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1. LÄHTÖTILANNE 
 
Hakemuksen kohteena oleva maa-ainesalue sijaitsee Halsuan kunnan Liedeksen ky-
lällä kiinteistöllä Nuoliharju 10:13 (074 – 403 – 10 – 13). Kiinteistön kokonaispinta-
ala on 78,275 ha josta maa-ainesten ottoalueen osuus noin 2,25 hehtaaria. 
 
Maa-ainesten otto alueella on aloitettu kotitarvekäyttönä viereisen turkistila-alueen 
rakentamisen yhteydessä vuonna 2011. Tässä yhteydessä sekä rakentamisen edetes-
sä alueelta on irrotettu ottotoimintana 34 432 m3-ktr sekä tarha-alueen rakentamisen 
yhteydessä massanvaihtoina noin 10 000 m3-ktr. Massoista osa on murskattu siirret-
tävää murskauskalustoa käyttäen. Osa irrotetusta maa-aineksesta on käytetty turkis-
tilarakentamiseen ja osa on edelleen varastoituna myöhempää käyttöä varten. 
 
 
2. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS 
 
Kiinteistö, jolle toiminta sijoitetaan, on Meri Turkis Oy:n sekä Sea Fur Oy:n yhteis-
omistuksessa. Omistajat ovat laatineet kiinteistöstä yhteiskäyttösopimuksen. 
  
Kiinteistön Nuoliharju 10:13 naapurikiinteistöt yhteystietoineen on esitetty hakemuk-
sen liitteessä. 
 
Hankealueen lähialueen maankäyttö on pääasiallisesti talousmetsää ja peltoa. Alueen 
Maasto vaihtelee kivikkoisesta kangasmaastosta vähäpuustoiseen nevaan. Lähimmät 
pellot ovat lounaassa noin 450 metrin etäisyydellä. 
 
Alueesta on laadittu ympäristö- ja luontoselvitys vuonna 2009 turkistila-aluetta kos-
kevan YVA-hankkeen yhteydessä. Tällöin Kalliopotinkankaan alueella todettiin pienia-
lainen kallio-louhikko metsikkö, joka täyttää metsälain mukaisen arvokkaan ja säily-
tettävän elinympäristön kriteerit. Kohde ei kuitenkaan sijoitu kiinteistölle Nuoliharju 
10:13 vaan kiinteistölle Petäjämaa 10:10. Varsinainen maa-ainesalue on ollut luonto-
selvitystä tehtäessä pääosin aukkona pientä siemenpuurykelmää lukuun ottamatta. 
 
Etäisyys paikallistielle 7511 (Köyhäjoentie) alueelta lounaaseen on maa-ainesalueen 
rajalta noin yksi kilometri. 
 
 
3. POHJAVESIOLOSUHTEET 
 
Kalliopotinkankaan pääasiallinen maaperän laatu on karkea soramoreeni, jonka seas-
sa on pienialaisia lajittuneita soralampareita. Silttisyys lisääntyy voimakkaasti noin 
kolmen metrin syvyydellä. Pintaosiltaan osa alueesta voidaan luokitella louhikkoiseksi. 
 
Ottoalue ei ole pohjavesialuetta eikä sen lähellä ole vedenottamoita, talousvesikaivo-
ja tai lähteitä. Ympäristöhallinnon pohjavesialueita koskevassa kartoitus ja uudelleen-
luokitushankkeessa alueen länsipuolelle perustettiin uusi pohjavesialue Isoneva 
(10 074 51). 
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4. LÄHIALUEEN MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS 
 
Hanke sijoittuu Kairinevan oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa merkinnällä ME-1 
(kotieläintalouden suuryksikköjen alue) varustetulle alueelle. Maa-ainesalueen itäpuo-
lella on suuri turkistila-alue rajoittuen välittömästi maa-ainesalueeseen. Lähimmät 
asuinrakennukset sekä vapaa-ajanasunnot sijaitsevat alueelta yli yhden kilometrin 
etäisyydellä. 
 
 
5. OTTAMISTOIMINTA 
 
Alueella 2012-2022 voimassa olevan luvan perusteella alueelta voidaan ottaa 67 500 
m3-ktr maa-aineksia. Aikaisempi ottotoiminta on tähän mennessä käsittänyt yhteensä 
noin 45 000 m3-ktr ottomäärän.  
  

Tässä lupahakemuksessa alueelle haetaan jatkolupaa ottaa 
maa-aineksia tasoon +132,00 alkuperäiseen ottosuunnitel-
maan sisältyvältä alueelta. Otettava määrä 22 500 m3-ktr. 

