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ALKUSANAT
Vanhojen soranottoalueiden kunnostusprojekti alkaa vuoden 2004 maaliskuussa Mynämäellä, Laitilassa ja Pyhärannassa. Hankkeen tavoitteena on kunnostaa luokitelluilla pohjavesialueilla olevia vanhoja, eli ennen maa-aineslain voimaantuloa kaivettuja soranottoalueita. Kunnostamisen avulla pyritään pienentämään pohjaveden laatua
uhkaavia riskejä sekä edistämään muutettujen alueiden palautumista luonnonmukaisiksi ympäristöiksi. Hankkeen pohjana on Anita Salon vuonna 2002 tekemä esiselvitys nimeltään Vanhojen soranottoalueiden kartoitus ja kunnostustarpeen arviointi
pohjavesialueilla Mynämäen-Laitilan-Pyhärannan harjujaksolla.
Hankkeen päätoteuttajana on Laitilan kaupunki ja muina toteuttajina Mynämäen ja
Pyhärannan kunnat. Yhteistyötahoina toimineet Länsi-Suomen aikuiskoulutuskeskus
Innova sekä Turun ammattikorkeakoulu ovat osallistuneet hankkeeseen työpanoksellaan.
Hanketta rahoittaa Lounais-Suomen ympäristökeskus Euroopan aluekehitysrahaston
tavoite 2 –ohjelmasta. Hanke kuuluu Varsinais-Suomen maakunnan tavoite 2 –
ohjelman toimintalinjan 3 ”Yhdyskuntien toimivuuden ja viihtyisyyden turvaaminen”
toimenpidekokonaisuuteen 3.2 ”Ympäristön tilan säilyttäminen ja parantaminen”.
Omarahoitusosuudesta vastaavat hankealueen kunnat esiselvityksessä laskettujen
prosenttiosuuksien mukaisesti.
Hanke työllistää kokopäiväisesti projektikoordinaattorin, minkä lisäksi kesäkuukausiksi palkataan kesätyöntekijöitä. Lähes kaikki hankkeen maarakennustyöt, eli soranottoalueiden kunnostaminen, tehdään oppilastyönä. Lisäksi erilaisia selvityksiä ja
suunnitelmia teetetään oppilaitoksilla harjoitustöinä ja opinnäytetöinä.
Hankkeen toteutusta ohjaa keskeisistä toimijoista koostuva ohjausryhmä. Hankkeen
päättyessä ohjausryhmään kuuluvat:
Olli Lahtonen
Heidi Veck
Pekka Simula
Timo Laihonen
Lassi Liippo
Timo Juvonen
Kai Kajantola
Markku Hyvönen

Pyhärannan kunta (Puheenjohtaja)
Mynämäen kunta
Laitilan kaupunki
Laitilan kaupunki
Lounais-Suomen ympäristökeskus
Varsinais-Suomen liitto
Länsi-Suomen aikuiskoulutuskeskus Innova
Turun ammattikorkeakoulu

Lisäksi ohjausryhmässä ovat hankkeen kestäessä olleet varsinaisina tai varajäseninä
mukana Mika Raula, Jyrki Lammila, Pasi Rantala, Aatos Raitanen, Ari Rinne, Juhani
Harittu ja Kirsi Anttila.
Hankkeen aikana vuodesta 2004 vuoden 2007 loppuun saadaan hankealueen kunnissa kiireisimmät kunnostamista vaativat vanhat soranottoalueet kunnostettua. Kiitos tästä kuuluu hankkeessa mukana olleille oppilaitoksille ja yrityksille, työtä ohjanneelle ohjausryhmälle sekä kaikille niille, jotka ovat neuvoillaan ja kommenteillaan
edistäneet hankkeen tavoitteiden toteutumista.
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JOHDANTO
Huonosti hoidetut tai hoitamattomat soranottoalueet ovat maisemavaurioita, jotka
saattavat vaarantaa pohjaveden laatua. Ongelmallisimpia ovat ennen maa-aineslakia
kaivetut vanhat soranottoalueet. Maa-aineslain tultua voimaan vuonna 1982 ottotoiminta muuttui valvotuksi ja maa-aineslupiin alettiin sisällyttää jälkihoitovelvoitteita.
Nämä velvoitteet eivät kuitenkaan koske vanhoja ottoalueita. Vanhat soranottoalueet
ovat maastonmuodoiltaan usein luonnottoman jyrkkärinteisiä, pohjaltaan tiivistyneitä
ja niiltä puuttuu kasvun kannalta tärkeä humuskerros. Erityinen ongelma ovat pohjavesilammikot, joiden kautta mahdollisilla haitta-aineilla on suora pääsy pohjaveteen.
Vanhojen soranottoalueiden luontainen metsittyminen voi kestää hyvinkin kauan, joten ilman aktiivisia toimia alueet pysyvät vuosia, jopa vuosikymmeniä, ympäristövaurioina. Kunnostaminen hoituu joissain tapauksissa maankäyttömuotoja muutettaessa,
esimerkiksi kaavoituksen ja rakentamisen myötä. Useimmat alueista ovat kuitenkin
etäällä asutuskeskuksista, missä maanomistajilla ei ole tarvetta tai mahdollisuuksia
ryhtyä kunnostustoimiin omalla kustannuksellaan.
Vanhojen soranottoalueiden kunnostaminen on kaikkien etu. Kunnostustoimien avulla pienennetään pohjaveden laatua ja määrää uhkaavia riskejä sekä edistetään alueiden palautumista luonnonmukaisiksi ympäristöiksi. Kunnostaminen nostaa maakiinteistöjen arvoa joutoalueiden palautuessa metsätalouskäyttöön ja kunnostettuina
alueita voidaan lisäksi hyödyntää esimerkiksi virkistyskäytössä. Vanhojen soranottoalueiden kunnostaminen yhteisillä varoilla toteutettavan hankkeen avulla on perusteltua erityisesti yhdyskuntien vedenhankinnan turvaamiseksi, mutta myös esimerkiksi
tiemaiseman tai kylämiljöön parantamiseksi.
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1. HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET
1 . 1 H an ke al u e
Vanhojen soranottoalueiden kunnostusprojekti sijoittuu Varsinais-Suomessa merkittävälle Pyhärannan-Laitilan-Mynämäen-Maskun-Turun-Kaarinan harjujaksolle. Hankealueeksi on rajattu harjujakson Mynämäen, Laitilan ja Pyhärannan kuntien alueella
olevien luokiteltujen pohjavesialueiden vanhat, eli ennen maa-aineslain voimaantuloa
kaivetut soranottoalueet. Pohjavesialueita on kaikkiaan 14 ja niiden yhteenlaskettu
pinta-ala on 22,7 km2.
Luokka I eli vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet:
Mynämäki: Tursunperä, Hiivaniitty, Maansilta, Motelli
Laitila:
Krouvinummi, Tulejärvi, Puntari, Kovero, Palttila, Untamala, Ropa
Pyhäranta: Ropa, Nihtiö
Luokka II eli vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet:
Laitila:
Nummenharju, Miilunpohja
Kunnostusprojektin hankealue on määritelty Anita Salon vuonna 2002 valmistelemassa esiselvityksessä. Esiselvityksessä hankealueen pohjavesialueilla olevat soranottoalueet on ryhmitelty kolmeen kunnostustarveluokkaan. Esiselvityksen mukaan
kartoitusalueet jakautuvat seuraavasti:
Luokka 1 (suuri kunnostustarve)
Luokka 2 (kohtalainen kunnostustarve)
Luokka 3 (vähäinen kunnostustarve)

37,5 %
37,5 %
25,0 %

Esiselvityksessä ei ole otettu huomioon maanomistusrajoja eikä alueiden lupatilannetta. Varsinainen kunnostushanke aloitetaankin uudella kartoituskierroksella. Alueet, joilla on ollut maa-aineslupia, siirretään vähäisen tai korkeintaan kohtalaisen
kunnostustarpeen luokkaan. Huomioon otetaan myös muita seikkoja, kuten alueen
kaavoitussuunnitelmat, mahdollinen lisäottomahdollisuus tai tien vierustan pohjavesisuojaukset. Lisäksi joitain kohteita jaetaan tai yhdistellään eri tavalla kuin esiselvityksessä.
Vanhojen soranottoalueiden kunnostusprojektissa tehdyn kartoituksen jälkeen hankealueen sorakuopat jakautuvat kunnostustarveluokkiin seuraavasti:
Luokka 1 (suuri kunnostustarve)
Luokka 2 (kohtalainen kunnostustarve)
Luokka 3 (vähäinen kunnostustarve)

12 kpl
31 kpl
19 kpl

19 %
50 %
31 %

Kartoitettuja alueita on kaikkiaan 64, mutta näistä kaksi jätetään luokittelematta, sillä
soranotto on niillä edelleen käynnissä. Kartoitettujen alueiden koko on keskimäärin
yhdestä viiteen hehtaaria. Joukossa on muutamia kymmenien hehtaarien laajuisia
kokonaisuuksia, mutta toisaalta myös hyvin pienialaisia kotitarvekaivantoja. Kartoitetuista kohteista viidelläkymmenellä, eli yli kahdella kolmanneksella on pohjavesilampia, kosteikkoja tai kausittain vettyvää maapohjaa.
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Varsinaisten kunnostustöiden osalta hankkeen toiminta rajautuu lähellä pohjavedenottamoita oleviin kiireellisen kunnostustarpeen alueisiin. Hankkeessa päätetään
kuitenkin käsitellä myös muita alueita esimerkiksi kotitarveottoneuvonnan, mökkilampitutkimuksen, pohjavesialuerajausten tarkennusten ja luontoselvitysten kautta.

1 . 1. 1 H an k e al u een l u o n n o n o l o t
Hankealueen luode-kaakko –suuntainen pitkittäisharjujakso on paikoin vain noin sadan metrin levyinen, mutta paikoin se levenee jopa kilometrin levyiseksi rantavoimien
tasoittamaksi kentäksi. Harjun paksuus vaihtelee viidestä viiteentoista metriin. Harjujaksoon liittyy matalia, usein moreenipeitteisiä, laakeita harjuselänteitä sekä laajempia, usein kallioaltaisiin kerrostuneita nummialueita. Paikoin kallioselänteillä on edustavia muinaisrantoja eli pirunpeltoja.
Mynämäki-Laitila-Pyhäranta –harjujakson kallioperä voidaan jakaa pohjois- ja eteläosassa oleviin svekofennialaisiin liuskeisiin ja syväkiviin, sekä keskellä olevaan,
Pehtjärven eteläpuolelta Ropajärvelle ulottuvaan Laitilan rapakivialueeseen. Kallioperän kumpuinen muodosto sekä lohkareiden runsaus antavat alueen maisemakuvalle
voimakkaan ominaisleiman.
Alueella vuonna 1994 tehdyn harjuselvityksen mukaan valtaosa harjujakson luonnonalueista on puolukka- ja/tai kanervatyypin kangasmetsää, jonka kasvi- ja eläinlajisto on suhteellisen niukka. Monin paikoin kasvillisuus on tuhoutunut kokonaan soranoton, rakentamisen tai teiden takia.
Hankealueella on useita arvokkaaksi luokiteltuja yksittäisiä luontokohteita, joskaan
mitkään niistä eivät ulotu vanhoille soranottoalueille. Harjujaksolla pesivällä harvinaisella kangaskiurulla on vuosina 1990-1991 ollut Laitilan-Pyhärannan alueella 22 reviiriä ja Laitilan-Mynämäen Krouvinummella seitsemän reviiriä, joista osa vanhoilla soranottoalueilla.
Varsinais-Suomen harjuluonto –selvityksen mukaan hankealueen luonnonsuojelun ja moninaiskäytön kannalta paikallisesti arvokkaita harjualueita ovat:
Mynämäki: Moision harju, Laajoen laakso-Motelli sekä Kuuselan harju (joka uudempien selvitysten mukaan on menettänyt merkityksensä harjukohteena).
Laitila:
Krouvinummi ja Rajamäen muinaisranta-alue (joka uudempien selvitysten mukaan on menettänyt merkittävyyttään harjurajauksena, mutta on
jossain määrin merkittävä geologisena kohteena).
Harjujakson merkittävyyttä on arvioitu uudelleen POSKI-projektia varten vuonna
1998 tehdyissä selvityksissä. Tämän selvityksen mukaan hankealueen luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaita harjualueita ovat:
Mynämäki: Moision harju, Laajoen laakso-Motellli sekä Kantolan harju.
Laitila:
Krouvinummi sekä Nummenharju, Untamalan harju ja Ropannummi.
Pyhäranta: Suleninnummi
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Edellisistä Untamalan harju on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi, muut paikallisesti arvokkaiksi.

1 . 1. 2 I h m i s en t o i m i n t a h an k e al u e el l a
Pitkittäisharjujakso on ollut maakunnan varhaisimpia asuinpaikkoja. Hankealueella
on lukuisia muinaisjäännöksiä, erityisesti Mynämäen Pyheensillan sekä Laitilan Nästinristin ja Krouvinummen alueilla sekä Untamalassa ja Ropalla. Krouvinummen ja
Nästinristin alueilla on lähinnä kivikautisia muinaisjäännöksiä, muualla myös pronssija rautakautisia. Mynämäen soranottoalueisiin rajautuvalla Pyheensillan alueella noin
2200-2000 eaa vaikuttanutta merkittävää kampakeraamista kulttuuria nimitetään
asuinpaikan mukaisesti Pyheensillan ryhmäksi.
Osa hankealueesta sijoittuu Untamala-Kodjalan valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle, johon kuuluu mm. hankealueenkin läpäisevä Untamala-Palttilan raittikylä. Aluella on useita perinnemaisemia, mm. valtakunnallisesti arvokkaat, Natura
2000 –verkostoon kuuluvat Untamalan kedot sekä maakunnallisesti arvokkaat Kilvonmäen niitty ja uhrikiven keto.
Alueen pääväylä, valtatie 8, kulkee hankealueella harjujaksoa noudatellen. Asutuskeskittymiä on Tursunperän, Hiivaniityn Untamalan ja Nihtiön pohjavesialueilla. Koveron alueella on teollisuutta ja Palttilan alue ulottuu Laitilan keskustaajamaan, missä
on sekä teollisuutta että asutusta. Hankealueella on voimassa Vakka-Suomen harjuseutukaava sekä osittain Hiivaniityn ja Tursunperän osalta Mynämäen KeskustaAsemanseutu Osayleiskaava. Laitilassa voimassa olevia kaavoja ovat keskustaseudun, Untamalan sekä Kovero-Haukan osayleiskaavat. Myös valmisteilla oleva keskustan seudun osayleiskaava otetaan suunnittelutyössä huomioon.

