METSÄLAMPI SORAKUOPPAAN
Sijainti: Laitila
Koko: 4 ha
Pohjavesialue: Tulejärvi, vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue.
Kaavat: Vakka-Suomen harjuseutukaavassa (1995) merkinnät ET/pv; vedenottamon lähialue.
Suunnittelu: Krista Mäkelä, Vanhojen soranottoalueiden kunnostusprojekti.
Toteutus: Maarakennus: Länsi-Suomen aikuiskoulutuskeskus Innova; Puuston ja kantojen poisto: L-S
Metsäenergia Oy.
Erityistä: Lähellä vedenottamoa sijaitsevalla vanhalla soranottoalueella on yksi laajempi ja useita pieniä,
maakannasten erottamia pohjavesilampia sekä kosteikoita.
Kunnostuksen tavoite: Kunnostuksen tavoitteena on saada pohjavesilampien veden laatu pysymään
tasaisena lampia syventämällä ja yhdistelemällä. Ylijäämämassoilla kasvatetaan suojakerrosta kasvittomilla
pohja-alueilla ja kosteikoissa. Kasvittomat, jyrkät rinteet luiskataan kasvillisuuden kehittymisen
varmistamiseksi. Tavoitteena on saada muutettu alue kehittymään luonnonmukaiseksi osaksi
lähiympäristöään.
Toteutumisaikataulu: Suunnittelu aloitettiin vuonna 2004 maastomittauksella, linnustoselvityksellä ja veden
laadun tutkimisella. Vuonna 2005 tehtiin maatutkaluotauksia ja kunnostussuunnitelma. Koska kohde sijaitsee
vesioikeuden määrittämällä vedenottamon suojavyöhykkeellä, oli suoja-aluemääräyksistä poikkeamiseen
haettava lupaa ympäristölupavirastolta. Luvanhakuun ryhdyttiin vuonna 2005. Koska lupahakemus viipyi
käsittelyssä, aloitettiin alueen maisemallinen kunnostamisen puuston poistoineen ja maastonmuotoilutöineen
syksyllä 2006. Lampialue kunnostettiin syksyllä 2007, heti kun lupa siihen oli saatu.

Lähtötilanne
Alue oli otettu soranottokäyttöön tien rakentamista varten ns. pakko-ottona 1950-60 –
luvuilla. Laajamittainen soranotto alueella oli päättynyt jo ennen maa-aineslain
voimaantuloa, mutta kotitarveottona kaivamista oli jatkettu viimeisiin vuosiin saakka.
Kunnostusta kaipasivat paitsi kaivutoiminnan jäljiltä jyrkiksi jätetyt rinteet, myös alueelle
syntyneet
pohjavesilammet ja kosteikot. Alueelta oli saatavissa maa-aineksia
kunnostuksen toteuttamiseen, mutta koska rinteistä saatavien ainesten ei todettu riittävän
pohjavesilampien täyttämiseen ja suojakerroksen kasvattamiseen, päätettiin lampialue
kunnostaa lampia yhdistelemällä ja syventämällä.

Kuvat 1. ja 2. Vanhan sorakuopan kasvittomia rinneluiskia ja hiekkakenttiä.

Kuvat 3. ja 4. Alueella oli pienien, mutta melko syvien pohjavesilampien muodostama ketju. Vedenpinnan
korkeus vaihtelee alueella voimakkaasti ja osa lammista oli kuivaan aikaan kosteikoina.

