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Johdanto

Kev ään ja syksyn 2008 harju- ja kallioalueille suuntautuneet maastokäy nnit ov at jatkoa v uonna 2007
tehdy ille maastokäy nneille. Käyntien tarkoituksena on ollut paikan päällä käy den todeta erity isesti Poski-
projektin (www.ymparisto.fi) y htey dessä tutkittujen harju- ja kallioalueiden sov eltuv uus / sov eltumatto-
muus maa-ainesten-ottoon, kallion louhintaan tai rakennuskiv ituotantoon maa-aineslain 3.1 §:n näkö-
kulmasta. Eli maastokäynneillä tarkasteltiin erity isesti kaunista maisemakuvaa, ympäristöarv oja, kasv illi-
suutta jne. maakuntakaavallisella tarkkuudella. Pohjav esien suojelun tarpeet oliv at jo Poski-projektin
kautta keskeisenä kriteerinä alueiden käy ttömahdollisuuksia arv ioitaessa. Lähtökohdan maastossa teh-
täv ille ratkaisuille muodostiv at Poski-projektin y htey dessä tehdy t selv itykset, kuten GTK:n laatimat hiek-
ka-, sora-, moreeni- ja kallioesiinty miä koskevat selv ity kset sekä niitä koskev at GTK:n tekemät täy den-
nykset, Ari Lyytikäisen laatima selv itys Luonnon– ja maisemansuojelun kannalta arv okkaat harjualueet
Pohjois-Sav on tutkimusalueella (A2006) sekä Pohjois-Savon liiton laatima kiviainestarv eselvity s.

Tavoitteena oli löytää Pohjois-Savon ympäristökeskuksen, kuntien ja Pohjois-Savon liiton kesken
yhteinen näkemys siitä, mitä alueita merkitään Pohjois-Savon maakuntakaavaan ottoalueiksi ja
mitä taas ottamisen kieltävällä MY- merkinnällä tai osin ottamisen mahdollistavalla ge - merkin-
nällä.

Maastokäy nnin tarkoituksena oli erity isesti v armistaa, ettei ko. alueilla ole ottamisen esteenä olev aa har-
v inaista kasv illisuutta. Osaltaan ko. asiaa v armennettiin tilaamalla GTK:lta kallioalueiden kiv ilajien emäk-
sisyy teen perustuv a selvitys. Selv ityksessä rajattiin ulos kaikki ne kallioalueet, joiden kivilaji oli emäksistä
tai muuta sellaista (mm. rapakiv ilaji), joka olisi otollista harv inaisten kasv ilajien esiintymiselle.

Ennen maastoon menoa pidety issä palavereissa sov ittiin maastokäyntien kohteet sekä menettely ns. it-
sestään selvien tapausten osalta. Maastokäy nnit kohdistettiin ennen kaikkea niihin alueisiin, joiden so-
v eltuv uudesta ottotoimintaan ei ollut täy ttä v armuutta tai Poski-projekti antoi v iitteitä v anhoissa seutu- ja
maakuntakaav oissa esitetty jen aluev arausten rajausten tarkistamistarpeeseen. Valintaperusteina oliv at
my ös kohteiden sijoittuminen y leiseen tiev erkkoon ja kalliokiv iaineksen käy ttöalueisiin nähden sekä
my ös kohteesta saatav an materiaalin laatu.

Maastokäy ntien johtopäätökset kohteiden ympäristöarv oista on tehty maakuntakaav allisella tarkkuudella.
On mahdollista, että my öhemmin lupahakemusv aiheessa kohteilla mahdollisesti hav aittav at maa-
aineslain 3 §:n mukaiset ympäristöarv ot v oiv at osaltaan v aikuttaa lupaharkinnan lopputulokseen. Pala-
v ereissa korostettiinkin, että alueen sisältyminen kaav aan EO- merkinnällä ei automaattisesti merkitse
ottolupaa, v aan kunnan tulee maa-aines-lupaa myöntäessään tarv ittaessa tarkemmin tutkimuksin v ar-
mistaa alueen soveltuv uus maa-ainesten-ottoon. Vastaav asti alueen jääminen pois kaavasta otto-
aluemerkinnällä ei merkitse sitä, että alueel ta ei v oisi ottaa maa-aineksia, jos ottamisen ehdot muutoin
täy ttyvät. Kev ään ja syksy n 2008 aikana maastossa käy tiin seuraavissa kunnissa: Pielav esi, Keitele,
Kiuruv esi, Terv o, Vesanto, Juankoski, Sonkajärvi, Iisalmi, Lapinlahti, Tuusniemi, Rautalampi, Suonenjo-
ki, Varkaus ja Leppäv irta.