1 . 1. 3 H an k e al u een m a an o m i s t u s j a so r an o t t o h i st o r i a
Laajamittainen maa-ainestenotto on alkanut hankealueen harjujaksolla valtatie 8 rakentamisen myötä jo 1950-luvulla. Matalilla harjuilla kaivaminen on usein ulottunut
pohjaveteen ja synnyttänyt pohjavesilampia ja -kosteikoita. Hyvälaatuisten hiekka- ja
sorakerrosten välissä esiintyy hienojakoisempia aineksia, jotka ovat estäneet ottotoiminnan järjestelmällisen etenemisen. Kaivualueille onkin paikoin jäänyt jyrkkärinteisiä kannaksia sekä epämääräisiksi kasoiksi hyödynnettäväksi kelpaamattomia
maa-aineksia ja suuria kivenlohkareita. Alueelta on vuosien saatossa kaivettu lähes
kaikki pohjaveden pinnan yläpuoliset maa-ainesvarat. Nykyään kaivutoiminta jatkuu
muutamalla laajemmalla soranottoalueella ja pienillä, joskin joissain tapauksissa hallitsemattomasti kaivetuilla kotitarvekuopilla.
Valtaosa hankealueen vahoista sorakuopista on yksityisomistuksessa. Kaivutoimintaa harjoittaneet maarakennusurakoitsijat ovat tielaitosta lukuun ottamatta olleet
pääasiassa paikallisia. Tien rakentamiseen tarvittavia maa-aineksia on aikoinaan
otettu ns. pakko-ottona, jolloin maa-aineksia on otettu yleisen hyödyn nimissä käyttöön alueiden omistuksen säilyessä alkuperäisillä maanomistajalla. Kunnat ovat
myöhemmin hankkineet omistukseensa lähellä vedenottamoita sijaitsevia vanhoja
soranottoalueita. Laajemmilla kaivualueilla maanomistusolot saattavat olla hyvinkin
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sekavat johtuen juuri pienurakoitsijoiden ja kotitarveoton suhteellisen suuresta määrästä. Urakoitsijat ovat myös vuokranneet maa-alueita soranottotarkoituksiin hyvinkin
pitkillä vuokrasopimuksilla, mikä on johtanut epäselvyyksiin siitä, kuka on lopulta vastuussa alueesta.

1 . 2 H an ke al u een o n g el m i a j a o m i n a i sp i i r t e i t ä
Hankealueella suurin ongelma on pohjaveteen tai sen alapuolelle ulottunut soranotto,
mistä on seurauksena useita pohjavesilampia ja –kosteikoita jopa vedenottamoiden
välittömässä läheisyydessä. Toisin kuin yleensä harjualueilla, hankealueen soranottoalueiden rinneluiskat ovat keskimäärin melko matalia eikä jyrkkien, eroosioherkkien
rinteiden aiheuttamia ongelmia juurikaan ole.
Liian ohut suojakerros pohjaveden päällä aiheuttaa riskin veden laadulle. Vedenpinnan jatkuva vaihtelu maanpinnan tuntumassa sekä suodatin- ja humuskerroksen
puuttuminen estävät valumavesien suodattumista puhtaaksi pohjavedeksi.
Vanhojen kaivualueiden pohja on usein tiivistynyt ja vettyvä, joskus soistunut. Vettyvillä alueilla, samoin kuin jyrkillä eroosioherkillä rinteillä, puuvartista kasvillisuutta on
hyvin vähän, joten laajoja alueita on metsätaloudellisesti joutomaana.
Lammikoiden sijaitessa lähellä vilkasliikenteisiä teitä, on riski haitta-aineiden joutumisesta pohjaveteen suuri. Hankealueella valtaosa soranottoalueista sijaitsee teiden
varsilla. Lisäksi keskeneräisen ja hylätyn oloiset, helposti saavutettavat vanhat sorakuopat houkuttelevat pohjavesialueille sopimattomaan toimintaan, kuten ralliajeluun
ja kaatopaikkakäyttöön.
Laajimpia vesialueita on otettu virkistyskäyttöön epävirallisiksi uimapaikoiksi ja lampien rannoille on rakennettu jopa kesämökkejä. Virkistyskäyttökään ei ole ongelmatonta ja mökkiläiset ovatkin olleet huolissaan rehevöityvistä lammistaan.
Vanhojen soranottoalueiden kunnostamiseen liittyy useita käytännön ongelmia. Ennen maa-aineslain voimaantuloa kaivetut kuopat ovat jo metsittymässä, joskin kituliaasti. Hentokin taimikko tekee alueen uudelleen avaamisesta hankalaa sekä ajatuksena että työteknisesti. Alueilta on usein hyödynnetty kaikki käyttökelpoinen maaaines, joten materiaalia kunnostamiseen ei juuri ole. Jäljellä saattaa olla vain käyttökelvottomia aineksia kuten isoja kiviä ja savea, joita ainakin hankealueen harjumuodostumissa on runsaasti. Etenkin pohjavesilampien täyttämiseen ja suojakerroksen
kasvattamiseen tarvittavaa hyvälaatuista soraa tai hiekkaa löytyy harvoin kunnostettavilta alueilta. Jyrkät rinteet rajautuvat usein tilarajoihin, mikä tekee myös luiskaamisesta hankalaa. Mikäli käyttökelpoisia aineksia on, ne löytyvät usein rajakannaksista.
Useiden maanomistajien yhteistyö niin soranotossa kuin vanhojen ottoalueiden kunnostamisessa edellyttää yksimielisyyttä ja selkeitä pelisääntöjä.
Vaikka vanhat soranottoalueet ovat ensisijaisesti ympäristövaurioita, ne saattavat
myös lisätä luonnon monimuotoisuutta. Jotkut vanhojen maankäyttömuotojen ja metsäpalojen vähentymisestä kärsivät, paahteista elinympäristöä vaativat eliölajit ovat
löytäneet uusia elinympäristöjä vanhoilta sorakuopilta. Paahdehyönteisten lisäksi
tyypillisiä sorakuoppien asukkeja ovat esimerkiksi törmäpääskyt. Myös pohja-
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vesilammet ja –kosteikot voivat tarjota elinpaikkoja uhanalaisellekin lajistolle, vaikkapa erityssuojeltavalle viitasammakolle. Alueilla voi olla myös geologisesti mielenkiintoisia leikkauksia tai maastopaljastumia. Kaikki tällaiset arvokkaat kohteet on otettava
kunnostussuunnittelussa huomioon.

1 . 3 K o k em u ks i a va n h o j en so r an o t t o al u e i d en ku n n o st a m i s e st a
Vanhoja soranottoalueita on kunnostettu enimmäkseen maankäyttötapoja muuttamalla, lähinnä rakentamisen yhteydessä. Vanhoille kaivualueille on perustettu esimerkiksi virkistysalueita, teollisuusalueita sekä asuinalueita. Toistaiseksi tunnetuin
hanke on Tuusulan Nummenharjun asuntomessualueen rakentaminen vanhaan sorakuoppaan pohjavesialueelle vuonna 2000. Aiheesta löytyy tietoa mm. Lehmuskosken, Päiväsen ja Regårdhin julkaisusta Sorakuopasta asuinalueeksi - Tuusulan
Nummenharjun asuntomessualueen seurantatutkimus, vuodelta 2002.
Kaivualueita on kunnostettu myös pohjaveden suojelemiseksi, mutta tällaisista hankkeista on saatavilla vähemmän tietoa. Tuoreinta tietoa saa vuonna 2007 valmistuneesta Haminan Summan soranottoalueen kunnostuksesta. Kohde on pohjavesialueella, lähellä vedenottamoa.
Vanhan soranottoalueen muuttamisesta virkistysalueeksi saa tietoa mm. KeskiSuomen ympäristökeskuksen julkaisemasta ja Mika Puontin toimittamasta selvityksestä Maa-ainesten ottopaikkojen jälkihoito – kokemuksia Ruokosaaresta ja Rapulasta, vuodelta 2003. Näissä kohteissa suunnitelmia ja käytännön kunnostustöitäkin
tehtiin yhdessä eri alojen opiskelijoiden kanssa.
Vanhojen soranottoalueiden tilaa ja kunnostustarvetta on kartoitettu eri puolilla Suomea. Hyvän pohjan kartoitukselle saa mm. Merja Autiolan tekemästä ja Uudenmaan
ympäristökeskuksen julkaisemasta selvityksestä Keski-Uudenmaan soranottoalueet,
vuodelta 1999. Erinomainen tietopaketti on myös Reijo Pitkärannan laatima ja Karhukuntien julkaisusarjassa vuonna 2007 julkaistu SEMOPOSU –hankkeen loppuraportti.
Vanhojen soranottoalueiden kunnostusprojekti on ideoitu vuosina 1997-2001 toteutetun Loimaan seudun harjuympäristön kunnostushankkeen pohjalta. VarsinaisSuomen liitto on julkaissut hankkeen loppuraportin vuonna 2002.

1 . 4 H an kk e en t a vo i t t e e t j a k ei n o t n i i d en sa a vu t t a m i s e k si
Vanhojen soranottoalueiden kunnostusprojektin tavoitteena on pohjavesien ja ympäristön suojelu vanhoja soranottoalueita kunnostamalla.
Esiselvityksessä hankealueen soranottoalueet on kartoitettu ja ne on luokiteltu kunnostustarpeen mukaan. Varsinainen hanke on kuitenkin aloitettava uudella kartoituskierroksella vanhojen soranottoalueiden erottelemiseksi sellaisista, joilla on ollut
maa-aineslupa. Tavoitteeksi täsmentyy vedenottamoiden lähialueilla olevien, pohjaveden suojelun kannalta kiireellisten kohteiden kunnostaminen.
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Hankkeen aikana lisätään tietoa maa-ainesten ottamiseen liittyvästä lainsäädännöstä
ja etsitään käyttökelpoisia ratkaisuja joutomaina olevien alueiden uusiokäyttöön. Oppilaitosyhteistyöllä on tärkeä osa tiedon levittämisessä. Harjoitus- ja opinnäytetöiden
kautta vanhojen soranottoalueiden kunnostamiseen saadaan uusia näkökulmia.
Kunnostustöitä tekevät maarakennuskoneenkuljettajaopiskelijat vievät tietoa edelleen
tuleville työpaikoilleen. Yhteistyö eri alojen kesken lisää tietoa ja kasvattaa ymmärtämystä siitä, mitä tehdään ja miksi.
Vanhojen soranottoalueiden kunnostaminen on uutta sekä maanomistajille että maarakentajille. Hankesuunnitelman mukaan kunnostaminen on maanomistajille käytännössä ilmaista. Toisaalta tarjolla on antelias kädenojennus maanomistajalle, toisaalta
tarjous uhkaa maanomistajan oikeutta oman maansa käyttämiseen. Hyvillä esimerkkikohteilla, selkeillä sopimuksilla ja avoimella tiedottamisella voitetaan hanketta kohtaavat ennakkoluulot.
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2. HANKEORGANISAATIO
Hankkeen päätoteuttajana on Laitilan kaupunki ja muina toteuttajina Mynämäen ja
Pyhärannan kunnat. Yhteistyötahot, Länsi-Suomen aikuiskoulutuskeskus Innova ja
Turun ammattikorkeakoulu, osallistuvat hankkeeseen työpanoksellaan.
Laitila, Mynämäki ja Pyhäranta osallistuvat projektin rahoitukseen kunnostettavien
soranottoalueiden pinta-alojen suhteessa. Osuudet on päätetty hankkeen esiselvityksessä.
Länsi-Suomen aikuiskoulutuskeskus Innova toteuttaa kunnostuksiin liittyviä maarakennustöitä oppilastyönä. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat tekevät kunnostussuunnitelmia sekä erilaisia hankkeeseen liittyviä selvityksiä. Oppilaitosten kanssa
tehdään erilliset sopimukset, joissa sovitaan tehtävistä töistä ja niiden kustannuksista. Kustannuksia aiheutuu lähinnä koneiden käytöstä ja muista käytännön kuluista.
Tavoitteena on molemminpuolinen hyöty oppilaitosten ja kunnostusprojektin välillä.
Hankkeella on vain yksi päätoiminen työntekijä, projektin vetäjäksi palkattu Krista
Mäkelä. Hankkeen toimisto on Laitilan kaupungintalolla. Opiskelijoita palkataan kahtena kesänä projektityöntekijöiksi.
Hankkeen toteutusta ohjaa keskeisistä toimijoista koostuva ohjausryhmä. Hankkeen
päättyessä ohjausryhmään kuuluvat:
Olli Lahtonen
Heidi Veck
Pekka Simula
Timo Laihonen
Lassi Liippo
Timo Juvonen
Kai Kajantola
Markku Hyvönen

Pyhärannan kunta (puheenjohtaja)
Mynämäen kunta
Laitilan kaupunki
Laitilan kaupunki
Lounais-Suomen ympäristökeskus
Varsinais-Suomen liitto
Länsi-Suomen aikuiskoulutuskeskus Innova
Turun ammattikorkeakoulu