 
Alueen ottamistoimintaa voidaan tähänastisten havaintojen mukaan jatkaa suunnitel-
tuun tasoon osalla suunnittelualuetta noin 10 000 m2:n alalla. Irrotettava kokonais-
määrä on siten edelleen 67 500 m3-ktr, josta kaivannaisjätteen osuus on alkuperäi-
sessä suunnitelmassa ollut 8 875 m3-ktr. Alue on kuitenkin avattu lähes kokonaisuu-
dessaan, jonka vuoksi jatkolupaan liittyvän kaivannaisjätteen määrä on enintään 1 
000 m3-ktr. 
 
Ottamistoiminta on ympärivuotista ja tullaan saattamaan päätökseen kymmenen 
vuoden kuluessa jatkoluvan voimaantulosta. 
 
Tiivistelmä hakemuksen ja ottamissuunnitelman sisällöstä: 

• Jatkoluvan voimassaolo 10 vuotta 2022- 2032 
• Otettavat maa-ainekset (arvio): 

o Sora ja hiekka  2 500 m3-ktr 
o Moreeni  19 000 m3-ktr 
o Kaivannaisjätteet  1 000 m3-ktr 
o Yhteensä  22 500 m3-ktr 

• Käyttötarkoitus teiden ja rakennusten perustukset sekä hiekoitus 

• Alueen maisemointi ja tasaaminen varastokentäksi lupa-ajan päätyttyä 
 
Otettavien maa-ainesten laatu ja määräarvio perustuu havaintoihin alueelta otettujen 
maa-ainesten laadusta sekä peruskarttapohjaisiin pinnakorkeustietoihin. 
 
Osa sorasta voidaan seuloa maa-ainesalueella käyttötarkoituksen edellyttämällä ta-
valla. Moreenin murskaamiseen käytetään siirrettävää murskauskalustoa.  
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6. KONEET JA LAITTEET 
 
Alueella käytettäviä työkoneita ovat kaivinkoneet, pyöräkuormaajat ja dumpperit. 
Muuta toiminnassa käytettävää kalustoa ovat siirrettävät seulonta- ja murskauslait-
teet. 
 
Alueella ei säilytetä poltto- tai voiteluaineita. 
 
 
7. LIIKENNE 
 
Toimintaan liittyvä liikenne suuntautuu pääasiassa Petäjämaantietä (vanha Köyhäjo-
kitie) etelään ja edelleen Liedesojantietä (”turvetie”) pitkin Köyhäjoentielle. 
Toiminta on suurelta osin paikallista liittyen uuden turkistila-alueen rakentamiseen. 
Muiltakaan osin toiminnalla ei katsota olevan erityisiä vaikutuksia paikallisiin liiken-
nemääriin. 
 
Ottamisalueella ei sen verrattain pienen koon vuoksi ole tarpeen ryhtyä erillisjärjeste-
lyihin sisäisen liikenteen osalta. 
 
 
8. ALUEEN MERKITSEMINEN 
 
Loivaluiskaisena ja matalan ottamissyvyyden vuoksi alue ei edellytä erityistä rajaa-
mista esimerkiksi aidalla. 
 
 
9. VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN 
 
Maisema 
 
Hankkeella ei ole vaikutuksia maisemaan. 
 
Melu ja pöly 
 
Hankkeen melu- ja pölyvaikutukset jäävät paikallisiksi ja liittyvät lähinnä murskaus-
toimintaan satunnaisesti lyhytkestoisina jaksoina. Etäisyydet lähimpiin häiriintyviin 
asuin- ja vapaa-ajanrakennuksiin huomioiden hankkeella ei katsota olevan erityisiä 
haitallisia melu- tai pölyvaikutuksia. 
 
Otto- ja murskaustoiminnassa huomioidaan viereisen turkistilan vuosikierto eläimille 
ja tuotannolle aiheutuvien häiriöiden sekä vahinkojen estämiseksi.  
 
Luonnonolot 
 
Hankkeella ei sijaintinsa sekä alueella tapahtuvan laajamittaisen turkistilatoiminnan 
yhteydessä tapahtuvana katsota olevan vaikutuksia paikallisiin luonnonoloihin. 
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Pohjavedet 
 
Ottamistoiminnalla ei ole vaikutuksia vedenhankintaan tai luokiteltuihin pohjavesialu-
eisiin. Alueelle ei ottamistoiminnan jälkeen jää avovesipintoja.  
  
Pintavedet 
 
Hankkeella ei ole vaikutuksia pintavesiin. 
 
