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MAANOTTOSUUNNITELMA 

Kari Rantatalo 

Tila Salko, 400 – 412 – 3 – 18      

Viikaisten kylä, Laitila 

 

1. YLEISTÄ 

 

1.1. Alueen sijainti ja koko 

Suunniteltu maanottoalue sijaitsee Laitilan kunnan lounaisreunalla Salkon 

tilalla, jonka pinta-ala on 17 hehtaaria. Alue on Viikaisten kylän pohjoisreunalla 

olevaa kalliomäkeä. Alueen sijainti näkyy liitteenä olevasta kartasta  

(liite 1). Suunnitellun ottoalueen pinta-ala on noin 6 hehtaaria. 

 

Ottoalueen ja lähiympäristön suojelukohteet on tarkistettu Suomen 

ympäristökeskuksen Karpalo – karttapalvelusta. Ottoalueen läheisyydessä on 

valtakunnallisesti arvokas maisema-alue(MAO 020032, tarkempi kuvaus 

jukaisussa 29). Lähimmät muinaismuistot ja -alueet ovat yli 2 km etäisyydellä 

kohteesta. Ottoalueen läheisyydessä ei ole asutusta eikä yksityisiä kaivoja. 

Lähin ympärivuotisessa käytössä olevat asunnot sijaitsevat yli 300m päässä ja 

lähimmät kesäasunnot yli kilometrin etäisyydellä ottoalueesta. Alueella ei ole 

vedenottamoita. Alueella tai sen läheisyydessä ei ole teollisuutta, kouluja tai 

päiväkoteja.  

 

1.2. Ottoalueen rajanaapurit 

Naapuritilat ja niiden omistajat on esitetty liitteessä 2. 

 

2. ALUEEN NYKYTILA 

 

2.1. Maanomistus 

Tilan, jolla suunniteltu ottoalue sijaitsee, omistaa Kari Rantatalo Laitilasta. 

 

2.2. Maankäyttö 

Alue on luonnontilaista metsämaastoa. Alueella ei ole suoritettu maanottoa 

aikaisemmin. 

 



4 
 

2.3. Tieyhteys 

Ottoalueelta on yhteys metsäautotielle, jonka käyttämiseen Rantatalon tilalla 

on tieoikeus. Metsäautotie johtaa Viikaistentielle (MT 12505). 

 

2.4. Maisema ja kasvillisuus 

Ottoalue sijaitsee kalliomäen koillisreunalla. Alueella ei ole maisemallista 

merkitsevyyttä eikä se edusta kaunista maisemakuvaa eikä luonnon 

merkittäviä kauneusarvoja. Ottoalueen ympäristö on kuusi- ja mäntyvaltaista 

kangasmetsää. 

 

2.5. Maaperä 

Alueen maaperä on pinnasta noin 20…50 cm humusta. Humuksen alla on 

noin 1…2 metrin paksuinen kivinen moreenikerrostuma ennen peruskalliota.  

Alueen kaakkois- ja luoteisreunoilla kallio on lähes maanpinnassa. 

 

2.6. Pohjavesi 

Ottamisalue ei sijaitse luokitetulla pohjavesialueella. Pohjavesi on oletettavasti 

noin kahden metrin syvyydellä maanpinnasta moreenikerroksessa/kalliossa. 

Pohjavesi virtaa hitaasti alueen korkeimmilta alueilta ottamisalueen kohdalle ja 

siitä lounaaseen/koilliseen.  

 

2.7. Kaavavaraukset 

Alueelle ei ole voimassa olevia kaavavarauksia. 

 

3. MAA-AINEKSEN OTTAMINEN 

 

3.1. Ottamisaika 

Kokonaisottoaika on 10 vuotta. 