Käy nneillä oli Pohjois-Sav on liiton edustajien ohella Pohjois-Sav on ympäristökeskuksen ja alueen kunti-
en edustus. Pohjois-Savon liitto edusti käynneillä kiv iaineskulutuksen ja kaav oituksen asiantuntemusta ja
luonnon – ja maiseman arv ojen sekä pohjav esien arv iointi oli lähinnä y mpäristökeskuksen v astuulla.
Kuntien edustajat tarkasteliv at asiaa monipuolisesti niin luonnon- ja maisemansuojelun kuin my ös alueen
kiv iainestarpeen näkökulmasta.

Maastopöy täkirjan on laatinut maakuntainsinööri Jouko Kohv akka.
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IISALMI 14.8.2008
Maastokäynnille osallistuivat y litarkastajat Antti Lammi ja Jussi Aalto / Pohjois-Savon ympäris tökeskus ja
suunnitteluavustaja Mikko Rummukainen / Pohjois-Savon lii tto.
Kunnasta mukana maastokäynnillä olivat yksity istiemestari Pekka Kärkkäinen, tekninen johtaja Juhani Räisä-
nen ja y leiskaavatutk ija Jukka Virtanen.

Teknisellä virastolla pidetyssä palaverissa sovittiin
seuraavaa: EO 21.681 Kariaho jätetään merkitsemättä,
koska ei maakunnallis ta merkitystä. EO2 21.690 Sileä-
kallio (rakennuskiv i), EO2 21.691 Samonkallio (raken-
nuskiv i) ja EO2 21.692 Rajalahti (rakennuskiv i) olivat
paikalla olleille tuntemattomia, eikä kohteisi in ole v ireillä
maa-aineslupahakemuksia eikä tiedossa olev ia aikeita.
Päätetti in, että em. kohteita ei merkitä kaavaan.

Maastokäynnillä sovittiin seuraavaa:

EO 21.680 Ohenmäki: Rajausta supis tetaan POSKI-
projektissa määritellyn rajauksen mukaiseksi. Kyseinen
POSKI-rajaus käsittää lähinnä nyky isinkin ottotoiminnan
piirissä olevan alueen, jolla ei enää juurikaan ole alku-
peräisiä luonnonarvoja jäljel lä.
Merkintä on hyvä säily ttää, koska alueen betonitehdas
käyttää maa-aineksia paikanpäällä ja y leiskaavassa mer-
kintää ei enää ole. Ottotoiminta on keskittynyt alueen
pohjoispäähän ja käyttämättömät välirinteet on tarkoitus
ottaa oton piiriin. Kaksi maa-aineslupaa (yht. 200 000
m3) vuosille 2013 ja 2014. 5-tien laidat on osin mai-
semoitu.

Merkitään EO:na Pohjois-Savon maakuntakaavaan.
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EO2 21.694 Itikka: Alueella on ollut jo kiv iaineksen ottotoimintaa. Alueelta on saatav issa runsaasti kiv iainek-
sia. Nyky isen lupa-alueen ulkopuolinen osuus EO2-
aluevarauksesta on kauttaaltaan talousmetsää, lou-
hoksen lähialueilla on laajalti avohakkuuta ja nuorta
kasvatusmetsää. Mäki nousee loivahkosti nyky iseltä
louhimolta ja maisemallisia haittavaikutuksia voidaan
vähentää tulev ien ottosuuntien huolellisella suunnit-
telulla.
Ei merkittäv iä luontoarvoja. Kun ottotoiminta kohdiste-
taan kallioalueen luoteisosaan, otosta ei aiheudu
myöskään kohtuutonta haittaa Peltosalmeen sijoittu-
valle asutukselle.
Merkitään EO:na Pohjois-Savon maakuntakaa-
vaan.
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EO2 21.696 Ruokomäen kalliomurskausalue (Ylä-Savon seudun maakuntakaavassa Kauniskangas):
GTK:n tekemän Kalliokiv iaineskohteiden
inventoinnin mukaan alueelta saatava kiv ilaji
on migmatiittia ja diabaasia. Kiv ilaji on hyvää
tienpäällystekiv iainesta ja luonnollisesti hyvää
myös rakentamiseen ja tien parantamiseen.
Ottolupa 2016 saakka, 125 000 m3. Suuri
kallionlouhinta-alue entuudestaan, ei naapu-
reita lähellä, asfaltti tie peril le, alueella kiinteä
kallionmurskausasema, ihanteellinen sijainti,
ei ympäris töarvoja. Ottotoimintaa harjoittaa
KTK (Kuorma-autojen tilauskeskus).

