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SUUNNITELMASELOSTUS
1 PERUSTIEDOT
1.1 Yleistä
Tornator Oyj hakee Ilomantsin kuntaan, Jokiranta – nimiselle, rek.nro 146-420-3-22
tilalla sijaitsevalle alueelle maa-aineslain (555/1981) mukaista maa-aineksen
ottamislupaa.
Kohde sijaitsee Ilomantsin keskustaajaman pohjoispuolella noin 16 kilometrin
etäisyydellä. Kyseessä on vanhan ottamisalueen laajentaminen luoteen suuntaan.
Alueella on ollut ottamistoimintaa 1960-luvun loppupuolelta 1980-luvulle asti.
Luvan voimassaoloajaksi esitetään kymmentä (10) vuotta.
Lupahakemusta koskevan alueen kokonaispinta-ala on 1,7 ha. Haettava
kokonaisottomäärä on 50 000 m3ktr. Alueelta saatavat maa-ainekset ovat kivistä
hiekkaa ja soraa. Hakemuksen mukaisen tilan omistaa hakija, Tornator Oyj, liitteenä
on lainhuutotodistus (liite 1).
Luvan hakija hakee alueelle maa-aineslain 21 §:n mukaista lupaa aloittaa maaainesten ottotoiminta ennen kuin maa-aineslupapäätös on saanut lainvoiman ja
vakuudeksi esitetään varsinaiseen ottamistoimintaan asetettua vakuutta, perustelut
ks. kappale 4.1.

1.2 Perustelut suunnitellulle toiminnalle
Suunniteltu alue sijoittuu vanhalle maa-ainesten ottamisalueelle sekä normaalissa
metsätalouskäytössä olevalle kuivahkolle kankaalle. Maa-ainesten ottoa alueella on
ollut jo 60 – luvulta lähtien (kuva 1). Ottamistoimintaa alueella lienee ollut 1980luvun alkupuolelle asti, ajankohta arvioitu nykyisen kasvuston perusteella.

4
Jokiranta 146-420-3-22
Ilomantsi
Suunnitelmaselostus

Kuva 1. Vanha peruskartta vuodelta 1974. Ottamisalueen sijainti merkitty punaisella
soikiolla. (c MML kopiointilupa 488/kp/04)
Luvan hakijalla eli Tornator Oyj:llä on suunnitellun ottamisalueen lähiympäristössä
tuhansia hehtaareja metsämaita. Ottamisalueen maa-aineksista merkittävä osa
käytettäisiin metsätieverkostojen peruskorjauksiin, laajennuksiin ja kunnossapitoon,
osa aineksesta voidaan myydä muille tahoille. Ottamisalueen rooli on siis tärkeä
tieverkostojen kannalta.
Suunniteltu ottamisalue sijaitsee Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa merkityllä ge1 arvokkaat harjut -alueella. Ge-1 – merkitty alue on nimeltään Särkkä harjualue
(arvoluokka 3), jonka pinta-ala on 132,8 ha (Pohjois-Karjalan maakuntakaavan liite).
Kaavamerkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokas
harjualue, jonka käytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen
luonnonkauneuden, geologisten muodostumien ja erikoisten luonnonolosuhteiden
ja – esiintymien säilyminen, joita harjualueella saattaa olla.
Suunnitellun ottamisalueen kokonaisala on 1,7 ha, josta noin 0,8 ha sijoittuu täysin
koskemattomalle metsämaalle. Eli alueen pinta-alasta noin puolet on jo aiemmin
kuulunut maa-aineksen oton piiriin. Vanhan ottamisalueen laajennusalue sijoittuu
lähes tasaiselle, loivasti idän suuntaan laskevalle alueelle, jossa ei sijaitse erikoisia
maastonpiirteitä kuten vaihtelevan kokoisia harjukuoppia, sulamisvesiuomia tai
muinaisrantoja. Alueella ei ole havaittu myöskään merkittäviä erikoisia
luonnonesiintymiä.
Suunnitellun
ottamisalueen
pinta-ala
on
vain
kokonaisuudessaan 1,7 ha, joka on 132,8 hehtaarin harjualueen pinta-alasta vain
noin 1,3 %. Suunniteltu ottamisalue ei tulisi näkymään suomaisemaan (Pieni

5
Jokiranta 146-420-3-22
Ilomantsi
Suunnitelmaselostus

Piitsonsuo ja Selkäsuo) tai esim. lähistöllä kulkevan Kelsimänjoen vesimaisemaan,
koska ottamistoiminta sijoittuu harjun yläosaan ja toiminnan myötä maanpinnan
korkeus ottoalueen mataloituu. Toiminnan myötä ottamisalue muodostaa harjun
laelle pitkulaisen muotoisen supan. Näin ollen ottamisalue ei tule merkittävästi
muuttamaan alueen kaukomaisemaa. (kts. kappale 3.2)
Pohjois-Karjalan maakuntakaavan täydennys (2. vaihe) kaavaselostuksessa sivulla 17
kerrotaan, ettei maakuntakaava ratkaise maa-ainestenottoa ja ge-1 – alueilla maaainesten otto voi olla mahdollista (kaavaselostus). Maakuntakaava on yleispiirteinen
suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella ja maaaineslupaharkinta tehdään aina tapauskohtaisesti maa-aineslain säännösten nojalla.
Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 2. vaihetta koskevassa ympäristöministeriön
10.6.2010 antamassa vahvistamispäätöksessä, maa- ja metsätalousministeriön
lausunnossa on mainittu, että ge-1 – merkintä ei estä normaalia maa- tai
metsätalouskäyttöä eikä normaalia lupamenettelyn mukaista rakentamista.
Lausunnossa on korostettu, että maa-ainesten otto ratkaistaan maa-aineslain
mukaisessa lupamenettelyssä. Lausunnossa on kiinnitetty huomioita myös siihen,
että ge-1 – merkittyjä alueita on Pohjois-Karjalan maakuntakaavaan merkitty suuri
määrä. Elinkeinotoiminnan ja alemman asteen tieverkon (metsätiet ja paikallistiet)
kunnossapidon kustannusten kannalta on tärkeää, että sopivaa maa-ainesta on
saatavilla kohtuullisen matkan sisältä. (Päätös, N:o YM3/5222/2009)
Haettavalla alueella on vielä luvanhakijan tarpeisiin soveltuvaa hyvää maa-ainesta ja
alue sijaitsee keskeisellä paikalla käyttökohteisiin nähden. Kuljetuskustannukset
muodostavat maa- ja kiviaineksen hinnasta noin puolet, jonka vuoksi sijainnilla on
suuri merkitys toiminnan kannattavuuteen sekä ympäristövaikutuksiin.
Kuljetusmatkoista johtuvat ympäristöhaitat lisääntyvät kuljetusmatkojen
pidentyessä.