 

3.2. Ottamismäärä 

Alueella on tarkoitus kuoria pintamaata pois noin 16 000m³ ja kitkamaita noin 

30 000m³. Kalliokiviainesta on alueelta tarkoitus ottaa noin 500 000m³ eli noin 

50 000m³/vuosi. Louhitusta kiviaineksesta valmistetaan erilaisia 

murskelajikkeita.  
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3.3. Kaivuusuunnitelma 

Ottoalueelta kuoritaan ensin pintamaat(humus, turve), jotka läjitetään erikseen 

läjitysalueelle. Osa humusmaista säästetään läjitysalueella alueen 

maisemointiin ottamistoiminnan päätyttyä. Kitka- ja savimaat poistetaan 

louhittavalta alueelta ja läjitetään. Alueelta mistä ei louhita, kitka- ja savimaita 

poistetaan siten, että ne eivät vaaranna louhinta-alueella työskentelyä 

(rintauksen reunasta väh. 10m). Louhinta toteutetaan kerroksittain 

rintaussuunnan ollessa aina luoteesta kaakkoon. Alue louhitaan 

kokonaisuudessaan aina kerroksittain auki, jonka jälkeen siirrytään 

luoteisreunalle ja aloitetaan uusi rintaus. Louhinta – alue rajataan lippusiimalla 

tai huomioaitauksella turvallisuussyistä.  

 

Liikennemäärä alueelta on ottamistoiminnan aikana noin 10…30 raskasta 

ajoneuvoa viikossa. Liikenne suuntautuu pääasiassa Viikaistentieltä 

pohjoiseen kohti Laitilan keskustaa. 

 

Ottamistoiminnan loputtua, alue on tarkoitus ottaa virkistyskäyttöön. 

 

3.4. Reunavyöhykkeet 

Lopullinen luiskakaltevuus tulee olemaan 1:3 tai loivempi maapeitteisillä 

alueilla. Louhinta-alueen reunat ovat pohjalle 5:1. Tarvittaessa louhitaan 

tulevien rantojen reunoille kalliohyllyt tasoittamaan korkeuseroja. 

 

3.5. Maa-aineksen käyttö 

Otettava maa-aines tulee mm. täyttö-, tasaus- ja eristetarkoitukseen. 

Ensisijainen tarve on omistajan yrityksen työkohteissa. 

 

3.6. Laitteet 

Alueella tulee olemaan ainoastaan työn aikana tarvittavaa kuormaus-, 

seulonta- ja murskauskalustoa. Maa- ja kiviainesten käsittelyssä käytetään 

kaivinkoneita, dumppereita, pyöräkuormaajia ja murskauslaitosta.  

 

Polttoaineita tai öljyä ei alueelle varastoida vaan kuljetetaan kohteeseen 

tarvittavissa olevin määrin asianmukaisella kalustolla.  
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Alueella ei säilytetä räjähdysaineita tai jätteitä ja alue pidetään siistinä. 

  

4. JÄLKIHOITO 

 

4.1. Luiskien muotoilu 

Kaikki maa-ainesluiskat niin naapurin rajoilla kuin läjitysalueella tehdään 

kaltevuudessa 1:3 tai loivempina ympäristöön sopeutuvina. Kalliolouhoksen 

lopullinen seinämäkaltevuus on 5:1.  

 

4.2. Maisemointi 

Ottamisalue pyritään sopeutumaan mahdollisimman hyvin ympäröivään 

maisemaan ja palauttamaan mahdollisimman nopeasti luonnontilaan 

ottamistoiminnan päätyttyä. Maisemointi tehdään Ympäristöministeriön 

oppaan ”Maa-ainesten ottaminen ja ottamisalueiden jälkihoito 85” ohjeita 

noudattaen. Ottoalueen vanhoja pintamaita käytetään uuden kasvukerroksen 

rakentamiseen. Uusi pintakerros rakennetaan noin 0.3 metrin paksuiseksi 

koko ottoalueella. Louhinta – alue siistitään ja annetaan täyttyä vedellä 

virkistysalueen muodostumiseksi. Maisemointia suoritetaan ottamistoiminnan 

aikana vaiheittain, jottei vanhan pintamaan orgaaninen aines ehdi hajota ja 

saadaan alueelle mahdollisimman hyvä alueen entistä tilaa vastaava 

kasvukerros. Alueen jälkikäyttönä on virkistyskäyttö ja metsätalous. 