Merkitään EO:na Pohjois-Savon
maakuntakaavaan.
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Vesisuonmäki: GTK:n tekemän Kall iokiv i-
aineskohteiden inventoinnin mukaan alueelta
saatava kiv ilaji on keskirakeista graniittia ja
gneissiä , joka soveltuu parhaiten rakenta-
miseen , mutta myös kohtuullisesti sorateiden
hoitoon.

Alueen kasvillisuus on nuorta männikköä,
mustikkaa, kanervaa, puolukkaa, katajaa, kui-
vaa kangasmaastoa, osin kiv ikkoa. Loivasti
nouseva mäki.

Savon Kuljetus hakenut alueelle ottolupaa ja
hakemuksesta on tehty 6-7 valitusta (osa
valittajis ta sotkenut tämän paikan muutaman
kilometrin päässä olevaan toiseen paikkaan).

Merkitään EO:na Pohjois-Savon maakunta-
kaavaan.
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Vesisuonmäki
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SONKAJÄRVI 25.9.2008

Maastokäynnille osallis tuivat y litarkastajat Antti Lammi ja Jussi Aalto / Pohjois-Savon ympäris tökeskus ja
suunnitteluavustaja Mikko Rummukainen / Pohjois-Savon liitto. Kunnasta mukana maastokäynnillä oli raken-
nustarkastaja Kauko Korolainen ja kunnantoimistolla myös kunnaninsinööri Jari Sihvonen.

Kunnantoimisto:
Keskusteltiin edellisen maastokäynnin 21.9.2007 yhteydessä tehdyistä ratkaisuis ta, jotka todettiin hyv iksi. Jyr-
källä sijaitsevan Kiukoonkankaan EO 26.681 alueella ja v iereisellä vedenottamolla päätettiin tehdä nyt maas-
tokatselmus. Todettiin, että vt5:n läheisyydessä sijaitsevasta Riomäestä sekä Toivakon kylän Honkamäentien
varresta on saatav issa runsaasti kalliokiv iaineksia. Alueille on myönnetty maa-aines luvat vuosil le 2016 ja
2018. Vuonna 2007 katsottu Kall iojärven kall ioalue sijaitsee Olutlehdontien läheisyydessä, mistä on saatav issa
myös runsaasti kiv iaineksia. Alueella on maa-aineslupa ja myös meluselv itys on tehty .

EO 26.681 Kiukoonkangas
Alueella on kaksi voimassaolevaa maa-aineslupaa, mutta otettav ia maa-aineksia on enää niukasti, myös siksi,
koska alue rajautuu länsi- ja eteläreunastaan suohon. Alueella on kaksi pohjavedenkorkeuden tarkastusput-
kea, pohjaveden pinta on ylhäällä, maaperä on paikoin silminnähden kostea. Alueen pohjoispää on vain muu-
taman sadan metrin päässä Jyrkän vedenottamosta, joka palvelee noin 30 taloutta. Jyrkän alueella on yleis-
kaava. Kalliota on louhittu osin liian syvältä, louhien osa pohjaveden suojakerroksesta. Nykyistä EO -aluetta
ei merkitä Pohjois-Savon maakuntakaavaan.