Suurimman lammen ympärillä tehtiin kairauksia joilla selvitettiin lammen pohjan maaaineksien laatu. Kairaustulosten mukaan lampia olisi mahdollista syventää noin metrillä.
Alueen eteläosissa olevalla korkeammalla kannaksella tehtiin maatutkauksia kannaksen
maa-aineksen selvittämiseksi. Tutkaustuloksista kävi ilmi, että kannaksen yläosassa on
paksu, läpäisemätön savikerros. Savikerroksen takia kannaksesta ei voitu ottaa
materiaalia maastonmuotoiluun.
Alueen suurimmasta lammesta otettiin vesinäytteitä sekä suunnitteluvaiheessa kesällä
2004 että ennen lammen kunnostustöiden aloittamista syksyllä 2007. Pohjavedenottamolla
veden laatua seurataan normaalisti neljä kertaa vuodessa otettavilla vesinäytteillä, mutta
näytteiden ottamista tihennettiin kunnostustöiden alkamisen jälkeen. Tätä raporttia
kirjoitettaessa kunnostustyöt eivät ole näkyneet vesinäytteissä millään tavalla.
Kesän 2004 aikana tehdyn törmäpääskyselvityksen mukaan alueella ei ole törmäpääskyjä
tai niiden pesäpaikkoja. Samassa yhteydessä selvitettiin myös muiden lintujen
esiintymistä, jolloin alueella havaittiin mm. silmällä pidettävä kangaskiuru. Kangaskiuru
vaatii pesimäympäristöltään harvaa puustoa ja niukkaa kenttäkerrosta. Vanhat, avoimet
soranottoalueet tarjoavat lajille otollisen pesimäympäristön, mutta puuston tihentyessä
olosuhteet muuttuvat sille epäsuotuisiksi.
Puuston poistaminen
Vanhan soranottoalueen kunnostamiseen varauduttiin poistamalla alueelta, erityisesti
rinneluiskien päältä, suuri puusto tilalla tehtyjen normaalien metsänhoitotöiden
yhteydessä. Näin isoimmat runkopuut saatiin suoraan hyötykäyttöön ja kunnostusprojektin
tehtäväksi jäi ainoastaan pienemmän puuston poistaminen.
Varsinaiset kunnostustyöt alkoivat kaivualueelle kehittyneen taimikon poistamisella
lokakuulla 2006. Työn teki edullisimman tarjouksen antanut metsäkoneyritys. Puut
poistettiin kaivinkoneeseen kiinnitetyllä kouralla, missä oli myös kantopiikki. Kouran avulla
puut nostettiin maasta juurineen. Kouran kulma oli säädetty nollaan, mikä mahdollisti myös
pienen taimikon nostamisen. Kaivinkoneeseen asennetulla kouralla oli mahdollista nostaa
suurempia puita kuin aiemmilla kunnostuskohteilla käytetyllä metsätraktorilla. Voimaa riitti

jopa halkaisijaltaan 30 cm:ä paksujen runkojen nostamiseen. Poistettu puusto jätettiin
kasalle kuivumaan ja odottamaan kuljetusta energiahakkeeksi.
Alueelle oli kehittynyt varsin niukasti kenttäkerroksen kasvillisuutta, mutta maan
pintakerros kuorittiin siitä huolimatta kasoille. Eniten pintamateriaalia kertyi rinteiden
yläosien muutaman metrin loiventamisvarasta. Alueen omat pintamateriaalit jätettiin
odottamaan levittämistä valmiille pinnoille.

Kuva 5. Rinteiden päältä poistettiin isot puut
luiskausvaraksi. Puuston alta saatiin talteen
kangasmetsän kenttäkerrosta
pintaverhoilumateriaaliksi.

Maastonmuotoilu
Rinteiden loiventaminen onnistui melko hyvin, sillä materiaalia oli riittävästi eivätkä tilarajat
tulleet vastaan kuten useilla muilla vanhoilla soranottoalueilla. Ongelmallisin kohta oli
laajemman kaivualueen ja kotitarveottoalueen jakava kannas, jonka sisältä paljastui paksu
savikerros. Savisiin aineksiin ei haluttu koskea, sillä savea olisi ollut hankala käsitellä ja
sijoittaa uudelleen, joten muotoilu tehtiin savivyöhykkeen ehdoilla. Lisäksi savikerros eristi
pienen orsivesiesiintymän, minkä vuoksi vyöhykettä ei myöskään haluttu rikkoa.

Kuvat 6., 7. ja 8. Jyrkkien rinteiden
loiventaminen
onnistui
luiskaamalla
ja
aineksia
riitti
kuopan
pohjalle
täyttömateriaaliksikin.

