppia sekä nii-

hin liittyviä suppalampia. Pehkosen pohjois-itäpuolinen rinne on 
lehtoa 

 Tarinaharju-Patakukkulan harjujensuojeluohjelman alueella luon-
tokohteiksi merkittyjä paisterinteitä ja suppia ovat kohteet 25-27.  

 Vuorimäen alueella olemassa olevan soranottopaikan pohjois-
puolisessa metsässä on ollut havaintoja pohjantikasta (Picoides 
tridactylus), joka on alueellisesti uhanalainen (RT) laji. 

Harjualueen uhanalaistiedot tarkastettiin Pohjois-Savon ELY-
keskukselta (31.5.2012) (Taulukko 3). Alueella tehdyt lintuhavainnot 
tarkistettiin Tiira-tietokannasta. Harjualueen tiedossa olevat uhanalai-
set tai muuten huomionarvoiset lajit on esitetty taulukossa 3 sekä 
luontoselvityksen liitekartoissa. Liitekartoilla ei ole aikaisemmissa 
luontoselvityksissä havaittujen lajien esiintymiä, mikäli niitä ei ole viety 
lajijärjestelmään. Lintulajeista on merkitty ainoastaan vakiintuneiden 
törmäpääsky-yhteisöjen esiintymäpaikat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taulukko 3. Siilinjärvi-Maaningan harjualueella tiedossa olevat huo-
mionarvoiset lajit (valtak. = valtakunnallinen uhanalaisuus v. 2010, 
alueell. = alueellinen uhanalaisuus, vastuu = Suomen vastuulaji, rauh. = 
luonnonsuojeluasetuksessa rauhoitettu laji). 

Tieteellinen nimi Suomeksi valtak. alueell. dir. vastuu rauh.

Pteromys volans liito-orava VU x x

Riparia riparia törmäpääsky VU

Anthyllis vulneraria subsp. lapponica pohjanmasmalo NT x

Botrychium multifidum ahonoidanlukko NT x x

Carex ericetorum kanervisara LC x

Dactylorhiza traunsteineri kaitakämmekkä VU x

Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata suopunakämmekkä VU x

Platanthera bifolia valkolehdokki LC x

Thymus serpyllum subsp. serpyllum kangasajuruoho NT x

*VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, LC = elinvoimainen  
 

2.4.6 Maanottoalueiden laajennusalueiden luontoarvot 

Yleiskaavaa varten selvitettiin maanottoon mahdollisesti soveltuvien 
alueiden luontoarvoja 10.–11.7 ja 20.9.2012. Selvityskohteet (luon-
toselvityksen liitekartat kohteet A-L) sijoittuivat olemassa olevien so-
ranottoalueiden yhteyteen. Alueiden kohdekuvaukset on esitetty seu-
raavassa. 
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Hamulan selvitysalue 

 
Kohde A 
Soranottoalueen pohjoispuolinen rinne on harmaalepän ja kuusen 
muodostamaa nuorta sekametsää. Alueen itäosa on lähinnä kanerva-
tyypin kuivahkoa kangasta, jossa puusto on 1,5-4 –metristä mäntyä, 
sekapuuna on melko paljon koivua sekä yksittäisiä kuusia. Alueen 
länsiosa on nuorta ja osin jo lähes varttunutta kasvatusmetsää ja itä-
osaa selvästi rehevämpää. Alueen itäosan päälajistoa ovat puolukka, 
kangasmaitikka, metsälauha, isotalvikki, variksenmarja, kanerva ja 
maitohorsma. Länsiosassa lajistoon tulevat lisäksi kielo, käenkaali, 
mansikka, vadelma ja keltano. Alueelta ei löydetty uhanalaisia tai 
huomioarvoisia lajeja tai luontotyyppejä. 
Kohteen etelänpuoleisesta soramontusta on v. 2009 havainto 115 
törmäpääskyn kolosta kahdessa eri ryhmässä (Lintuyhdistys Kuikka 
2012). 
 

Kohde B 
Soranottoalueen eteläpuolella oleva alue on itäosastaan laajalti pusi-
koitunutta taimikkoa. Taimikkoalueiden välissä on lisäksi noin 50 met-
riä leveä harventamaton nuori kuusi-mänty –sekametsäkuvio (kansi-
kuva). 
 
Alueen keskiosan metsäkuvio on uudistuskypsää niukkalahopuustois-
ta kasvatusmetsää (kuva 13, vasen). Länteen päin mentäessä metsä-
tyyppi vaihettuu ensin tuoreeksi kankaaksi ja edelleen lehtomaiseksi 
kankaaksi. Puusto on mänty-kuusi sekametsää, lehtomaisilla kankail-
la harmaaleppää ja koivua on sekapuuna runsaasti. Pohjakerroksen 
päälajistoa ovat runsas metsäkurjenpolvi, lillukka, käenkaali, oravan-
marja, mustikka, kultapiisku, valkolehdokki (rauhoitettu) ja avopaikoil-
la kielo. Sorakuopan reunoilla kasvaa ketotuulenlentoa. 

  

Kuva 13. Vasemmalla selvitysalueelle sijoittuva uudistuskypsä män-
nikkö, oikealla alueen länsiosan lehtomaisella kankaalla ruohokasvilli-
suus on runsasta. 

Alueen länsiosat ovat kuivahkoja ja tuoreita varttuneita ja osin uudis-
tuskypsiä, kuusettumassa olevia mäntykankaita. Selvitysalueen länsi-
reunalle sijoittuu uusi pienempi soranottoalue. 
 
Alueelta ei löydetty uhanalaisia lajeja tai luontotyyppejä. Alueella ha-
vaittiin rauhoitettua valkolehdokkia. Valkolehdokki on luonnonsuojelu-
asetuksessa rauhoitettu kasvilaji, jonka poimiminen, kerääminen, irti-
leikkaaminen, juurineen ottaminen tai hävittäminen on kielletty. 
 
Pehkosen selvitysalue 

 
Kohde C 
Pehkosen soranottoalueen länsipuoli on kuivahkoa ja osin tuoretta 
kangasta, jossa puusto on pääosin nuorta, 4-6 metristä kasvatusmän-
nikköä sekä osittain harvennettua varttunutta männikköä (kuva 14). 
Soranottoalueelta on havainto 220 törmäpääskyn kolosta vuonna 
2009 (Lintuyhdistys Kuikka 2012) 
 
Alueelta ei löydetty uhanalaisia tai huomioarvoisia lajeja tai luonto-
tyyppejä. 
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Kuva 14. Selvitysalueen puusto on nuorta kasvatusmännikköä. 

 
Kuva 15. Pehkosen soranottoalue. 

Kohde D 
Pehkosen lammen ympäristössä sekä ottoalueen eteläpuolinen alu-
eella käytiin 20.9.2012, jolloin kasvillisuus oli jo verraten lakastunutta 
ja havainnoimatta on saattanut jäädä keskikesällä kukkineita lajeja. 
Pehkosenlammen itä- ja koillisrinne sekä osa pohjoisrinnettä ovat 
pääosin tuoretta lehtoa. Rinteen puusto on melko avonaista uudistus-
kypsää kuusi-mänty –sekametsää sekä osaltaan laajalti nuorempaa 
harmaaleppää. Lehtorinteen monipuolisessa lajistossa tavataan aina-
kin käenkaali, alvejuuri, mansikka, herukka, metsäimarre, oravanmar-
ja, sudenmarja, lehtohorsma, mahdollisesti lehtotähtimö, sananjalka, 
kielo, rönsyleinikki, nokkonen, puna-ailakki, näsiä, nuokkuhelmikkä, 
kultapiisku, talvikit, lehtokorte sekä ainakin rinteen alaosissa erittäin 
runsaana kasvava kangaskorte. Pensaskerrosta hallitsee vadelma, li-
säksi tavataan lehtokuusamaa. Lammen pohjoisrinteessä metsävar-
pujen osuus lisääntyy ja esimerkiksi vanamoa on runsaasti mustikan 
ja puolukan jäädessä vielä vähemmälle. Pohjoisrinteessä havaittiin 
kuitenkin vielä mustakonnanmarjaa. Lammen koillis- ja pohjoisrin-
teessä puusto on muutaman aarin verran pelkästään nuorehkoa har-

maaleppää. Rinteiden lahopuustoa on harvennusriukuna kohtalaisen 
paljon. Lammen rannassa on Hamulan uimaranta sekä yksityinen ui-
maranta. 
 
Tuore keskiravinteinen lehto on metsälain tarkoittama tärkeä elinym-
päristö sekä vaarantunut (VU) luontotyyppi Etelä-Suomessa ja koko 
maassa. Lehtorinteen kasvillisuus olisi syytä selvittää tarkemmin ke-
sä-heinäkuussa. (luontoselvityksen liitekartta, luontokohde 31). 

 

   

Kuva 16. Vasemmalla Pehkosen itäpuoleista lehtorinnettä, oikealla 
Pehkosen eteläpuolista kuusettumassa olevaa tuoretta rinnekangasta. 

Kohde E 
Soranottoalueen eteläpuolinen alue on puutonta luonnontilaltaan 
muuttunutta muokattua aluetta, jolle ei sijoitu luontokohteita. 
 
 
Parkkilan selvitysalue 

Kohde F 
Soranottoalueen eteläpuolinen laajennusalue on kuivakon ja tuoreen 
kankaan melko avointa kuusettumassa olevaa uudistuskypsää män-
tymetsää. Alueen eteläosa on harventamatonta nuorta mäntymetsää. 
Alueelta ei löydetty uhanalaisia tai huomioarvoisia lajeja tai luonto-
tyyppejä. 
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Kuva 17. Vasemmalla Parkkilan eteläisempi soranottoalue, oikealla 
selvitysalueen uudistuskypsää mäntykangasta. 

 
Kohde G 
Kuivahkon ja tuoreen kankaan varttunutta ja uudistuskypsää mäntyä 
kasvava, melko jyrkkärinteinen harju (kuva 18). Harjun päällysosissa 
on yksittäisiä vanhempia mäntyjä. Aliskasvuna on jonkin verran kuus-
ta, pensaskerroksessa pihlajaa ja jonkin verran katajaa. Lahopuustoa 
on etelärinteessä paikoin kohtalaisesti maapuuna sekä siellä täällä 
olevina keloina, arviolta noin 6-8 m3/ha. Pohjakerroksen lajistoa ovat 
mm. kanerva, puolukka, kielo, palleroporonjäkälä, mustikka, metsä-
lauha, kangasmaitikka, maitohorsma, kellotalvikki ja keltano. Harjulla 
kulkee retkeilypolku. Harjun erittäin jyrkän pohjoisrinteen puusto on 
nuorta ja varttunutta mäntyä. Harjuprofiili näkyy melko selvästi ympä-
röivässä maastossa (kuva 10) ja harjulla on maisemallisia sekä virkis-
tyksellisiä arvoja. Alueelta on metsohavainto (Tiira-tietokanta 2013). 
Harjumetsien valorinteet (kaakon-lännen puoleiset rinteet) on Etelä-
Suomessa arvioitu erittäin uhanalaiseksi (EN) luontotyypiksi ja koko 
Suomessa vaarantuneeksi (VU) luontotyypiksi (taulukko 1) (Raunio 
ym. 2008). Luontokohteen rajaus on esitetty luontoselvityksen liitekar-
tassa, luontokohde 11. 

 
Alueen pohjoispuolella oleva, aiemmassa luontoselvityksessä (Maa ja 
Vesi 2003) luontokohteeksi merkitty suppa on luonnontilaltaan muut-
tunut (luontoselvityksen liite 2B, luontokohde 8). 
 

  

Kuva 18. Vasemmalla näkymä Parkkilan soranottoalueelta harjulle, 
oikealla harjun etelärinteen lahopuukeskittymää. 

 
Kohde H 
Loivapiirteistä uudistuskypsää ja kuusettumassa olevaa kuivahkoa 
mäntykangasta, jossa lahopuustoa on niukasti (kuva 19, vasen). Alu-
eelta ei löydetty uhanalaisia tai huomioarvoisia lajeja tai luontotyyppe-
jä. Alueen eteläpuolella on aiemmassa luontoselvityksessä (Maa ja 
Vesi 2003) luontokohteeksi merkitty suppa (liite 2B, luontokohde 9). 

 
Kohde I 
Tien länsipuolella jatkuva harjuselänne on tyypiltään kuivahkoa ja tuo-
retta uudistuskypsää mäntykangasta, jossa 4-6 –metristä aliskasvos-
kuusta. Ympäristöstään erottuvalla harjumänniköllä on maisemallisia 
arvoja. Kankaan päällä kulkee polku. Vanhoja kantoja on yleisesti ja 
lahopuustoa on määrällisesti niukasti. Harjun loiva etelärinne on nuor-
ta 5-6 –metristä mäntyä. Pohjoispuolinen jyrkempi rinne on puoles-
taan verrattain tiheää lähes varttunutta mänty-kuusi –sekametsää. 
Alueen länsiosassa on varttunutta männikköä sekä osittain taimikkoa. 
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Kuva 19. Vasemmalla selvityskohteen F kuusettumassa olevaa 
männikköä, oikealla kohteen G itäosan männikköä. 

Alueelta ei löydetty uhanalaisia tai huomioarvoisia lajeja tai luonto-
tyyppejä. 
Alueen pohjoispuolella on aiemmassa luontoselvityksessä (Maa ja 
Vesi 2003) luontokohteeksi merkitty suppa (liite 2B, luontokohde 7). 
 
Noron selvitysalue 

 
Kohde J 
Selvitysalue sijoittuu kahden soranottoalueen väliin. Alueen metsät 
ovat varttuneita männiköitä, joissa lahopuustoa on niukalti lähinnä 
ohuena maapuuna (kuva 19, oikea). Alueen katkaisevan sähkölinjan 
alue on matalaa koivikkoa. Alueen läheisyyteen sijoittuu liito-oravan 
esiintymätieto, joka kuitenkin nykyisellään on taimikkona olevaa aluet-
ta. Molemmilta Noron sorakuopilta on havainnot pikkutyllistä (Tiira-
tietokanta 2013). 
 
Selvitysalueelta ei löydetty uhanalaisia tai huomioarvoisia lajeja tai 
luontotyyppejä. 

  
Kuva 20. Vasemmalla Noron soranottoalueen itäreunaa, oikealla 
selvityskohteen varttunutta kasvatusmännikköä. 

Syvälammen selvitysalue 

 
Kohde K 
Noron soranottoalueen länsipuolinen selvitysalue sijoittuu pääosin jo 
harjujensuojeluohjelman alueelle (liite 2B). Selvitysalueen pohjoisosa 
rajautuu jyrkkärinteiseen suppamuodostumaan. Rinteen lajiston muo-
dostavat kastikka, maitohorsma, metsäkorte, kanerva, metsäimarre 
vadelma, käenkaali, mansikka, mesimarja, kielo, keltano, kultapiisku, 
ja valkolehdokki (rauhoitettu). Supparinteen puusto on pääosin nuorta 
ja varttunutta kuusta ja mäntyä. Nuorta haapaa kasvaa ryhminä. Ka-
tajaa on rinteessä runsaasti. Selvitysalueen päällyslakea on vastikään 
hakattu, etelärinne on nuorta kasvatusmännikköä ja vaihettuu selvi-
tysalueen etelärajalla taimikoksi. 

    

Kuva 21. Vasemmalla Noron soranottoalue, oikealla selvitysalueen 
pohjoisreunan supparinnettä. 
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Kuva 22. Vasemmalla selvitysalueen päällyslaen hakkuualuetta, 
oikealla selvitysalueen eteläosan nuorta kasvatusmetsää. 

Selvitysalueelta ei löydetty uhanalaisia lajeja. Supanrinteessä kasva-
va valkolehdokki on luonnonsuojeluasetuksessa rauhoitettu kasvilaji, 
jonka poimiminen, kerääminen, irtileikkaaminen, juurineen ottaminen 
tai hävittäminen on kielletty. Suppia voidaan pitää luonnon monimuo-
toisuutta lisäävinä tärkeinä elinympäristöinä. Alueelta on havainto 
kangaskiurusta (GTK 2005b). Laajennusalueen rajaus ulottuu varsin 
lähelle pohjoispuolista suppaa. Selvitysalueesta suurin osa kuuluu 
Repomäen harjujensuojeluohjelman alueeseen. Laajennusalueen 
pohjoispuolella on useita kangasajuruohon esiintymiä, lähimmillään 
noin 100 metrin etäisyydellä. 
 