Linkokangas
GTK:n tekemän Kalliokiv iaineskohteiden
inventoinnin mukaan alueelta saatava
kiv iaines on kiv ilajil taan migmatiittia, grano-
diorii ttia ja diabaasia. Se soveltuu erinomai-
sesti rakentamiseen ja sorateiden hoitoon
sekä diabaasin kyseessä ollen myös tien
päällysteeseen. Alue sijaitsee vt5:n lähei-
syydessä, mutta piilossa valtatieltä.
Alueella on jo ottotoiminta käynnissä (Ylä-
Savon Sora Oy). Ottotoimintaan luv itettu alue
kattaa suurimman osan kiv iesiintymästä ja täl-
tä alueelta on jo hakattu metsä ja poistettu pin-
tamaat kasoihin. Näin ollen mainittav ia luonto-
arvoja ei ole enää jäljellä.
Merkitään EO:na maakuntakaavaan.
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Kalliomäki
GTK:n tekemän Kalliokiv iaineskohteiden
inventoinnin mukaan alueelta saatava
kiv iaines on kiv ilajil taan diabaasia ja
reuna-alueella migmatiittia. Kiv iaines
soveltuu erinomaisesti rakentamiseen,
mutta jossain määrin myös päällysteeksi
ja sorateiden hoitoon.

Morenialla on alueelle 150 000 m3:n
kallionlouhinta-lupa vuoteen 2019.
Alueen tasaisuudesta johtuen keski-
määräinen ottosyvyys on vain 3-4 met-
riä. Metsä on hakattu äskettäin alueelta
eikä luontoarvoja enää ole jäljellä..
Iisalmi-Kajaani rautatien v ieressä.

Merkitään EO:na Pohjois-Savon
maakuntakaavaan.
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EO2 26.692 Oravimäki

Ylä-Savon seudun maakuntakaavassa kallionlouhinta-alueena. V t5:n läheisyydessä oleva mäki. Sukevan Kiv i
Oy on aloitellut louhintaa.

Aluevaraus on miltei kokonaisuudessa puus-
toltaan nuorta ensiharvennusikäis tä kalliois ta ja
karua mäntyvaltais ta mäkeä, osa on myös
hiljattain avohakattua. Alueen kasvisto oli
tavanomaista eli kanerva, puolukka ja kos-
teimmilla notkelmilla mustikka olivat valta-lajeja.
Mäki nousee loivasti eikä mainittav ia maisemalli-
sia arvoja ole.
Iisalmi-Kajaani rautatien v ieressä.

Merkitään EO:na Pohjois-Savon maakun-
takaavaan.
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Riomäki
Rakennus- ja muun tarvekivenlouhinta-alue, jolla on maa-aineslupa 290 000 t, vuoteen 2016. Ylä-Savon Sora
Oy. Sijainti on hyvä ja runsaasti kiv iaineksia. Ottotoiminta on alkanut. Ottamistoiminnan alueesta y li puolet on
avohakkuu-aluetta ja nuorta talousmetsää, joten mainittav ia luontoarvoja ei todettu.

Merkitään EO:na Pohjois-Savon maakuntakaavaan.
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Riomäki
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TERVO 8.8.2008

Maastokäynnille osallis tuivat y litarkastajat Antti Lammi ja
Jussi Aalto / Pohjois-Savon ympäris tökeskus ja suunnitte-
luavustaja Mikko Rummukainen / Pohjois-Savon li itto.
Kunnasta mukana maastokäynnillä oli rakennustarkastaja
Erkki Korhonen.

Maastokäynti:
Hautolahti: Alue seutukaavassa EO 34.680 Hautolahti,
samoin POSKI -projektin mukaan soveltuva maa-
ainestenottoon. POSKI -rajaus ulottuu vedenottamon päälle
sekä sen lähi- ja kaukosuoja-alueille, eli rajaus on
epäonnis tunut. Alueen eteläosan puolivälissä, hieman
seutukaavan rajauksen ulkopuolella on kallionottotoimintaa
yrittäjän omalla maalla, jossa lupa on 10 vuodeksi.
Seutukaavan EO -rajausalueelta on vielä otettav issa
runsaasti hiekkaa, joka soveltuu täytehiekaksi. Alue on osin
pusikoitunut /maisemoitunut, hiekkaa otettav issa sieltä
täältä. Soravarat lähes lopussa. Kunnan valais tu ulkoilureitti
kulkee alueen itäosassa.
Ei merkitä Pohjois-Savon maakuntakaavaan.