Läjitysalueelle istutetaan havumetsää ja alueelle soveltumaton käyttö estetään 

katkaisemalla vanhat kulkuväylät puomein, maakaivannoilla tai -valleilla, 

siirtolohkareilla tai muilla massiivisilla esteillä. Virkistysalueen käytöstä 

laaditaan erillinen suunnitelma ottamistoiminnan loppuaikana tarvittaessa. 

 

5. ARVIOIDUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET  

 

Suunnitellusta ottotoiminnasta ei aiheudu merkittäviä ympäristöhaittoja. 

Etäisyyksien ja maasto-olosuhteiden johdosta ottotoiminnasta ei juurikaan 

aiheudu pöly- ja meluhaittaa. Pölynsidontaan kuitenkin varaudutaan puhtaalla 

vedellä. Mahdollista meluhaittaa, jota aiheutuu porauksesta räjäytyksestä, 

murskauksesta, kuormauksesta ja raskaasta liikenteestä, vähennetään 

suorittamalla työt pääasiallisesti arkipäivisin maanantaista perjantaihin läpi 

vuoden. Eri työvaiheiden aikataulutus: 
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- Poraus maanantaista perjantaihin 7.00…21.00 

- Räjäytykset maanantaista perjantaihin 8.00…18.00 

- Louheen rikotus maanantaista perjantaihin 8.00…18.00 

- Murskaustyö maanantaista perjantaihin 7.00…22.00 

- Kuormaus- ja kuljetustyöt maanantaista perjantaihin 6.00…22.00. 

Yksittäisiä kiviaineskuljetuksia myös muina aikoina. 

 

Ottamistoiminnan aikana, alueen vedet johdetaan ympäröiviin metsäojiin. 

Vedet johtuvat alueelta koilliseen ja lounaaseen. Koillisessa vedet johtuvat 

metsä-, tie- ja pelto-ojien kautta Härinäjokeen, johon on matkaa 

ottamisalueelta noin 1 km. Lounaaseen johtuvat vedet menevät metsäojien 

kautta noin 1 km päässä olevaan Munikonjärveen. Vesien tilaa tarkkaillaan 

silmämääräisesti ja vesiä viivytetään tarvittaessa louhinta-alueella 

kiintoaineksen laskeutumiseksi ennen johtamista metsäojiin. Ottamistoiminnan 

päätyttyä louhinta-alue täyttyy vedellä ja vedet johtuvat tämän jälkeen 

vastaavasti lounaaseen ja koilliseen.  

Merkittävimmät hiukkaspäästöt ilmaan aiheutuvat murskauksesta. Lisäksi 

pölyämistä aiheutuu porauksesta, kiviaineksen käsittelystä ja liikenteestä. 

Pölyhaittoja vähennetään kastelulla, koneiden koteloineilla sekä oikeanlaisella 

lastaamisella. Porauksessa käytetään tarvittaessa poraussoijan talteenottoa. 

Liikenteen aiheuttamaa pölyämistä vähennetään rajoittamalla ajonopeuksia. 

Koneet ja laitteet pidetään kunnossa ja varustetaan öljynimeytysmatoilla. 

Polttoaine ja öljyastiat suojataan. Aineita säilytetään työmaalla vain tarvittava 

määrä. Säilytysastiat ja varastot varustetaan suoja-altaalla, joka on vähintään 

varastoitavien aineiden vähimmäismäärä. Tankkauslaitteisto varustetaan 

sulkuventtiilillä sekä lukolla.  

 

Laitila, 28.11.2019 

 

 

Kari Rantatalo   DI Kustaa Raitamäki 

hakija    suunnitelman laatija 