Mäntyrinteen selvitysalue 

 

Kohde L 
Selvitysalue itäosa on uudistuskypsää harvennettua kasvatusmännik-
köä, jossa aliskasvoskuusta on jonkin verran. Lahopuustoa on niukas-
ti. Noin alueen puolivälistä länteen muuttuu nuoreksi 4-6 –metriseksi 
männiköksi. Alueen länsiosat ovat motoharvennettua nuorta kasva-
tusmännikköä. Metsätyypiltään kuivahkon ja tuoreen kankaan mosa-
iikkia. 
 
Selvitysalueelta ei löydetty uhanalaisia tai huomioarvoisia lajeja tai 
luontotyyppejä. 
 

 

  

Kuva 23. Vasemmalla selvitysalueen itäosan uudistuskypsää 
männikköä, oikealla alueen keskiosien nuorta harvennettua 
kasvatusmännikköä. 

  

Kuva 24 Vasemmalla selvitysalueen länsiosan uudistuskypsää 
männikköä, oikealla Mäntyrinteen soranottoalue. 
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Yhteenveto luontotyypeistä ja uhanalaisista lajeista 
 
Luonnonsuojelulain mukaiset luontotyypit 

Maa-ainesten ottoon kaavassa suunnitelluilla alueilla ei ole luonnon-
suojelulain (LSL 29§) nojalla suojeltuja luontotyyppejä. 
 
Vesilain mukaiset luontotyypit 

Maa-ainesten ottoon kaavassa suunnitelluilla alueilla ei ole vesilain 
(2:11§) mukaisiin vesiluonnon suojelutyyppeihin kuuluvia luontotyyp-
pejä. 
 
Metsälain mukaiset luontotyypit 
Metsälain 10§:n tarkoittamina metsäluonnon monimuotoisuuden kan-
nalta tärkeinä elinympäristöinä ovat Pehkosenlammen itä-, koillis- ja 
pohjoisrinteen tuore lehto, Aumanalasesta laskeva kotkansiipilehto ja 
siihen liittyvä kuiva rinnelehto sekä Parkkilan itäpuolella oleva pieni 
luonnontilainen suo.  
 
Uhanalaiset luontotyypit 
Maa-ainesten ottoon kaavassa suunnitelluilla alueilla ja kaava-
alueella esiintyvien luontokohteiden uhanalaisuusluokitus on esitetty 
taulukossa 4. 

Taulukko 4. Selvitysalueilla ja kaava-alueella esiintyvien luontotyyppien 
uhanalaisuus Raunion ym. 2008 mukaan (EN = erittäin uhanalainen, VU 
= vaarantunut, LC = säilyvä). 

Luontotyyppi Etelä-Suomi Koko maa 

Suot 

Minerotrofiset lyhytkorsinevat 
 

VU 
 

LC 
Lehdot 

Kuivat lehdot 
Tuoreet keskiravinteiset lehdot 

 
EN 
VU 

 
EN 
VU 

Kosteat runsasravinteiset lehdot VU VU 
Muut metsien luontotyypit   
Harjumetsien valorinteet EN VU 

 
 
 

 
Luontodirektiivin tiukkaa suojelua vaativat lajit 
Maa-ainesten ottoon kaavassa suunnitelluilla alueilla ei tiedetä esiin-
tyvän eikä maastokäynnillä havaittu luontodirektiivin liitteen IV(b) mu-
kaisia lajeja. Kaava-alueella on tiedossa kevään 2013 tarkistuksen 
jälkeen neljä asuttua liito-oravareviiriä. 
 
Erityisesti suojeltavat lajit 

Maa-ainesten ottoon kaavassa suunnitelluilla alueilla ei tiedetä esiin-
tyvän eikä maastokäynnillä havaittu erityisesti suojeltavia lajeja. 
 
Rauhoitetut lajit 
Kaava-alueella esiintyviä rauhoitettuja lajeja ovat kaitakämmekkä, 
suopunakämmekkä ja valkolehdokki. Valkolehdokkia tavattiin kaava-
luonnosvaiheessa merkityillä Noron ja Hamulan maa-ainesten oton 
laajennusalueilla. 
 
Rauhoitetun kasvin tai sen osan poimiminen, kerääminen, irtileikkaa-
minen, juurineen ottaminen tai hävittäminen on kielletty. 
 
Uhanalaiset lajit 

Maa-ainesten ottoon kaavassa suunnitelluilla alueilla ei tiedetä esiin-
tyvän eikä maastokäynnillä havaittu valtakunnallisesti uhanalaisia la-
jeja. Kaava-alueella esiintyviä uhanalaisia lajeja ovat liito-orava, tör-
mäpääsky, kaitakämmekkä ja suopunakämmekkä. 
 
Suomen vastuulajit 

Maa-ainesten ottoon kaavassa suunnitelluilla alueilla ei tiedetä esiin-
tyvän eikä maastokäynnillä havaittu Suomen kansainvälisiä vastuula-
jeja. Kaava-alueella esiintyviä vastuulajeja ovat liito-orava ja ahonoi-
danlukko. 
 
Silmälläpidettävät ja alueellisesti uhanalaiset lajit 

Maa-ainesten ottoon kaavassa suunnitelluilla alueilla ei tiedetä esiin-
tyvän eikä maastokäynnillä havaittu silmälläpidettäviä tai alueellisesti 
uhanalaisia lajeja. Kaava-alueella esiintyy alueellisesti uhanalaisina 
lajeina pohjanmasmaloa, ahonoidanlukkoa, kanervisaraa, kangasaju-
ruohoa ja tunturikurjenhernettä sekä lintulajeista pohjantikka. 
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2.5 Maisema 

2.5.1 Maisemaselvityksen sisältö 

Alueen geologista historiaa ja kallioperän rakennetta ja maisemaa on 
kartoitettu Siilinjärven-Maaningan harjualueen maisemaselvityksessä, 
joka on valmistunut vuonna 2010. Työstä on vastannut maisema-
arkkitehti Marja Mikkola / MA-arkkitehdit. 

Maisemaselvityksen tavoitteena on ollut luoda käsitys harjualueen 
maisemasta ja niistä arvoista, jotka maisemaan liittyvät. Kaavasuun-
nitteluvaiheessa on tutkittu maisemaan kohdistuvia muutoksia ja nii-
den vaikutuksia. 

Harjua ja sen lähimaisemaa on selvitetty erilaisten teemojen kautta. 
Näitä ovat mm. maiseman kehityshistoria, maa- ja kallioperä, maas-
ton korkeussuhteet, jyrkkyys ja maiseman muodosto sekä kulttuuri-
maiseman ja harjumaiseman suhde. Selvityksessä on etsitty myös 
maa-aineslain tarkoittaman kauniin maisemakuvan kriteerin täyttäviä 
alueita ja määritelty maiseman näkökulmasta ne alueet, jotka soveltu-
vat maa-ainesten ottoon. Selvitysten pohjalta on tehty yhteenveto 
maiseman arvoista ja siitä, mitä muutoksia kyseinen arvo kestää.  
Tarkempi tarkastelu on keskitetty kohteisiin, joilla on merkitystä maa-
ainesten oton kannalta. Kokonaismaisemaa koskeva tutkimusalue on 
laajempi ja ulottuu lähikyliin. Kaavatyön yhteydessä esitettävää muut-
tuvaa maisemaa on luonnosteltu yleispiirteisesti pohjapiirroksina ja 
näkymäkuvina. 

2.5.2 Maiseman yleiskuvaus 

Siilinjärvi-Maaninka harjujakso on ns. saumamuodostuma, joka on 
kerrostunut jäätikön kielekevirtojen väliseen saumaan muodostu-
neessa avoimessa railossa. Kielekevirtojen eriaikainen sulaminen ja 
liikkeet ovat vaikuttaneet suuresti harjun syntyyn ja rakenteeseen. 
Alueen kallioperän ruhjeeseen onkin kulunut erittäin syvä U-laakso, 
joka on täyttynyt soravaltaisella karkealla harjuaineksella pohjaan 
saakka. 

 

 

Siilinjärven keskustassa harjun solmukohdassa sijaitseva Patakukku-
la-Tarinaharju on kerrospaksuudeltaan yksi Suomen suurimpia harju-
kerrostumia. Se kohoaa ympäristöstään noin 80 metriä ja maakerros-
ten paksuus on yli 100 metriä. Alueella on myös suppamaastoa, joka 
on syntynyt jääkauden loppuvaiheessa hiekkaan hautautuneiden jää-
lohkareiden sulaessa.  

Patakukkula-Tarinaharju suppineen ja paksuine hiekkakerroksineen 
kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. 

 

Kuva 25. Soranotto on muokannut maisemaa, mutta osa ottopaikoista 
on jo lähes sulautunut luonnonmaiseman osaksi. 
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Siilinjärven harjujaksolta on otettu runsaasti soraa. Harjuselänteen 
täydellistä katkaisemista on onnistuttu välttämään, mutta laajimmat 
kuopat ovat leikanneet korkeimmankin harjan. 

Siilinjärven aluetta luonnehtii maaston loivahko nousu kohti harjualu-
etta. Kasurilassa Siilinjärven keskustasta kaakkoon sijaitsevat maas-
ton korkeimmat kohdat ja jyrkimmät rinteet. Täällä maasto nousee 
190–200 m merenpinnan yläpuolelle. Siilinjärven harjun solmukoh-
dassa, Siilinjärven keskustan kohdilla, sekä koko pohjoisluoteisen 
harjujonon lakialueilla maasto on noin 120–150 m korkeudella me-
renpinnasta.  

 

Kuva 26. Alueen maisemarakenne. Mikkola, Marja. 

Laakso sijoittuu harjun molemmin puolin noin 90–100 m:n korkeudelle 
merenpinnasta. Vesistö on uurtanut uomansa laaksoon ja levittäytyy 
myös harjun molemmin puolin. Pitkät ja kapeat lahdet antavat leiman-
sa koko alueelle. Harjulla sijaitsevat suppalammet antavat ainutlaatui-
sen leiman paikalliseen harjumaisemaan. 

Kirkonkylältä alkava Patakukkulan-Repomäen harjujakso on yksi Poh-
jois-Savon näyttävimmistä harjualueista. Koivusaarentien ja kunnan 
rajan välillä on yksi harjujakson komeimmista supista. 5 

 

 

Kuva 27. Alueen korkokuva. Siilinjärven kunta. 

                                                

 
5
 Mikkola 2010.  
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2.6 Rakennettu ympäristö 

2.6.1 Kokonaisrakenne 

Yleiskaava-aluetta rajaa idässä Kumpusentie (yhdystie 162759), poh-
joisessa Sininen tie eli kantatie 77 ja lännessä Käärmelahden kylä-
alue. 

Pääosa suunnittelualueesta on metsäistä harjujaksoa. Harjun poh-
joispuolella on myös pienialaisia maatalousalueita. Harjualueella on 
useita maa-ainesten ottoalueita. 

Merkittävimmät rakennetut alueet reunustavat harjualuetta; itäpuolella 
Tarinaharjun sairaalamiljöö ja länsipuolella Käärmelahden kyläalue. 
Rakennettua aluetta yleiskaava-alueen sisällä on vain harvakseltaan. 
Hamulan ja Parkkilan alueilla on molemmissa noin 10 omakotitalon 
muodostamat pienet asuinalueet. Maantien 77 varressa on muutamia 
maatilakeskuksia peltoineen. Kangaslammen rannalla on kolme loma-
asunnon rakennuspaikka. 

Varsinaiset kyläalueet ja asuintihentymät kuten Käärmelahti, Noro, 
Pistekangas ja Mäntyrinne, sijaitsevat yleiskaava-alueen ulkopuolella.  

Vesistöjä kaava-alueella ei ole, lukuun ottamatta pieniä harjualueen 
suppalampia. Harjujaksolla on runsaasti ulkoilureittejä ja polkuja. Sii-
linjärven puolella on motocrossrata. 

Kuva 28. Kantatie 77 yhdistää Siilinjärven ja Maaningan kuntia. 

2.6.2 Rakennuskanta 

Asutus on keskittynyt kantatien 77 varteen etenkin Maaningan Mänty-
rinteen ja Pellonpään alueilla. Harjun katkaisevan Parkkilantien var-
teen sijoittuu myös jonkin verran pientaloasustusta. Kangaslammen 
rannalla on jonkin verran kesämökkiasutusta.  

Tarinaharju on valtakunnallisesti arvokas rakennuskulttuurimiljöö. Ta-
rinaharjun kuin myös siihen kytkeytyvät golfkentät rajautuvat kaava-
alueen ulkopuolelle.  

Kylämäistä asutusta on yleiskaava-alueen ulkopuolella Maaningan 
Käärmelahdessa, Pistekankaalla ja Norossa. Noron kylä kytkeytyy 
Siilinjärven puolen Koivusaaren kylään, joka on maatilavaltaista ja 
varsin yhtenäistä peltomaisemaa.  

Yleiskaava-alueen ulkopuolella Siilinjärven Lehdonkylässä pientalo-
asutus on lähes taajamamaista. Kylärakennetta jaottelevat peltoau-
keat maatilakeskuksineen.  

2.6.3 Liikenne 

Yleiskaava-aluetta rajaavat pohjoispuolella Maaningantie (kantatie 
77) sekä idässä Kumpusentie (yhdystieluokkainen maantie 16275 
Monni-Vesijärvi). Harjun katkaisevat pohjois–etelä -suuntaiset kylä-
alueille vievät tiet, Koivusaarentie (yhdystieluokkainen maantie 16281 
Monni-Hamula) ja Parkkilantie. Kaava-alueen länsi- ja etelälaitaa 
Maaningan puolella rajaavat Väänälänrannatie ja Norontie. Kaava-
alueella on runsaasti pieniä yksityisteitä.  
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2.6.4 Virkistys, ulkoilu ja reitit 

Harjualueella kulkee sekä Maaningan että Siilinjärven kunnan alueilla 
useita ulkoilureittejä. Harjujakso on virkistyksellisesti merkittävä luon-
toalue molemmille kunnille. 

Käärmelahden kylärakenne asuinalueineen reunustaa Repomäen 
harjualuetta. Repomäki on siten kylälle merkittävä elementti sekä ky-
läkuvallisesti että virkistyskäytön kannalta. Harjualueella risteilee run-
saasti teitä ja polkuja, joita myös käytetään virkistyskäytössä. Maise-
ma ja virkistyskäytön arvoa laskevat alueella olevat soranottoalueet 
sekä metsän käsittely avohakkuin kylän läheisyydessä. 

Siilinjärven Tarinaharjun länsipuolelle sijoittuu ylläpidetty latuverkosto 
ja hiihtoseura Siilin ladun tukikohta (yleiskaava-alueen ulkopuolella). 
Kaava-alueen kautta kulkee moottorikelkkareitti. 

 

Kuva 29. Uimaranta Kaleton -lammen rannalla (yleiskaava-alueen 
ulkopuolella). 

2.6.5 Maa-ainesten otto 

Kaava-alueella on seitsemän maa-ainestenottoaluetta: Maaningan 
Käärmelahden ja Repomäen alueilla sijaitsevat ottoalueet, ja Siilinjär-
ven Patakukkula-Parkkilaharjun ja Vuorimäen alueilla sijaitsevat otto-
alueet. Maa-ainestenotto on elintärkeää paikallisesti ja seudullisesti-
kin merkittävälle betoniteollisuudelle.  

Maa-ainesten ottoa on kuvattu laajemmin GTK:n harjualueeseen koh-
distuvissa tarkasteluissa ja selvityksissä. 

 

2.6.6 Yhdyskuntatekninen huolto 

Rakentamisalueet kuuluvat vesihuoltoverkostojen piiriin. Siilinjärven 
puolella Tarinaharjun alueella on vesilaitoksen vedenottamo. 

Harjualueen halki Mäntyrinteeltä etelään Tarinaharjun länsipuolitse 
kulkee huomattava sähkölinja. 