Niskalanvuori: Seutukaavan EO2 34.681 Niskalanvuori, samoin GTK:n tekemän kalliokiv iaines-kohteiden
inventoinnin mukaan kiv iaines soveltuu sorateiden
kunnostukseen (kiillegneissi, osin suonigneissi).
Runsaasti ottamista, hyvä paikka, iso alue. Louhi-
mistoimintaa ei ole ollut 10 vuoteen. I-vaihe ohi, II-
vaihe ehkä tulossa. Kiv iesiintymästä huomattava
osa on jo otettu ja alueen luontoarvot ovat sen
mukaisesti kadonneet. Kohteella kasvaa louhoksen
ulkopuolella lähinnä eri-ikäis tä, mutta pääosin
nuorta talousmetsää. Vain yksi talo lähellä.

Merkitään EO:na Pohjois-Savon maakunta-
kaavaan.
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Kalliomäki: GTK:n tekemän Kalliokiv iaineskoh-
teiden inventoinnin mukaan kiv iaines soveltuu
päällystekiveksi asfalttiin (granodiori itti, mikro-
tonaliitti, vähän pegmatiittia). Metsäautotien v ie-
ressä, lähimpään taloon n. 400 m. Ei erotu maise-
masta. Pienialainen kalliomäki on pääosin kanerva-
tyypin puoliavointa kallioista metsää. Alue on hiljat-
tain harvennushakattu ja aluskasv illisuus on kaner-
van ja puolukan vallassa ja siten vähälajis ta. Keski-
osissa on nuorehko is tutuskuusikko ja pohjoispää-
dyssä varttunutta mustikkatyypin kuusikkoa, jossa
on tehty hiljattain kasvatushakkuu. Ei erity isiä luon-
to- tai maisemarvoja.
Merkitään EO:na maakuntakaavaan.

Karhukangas: GTK:n tekemän kallioalueinventoinnin
mukaan kiv iaines soveltuu sorateiden kunnostukseen.

Kiv iesiintymän puusto on pääosin nuorta mäntyval-
tais ta talousmetsää. Pohjoispuolisen 10-15 m korkean
jyrkänteen alla on myös jonkin verran kuusia.
Puoliavoimen kumpareen laella on metsätyypiltään
puolukkatyyppiä ja mäen tyvet mustikkatyyppiä.
Jyrkänteillä ei näkynyt kuitenkaan mainittavaa kallio-
kasv illisuutta eikä myöskään kallionaluslehtoja, vaan
valtalajeina sielläk in olivat mustikka ja puolukka.
Merkitään EO:na kaavaan.
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Karhukangas
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VESANTO 8.8.2008
Maastokäynnille osallis tuivat y litarkastajat Antti Lammi ja Jussi Aalto / Pohjois-Savon ympäris tökeskus ja
suunnitteluavustaja Mikko Rummukainen / Pohjois-Savon liitto. Kunnasta mukana maastokäynnillä oli raken-
nustarkastaja Tapani Huttunen (toimis tolla palaverissa myös kunnanjohtaja Pasi Lievonen ja kunnaninsinööri
Juha Soininen)

Toimisto: Seutukaavan EO2 35.690 Mäkilamminkall iota ei merkitä Pohjois-Savon maakuntakaavaan. Otetta-
vaa ei enää ole.

Maastokäynti:
Keitelekallio: GTK:n tekemän kalliokiv iaineskohtei-
den inventoinnin mukaan alueelta saatava kiv iaines
on kiv ilajil taan granodiorii ttia ja mikrotonalii ttia. Kiv i-
aines soveltuu hyv in rakentamiseen, mutta jossain
määrin myös päällystekiv iaineeksi ja sorateiden
huoltoon.

Loivasti nouseva pienialainen ja puustoltaan puoli-
avoin kalliokumpare, joka ei juurikaan erotu mai-
semassa eikä jyrkänteitä ole. Kasv illisuuden valtalajit
ovat kanerva, mustikka ja puolukka. Myös jäkälä-
laikkuja esiintyy paikoitel len, mutta paljasta kallio-
pintaa ei ole juurikaan nähtäv issä. Kiv iainesesiinty-
män eteläpuolella on harvennushakattua mustikka-
tyypin kuusikkoa.
Merkitään EO:na Pohjois-Savon maakunta-
kaavaan.