1.3 Alueen sijainti
Suunniteltu maa-aineksen ottamisalue sijaitsee Ilomantsin pohjoispuolella
Naarvantien (5221) koillispuolella noin 250 etäisyydellä tiestä. Ilomantsin
taajamasta on matkaa kohteeseen tiestöä pitkin noin 19,5 km. Sijainti on esitetty
liitteenä olevissa sijainti- ja yleiskartoissa (liite 2 ja 3). Kohteen koordinaatit ovat
ETRS-TM35FIN N: 6971200 E: 701750.
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1.4 Alueen nykytila
Suunniteltu alue on osa laajempaa koillis-lounaissuuntaista harjujaksoa, jonka
maaperä on soraa ja hiekkaa (kuva 2).

Kuva 2. Yleiskuva maa-ainesmuodostumista (lähde: GTK maankamara),
ottamisalueen sijainti on merkitty kuvalle punaisella nuolella. Tumman vihreällä on
esitetty soravaltaiset muodostumat ja hiekkavaltaiset vaalean vihreällä värillä.
Suunnitelman mukainen ottamisalue sijaitsee noin 132,8 hehtaarin kokoisen
(Särkkä), polveilevan, kaakko-luode suuntaisen harjumuodostelman keskivaiheilla,
sijoittuen harjumuodostuman keskelle. Särkkä harjumuodostelma (kuva 3) on
arvioitu POSKI – projektissa luonnon ja maiseman suojelun kannalta
maakunnallisesti
arvokkaaksi
harjualueeksi
(Pohjavesien
suojelun
ja
kiviaineshuollon yhteensovittaminen - loppuraportti Ilomantsin seudulta 2001).
Kohde sijoittuu Poski-rajaus kartalla mm. Hiekka- ja soraesiintymä (vihreä rasteri) ja
Pohjavesialue II-luokka (sininen vaakaviivoitus) merkitylle alueelle (kuva 3).
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Kuva 3. Ote POSKI-projektin kartasta.

Kuva 3b. Ote POSKI-projektin liitteestä 2.

8
Jokiranta 146-420-3-22
Ilomantsi
Suunnitelmaselostus

Suunniteltu ottamisalue sijoittuu luode – kaakko suuntaisen noin 25 metriä korkean
harjun yläosaan vanhalle ottamisalueelle ja sen luoteispuolelle, jota ympäröi
puustoiset metsämaat. Lounaispuolella noin 250 metrin päässä kulkee Naarvantie
(5221), jonka kautta liikennöinti alueelle tapahtuu. Kohteen kaakkoispuolella
sijaitsee Ortimolampi. (kuvat 4 ja 5)

Kuva 4. Maastokartta, johon suunniteltu ottamisalue on rajattu punaisella viivalla (c MML
kopiointilupa 488/kp/04).

Maanpinnankorkeus vaihtelee alueella +158,3…+171 m (mpy). Maanpinnanmuodot
ja
alueen
nykytilanne
on
esitetty
tarkemmin
liitteenä
olevalla
nykytilanne/suunnitelmakartalla, liite 7.
Noin puolet suunnitellusta ottamisalueesta sijoittuu vanhalle maa-ainesten
ottamisalueelle ja muilta osiltaan normaalissa metsätalouskäytössä olevalle
kuivahkolle kankaalle. Vanhaa ottamisaluetta ympäröi noin 10 metrin korkuinen
pääosin maisemoitunut vanha ottorintaus ja alueen reunoille aikaisemman
toiminnan myötä muodostuneita matalahkoja pintamaakasoja sekä pohjatasolla on
seulanperäkasoja, jotka ovat osin maisemoituneita (kuva 6 ja 7). Vanhalla
ottamisalueella kasvaa 2 - 9 metrin pituista puustoa, puusto koostuu männyistä,
koivuista, lepistä ja kuusista. Aluskasvillisuutta ei tällä alueella ole, joka paikassa
maata peittävästi, puuston lisäksi kasvaa mm. harvakseltaan jäkälää, kanervaa ja
puolukankasvustoja. Alueen luoteisosassa kasvaa yli 20 metrin pituista
mäntyvaltaista puustoa, jonka seassa kasvaa kuusia. Kenttäkerroksessa kasvaa mm.
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puolukkaa, kanervaa ja mustikkaa (kuva 8).

Kuva 5. Ilmakuva, johon suunniteltu ottamisalue on rajattu punaisella viivalla (c MML
kopiointilupa 488/kp/04).
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Kuva 6. Näkymä alueen kaakkoisosasta. Valokuvat on otettu heinäkuussa 2019.

Kuva 7. Näkymä osin maisemoituneesta vanhasta ottorinteestä.

11
Jokiranta 146-420-3-22
Ilomantsi
Suunnitelmaselostus

Kuva 8. Näkymä alueen luoteisosan talousmetsästä, kuva on otettu luoteisosan
keskivaiheilta idän suuntaan eli Kelsimäjoen suuntaan.
Suunniteltu ottamisalue ei sijaitse valtakunnallisesti kallioalueella. Alue on merkitty
maakuntakaavassa ge-1 alueeksi eli arvokkaaksi harju- tai moreenialueeksi.
Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole tiedossa olevia muinaismuistoja,
muinaishautoja tai merkittäviä sotahistoriallisesti kohteita. Lähin luonnonsuojelu
alue on Kesonsuo, Palokangas-Selkäkangas-Syväjoki Natura-alue (FI0700011), joka
sijoittuu alueen länsipuolelle noin 2,6 km päähän (kuva 9).
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Kuva 9. Kuvalle on rajattu suunnitellun ottamisalueen lähin luonnonsuojelualue
violetin sävyisellä värillä, joka on Kesonsuo, Palokangas-Selkäkangas-Syväjoki
Natura-alue FI0700011 (lähde: SYKE karttapalvelusta). Ottamisalue on merkitty
punaisella nuolella.
Ottamisalueen reunasta tulee matkaa lähimpään asumukseen noin 160 metriä, joka
sijaitsee lounaan suunnassa ottamisalueesta nähden.
Ottamisalueen rajauksen sisäpuolella ei ole tiedossa olevia metsälain 10 §:n
mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristökohteita eikä arvokkaita luontokohteita tai
suojeltavia eläin- tai kasvilajeja.

