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1
PERUSTIEDOT

1.1 Alueen sijainti ja tieyhteydet

Alue sijaitsee Lauttakankaassa, paikallistieltä n:o 13255 noin 600 metriä pohjoiseen ns.
Lauttakankaan metsäautotien, jonka hoidosta vastaavat Ikaalisten kaupunki ja Jämijärven
kunta, varressa. Alueelle on yhteys em. paikallistieltä. Etäisyys Jämijärven keskustaan on
noin kuusi (6) kilometriä ja Ikaalisten keskustaan noin 20 kilometriä. Sijainti ja tieyhteydet
on esitetty karttaliitteissä.

1.2 Ympäristön nykyinen käyttö

Alueen länsipuolella on em. metsäautotie, muilta osin alue rajoittuu metsään sen eri
muodoissa ja soranottoalueisiin. Etäisyys lähimpään asuttuun rakennukseen, joka on
Ikaalisten puolella, on noin $00 metriä suunnitellun ottamisalueen reunasta mitattuna.
Suunnitellun ottamisalueen koillispuolella, noin 100 metrin etäisyydellä sen reunasta on
talousvesikaivo,josta otetaan vettä satunnaisesti Ikaalisten puolella sijaitsevalle, Jukka ja
Tiina Lammin omistamalle kiinteistölle lähinnä pesutapauksissa(karttaliite). Tilojen
Salonen m:o 1:67 ja Lauttakangas m:o 1:215 rajalle on muodostunut kulkuyhteys
koillispuolen alueille.

1.3 Maanomistus

T. Kuortti Ky omistaa ko. suunnitelma-alueen. Kohteen rajanaapureina ovat
pohjoispuolella Salonen m:o 1:67 om. Jukka Saloniemi, koillispuolella jatkuvat hakijan
maat, eteläpuolella on Saloranta m:o 1:49 om. Raimo Salo, länsipuolella on em.
Lauttakankaan metsätie ja tien takana rajanaapurina on Salo m:o 1:124 om. Oili
Lähteenmäki.

1.4 Kaavoitustilanne

Alueella ei ole yksityiskohtaista kaavaa. Satakunnan maakuntakaavassa on kohteessa
virheelliseti pohajavesialueen (pv) merkintä. Yksityiskohtaisessa alueen
pohjavesialuekartassa rajaus on selkeästi suunnitelma-alueen pohjoispuolella.
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1.5 Kartta-aineisto

Suunnitelma on laadittu peruskartan 1:20 000 avulla. Mittauksia alueella tehtiin kesällä
2007 ja niitä täydennettiin huhtikuussa 2009 mm. pohjaveden tason ja sorakerroksen
vahvuuden määrittmisellä. Mittauksissa on käytetty tasoa N 60.

1.6 Pohjaveden korkeus

Lauttakankaan alueen pohjaveden pinnan tasoa on selvitetty eri paikoista useaan otteeseen.
Ko. alueen eteläpuolella, tilan Santala rn:o 1:163, tehdyissä tutkimuksissa 2/2000
pohjaveden (orsivesi) taso vaihteli merkittävästi lyhyillä etäisyyksillä. Tilalla Mattila m:o
1:198 elokuulla vuonna 2006 tehdyissä tutkimuksissa ei tavoitettu pohjaveden pintaa,
vaikka kaivaukset ylsivät syvimmillään tasolle +114. Ko. alueelle asennettiin kolme
pohjaveden tarkkailuputkea eikä niissäkään kaivauksissa esiintynyt pohj avettä, kohteet
esitetty suunnitelmakartassa. Kaivaukset päättyivät hienoihin maa-aineksiin (hiesu, savi
tms.) tai ne lopetettiin tasolle, johon kone ylsi normaalista maanpinnasta.
Länsipuolella, noin yhden (1) km:n etäisyydellä, oleva Rämin vesiosuuskunnan, joka
lopetti toimintansa vuonna 2000, vedenottamon vedenpinta on tasolla noin + 118.00 —

119.00. Suunnitellun ottamisalueen ja em. vedenottamon välillä on lisäksi kallioharjanne,
joka on tason +120.00 yläpuolella.