Lampien yhdistämisestä ja syventämisestä saaduilla maa-aineksilla kasvatettiin
suojakerrosta lampien ympärillä noin metrillä. Aineksia käytettiin suojakerroksen
kasvattamiseen myös sellaisilla kuopan pohja-alueilla, joille ei ollut riittänyt materiaalia
rinteiden luiskaamisesta. Maasto lammen ympärillä muotoiltiin vedestä poispäin
viettäväksi, jotta lampeen ei pääsisi valumaan pintavesiä. Lammen rannat muotoiltiin
turvallisuussyistä niin loiviksi kuin mahdollista.

Kuvat 9. ja 10. Lammen ympärillä kasvatettiin suojakerrosta ja täytettiin joitain kosteikoita.

Kuvat 11. ja 12. Kannaksia poistamalla pienten lampien ketjusta saatiin yhtenäinen, selkeäreunainen
metsälampi. Lampea syvennettiin monin paikoin noin metrillä.

Pintaverhoilu ja kasvettaminen
Osa rinteistä verhoiltiin alueen omilla pintamailla, mutta niitä ei riittänyt kaikkialle. Samaan
aikaan maastonmuotoilun valmistumisen kanssa saatiin vinkki rakennustöiden alkamisesta
suhteellisen lähellä olevalla, kangasmetsään kaavoitetulla tontilla. Rakennuspaikan
pintamaat saatiin kuljetuskustannusten hinnalla ja ne päästiin ajamaan suoraan
irrotuspaikalta kunnostuskohteen rinteille. Aineksesta oli poistettu suurimmat metsätöiden
jäljiltä jääneet oksat ja kannot, mutta se sisälsi edelleen varvikkoa ja risuja. Ainesta
levitettiin noin 20 cm:n kerrokseksi.
Lammen ympäristö ja osa kuopan pohjasta jätettiin verhoilematta, jotta materiaalia ei
pääsisi kulkeutumaan veteen. Hiekkavyöhykkeelle lammen ympärille, ei kuitenkaan aivan
lammen rantaan, kylvettiin vielä lampaannataa hidastamaan mahdollisten pintavesien
kulkeutumista lampeen. Kuopan pohja-alueen avoimien osien kasvettamatta jättäminen
varmistaa myös kangaskiurulle suotuisan elinympäristön säilymisen.
Rinteille levitetyssä pintamateriaalissa oli runsaasti siemeniä ja juurenpaloja, joten sen
kasvu käynnistyi ilman kylvöjä tai istutuksia. Puuvartisen kasvillisuuden annetaan levitä
alueelle luonnonsiemennyksellä.

Kuvat 13. ja 14. Pintamateriaaliksi levitettiin rakentamisen alta kuorittua metsänpohjaa. Jo ensimmäisenä
kesänä verhoilemisen jälkeen alueelle oli syntynyt kattava kasvillisuuspeite ja tiheä pienten mäntyjen
taimikko.

Vanhojen soranottoalueiden kunnostusprojekti 2004-2007
Vanhojen soranottoalueiden kunnostusprojektin tavoitteena oli kunnostaa Mynämäen,
Laitilan ja Pyhärannan luokitelluilla pohjavesialueilla olevia vanhoja, eli ennen maaaineslain voimaantuloa kaivettuja soranottoalueita.
Hankkeen päätoteuttajana oli Laitilan kaupunki ja muina toteuttajina Mynämäen ja
Pyhärannan kunnat. Yhteistyötahoina toimineet Länsi-Suomen aikuiskoulutuskeskus
Innova sekä Turun ammattikorkeakoulu osallistuivat hankkeeseen työpanoksellaan.
Hanketta rahoitti Lounais-Suomen ympäristökeskus Euroopan aluekehitysrahaston tavoite
2 –ohjelmasta.
Hankkeen kokonaiskustannusarvio oli 421 093 euroa, josta 254 706 euroa oli varattu
suunnitteluun ja 166 387 euroa toteutukseen.
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