Siilinjärven Koivumäellä ja Maaningan Repomäellä on tietoliikenteen 
mastoalueet. 

 

2.6.7 Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet ja muinaisjään-
nökset 

Kulttuurihistorialliset rakennuskohteet 

Yleiskaava-alueella ei ole kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennus-
kohteita.  

Siilinjärven kulttuurihistoriallisia kohteita on selvitetty 1990-luvun alus-
sa valmistuneissa selvityksessä ”Siilinjärven rakennusperintö Osa 1 
Kirkonkylä ja Siilinjärven rakennuskulttuuri Osa 2 Maaseutualue. 
Näissä kaava-alueelle ei sijoitu kohteita. 
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Muinaisjäännökset 

Yleiskaava-alueelle tehtiin kesällä 2012 muinaisjäännösinventointi 
(Mikroliitti Oy), jonka perusteella Maaningan puolelta havaittiin 10 en-
nestään tunnettua pyyntikuoppakohdetta ja Siilinjärven puolelta ha-
vaittiin muinaisjäännökseksi luokiteltu vanha pitäjänrajamerkki. Inven-
tointiraportissa alueen tutkimuksista on kerrottu seuraavaa: 

Alueella on kaikkiaan kymmenen erillistä maastokohtaa mihin on 
suunniteltu uutta maa-aineksen ottoa. Nämä alueet tutkittiin kattavasti 
liepeineen – käytännössä 30–50 m etäisyydelle niiden rajoista – li-
säksi tähystäen etäämpää missä näkyväisyys sen salli. Lisäksi tar-
kastettiin jonkin verran alueen länsiosassa olevaa Suur-Saimaan kor-
keimman rantatörmän aluetta, sekä paikoin em. ottoalueiden lähellä 
olevia Ancylusjärven rantatörmien päällystöjä niissä paikoin kun otto-
alueet ja niiden lähialue oli 120 m korkeustason alapuolella tai tuntu-
massa. Paikoille tehtiin koekuoppia ja tutkittiin avoimia maastonkohtia 
(tuulenkaadot, teiden pinnat). Missään ei kuitenkaan havaittu merkke-
jä muinaisjäännöksestä. Kaava-alueen länsiosassa, Maaningan puo-
lella sijaitsee useita aiemmin havaittuja pyyntikuoppia. Niitä voi peri-
aatteessa sijaita lähes missä tahansa, korkeustasosta riippumatta. Jo 
tunnettujen pyyntikuoppien lisäksi ei niitä muualla havaittu. Tutkituilla 
alueilla ei havaittu myös tämänkaltaiselle alueella tyypillisiä terva- tai 
hiilihautoja – niitä on yleensäkin maakunnan tällä kolkalla suhteellisen 
vähän.  

Ennestään paikantamattomia muinaisjäännöksiä havaittiin yksi – van-
ha pitäjänrajamerkki Maaningan ja Siilinjärven rajan tuntumassa, har-
jun laella (raportin kohde numero 59).  

Kohteet Maaningan kunnan puolella: 

o sm 2, Hetelampi (Mjtunnus:476010021), ajoittamaton, pyyntikuopat 

o sm 3, Syvälampi, (476010010), ajoittamaton, pyyntikuopat 

o sm 5, Puuronsilmä 1, (476010011), ajoittamaton, pyyntikuopat 

o sm 6, Puuronsilmä 2, (476010012), ajoittamaton, pyyntikuopat 

o sm 7, Puuronsilmä 3, (476010013), ajoittamaton, pyyntikuopat 

o sm 8, Puuronsilmä 4, (476010014), ajoittamaton, pyyntikuopat 

o sm 9, Puuronsilmä 5, (476010015), ajoittamaton, pyyntikuopat 

o sm 10, Puuronsilmä 6, (476010016), ajoittamaton, pyyntikuopat 

o sm 11, Puuronsilmä 7, (476010017), ajoittamaton, pyyntikuopat 

o sm 12, Käärmelahti, (476010020) ajoittamattomat pyyntikuopat 

Kohde Siilinjärven kunnan puolella: 

o sm 1, Harju, ( 476010020), historiallinen, rajamerkki, röykkiö 

 
Kuva 30. Kaava-alueen muinaisjäännökset Maaningan puolelta, Museo- 
viraston muinaisjäännösrekisteri 24.4.2013. 

 
Kuva 31. Muinaisjäännös Siilinjärven puolelta, Mikroliitti 2012.  
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3 TAVOITTEET 

3.1 Yleistavoitteet 

Suunnittelun tavoitteena on laatia harjualueelle oikeusvaikutteinen 
yleiskaava, jossa osoitetaan maa-ainesten ottoon soveltuvat alueet, 
tarvittavat suojeluvaraukset, virkistysalueet ja mahdolliset muut alue-
varaukset kaavamääräyksineen.  

Samalla hankitaan luonnon ja maiseman sekä virkistyskäytön ja maa-
ainesten oton yhteensovittamisen kannalta tarpeelliset tiedot, jotta 
mm. maa-aineslain mukaisessa lupaharkinnassa päätökset voidaan 
perustella. 

Yleiskaavasuunnittelu perustuu olevien lähtötietojen ohella laadittuihin 
lisäselvityksiin. Lisäselvitykset ja tarkastelut kohdistuivat ensisijaisesti 
maaperään, pohjavesiolosuhteisiin, luonnonympäristöön ja maisema-
rakenteeseen. 

Selvitysten tavoitteena on ollut mm. tuottaa Siilinjärvi – Maaninka har-
jujaksolta riittävän tarkat ja luotettavat tiedot, jotta voidaan määritellä 
mahdollisuudet korkealaatuisen soran ottamiseen vaarantamatta poh-
javesien laatua ja tulevia käyttömahdollisuuksia. 

Yleiskaavalla ratkaistaan soranotto siten, että harjualueen merkittävi-
en luonnonarvojen ja maisema-arvojen säilyminen voidaan turvata.  

Suojeluohjelmaan kuuluvien harjujen suojelussa ensisijainen tavoite 
on, että niiden luonteenomaiset geologiset, geomorfologiset ja mai-
semalliset piirteet eivät saa sanottavasti muuttua. 

 

3.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Maankäyttö- ja rakennuslain yleisenä tavoitteena on järjestää aluei-
denkäyttö niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle 
sekä ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestä-
välle kehitykselle. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet täsmentävät ja syventävät 
lain yleisiä tavoitteita ja niistä johdettuja kaavojen sisältövaatimuksia 
valtakunnallisesta näkökulmasta. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskettavat Maaningan – Sii-
linjärven - harjujakson osayleiskaavaa erityisesti seuraaviin kokonai-
suuksien osalta:  

Toimiva aluerakenne: 

o Tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinojen kil-
pailukyvyn vahvistamista. 

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu: 

o Hyödynnetään olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta 

o Edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä varaamalla riittävät alu-
eet elinkeinotoiminnoille 

o Kiinnitetään huomiota rakennetun ympäristön ajalliseen kerroksellisuu-
teen 

o Viheralueita hyödynnetään siten, että niistä muodostuu yhtenäisiä koko-
naisuuksia 

o Kiinnitetään huomiota terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien ennalta 
ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistamiseen  

o Uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei tule 
sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta 

o Turvataan terveellisen ja hyvälaatuisen veden riittävä saanti ja se, että 
taajamien alueelliset vesihuoltoratkaisut voidaan toteuttaa 

o Alueiden käytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuh-
tauksista aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olevaa haittaa 
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Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

o Ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualueiden sekä tarpeen mukaan 
niiden ja muiden arvokkaiden luonnonalueiden välillä edistetään 

o Edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja herkki-
en alueiden monimuotoisuuden säilymistä 

o Tärkeää on kiinnittää huomiota vihervyöhykkeiden ja monipuolisten luon-
nonympäristöjen riittävyyteen 

o Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä 

o Edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että turvataan 
luonnonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolville 

o Maankäytön suunnittelussa on sovitettava yhteen kiviaineshuollon ja 
suojelun tarpeet, otetaan huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarpeet 

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto: 

o Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti 
olemassa olevia pääliikenneyhteyksiä ja – verkostoja. 

3.3 Yleiskaavan sisältövaatimukset 

Yleiskaavan sisältövaatimukset määritellään maankäyttö- ja raken-
nuslain 39 §:ssä seuraavasti: 

o Yleiskaavaa laadittaessa on maakuntakaava otettava huomioon siten 
kuin siitä erikseen säädetään.  

o Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon:  

1. yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys;  
2. olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;  

3. asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;  
4. mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, 

vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja 

talouden kannalta kestävällä tavalla;  
5. mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen 

elinympäristöön;  

6. kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset;  
7. ympäristöhaittojen vähentäminen; rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen 

vaaliminen; sekä  

8. virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.  

o Edellä tarkoitetut seikat on selvitettävä ja otettava huomioon siinä määrin 
kuin laadittavan yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus sitä edellyttävät.  

o Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijal-
le kohtuutonta haittaa.  

3.4 Maa-ainesten kestävän käytön periaatteet 

Suomessa käytetään maa-aineksia, lähinnä soraa ja kalliomursketta 
noin 100 miljoonaa tonnia vuosittain. Määrä on väkilukuun suhteutet-
tuna Euroopan suurin.  

Maa-ainesten saatavuudessa onkin viimeisen vuosikymmenen aikana 
ilmennyt ongelmia. Ristiriitoja maa-aineisten oton tarpeen ja muun 
maankäytön yhteensovittamisessa ilmenee.  

Laadukkaiden kiviainesvarojen alueellisen vähenemisen vuoksi ki-
viainesten kuljetusmatkat ovat pidentyneet, mikä lisää sekä kustan-
nuksia että päästöjä.6 

Ympäristöhallinnon julkaisun Maa-ainesten kestävä käyttö (2009) 
mukaan kestävän maa-ainesten oton tavoitteiden toteutuminen edel-
lyttää riittäviä selvityksiä alueen muista maankäyttötarpeista, suojelu-
tarpeista sekä tarvittavista maa-aineksen ottomääristä.  

Maa-ainesten ottaminen on kestävää, kun  

o Monimuotoisuuden kannalta arvokkaat geologiset luontotyypit ja pohja-
vesialueet säilytetään 

o Maa-aineksia otetaan ja käytetään säästävästi ja taloudellisesti 

o Alueiden käyttöön liittyvät ristiriidat sovitetaan yhteen 

o Ottamisalueiden jälkihoidosta huolehditaan 

Tulevaisuudessa oton ympäristöhaittoja saadaan vähennettyä keskit-
tämällä tehokas otto harvempiin kohteisiin ja toisaalta sijoittamalla ot-
toalueet mahdollisimman lähelle kulutusalueita, jotta sekä kuljetus-
kustannukset että liikenteestä aiheutuvat haitat saadaan minimoitua. 

                                                

 
6
 Maa-ainesten kestävä käyttö. Opas maa-ainesten ottamisen sääntelyä ja järjestä-

mistä varten Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009. 
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3.5 Maa-ainesten oton määrätarpeet 

Pohjois-Savon maakunnassa on POSKI -projektin selvityksen mu-
kaan ottoon sopivaa ainesta yhteensä enintään 83 Mm3, josta hiek-
kaa 59, soraa 22 ja murskauskelpoista soraa 1,8 Mm3. Kaikkia maa-
aineksia käytetään Pohjois-Savossa aikavälillä 2006–2030 noin 76 
milj.m3. Kysyntä- ja saatavuusselvitykset osoittavat, että sora-
aineksen niukkuus tulee koskettamaan ennen pitkää koko maakun-
taa, nyt saatavuusongelmat ovat pahimmat Kuopiossa ja Siilinjärvellä. 

Kuopiossa ja Siilinjärvellä maa-ainesten oton tarve on varantoja suu-
rempi: Kuopiossa omat varannot ovat noin 13 Mm3, kun tarve on 28,4 
Mm3. Siilinjärven osalta POSKI -projektin raportissa ei ole annettu 
nykyisten maa-ainesten ottopaikkojen varantoa. Sora-, hiekka- ja 
murskausaineksen oton tarve Siilinjärvellä vuoteen 2030 mennessä 
on noin 6,8 Mm3 ja Maaningalla 1,2 Mm3. Koko maakunnan tarvit-
semasta määrästä Kuopion seudun kiviainesten kulutustarve on 47 
%. Suurimmat kiviainesten kulutussektorit ovat talonrakennus, kiin-
teistöjen hoito ja yleiset tiet. 

Pohjois-Savossa ottolupien yhteenlaskettu massamäärä (kallio, kivet, 
sora ja hiekka) oli v. 2005 40 Mm3. Kiviainestarpeen on arvioitu ole-
van yhteensä noin 3 Mm3/a, eli voimassaolevien lupien mukainen ki-
viaines riittää määrällisestikin vain noin 13 vuodeksi.  

Yleiskaavoituksen tavoitteena on turvata seudullisesti merkittävän te-
ollisuuden toimintaedellytykset ratkaisemalla betoniteollisuudelle tär-
keän runkoaineen, karkean soran otto seuraaviksi 15 – 20 vuodeksi. 

3.6 Paikalliset tavoitteet 

Siilinjärven ja Maaningan kunnan alueilla on voimassa olevissa maa-
kuntakaavoissa osoitettu määrällisesti riittävät alueet maa-ainesten 
ottoa varten: kuitenkin korkealujuuksisen betonin runkoaineeksi sovel-
tuvaa karkeaa soraa näihin varauksiin sisältyy niukasti, eikä korvaavia 
esiintymiä ole kohtuullisella ajoetäisyydellä.  

Laadukkaan ja kustannuksiltaan kohtuullisen raaka-aineen saatavuus 
on muodostumassa paikallisen teollisuuden kannalta elintärkeäksi kil-
pailutekijäksi. 

Kiviaineshuollon kannalta arvokkaimmat karkean soran esiintymät si-
joittuvat tyypillisesti harjun ydinvyöhykkeelle. Samalla vyöhykkeellä 
ovat yleensä myös pohjavesien suojeluun ja hyväksikäyttöön liittyvät 
muodostumisalueet, esiintymät sekä tärkeimmät luonto- ja maisema-
kokonaisuudet ja luonnon virkistyskäyttöön liittyvät arvot. 

Sekä Siilinjärven että Maaningan puolella merkittävä osa laatusoran 
kannalta soveltuvimmasta harjujaksosta sisältyy valtakunnallisen har-
jujensuojeluohjelman aluevarauksiin, mikä sulkee nämä alueet pää-
sääntöisesti pois ottotoiminnan piiristä. 

Yhtenä kaavahankkeen tarkoituksena on turvata paikallisesti erittäin 
tärkeän ja seudullisestikin merkittävän betoniteollisuuden kiviaines-
huolto kohtuullisella varmuudella ainakin seuraavien 15–20 vuoden 
ajaksi. 
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4 SUUNNITTELUN VAIHEET 

 
2005–2008 Kaavoituksen käynnistäminen ja perusselvitykset 

 
Kaavan vireilläolosta tiedotettiin Siilijärven ja Maaningan kuntien kaa-
voituskatsauksissa. 
 
Kaavatyö käynnistettiin perusselvityksillä, jota viitoittamaan asetettiin 
kuntien, Pohjois-Savon liiton sekä Pohjois-Savon ympäristökeskuk-
sen edustajista koostuva ohjausryhmä. Ohjausryhmä kokoontui selvi-
tystyön aikana viisi kertaa. 
 
Yleiskaavan vireilletulovaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 
18.4.2005. Epävirallisia työneuvotteluja järjestettiin useita. Ympäris-
töministeriötä on pidetty ajan tasalla työn aikana ja kaavan ratkaisuis-
ta on neuvoteltu myös heidän edustajansa kanssa. 
 
Kaavan lähtökohtia, tavoitteita ja periaatelinjauksia esiteltiin osallisille 
kaavakokouksessa 27.2.2008. 
 
2009–2010 Kaavan valmisteluvaihe 
 
Kaavan valmistelun aikana käytiin maanomistajien ja maa-ainesten 
ottoa harjoittavien yritysten kanssa lukuisia neuvotteluja.  
 