Lisäksi ohjausryhmässä ovat hankkeen kestäessä olleet varsinaisina tai varajäseninä
mukana Mika Raula, Jyrki Lammila, Pasi Rantala, Aatos Raitanen, Ari Rinne, Juhani
Harittu ja Kirsi Anttila. Ohjausryhmän sihteerinä toimii hankeen vetäjä Krista Mäkelä.
Ohjausryhmä kokoontuu 11 kertaa: 3.3.2004, 27.9.2004, 16.2.2005, 14.6.2005,
20.9.2005, 29.11.2005, 6.6.2006, 25.10.2006, 10.5.2007, 30.8.2007 ja 22.11.2007.
Kokouksissa käsitellään pääasiassa maksatushakemuksia, mutta pohditaan myös
hankkeen etenemistä ja muita käytännön asioita. Joitain asioita ratkaistaan ilman
kokousta sähköpostitse. Sekä kokouksista että kirjallisista käsittelyistä löytyy tallennetut dokumentit.
Ammattikorkeakoulun kanssa tehtävää yhteistyötä varten perustetaan työryhmä, johon kuuluvat Pirjo Oksanen (Yhdyskunta- ja ympäristötekniikka), Jari Hietaranta
(Kestävä kehitys), Markku Hyvönen (Restaurointi) sekä hankkeen vetäjä Krista Mäkelä. Työryhmä kokoontuu muutaman kerran vuosien 2004 ja 2005 aikana pohtimaan oppilaitosyhteistyön muotoja ja mahdollisuuksia.
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3. HANKKEEN KESTO
Hankkeen on tarkoitus alkaa vuonna 2003. 29.9.2003 päivätyn rahoituspäätöksen
mukaan hankkeen arvioitu toteutusaika on 4.2.2003–31.3.2008. Joitain valmistelevia
kokouksia lukuun ottamatta hanke kuitenkin alkaa vasta 1.3.2004 projektin vetäjän
aloitettua työnsä, joten hankkeen toteutuminen myöhästyy jo alkuvaiheessa noin
vuodella suunnitellusta.
Lounais-Suomen ympäristökeskus tekee vuonna 2006 päätöksen olla myöntämättä
hankkeelle rahoitusta vuodelle 2008. Päätöksen mukaisesti hanke päättyy
31.12.2007.
Hankekokonaisuus on jaettu osahankkeisiin. Viimeistä lukuun ottamatta osahankkeille joudutaan hakemaan jatkoaikaa.
1. Osahanke
2. Osahanke
3. Osahanke
4. Osahanke

4.2.2003 – 31.7.2004 Jatkoaikaa 30.11.2005 saakka.
1.8.2004 – 31.7.2005 Jatkoaikaa 31.8.2006 saakka.
2.11.2005 – 31.12.2006 Jatkoaikaa 31.5.2007 saakka.
1.1.2007 – 31.12.2007

Hankkeen alkaminen keväällä tekee alkuperäisen aikataulun noudattamisen mahdottomaksi. Ensimmäisenä maastotyökautena on tarkoitus saada valmiiksi jokaisen
kunnan pilottikohde. Hankkeen alkaessa suunnitelmia ei kuitenkaan ole valmiina ja
esiselvitystä tarkempi kartoituskin on tehtävä ennen kohteiden valitsemista. Kuntien
itse ehdottamat pilottikohteet eivät Pyhärannan kohdetta lukuun ottamatta kuulu varsinaiseen hankealueeseen. Yhdellä kohteella on ollut maa-aineslupia, toisella kohteella on tekeillä tierakennussuunnitelmia, jotka saattavat muuttaa alueen käytön kokonaan. Vaikka Pyhärannan pilottikohde päätetään toteuttaa ensimmäiseksi, on ennen varsinaisiin maastotöihin ryhtymistä tehtävä vielä paljon työtä. Alueesta on piirrettävä pohjakartta, on laadittava suunnitelma ja ratkaistava puiden poistoon liittyvät
ongelmat. Ensimmäisen kesän aikana saadaan valmiiksi pohjakartta ja sopimus Turun ammattikorkeakoulun rakennustekniikan opiskelijan kanssa alueen suunnitelman
laatimisesta opinnäytetyönä. Varsinaiset kunnostustyöt alkavat vasta vuoden 2005
keväällä. Hankkeen maastotöihin päästään kuitenkin jo loppusyksystä 2004, jolloin
tehdään pienialaisia pintamateriaalikokeita vedenottamoiden lähialueilla oleville tiivistyneille ja kasvittomille sorakentille Laitilassa ja Mynämäellä.
Jokaisen osahankkeen rahoitus on jaettu toteutus- ja suunnitteluosuuteen. Koska
toteutusosiota ei ensimmäisen kesän aikana saada täyteen, on ensimmäiselle osahankkeelle haettava jatkoaikaa. Samaan aikaan suunnitteluosiossa alkaa jo toinen
osahanke. Ensimmäisen vuoden epätasapaino toteutuksessa ja suunnittelussa korjaantuu vasta viimeisen hankevuoden aikana. Ensimmäisen vuoden jälkeen toteutuksia saadaan riittävästi jokaiselle maastotyökaudelle, joten myöhästyminen ei varsinaisesti vaikuta hankkeen toteutusaikatauluun, mutta se hankaloittaa hieman hankkeen hallinnointia.
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4. TOIMINTA HANKKEESSA
4 . 1 H an ke p äh ki n ä n ku o r es s a
Raporttien ja julkaisujen säilytyspaikat on ilmoitettu suluissa.

TYÖNTEKIJÄT
Tehtävä

Työsuhteen kesto

Krista Mäkelä

Projektikoordinaattori

1.3.2004-31.12.2007

Aleksis Klap

Projektityöntekijä
 mm. maatutkaukset
Projektityöntekijä
 mm. mökkilampiopas

1.6-17.9.2006

Leena Antila

1.6-31.8.2007

OPPILAITOSYHTEISTYÖ

Aikuiskoulutuskeskus Innova
Maarakennuskoneenkuljettajatutkintoon johtavia kursseja ajalla 1.3.2004-31.12.2007
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Hankkeen kunnostuskohteilla töissä olleita opiskelijoita yhteensä

80-100

Kouluttajina ovat toimineet Mika Laivola, Kai Kajantoja ja Kari Kuusrainen.

Turun ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyöt

Tekijä

Koulutusohjelma

Pyhärannan soranottoalueen kunnostussuunnitelma. 2005.

Toni Venäläinen

Rakennustekniikka
(Laitilan kaupunki, Turun amk)
Rakennustekniikka
(Laitilan kaupunki, Turun amk)
Kestävä kehitys
(Laitilan kaupunki, Turun amk)
Rakennustekniikka
(Laitilan kaupunki, Turun amk)

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma. Laitilan pohjoiset ja Jenni Eskola
Pyhärannan pohjavesialueet. 2005.
Pohjavesilampien lomarakentamisen haasteet ja mahdollisuu- Katariina Albrecht
det Laitilan pohjoisilla vesialueilla. 2006.
Vanhan soranottoalueen kunnostus tielinjan muutoksen avulla. Kustaa Raitamäki
2007.

Projektityöt

Koulutusohjelma

Vuosi

Ilotulitetehtaan vaikutus pohjaveteen

Rakennustekniikka
(Laitilan kaupunki)
Rakennustekniikka
(Laitilan kaupunki)
Rakennustekniikka
(Laitilan kaupunki)
Rakennusrestaurointi
(Laitilan kaupunki)
Rakennusrestaurointi
(Laitilan kaupunki)
Kestävä kehitys
(Laitilan kaupunki)

2005

Untamalan sora-alueen kartoitus
Hiivaniityn sora-alueen kartoitus
Ympäristötaideluonnos Motellin pohjavesialueelle
Soranottoalueen kunnostaminen kylämiljöössä
Järvenkallion alueen luonnossuunnitelma
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2005
2005
2005
2005
2005

Turun yliopisto
Harjoitustyöt

Koulutusohjelma

Vuosi

Maatutkaus Hiivaniityn pohjavesialueella

Maaperägeologia (Laitilan kaupunki)

2005

Maatutkaus Nummenharjun pohjavesialueella

Maaperägeologia (Laitilan kaupunki)

2007

Koulutusohjelma

Tekijä

Koulutuskeskus Tavastia
Osatutkinnon näyttötyö

Kartoituskorttien tietojen digitalisointi, tietokantaistaminen ja Kartoittajan osatutkinto
vienti internetkarttapalveluun

Lasse Nurmi

ASIANTUNTIJAPALVELUINA TEETETYT SELVITYKSET JA SUUNNITELMAT
Aihe

Tekijä

Vuosi

Törmäpääskyselvitys

Juha Kylänpää
(Laitilan kaupunki)
Suomen luontotieto Oy
(Laitilan kaupunki)
Faunatica Oy
(Laitilan kaupunki)
Faunatica Oy
(Laitilan kaupunki)
Marjukka Kovio / Turun amk
(Laitilan kaupunki)

2004

Viitasammakkoselvitys
Vesikovakuoriaisselvitys
Paahdealueiden kovakuoriaisten ja perhosten esiselvitys
Järvenkallion kunnostuksen idealuonnoksen jatkosuunnittelu

2005
2005
2005
2005

MAASTOKARTOITUKSET
Aihe

Tekijä(t) ellei oppilaitosyhteistyötä

Kartoitettuja alueita

Pohjakarttoja

Kiinteistö ja mittaus Oy, Geoline Oy

14

Maatutkauksia

Aleksis Klap (Laitilan kaupunki)

10

NÄYTTEENOTTO
Aihe

Määrä

Vesinäytteitä (Laitilan kaupunki)

18

Maanäytteitä (Laitilan kaupunki)

4

KARTOITUSKORTIT
Kortteja yhteensä 62, joista 21 Mynämäeltä, 35 Laitilasta ja 6 Pyhärannasta. Jokainen kunta säilyttää omat korttinsa ja Laitila
lisäksi kaikki kortit. Osa korttien tiedoista on viety Lounaispaikkaan, varsinaissuomen paikkatietotoimijoiden yhteisverkostoon. Palvelu löytyy osoitteesta: h t t p : // ww w.lo u n ai sp ai kka .f i/k a rt t a /
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VALMISTUNEET SUUNNITELMAT (Laitilan kaupunki)
Laitila

Mynämäki

Pyhäranta

Kunnostussuunnitelmat, toteutettu hankkeen aikana

3

3

3

Kunnostussuunnitelmat, toteutus jää maanomistajalle

2

Maa-ainestenottosuunnitelmat

1

1

V A L M I S T U N E E T K U N N O S T U K S E T (tarkemmin kunnostusraporteissa) (Laitilan kaupunki)
Krouvinummi: Vedenottamon lähialueella olevien pohjavesilampien peittäminen sekä rajakannaksien
muotoileminen ympäristöön sopiviksi.
Tulejärvi: Vedenottamon lähialueella olevien pienten pohjavesilampien yhdistäminen suuremmaksi vesialueeksi.
Lalla: Tulevan vedenottamon läheisyydessä olevien pohjavesilampien täyttäminen.
Kyrölä: Arvokkaaseen harjualueeseen rajautuvan, kylämiljöötä rikkovan sorakannaksen maisemallinen
kunnostaminen.
Järvenkallio: Virkistyskäytössä olevan laajan louhos- ja soranottoalueen maisemallinen kunnostaminen.

Laitila
Laitila
Laitila
Mynämäki
Mynämäki

Motelli: Valtatie 8 tiemaisemassa, pohjavedenottamon lähialueella sijaitsevan rajakannaksen maisemallinen kunnostaminen.
Pilottikohde: Uuden vedenottamon lähialueella olevien pohjavesikosteikoiden peittäminen.

Mynämäki
Pyhäranta

Alho: Vedenottamon lähialueella olevien sorakannaksien muotoileminen ja motocross-radan poistaminen.

Pyhäranta

Nihtiö: Vedenottamon lähialueella, keskellä kylää sijaitsevan kaivualueen kunnostaminen.

Pyhäranta

HANKKEEN TUOTTAMAT RAPORTIT, JULKAISUT JA OPPAAT
Kunnostusraportit (9 kpl). Krista Mäkelä. 2005-2007. (Laitilan kaupunki)
Hankkeen loppuraportti. Krista Mäkelä. 2008. (Laitilan kaupunki, Lounais-Suomen ympäristökeskus)
Raportti maatutkauksista Laitilassa ja Pyhärannassa. Aleksis Klap. 2006. (Laitilan kaupunki)
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma. Laitilan pohjoiset ja Pyhärannan pohjavesialueet. Jenni Eskola. 2005. (Laitilan kaupunki, Pyhärannan kunta)
Mökki sorakuopassa. Ohjeita pohjavesilampien vapaa-ajan asukkaille. Leena Antila. 2007. (Laitilan kaupunki)
Kotitarveottajan opas. Krista Mäkelä. 2004. (Laitilan kaupunki)
Cubo - kuutio. Ympäristötaide-esite. Francesco Busso. 2005. (Laitilan kaupunki)
Kuinka kunnostaa vanhoja sorakuoppia? Kokemuksia Vanhojen soranottoalueiden kunnostusprojektista. Krista Mäkelä.
2007. (Laitilan kaupunki, Varsinais-Suomen liitto)

TIEDOTTAMINEN

Lehtijutut ( L a i t i l a n k a u p u n k i )
Lehti

Aihe

Länsi-Suomi

Vanhojen soramonttujen kunnostuksella suojellaan pohjavesiä ja 12.3.2004
maisemaa.
Vanhoja soranottoalueita kunnostetaan projektilla
14.4.2004

Vakka-Suomen sanomat

Ilmestyminen

15

Laitilan Sanomat

Sorakuopat kuntoon ja pohjavedet puhtaaksi

21.7.2004

Hankeviesti, Varsinais-Suomen
EU-hankeuutiset
Ympäristöviesti, Lounais-Suomen
ympäristökeskuksen asiakaslehti
Vakka-Suomen sanomat

Pohjavesien puolesta

2/2004

Vanhoja soranottoalueita kunnostetaan Varsinais-Suomessa, pohja- Syksy 2004
vesien suojelu paranee
Soranottopaikkojen kunnostustarvetta selvitetty
16.11.2004

Laitilan Sanomat

Kiireellisiä kunnostuskohteita löytyi 14

17.11.2004

Länsi-Suomi

Soramonttujen kunnostus käyntiin suunnittelulla

14.11.2004

Vakka-Suomen sanomat
Laitilan Sanomat

Maa-aineksia kotitarpeiksi ottavan tunnettava säännökset, Projekti 15.4.2005
laati oppaan
Maa-aineksien kotitarveotto – mitä se on
22.4.2005

Länsi-Suomi

Vanha soramonttu kuntoon Ropan pohjavesialueella

30.8.2005

Vakka-Suomen sanomat

Ensimmäinen soranottoalue kunnostettu Pyhärannassa

30.8.2005

Länsi-Suomi

Liikenne, teollisuus ja jätevedet pohjaveden pahimmat viholliset

24.2.2006

Turun Sanomat

Laitilan ja Pyhärannan pohjavesille suojelusuunnitelma

24.2.2006

Laitilan Sanomat

Riskit vaihtelevat eri alueilla, Laitilan ja Pyhärannan pohjavesille suo- 1.3.2006
jelusuunnitelma
Laitilan ja Pyhärannan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma valmis- 28.2.2006
tui opinnäytetyönä
Suojelusuunnitelma Laitilan ja Pyhärannan pohjavesille
25.2.2006