24

EO2 35.691 Kaurakallio:
Kohteella on pari pienialis ta kalliopaljastumaa.
Puusto on nuorta ensiharvennusvaiheen istutus-
männikköä tai jopa sitäkin nuorempaa. Puoluk-
katyyppi on pääasiallinen metsätyyppi. Alueen
pohjoisreunaa sivuaa pieni sähkölinja. Ei maise-
mallisia arvoja. Myös pieni suopursuvaltainen räme
sijoittuu kohteelle. Alue soveltuu erity isesti raken-
nuskiv ituotantoon.

Merkitään EO:na Pohjois-Savon maakunta-
kaavaan.

EO2 35.692 Sulju: Alue huomioitu y leiskaavassa kalliokiv iaineksen ottoalueena EOT. Merkitään EO:na Poh-
jois-Savon maakuntakaavaan.
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Kaurakallio



26



27

LAPINLAHTI 19.8.2008
Maastokäynnille osall istuivat y litarkastaja Jussi Aalto / Pohjois-Savon ympäris tökeskus ja suunnitteluavustaja
Mikko Rummukainen / Pohjois-Savon lii tto. Kunnasta mukana maastokäynnillä olivat ympäris tösihteeri Helena
Tukiainen ja kunnaninsinööri Eero Mykkänen.

Kunnantoimisto: Todettiin, että Ylä-Savon seudun maakuntakaavan neljällä soran ja hiekan ottoa varten
varatulla alueella (EO) ottotoiminta on lopuillaan tai vähäis tä. Alapitkän EO 24.680 – alueen Miettilänkankaalle
on kaavoitettu asuntotontteja. Samoin Silmäsuonharjulle on myönnetty pieni maa-aineslupa. Päätettiin, että
nyky isen kaavan EO -alueita ei enää merk itä Pohjois-Savon maakuntakaavaan.

Keskustelussa käytiin myös läpi kaikki seitsemän voimassa olevan maakuntakaavan EO2- alueet:
EO2 24.690: ei toimintaa -> pois tetaan kaavasta.
EO2 24.691: Sukevan kiven maa-aineslupa -> säily tetään
EO2 24.692: ei toimintaa -> säilyy /pois??.
EO2 24.693: rajautuu vesistöön -> poistetaan kaavasta.
EO2 24.694: tarvekiv iesiintymä ((Löytösuo), jossa maastokatselmus on pidetty syksy llä 2006 . Katselmus lii tty i
Pohjois-Savon kiv iteoll isuuden kehittämismalli, KIKEMA-projektiin. Säily tetään kaavassa.
EO2 24.696: maa-aineslupa -> säily tetään kaavassa.
EO2 24.697: kaivoslainmukainen valtaus, luvat on -> säily tetään kaavassa.

Taskilanmäki
GTK:n Kalliok iv iaineskohteiden inventoinnin
mukaan alueelta saatava kiv ianes on keski-
rakeis ta gabroa, joka soveltuu hyv in rakenta-
miseen ja sorateiden hoitoon.
Alueen pohjois- (Maanrakennus Paldanius
Oy) sekä eteläosaan (RH-Sora Oy) on
myönnetty maa-aineksenottoluvat. GTK:n
aluerajauksen keskeltä 500 metrin säteellä
alue on maa-aineksenotto ja –käsittelyaluet-
ta. Räjäytykset ovat aiheuttaneet muutamia
valituksia. Ei ympäris töarvoja.
Alueen etelärajan ulkopuolella on maankaa-
topaikka (asvaltti- ja betonijäte, kannot ja me-
talli) käsittelypaikka/sijoitusalue, johon on
myönnetty laajennuslupa.

Merkitään Pohjois-Savon maakuntakaavaan EO-kohteena.
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EO2 24.697 Takalisto
Kaivoslain mukainen valtaus (RH-Sora Oy). Maa-aineksenottolupa, ympäris tölupa. O ttotoiminta massiiv ista ja
jatkuu seuraavat 20 vuotta. Murskausasema. Tiepiiri kunnostaa lähivuosina louhokselle v ievän 16320-
maantien.
Merkitään Pohjois-Savon maakuntakaavaan EK-alueena (k ts. edellinen kartta).