Yleiskaavaluonnos valmistui 7.6.2010, jonka laati Pöyry Oy. Yleiskaa-
valuonnos oli nähtävillä 21.6. - 30.8.2010. Luonnosvaiheen kaavako-
kous pidettiin Siilinjärven kunnantalolla 23.6.2010. Nähtävilläoloaika-
na kaavasta saatiin 11 lausuntoa. Kannanottoja saapui Siilinjärven 
alueelta 6 ja Maaningan puolelta 8 kappaletta. 
 
2011–2013 Kaavaehdotuksen laatiminen 

 
Luonnosvaiheen palautteen perusteella käytiin useita neuvotteluja vi-
ranomaisten kanssa lisäselvitysten tarpeen ja tarkkuuden määrittämi-
seksi. Maa-ainesten ottajien kanssa tarkennettiin suunnitelmia. Ottajat 
osallistuivat osaltaan lisäselvitysten tekemiseen ja kustannuksiin.  

 
 
 
Kaavaluonnoksen jälkeen harjualueelle on myönnetty lyhyitä kahden 
vuoden ottolupia, kunnes kaava valmistuu. 
 
Yleiskaavaan on tehtiin luonnosvaiheen jälkeen seuraavia muutoksia 
ja tarkistuksia: 

 Kaava-alue on rajattiin idässä Kumpusentiehen. Tarinaharjun-
Patakukkulan alue poistettiin kaavasta ja ratkaistaan Siilinjär-
ven kirkonkylän yleiskaavassa, kun Tarinan sairaalan jatko-
käytöstä on tarkempaa tietoa. 

 Maa-ainesten ottoalueiden rajauksia ja määräyksiä on täs-
mennettiin kannanottojen ja lisäselvitysten perusteella 

 Pohjavesiselvityksen jatkotoimena alueen uuden ottotoimin-
nan ehdoksi on määrättiin liittyminen pohjavesien yhteistark-
kailuun. 

 Luontoselvitysten mukaiset aluemerkinnät ja määräykset on li-
sättiin kaavaan. 

 Liikenteen osalta on todettiin nykytilanne ja tarkistettu virheel-
liset merkinnät. 

 Ulkoilualueiden ja -reitistöjen merkintöjä on täsmennettiin.   

 Muinaismuistoinventoinnin mukaiset kohde- ja aluemerkinnät 
on lisättiin kaavaan. 

 Kaavaselostusta on täydennettiin luonnosvaiheen lausuntojen 
perusteella. 

 
Yleiskaavaehdotus valmistui kunnanhallituksen hyväksyttäväksi 
17.6.2013. Kaavaehdotus oli nähtävillä 12.8. – 12.9.2013. Muistutuk-
sia saapui yhteensä 5, joista 4 oli Maaningan ja yksi Siilinjärven puo-
lelta. Lausuntoja kaavaehdotuksesta saatiin 6 kappaletta. 
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2013 Kaavaehdotuksen hyväksyminen 

 
Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 28.10.2013. Neuvotte-
lussa käytiin läpi merkittävimmät muutosesitykset kaavakarttaan, -
merkintöihin ja –määräyksiin. Vaikutusten arvioinnissa todettiin vielä 
ole van täydennystarvetta erityisesti pohjavesivaikutusten osalta. 

4.1 Muistutusten ja lausuntojen huomioiminen 
ehdotusvaiheen jälkeen 

Kaavoittajan vastineet on koottu kokonaisuudessaan kaavaselostuk-
sen liitteeseen ”Muistutukset ja lausunnot sekä niiden huomioonotta-
minen kaavaehdotuksessa.” 
 

4.2 Nähtävilläpidon jälkeiset tarkistukset 
kaavaehdotukseen  

Kaavakartta, -merkinnät ja -määräykset: 

 Vedenottamoiden kaukosuojavyöhykkeet lisätty merkinnällä 
pv/s 

 Lisätty Hamulan ottoalueen eteläpuolelle luontoselvityksen 
mukainen luontokohde luo-2 merkinnällä 

 Päivitetty nykyisten ottoalueiden rajaukset (EO-1/MU) maa-
aineslupatilanteen mukaisiksi 

 Lisätty kevyenliikenteen väylämerkintä Kumpusentien itäpuo-
lelle 

 Lisätty Pehkosenlammen uimapaikka 

 Poistettu päällekkäisiä luo-merkintöjä 

 Tarkistettu kaavamääräyksiä lausuntojen ja viranomaisneuvot-
telun perusteella. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kaavaselostus: 

 Lisätty maa-ainesten oton pohjavesivaikutusten arviointia. 

 Lisätty maakuntakaavan puuttuvat merkinnät Maaningan-
Lapinlahden kulttuurimaisema-alue ja Käärmelahti-Repomäki 
maaseudun kehittämisen kohdealue. 

 Poistettu kaava-alueen ulkopuoliset luontokohteet. 

 Lisätty maa-ainesten suojavyöhykkeiden määrityksiä ympäris-
töministeriön ohjeen ”Maa-ainesten kestävä käyttö” mukaisesti 
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5 YLEISKAAVA JA SEN PERUSTELUT 

5.1 Kokonaisrakenne 

Harjualuetta reunustaa sen molemmilla puolilla taajama-alueet – itä-
puolella Siilinjärven kuntakeskukseen kytkeytyvä Tarinaharjun sairaa-
lamiljöö ja länsipuolella Maaningan Käärmelahden kylätaajama. Poh-
joispuolella harjua pitkittäissuuntaisesti rajaa kantatie 77 ja sen varren 
haja-asutusluonteinen maa- ja metsätalousvaltainen alue. Eteläpuo-
lella harjun rinteiden loivetessa alueen maankäyttö muuttuu monin 
paikoin maatalousmiljööksi peltoineen ja maatilakeskuksineen. 

Yleiskaavaan sisältyvä harju ja siihen välittömästi kytkeytyvät alueet 
säilyvät pääpiirteissään nykyisen kaltaisessa käytössään. Käärme-
lahden kylätaajaman ja Siilinjärven kuntakeskuksen välillä tulee säi-
lymään yhtenäinen harjualuekokonaisuus ulkoilureitteineen. Samoin 
harjualueen merkittävimmät luontoon ja maisemaan liittyvät arvot tu-
levat säilymään. 

Oleellisin muutos kokonaisrakenteessa on tiettyjen käytössä olevien 
maa-ainestenottoalueiden laajentuminen siihen soveltuvilta osin. Ot-
toalueiden määrittely on perustunut useisiin harjualueilla laadittuihin 
selvityksiin, maisema- ja vaikutustarkasteluihin. 

Lähtökohtana on, että ottotoiminnan laajentumisesta ei saa aiheutua 
kokonaisuus huomioon ottaen merkityksellistä haittaa harjualueen 
luonto-, pohjavesi- eikä maisema-arvoille. 

 

Yleiskaavaan sisältyvät maankäytöllisesti merkittävimmät muutokset 
ovat seuraavat: 

o Vuorimäen kiviainesten ottoaluetta on laajennettu huomioiden alueelle 
laadittu yleissuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA). 

o Hamulan maa-ainesten ottoaluetta on esitetty laajennettavaksi länsi- ja 
eteläsivustoiltaan. 

o Pehkosen lammen eteläpuolella olevaa pienehköä ottoaluetta on esitetty 
laajennettavaksi myös länsipuolelleen. 

o Kahden ottoalueen väliin jäävä Parkkilanharju on esitetty maa-ainesten 
ottoon soveltuvaksi alueeksi. Ottoalue jatkuu myös Parkkilantien 
länsipuolella. 

o Noron maa-ainestenottoaluetta on esitetty laajennettavaksi itään. Lisäksi 
Noron ottoalue ja Syvälammen eteläpuoleinen ottoalue on esitetty yhdis-
tettäväksi. 

o Maaningantien (kantatie 77) ja Kumpusentien varsilla varaudutaan 
jatkuvaan kevyenliikenteen yhteyteen. 

Maa-ainestarpeiden kannalta erityisen merkitykselliset alueet: 

o Parkkilanharju yhdessä Repomäen Noron ottoalueen laajentamisen 
kanssa olisi erityisen merkittävä – määrällisesti ja laadullisesti - maa-ai-
nesten ottotoiminnan tarpeiden kannalta. 

o Muilla yleiskaavassa esitetyillä ottoalueiden laajennuksilla ei pystytä täyt-
tämään tavoiteasettelussa esille tuotua maa-aineksen laadullista tar-
vetta. 
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Kuva 32. Yleiskaavan pelkistetty kokonaisrakenne. Yleiskaava-alueen ulkopuolelle on jätetty Siilinjärven taajamaan ja Käärmelahden kylään kytkeytyvät 
rakentamisalueet (Tarinaharjun ympäristö ja Käärmelahden asuinalueet kuten Mäntyrinne).
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5.2 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
huomioon ottaminen 

Harjualueen yleiskaava on laadittu huomioiden valtakunnalliset aluei-
denkäyttötavoitteet. Erityisesti on otettu huomioon kulttuuri- ja luon-
nonperintöön, virkistyskäyttöön ja luonnonvaroihin ja toimivaan alue-
rakenteeseen sekä yhteysverkostoihin liittyvät tavoitteet. 

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

Harjualueen luonto- ja kulttuuriarvot on yleiskaavassa otettu huomi-
oon soveltuvin kaavamerkinnöin ja -määräyksin: 

Erityisiä luontoarvoja kaava-alueella ovat: 

o Valtakunnalliset harjujensuojeluohjelma-alueet, Repomäki, Patakukkula-
Tarinaharju osittain (ge-1) 

o Jussilan letto rauhoitettu alue (SL-1) 

o Vedenhankinnan kannalta arvokkaat pohjavesialueet (pv), osin 
Harjamäki-Kasurila ja Harjamäki-Käärmelahti 

o Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet (luo-1, luo-2, luo-3) 

Kulttuuriarvoja kaava-alueella ovat: 

o Useat muinaisjäännökset 

Virkistyskäyttö on otettu huomioon seuraavasti: 

o Kaikissa keskeisen harjualueen aluevarausmerkinnöissä on tuotu esille 
harjualueen merkittävyys ulkoilu- ja virkistyskäytön kannalta 

o Harjualueella on ohjeellisin reittimerkinnöin osoitettu olevat ja mahdolli-
set uudet yhteydet 

Luonnonvarojen huomioon ottaminen 

o Harjualueen moninaiset luontoarvot ja harjuun kohdistuvat maa-ainesten 
ottotarpeet on kaavalla yhteen sovitettu. Ottoalueiden osoittaminen on 
perustunut useaan luontoon, maaperään, pohjavesiolosuhteisiin ja mai-
semaan kohdistuneisiin selvityksiin ja vaikutusten arviointeihin. Osoitetut 
ottoalueet eivät aiheuta merkittäviä haittoja kokonaisuudessaan harjualu-
een luontoarvoille 

 

Toimiva aluerakenne ja toimivat yhteysverkostot 

Yleiskaava ottaa huomioon aluerakenteen ja yhteysverkostot seuraa-
vasti: 

o Yleiskaavalla ei hajauteta olevia taajamarakenteita; ei osoiteta uutta 
rakentamista 

o Kaava-alueen maankäyttö tukeutuu olevaan tieverkostoon 

o Kantatielle on osoitettu kevyenliikenteen väylän yhteysmerkintä  

 

5.3 Maakuntakaavan huomioon ottaminen 

Kuopion seudun maakuntakaava on ohjannut yleiskaavan laadintaa. 
Maakuntakaavan maankäytöllisiä aluevarauksia ja periaatteita on tar-
kennettu yleiskaavan esitystavan ja tarkkuuden edellyttämällä tavalla. 

Maakuntakaavaan sisältyvät metsätalouteen, suojeluun, pohjavesialu-
eisiin, muinaismuistoihin, rakennussuojeluun, reitteihin, maa-aines-
tenottoon ja muihin erityistoimintoihin liittyvät aluevaraukset ja mer-
kinnät on otettu huomioon yleiskaavassa. 

Maakuntakaavassa harjualue on pääsääntöisesti osoitettu maa- ja 
metsätalousalueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Kaavamäärä-
yksen mukaan alueen maankäyttöä suunniteltaessa on maa- ja met-
sätalouden ohella erityisesti otettava huomioon alueen luonnonolo-
suhteet ja maisema. 

Maakuntakaavassa todetaan myös, että maa-ainestenotto on harju-
alueella mahdollista silloin, kun ottamisesta ei aiheudu maa-aineslain 
3.1§:n mukaisia seuraamuksia. 

Yleiskaavaan osoitetut maa-ainesten ottoalueet on ratkaistu edellä 
kuvatuilla maakuntakaavaan sisällytetyillä periaatteilla. Ottoalueiden 
perusteina ovat olleet yleiskaavahankkeen yhteydessä laaditut maa-
perään, pohjavesiolosuhteisiin, luontoon ja maisemaan liittyvät useat 
selvitykset. 
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5.4 Yleiskaavan sisältövaatimusten huomioon ottaminen 

Yleiskaavalle maakäyttö- ja rakennuslaissa asetetut sisältövaatimuk-
set on otettu huomioon seuraavasti: 

o Yleiskaava on sisällöltään Kuopion seudun maakuntakaavan mukainen. 

o Yleiskaavan mukainen maankäyttö tukeutuu olevaan yhdyskuntaraken-
teeseen. Yleiskaava ei hajauta olevaa yhdyskuntarakennetta. 

o Harjualue säilyy jatkossakin sitä ympäröivien asuinalueiden ulkoilu-, ret-
keily- ja virkistyskäyttöalueena. 

o Kantatien 77 varrella varaudutaan Siilinjärven ja Maaningan taajamien 
välillä kulkevan jatkuvan kevyenliikenteen väylän toteuttamiseen. 
Kumpusentien varteen osoitetaan kevyenliikenteen väylä. 

o Osaltaan harjualueelle osoitettujen olevien ottoalueiden laajentamismah-
dollisuuksilla turvataan maakunnan betoniteollisuuden kuin myös katujen 
ja teiden rakentamiseen liittyvät tarpeet määrällisesti ja laadullisesti. 

o Harjualueen erityisten luonto- ja maisema-arvojen säilyminen on kaava-
merkinnöin ja –määräyksin turvattu. 

o Yleiskaava osoittaa alueet, joilla maankäytölliset toimenpiteet (kuten 
maa-ainesten otto, hajarakentaminen, metsätalous) ovat mahdollisia ja 
toisaalta alueet, joilla ympäristöarvojen säilyminen tulee turvata.  

o Tilakokonaisuudet sijaitsevat siten, että maanomistajille ei yleiskaavasta 
aiheudu merkittävää haittaa. Pääsääntöisesti tiloille sijoittuu useita eri 
maankäyttömuotoja. 

 

5.5 Paikallisten tavoitteiden huomioon ottaminen 

Maakuntakaavaan sisältyvät tavoitteet ovat yhteneviä paikallisten ta-
voitteiden kanssa. 

Merkittävin yleiskaavalle asetettu tavoite on ollut turvata paikallisesti 
erittäin tärkeän ja seudullisestikin merkittävän betoniteollisuuden ki-
viaineshuolto kohtuullisella varmuudella ainakin seuraavien 15–20 
vuoden ajaksi. Yleiskaavaan osoitetuilla olevien ottoalueiden laajen-
nusalueilla tämä tavoite voidaan täyttää. 

Tärkeä paikallinen tarve on myös turvata vedenkäytön kannalta tär-
keän pohjaveden pilaantumattomuus. 

Luontoarvojen turvaamisen ja riittävän ottotoiminnan mahdollistami-
sen ohella paikallisesti on erittäin tärkeää turvata harjualueen säilymi-
nen jatkossakin yleisenä ulkoilu- ja virkistyskäyttöalueena. Toisaalta 
myös metsätalouden harjoittaminen siihen soveltuvilla alueilla on tur-
vattu. 