Vakka-Suomen sanomat
Uudenkaupungin sanomat
Vakka-Suomen sanomat

Aviisi, Innovan henkilöstölehti

Mynämäen louhoslampi turvallisemmaksi, Järvenkallion virkistysalue 9.5.2006
kunnostetaan tänä kesänä
Maakerros suojaa pohjavettä, Untamalassa täytetään vanhojen so- Toukokuu 2006
ranottoalueiden pohjavesilampia
Innova mukana vanhojen soranottoalueiden kunnostusprojektissa
1/2006

Laitilan Sanomat

Sorakuoppiin soraa 3,65 euroa/tonni

9.6.2006

Länsi-Suomi

Soran syvempi olemus avautuu tutkaamalla

29.6.2006

Laitilan Sanomat

Tältä näyttää maan alla

30.6.2006

Laitilan Sanomat

Seminaarit
Tilaisuus

Esitelmän aihe

Puhuja

Ajankohtaisia maa-ainesasioita Satakunnassa 1.2.2005 (Pori)
Ajankohtaisia maa-aines- ja pohjavesiasioita Varsinais-Suomessa 3.5.2005
(Lieto)
Maa-aines- ja pohjavesiseminaari
10.12.2007 (Pori)
SEMOPOSU -seminaari 17.1.2007
(Pori)

Vanhojen sorakuoppien kunnostus; esimerkkiprojektin esittely

Krista Mäkelä

Vanhojen sorakuoppien kunnostus; esimerkkiprojektin esittely

Krista Mäkelä

Vanhojen soranottoalueiden kunnostusprojekti

Krista Mäkelä,
Kai Kajantola
Vanhojen maa-ainesottoalueiden kunnostushankkeen suunnit- Krista Mäkelä,
telu – esimerkkinä Ulvilan Palus
Anna Tamminen

Verkkosivut
Laitilan kaupunki › tekni set palvelut › ympäristönsuojelu › soranottoaluei den kunnostus
http://www.laitila.fi/index.php?id=265
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4 . 2 H an kk e en su u n n i t t e l u o si o
Hankkeen pääasiallinen tavoite, vanhojen soranottoalueiden kunnostaminen, edellyttää valmistelua ja suunnittelua. Työ alkaa hankealueen tarkalla kartoituksella. Kartoituksen tuloksena valmistellaan kartoituskortit jokaisesta esiselvityksen kohteesta.
Osa korttien tiedoista viedään Varsinais-Suomen liiton toimesta paikkatiedoksi. Nämä tiedot ja kunnissa säilytettävät kortit ovat pohjana myös tuleville selvityksille ja
hankkeille.
Kortteihin kirjatun kunnostustarpeen mukaisesti suunnitellaan hankkeen aikana toteutettavien alueiden kunnostusjärjestys. Kiireellisistä kunnostettavista kaikki eivät
syystä tai toisesta päädy hankkeen kunnostuskohteiksi. Ennen lopullista valintaa
neuvotellaan maanomistajien kanssa sekä hankitaan lisää tietoa. Lisätietoa saadaan
mm. teettämällä luontoselvityksiä ja maatutkauksia.
Ennen kunnostussuunnitteluun ryhtymistä on kunnostettavasta alueesta laadittava
pohjakartta. Pohjakartan valmistuttua tehdään suunnitelma. Suunnitteluvaiheessa
ollaan yhteydessä maanomistajiin ja tarvittaessa muihin sidosryhmiin. Hankkeen vetäjä tekee suurimman osan kunnostussuunnitelmista. Suunnitelmia valmistuu 12,
joista yhdeksän toteutetaan. Muut suunnitelmat jäävät maaomistajien itse toteutettaviksi. Hankkeessa tehdään lisäksi yksi maa-ainestenottosuunnitelma maanomistajien
toteutettavaksi.
Valmiit suunnitelmat hyväksytetään maanomistajilla, kunnalla ja alueellisella ympäristökeskuksella. Mikäli kunnostettava kohde on kaava-alueella, lausuntoa pyydetään
myös maakuntaliitolta. Joidenkin suunnitelmien toteuttaminen edellyttää muitakin
lausuntoja tai luvanhakua. Lausuntoa joudutaan pyytämään mm. museovirastolta
muinaismuistoalueella olevan kohteen kunnostamiseen. Ympäristölupavirastolta haetaan vesilain mukaista lupaa vedenottamon suoja-aluemääräyksistä poikkeamiseen,
jotta alueella oleva pohjavesilampi saadaan kunnostettua.
Vanhoilla soranottoalueilla on ongelmia, joihin ei voida puuttua kunnostamisella.
Mökkeily pohjavesilampien rannoilla sekä kotitarveotto jopa pohjaveden pinnan alapuolelta osoittautuvat hankealueella tyypilliseksi toiminnaksi. Varsinaisten kunnostustöiden ohessa jaetaan tietoa myös näistä asioista. Hankkeen aikana valmistuu mm.
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, kotitarveottajan opas, selvitys mökkeilystä
pohjavesilammilla sekä mökkiläisen opas.

4 . 2. 1 H an k k e en t ee t t ä m ä t sel vi t y k se t
Hankealueen luontoarvojen kartoittaminen on tärkeä osa hankkeen suunnitteluosiota.
Vuonna 2004 on Varsinais-Suomessa käynnissä törmäpääskyselvitys, mihin liittyen
myös Laitilassa ja Pyhärannassa olevat vanhat soranottoalueet käydään läpi. Työn
tekee lintutieteellisen yhdistyksen jäsen matkakulujen hinnalla. Hankealueen sorakuopat ovat jo niin kasvettuneita, että vaikka törmäpääskyjä on aiemmin tavattu alueella, ei niiden pesimispaikoiksi soveliaita kannaksia enää löydy. Samassa yhteydessä selvitetään myös muiden lintujen esiintymistä, jolloin hankealueella tavataan mm.
kangaskiuruja.
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Vahat soranottoalueet saattavat tarjota korvaavia elinympäristöjä luonnontilaisten
paahdeympäristöjen katoamisesta kärsiville eliölajeille. Hankkeessa teetetään esiselvitys paahdealueiden kovakuoriaisten ja perhosten esiintymisestä vanhoilla sorakuopilla. Työn tekee kilpailutuksen perusteella Faunatica Oy. Koko hankealuetta ei
ole mahdollista kartoittaa, joten kartoituskorttien ja maastokäyntien perusteella selvityksen piiriin valitaan kymmenen mahdollista hyönteiskohdetta. Näistä vain yksi, Untamalassa sijaitseva hiekkakuoppa, todetaan hyvänlaatuiseksi paahdekohteeksi. Se
tarjoaa elinmahdollisuuksia ainakin neljälletoista uhanalaiselle ja viidelle silmälläpidettävälle paahdealueiden perhoslajille, sekä ainakin viidelle uhanalaiselle paahdekovakuoriaislajille.
Tyypillisistä vanhoista soranottoalueista poiketen hankealueen voidaan olettaa tarjoavan soveliaita elinympäristöjä myös vesistöjen ja kosteikkojen lajistolle. Yhdessä
paahdehyönteisten esiselvityksen kanssa tehdään hankealueella myös vesikovakuoriaisselvitys. Kartoitukseen valitaan sellaiset vanhat sorakuopat, joilla kunnostaminen saattaisi toteutuessaan tarkoittaa pohjavesilampien ja –kosteikoiden peittämistä. Vesikovakuoriaislajeja löytyy yhteensä 45 ja vesiluteita yhdeksän lajia. Yhtään
uhanalaista tai silmälläpidettävää vesi- tai rantalajia ei tavata, eikä selvityksessä tule
esiin erityisiä vesihyönteisiin liittyviä suojeluarvoja.
Hankealueen pohjavesilammissa on joskus tavattu viitasammakoita ja alueen järvissä esiintyy elinvoimaisia viitasammakkopopulaatioita. Viitasammakko on rauhoitettu
ja luontodirektiivin liitteen IV (a) lajina sen lisääntymispaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Viitasammakoiden esiintymisen selvittäminen todetaan välttämättömäksi sellaisilla alueilla, joilla mahdollinen kunnostaminen tarkoittaisi pohjavesilampien ja –kosteikoiden peittämistä. Kartoituksen tekee kilpailutuksen perusteella valittu Suomen luontotieto Oy. Maastoselvityksen ja kuunteluhavaintojen perusteella ei selvitettävillä soranottoalueilla esiinny viitasammakoita ja kohteiden merkityksen lajin lisääntymisympäristönä todetaan olevan vähäinen. Selvityksen perusteella soranottoalueiden kunnostukselle ei ole esteitä.
Erityisesti Laitilan pohjavesialueet ovat kalliokynnysten jakamia ja rajaamia. Alueita ei
ole koskaan tutkittu yksityiskohtaisesti, joten hankkeessa päätetään tehdä maaainesvaroja ja pohjavesialueiden rajauksia tarkentavia maatutkaluotauksia niillä vanhoilla soranottoalueilla, joilla kunnostaminen olisi helpointa tehdä lisäoton avulla tai
pohjavesilampia laajentamalla. Maatutkaukset tekee hankkeessa vuonna 2006 projektityöntekijänä toimiva maaperägeologian opiskelija Aleksis Klap. Kartoitukset tehdään yliopistolta vuokralla olevalla maatutkalla. Tutkauksia tehdään viiden pohjavesialueen kahdeksalla kunnostuskohteella.

4 . 2. 2 H an k k e es s a t eh d yt o p i n n ä yt e- j a h a rj o i t u st yö t
Hankkeen yhtenä tavoitteena on koulutuksellisuus ja tiedon levittäminen. Yhteistyö
ammattikorkeakoulun kanssa synnyttää sekä pienimuotoisia harjoitustöitä että laajempia opinnäytetöitä. Hankkeen vetäjä käy kertomassa soranotosta ja ottoalueiden
kunnostamisesta mm. rakennusrestauroinnin ja kestävän kehityksen koulutusohjelmien opiskelijoille. Aikuiskoulutuskeskus Innovan rakennusalan perustutkinnon maarakennuskoneenkuljettajatutkintoa opiskeleville kerrotaan kunnostamiseen liittyvistä
käytännöistä ja esitellään jo valmistuneita kunnostuskohteita.
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Hankkeessa tehdään kaikkiaan neljä opinnäytetyötä Turun ammattikorkeakoululle.
Rakennustekniikan koulutusohjelmasta valmistuu kaksi työtä. Toinen on Pyhärannan
pilottikohteen kunnostussuunnitelma ja toisessa pohditaan vanhan soranottoalueen
kunnostamista tielinjaa laskemalla. Kestävän kehityksen koulutusohjelmasta valmistuu Laitilan pohjoisten ja Pyhärannan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma sekä
tutkimus mökkeilystä vanhojen soranottoalueiden pohjavesilammilla.
Erilaisia harjoitustöitä tekevät Turun yliopiston maaperägeologian opiskelijat sekä
ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen, yhdyskuntatekniikan ja rakennusrestauroinnin opiskelijat. Maaperägeologian opiskelijat selvittävät maatutkan avulla pohjaveden liikkeitä kahdella hankealueen kohteella. Yhdyskuntatekniikasta valmistuu
harjoitustyönä kahden kunnostuskohteen maastomittaukset sekä selvitys siitä, millaisia ympäristövaikutuksia vanhan soranottoalueen käyttämisestä ilotulitetehtaan kokeilu- ja varastoalueena saattaa olla. Kestävän kehityksen koulutusohjelmassa suunnitellaan vanhan soranottoalueen jälkikäyttöä virkistysalueena. Rakennusrestauroinnin koulutusohjelmassa suunnitellaan arvokkaalla maisema-alueella sijaitsevien vanhojen soranottoalueiden kunnostamista ja käyttöä, sekä valmistellaan ympäristötaidesuunnitelmaa tien vierellä olevalle laajalle soranottoalueelle.
Kesken tai vasta suunnitteluasteelle jääviä harjoitustyöaiheita ovat mm. pohjavesilampien ekologian tutkiminen, selvitys tien läheisyyden vaikutuksista pohjavesilampien vedenlaatuun, sekä käytössä olevien pohjavesiputkien tarkka paikantaminen ja vieminen paikkatiedoksi.
Kestävän kehityksen koulutusohjelman opiskelijoiden kesätöinä valmistuu laajan virkistysalueeksi soveltuvan kunnostuskohteen tarkempi suunnitelma harjoitustyön ideoiden pohjalta, opaslehtinen pohjavesilampien rannoilla mökkeileville, sekä pysyvät
tiedotuskyltit kiinnostavimmille kunnostetuille kohteille.
Kartoituskorttien tietojen digitalisointi, tietokantaistaminen ja vienti internetkarttapalveluun tehdään osana Koulutuskeskus Tavastiassa suoritettavaa kartoittajan tutkintoa, joskin työ tehdään Varsinais-Suomen liitolle.