1.7 Maaperätiedot

Alueen maaperä on soraa ja hiekkaa, mutta myös hienompia aineksia esiintyy. Kallion ei
oleteta esiintyvän esitetyillä ottamistasoilla, vaikka se läheisillä tiloilla on “aivan pinnassa.
Määritelmä perustuu silmämääräiseen tarkasteluun sekä alueella tehtyihin tutkimuksiin.

1.8 Soranotonja alueen nykytilanne

Alueen koilliskulmasta on maa-aineksia otettu kotitarveoton puitteissa muutama tuhannen
kuutiota. Alueen arvopuusto on kokonaisuudessaan kaadettu eli kohteessa kasvaa vain eri
ikäistä nuorta taimikkoa. Kohteen keskiosasta on pienehkö alue raivattu taimikosta ja
myös pintamaat on kuorittu alueen kaakkoisrajalle. Naapuritiloilla on tehty
metsäiihoidollisia toimenpiteitä. Nykyisen luvan aikana kohteesta ei ole otettu maa-
aineksia.

2
KAWUTOIMINTA

2.1 Soranottoalue- ja kalusto

Soraa- ja hiekanottoa on ajateltu suunnitelman osoittamalle alueelle ja se toteutetaan
ajanmukaisella kalustolla (kaivuri, pyöräkuormaaja, kuorma-autot, murskaus ja
seulontalaitteet). Metsäautotien varteen jätetään vähintään 15 metrin suojavyöhyke tien
keskilinj asta mitaten ja naapuritilojen rajoille jätetään viiden (5) metrin reunavyöhyke.
Pintamaat kuoritaan ja kasataan em. vyöhykkeille myöhemmin tehtävää maisemointia
varten. Rintauksen kaltevuus pidetään oton aikana kaltevuudessa noin 1:1 suunnitelmissa
esitetyn periaatepiirroksen mukaisesti. Jyrkät rintaukset merkitään esim. lippusiimalla ja
varoimstauluilla tai aitaamalla maastossa liikkuvien turvallisuuden varmistamiseksi.
Kulkuyhteys koillispuolen alueille säilytetään nykyisellään tai siirretään aikanaan montun
pohjalle. Leikkausten C ja D välille perustetaan lajikkeiden varastoalue sekä koneiden että
laitteiden säilytyspaikka.



2.2 Soranoton korkeustaso

Pohjaveden suojaamiseksi edellytetään vähintään 2 m:n suojakerrosta ylimmän
pohjavesitason päälle. Pohjaveden tasoa ei pystytty määrittämään, koska kaivauksissa
“vastaan tuli” savi tms. ja kohteissa W1 ja W2 kaivaukset (nykyinen maanpinta — noin 6
metriä) eivät yltäneet veden pintaan. Ottamistasoksi onkin esitetty ko. saven pinta eli
koillisosassa alkaen noin + 127 - 128 - 13 1.00 eli ottamissyvyys olisi noin kaksi - kolme
(2 - 3) metriä. Lounaisosassa ottamistasoksi esitetään + 131.00 eli ottamissyvyys olisi noin
neljä - viisi (4 - 5) metriä, jolloin mahdollisen pohjaveden / tutkitun tason päälle jäisi vielä
noin kahden (2) metrin suojakerros. Ottamisen edetessä tasolle +133.00 voidaan kaivu
ulottaa nykyistä tutkimustasoa alemmas tai ainakin tasoon + 127.00, jolloin varmistutaan
riittävän suojakerroksen saavuttamisesta mahdollisen pohjaveden päälle.

2.3 Säilytettävä puusto

Ottamisalueen arvopuusto on jo raivattu ja taimikkoa raivataan ottamistoiminnan
etenemisen mukaisesti. Metsäautotien varteen jälivää vyöhykettä käsitellään
metsänhoidollisesti.