5.6 Aluevaraukset 

5.6.1 Asunto- ja loma-asuntoalueet (AO, RA) 

Yleiskaava-alueella ei ole entuudestaan taajamatyyppisiä asuinpien-
taloalueita, eikä uusia ole osoitettu. Yleiskaavassa on todettu olevat 
rakennuspaikat. Yleiskaavassa käytetyt asuinrakentamisen kaava-
merkinnät ovat: 

Erillispientalojen asuinalue (AO-1) 

Rakentamismääräys: 

o Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään 300 k-m2 suuruisen yhden tai 
kahden huoneiston asuinrakennuksen lisäksi yhden erillisen saunan ja 
tarvittavia pienimuotoisia talous- ja tuotantorakennuksia siten, että ra-
kennusten yhteenlaskettu kerrosala on enintään 400 k-m2.  

o Yli 120 k-m2 suuruisen rakennuksen etäisyyden rantaviivasta tulee olla 
vähintään 40 m. Enintään 120 k-m2 suuruisen rakennuksen etäisyyden 
rantaviivasta tulee olla vähintään 30 m.  

o Enintään 30 k-m2 suuruisen saunarakennuksen etäisyyden rantaviivasta 
tulee olla vähintään 15 m.  

o Rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 3500 m2.  

 

Loma-asuntoalue (RA) 

Rakentamismääräys: 

o Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon, saunan sekä tar-
peellisia talousrakennuksia siten, että rakennusten yhteenlaskettu ker-
rosala on enintään 80 k-m2.  

o Enintään 80 k-m2 suuruisen rakennuksen etäisyyden rantaviivasta tulee 
olla vähintään 30 m.  

o Enintään 30 k-m2 suuruisen saunarakennuksen etäisyyden rantaviivasta 
tulee olla vähintään 15 m.  

o Rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 3500 m2. 
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5.6.2 Palvelu- ja yritysalueet (PU-1, T-1) 

Yleiskaavassa on osoitettu soveltuvilla kaavamerkinnöillä alueella en-
tuudestaan olevat palvelu- ja yritysalueet. Yleiskaavassa on näiden 
osalta käytetty seuraavia kaavamerkintöjä: 

Liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen alue (PU-1) 
Rakentamismääräys: 

o Alueelle saa sijoittaa urheilu-, virkistys- ja vapaa-ajan toimintoja palvele-
via rakennuksia ja rakennelmia. 

Merkinnällä on osoitettu Maaningan kunnan alueella Kangaslammen 
läheisyydessä koirien koulutuskenttäalue rakennuksineen. 

Teollisuusalue (T-1) 

Rakentamismääräys: 

o Alueelle saa rakentaa teollista toimintaa palvelevia rakennuksia ja raken-
nelmia. Toiminta ei saa vaarantaa alueen pohjaveden laatua. 

Merkinnällä on osoitettu sahan alue Parkkilantien asutuksen lähei-
syydessä. 

5.6.3 Maa-ainesten ottoalueet (EO-1/MU, EO-2/MU, EO-3/M) 

Maa-ainestenotto tulisi kaavatyön tavoitteiden mukaan turvata seu-
raaviksi 15–20 vuodeksi, mihin pelkästään nykyisillä ottoalueilla ei yl-
letä. Uusien maa-ainesten ottoalueiden osoittaminen on kaavatyön 
keskeinen tavoite. 

Kaavan laadintaa pohjustavilla useilla erillisselvityksillä (maaperä, 
pohjavesi, maisema) on tutkittu maa-ainesten otolle mahdollisesti so-
veltuvia uusia alueita.  

Selvitysten sekä maa-aineksen laadun ja määrän perusteella parhai-
ten soveltuviksi alueiksi ovat nousseet Maaningan kunnan puolella 
Repomäen toiminnassa olevan ottoalueen laajennus länteen päin ja 
Siilinjärven kunnan puolella Parkkilanharjun kupeessa olevien otto-
alueiden yhdistäminen. 

Yleiskaavassa esitettyjä ottoalueita on päädytty ehdottamaan selvitys-
ten, alueen toimijoiden ja maanomistajien esitysten pohjalta. Toisaalta 

keskeisinä perusteina ovat olleet tavoitteissa mainitut kestävän maa-
ainesten oton periaatteet ja eri maankäyttömuotojen yhteensovittami-
nen ja vaikutusten arviointi. 

Yleiskaavassa on käytetty maa-ainesten ottoon liittyviä seuraavia alu-
evarauksia: 

Maa-ainesten ottoalue (EO-1/MU) 

Suunnittelumääräys:  

o Oleva maa-ainesten ottoalue. Ottotoiminnan lakattua alueen 
jälkihoidossa tulee erityisesti ottaa huomioon aluekokonaisuuden 
maisemallisten arvojen ja luonnon monimuotoisuuden palauttaminen 
sekä pohjavesien suojelu. Oton päätyttyä alueella noudatetaan MU -
alueen kaavamääräyksiä. Alueelle kohdistuvissa uusissa maa-
ainesluvissa määrätään pohjavesien yhteistarkkailuohjelmaan 
liittymisestä. 

Merkinnällä on osoitettu olevat maa-ainesten ottoalueet. 
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Maa-ainesten ottoon soveltuva alue (EO-2/MU) 

Suunnittelumääräys: 

o Maa-ainesten ottamisen tulee perustua maa-aineslain mukaiseen 
ottamissuunnitelmaan ja maa-aineslupaan, jossa määrätään myös 
alueen suunnitelmallisesta jälkihoidosta sekä pohjavesien 
yhteistarkkailuohjelmaan liittymisestä. Jälkihoitosuunnitelmassa tulee 
erityisesti ottaa huomioon aluekokonaisuuden maisemallisten arvojen ja 
luonnon monimuotoisuuden palauttaminen sekä pohjavesien suojelu. 
Oton päätyttyä alueella noudatetaan MU -alueen kaavamääräyksiä. 
Ennen uuden alueen ottotoimintaa samaan toimintaan liittyvät lakanneet 
ottoalueet tulee jälkihoitaa. Harjujensuojeluohjelmaan sisältyvän alueen 
osalta maa-ainesten ottomahdollisuudet tarkentuvat maa-aineslain 
mukaisessa menettelyssä. 

Merkinnällä on osoitettu sellaiset ottoon soveltuvat alueet, joiden 
maaperäolosuhteiden soveltuvuus on tutkittu, eikä ottotoiminnalle ole 
maa-aineslain mukaisia ehdottomia esteitä. Alueiden luontoarvot on 
selvitetty, eikä alueilla ole sellaisia luontoarvoja, jotka rajoittaisivat ot-
totoimintaa. Myös maisemalliset vaikutukset on arvioitu. Nämä alueet 
ovat myös alueella toimijoiden esittämiä ottoon soveltuvia alueita. 
Alueet myös liittyvät jo toiminnassa oleviin ottoalueisiin. 

Merkinnällä osoitetut maa-ainesten oton kannalta erityisen merkityk-
selliset alueet: 

Repomäen Noron alue 

Repomäen osalta on ottoalueen laajennusmahdollisuuksia selvitetty 
erillisselvityksessä (Maa-aines- ja pohjavesitutkimukset Repomäellä. 
Tutkimusraportti no 13/2009 GTK). 

Selvityksen mukaan olevien ottoalueiden yhdistämisellä osittain harju-
jensuojelualueelle ei olisi haitallista vaikutusta Noron tutkittuun pohja-
vedenottoon. Ottaminen ei myöskään aiheutettaisi kauniin maisema-
kuvan turmeltumista, koska alue on jo laaja-alaisesti maa-ainesotto-
toiminnassa. 

Parkkilanharju 

Tehtyjen tutkimusten mukaan harjujensuojelualueiden ulkopuolella 
pohjavesipinnan yläpuolella karkeaa, soravaltaista harjumateriaalia 

esiintyy Parkkilantien itäpuolisella harjulla ja toisaalta myös tien länsi-
puolella jatkuvalla, joskin matalammalla harjuselänteellä.  

Parkkilanharju yhdessä Repomäen Noron ottoalueen laajentamisen 
kanssa olisi siten erityisen merkittävä – määrällisesti ja laadullisesti - 
maa-ainesten ottotoiminnan tarpeiden kannalta.  

Muilla yleiskaavassa esitetyillä ottoalueiden laajennuksilla ei pystytä 
täyttämään tavoiteasettelussa esille tuotua maa-aineksen laadullista 
tarvetta. 

Maa-ainesten ottoalue (EO-3/M) 

Suunnittelumääräys: 

o Maa-aineslupien käsittelyn pohjana tulee olla koko aluetta koskeva yleis-
suunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointi. Oton päätyttyä alueella 
noudatetaan M -alueen kaavamääräyksiä. 

Siilinjärven Vuorimäen kallionottoalueelle on laadittu kallionoton yleis-
suunnitelma (2009), jonka mukaan alueen nykyisiä maanottolupa-
alueita voisi vähitellen kasvattaa nykyisestä 18 hehtaarista 94 hehtaa-
riin. Tällöin kallioaineksen riittävyys ulottuisi laskennallisesti jopa 150 
vuoden ajaksi. Alueen kolme toimijaa ovat laatineet alueelle ympäris-
tövaikutusten arvioinnin (YVA). 

5.6.4 Muut erityisalueet (ET-1) 

Yhdyskuntateknisen huollon alue (ET-1) 

Rakentamismääräys: 

o Alueelle voidaan sijoittaa teleliikennettä palvelevia rakennuksia, raken-
nelmia ja laitteita. 

Merkinnällä on osoitettu mastoalueet Siilinjärven Koivumäellä ja Maa-
ningan Repomäellä. 

Moottoriurheilualue (EA-1) 
Merkinnällä on osoitettu Hamulan motocrossrata mahdollisine laajen-

nusalueineen. 
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5.6.5 Maa- ja metsätalousalueet (M, MT, MA, MU, MY) 

Maa- ja metsätalousalueita on esitetty eriluonteisilla merkinnöillä otta-
en huomioon alueiden nykyinen maankäyttö ja ympäristöarvot.  

Metsätalousvaltainen alue (M) 

Rakentamismääräys:  

o Alueella on sallittu maa- ja metsätalouteen liittyvä sekä haja-asutusluon-
teinen rakentaminen. Rakentamista ei saa sijoittaa kaavassa osoitettujen 
maa- ja kiviainesten ottoalueiden suoja-alueille. 

Harjualueen ulkopuoliset metsäalueet on osoitettu metsätalousvaltai-
siksi alueiksi, joilla haja-asutusluonteinen rakentaminen voi olla mah-
dollista. Tällaisia metsäalueita on mm. Siilinjärveltä Maaningalle joh-
tavan kantatien varrella ja harjualueen eteläpuolella sekä Vuorimäen 
ympärillä. 

Maatalousvaltainen alue (MT) 
Rakentamismääräys: 

o Alueella on sallittu maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen. Raken-
tamisen tulee sijoittua olevien tilakeskusten yhteyteen. 

Kantatien varren ja Pistekankaan peltoalueet on osoitettu tällä mer-
kinnällä. 

Maisemallisesti arvokas peltoalue (MA) 

Tällä merkinnällä osoitetut avoimet viljelymaisemat muodostavat ar-
vokkaan kulttuurimaiseman rungon.  

Kaavasuositus:  

o Peltojen avoimina säilyttämisen tukeminen ja mahdolliset ympäristön-
hoitotoimenpiteet ovat erityisesti näillä alueilla perusteltuja. 

Käärmelahden koulun ja kyläkaupan vastapäinen kyläkuvallisesti 
merkittävä peltoalue on osoitettu tällä merkinnällä. 

 

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun oh-
jaustarvetta (MU) 

Rakentamismääräys: 

o Maankäyttö- ja rakennuslain 43.2 §:n nojalla määrätään, että alueella on 
voimassa kielto rakentaa niin, että vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista 
(rakentamisrajoitus). 

Harjun ne metsäalueet, joilla ei ole erityisiä luontoarvoja, mutta joille 
sijoittuu ulkoilureittejä, on osoitettu metsätalousalueiksi, joilla on ulkoi-
lun ohjaamistarvetta (MU). 

Ohjeellisia suojaetäisyyksiä maa-ainesten otosta tiehen, vesistöön, 
kiinteistönrajaan ja asutukseen. Uutta asutusta suunniteltaessa on 
huomioitava myös kaavassa osoitettu ottoalueen laajennus. 

 

Kuva 33 Ottamisalueen ympärille suositeltavat suojaetäisyydet: 
a) soran ottamisalueella b) kallion ottamisalueella.

7
 

                                                

 
7
 Kuva: Maa-ainesten kestävä käyttö. Opas maa-ainesten ottamisen sääntelyä ja jär-

jestämistä varten Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009. 
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Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja ja ul-
koilun ohjaustarvetta (MY) 

Rakentamismääräys: 

o Maankäyttö- ja rakennuslain 43.2 §:n nojalla määrätään, että alueella on 
voimassa kielto rakentaa niin, että vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista 
(rakentamisrajoitus), sekä kielto suorittaa maisemaa muuttavaa 
toimenpidettä ilman MRL 128 §:ssä tarkoitettua lupaa 
(toimenpiderajoitus.) Toimenpiderajoitus ei koske metsätaloutta luonnon 
monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeän alueen ulkopuolella. Maa-
ainesten ottaminen ei ole luonnon- ja maisemansuojelullisista syistä 
yleensä mahdollista. 

Keskeisenä periaatteena on, että Siilinjärveltä Käärmelahteen ulottu-
va keskeinen harjualue osoitetaan katkeamattomana metsätalousalu-
eena, jolla on erityisiä ympäristöarvoja ja ulkoilun ohjaamistarvetta. 
Harjujen suojelualueilla tai muutoin luontoarvoja omaavilla alueilla 
maisemaa muuttavat toimenpiteet edellyttävät maisematyöluvan. Toi-
menpiderajoitus ei koske normaalia metsätaloutta. 

5.6.6 Luonnonympäristö (SL-1, luo-1, ge-1, pv) 

Luontoarvoihin liittyen yleiskaavassa on käytetty kaavamerkintöjä: 

Luonnonsuojelualue (SL-1) 

Rauhoitettu Jussilan letto on osoitettu SL-1 -aluevarausmerkinnällä. 

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue  
(luo-1) 

Suojelumääräys: 

o Metsälain (1093/1996) 10 §:n ja / tai vesilain 2. luvun 11 §:n mukainen 
kohde. Alueen suunnittelussa ja toteuttamisessa on otettava huomioon 
alueen luontoarvot ja luonnon monimuotoisuus. Aluetta koskevasta 
lupahakemuksesta on pyydettävä alueellisen ELY-keskuksen lausunto. 

Luo-1 -merkinnällä on osoitettu Pehkosenlammen itä-, koillis- sekä 
osin pohjoisrinteen tuore lehto, joka on metsälain tarkoittama tärkeä 
elinympäristö sekä vaarantunut luontotyyppi. Pieni avosuo Parkkilan-
tien ja Koivusaarentien välissä on osoitettu luo-1 –merkinnällä. 

 

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue  
(luo-2) 
Suojelumääräys: 

o Uhanalainen luontotyyppi tai alue, jolla havaittu vaarantunut tai rauhoi-
tettu laji. Alueen suunnittelussa ja toteuttamisessa on otettava huomioon 
alueen luontoarvot ja luonnon monimuotoisuus. Aluetta koskevasta 
lupahakemuksesta on pyydettävä alueellisen ELY-keskuksen lausunto. 

Luo-2 -merkinnällä on osoitettu luontoselvitysten mukaiset uhanalai-
set luontotyypit tai alueet, joilla on havaittu vaarantunut tai rauhoitettu 
laji. 

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue  
(luo-3) 
Suojelumääräys: 

o Alueella on todettu luonnonsuojelulain 49 §:n tarkoittamia liito-oravien 
lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ja/tai alue on liito-oravalle potentiaa-
linen elinympäristö. Alueella ei saa suorittaa sen luonnonarvoja heiken-
täviä toimenpiteitä. Aluetta koskevaa lupahakemusta käsiteltäessä on 
selvitettävä toimenpiteen vaikutukset liito-oravan kannalta. Mikäli toi-
menpiteellä saattaa olla vaikutusta alueeseen liito-oravan elinympäris-
tönä, toimenpidettä koskevasta lupahakemukesta on pyydettävä alueelli-
sen ELY-keskuksen lausunto. 