 
10. YMPÄRISTÖRISKIT JA TARKKAILU 
 
Ympäristöriskit 
 
Alueella tapahtuvan ottamistoiminnan ympäristöriskit liittyvät lähinnä toiminnassa 
käytettävien koneiden vaurioitumiseen ja näissä yhteyksissä tapahtuviin kemikaali- 
tai öljyvuotoihin. Alueella ei ole sähkölinjoja, erityistä sortumavaaraa eikä toiminnas-
sa käytetä räjähdysaineita kuin poikkeustapauksissa (yksittäiset suuret kivet). 
 
Alueella ei varastoida poltto- tai voiteluaineita. Työkoneiden tankkauksessa noudate-
taan huolellisuutta. Äkillisten kalustovaurioiden kuten hydrauliikkaletkujen vuotojen 
varalta alueella säilytetään työskenneltäessä tiivistä suoja-alustaa kuten pressua sekä 
riittävästi imeytysmateriaalia.  
 
Tarkkailu 
 
Otetun maa-aineksen määrästä ja laadusta pidetään kirjaa. Tiedot ilmoitetaan val-
vontaviranomaiselle vuosittain tammikuun loppuun mennessä. 
 
 
11. JÄLKIHOITO 
 
Ottamistoiminnan päätyttyä alueen pinnanmuodot tasataan normaalia metsämaata 
vastaavaan muotoon. Alueen reunaluiskat muotoillaan maisema- ja turvallisuusnäkö-
kohdat huomioiden (1:3) ja alue tasoitetaan varastoalueeksi. 
 
Alueelle muodostuvaa varastokenttää voidaan käyttää viereisen turkistilan tukitoimin-
tojen varastoalueena ja sille voidaan sijoittaa esimerkiksi lannan käsittelyssä tarvitta-
via kuivikemateriaaleja (turve/olki).  
  
Alueen luiskaamiseen ja maisemointiin käytetään ainoastaan alueelta peräisin olevia 
maa-aineksia.  



 Tuuliruusu 

 2022 

 
12. YHTEENVETO OTTAMISSUUNNITELMASTA 
 
Yhteenveto ottamissuunnitelman sisällöstä: 
 

• Jatkoluvan voimassaoloaika 10 vuotta 
• Alueen kokonaispinta-ala noin 22 500 m2, josta jatkoluvan tarkoittamaa otta-

misaluetta noin 10 000 m2.  
• Jäljellä olevan maa-aineksen määrä 22 500 m3-ktr 
• Ottamisen alin taso +132.00 
• Ei pohjavesipintaa, lammikoituminen estetään pinnanmuotoilulla 

• Ainesten pääasiallinen käyttötarkoitus teiden ja rakennusten perustaminen se-
kä hiekoitus 

• Alue tasoitetaan varastoalueeksi ottamistoiminnan päätyttyä 
 
 
Hakemuksen laadinnassa on sovellettu opasta Maa-ainesten ottaminen. Opas aines-
ten kestävään käyttöön. Ympäristöministeriön julkaisuja 2020:24. 
 
 
LIITTEET: 
 

• Alueen sijoittuminen ja rajaus – karttaliite 
• Suunnitelmakartta 20.01.2012, päivitetty 23.02.2022 

• Naapuriluettelo (r=750 metriä suunnittelualueen keskeltä) 
 
 
 

Vetelissä 23.02.2022 
 
Kaarle Kaistila 
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Meri Turkis Oy – maa-ainesalue 

Meri Turkis Oy – pintamaiden läjitysalue 



Suoja-alueet
- Tilustie - 10 m tien reunasta
- Naapurikiinteistön raja - 10 m

Suoja-alueet
- Tilustie - 10 m tien reunasta
- Naapurikiinteistön raja - 10 m
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Kalliopotinkangas
- Uusi maa-ainesalue
- Irroitettavat massat 67 500 m3-ktr
- 10 vuotta
- Maisemointi ja tasaaminen varastoalueeksi

Kalliopotinkangas
- Olemassa oleva maa-ainesalue
- Otto 2012-2021 yhteensä 34 432 m3-ktr jonka lisäksi turkistarharakentamiseen liittyvää massanvaihtoa noin 10 000 m3-ktr
- Otto 2022 - 2032 yhteensä 22 500 m3-ktr
- Otto yhteensä 67 500 m3-ktr
- Jatkoaika 10 vuotta
- Maisemointi ja tasaaminen  turkistarhan varastoalueeksi

Suunnitelmassa esiintyvät tasot perustuvat korkeuskäyriin. Alueelle ei ole tuotu omaa korkeuskiintopistettä.

ALKUPERÄINEN SUUNNITELMA 2012 JATKOLUPAHAKEMUS 2022

23.2.2022 Lisätty ilmakuva havainnollistamaan alueen nykytilaa sekä täsmennetty ottoaluetta. Lisätty pohjavesialueen
rajaus sekä pienennetty pintamaiden läjitysaluetta. KK
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