1.5 Pohja- ja pintavesitiedot
Suunniteltu alue sijoittuu Särkän 07146015 II-luokan pohjavesialueen keskivaiheille
(kuva 10), liitteellä 5 esitetty pohjavesialueen tiedot tarkemmin. Suunnitellulla
ottamisalueella ei hakijan käsityksen mukaan ole pienvesiselvityksen kohteita.
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Kuva 10. Karttakuva Särkän pohjavesialueesta, jossa pohjavesialueen rajaus on
merkitty keltaisella rasterilla ja suunniteltu alue on merkitty punaisella nuolella
(lähde: SYKE pohjavesialueet).
Ottamisalueen rajauksen sisäpuolella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole
tiedossa olevia lähteitä, talousvesikaivoja tai vedenottamoita.
Alue rajauksen sisäpuolella ei ole virtavesi- ja pintavesikohteita kuten puroja, lampia
tai muita vesialtaita. Lähin lampi on kohteen kaakkoispuolella noin 160 metrin
etäisyydellä sijaitseva nimeltään Ortimolampi (kuva 4).
Kaakkoispuolella noin 160 m päässä sijaitsevan Ortimolammen vedenpinnan
korkeus on +146,0 m N2000. Itäpuolella sijaitsevan suon pinnan korkeus on +147,2
m. Länsipuolella noin 90 metrin päässä sijaitsevan suon pinnan korkeus on +148,0
m.
Särkän pohjavesialueen hydrogeologinen kuvaus on seuraavanlainen:
Rinnakkaisia selänteitä, jossa aines kivistä soraa, reunoilla hiekkavaltaista.
Purkusuunta Koitajokeen päin, Kapula- ja Tammalampi ilmeisesti orsivettä,
Ortimolampi purkutasossa. Lounaispuolella on turvetuotantoalue.
Edellä mainittujen havaintojen, kartta tarkastelun ja hydrologisen kuvauksen
perusteella, on arvioitu pohjaveden virtaus suunnan olevan kaakonsuuntaan ja
pohjaveden ylimmän korkeuden arvioidaan olevan alueella + 150 mpy.
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Alimmaksi ottamistasoksi esitetään + 159 mpy, jolloin pohjaveden päälle 9 metrin
paksuinen luonnontilainen suojamaakerrospaksuus, jota voidaan pitää pohjaveden
suojaksi riittävänä.
Edellä mainittujen selvityksien ja havaintojen perusteella arvioimme, ettei
suunnitellulla ottotoiminnalla ole vaikutusta alueella muodostuvan pohjaveden
määrään tai laatuun. Ennen toiminnan aloittamista alueelle tai sen välittömään
läheisyyteen asennetaan pohjavesiputki. Pohjavesiputkesta tullaan tarkkailemaan
pohjaveden pinnan korkeutta, josta saadaan tieto hankkeen mahdollisesti
aiheutuvasta vaikutuksesta pohjaveteen.
Kaikilla eri valvontaviranomaisilla on esteetön pääsy ottamisalueelle.
Ottamistoiminnasta mahdollisesti aiheutuvia haittoja tarkkaillaan eri viranomaisten
esittämien kohtuullisten vaatimusten mukaisesti. Toiminnan seurantaa
raportoidaan lupapäätöksien edellyttämällä tavalla. Ottamistoiminnassa
kiinnitetään erityistä huomiota pohjavesien suojeluun.
Toiminnalla ei ole vaikutusta alueen pintavesiin, koska sadanta- ja sulamisvedet
imeytyvät nyky-/ lopputilanteessa suoraan maaperään.

1.6 Pohjakartta
Suunnitelman pohjakarttana on käytetty Suuntakartta Oy:n laatimaa 1:1000 karttaa,
joka on laadittu MML:n laserkeilausaineiston ja maastokäynnin pohjalta.
Koordinaattijärjestelmänä on käytetty ETRS-TM35FIN ja korkeusjärjestelmä N2000.
Nykytilannekartalla on esitetty vuoden 2019 heinäkuun mukainen tilanne alueella.
Kiinteistö tiedot on merkitty kartalle MML:n kiinteistörekisterin mukaan.

2 SUUNNITELMAN TARVE JA TAVOITE
2.1 Maa-aineslain vaatimukset
Maa-aineslain 24.7.1981/555 4 §:n mukaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan
ottamiseen on saatava lupa. Lupa ei ole kuitenkaan tarpeen, jos aineksia otetaan
omaa tai toisen tavanomaista kotitarvekäyttöä varten.
Maa-aineslain 5 §:n mukaan on lupaa haettaessa aineksen ottamisesta ja
ympäristön hoitamisesta, sekä mikäli mahdollista alueen myöhemmästä käyttämisestä, esitettävä ottamissuunnitelma. Sen vaatimustason ja ehdot määrittelee
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lupaviranomainen kussakin tapauksessa erikseen. Suunnitelma ei kuitenkaan ole
tarpeen, jos hanke on laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäinen. Luvan
myöntämiseen riittää tällöin lupaviranomaiselle toimitettava yksilöity lupahakemus.
Maa-aineslain 6 §:n mukaan lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos on
esitetty asianmukainen ottamissuunnitelma eikä ottaminen tai sen järjestely ole
ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa seuraavasti:
"Tässä laissa tarkoitettuja aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu kauniin
maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten
luonnonesiintymien tuhoutumista taikka huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa.
Ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että
ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman
vähäiseksi eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai
kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa".

3 ALUEEN SUOJELULLINEN MERKITYS
3.1 Kaavoituksellinen tilanne
Alueella on Pohjois-Karjalan maakuntakaava (liite 4 ja kuva 11) ja kaavan kaikki neljä
vaihetta on vahvistettu. Viimeisin, 4. vaiheen on vahvistettu ympäristöministeriössä
18.8.2016. Maakuntakaavassa alue on merkitty ge-1 –alueeksi eli arvokkaaksi harjutai moreenialueeksi ja pv-alueelle (tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva
pohjavesialue).
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Kuva 11. Ote Pohjois-Karjalan maakuntakaavasta, johon suunniteltu alue on merkitty
punaisella nuolella.

3.2 Vaikutukset ympäristöön
Suunniteltu ottamisalue sijaitsee Särkkä harjumuodostuman eteläpuolelle.
Ilomantsin seudulta tehdyssä Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon
yhteensovittaminen – loppuraportissa Särkkä on merkitty maakunnallisesti
arvokkaaksi harjualueeksi. Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa suunniteltu
ottamisalue sijaitsee luonnon- ja maiseman suojelun kannalta maakunnallisesti
arvokkaalla harjualueella.
Suunnittelukohde sijaitsee harjumuodostuman laella, jonka kaakkoispäässä on
vanha maa-ainesten ottoon käytetty alue, joka on ollut toiminnassa 1960 - 1980
luvuilla. Suunnittelukohteen länsipuoli rajautuu olemassa olevaan metsäautotiehen.
Ottamisalue on suunniteltu siten, että se tulee toiminnan edettyä mukailemaan
lähiympäristön olemassa olevia maastonmuotoja ja alue tulee muodostamaan
harjun osaan pitkulaisen noin 11 metriä syvän supan. Ottamistoiminnan päätyttyä
ottamisalue maisemoidaan muotoilemalla rinteet ja palauttamalla alue
metsämaaksi. Ottamisalue tulee sijaitsemaan alueella, jonka näkemäalue ei ole laaja
ja maisemalliset vaikutukset tulevat jäämään lähinnä itse ottamisalueelle tai sen
välittömään läheisyyteen.
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Kuva 12. Suunniteltu lopputilanne ottamistoiminnan jälkeen, pohjatason
elävöittämiseksi pohjalle jätetään ja muotoillaan mahdollisuuksien mukaan loivia
muotoja ja kumpareita.
Ottamistoiminnalla ei tuhota erikoista harjua tai sen maisemaa, koska
ottamistoiminta sijoittuu harjun melko tasaiseen osaan ja ottamisaluetta koskeva
harjumuodostuman reuna-alueella ei ole laajaa näkemä aluetta. Ottamisalue
sijoittuu kuivahkolle mäntykankaalle, jossa ei kasva ravinteiden niukkuuden ja
ilmasto-olosuhteiden vuoksi harjuille tyypillisiä paahderinteiden kasvillisuutta tai
muita suojeltavia tai erikoisia kasveja. Ottamistoiminnalla ei puhkaista harjua eikä
ottamistoimintaa uloteta siten, että maaston muotojen korkeimmat kohdat
poistettaisiin. Ottamistoiminta tapahtuu suunnitelmallisesti ja harjumuodostuman
suuntaisesti, jonka vuoksi harjumuodostuman luonnollinen muoto säilyy.
Alue on valokuvattu eri puolilta 25.10.2019 sekä muutama kuva 1.8.2019 (Kuva 13).
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Kuva 13. Valokuvien kuvauspaikat, nuoli osoittaa kuvaussuunnan.