Luo-3 -merkinnällä on esitetty luontoselvitysten mukaiset liito-oravan 
esiintymisalueet tai potentiaaliset elinympäristöt.
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Arvokas harjualue (ge-1) 

Merkinnällä on osoitettu valtakunnallisen harjujensuojeluohjelman 
mukaiset valtakunnallisesti arvokkaat harjualueet. Maa-ainesten ot-
taminen alueella ei ole luonnon- ja maisemansuojelullisista syistä 
mahdollista. Rajoitus ei koske yleiskaavan mukaisia maa-ainesten ot-
toon osoitettuja alueita. 
Suojelumääräys: 

o Suunniteltaessa toimenpiteitä, jotka saattavat vaarantaa alueen 
geologisten, geomorfologisten tai maisemallisten arvojen säilymisen, 
alueelliselle ELY -keskukselle ja maakunnan liitolle on varattava 
mahdollisuus lausunnon antamiseen. 

Osayleiskaava-alueeseen kuuluvat valtakunnalliseen harjujen suoje-
luohjelmaan (ympäristöministeriö 1984) sisältyvät Maaningan Repo-
mäki ja Siilinjärven Patakukkula-Tarinaharju -harjualueet.  

Tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (pv) 

Alueella ei saa harjoittaa tai sijoittaa sellaista toimintaa, joka aiheuttaa 
pohjaveden pilaantumisen vaaraa. 

Merkinnällä on osoitettu kaava-alueelle osin sijoittuvat Harjamäen-Ka-
surilan ja Harjamäen-Käärmelahden vedenhankinnan kannalta tärke-
ät pohjavesialueet. 

Vedenottamon kaukosuojavyöhyke (pv/s) 
Merkinnällä osoitetaan alueelle ulottuva osa Hakkaralan ja Koivunie-
men vedenottamon kaukosuojavyöhykkeestä. 

5.6.7 Virkistysalueet ja reitit (VV) 

Yleiskaavassa on osoitettu alueella jo entuudestaan olevat virkistys-
alueet ja harjualueella kulkevat reitit. Harjualueella kulkee sekä Maa-
ningan että Siilinjärven kunnan alueilla useita ulkoilureittejä. Harjujak-
so on virkistyksellisesti merkittävä luontoalue molemmille kunnille. Li-
säksi kaava-alueen kautta kulkee moottorikelkkareitti. 

Uimaranta-alue (VV) 

Pieni Ruokolampi –lammen ja Pehkosen lammen rannalla sijaitsevat 
uimarannat on  osoitettu tällä merkinnällä. 

5.6.8 Liikennealueet 

Tieverkoston osalta yleiskaavassa on todettu oleva verkosto. Uusia 
kulkuyhteyksiä ei ole ollut tarve osoittaa.  

Kantatien 77 varrelle on osoitettu kevyenliikenteen väylän yhteystar-
vemerkintä välille Hamula – Käärmelahden kylätaajama. Tällä välillä 
toteutettava väylä yhdistäisi Siilinjärven ja Maaningan suunnilta tule-
vat kantatien varren kevyenliikenteen väylät. Kumpusentien itäpuolel-
le on osoitettu kevyenliikenteenväylä tarveselvityksen mukaisesti. 

5.6.9 Kulttuuriympäristö, rakennussuojelu- ja muinaismuisto-
kohteet 

Lähtötiedoissa mainitut kulttuuriarvot on otettu huomioon seuraavasti: 

Muinaismuistokohde SM (kohdenumero viittaa kaavakartalle) 

Suojelumääräys:  
o Muinaismuistolailla rauhoitetun kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, 

peittäminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty. Aluetta koskevat 
maankäyttösuunnitelmat on lähetettävä lausuntoa varten Museoviran-
omaiselle. 

Kohteet Maaningan kunnan puolella: 
o sm 2, Hetelampi (Mjtunnus:476010021), ajoittamaton, pyyntikuopat 

o sm 3, Syvälampi, (476010010), ajoittamaton, pyyntikuopat 

o sm 5, Puuronsilmä 1, (476010011), ajoittamaton, pyyntikuopat 

o sm 6, Puuronsilmä 2, (476010012), ajoittamaton, pyyntikuopat 

o sm 7, Puuronsilmä 3, (476010013), ajoittamaton, pyyntikuopat 

o sm 8, Puuronsilmä 4, (476010014), ajoittamaton, pyyntikuopat 

o sm 9, Puuronsilmä 5, (476010015), ajoittamaton, pyyntikuopat 

o sm 10, Puuronsilmä 6, (476010016), ajoittamaton, pyyntikuopat 

o sm 11, Puuronsilmä 7, (476010017), ajoittamaton, pyyntikuopat 

o sm 12, Käärmelahti, (476010020) ajoittamattomat pyyntikuopat 

Kohde Siilinjärven kunnan puolella: 
o sm 1, Harju, ( 476010020), historiallinen, rajamerkki, röykkiö 
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6 YLEISKAAVAN VAIKUTUKSET 

6.1 Yleistä 

Kaavasta aiheutuvien vaikutusten arvioinnin yhtenä tarkoituksena on 
tukea kaavan päätöksentekoprosessia. Kaavan tulee perustua riittä-
viin selvityksiin, jotka ovat osaltaan perusteena myös vaikutusten ar-
vioinnille. Toisaalta vaikutustarkastelu on ohjannut suunnitteluratkai-
suja ja toiminut siten myös perusteena kaavan maankäytöllisille alue-
varauksille ja kaavamerkintöjen sisällöille. 

Yleiskaavaratkaisulla on pyritty sovittamaan harjualueeseen kohdistu-
vat eri intressinäkökulmat. Keskeisin kysymys on ollut harjualueen 
luontoarvojen ja maa-ainesten ottoon liittyvien tekijöiden yhteensovit-
taminen. 

Maanomistajien ja eri intressitahojen sekä suunnittelijoiden välisen 
osallistuvan suunnittelun ja edelleen vaikutusten arviointien kautta on 
pyritty löytämään yhteisesti hyväksyttävissä oleva maankäyttöratkai-
su. 

6.2 Vaikutusten arviointi YVA-lain näkökulmasta 

Seuraavissa kappaleissa tehty vaikutusten arviointi voi antaa mahdol-
lisuuden siihen, ettei myöhemmin yksittäisten YVA- asetuksen koko-
rajoja pienempien hankkeiden yhteisvaikutusten vuoksi ole välttämä-
töntä käynnistää YVA- lain mukaista arviointimenettelyä. 

Kaavatyöhön ei liity YVA-lain mukaista tarkastelua maa-ainesten oton 
erilaisista vaihtoehdoista tai yksityiskohtaisia arviointeja ottoalueittain. 
Parkkilanharjun (harjuselänteen katkaiseminen) ja Noron (Repomäen 
harjujensuojelualueella) ottamista on pyritty tarkastelemaan niin, että 
yleiskaavamerkinnän perusteella mahdolliseksi tulevalle maa-
ainesten ottoluvan hakemiselle on riittävät perusteet ja edellytykset. 
Kaavatyön aikana ei ollut tarkoituksen mukaista eikä kohtuullisin kus-
tannuksin mahdollista arvioida kaikkia vaikutuksia YVA-lain edellyttä-
mällä tarkkuudella aluekohtaisesti, vaan vaikutuksia on arvioitu pää-
asiassa yleiskaavan kokonaisvaikutusten ja riskien suhteen kaavan 
edellyttämällä tarkkuudella. 

Uusien ottoalueiden luvittaminen ja toteutuminen riippuu pitkälti 
maanomistajan ja maa-ainesten ottajan tarpeiden kohtaamisesta, jol-

loin selvitykset ja arvioinnit täydentyvät hankekohtaisesti maa-
aineslain mukaisessa menettelyssä. 

6.3 Vaikutukset maa-ainesten ottoon 

Kuten yleiskaavan tavoitteissa on todettu, siihen kytkeytyvien selvitys-
ten tarkoituksena on ollut hankkia luonnon ja maiseman sekä virkis-
tyskäytön ja maa-ainesten oton yhteensovittamisen kannalta tarpeel-
liset tiedot, jotta mm. maa-aineslain mukaisessa lupaharkinnassa 
päätökset voidaan perustella. 

Yhtenä hankkeen tarkoituksena on turvata paikallisesti erittäin tärke-
än ja seudullisestikin varsin merkittävän betoniteollisuuden kiviaines-
huolto kohtuullisella varmuudella ainakin seuraavien 15–20 vuoden 
ajaksi. Suurin tarve tällöin kohdistuu karkeaan sora-ainekseen, johon 
soveltuvia ja hyvin saavutettavissa olevia ottoalueita ei nykyisillä otto-
alueilla juurikaan ole. Seudullinen tarve soralle/karkealle soralle on 
kymmeniä Mm3 (katso 2.6.2 POSKI -projekti). 

Selvitysten perusteella em. tarve on, harjualueen ympäristöarvot ko-
konaisuudessaan huomioon ottaen, parhaiten toteutettavissa Parkki-
lanharjun ja Noron olevien ottoalueiden mahdollisilla laajentamisalu-
eilla. Alueilta saatava maa-aines on sekä laadultaan että määrältään 
parhaiten tarpeet täyttävä. Toisaalta näiden mahdollisten ottoalueiden 
myötä voidaan kaavallisesti turvata luonnon ja maiseman kannalta 
kaikkein tärkeimpien harjualueiden säilyminen nykytilassaan. 

Edellä mainittujen ottoon soveltuvien alueiden osalta on erityisesti ko-
rostettu, että maa-ainesten ottamisen tulee perustua maa-aineslain 
mukaiseen ottamissuunnitelmaan, jossa selvitetään maa-ainesluvan 
myöntämisen edellytykset. Lisäksi edellytetään ottoalueiden suunni-
telmallista jälkihoitoa, jossa tulee erityisesti ottaa huomioon aluekoko-
naisuuden maisemallisten arvojen ja luonnon monimuotoisuuden pa-
lauttaminen sekä pohjavesien suojelu. Uusien ottoalueiden käyttöön-
otto edellyttää ensin lakanneiden viereisten ottoalueiden maisemoin-
tia. Uusien ottoalueiden tulee lisäksi liittyä pohjavesien yhteistarkkai-
luohjelmaan. 
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Vuorimäen kallionoton vaikutusten arviointi 

Vuorimäen kallionottoalue on osoitettu yleiskaavaan alueelle laaditun 
kallionoton yleissuunnitelma (2009) mukaisesti. Alueelle on tehty koko 
alueen kattava ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), jossa 
ottamisen vaikutukset on arvioitu ja mahdollista lisäselvittämistä vaa-
tivat asiat esitetty. Vuorimäen ottoalueella turvataan laadultaan erin-
omaisen kallioaineksen riittävyys useiksi vuosikymmeniksi usean alu-
eella toimijan tarpeisiin.  

6.4 Vaikutukset pohjavesiin 

Harjamäki-Käärmelahden vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesi-
alueella on laajuutta kaikkiaan noin 707 ha ja maa-aineksia on otettu 
noin 107 ha alueelta. Aktiiviset maa-ainestenottoalueet kattavat ny-
kyisin noin 15 % muodostumisalueen pinta-alasta. Ottoalueet ovat 
pääosin jälkihoitamattomia. Osayleiskaavan mukaisten uusien otto-
alueiden avaaminen kasvattaisi maa-ainestenottoalaa noin 75 ha eli 
maa-ainesten ottoalueiden kokonaisala tulisi olemaan noin 185 ha. 
Alueet tulisivat siten kattamaan pohjavesialueen pinta-alasta reilun 
neljänneksen (noin 26 %). 

Parhaiten vettä johtava ydinharjuaines sijoittuu kaava-alueella keskei-
selle harjuselänteelle. Jopa poikkeuksellisen syvä kallioperän ruhje-
laakso, johon harjun synnyttämät jäätikön sulamisvesivirrat ovat aika-
naan keskittyneet, on täyttynyt karkeasta materiaalista (kiSr). Maa-
peitteen paksuus on laajoilla alueilla noin 50 - 60 metriä, paikoin jopa 
yli 100 metriä (ruhjelaakso) ja myös pohjavesivyöhykkeen paksuus on 
suuri. Harjun rakenne kuvastaa erinomaisia pohjaveden virtausolo-
suhteita sekä laajaa pohjavesivyöhykettä. 

Kallioperän taso vaihtelee paljon ja on paikoitellen erittäin syvällä ja 
toisaalta paikoitellen näkyvissä soramonttujen pohjilla. Muodostuman 
liepeillä kalliopinta on korkealla, ja varsinainen pohjavesivyöhyke jää 
siellä erittäin ohueksi. Pohjavesien virtauksen estävää kalliokynnystä 
alueella ei kuitenkaan ole joten alueen pohjavesien virtausvyöhyke on 
yhtenäinen. Pohjavesialueella muodostuvien pohjavesien virtaus-
suunta on pääasiallisesti harjun pituussuunnassa itään ja länteen 
pohjavedenjakajan sijaitessa Hamulan seudulla. Pohjavesien virtaus 
harjuun nähden poikittain on vähäistä.  

Ympäristöhallinnon tutkimuksissa on todettu, että mikäli pohjavesialu-
eella avoimien ottoalueiden määrä on yli 30 % pinta-alasta, maa-
ainestenottotoiminnasta saattaa aiheutua potentiaalista riskiä pohja-
veden laadulle. Kaava-alueella määrä on maksimissaan noin 26 %, 
mikäli kaikki kaavan mahdollistamat ottoalueet ovat yhtä aikaa avoin-
na. Suojakerrospaksuudet pohjavesipinnan päällä ovat alueella kaut-
taaltaan vähintään 6 metrin luokkaa, joten ottotoiminnan aiheuttamaa 
vaaraa pohjaveden laadulle on pidettävä vähäisenä. Myös uusilla ot-
toalueilla suojakerrospaksuuksien on oltava samaa luokkaa pohjave-
den laadun turvaamiseksi. 

Kaikki uudet esitetyt ottoalueet liittyvät olemassa oleviin ottoalueisiin. 
Kuitenkin ennen uusien ottoalueiden avaamista, vanhat alueet on jäl-
kihoidettava asianmukaisesti, jolloin avonaisten ottoalueiden pinta-ala 
ei käytännössä kasvaisi. Pohjavesien suojelun kannalta tärkeän uu-
den maannoskerroksen saaminen alueelle on tärkeää. Ottamistoimin-
ta tulee myös vaiheistaa, jotta mahdollisimman pieni osa alueesta on 
yhtä aikaa ottamistoiminnan kohteena. 

Tärkeällä pohjavesialueella on säännöllisesti seurattava pohjaveden 
asemaa ja laatua. Tarkkailu on syytä tehdä alueelle laadittavan yh-
teistarkkailuohjelman pohjalta, johon kaikki alueella maa-ainestenot-
toa harjoittavat velvoitetaan osallistumaan. Analyysitulosten perus-
teella voidaan arvioida maa-ainesten oton mahdollisia vaikutuksia 
alueen pohjavesiin. Yhteistarkkailu kannattaa aloittaa jo ennen nyt 
esitettävän uuden ottotoiminnan aloittamista. Alueelle pitää asentaa 
lisää myös ottoaluekohtaisia havaintoputkia (ympäristöviranomaisten 
ohjeiden mukaisesti) sitä mukaa, kun uusia alueita tulee maa-aines-
tenoton piiriin. 

Tärkeintä alueen pohjaveden laadun ja määrän turvaamiseksi on se, 
että vanhat ottoalueet saadaan mahdollisimman pian jälkihoidettua 
asianmukaisesti ja mahdollinen tuleva otto alueella tapahtuisi vaiheit-
tain, siten että mahdollisimman pieni osa pohjavesialueen pinta-alasta 
olisi kulloinkin avoinna. 
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Pohjavesialueelle (ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaisesti) laa-
dittavan yhteistarkkailuohjelman avulla tulee seurata alueella jo ole-
van, sekä alueelle sijoittuvan uuden maa-ainestenottotoiminnan mah-
dollisia vaikutuksia alueen pohjaveden laatuun ja määrään. 

Pohjavesivaikutusten arviointi 

Alueen pohjavesipinnoissa ei ole havaintojen perusteella tapahtunut 
vuosikymmenien saatossa mitään merkittävää muutosta ja pohja-
vesipinta esimerkiksi nykyisen laajan Noron montun länsipuolella on 
nykyisin käytännössä samalla tasolla kuin se oli 1970-luvun lopussa 
kun alueella tehtiin laaja pohjavesitutkimus. Siten pohjaveden määräl-
lisessä tilassa ei ole tapahtunut mitään merkittävää muutosta vuosi-
kymmenien saatossa. Pohjaveden ottohan alueella on arvioituun an-
toisuuteen nähden ollut varsin pienimuotoista. 