4 . 2. 3 T i ed o t t am i n e n
Hanke herättää keskustelua paikallislehtien mielipidepalstoilla jo ennen alkamistaan.
Eräät kuntalaiset pitävät kohtuuttomana sitä, että maa-aineksilla vaurastuneiden sorakeisarien jälkiä siivotaan nyt veronmaksajien rahoilla. Närkästys on ymmärrettävää,
mutta toisaalta myös vanhojen kaivualueiden kunnostaminen yhteisillä varoilla on
perusteltua. Heti hankkeen alkaessa sen perusteista ja tavoitteista kerrotaan hankealueen paikallislehdissä. Avointa tiedottamista jatketaan koko hankkeen ajan. Lehtijuttuihin etsitään erilaisia näkökulmia hankkeen vaiheesta ja vuodenajasta riippuen.
Käsitellyksi tulevat niin kartoitukset kuin kunnostuksetkin. Kotitarveottoon keskitytään
kotitarveottajien oppaan valmistuessa ja pohjavesien suojeluun pohjavesialueiden
suojelusuunnitelman valmistuessa.
Hankkeesta kerrotaan myös erilaisissa tilaisuuksissa. Laajimmalle tieto leviää Lounais-Suomen ympäristökeskuksen järjestämien maa-aines- ja pohjavesipäivien yh-
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teydessä, joissa hanketta esitellään sekä varsinaissuomalaisille että satakuntalaisille.
Satakunnassa hanketta esitellään myös kahdessa SEMOPOSU –hankkeen järjestämässä seminaarissa.
Pienemmille toimijaryhmille hanketta esitellään mm. kesällä 2006, jolloin Laitilan
kaupungin johtoryhmä tutustuu valmistumassa olevaan kunnostuskohteeseen Untamalassa. Mynämäellä hanketta esitellään rehtorikokouksessa, missä on tavoitteena
saada aikaiseksi yhteistyötä hankkeen ja peruskoulujen välille. Hanketta esitellään
lisäksi Laitilan luonnonsuojeluyhdistyksen vuosikokouksessa syksyllä 2004.
Oppilaitosyhteistyöhön liittyen projektikoordinaattori käy kertomassa hankkeesta ja
vanhojen ottoalueiden kunnostamisesta Turun ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen koululutusohjelman ja rakennusrestauroinnin opiskelijoille. Kestävän kehityksen opiskelijoiden kanssa keskitytään luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja
lisäämiseen, rakennusrestauroinnin opiskelijoiden kanssa tutkitaan kaivualueiden
maisemallisia vaikutuksia. Aikuiskoulutuskeskus Innovan opiskelijaryhmille kerrotaan
ennen maastotöihin ryhtymistä kunnostuksien tavoitteista ja toimimisesta herkillä
pohjavesialueilla.
Maastossa hankkeesta tiedotetaan opastuskyltein. Jokaisella kunnostuskohteella on
tiedote tehtävistä töistä, varoitukset, sekä hankkeen yhteystiedot. Kolmelle kunnostetulle kohteelle pystytetään pysyvät esittelytaulut, joissa kerrotaan hankkeesta ja alueella tehdyistä kunnostustoimista. Kunnostetuille alueille tai niiden lähiympäristöön
pystytettävien taulujen avulla ohjataan myös alueiden käyttöä esimerkiksi kertomalla,
että maankaato ja maastoajelu vaativat luvan maanomistajalta. Erityisesti maastoajosta kertovat taulut häviävät nopeasti ajeluratojen varsilta, mutta muut tiedotuskyltit
säilyvät ilkivallalta.
Keväällä 2005 Laitilan kaupungintalon aulassa on kahden viikon ajan Mynämäen
ympäristötaidesuunnitelmaan perustuva näyttely. Näyttelyssä on myös yleistä tietoa
Vanhojen soranottoalueiden kunnostusprojektista.
Tärkein tiedottamismuoto on erilaisten raporttien ja opaslehtisten julkaiseminen.
Hankkeen verkkosivuilla on yleistä tietoa hankkeesta, sekä valmistuvat kunnostusraportit. Verkkosivujen kautta tulee jonkin verran yhteydenottoja ja sivuille on helppo
ohjata kunnostamiseen liittyvistä kysymyksistä kiinnostuneita maanomistajia. Muita
raportteja ja esitteitä jaetaan tarpeen mukaan. Esimerkiksi kotitarveottajan opas lähetetään jokaiselle hankealueella toimivalle kotitarveottajalle. Mökkilampiopas ja pohjavesialueiden suojelusuunnitelma jäävät kuntien rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelutoimen jaettaviksi. Cubo -ympäristötaide-esitettä jaetaan mm. matkailumessuilla Laitilan kaupungin osastolta.
Hankkeen kunnostuskohteista tehdään yhteenvetona esite, joka julkaistaan Varsinais-Suomen liiton monistesarjassa. Esitettä saa kaikilta hankkeeseen osallistuneilta
tahoilta ja se löytyy myös hankkeen verkkosivuilta, jotka jäävät näkyviin Laitilan kaupungin sivustoille.
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4 . 3 H an kk e en t o t e u t u so si o
Hankkeen toteutusosioon lasketaan kuuluviksi kaikki kunnostamiseen liittyvät maastotyöt, kuten puiden poistaminen, maastonmuotoilu ja pintaverhoilu.
Valtaosa toteutuksista teetetään oppilastyönä Länsi-Suomen aikuiskoulutuskeskus
Innovan maarakennuskoneenkuljettajaopiskelijoilla. Töitä ohjaa jokaisella kohteella
vähintään yksi kouluttaja. Vanhat soranottoalueet ovat oivallisia harjoittelualueita
aloitteleville maanrakentajille, mutta toisaalta useilla kohteilla on tarjolla myös haastavia tehtäviä.
Puuston ja kantojen poistamista ei ole mahdollista tehdä oppilastyönä. Työ kilpailutetaan joko kohdekohtaisesti tai siten, että puusto poistetaan kerralla koko vuoden työkohteilta. Hankkeen aikana käytetään kahta metsäalan yritystä sekä kolmea paikallista metsänhoitoyhdistystä. Jokainen tekee työn omalla tavallaan, joten erilaisista tekniikoista saadaan arvokasta kokemusta.
Aikuiskoulutuskeskus saa pintamateriaalien levittämiseen soveltuvan kaluston vasta
hankkeen loppupuolella. Ennen tätä työ teetetään yrityksellä, joka ainoana seutukunnalla omistaa tarvittavan kaluston. Myös kalkitus sekä pinta- ja täyttömateriaalien
ajaminen joudutaan teettämään ulkopuolisilla.

4 . 3. 1 S o r an o t t o al u ei d en ku n n o st am i n en
Varsinaiset maastotyöt aloitetaan, kun kunnostussuunnitelmat on hyväksytty ja
maanomistajilta saatu allekirjoitus kunnostussopimukseen. Kunnostaminen alkaa
puiden poistamisella kunnostettavalta alueelta. Kun puusto ja muu eloperäinen aines
on poistettu, päästään käsiksi näkyvimpään vaiheeseen eli maastonmuotoilutöihin.
Hankkeessa mm. jyrkkiä rinteitä ja kannaksia luiskataan, pohjavesilampia täytetään
tai vaihtoehtoisesti yhdistellään ja syvennetään, pohjaveden pinnan päälle rakennetaan suojakerrosta ja tiivistyneitä maapohjia möyhennetään. Maastonmuotoilun jälkeen kunnostettu alue pintaverhoillaan ja sille tehdään suunnitelman mukaiset kasvettamistyöt.
Pohjaveden tilaa kunnostettavalla alueella seurataan vesinäyttein ennen töiden alkua, niiden aikana ja jonkin aikaa töiden valmistumisen jälkeen. Myös pintamateriaaleja tutkitaan maanäyttein, mikäli materiaali on lähtöisin muualta kuin kunnostettavalta alueelta. Alueiden kehittymistä, etenkin niiden kasvettumista, seurataan vanhojen
soranottoalueiden kunnostusprojektin ajan.
Valmistuneista kohteista laaditaan kunnostusraportti. Tehtävistä töistä tiedotetaan
vaihtelevasti tarpeen ja tilanteen mukaan. Lehdistötiedotteisiin etsitään hieman erilaisia näkökulmia, kuten maatutkaukset, niittykylvöt tai pohjavesilampien täytöt.
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4 . 3. 2 T o t eu t u n e et ku n n o s t u k s et
Kiireellisen kunnostustarpeen kohteita on hankealueella 12. Näistä 7 kunnostetaan
Vanhojen soranottoalueiden kunnostusprojektissa. Viiden kohteen kunnostamatta
jättämiseen on useita syitä.
Yhtä kiireellisen kunnostustarpeen kohteista on mahdotonta kunnostaa ilman suurta
määrää hyvää materiaalia laajan pohjavesilammen täyttämiseen. Lammen suurentaminen ei ole suositeltavaa, sillä se sijaitsee aivan Motellin pohjavedenottamon vierellä, vilkasliikenteisen valtatien varrella. Lisäksi lampi on kaivettu lähes tilarajoja
myöten, mikä hankaloittaa kunnostustöitä. Yksi kohde jätetään kunnostamatta, sillä
Laitilan kaupungin vesihuoltolaitoksen mukaan kunnostaminen tehdään vasta Untamalan uuden vedenottamon rakentamisen yhteydessä. Kaksi kohteista sijaitsee Alhon uuden vedenottokaivon tuntumassa. Alueella olevaa suurinta ottoaluetta, ns. pilottikohdetta kunnostettaessa pohjaveden alumiini- ja mangaanipitoisuudet nousivat
hetkellisesti korkeiksi, joten viereiset pienemmät kiireisen kunnostustarpeen alueet
päätetään varmuuden vuoksi jättää kunnostamatta. Yhdelle kiireellisen kunnostustarpeen kohteelle Vanhojen soranottoalueiden kunnostusprojekti laatii maaainestenottosuunnitelman, sillä alueella on vielä hyödynnettäviä maa-aineksia. Kohteen jälkihoitosuunnitelmassa otetaan erityisesti huomioon alueen merkittävyys harvinaisten ja uhanalaisten paahdelajien elinympäristönä. Maa-ainesluvan hakemisesta
ja suunnitelman toteuttamisesta vastaa maanomistaja.
Kaikkiaan hankkeessa kunnostetaan 9 vanhaa soranottoaluetta. Näistä kaksi on luokiteltu kunnostustarpeeltaan kohtalaisiksi. Toinen alueista sijaitsee tiemaisemassa
Mynämäen keskustan läheisyydessä. Alueella on myös asutusta ja paikallisesti arvokkaan harjualueen rajaus kulkee kohteen poikki. Alueen kunnostaminen on perusteltua sen keskeisen sijainnin vuoksi. Kohteista toinen sijaitsee myös kylämiljöössä,
Pyhärannan Nihtiössä. Kohde on melko pienialainen, mutta haastava kunnostettava.
Myös tämän kohteen kunnostaminen on perusteltavissa sen sijainnilla. Molemmissa
kohteissa on pieniä pohjavesikosteikoita, mutta kunnostaminen tehdään ensisijaisesti
maisemallisista syistä.
Varsinaisten kunnostuskohteiden lisäksi hankkeessa toteutetaan kolme pienimuotoista kunnostusta. Näistä kaksi on tiivistyneen maapohjan möyhentämistä ja pintaverhoilua vedenottamoiden lähialueella. Kohteilla kokeillaan erilaisten seoksien soveltuvuutta pintamateriaaliksi. Yhdeltä kohteelta löytyy poistettavan asfalttikentän alta öljyllä pilaantunutta maata. Pilaantuneiden maiden poistamisen kustannuksista vastaa
ongelman aiheuttaja eli tielaitos. Kolmas pienialainen kohde liittyy läheisesti Alhon
vedenottamon lähialueen kunnostamiseen ja kunnostus tehdään suuremman kunnostuksen kylkiäisenä.

4 . 3. 3 K u n n o st u sko h t ei d en esi t t el y
Kohteita kunnostetaan kaikkiaan yhdeksän. Kunnostuksista on laadittu yksityiskohtaiset raportit, joten tässä yhteydessä ne esitellään vain lyhyesti.
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___________________________________________________________________
PILOTTIKOHDE
Kohdenumero 12.7
Kunnostusraportti 1
Sijainti: Pyhäranta
Koko: 3 ha
Pohjavesialue: Ropa, vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue.
Kaavat: Vakka-Suomen harjuseutukaavassa (1995) merkintä M/km; maa- ja metsätalousvaltainen
alue, jonka toteuttaminen edellyttää maa-ainesten otosta vaurioituneiden osien kunnostamista ja maisemointia.
Suunnittelu: Toni Venäläinen, opinnäytetyö Turun ammattikorkeakoululle.
Toteutus: Maarakennus: Länsi-Suomen aikuiskoulutuskeskus Innova; Puuston poisto: L-S Metsäenergia Oy.
Erityistä: Muutaman kymmenen metrin etäisyydelle kohteesta on vuonna 2004 asennettu uusi vedenottokaivo, josta vesi johdetaan Pyhärannan kunnan pohjavedenottamolle. Kunnostuskohteella on
useita matalia pohjavesilampia ja –kosteikoita, osa aivan paikallistien vierellä.
Kunnostuksen tavoite: Tavoitteena on pienentää pohjaveden laaturiskejä sekä kunnostaa maisemavaurio osaksi ympäristöään. Tavoite saavutetaan kasvattamalla pohjaveden suojakerrospaksuutta
vedenottamon lähialueella, sekä edistämällä joutomaan palautumista metsätalouskäyttöön.
Toteutumisaikataulu: Kunnostuksen suunnitteleminen aloitettiin vuoden 2004 keväällä. Kaikkiaan
maaston mittaamiseen ja suunnitelman laatimiseen kului aikaa runsaat puoli vuotta. Suunnitelman
hyväksyttäminen sekä suunnitelman mukaisten urakoiden kilpailuttaminen vei noin neljä kuukautta.
Varsinaisiin maastotöihin päästiin alkukesästä 2005 ja kohde valmistui syyskuussa 2005.
Hehtaarihinta: 4311 €/ha.

___________________________________________________________________
ALHON VEDENOTTAMON LÄHIYMPÄRISTÖ
Kohdenumero 12.8
Kunnostusraportti 2
Sijainti: Pyhäranta
Koko: 4 ha
Pohjavesialue: Ropa, vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue.
Kaavat: Vakka-Suomen harjuseutukaavassa (1995) merkinnät ET/pv; vedenottamon lähialue, sekä
ympäröivillä alueilla M/km; maa- ja metsätalousvaltainen alue, jonka toteuttaminen edellyttää maaainesten otosta vaurioituneiden osien kunnostamista ja maisemointia.
Suunnittelu: Krista Mäkelä, Vanhojen soranottoalueiden kunnostusprojekti.
Toteutus: Maarakennus: Länsi-Suomen aikuiskoulutuskeskus Innova; Puuston poisto: L-S Metsäenergia Oy.
Erityistä: Alueen välittömässä läheisyydessä on Alhon pohjavedenottamo. Ottamon lähiympäristössä
on vain kasvitonta vanhaa kaivualuetta. Alueella on ollut motocross-rata ja ajelu jatkuu vilkkaana edelleen, vaikka rata on jo poistettu käytöstä. Radan pohja on edelleen käytössä kunnostuskohteella ja
muuallakin ottamon ympärillä.
Kunnostuksen tavoite: Tavoitteena on alueen riskikäytön estäminen sekä metsätalouden mahdollistaminen maastonmuotoilun avulla. Kasvillisuuden kehittymistä nopeutetaan pintaverhoilulla. Luonnon
monimuotoisuuden säilyminen tai jopa lisääntyminen otetaan huomioon paahderinteiden käsittelyssä.
Vanha moottoriradan pohja poistetaan maastosta.
Toteutumisaikataulu: Kohde kartoitettiin kesän 2004 aikana. Suunnitelma valmistui syksyn aikana ja
se hyväksyttiin vuoden 2005 alussa. Suunnitelman mukaisten urakoiden kilpailuttaminen vei muutaman kuukauden. Puuston poisto tehtiin alkukesästä 2005. Varsinaisiin maastotöihin päästiin loppukesästä 2005 ja kohde valmistui marraskuussa 2005.
Hehtaarihinta: 3805 €/ha.