Kuva 14. Näkymä idänsuuntaan kuvauspisteeltä 1.
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Kuva 15. Näkymä pohjoisensuuntaan kuvauspisteeltä 1, kuvattu 1.8.2019.

Kuva 16. Näkymä lännensuuntaan kuvauspisteeltä 1, kuvattu 1.8.2019.
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Kuva 17. Näkymä kaakonsuuntaan kuvauspisteeltä 1, kuvattu 1.8.2019.

Kuva 18. Näkymä pohjoispuolelta alueen suuntaan. Matkaa alueelle on 300 metriä.
Kuvauspiste 3.
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Kuva 19. Näkymä itäpuolelta alueen suuntaan. Matkaa alueelle on 170 metriä.
Kuvauspiste 4.

Kuva 20. Näkymä Ortimolammen koillispuolelta alueen suuntaan. Matkaa alueelle
on 280 metriä. Kuvauspiste 5.
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Kuva 21. Näkymä Naarvantieltä alueen suuntaan, kuvauspiste 6. Matkaa alueelle on
330 metriä.

Kuva 22. Näkymä Naarvantieltä alueen suuntaan, kuvauspiste 7. Matkaa alueelle on
190 metriä.
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Kuva 23. Näkymä Naarvantieltä alueen suuntaan, kuvauspiste 8. Matkaa alueelle on
320 metriä.

Kuva 24. Näkymä Naarvantieltä alueen suuntaan, kuvauspiste 9. Matkaa alueelle on
590 metriä.
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Kuva 25. Näkymä Naarvantieltä alueen suuntaan, kuvauspiste 10. Matkaa alueelle
on 1050 metriä.

Kuva 26. Näkymä Kelsimänjoen rannalta alueen suuntaan, kuvauspiste 11. Matkaa
alueelle on 630 metriä.
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Suunniteltu ottamisalue sijoittuu mäntypuuvaltaiselle kangasmetsä alueelle, jossa
kasvaa vallitsevina kasveina kuivahkolla kankaalle tyypillisiä kasveja kuten kanervaa,
jäkälää ja puolukkaa sekä mustikkaa. Kuivahko kangasmetsä ei ole
luonnonsuojelulain tai metsälain mukainen arvokas luontotyyppi. Alueelta ei ole
myöskään löytynyt suojeltavia tai erikoisia kasveja.
Ottamisalueen rajauksessa ei hakijan käsityksen mukaan ole tärkeitä
elinympäristöjä esim. liito-oravan elinympäristöjä eikä suojeltavia kasveja.
Eläimistöön kohdistuvat vaikutukset ovat vähäisiä, sillä ottamisalueella ja sen
lähiympäristössä elävälle lajistolle soveliaita vastaavia elinympäristöjä on
lähialueella.
Rajatulla ottamisalueella ei myöskään voi katsoa olevan mainittavaa merkitystä
virkistyskohteena eikä se ole moninaiskäyttöarvoltaan kovin merkittävä.
Suunnitelluksi ottamisalueeksi rajatulla alueella ei ole erityisen kaunista
maisemankuvaa, tavanomaisesta harjumaisemasta selvästi erottuvaa kauneusarvoa
eikä ottamistoiminnalla nykyinen maisemankuva juurikaan muutu, kun
ottamistoiminta saadaan päätökseen ja alue muotoillaan ja metsitetään. Alueen
maisemointi tullaan toteuttamaan vaiheittain, joka nopeuttaa alueen palauttamista
takaisin normaaliksi metsämaaksi ja näin myös maisemavaikutukset pienentyvät.
Edellä mainittuun viitaten ei alueen luokitus ge-1 – alueeksi tulisi estää alueen
käyttöä suunnitelman mukaiseen maa-aineksen ottoon. Luvanhakija haluaa
muistuttaa, että kyseessä on pienehkö, noin 1,7 ha kokoinen ala ja toiminta alueella
tulee olemaan suunnitelmallista ja väliaikaista. Maa-aineslain 3 §:n 1 momentissa
tarkoitettu maisemankuvan turmeltuminen, luonnon merkittävien kauneusarvojen
tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutuminen, huomattavien tai laajalle
ulottuvien vahingollisten muutoksien aiheutuminen luonnonolosuhteissa viittaavat
laajan ja täydelliseen maiseman muuttumiseen. Pelkkä suunnitelman mukainen
maa-aineksen otto ei toteuta tätä edellytystä.
Suunniteltu ottamisalue sijaitsee vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella
Särkkä (luokka II). Suunnitellussa toiminnassa on otettu huomioon pohjavesien
suojelu, eikä toiminnalla ole tarkoitus heikentää tai vaarantaa pohjaveden laatua tai
määrää. Pohjavedenpinnan päälle jää noin 9 metrin paksuinen, koskematon
suojamaakerros. Pohjaveden pinnan päälle jäävä koskematon maakerros on tiivistä
karkeaa soraa ja – hiekkaa, jonka kautta sade- ja sulamisvedet suotuvat maaperään
hitaasti.
Alueella ei käsitellä tai varastoida poltto- ja voiteluaineita pidempiaikaisesti, vain
silloin kun alueella on ottamistoimintaa. Alueella työskenteleviin työkoneisiin
varataan öljynimeytysturvetta työkoneesta mahdollisesti tapahtuvan vuodon
varalle. Polttoaineet varastoidaan IBC – hyväksytyissä ja tarkistetuissa
kaksoisvaippasäiliöissä. Alueella ei suoriteta koneiden huoltoja tai pesuja, eikä
alueelle majoituta tai peseydytä. Toiminnan ei näin ollen katsota aiheuttavan
maaperän pilaantumista. Toiminnassa ei synny jätevesiä eikä aiheudu haitta-aine tai
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ravinnepitoisia päästöjä vesistöön.
Toiminnan vaikutukset ilmaan ilmenevät lähinnä pölypäästöinä, mikä muodostuu
hienojakoisista mineraaleista, jotka eivät sisällä haitta-aineita tai ravinteita.
Pääsääntöisesti pöly syntyy murskauksesta, seulonnasta, maa-ainesten käsittelystä
ja liikennöinnistä ottamisalueella. Toiminta aiheuttaa myös jonkin verran melua em.
toimista.
Seulonnasta ja mahdollisesti tapahtuvasta murskaamisesta aiheutuvan pölyn ja
melun leviämistä ympäristöön rajoitetaan ratkaisevasti, kun seula ja
murskausasema sijoitetaan alueen pohjalle, jolloin laitteet jäävät korkeahkojen
ottorintausten sekä varastointikasojen suojaan. Toiminnasta ei arvioida syntyvän
merkittävää haittaa lähiympäristön asumuksille ja melutaso laskee päiväajan
ohjearvon (45–55 dB) alapuolelle lähimmässä häiriintyvässä kohteessa, joka
sijaitsee ottamisalueen rajasta noin 160 metrin päässä lounaan suunnassa.
Suunnitellun ottamisalueen ja lähimmän asuinrakennuksen välimaaston muodot
ovat hyvin vaihtelevat korkeuseroiltaan ja välimatkalla kasvaa myös runsaasti
korkeaa puustoa. Nämä vaikuttavat merkittävästi melun tai pölyn etenemiseen
maastossa. Pölypäästöjä vähennetään pitämällä alueen ajonopeudet alhaisina,
käyttämällä osittain koteloituja murskaimia, kastelemalla alueen tiestöä ja
varastointikasoja tarvittaessa.
Edellä mainittujen selvityksien, havaintojen sekä kappaleessa 1.5. esitettyjen
pohjavesitietojen ja pienehkön maa-aineksen ottamismäärän perusteella
arvioimme, ettei suunnitellulla ottamistoiminnalla ole vaikutusta alueella
muodostuvan pohjaveden määrään tai laatuun. Toiminnalla ei ole vaikutusta alueen
pintavesiin, koska sadanta- ja sulamisvedet imeytyvät nyky-/ lopputilanteessa
suoraan maaperään.
Maa-aineksen ottaminen ei aiheuta huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia
muutoksia luonnonolosuhteissa. Maanpinnanmuodot muuttuvat suunnitellulla
ottamisalueella toiminnan vuoksi. Eläimistöön kohdistuvat vaikutukset ovat
vähäisiä, sillä ottamisalueella ja sen lähiympäristössä elävälle lajistolle soveliaita
vastaavia elinympäristöjä on lähialueella.
Ottamisalueen toiminta ei aiheuta muutosta kaukomaisemaan, koska ottamisalue ei
erotu kaukomaisemaan (kuvat 18-26).
Ottamisalue sijaitsee metsämaiden ympäröivällä alueella, jonka vuoksi
maisemavaikutukset rajautuvat itse toiminta-alueelle ja sen välittömään
läheisyyteen. Ottamistoiminnan päätyttyä maisemallisia vaikutuksia vähennetään
palauttamalla alue metsätalouskäyttöön jälkihoitotoimenpiteillä. Ottamisalueen
pohjatasoa ei oteta tasaiseksi kentäksi, vaan pohjatason elävöittämiseksi pohjalle
jätetään ja muotoillaan mahdollisuuksien mukaan loivia muotoja, kumpareita tai
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suppia.
Vuotuinen toiminta ottamisalueella tulisi olemaan tämän hetkisen arvion mukaan 1
– 3 kuukautta/ vuosi ja murskaus määrä olisi 2 vk – 4 vk kestävän yhtämittaisen
jakson aikana 10 000 – 15 0000 tonnia, joinakin vuosina alue voi toimia ainoastaan
varastointialueena, jolloin ottamistoimintaa ei ole lainkaan. Tämän vuoksi
toiminnasta mahdollisesti aiheutuva häiriö ympäristölle rajautuu suhteellisen
lyhyelle ajalle.
Yhteenvetona voitaneen todeta, että suunnitelmassa esitetty toiminta ei ole
ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä esitettyjen rajoitusten kanssa.