Harjamäki-Kasurila pohjavesialueen luontaista pohjaveden laatua 
edustavat alueelle vuonna 2012 asennetut neljä pohjaveden havain-
toputkea (P10/12, P11/12, P12/12 ja P13/12). Havaintoputket asen-
nettiin eri puolille pohjavesialuetta, jotta ne edustaisivat nimenomaan 
pohjavesialueen eri osien mahdollisimman luontaista pohjaveden laa-
tua. Havaintoputket asennettiin kallioon saakka. Havaintoputkien siivi-
läosuus ei tosin ulotu aivan pohjavesipinnan tasoon saakka, joten vet-
tä kevyempänä pääosa mahdollisista pohjaveteen joutuneista öljy-
tuotteista jää periaatteessa havaitsematta. Toisaalta ko. havaintoput-
ket ovat niin etäällä olevista ja myös tulevista maa-
ainestenottoalueista, että mahdollisia hiilivetyjakeita on jo sekoittunut 
pohjaveteen ja ne ovat siten analyyseissä havaittavissa. Varsinaisille 
ottoalueille tai niiden tuntumaan tarvitaan kuitenkin asianmukaiset 
pohjaveden havaintoputket, joiden siiviläosuus alkaa riittävästi pohja-
vesipinnan yläpuolelta.  

Käärmelahden alueella (P10/12) pohjaveden laatu on pohja-
vesivyöhykkeen pintaosissa laadultaan erinomaista ja täyttää kaikilta 
osiltaan talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. Pohjaveden happipi-
toisuus oli erinomainen ja mm. erilaisten öljy-yhdisteiden pitoisuudet 
olivat alle määritysrajojen. 

Noron osa-alueen luontaista pohjavesivyöhykettä kuvastaa (P11/12) 
laajan monttualueen ”alavirran” puolella, jossa pohjaveden laatu poh-
javesivyöhykkeen pintaosissa on erinomainen eikä havaintoja ihmis-
toiminnan vaikutuksista ole analyysitulosten perusteella havaittavissa. 
Näytteissä havaittu pohjaveden lievä sameus johtui siitä, että vesi ei 
kirkastunut kunnolla pienestä pumppaustehosta johtuen.  

Parkkilan (ja Noron itäpuolen) alueen luontainen pohjaveden laatu 
(P12/12) Kangaslammen ranta-alueella on hyvälaatuista, joskin poh-
javeden happipitoisuus on matalahko. Vesi täyttää kuitenkin kaikilta 
tutkituilta osiltaan talousveden laatuvaatimukset. Pohjavedessä esiin-
tynyt lievä haju johtunee matalasta happipitoisuudesta ja lievästi ko-
holla olevasta mangaanipitoisuudesta sekä mahdollisesta pintavesien 
(viereinen Kangaslampi) vaikutuksesta. 

Outokin monttualueen länsipuolella sijaitseva havaintoputki (P13/12) 
kuvastaa alueen luontaista pohjaveden laatua. Veden happipitoisuus 
on erittäin korkea. Pohjavesinäytteessä havaittiin jonkun verran koli-
formisia bakteereja, mutta kuitenkin selvästi alle talousveden laatu-
vaatimusten. Putkesta pumpattu vesimäärä oli erittäin pieni, eikä vettä 
siten saatu kunnolla kirkastumaan, joka näkyy kohonneena sameus-
arvona. Havaitut bakteerit kuvastavat maaperän normaalia bakteeri-
kantaa, johtuen lähinnä vedessä olleesta hienoaineksesta. Hiilivety-
yhdisteitä ei pohjavedestä havaittu. 

Ajoittain on Harjamäki-Käärmelahti alueen pohjavesistä havaittu öljy-
yhdisteitä, mutta pääasiassa havainnot ovat liittyneet havaintoputkien 
asennusten yhteydessä tehtyihin virheisiin, eli havaintoputkiin on jää-
nyt jäämiä lähinnä putkien kierteisiin käytetyistä rasvoista, eikä ha-
vaintoputkia ole huuhdeltu riittävästi. Kaikki pohjavesinäytteet tarkkai-
lujen yhteydessä tulisi ottaa akkreditoiduin menetelmin sertifioidun 
pohjavesinäytteenottajan toimesta ja aina samanlaisilla välineillä. En-
nen näytteenottoa havaintoputkia tulee myös pumpata riittävästi, jotta 
vesi putkessa saadaan kirkastuumaan ja jotta saatu näyte todella ku-
vastaisi lähialueen pohjavettä. 
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Maa-ainestenottoalueilla on yleisesti riskinä pohjaveden hygieenisen 
laadun huonontuminen ja etenkin silloin, jos laajoja alueita on saman-
aikaisesti ilman suojaavaa maannoskerrosta. Pohjaveden raskasme-
tallipitoisuudet ovat yleensä erittäin pieniä sekä luonnontilaisilla että 
soranottoalueilla, kun soranotto on tapahtunut pohjavesipinnan ylä-
puolelta. Soranottoalueilla saattaa kuitenkin esiintyä luontaista run-
saammin mm. nitraattia, sulfaattia ja klorideja, joten niiden pitoisuutta 
on hyvä seurata säännöllisesti. Myös pohjaveden sähkönjohtavuus 
saattaa olla koholla soranoton seurauksena. Harjamäki-Käärmelahti 
alueen pohjavesien laadun suurimpana uhkana voidaan kuitenkin pi-
tää öljytuotteiden pääsyä pohjavesivyöhykkeeseen. Siten pohjaveden 
laadun turvaamiseksi maa-ainestenottoalueilla on kiinnitettävä erityis-
tä huomiota öljytuotteiden käsittelyyn ja mm. ottamistoiminnassa käy-
tettävän kaluston kuntoon. Öljytuotteiden varastointia pohjavesialueel-
la ei tulisi sallia ollenkaan. Koneiden ja laitteiden huollot ja tankkauk-
set olisi syytä tehdä mahdollisuuksien mukaan pohjavesialueen ulko-
puolella. 

Jatkotoimenpiteet pohjavesialueen tarkkaan analysointiin  

Harjamäki-Käärmelahti pohjavesialueelle sijoittuvien toimintojen yh-
teensovittaminen vaatisi koko laajan alueen geologisen ja hydroge-
ologisen rakenteen selvittämistä. Harjualueen 3-D rakennemalli on 
mahdollista laatia mm. geologisen kartoituksen, maaperäkairausten 
sekä geofysikaalisten tutkimusten tulosten perusteella. Harjamäki-
Käärmelahti alue vaatii kohtuullisen tiheän tutkimuspiste ja -linja ver-
koston, jotta geologisen rakenteen selvittämiselle saadaan riittävän 
seikkaperäiset taustatiedot. Rakennetutkimustuloksia on mahdollista 
hyödyntää mm. tausta-aineistona kaavoitukselle, vedenhankinnan 
suunnittelulle, pohjaveden suojelulle sekä pohjaveden virtausmallin 
laadinnalle. 

 

 

 

 

6.5 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön, kulttuuriarvoi-
hin ja muinaismuistoihin 

Rakennetussa ympäristössä ei tapahdu kaavasta aiheutuvia muu-
toksia. Nykyinen rakentaminen on otettu huomioon uusia ottoalueiden 
laajennuksia osoitettaessa. Uusia rakennuspaikkoja suunniteltaessa 
on huomioitava, että riittävät suojaetäisyydet kaavassa osoitettuun 
maa-ainesten ottamiseen säilyvät eikä uusi rakentaminen vaikeuta 
muutoinkaan kaavan toteutumista. 

Alueelle ei sijoitu rakennuskohteita, joissa olisi tiedossa olevia histori-
allisia, kulttuurihistoriallisia tai rakennushistoriallisia suojelutarpeita. 

Kaikki tiedossa olevat muinaismuistokohteet on osoitettu kaavakartal-
le. Näiden säilyttämiseksi on annettu tarvittavat kaavamääräykset. 
Kaikki kohteet sijaitsevat metsätalousalueilla eikä niiden säilymiselle 
siten kohdistu mitään erityistä maankäytöllistä uhkaa. Muinaismuisto-
jen sijaitessa ottoalueen lähellä niiden säilyminen on otettava huomi-
oon ottosuunnitelmissa. 



SIILINJÄRVEN KUNTA                                                              MAANINGAN KUNTA                Siilinjärvi-Maaninka -harjualueen yleiskaava    

 
PÖYRY FINLAND OY               
SiiMaa_Harju_OYK_ehdotus_KV161213_HYVÄKSYTTY.doc 

43 

6.6 Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan 

Yleiskaavan pohjaksi on laadittu useita harjualueen luontoon ja mai-
semaan liittyvää erillisselvitystä ja –tarkastelua. Sekä luontoon että 
maisemaan liittyvät erityisarvot on yleiskaavassa otettu huomioon 
useilla erityisarvoja kuvaavilla kaavamerkinnöillä ja –määräyksillä – 
tarvittaessa myös rakentamis- ja toimenpiderajoituksilla. 

6.6.1 Luonnonympäristöön kohdistuvat vaikutukset 

Suojelu- ja suojeluohjelma-alueet 

Harjualueelle sijoittuu harjujensuojeluohjelmaan kuuluvia alueita, joi-
hin valtaosa kaava-alueen luontoarvoista sijoittuu.  

Ensisijainen tavoite harjujensuojeluohjelmaan ohjelmaan kuuluvien 
alueiden suojelussa on, että niiden luonteenomaiset geologiset, geo-
morfologiset ja maisemalliset piirteet eivät saa sanottavasti muuttua. 
Ohjelmassa olevien muodostumatyyppien luonnontilaa ja maisema-
kuvaa peruuttamattomasti ja olennaisesti heikentävät toimet, kuten 
maa-ainesten otto, tulisi yleensä estää. Vähäinen maa-ainesten otta-
minen voidaan kuitenkin joissakin tapauksissa sallia. Ottamisen laa-
juus määrätään maa-aineslain mukaisen lupamenettelyn yhteydessä. 
Noron maa-ainesten ottamiseen suunniteltu alue sijoittuu harjujensuo-
jeluohjelman reuna-alueelle. Noron maa-ainesten oton ei arvioida 
merkittävästi heikentävän harjujensuojeluohjelma-alueen kokonai-
suutta. 

Lisäksi alueella on yksityinen suojelualue, Jussilan letto. Yleiskaavas-
sa alue on osoitettu luonnonsuojelualueeksi (SL). 

Maa-ainesten ottoalueet 

Yleiskaavassa osoitetuilla maa-ainesten ottamiseen soveltuvilla alu-
eilla erityisiä luontoarvoja todettiin lähinnä Parkkilan alueella, jossa 
osa maa-ainesten ottamiseen todetusta harjujaksosta on Etelä-
Suomessa erittäin vaarantuneeksi luokiteltua harjumetsien valorinnet-
tä. Vastaavantyyppisiä paahderinteitä on harjualueella useita, erityi-
sesti harjujakson länsiosassa Repomäen harjujensuojeluohjelman 
alueella (luontoselvitysten liitekartta). Tämän perusteella arvioituna 

suunniteltu maa-ainesten ottaminen ei heikennä luontotyypin suojelu-
tasoa merkittävästi. 

Konolan soranottoalueen ympäristössä selvitettiin ottoalueen länsi-
puolista EO-2/MU-merkinnällä osoitettua aluetta sekä Pehkosenlam-
men ympäristön aluetta. Pehkosenlammen pohjois- ja itäosan lehto-
rinne ei sijoitu maa-ainesten ottamiseen suunnitellulle alueelle, jolloin 
vaikutuksia luontotyyppiin ei arvioida olevan. 

Hamulan ottoalueen eteläpuolisella laajennusalueella sekä Noron laa-
jennusalueella havaittiin luonnonsuojeluasetuksessa rauhoitettua val-
kolehdokkia. Kaavan maa-ainesten ottamiseen suunniteltujen aluei-
den rajauksissa on huomioitu esiintymien sijainti siten, että esiintymät 
säilyvät nykyisellään. 

Muut alueet 

Yleiskaavassa harjujensuojeluohjelmaan kuuluvien luontokohteiden 
sekä ohjelman ja maa-ainesten ottoalueiden ulkopuolella sijaitsevien 
luontokohteiden suojelu on toteutettu kaavamääräyksillä eikä niihin 
kohdistu kaavasta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. 

6.6.2 Maisemaan kohdistuvat vaikutukset 

Yleiskaavan merkittävimmät maankäytölliset muutokset kohdistuvat 
olevien ottoalueiden mahdollisiin laajennusalueisiin. Näihin liittyvät 
myös merkittävimmät maankäytön aiheuttamat maisemalliset muu-
tokset. 

Ottoalueiden arviointi maisemanäkökulmasta8 

Harjujakson maiseman kauneutta, muutosherkkyyttä ja suhdetta asu-
tukseen on arvioitu kaavassa esitettyjen ottoalueiden osalta. 

Harjun laakean muodon vuoksi sillä jo olevat sorakuopat eivät juuri 
näy lähiympäristössä oleville asuinalueille tai teille. Näkyvimmillään 
ne ovat teiden vierellä sijaitessaan, esim. ns. Parkkilanharju 1 Parkki-
lantien varrella. 

                                                

 
8
 Siilinjärven-Maaningan harjualueen maisemaselvitys, MA-arkkitehdit 2010 
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Arvioinnissa on käytetty maiseman kauneusarvojen ohella kriteerinä 
myös maiseman muutoksen sietokykyä. Mikäli ehdotetun ottoalueen 
lähellä jo on sorakuoppia, alueen on katsottu kestävän muutosta pa-
remmin kuin täysin neitseellisen alueen puhkaiseminen. Joissakin ti-
lanteissa voi lisäotto parantaa nykytilannetta, kun sen avulla ja nyky-
käytännöillä voidaan vanhan kuopan rujot reunat liittää maiseman 
muotoilun ja maisemanhoidon avulla luonnonmaisemaan.  

Kahdella alueella ottaminen on katsottu maiseman paikallisista kau-
neusarvoista huolimatta mahdolliseksi, koska kaunis maisema on pie-
nialainen ja rajautuu kahdelta puolelta suoraan vanhoihin ottoalueisiin 
- maisemaa katsoessaan joutuu sorakuopat rajaamaan näkökentästä, 
jos sitä haluaa ihailla. 

Syvälammen ottoalueen laajennus 

Syvälammen ja Noron ottoalueet sijaitsevat lähekkäin. Niitä erottaa 
tällä hetkellä noin 230 metriä leveä alue. Ottoalueet on esitetty yhdis-
tettäväksi Syvälammen ottoaluetta laajentamalla.  

Laajennusalueen eteläosa on tasaista, etelään viettävää, nuorta 
männikköä kasvavaa kangasmetsää. Laajennusalueen pohjoisosassa 
oleva korkea harjuselänne rajautuu monimuotoiseen suppa-aluee-
seen.  

Ottoalueeksi osoitetulla alueella ei ole erityisiä maiseman kauneusar-
voja. Nykyiset ottoalueet ympäröivät korkeaa harjuselännettä eri puo-
lilta ja ovat jo muokanneet sen maisemaa. Otto ei kohdistu suppiin ei-
kä niiden reunavyöhykkeisiin. 

Alueelle on laadittu tarkempi maisemasuunnitelma, jossa on osoitettu 
alueen muotoilu ja jälkihoito. Muotoilu on osoitettu tehtäväksi harjun ja 
suppakuoppien luontaisten muotojen tyyppisesti. Jälkihoidossa on 
esitetty jyrkille, etelään suuntautuville rinteille vaihtelevan luonnonmu-
kaista mäntyistutusta, jonka lomaan jätetään avoimia paahderinteitä 
harvinaistuvien masmalon, tunturikurjenherneen ym. kasvupaikoiksi.  

 

 

Noron ottoalueen laajennus 

Noron ottoalueen laajennus sijoittuu nykyisen kuopan itäpuolelle ma-
talalle harjanteelle ja osittain harjanteen pohjoispuolella oleville mata-
lille suppakuopille. Aluetta halkoo voimajohtolinja. 