___________________________________________________________________
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NIHTIÖN SORANOTTOALUE
Kohdenumero 13.1
Kunnostusraportti 3
Sijainti: Pyhäranta
Koko: 0,5 ha
Pohjavesialue: Nihtiö, vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue.
Kaavat: Vakka-Suomen harjuseutukaavassa (1995) merkinnät pv/s; pohjavedenottamon suoja-alue,
sekä M/km; maa- ja metsätalousvaltainen alue, jonka toteuttaminen edellyttää maa-ainesten otosta
vaurioituneiden osien kunnostamista ja maisemointia.
Suunnittelu: Krista Mäkelä, Vanhojen soranottoalueiden kunnostusprojekti.
Toteutus: Maarakennus: Länsi-Suomen aikuiskoulutuskeskus Innova; Puuston poisto: PyhärantaPyhämaan metsänhoitoyhdistys. Pintamateriaalin levitys: Hiekka-Laitila Oy.
Erityistä: Kunnostettava kohde on viihtyisällä omakotialueella. Jyrkät rinneluiskat estävät alueen käyttöä ja tekevät ympäristöstä riskialttiin.
Kunnostuksen tavoite: Tavoitteena on palauttaa maastoltaan hankalakulkuiseksi jätetty vanhan kaivualueen osa metsätalousmaaksi. Samalla nostetaan alueen lähes pohjaveden pinnan tasolla olevaa
pohjaa ja siistitään alueen yleisilmettä. Kunnostuksen avulla omakotialueen maisemakuva paranee ja
muutettu alue saadaan kehittymään luonnonmukaiseksi osaksi lähiympäristöään.
Toteutumisaikataulu: Kohde kartoitettiin syksyn 2004 aikana. Suunnitelma valmistui talven aikana ja
se hyväksyttiin vuoden 2005 keväällä. Suunnitelman mukaisten urakoiden kilpailuttaminen vei muutaman kuukauden. Puuston poisto tehtiin kesäkuussa 2005. Varsinaisiin maastotöihin päästiin marraskuussa 2005. Pintamateriaali levitettiin kesäkuussa 2006, jonka jälkeen tehtiin kylvöt.
Hehtaarihinta: 11950 €/ha.

___________________________________________________________________
UNTAMALA LALLAN SORANOTTOALUE
Kohdenumero 10.6
Kunnostusraportti 4
Sijainti: Laitila
Koko: 1,3 ha
Pohjavesialue: Untamala, vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue.
Kaavat: Vakka-Suomen harjuseutukaavassa (1995) merkinnät pv; suojeltava pohjavesialue, sekä
M/km; maa- ja metsätalousvaltainen alue, jonka toteuttaminen edellyttää maa-ainesten otosta vaurioituneiden osien kunnostamista ja maisemointia.
Suunnittelu: Krista Mäkelä, Vanhojen soranottoalueiden kunnostusprojekti.
Toteutus: Maarakennus: Länsi-Suomen aikuiskoulutuskeskus Innova; Puuston poisto: Laitilan metsänhoitoyhdistys; Kantojen poistaminen: JJ Maahinen Oy; Lampien täyttömateriaali: Lemminkäinen
Oyj.
Erityistä: Muutaman kymmenen metrin etäisyydelle kohteesta tullaan rakentamaan Laitilan kaupungin
uusi vedenottamo ja lisäksi lähistöllä on käytössä oleva yksityinen vedenottamo. Kunnostuskohteella
on kaksi pientä mutta syvää pohjavesilampea ja kuopan pohjalla on useita soistuvia kosteikoita. Kohde sijaitsee aivan paikallistien vierellä.
Kunnostuksen tavoite: Tavoitteena on pienentää pohjaveden laaturiskejä sekä kunnostaa maisemavaurio osaksi ympäristöään. Tavoite saavutetaan kasvattamalla pohjaveden suojakerrospaksuutta
tulevan vedenottamon lähialueella, sekä edistämällä joutomaan palautumista metsätalouskäyttöön.
Toteutumisaikataulu: Kohde kartoitettiin ja siellä tehtiin luontoselvityksiä kesän 2005 aikana. Suunnitelma valmistui syksyn aikana ja se hyväksyttiin vuoden 2006 alussa. Suunnitelman mukaisten urakoiden kilpailuttaminen vei muutaman kuukauden. Varsinaisiin maastotöihin päästiin alkukesästä 2006 ja
kohde valmistui elokuussa 2006.
Hehtaarihinta: 3130 €/ha + täyttömateriaali.

___________________________________________________________________
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KYRÖLÄN SORANOTTOALUE
Kohdenumero 2.2
Kunnostusraportti 5
Sijainti: Mynämäki
Koko: 1,5 ha
Pohjavesialue: Hiivaniitty, vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue.
Kaavat: Vakka-Suomen harjuseutukaavassa (1995) merkinnät pv; suojeltava pohjavesialue, sekä ah;
arvokas harjualue.
Suunnittelu: Krista Mäkelä, Vanhojen soranottoalueiden kunnostusprojekti.
Toteutus: Maarakennus: Länsi-Suomen aikuiskoulutuskeskus Innova; Puuston poisto: Metsänhoitoyhdistys Lounametsä.
Erityistä: Alue on lähellä Mynämäen keskustaa ja sen ympärillä on asutusta. Valtatie 8 kulkee aivan
alueen viereltä. Vanhan sorakuopan jyrkät, kasvittomat rinneluiskat rajautuvat arvokkaan harjualueen
rajaukseen.
Kunnostuksen tavoite: Tavoitteena on kunnostaa maisemavaurio osaksi ympäristöään ja parantaa
näin myös alueen käytettävyyttä sekä kohentaa tiemaisemaa. Alue tulee jäämään metsätalouskäyttöön.
Toteutumisaikataulu: Kohde kartoitettiin vuoden 2005 keväällä. Suunnitelma valmistui syksyn aikana
ja se hyväksyttiin vuoden 2005 lopussa. Arvokkaan harjualueen rajauksen vuoksi lausuntoa pyydettiin
myös maakuntaliitolta. Suunnitelman mukaisten urakoiden kilpailuttaminen vei muutaman kuukauden.
Varsinaisiin maastotöihin päästiin keväällä ja kohde valmistui kesällä 2006.
Hehtaarihinta: 4374 €/ha.

__________________________________________________________________
JÄRVENKALLION SORANOTTOALUE
Kohdenumero 2.3
Kunnostusraportti 6
Sijainti: Mynämäki
Koko: 11 ha
Pohjavesialue: Hiivaniitty, vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue.
Kaavat: Vakka-Suomen harjuseutukaavassa (1995) merkinnät ET/pv; vedenottamon lähialue, sekä
pohjoisosalla pv/s; pohjavedenottamon suoja-alue.
Suunnittelu: Ryhmätyönä tehty projektityö, Turun ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen koulutusohjelma; suunnitelman viimeistely Marjukka Koivio Turun amk, kestävän kehityksen koulutusohjelma.
Toteutus: Maarakennus: Länsi-Suomen aikuiskoulutuskeskus Innova; Puuston ja kantojen poisto:
Monirakenne Kajantola Oy.
Erityistä: Alue on lähellä Mynämäen keskustaa ja sen ympärillä on asutusta. Valtatie 8 kulkee aivan
alueen viereltä. Alueella on ollut sekä soranottoa että kallionlouhintaa. Louhokseen syntynyttä lampea
käytetään uimapaikkana ja koko aluetta lähivirkistysalueena.
Kunnostuksen tavoite: Tavoitteena on kunnostaa maisemavaurio osaksi ympäristöään ja parantaa
näin alueen käytettävyyttä sekä kohentaa tiemaisemaa. Kunnostamisessa otetaan huomioon alueen
luonne vapaa-ajanviettopaikkana, vaikka sinne ei ole suunnitelmissa rakentaa varsinaisia virkistyskäyttörakenteita.
Toteutumisaikataulu: Kohteen maatutkaukset, kartoitukset ja luontoselvitykset tehtiin kevään ja kesän 2005 aikana. Suunnitelma valmistui syksyn aikana ja se hyväksyttiin vuoden 2005 lopussa. Puuston poistoon päästiin alkuvuodesta ja varsinaisiin maarakennustöihin toukokuussa 2006. Töitä jatkettiin kesätauon jälkeen loppuvuodesta 2006 sekä keväällä 2007. Kohde valmistui elokuussa 2007.
Hehtaarihinta: 3040 €/ha.

___________________________________________________________________
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TULEJÄRVEN SORANOTTOALUE
Kohdenumero 7.1
Kunnostusraportti 7
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 suojaaluemääräyksistä 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.
Hehtaarihinta: 5620 €/ha.

___________________________________________________________________
MOTELLIN SORANOTTOALUE
Kohdenumero 4.2
Kunnostusraportti 8
Sijainti: Mynämäki
Koko: 3 ha
Pohjavesialue: Motelli, vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue.
Kaavat: Vakka-Suomen harjuseutukaavassa (1995) merkinnät ET/pv; vedenottamon lähialue, sekä
M/km; maa- ja metsätalousvaltainen alue, jonka toteuttaminen edellyttää maa-ainesten otosta vaurioituneiden osien kunnostamista ja maisemointia.
Suunnittelu: Krista Mäkelä, Vanhojen soranottoalueiden kunnostusprojekti.
Toteutus: Maarakennus: Länsi-Suomen aikuiskoulutuskeskus Innova; Puuston poisto: L-S Metsäenergia Oy.
Erityistä: Kunnostuskohde on osa laajaa soranottoaluetta. Alueella on ollut useita maanomistajia,
mikä tekee kunnostamisesta ja jälkikäytöstä hankalaa. Alue näkyy valtatie 8 tiemaisemassa.
Kunnostuksen tavoite: Tavoitteena on kunnostaa maisemavaurio osaksi ympäristöään ja parantaa
näin alueen käytettävyyttä sekä tiemaisemaa. Alue tulee jäämään metsätalouskäyttöön. Kunnostuksen yhteydessä saatavia maa-aineksia oli tarkoitus käyttää lähiympäristössä olevien pohjavesilampien
täyttämiseen, mutta suunnitelmasta luovuttiin, kun kuudesta maanomista yksi perui osallistumisensa
hankkeeseen. Suunnitelma toteutettiin karsitusti, lähinnä maisemallisena parannuksena.
Toteutumisaikataulu: Kohde kartoitettiin vuoden 2006 kesällä. Suunnitelma valmistui syksyn aikana
ja se hyväksyttiin vuoden 2007 alussa. Suunnitelman mukaisten urakoiden kilpailuttaminen vei muutaman kuukauden. Puusto poistettiin huhtikuussa 2007 ja varsinaisiin maastotöihin päästiin syyskuussa 2007. Kohde valmistui marraskuulla 2007.
Hehtaarihinta: 7160 €/ha.

___________________________________________________________________
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KROUVINUMMEN SORANOTTOALUE
Kohdenumero 6.3
Kunnostusraportti 9
Sijainti: Laitila
Koko: 3 ha
Pohjavesialue: Krouvinummi, vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue.
Kaavat: Vakka-Suomen harjuseutukaavassa (1995) merkinnät M/km; maa- ja metsätalousvaltainen
alue, jonka toteuttaminen edellyttää maa-ainesten otosta vaurioituneiden osien kunnostamista ja maisemointia, sekä SM, muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös, jonka kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty. Alueella on myös merkintä or/1, ohjeellinen
rajaus, jonka osoittamaan alueeseen liittyy selvitystarvetta muinaismuistoalueen suoja-aluerajauksen
osalta.
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 sekä hyviä maa-aineksia
sisältäviä rajakannaksia, että lähelle pohjavettä kaivettua soistuvaa kosteikkoa ja matalia pohjavesilampia.
Kunnostuksen tavoite: Kunnostuksen tavoitteena on kasvattaa pohjaveden suojakerrosta lähellä
vedenottamoa olevalla vanhalla, liian lähelle pohjavettä kaivetulla soranottoalueella. Täyttöihin tarvittavat maamassat saadaan lähellä olevista rajakannaksista. Tavoitteena on myös muuttaa kaivualueet
osaksi lähiympäristöään ja parantaa näin alueen käytettävyyttä metsätalousmaana. Alueet tulevat
kunnostuksen jälkeen jäämään metsätalouskäyttöön.
Toteutumisaikataulu: Kohde kartoitettiin vuoden 2006 kesällä. Suunnitelma valmistui syksyn aikana
ja se hyväksyttiin vuoden 2007 alussa. Vuoden alussa pyydettiin kunnostussuunnitelmasta lausuntoa
museovirastolta ja kunnostuksen hyväksyvä vastaus saatiin keväällä 2007. Suunnitelman mukaisten
urakoiden kilpailuttaminen vei muutaman kuukauden. Puusto poistettiin huhtikuussa 2007 ja varsinaisiin maastotöihin päästiin toukokuussa 2007. Kohde valmistui syyskuulla 2007.
Hehtaarihinta: 6853 €/ha.
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5. HANKKEEN TALOUS
Hankkeen kustannusarvio on laskettu Anita Salon tekemän esiselvityksen perusteella. Alkuperäisessä kustannusarviossa toteutuskustannuksia on 266460 euroa (53%)
ja suunnittelukustannuksia 231600 euroa (47%), eli yhteensä 498060 euroa. Kustannusarviota pienennetään ensin pudottamalla vuosi 2008 pois, eli kokonaiskustannusarvio pienenee 474839 euroon. Koska kuntien vuosittaiset rahoitusosuudet uhkaavat
hankkeen loppuvaiheessa nousta liian suuriksi, pienennetään kustannusarviota vielä
421093 euroon.
Hankekokonaisuus on jaettu osahankkeisiin. Viimeistä lukuun ottamatta osahankkeille joudutaan hakemaan jatkoaikaa.
1. Osahanke
2. Osahanke
3. Osahanke
4. Osahanke