4 SUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN
4.1 Aikataulu
Tornator Oyj hakee hakemuksen mukaiselle alueelle maa-aineslain 21 §:n mukaista
lupaa aloittaa maa-ainesten ottotoiminta ennen kuin maa-aineslupapäätös on
saanut lainvoiman ja vakuudeksi esitetään varsinaiseen ottamistoimintaan
asetettua vakuutta.
Hakemuksen mukainen toiminta tulisi sijoittumaan vanhalle ottamisalueelle ja
laajennus alue on normaalissa metsätalouskäytössä olevaa aluetta. Toiminnan
merkittävimmät ympäristövaikutukset, melu ja pöly ovat toiminnanaikaisia, eivät
pysyviä. Kohde sijaitsee metsämaiden ympäröimällä alueella.

4.2 Suunniteltu ottamistoiminta
Ottamistoiminnan toteutus on esitetty tarkemmin suunnitelmakartoilla ja
leikkauspiirroksilla. Ottamisjärjestys tarkentuu toiminnan edetessä, mm. maaaineksen laatu ohjaa ottamisen etenemistä.
Suunniteltu ottamistoiminta aloitetaan jatkamalla vanhan ottamisalueen toimintaa,
josta toiminta etenee suunnitelma kartoilla esitettyyn suuntaan. Ottamistoiminnan
aikana maa-ainesluiskat otetaan kaltevuuteen 1:1,5 ja maisemoinnin yhteydessä
maa-ainesluiskat muotoillaan kaltevuuteen 1:2,5. Toiminnan etenemisen mukaan
alueen pintamaat ja hyötykäyttöön kelpaamattomat maa-ainekset poistetaan
alueelta ja nämä ainekset läjitetään ottamisalueen reunoille tai muuhun
tarkoituksen mukaiseen paikkaan. Suunnitelmakartoilla on esitetty pintamaiden
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läjitysalueet ohjeellisina. Reunoille kasatut ainekset toimivat toiminnan aikana
melu-, pöly- ja näkösuojana.
Alimpana ottamistasona käytetään tasoa +159 mpy (N2000). Mikäli
ottamistoiminnan aikana havaitaan pohjaveden korkeus tason olevan ylempänä
kuin suunnitelmassa on arvioitu sen olevan, tällöin joka tapauksessa
pohjavedenpinnantason päälle jätetään aina vähintään neljän (4) metrin paksuinen
luonnontilainen suojamaakerros.
Ottamisalueen kokonaisottamismäärä on 50 000 m3ktr ja lupaa haetaan 10 vuoden
ajaksi.
Ottamisalueella käytetään mahdollisimman tehokkaita ja kehittyneitä, teknisesti ja
taloudellisesti käyttökelpoisia koneita ja laitteita. Koneet huolletaan säännöllisesti,
mikä pienentää polttoaineen kulutusta ja sitä kautta päästöjä ilmaan sekä
mahdollisia öljyvuotoja. Toiminta ei sisällä merkittäviä ympäristöriskejä. Kohteessa
käytettävä
kalusto
on
tekniikaltaan
rinnastettavissa
normaaliin
maanrakennuskalustoon. Henkilökunta tarkkailee toimintaa koko ajan ja pysäyttää
häiriötilanteessa toiminnan. Työmaalla on varattuna imeytysmatto, -turvetta ja
jätesäkkejä öljyvahingon varalle. Tulipalon varalta on viranomaisten määräämät
alkusammutuskalustot, ja henkilökunta on saanut tarvittavan opastuksen niiden
käyttöön. Toiminnanharjoittaja on huolehtinut henkilöstön kouluttamisesta
ympäristövahinkojen varalle. Mahdollisen ympäristövahingon sattuessa aloitetaan
torjuntatoimet välittömästi ja ympäristövahingoista ilmoitetaan aina viipymättä
kunnan pelastuslaitokselle ja ympäristöviranomaiselle.
Ottamisalueen rajaus merkitään maastoon ja alueelle mitataan tarpeellinen määrä
korkeusmerkkejä luvan myöntämisen jälkeen.