2.4 Ottomääräja vaiheittaisuus

Suunnitelman mukaisesti on tarkoitus, että kaikki otettavissa olevat maa-ainesvarat
hyödynnetään. Alueen massamääräksi on arvioitu noin 110000 m3. Epäkurantit ainekset
saattavat pienentää em. kuutiomäärää. Ottamista ei jaeta vaiheisiin, mutta ottamista
jatketaan koillisosan aloitetusta kohteesta. Alueen keskiosaan avataan uusi “ottamiskohta”,
josta saataneen karkeampia aineksia.

2.5 Työaika

Kohteen syrjäisen sijainnin johdosta työajoille ei ole tarpeen esittää rajoituksia.

3
JÄLKIHOITO

3.1 Maaston muotoilu

Soranoton jälkeen tai kun joltakin osin aluetta aineksia on otettu suunnitelman mukaiseen
tasoon, suoritetaan rintauksen loivennus kaltevuuteen 1:3 suunnitelmassa esitetyn
periaatepiirroksen mukaisesti. Ennen loivennustöitä selvitetään soranoton jatkamisen
mahdollisuus naapuritilankin puolelle. Loivennus tehdään 5-käyrän muotoon, ylisyvät
kuopat täytetään ja pohjalle sekä luiskiin tasataan noin 15 cm hiekkakerros, jonka päälle
levitetään alueen reunoille kuoritut pintamaat. Tarvittaessa sopivaa pintamateriaalia
tuodaan muualta. Mikäli mahdollista, pohja muotoillaan loivasti kumpuilevaksi.
Muotoilua tehdään vuosittain ja lopulliseen kuntoon aluetta laitetaan 5-vuosittain.

3.2 Jätteiden käsittely ja pintamaat

Pintamaiden poiston yhteydessä kannotja muu puujäte hävitetään. Koneiden ja laitteiden
poltto- ja voiteluaineita ei varastoida alueella suojarakenteettomassa paikassa. Alueella ei
varastoidajäteöljyä. Kaikki muu jäte kuljetetaan pois. Pintamaat käytetään luiskien
verhoiluun. Alueen siisteydestä huolehditaan niin, ettei siitä muodostu kaatopaikkaa.



3.3 Istutustoimenpiteet

$oranotonjälkien siistimisen päätyttyä alue jätetään metsittymään luonnon

siemennyksellä, jota tarvittaessa täydennetään erillisillä istutustoimenpiteillä. Istutustöistä

ei cm. tavalla toimittaessa synny merkittäviä kustannuksia, mutta luiskien loivennusja

kasvualustan muotoilu sekä pintamaiden levitys aiheuttaa arviolta 1 000 €/ha

kustannukset. Asianmukaisella ottamistoiminnalla on mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi

kustannusten muodostumiseen.

3.4 Alueen käyttö soranoton jälkeen

Soranoton jälkeen alue jää mm. metsätalouden harjoittamiseen ja ulkoiluun.

4
LUONTO- JA MAISEMASELVITYKSET

Pohjavettä lukuun ottamatta ei ole tiedossa luontoon tai maisemaan liittyviä selvityksiä.

5
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Lauttakankaan alueella kokonaisuudessaan on runsaasti maa-ainesten ottamistoimintaa eli

soraa on otettu lähes jokaiselta tilalta. Ottamistoiminta näkyy aina “maisemassa” ja

varsinkin sen alkuvaiheessa, mutta asianmukainen maisemointi ja kasvillisuus teiden

varsilla olevilla vyöhykkeillä parantavat merkittävästi tilannetta vuosien saatossa.

Tämänkin kohteen ottamisen aloitus keskiosasta kohti “metsäautotietä” pitää toiminnan

koko ajan hyvin piilossa.

Tapani Jokela, rakennusmestari