4.2.2003 – 31.7.2004 Jatkoaikaa 30.11.2005 saakka.
1.8.2004 – 31.7.2005 Jatkoaikaa 31.8.2006 saakka.
2.11.2005 – 31.12.2006 Jatkoaikaa 31.5.2007 saakka.
1.1.2007 – 31.12.2007

Toiminta hankkeessa alkaa projektikoordinaattorin aloitettua työnsä 1.3.2004 ja se
päättyy 31.12.2007. Hankkeen lopullinen kokonaiskustannusarvio on 421093 euroa.
Tämä jakautuu rahoituspäätösten mukaan siten, että suunnittelun osuus on 254706
euroa (60%) ja toteutuksen 166387 euroa (40%).
Hanke kääntyy suunnittelupainotteiseksi siinä vaiheessa, kun kustannusarviota joudutaan täsmentämään ensimmäisen hankevuoden suunnittelupainotteisuuden takia.
Toisaalta hankkeen toteutusosuus on edelleen riittävän laaja Aikuiskoulutuskeskus
Innovan resursseihin nähden, sillä maastotöiden käynnistyttyä toisen hankevuoden
kesällä oppilaat ovat koko hankkeen ajan täystyöllistettyjä.
Koko hankkeen ajalta kustannukset on jaettu neljään osahankkeeseen seuraavasti:
1

2

3

4

YHTEENSÄ

Suunnittelu

40000,00

62151,00

99322,00

53233,00

254706,00

Toteutus

22100,00

49287,00

60710,00

34290,00

166387,00

YHTEENSÄ

62100,00

111438,00

160032,00

87523,00

421093,00
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Osahankkeet jakautuvat kahteen tai kolmeen maksatukseen. Osahankkeiden maksatukset ovat menneet osittain päällekkäin siten, että toteutuskulujen maksatus on laahannut jäljessä suunnittelukulujen maksatukseen nähden.
SUUNNITTELU

TOTEUTUS

YHTEENSÄ

23050,88
16949,12

0,00
22100,00

23050,88
39049,12

58756,79
3397,12
0,00

9763,19
32155,35
7368,56

68519,98
35552,47
7368,56

32680,56
27787,92
38853,52

0,00
23409,36
37300,64

32680,56
51197,28
76154,16

1. Maksatus
2. Maksatus
3. Maksatus

3404,25
23369,12
18147,75

763,12
11959,79
22569,54

4167,37
35328,91
40717,29

YHTEENSÄ

246397,03

167389,55

413786,58

1. osahanke
1. Maksatus
2. Maksatus

2. osahanke
1. Maksatus
2. Maksatus
3. Maksatus

3. osahanke
1. Maksatus
2. Maksatus
3. Maksatus

4. osahanke

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat siis 413786,58 euroa, joista suunnittelukulujen
osuus on yhteensä 246397,03 euroa (60%) ja toteutuskulujen 167389,55 euroa
(40%).
Kolme ensimmäistä osahanketta jakautuvat suunnitellusti suunnitteluun ja toteutukseen, mutta neljännessä osahankkeessa toteutuksen osuus ylittyy ja suunnittelusta
jää rahaa käyttämättä seuraavasti:
4. Osahanke
Suunnittelu
Toteutus

1.
3404,25
763,12

2.

YHT:

3.

Myönnetty

Erotus

23369,12

18147,76

44921,13

53233,00

+ 8311,87

11959,79

22569,54

35292,45

34290,00

-1002,45

79227,97

87523,00

+ 7309,42

YHTEENSÄ

Koko hankkeesta jää siis käyttämättä 7309,42 euroa.
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Toteutuneet kustannukset jakautuvat seuraavasti ajalla 1.3.2004-31.12.2007:
Toteutuneet kustannukset
Aineet, tarvikkeet, toimistokulut
Palkka- ja henkilöstökulut

Euroa €
6289,98
171317,35
7808,92

Matkakulut

3461,58

Vuokrat

214077,38

Ostopalvelut

10828,36

Muut menot
YHTEENSÄ

413783,57

Prosenttia %

Prosenttiosuudet hankehakemuksessa

1,5

-

41

27

1,9

1,2

0,9

-

52

67

2,7

4,4

100

100

Suurin yksittäinen kustannuserä on ostopalvelut. Ostopalveluihin sisältyvät kaikki
maarakennustyöt, eli varsinainen kunnostaminen, sekä kaikki asiantuntijapalvelut,
kuten erilaiset selvitykset ja kartoitukset.
Seuraavaksi suurimpaan menoerään, palkka- ja henkilöstökuluihin, sisältyy projektikoordinaattorin sekä projektityöntekijöiden palkat. Alkuperäisen suunnitelman mukaan projektityöntekijä toimii puolipäiväisenä hankkeen viimeiset vuodet ja kunnostussuunnitelmat tilataan asiantuntijapalveluina. Alkuperäisissä suunnitelmissa ei
myöskään varauduta projektityöntekijöiden palkkaamiseen. Hanke toteutetaan kuitenkin siten, että projektikoordinaattori on kokoaikainen ja hän tekee myös kunnostussuunnitelmat. Jotkut asiantuntemusta vaativat työt päätetään teettää palkkaamalla
opiskelijoita projektityöntekijöiksi sen sijaan, että työt tilattaisiin yrityksiltä. Tämä palvelee myös hankkeen koulutuksellisia tavoitteita.
Erilaisien selvityksien tarvetta ei ole otettu huomioon alkuperäisessä hankesuunnitelmassa, joten niiden lisääminen hankkeen toteutukseen kasvattaa suunnittelukulujen osuutta. Muilta osin hanke etenee melko hyvin alkuperäisten suunnitelmien mukaan. Kaikki muutokset hyväksytetään Lounais-Suomen ympäristökeskuksella.
Koko hankkeen ajalta kustannukset jakautuvat seuraavasti:
Avustus

Laitila

Mynämäki

Pyhäranta

Suunnittelu

172477,92

39177,13

25871,69

8870,29

Toteutus

83694,78

44358,23

29293,17

10043,37

YHT

256172,7

83535,36

55164,86

18913,66

Suurin talouteen liittyvä ongelma on hankkeen aloituksen lykkääntyminen, joka johtaa hankkeen painottumiseen viimeisille vuosille. Tämä puolestaan kasvattaa loppuvaiheen kustannuksia niin paljon, että kuntien rahoitusosuudet kasvavat yli sen, mihin kunnat ovat vuosittain sitoutuneet. Tilannetta yritetään tasata siirtämällä kuntien
ensimmäiselle hankevuodelle varaamia, osittain käyttämättä jääviä rahoja ennakoiksi
tuleville vuosille. Menetelmä ei kuitenkaan toimi kunnallisessa taloushallinnossa ja se
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aiheuttaa vain sekaannuksia. Osa myönnetystä rahoituksesta on tästä syystä jätettävä käyttämättä. Palautus tehdään vuoden 2006 aikana, jolloin rahat on vielä mahdollista siirtää muiden hankkeiden käyttöön.
Kuntarahoituksen ja avustusrahan erilainen aikataulutus hankaloittaa hankkeen toteuttamista. Kuntien talousarviot tehdään vuosittain, kun taas avustus on käytössä
osahankkeiden määrittämänä ajanjaksona. Hankkeessa tulee tilanteita, jolloin joidenkin töiden laskuttamista on viivytettävä tai aikaistettava, jotta maksu saataisiin
tehtyä tietylle vuodelle varatuista rahoista. Kuntien hitaus yleisten kulujen, kuten puhelimen, vuokran, kopioiden jne. laskemisessa pitkittää tilinpäätöksen tekemistä pitkälle kevättalveen, mistä syystä joitain laskutuksia on tehtävä ensin arvioimalla ja
vasta lopullisen tilinpäätöksen varmistuttua voidaan laskea mahdolliset saatavat tai
palautukset. Joissain tapauksissa tehdään siis turhaa moninkertaista työtä. Kunnankin hallinnoimalle hankkeille saattaisi olla käytännöllisempää teettää kirjanpito yksityisellä yrityksellä ja maksaa yleiset kulut laskutuksen mukaan.
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6. HANKKEEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
6 . 1 H an ke su u n n i t e l m an j a t o t u t u kse n v a st a avu u s
Vanhojen soranottoalueiden kunnostusprojektin alkuvaiheessa hankkeen päätavoite,
soranottoalueiden kunnostaminen, on selvillä, mutta keinoja tavoitteen saavuttamiseksi ei ole juurikaan mietitty. Hankkeen alkuperäinen hankesuunnitelma on melko
epätarkka, joten projektin vetäjän ensimmäinen työ on suunnitelman laatiminen.
Suunnitelma käsitellään melko pintapuolisesti ohjausryhmässä, mikä antaa toisaalta
vapaat kädet hankkeen toteuttamiselle, mutta toisaalta jättää tavoitteet ja toteutuksen
keinot hieman epäselviksi.
Hankkeen yhtenä tavoitteena on lisätä vanhojen soranottoalueiden kunnostamiseen
liittyvää osaamista, mihin päästään toteuttamalla kunnostukset yhteistyössä erilaisten
oppilaitosten kanssa. Oppilaitosyhteistyö laajentuu ja monipuolistuu hankkeen aikana
merkittävästi, mikä tuo uusia näkökulmia hankkeen toteuttamiseen.
Hanketta suunniteltaessa on suunnitteluosioksi kaavailtu ainoastaan projektin hallinnointia ja näytteidenottoa. Alkuperäinen ajatus on teettää kunnostussuunnitelmat rakennusrestauroinnin opiskelijoilla tai tilata ne yksityisiltä suunnittelutoimistoilta. Tilanne muuttuu, kun hankkeen vetäjän on mahdollista tehdä suunnitelmia omana työnään ja toisaalta käy ilmi, että rakennusrestauroinnin opiskelijoilla ei ole riittävää
ammattitaitoa suunnitelmien laatimiseen. Oppilaitosyhteistyölle on siis keksittävä uusia muotoja. Tässä vaiheessa mukaan otetaan ammattikorkeakoulun rakennusrestauroinnin koulutusohjelman lisäksi kestävän kehityksen ja yhdyskuntatekniikan koulutusohjelmat. Myös Turun yliopiston maaperägeologian osaston kanssa aletaan tehdä pienimuotoista yhteistyötä.
Oppilaitosyhteistyön tärkein muoto, yhteistyö Innovan maarakennuskoneenkuljettajalinjan kanssa sujuu alkukankeuksien jälkeen hyvin. Hankkeen kunnostuskohteet tarjoavat opiskelijoille erinomaisen harjoittelumaaston ja toisaalta opiskelijoille saadaan
välitettyä tärkeää tietoa mm. pohjavesialueilla toimimisesta. Oppilaitoksella on käytössään monipuolisesti työssä tarvittavaa kalustoa sekä ammattitaitoiset kouluttajat.
Hankkeen kestäessä ja kokemuksen lisääntyessä on mahdollista miettiä uusia ja parempia keinoja kunnostuksien toteuttamiseen.
Hankkeen suunnitteluosion kustannusarvio antaa mahdollisuuden erilaisten selvitysten tekemiseen. Osa selvityksistä, kuten hankealueen hydrogeologian ja luontoarvojen selvittäminen, tehdään kunnostussuunnittelun pohjaksi. Lisäksi hankkeessa halutaan ottaa kantaa myös sellaisten sorakuoppien tilaan, joita ei ole mahdollista kunnostaa tai jotka eivät siten kuulu alkuperäiseen hankesuunnitelmaan. Päätetään, että
sekä kotitarveottajille että sorakuoppien mökkiläisille laaditaan hankkeen aikana tehtävien selvitysten perusteella opaslehtiset.
Hankesuunnitelmassa on määritelty ne toimet, joita hankkeessa voidaan tehdä vanhojen soranottoalueiden kunnostamiseksi. Kuntien välisen projektisopimuksen mukaan hankkeessa kunnostamisella tarkoitetaan toimenpiteitä, kuten maastokartoitusta, vaaitusta, kairauksia, luotauksia, täyttöjä, kunnostukseen liittyvää lisäottoa, raakaaineen hankintoja, kunnostussuunnitelmien laatimista, lampien puhdistusta, kaivuu-
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ja tasaustöitä, näytteiden ottoa, taimien istutusta, pintakasvillisuuden kylvöä, pintaverhoiluja kuten humusmaan levitystä, eroosiorakennelmia sekä muita vastaavia toimenpiteitä. Näihin toimenpiteisiin sisältyy lisäksi työn ohjaus, valvonta ja hallinnointi
sekä niihin liittyvät kulut ja hankintamenot. Myös tiedottaminen, vuokrakulut sekä
erikseen hankittavat aineet, koneet ja tarvikkeet kuuluvat edellä mainittuihin toimenpiteisiin. Näitä toimenpiteitä on taimien istuttamista ja eroosiorakennelmien rakentamista lukuun ottamatta kaikkia toteutettu hankkeen aikana.
Projektisopimuksen mukaan kunnostamisella ei kuitenkaan tarkoiteta maanomistajan
ja hankkeen välillä tehdyn kunnostussopimuksen mukaisia velvoitteita, alueilla mahdollisesti olevien romujen poiskuljetusta, pilaantuneiden maa-alueiden massanvaihtoa taikka kunnostamisen jälkikäyttörakentamista kuten virkistys- tai matkailualueiden
rakenteita tai rakennelmia. Tällaisia toimenpiteitä ei hankkeen aikana tehdä ja niiden poissulkeminen kunnostushankkeesta on perusteltua. Mikäli hanke keskittyisi
peruskunnostuksen lisäksi enemmän alueiden jälkikäyttöön, saattaisi esimerkiksi joidenkin virkistyskäyttörakenteiden perustuksien rakentaminen olla järkevää. Vanhojen
soranottoalueiden kunnostusprojektissa lähimmäs virkistyskäyttörakentamista päästään siirrettäessä kunnostuskohteelta löytynyttä hienoa hiekkaa samalla alueella olevan lammen rantahiekaksi.