4.3 Tiejärjestelyt
Liikenne alueelle hoidetaan olemassa olevia tieyhteyksiä käyttäen lounaan
suunnasta tulevaa hiekkapintaista tietä pitkin, joka yhtyy Naarvantiehen. Alueella
tapahtuvasta liikennöinnistä aiheutuvaa pölyämistä alueella ehkäistään tarvittaessa
vesi kastelun avulla.

4.4 Turvallisuus
Alue pidetään siistinä koko toiminnan ajan eikä alueella säilytetä toimintaan
kuulumattomia laitteita tai romuja. Luiskien reunat merkataan lippusiimoin, jolloin
ulkopuolisten tahaton joutuminen alueelle estyy.
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Alueella noudatetaan työturvallisuuslain mukaisia työskentelytapoja. Alueella
työskentelevät henkilöt ovat ammattitaitoisia sekä heidät on perehdytetty
toimimaan ympäristövahinkojen varalta.
Ottamisalueelle johtava tie voidaan sulkea tarvittaessa lukittavalla puomilla, jos
hakija katsoo lukittavan puomin asettamisen tielle olevan tarpeen turvallisuuden tai
jonkin muun seikan takia.

4.5 Jalostus ja varastointi
Alueella suoritetaan lajikkeiden jalostusta seulomalla ja murskaamalla. Tämän
hetkisen arvion mukaan murskausta tulisi tapahtumaan alle 50 vuorokautta koko
toiminta-aikana. Tarvittaessa haetaan ympäristölupa murskaamista varten erikseen.
Alueella varastoidaan jalostettuja lajikkeita tarpeen mukaan, pääsääntöisesti 1-3
vuoden tarvetta silmällä pitäen.
Valmiit lajikkeet varastoidaan alkuvaiheessa eteläosassa olevalle varastointi- ja
käsittelyalueelle, myöhemmässä vaiheessa myös ottamisaluetta käytetään
varastoinnissa.
Toiminnan aikana alueella tarvittavat poltto- ja voiteluaineet varastoidaan
asianmukaisissa,
IBC
–
hyväksytyissä
ja
tarkistetuissa
säiliöissä
(kaksoisvaippasäiliössä). Koneita, laitteita tai polttoaineita ei alueella säilytetä
pidempiaikaisesti. Polttoaineiden käsittelyssä noudatetaan asiaan kuuluvaa
huolellisuutta ja varovaisuutta.

4.6 Kuulemiset ja lausuntopyynnöt
Hakija esittää, että kunta suorittaa naapurien kuulemisen ja pyytää lausunnot
tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa.

4.7 Alueen maisemointi ja jälkikäyttö
Toiminnan loputtua alue siistitään ja kaikki laitteet viedään alueelta pois.
Maisemoinnin ja muotoilun avulla pyritään ottamisalue liittämään mahdollisimman
luontevasti ympäristöönsä ja palauttamaan alue metsätalouskäyttöön. Maisemointi
suoritetaan ottamistoiminnan etenemisen mukaan, sikäli kun lopullinen pohjataso
saavutetaan ja toiminnasta vapautuva tila antaa siihen mahdollisuuksia. Alueen
maaston muotoilun jälkeen, annetaan alueen metsittyä joko luontaisesti tai
keinollisesti (kylvämällä tai istuttamalla). Pohja muotoillaan alimmilleen
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suunnitelmakartoilla esitettyyn korkotasoon. Ottamisalueen pohjatasoa ei oteta
tasaiseksi kentäksi, vaan pohjatason elävöittämiseksi pohjalle jätetään ja
muotoillaan mahdollisuuksien mukaan loivia muotoja ja kumpareita.
Ottamisalueen varsinaisen kaivualueen maisemointi tapahtuu siten, että muotoillun
maa-ainesluiskan kaltevuudeksi tulee ~1:2,5. Muotoilu on tarkoitus toteuttaa siten,
ettei kaikista muodostuvista rinteistä tehdä yhtä kaltevia tai tasaisia; maaston
muotoilussa pyritään luonnollisuuteen, eli tavoitteena on pienimuotoinen
vaihtelevuus. Tällä tavoin saadaan alueelle vaihtelua, joka mahdollistaa alueen
jälkikäytön erilaisten eliöiden ja eläinten elinympäristöinä.
Ottamisalueen reunoille toiminnan aikana läjitetyistä pintamaista ja hyötykäyttöön
kelpaamattomista aineksista läjitetyt kasat levitetään maisemoinnin yhteydessä
alueen pohjalle ja luiskiin.
Mikäli alueelle jää ylisuuria kiviä tai muita hyötykäyttöön kelpaamattomia kiviä.
Näistä kivistä kasataan alueelle muutamia loivapiirteisiä kumpareita, jotka peitetään
alueella olevilla pintamailla.
Toiminnan aikana tiivistyneet maakerrokset kuten ajo reitit ja varastointialueiden
pinnat rikotaan ja muokataan tarvittaessa ilmavaksi paremman kasvualustan
saamiseksi.
Maisemointitöiden
avulla
maanpinnanmuodot
näyttävät
luonnollisemmilta, sekä kasvillisuus kylväytyy ja juurtuu helpommin. Alueen
maisemointityöt toteutetaan niin, että pintavesistä ei muodostu kohteeseen
lammikoita.
Maisemoitu tilanne on esitetty tarkemmin liitteenä olevassa lopputilannekartassa ja
poikkileikkauspiirroksissa (liite 9 ja 8).

Joensuussa 11.11.2019

________________________
Seppo Korhonen
maanmittausteknikko
Suuntakartta Oy
Wahlforssinkatu 18
80100 Joensuu
puh. 0400-183 982
e-mail: seppo.korhonen@suuntakartta.fi
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Pohjavesialueen tiedot

Sulje

Page 1 of 3

Pohjavesialueet-Tietojen haku

?

Pohjavesialueen tiedot
Perustiedot:
Nimi

Särkkä

Numero/ tunnus

07146015

Alueluokka

II
Vedenhankintaan
soveltuva
pohjavesialue

Alueluokan muutoksen
syy
Ympäristö-ELY

Pohjois-Karjalan
ELY ympäristö
ja luonnonvarat

Pääsijaintikunta

Ilomantsi

Muu sijaintikunta
Vesistöalue

04 Vuoksi

Vesienhoitoalue

1 Vuoksen
vesienhoitoalue

Linkitetyt
pintavesimuodostumat
Karttalehti

424402
Kesonsuo

Onko rajausta
muutettu?