Harjanteen ja suppakuoppien maastonmuodot ovat esitetyllä ottoalu-
een laajennuksella niin loivia, että maisemalla ei tällä hetkellä ole eri-
tyisiä kauneusarvoja. Maisema on myös rikkonainen voimajohdon 
vuoksi. Alue on kuitenkin harjujensuojeluohjelman rajalla, joten otto-
suunnitelman lisäksi tälle alueelle olisi syytä laatia tarkempi maise-
masuunnitelma, jossa käsitellään erityisesti alueen muotoilu mutta 
myös jälkihoito. 

Kuoppien rajaukset on syytä sovittaa tarkasti nykyisen maiseman 
muotoihin. Tulevan soranoton muotoilulla voidaan maisemaan saada 
haluttaessa pohjoispuolella olevien luonnonmuotojen lisäksi uusien, 
keinotekoisten kuoppien linja. 

 

Kuva 34. Noron ja Syvälammen ottoalueet. 
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Parkkilanharjun ottoalueen laajennus 

Parkkilanharjulla on Parkkilantien itäpuolella harjun molemmin puolin 
kaksi sorakuoppaa, joiden väliin harjun korkein osa on jäänyt torsoksi. 

Soranottoon on osoitettu tämä harjun ylin laki ja siitä länteen jatkuva 
harjanne sekä pohjoisemman vanhan kuopan itään jatkuva harjun loi-
van pohjoisrinteen osa. Parkkilantien länsipuolella ehdotettu ottoalue 
rajautuu pohjoisessa suureen suppakuoppaan. Ehdotettu ottoalue jat-
kuu länteen Maaningan kunnan rajan tuntumaan. 

Parkkilanharju on tällä kohdalla osittain hyvin jyrkkäpiirteinen ja sen 
ylin laki on kapea. Rinteillä kasvaa männikkö. Lännessä harjun jyrkkä 
rinne muuttuu pohjoispuolella suoraan suppakuopan rinteeksi. Vaikka 
harju paikallismaisemassa on voimakaspiirteinen, sen vaikutus kau-
komaisemassa on kuitenkin yllättävän vähäinen.  

Harjuosuudella on selkeästi kauneusarvoja, mutta ne ovat osittain jo 
tuhoutuneet aikaisemman soranoton vuoksi. Soranoton vaikutuksesta 
harjusilhuetin ylin laki tulee katoamaan. Kaukomaisemassa se vaikut-
taa maisemakuvaan jonkin verran, sillä Parkkilanharjun harjanne on 
erottunut muuten yllättävän laakeamuotoisesta harjusta kohoavana 
harjanteena. Näkymän muuttuminen kohdistuu kuitenkin vain suhteel-
lisen kapeaan maiseman osaan. Parkkilantien lähimaisemassa so-
ranotto tulee vaikuttamaan maisemaan ja näkymiin. Etenkin oton jat-
kumisen ajan avoimet kuopat ovat maiseman haavoja.  

Alue on vanhoista sorakuopista huolimatta niin herkkää, että sille tu-
lee laatia tarkempi maiseman muotoilu- ja -hoitosuunnitelma otto-
suunnitelman pohjaksi. Suunnitelmassa painotettavia asioita ovat har-
jun silhuetin muotoilu, laajemman maaston muotoilu ja Parkkilantien 
linjauksen suhde soranottoon. 

 

Kuva 35. Oikealla olevassa kuvassa on kuvattu Parkkilanharjun maise-
man käsittelyn vaikutuksia. 
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Pehkosen ottoalueen laajennus 

Pehkosen nykyinen ottoalue sijaitsee Pehkosen suppalammen etelä-
puolella. Ottoalue on rajattu niin, että suppalammen seinämä on säi-
lynyt ehjänä. 

Ottoaluetta on kaavaluonnoksessa esitetty laajennettavaksi länteen 
päin. Laajennus sijoittuu tasaisehkolle harjukankaalle niin, että suppa-
lammen jyrkkä seinämä säilyy edelleenkin koskemattomana. Ottoalu-
eella ei ole erityisiä maiseman kauneusarvoja, ja näin sijoittuessaan 
soranoton maisemavaikutukset jatkuvat samanlaisina kuin vanhassa 
sorakuopassa. 

Hamulan ottoalueen laajennus 

Hamulassa on erittäin laaja soranottoalue. Se on suhteellisen lähellä 
Maaningantietä, mutta ei juurikaan näy tielle. Ottoalue on sijoittunut 
harjuselänteelle, joka jatkuu edelleen länsipuolella laakeahkona ylä-
tasanteena. Alueella ei ole erityisiä maiseman kauneusarvoja. 

Ottoaluetta on esitetty laajennettavaksi länteen päin Koivusaarentien 
tuntumaan. Lähimmälle asuintontille etäisyys tulisi olemaan 100 met-
riä. Soranotossa otetaan huomioon riittävä suojaetäisyys asutuksesta 
sekä tien korkeusasema ja linjaus suhteessa tien molemmin puolin si-
joittuvien sorakuoppien muotoon. 

Vuorimäen ottoalueen laajennus 

Vuorimäen kallioalue on metsäisellä selänteellä harjujakson eteläpuo-
lella. Kalliota on jo louhittu kolmesta eri kohdasta. Kaksi suurinta lou-
hosta on alueen eteläosassa. Kaavaratkaisussa ne on yhdistetty 
osaksi laajempaa ottoaluetta. 

Etäällä asutuksesta sijaitseva Vuorimäki, jolla on jo ottoalueita, sovel-
tuu kiviaineksen louhintaan neitseellisiä alueita paremmin. Selänne 
on seudulle tyypillistä mäkimaisemaa, jolla ei ole erityisiä maiseman 
kauneusarvoja. 

 

6.7 Vaikutukset sosiaalisiin oloihin 

Yleiskaavaprosessin ja kaavan maankäyttöratkaisujen sosiaalisia vai-
kutuksia ovat mm. seuraavat: 

o Maanomistajien, alueen ja lähiympäristön asukkaiden ja alueella toimi-
joiden tietoisuus harjualueen ympäristöoloista, maankäytön nykytilasta ja 
tulevista maankäyttömahdollisuuksista lisääntyy.  

o Tietoisuus tulevasta maankäytöstä edesauttaa harjualueen kokonaisval-
taisessa toimintojen kehittämisessä. 

o Tietoisuuden lisääntymisen myötä eri osapuolien sitoutuminen tuleviin 
maankäyttöratkaisuihin voimistuu.  

o Kunta, maanomistajat ja muut, joiden oloihin kaavaratkaisu vaikuttaa, 
voivat valmistautua tuleviin muutoksiin ja hyödyntää alueelle ominaisia 
maankäytöllisiä mahdollisuuksia.  

o Maankäyttöhankkeisiin (kuten maa-ainesten otto, kevyenliikenteen väy-
lät, reitit) voidaan varautua ja aikatauluttaa. 
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6.8 Vaikutukset elinkeinoihin, palveluihin ja virkistymi-
seen 

Uudet maa-ainesten ottoalueet mahdollistavat siihen liittyvän toimin-
nan jatkumisen alueella. Ottotoiminnan jatkumisella on erityisen suuri 
merkitys paikalliselle ja seudulliselle kiviaines- ja betoniteollisuuden 
piirissä toimintaa harjoittaville. Näin turvataan myös yhteiskunnan 
maa-ainesten saantitarpeita sekä määrällisesti että laadullisesti jopa 
vuosikymmeniksi eteenpäin. 

Metsätalouden harjoittaminen on harjualueella edelleen mahdollista. 
Yleiskaava jaottelee metsätalousalueita ympäristöarvojen ja ulkoilun 
ohjaamistarpeiden perusteella eriluonteisiin kokonaisuuksiin. Erityiset 
kaavassa esille tuodut ympäristöarvot tulee metsätaloudessa tarvitta-
valla tavalla ottaa huomioon. 

Palvelujen ja virkistyskäytön kannalta yleiskaava toteaa vallitsevan ti-
lanteen. Alueella olevat palveluihin liittyvät rakentamisalueet säilyvät 
nykytilanteen mukaisina.  

Virkistyskäytön osalta kaavallisesti tuetaan harjualueen merkittävyyttä 
virkistys-, ulkoilu- ja retkeilyalueena. Ulkoilureittien sijainteja joudu-
taan osin siirtämään maa-ainestenottoalueiden laajennusten myötä.  

6.9 Vaikutukset liikenneverkostoihin 

Yleiskaava-alueen maankäyttö tukeutuu tulevaisuudessakin olevaan 
päätieverkostoon. 

Yleiskaavan merkittävin vaikutus liikenneoloihin on kevyenliikenteen 
yhteystarpeen toteaminen kantatien 77 varrella. Tavoitteena on Siilin-
järven ja Maaningan suunnista tulevien kevyenliikenteen väylien yh-
distäminen. Tällä hetkellä kevyenliikenteen väylää ei ole kantatien 
varrella Käärmelahden kylän ja Hamulan välisellä osuudella. 

Harjualueen nykyisille maa-ainestenottoalueille kuljetaan pääsääntöi-
sesti kantatielle 77 suuntautuvien teiden ja liittymien kautta.  

Laajennusalueet mahdollistavat ottotoiminnan jatkuvan määrällisesti 
nykyisen kaltaisena, eikä siitä siten aiheudu merkittäviä muutoksia lii-
kennevirtojen suhteen.  

6.10 Yleiskaavan oikeusvaikutukset 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 4§:ssä on kuvattu alueiden käytön 
suunnittelujärjestelmä. 

o Valtioneuvosto voi hyväksyä alueiden käyttöä ja aluerakennetta koskevia 
valtakunnallisia tavoitteita. 

o Maakuntakaava sisältää yleispiirteisen suunnitelman alueiden käytöstä 
maakunnassa tai sen osa-alueella. Maakuntakaava vahvistetaan ympä-
ristöministeriössä. 

o Kuntien alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi laaditaan yleis- 
ja asemakaavoja. Nämä jäävät kuntien hyväksyttäviksi.  

o Suunnittelujärjestelmän periaatteena on, että yleispiirteisempi kaava on 
ohjeena yksityiskohtaisempia kaavoja laadittaessa. 

Yleisesti alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän voidaan katsoa nou-
dattavan ns. korvaavuusperiaatetta. Tämän mukaisesti alueidenkäyt-
tökysymykset pyritään ratkaisemaan sillä alimmalla mahdollisella 
suunnittelutasolla, jolla ne ovat ratkaisun laadulliset ominaisuudet ja 
osallisten vaikutusmahdollisuudet huomioiden parhaiten toteutettavis-
sa. 

Alueidenkäytön suunnittelutasot 

1. Maankäyttö- ja rakennuslain säädökset 

2. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen säädökset 

3. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

4. Vahvistettu maakuntakaava 

5. Oikeusvaikutteinen kunnanvaltuuston hyväksymä yleiskaava 

6. Detaljikaavat (asema- ja ranta-asemakaavat) 

7. Rakennusjärjestys 

8. Oikeusvaikutukseton yleiskaava 

9. Muut suunnitelmat 
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Siilinjärvi-Maaninka –harjualueen yleiskaava laaditaan molempien 
kuntien yhteistyönä yhteisillä suunnitteluperiaatteilla. Kaavat käsitel-
lään hallinnollisesti kuitenkin erikseen molemmissa kunnissa. Molem-
pien kuntien valtuustot tulevat hyväksymään harjualueen yleiskaavan 
oikeusvaikutteisena oman kuntansa alueiden osalta.  

Yleiskaava on ohjeena ryhdyttäessä toimenpiteisiin alueiden käytön 
järjestämiseksi ja laadittaessa asemakaavaa. 

Viranomaisten on alueiden käyttöä koskevassa suunnittelussaan, lu-
paharkinnassaan ja muussa toiminnassaan katsottava, ettei toimenpi-
teillä vaikeuteta yleiskaavan toteuttamista. 

Yleiskaavan aluevarausten toteuttaminen edellyttää maankäyttö- ja 
rakennuslain ja muiden maankäyttöön kytkeytyvien lakien noudatta-
mista. 

Tässä yleiskaavassa keskeisimmät huomioon otettavat määräykset 
ovat seuraavat: 

Rakentaminen: 

o Yleiskaava on ranta-alueiden osalta laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 
72.1 § ja 72.2 § mukaisesti siten, että rakennusluvat ranta-alueiden ra-
kennuspaikoille voidaan myöntää suoraan yleiskaavan pohjalta ilman 
ranta-asemakaavaa. Muilta osin ranta-alueilla rakentaminen ei ole sallit-
tua. 

o Ranta-alueiden ulkopuolella voidaan sallia haja-asutusluonteinen raken-
taminen, ellei aluekohtaisissa kaavamääräyksissä tai kunnan rakennus-
järjestyksessä ole muuta mainittu. 

o Viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla jätevedet tulee käsitellä talous-
jätevesiasetuksen 196/2011 sekä kunnan ympäristönsuojelumääräysten 
mukaisesti. 

 

 

 

Maa-ainesten otto: 

o Yleiskaavassa osoitettujen maa-ainesten ottoon soveltuvien alueiden ot-
totoiminnan tulee perustua maa-aineslain mukaiseen ottamissuunni-
telmaan, jossa selvitetään maa-ainesluvan myöntämisen edellytykset. 

o Ottotoiminnan kannalta keskeinen merkitys on maa-aineslain 3.1 §:llä. 
 
Sen mukaan maa-ainesten ottamisesta ei saa aiheutua: 
- kauniin maisemakuvan turmeltumista 
- luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten 
luonnonesiintyminen tuhoutumista 
- huomattavia tai laajalle ulottuvia muutoksia luonnosolosuhteissa; tai 
- tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen 
veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu 
vesilain mukaista lupaa.  

Luontoarvot: 

o Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeillä alueilla (luo-3) ei saa suo-
rittaa luonnonarvoja heikentäviä toimenpiteitä. Näillä alueilla on todettu 
luonnonsuojelulain 49 §:n tarkoittamia liito-oravien lisääntymis- ja leväh-
dyspaikkoja. 

o Harjamäki-Käärmelahti -pohjavesialueella on kiellettyä harjoittaa tai 
sijoittaa sinne sellaista toimintaa, joka aiheuttaa pohjaveden 
pilaantumisen vaaraa. 

o Keskeisen harjualueen metsätalousalueet on todettu alueiksi, joilla on 
erityisiä ympäristöarvoja (MY). Maankäyttö- ja rakennuslain 43.2 §:n 
nojalla määrätään, että alueella on voimassa kielto rakentaa niin, että 
vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista (rakentamisrajoitus), sekä kielto 
suorittaa maisemaa muuttavaa toimenpidettä ilman MRL 128 §:ssä 
tarkoitettua lupaa (toimenpiderajoitus). .) Toimenpiderajoitus ei koske 
metsätaloutta luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeän 
alueen ulkopuolella. 

Kulttuuriarvot: 

o Muinaismuistot on osoitettu. Muinaismuistolailla rauhoitetun kiinteän 
muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen ja muu siihen kajoaminen 
on kielletty. Aluetta koskevat maankäyttösuunnitelmat on lähetettävä lau-
suntoa varten Museoviranomaiselle. 
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7 YLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN 

7.1 Aikataulu 

Pidempiaikaisia maa-aineslupia on mahdollisuus hakea kaavan val-
mistumisen jälkeen. Niiden aikataulu riippuu pitkälti maanomistuksen 
ja maa-ainesten ottamisen tarpeen kohtaamisesta.  

7.2 Toteutusvaiheet 

Kaavaan on merkitty noin 15–20 vuoden tarpeet erityisesti korkealaa-
tuiselle betoniteollisuudelle kelpaavalle soranotolle. Kaavan toteutu-
minen ja vaiheistus ei ole ennustettavissa. Todennäköistä on, että pi-
demmällä aikavälillä kaikki kaavassa osoitetut ottoalueet hyödynne-
tään. Ennen pidempiaikaisten maa-aineslupien myöntämistä, harju-
alueelle tulee laatia ja järjestää pohjaveden laadun varmistaminen yh-
teistarkkailuohjelmalla.  

Muilta osin kaavaa käytetään lupien ja sopimusten perusteena alueen 
maankäytöstä päätettäessä. 
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