6 . 2 H an kk e en o n g e l m i a j a o n n i st u m i si a
Hankkeessa mukana olleiden kuntien edustajat ovat erittäin tyytyväisiä kunnostettujen alueiden määrään. Kunnostuksia tehdään yhtä paljon kaikille kunnille, vaikka rahoitusosuuden ovatkin erilaisia. Kunnostettujen alueiden pinta-ala tosin vaihtelee.
Esiselvityksessä rahoitusosuudet on jaettu kaikkien soranottoalueiden pinta-alojen
suhteessa; jako olisi ollut parempi tehdä toteutettavien kohteiden suhteessa, mutta
niitä ei vielä hankkeen alkuvaiheessa ollut tiedossa.
Ohjausryhmän jäsenet toteavat, että hankkeen toteutusosion käynnistyminen olisi
ollut tehokkaampaa, mikäli alkuun olisi tehty laajempi suunnitteluosio vaikkapa omana hankkeenaan. Muutenkin rahoitus olisi voinut olla aluksi suunnittelupainotteista ja
loppuvaiheessa toteutuspainotteista. Avustuksen maksamisen kannalta tämä ei ole
ongelma, mutta kunnille toteutusosion painottuminen hankkeen loppuun tarkoittaa
kulujen kasvamista. Tästä syystä hankkeen kokonaiskustannusarviota joudutaan viimeisenä vuotena pienentämään. Nämä ongelmat on otettu huomioon Porin seudulle
suunnitellussa Paluksen MAKU –hankesuunnitelmassa.
Hankkeen toteutusosion hidas käynnistyminen aiheuttaa ongelmia aikuiskoulutuskeskukselle, joka on jo ensimmäisenä kesänä varautunut tekemään kunnostustöitä
hankkeelle ja joutuu töiden puutteessa etsimään nopeasti korvaavia työkohteita. Kun
hanke toisen maastotyökauden lopulla pääsee kunnolla käyntiin, kehittyy yhteistyö
maarakennuskoulutuksen kanssa joustavaksi ja molempia osapuolia palvelevaksi.
Hankkeessa on mahdollista pitää jatkuvasti muutamaa kunnostuskohdetta varalla tai
puolivalmiina, mikä helpottaa koulutuskeskuksen töiden järjestelemistä. Esimerkiksi
uusille opiskelijoille löytyy aina turvallinen ja helppo harjoittelualue joltain kunnostettavalta soranottoalueelta. Lisäksi opiskelijat kokevat mielekkääksi tehdä töitä heti
alusta lähtien todellisissa työkohteissa. Myös hankkeelle oppilaitoksen kanssa työs-

33

kenteleminen antaa toteutuksien aikatauluihin joustovaraa. Molempien osapuolien
toimintatavat kehittyvät vuosien kuluessa ja se synnyttää uusia oivalluksia.
Ammattikorkeakoulun kanssa suunnitellun yhteistyön todetaan heti alusta lähtien tarvitsevan uusia muotoja. Kunnostussuunnitelmien teettäminen asiaan perehtymättömillä rakennusteknisen alan opiskelijoilla on mahdotonta, mutta erilaisia selvityksiä ja
muuhun kuin pelkästään peruskunnostukseen painottuvia suunnitelmia opiskelijat
pystyivät tekemään. Yhteistyö ammattikorkeakoulun kanssa alkaa aktiivisena, mutta
hiipuu hankkeen loppua kohti. Monet projektisuunnitelmat jäävät toteuttamatta joko
kiinnostuneiden opiskelijoiden tai asiaan perehtyneen ohjaajan puutteen vuoksi. Osa
jo aloitetuista projekteista jää kesken. Tavoitteiden toteutumatta jääminen ammattikorkeakoulun kanssa johtuu lähinnä siitä, että toimivia yhteistyömuotoja ei löydetä.
Työtavat olisi ollut järkevää lyödä tarkemmin lukkoon heti projektin alkuvaiheessa.
Pyrkimykset yhteistyöhön muiden oppilaitoksien, esimerkiksi peruskoulujen, sekä
erilaisten harrastusryhmien kanssa eivät johda tuloksiin. Hankkeessa suunnitellut
kokonaisuudet eivät ole tarpeeksi valmiita, jotta koulut voisivat ottaa niitä sellaisenaan ohjelmaansa. Erilaisten toimintamuotojen kehittäminen yhteistyössä ei ole
mahdollista myöskään oppilaitoksia vaivaavan ajan- ja rahanpuutteen vuoksi.
Yhteistyö maanomistajien kanssa alkaa virkistyä vasta hankkeen loppuvaiheessa.
Alussa maaomistajat ovat epäileviä eivätkä halua ketään määräämään, mitä heidän
tulisi tehdä omalla maallaan. Vanhojen soranottoalueiden ongelmia ei nähdä tai niitä
ei haluta nähdä. Maanomistajien kiinnostus herää sen myötä, kun maastossa on voinut seurata kohteiden valmistumista. Yhteydenottoja ja kyselyitä alkaa tulla, mutta
vasta siinä vaiheessa, kun kunnostettavat alueet on jo lyöty lukkoon. Suunnitelmissa
ollut tiedotustilaisuus jää pitämättä, sillä sopivaa ajankohtaa ei tunnu löytyvän. Sopiva aika olisi hankkeen loppupuolella, jolloin esiteltävänä olisi valmiita kohteita, mutta
silloin se on jo liian myöhäistä sillä kunnostuksia ei pystytä meneillään olevan hankkeen puitteissa enää tarjoamaan. Kohteita saadaan kunnostettua riittävästi ja kiireellisimmiltä alueilta, mutta toisaalta yhteydenpito maanomistajien kanssa jää melko
vähäiseksi. Kotitarveottajien opastamisen ja lehtijuttujen kautta tietoa saadaan kuitenkin välitettyä.
Tasapuolisuuden vaatimusta on hankala noudattaa sekä kuntien että maanomistajien
kanssa toimittaessa. Hankkeen tavoitteet ja niiden toteuttaminen eivät ole riippuvaisia kunta- tai maanomistusrajoista. Jonkin verran kritiikkiä aiheuttaa se, että kunnostuskohteet valitaan ensisijaisesti kiireellisyyden perusteella.
Ohjausryhmän mielestä hankkeen toteutusvaiheen budjetti olisi voinut olla suurempi.
Toisaalta suunnitteluosion suuri osuus mahdollistaa erilaisten selvitysten teettämisen
sitä mukaa, kun niiden tarpeellisuus työn edetessä selviää. Näin hanke pystyy tuottamaan myös sellaisia tuloksia, joiden tarpeellisuutta ei hankkeen alkuvaiheessa osata ennakoida. Tällaisia ovat mm. luontoselvitykset, maatutkaukset, pohjavesialueiden
suojelusuunnitelma sekä mökkiläisten opas.
Yhteistyö ja tiedonvaihto muiden hankkeiden kanssa sujuu kohtalaisen hyvin. Valtatie
8 ympäristössä toteutettavan Maisemasavotta –hankkeen kanssa sovitaan niistä
kohteista, jotka ovat molempien hankealueella. Tällaisia on lähinnä Mynämäen Mo-
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tellin alueella. Porin seudun SEMOPOSU –hankkeen kanssa tiivis yhteistyö jatkuu
lähes kahden vuoden ajan lähinnä tietojen, ajatuksien ja kokemuksien vaihtona.
Arkeologiakeskus Untamala tarjoaa hankkeelle paljon tietoa muinaisjäännöksistä ja
niiden tunnistamisesta. Keskuksesta luvataan tarvittaessa opastusta asiasta myös
maarakentajille; hankealueellahan on tehty runsaasti löytöjä nimenomaan soranoton
yhteydessä. Keskukseen on suunnitteilla ympäristöön liittyvä kesänäyttely johon
myös Vanhojen soranottoalueiden kunnostusprojektin on tarkoitus osallistua, mutta
rahanpuutteen vuoksi keskus lopettaakin toimintansa ennen näyttelyn toteutumista.
Tiehallinnon Turun tiepiiri antaa hankkeelle tarpeellista tietoa pohjavesisuojauksista.
Suojauksia rakennetaan hankkeen kestäessä Motellin pohjavesialueelle ja sen myötä
useiden pienien soranottoalueiden kunnostustarveluokkaa voidaan laskea kohtalaiseen tai vähäiseen. Vaikka tiedon kulku pohjavesisuojauksien yhteydessä sujuu hyvin, aiheutuu ongelmia siitä, että valtatie 8 perusparannussuunnitelmista ei ole tarkkaa tietoa saatavilla. Mynämäen Järvenkallion kunnostuskohde joudutaan toteuttamaan sen tiedon pohjalta, että jollain tavalla perusparannussuunnitelmat tulevat vaikuttamaan alueeseen, mutta kukaan ei osaa sanoa miten.
Kunnostuksia saadaan tehtyä niin paljon kun toteutukseen varattujen rahojen puitteissa on mahdollista. Kaikkea hankkeessa suunniteltua ei ehditä kuitenkaan toteuttamaan ja useita oppilaitosyhteistyöhön perustuvia selvitysideoita jää suunnitteluasteelle. Hankkeen etenemisen myötä herää kiinnostus selvittää mm. pohjavesilampien
täyttämiseen käytettävää harjuainesta korvaavia materiaaleja, sekä pohjavesilampien
ekologiaa ja kehittymistä.
Hankkeen tavoitteet täyttyvät ja kaikkiaan hanke onnistuu hyvin. Ongelmia ilmenee,
mutta niistä on mahdollista selvitä. Monessa tapauksessa ongelmat vievät hanketta
eteenpäin ja auttavat löytämään uusia näkökulmia tai paljastavat tärkeitä tutkimuskohteita. Kaikki suunnitteluosiossa keskenjääneet suunnitelmat ovat hankesuunnitelmaan kuulumattomia, eli jo niiden esiin nostaminen on hyvä tulos. Näiden tutkimusaiheiden parissa mahdollisten uusien hankkeiden on hyvä jatkaa.
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7 . H A N K K E E N JÄ L K E E N
7 . 1 J at ko t o i m en p i t e et
Soranottoalueiden kunnostaminen toivottavasti jatkuu myös Vanhojen soranottoalueiden kunnostusprojektin päätyttyä. Hankkeen aikana valmistuneet raportit ja julkaisut ovat pohjana uusien kunnostuksien suunnittelulle. Myös hankkeen verkkosivut
jäävät selattaviksi Laitilan kaupungin sivustoille.
Hankkeessa valmistuu muutama kunnostussuunnitelma sekä yksi maaainestenottosuunnitelma, joiden toteuttaminen jää maanomistajien harkittavaksi. Ainakin yhtä kunnostussuunnitelmaa ollaan jo toteuttamassa. Lisäksi hankkeen Laitilan
kaupungin omistamalle vanhalle soranottoalueelle tekemä kunnostussuunnitelma
tullaan toteuttamaan siten, että aluetta käytetään aikuiskoulutuskeskus Innovan harjoittelukenttänä ja kunnostus tehdään valmiiksi harjoitustöinä noin viiden vuoden aikana.
Hankkeen aikana tehty soranottoalueiden kartoitus on hyvä pohja lähivuosina alkavalle Varsinais-Suomen SOKKA-projektille, missä kartoitetaan vanhoja soranottoalueita ja arvioidaan niiden kunnostustarvetta. Osa kartoituskorttien tiedoista siirretään
Lounaispaikkaan, varsinaissuomalaisten paikkatietotoimijoiden yhteistyöverkostoon,
missä tiedot ovat helposti kaikkien saatavilla. Paikkatietoa varten koottua materiaalia,
kuten esiselvitysjulkaisua sekä kartoituskortteja, säilytetään paikkatietoarkistossa
Turun yliopiston maantieteen laitoksella.
Hankealueelle jää vielä paljon kunnostettavia soranottoalueita. Niiden kunnostaminen jatkohankkeella ei ole järkevää, vaan seuraava vaihe on maanomistajien oman
aktiivisuuden lisääminen. Jotkut maanomistajat ovatkin jo kyselleet kunnostamismahdollisuuksista. Maarakentajista ainakin alueella toimivalla Innovalla on nyt niin
paljon kokemusta asiasta, että kunnostaminen onnistuu ilman hankettakin.
Hankkeen aikana saatavat kokemukset halutaan luovuttaa hyödynnettäviksi ja edelleen kehitettäviksi. Karhukunnissa on vuosien 2006-2007 ajan käynnissä Seudullinen
maa-ainestenottoa ja pohjaveden suojelua ohjaava hanke – SEMOPOSU – jonka
jatkoksi jonkinlainen kunnostushanke sopii erinomaisesti. SEMOPOSUN kanssa tehdäänkin tiivistä yhteistyötä ja Vanhojen soranottoalueiden kunnostusprojekti osallistuu vuoden 2007 lopulla valmistuvan Paluksen MAKU – hankesuunnitelman valmisteluun.

7 . 2 S eu r an t a
Hankkeen pääasiallinen tarkoitus on pohjaveden suojelu ja puhtaan pohjaveden saatavuuden turvaaminen. Tähän pyritään kunnostamalla vanhoja, lähellä vedenottamoita sijaitsevia kaivualueita. Työ on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää, joten hyvänä tuloksena voidaan pitää raakaveden laadun säilymistä ennallaan. Veden laatua seurataan säännöllisesti kaikilla vedenottamoilla vesihuoltolaitoksen omien tarkkailusuunnitelmien mukaisesti myös hankkeen jälkeen.
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Kunnostettujen alueiden kasvillisuuden kehittymisen seuranta päättyy hankkeen
päättyessä. Jo nyt voidaan todeta kaikkien alueiden kasvillisuuden lähteneen kehittymään lupaavasti, joten seuraava toimenpide aluilla tulee olemaan metsänhoitosuunnitelmien mukainen taimikon hoito.
Aikuiskoulutuskeskus Innova saa hankkeesta runsaasti hyötyä vaihtelevien työkohteiden ja selkeiden, helposti saavutettavien harjoittelualueiden myötä. Vastaavanlaiset kohteet olisivat tarpeen jatkossakin, joten oppilaitos on aktiivisesti mukana myös
Porin seudulle suunniteltavan hankkeen suunnittelussa. Vanhojen soranottoalueiden
kunnostusprojektin aikana syntyneiden toimintamallien siirtyminen eteenpäin ja kehittyminen edelleen ovat todennäköisiä uuden hankkeen alkaessa.
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