Ei

Rajauksen muutoksen
syy
Alueen muoto

Alue

Kokonaispinta-ala

2,29 km2

Muodostumisalueen
pinta-ala

1,27 km2

Imeytymiskerroin

0,4
500 m3/d

Havaintopaikkojen lukumäärät
Vedenlaadun vuosikeskiarvotietoja
Haitallisten aineiden vuosikeskiarvotietoja
Ei paikkoja

https://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/povetarea/povetarea.asp

13.7.2019
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Arvio muodostuvan
pohjav. määrästä
Sadanta(=vuotuinen
sademäärä)

Pohjavesialueeseen liittyvät hankkeet:
mm

• POK-PVA-1 Pohjois-Karjalan pohjavesialueiden tarkistaminen 2016 – 2020

Akviferityyppi (n-kpl) Harju,
Antikliininen
(purkava)
Alueen määrällinen
tila (EU)

Muut hankkeet

Hyvä

VHS:n mukainen ryhmittely
• VHA1_3 VHA1 Sisä-Suomi
Pohjavesialueen paikkoihin liittyvät hankkeet:

Alueen kemiallinen tila Hyvä
(EU)

Ei hankkeita

Määrällinen tilatavoite Tavoitetila
saavutetaan
vuoteen 2015
mennessä
Kemiallinen tilatavoite Tavoitetila
saavutetaan
vuoteen 2015
mennessä
Onko riskialue tai
selvityskohde?

Ei

Kemiallinen riski
Määrällinen riski
Suojelusuunnitelma

Ei ole tehty

Vedenottamon suojaalue

Ei

Alueen tietojen
tarkistus pvm

10.9.1992

Tallennus/Muutos-aika 13.7.2019
2:00:00
Lisätieto
Ylläpitäjäorganisaatio POK
Alueen maankäyttö
Riskikohteita

0 kpl
0 kpl

https://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/povetarea/povetarea.asp
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Maaperän tilan
tietojärjestelmässä
tällä pohjavesialueella
sijaitsevat kohteet
Vedenottamoiden
lukumäärä
pohjavesialueella

0 / 0 kpl

Riskitekijöiden arviot
Vedenottoon liittyvät
tiedot
Toimenpiteet
Luokittelu
TSRR-Tiet

5 kpl

TSRR-Vedenottamot

0 kpl

TSRR-Vedenottoalueet 0 kpl
Kokonaisriskipisteiden
maksimiriskiluku
Poikkeavat aika-/tilatavoiteet
Erityisalueet
Hydrogeologinen kuvaus:
Rinnakkaisia selänteitä, jossa aines kivistä soraa, reunoilla hiekkavaltaista. Purkusuunta Koitajokeen päin, Kapula- ja Tammalampi ilmeisesti orsivettä, Ortimolampi
purkutasossa.Lounaispuolella on turvetuotantoalue.
Tiedostot, kuvat

https://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/povetarea/povetarea.asp

13.7.2019

LIITE 6

JOKIRANTA 146-420-3-22

Keskipiste:
(701787, 6971032)
EUREF-FIN
Tulostettu:
7.11.2019
1:5000

1

©Maanmittauslaitos 2017

Kiinteistön nimi
JOKIRANTA
Kuvio
57.1
Pinta-ala 1.50
Tilavuus 216
m3/kuvio
ID

451208

Toimenpiteet
Uudistushakkuu
Männyn kylvö
Äestys
Taimikon varhaishoito

Kunta
146
Pääryhmä
Alaryhmä
Kasvupaikka
Maalaji
Kuivatustilanne
Käytönrajoitus
Kehitysluokka
Saavutettavuus
Pääpuulaji

Rek.no kunta Rek.no kylä
146
420

Talo
3

Metsämaa
Kangas
Kuivahko kangas
Keskikarkea kangasmaa
Ojittamaton kangas
Ei käytönrajoituksia
03 - Varttunut kasvatusmetsikkö
Kesä
Mänty

Ehdotusvuosi
2026
2027
2027
2034

Tila
22

M Nro Palsta
4

Puulaji

Kuusi
Mänty

Kuviotuloste

Kpit
m

49
52
48

15.9
15.0
16.0

18.6
2.7
15.9

7.11.2019

71212

Ikä Ppa
Runkoluku Klpm
v
m3/ha kpl/ha
cm

Kertymä
167
0
0
0

Osuus Tarkenne
100
100
100
100

Tilanumero

677
124
553

20.1
18.0
20.5

Energia Tyyppi
SIMO-ehdotus
SIMO-ehdotus
SIMO-ehdotus
SIMO-ehdotus

Tilavuus Tukkia Kuitu Kasvu
m3/ha m3/ha a
m3/ha/v
m3/h
144
54
90
0
20
125

6
47

13
76

0.5
3.3

Tilanne
Huomautukset
Suunniteltu
Suunniteltu
Suunniteltu
Suunniteltu

Toimenpiteet

Ehdotusvuosi

Mäntytukki

Kuusitukki

Koivutukki

Mäntykuitu

Kuusikuitu

Koivukuitu

Muu

Yhteensä

Energia

Uudistushakkuu

2026

101.6

12.5

0.0

114.6

20.9

0.0

0.0

249.6

0.0

Tietolähde
SYKE

Erityispiirre / monimuotoisuus
Pohjavesialue

SYKE

Pohjavesialue

Tarkenne
Määrä m3/kohde Teksti
Vedenhankintaan
Särkkä
soveltuva pohjavesialue
Vedenhankintaan
Särkkä
soveltuva pohjavesialue

Kuvioteksti
Kuvion
Konversio puuttuu ryhmän: Metsikön laatu koodille: 0
tuontihuomautus

Vaikutusala
1.50
1.50

Kiinteistön nimi
JOKIRANTA
Kuvio
62.3
Pinta-ala 0.19
Tilavuus 19
m3/kuvio
ID

474542

Toimenpiteet

Toimenpiteet

Kunta
146
Pääryhmä
Alaryhmä
Kasvupaikka
Maalaji
Kuivatustilanne
Käytönrajoitus
Kehitysluokka
Saavutettavuus
Pääpuulaji

Rek.no kunta Rek.no kylä
146
420
Metsämaa
Kangas
Tuore kangas
Keskikarkea kangasmaa
Ojittamaton kangas
Ei käytönrajoituksia
03 - Varttunut kasvatusmetsikkö
Aina
Mänty

Ehdotusvuosi

Ehdotusvuosi

Mäntytukki

Erityispiirre / monimuotoisuus
Pohjavesialue

SYKE

Pohjavesialue

Kuusitukki

Tila
22

M Nro Palsta
4

Puulaji

Mänty

Koivutukki

Mäntykuitu

Tilanumero

Kuviotuloste

Kpit
m

64
64

15.0
15.0

13.5
13.5

594
594

18.4
18.4

Energia Tyyppi

Kuusikuitu

Tarkenne
Määrä m3/kohde Teksti
Vedenhankintaan
Särkkä
soveltuva pohjavesialue
Vedenhankintaan
Särkkä
soveltuva pohjavesialue

7.11.2019

71212

Ikä Ppa
Runkoluku Klpm
v
m3/ha kpl/ha
cm

Kertymä

Osuus Tarkenne

Tietolähde
SYKE

Kuvioteksti

Talo
3

Koivukuitu

Tilanne

Muu

Tilavuus Tukkia Kuitu Kasvu
m3/ha m3/ha a
m3/ha/v
m3/h
100
34
64
0
100

34

64

4.6

Huomautukset

Yhteensä

Energia

Vaikutusala
0.19
0.19

Kiinteistön nimi
JOKIRANTA
Kuvio
63
Pinta-ala 1.15
Tilavuus 0
m3/kuvio
ID

451203

Toimenpiteet

Toimenpiteet

Kunta
146

Rek.no kunta Rek.no kylä
146
420

Talo
3

Tila
22

Pääryhmä
Muu maa
Alaryhmä
Kasvupaikka
Maalaji
Kuivatustilanne
Käytönrajoitus Ei käytönrajoituksia
Kehitysluokka
Saavutettavuus
Pääpuulaji
Ehdotusvuosi

Ehdotusvuosi

Puulaji

Tietolähde
Käyttäjä (kuviolle)
SYKE

Erityispiirre / monimuotoisuus
Maa-ainesten ottopaikka
Pohjavesialue

SYKE

Pohjavesialue

Kuusitukki

Koivutukki

Tarkenne
Vedenhankintaan
soveltuva pohjavesialue
Vedenhankintaan
soveltuva pohjavesialue

Kuvioteksti
Kuvion
Konversio puuttuu ryhmän: Metsikön laatu koodille: 0
tuontihuomautus
SIMOEi mennyt laskentaan (rejected)
huomautus
SIMOmainGroup: Vain arvot 1, 2 ja 3 on sallittu: mainGroup=7,
huomautus

Mäntykuitu

Tilanumero

Kuviotuloste

Kpit
m

0

0

0

0

0

Energia Tyyppi

Kuusikuitu

7.11.2019

71212

Ikä Ppa
Runkoluku Klpm
v
m3/ha kpl/ha
cm

Kertymä

Osuus Tarkenne

Mäntytukki

M Nro Palsta
4

Koivukuitu

Tilanne

Muu

Tilavuus Tukkia Kuitu Kasvu
m3/ha m3/ha a
m3/ha/v
m3/h
0
0
0
0

Huomautukset

Yhteensä

Energia

Määrä m3/kohde Teksti

Vaikutusala

Särkkä

1.15

Särkkä

1.15

Kiinteistön nimi
JOKIRANTA
Kuvio
64.1
Pinta-ala 0.68
Tilavuus 179
m3/kuvio
ID

451204

Toimenpiteet
Uudistushakkuu
Männyn kylvö
Äestys
Taimikon varhaishoito

Kunta
146
Pääryhmä
Alaryhmä
Kasvupaikka
Maalaji
Kuivatustilanne
Käytönrajoitus
Kehitysluokka
Saavutettavuus
Pääpuulaji

Rek.no kunta Rek.no kylä
146
420

Talo
3

Metsämaa
Kangas
Kuivahko kangas
Keskikarkea kangasmaa
Ojittamaton kangas
Ei käytönrajoituksia
04 - Uudistuskypsä metsikkö
Aina
Mänty

Ehdotusvuosi
2018
2019
2019
2027

Tila
22

M Nro Palsta
4

Puulaji

Kuusi
Mänty

Kuviotuloste

Kpit
m

91
77
92

23.0
18.7
23.5

24.7
2.4
22.3

7.11.2019

71212

Ikä Ppa
Runkoluku Klpm
v
m3/ha kpl/ha
cm

Kertymä
240
0
0
0

Osuus Tarkenne
100
100 Koneellisesti
100
100

Tilanumero

355
56
299

31.2
23.4
32.0

Energia Tyyppi
Maastoehdotus
Maastoehdotus
Maastoehdotus
Maastoehdotus

Tilavuus Tukkia Kuitu Kasvu
m3/ha m3/ha a
m3/ha/v
m3/h
262
188
65
0
22
240

13
180

8
59

0.3
2.4

Tilanne
Huomautukset
Suunniteltu
Suunniteltu
Suunniteltu
Suunniteltu

Toimenpiteet

Ehdotusvuosi

Mäntytukki

Kuusitukki

Koivutukki

Mäntykuitu

Kuusikuitu

Koivukuitu

Muu

Yhteensä

Energia

Uudistushakkuu

2018

114.6

6.6

0.0

37.7

4.9

0.0

0.0

163.7

0.0

Tietolähde
SYKE

Erityispiirre / monimuotoisuus
Pohjavesialue

SYKE

Pohjavesialue

Tarkenne
Määrä m3/kohde Teksti
Vedenhankintaan
Särkkä
soveltuva pohjavesialue
Vedenhankintaan
Särkkä
soveltuva pohjavesialue

Kuvioteksti
Kuvion
Konversio puuttuu ryhmän: Metsikön laatu koodille: 0
tuontihuomautus

Vaikutusala
0.68
0.68

Kiinteistön nimi
JOKIRANTA
Kuvio
64
Pinta-ala 0.84
Tilavuus 178
m3/kuvio
ID

451201

Toimenpiteet
Uudistushakkuu
Männyn kylvö
Äestys
Taimikon varhaishoito

Kunta
146
Pääryhmä
Alaryhmä
Kasvupaikka
Maalaji
Kuivatustilanne
Käytönrajoitus
Kehitysluokka
Saavutettavuus
Pääpuulaji

Rek.no kunta Rek.no kylä
146
420

Talo
3

Metsämaa
Kangas
Kuivahko kangas
Keskikarkea kangasmaa
Ojittamaton kangas
Ei käytönrajoituksia
04 - Uudistuskypsä metsikkö
Aina
Mänty

Ehdotusvuosi
2018
2019
2019
2027

Tila
22

M Nro Palsta
4

Puulaji

Mänty

Kuviotuloste

Kpit
m

82
82

21.3
21.3

21.4
21.4

7.11.2019

71212

Ikä Ppa
Runkoluku Klpm
v
m3/ha kpl/ha
cm

Kertymä
200
0
0
0

Osuus Tarkenne
100
100 Koneellisesti
100
100

Tilanumero

404
404

27.2
27.2

Energia Tyyppi
Maastoehdotus
Maastoehdotus
Maastoehdotus
Maastoehdotus

Tilavuus Tukkia Kuitu Kasvu
m3/ha m3/ha a
m3/ha/v
m3/h
213
137
70
0
213

140

71

2.8

Tilanne
Huomautukset
Suunniteltu
Suunniteltu
Suunniteltu
Suunniteltu

Toimenpiteet

Ehdotusvuosi

Mäntytukki

Kuusitukki

Koivutukki

Mäntykuitu

Kuusikuitu

Koivukuitu

Muu

Yhteensä

Energia

Uudistushakkuu

2018

108.9

0.0

0.0

58.6

0.0

0.0

0.0

167.5

0.0

Tietolähde
SYKE

Erityispiirre / monimuotoisuus
Pohjavesialue

SYKE

Pohjavesialue

Tarkenne
Määrä m3/kohde Teksti
Vedenhankintaan
Särkkä
soveltuva pohjavesialue
Vedenhankintaan
Särkkä
soveltuva pohjavesialue

Kuvioteksti
Kuvion
Konversio puuttuu ryhmän: Metsikön laatu koodille: 0
tuontihuomautus

Vaikutusala
0.84
0.84