Kortemäki
GTK:n Kalliokiv iaineskohteiden inventoinnin
mukaan alueelta saatava kiv ianes on gneis-
siä, migmatiitia ja diabaasia. Se soveltuu
hyv in rakentamiseen ja sorateiden hoitoon.
Morenian 10 vuoden (220 000 m3) maa-ai-
nes- ja ympäristöluvat ovat v ireillä.

Alue on tavanomaista kuusivaltais ta metsää
ja lähellä vt5:ttä.

Merkitään Pohjois-Savon maa-
kuntakaavaan EO-kohteena.
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Toukanmäki
POSKI-projektin yhteensovitusalue hiekan ja so-
ranottoa varten. Sijainti on erinomainen vt5:n lä-
heisyydessä. Tavanomaista sekametsää, osin
kuusikkoa, heinää, sammalta. Ei läheistä asutusta,
Alapitkältä Maaningalle v ievän tien varressa, ei
vesistön äärellä eikä pohjavesialueella, ei erotu
ympäristöstään.

Merkitään Pohjois-Savon maakuntakaavaan EO-alueena.
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JUANKOSKI 11.8.2008
Maastokäynnille osall istuivat y litarkastaja Jussi Aalto / Pohjois-Savon ympäris tökeskus ja suunnitteluavustaja
Mikko Rummukainen / Pohjois-Savon lii tto. Kunnis ta mukana maastokäynnillä rakennustarkastaja Heikki Ke-
käläinen ja ympäris tönsuojelusihteeri Leena Karppinen.

EO 41.682 Helvetinhauta - Kuvakangas
Savon Kuljetuksella on alueelle kaksi maa-ainestenottolupaa, joista toinen vuoteen 2014 sekä toinen vuoteen

2015 saakka. Ottomääristä ei tarkkaa tietoa.
Alueella on paljon luv ittamatonta kotitarveottoa,
osa suuriakin monttuja. Kuvakankaan pohjoispää
on mäntykangasta, jonne tulossa ottotoimintaa.
Vanhaan sorakuoppaan on syntynyt kaksi
lammikkoa Kuvaslampi. Alueen kaakkoisosa on
yhä metsää. Seutukaavavarauksen pohjoisosa on
pohjavesialueella. Helvetinhauta on suurimmalta
osin arvokasta harjualuetta.
Ei merkitä Pohjois-Savon maakuntakaavaan.
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Juvilansalo
Geologian tutkimuskeskuksen laatimassa rapor-
tissa ’Osa II Alustava kalliokiv iainesselv itys 2005
Koillis-Savo’ on luokiteltu 4. parhaaksi kalliokiv i-
aineskohteeksi Juankoskella.

Jyrkkä rinne, joka ei kuitenkaan erotu maisemas-
ta. Kuivaa mäntykangasta, kanervaa, puolukkaa,
mustikkaa. Tavanomaista metsämaata. Lähim-
pään asuintaloon 400 m. Sijoittuu kahden tilan
alueelle.

Merkitään Pohjois-Savon maakuntakaavaan EO-kohteena.
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EO 41.681 Halkokangas
Ottotoiminta on loppunut ja alue maisemoitu. Alueella
puunvarastointia. Asuintalo v ieressä.
Ei merkitä Pohjois-Savon maakuntakaavaan.

Vaskivuori
Geologian tutkimuskeskuksen raportin ’Osa II
Alustava kalliokiv iainesselv itys 2005 Koillis-Savo’
mukaan 3. paras kalliokiv iainekseltaan (graniitti)
Juankosken alueella. Alueelle johtava metsätie
nousee nopeasti kallioalueen laitaan. Sijainti on
varsin syrjäinen, vaikka onkin Säyneisistä reilun
kilometrin päässä. Kuivaa mäntykangasta, nuorta
kuusta, kanervaa, mustikkaa sekä kalliol la jäkälää.
Alueella noin 15 m syvä ja noin 200 metriä pitkä
rotkolaakso, jossa kasvaa saniais ia ja
rahkasammalta.
Ei merkitä Pohjois-Savon maakuntakaavaan.
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EO 41.680 Vehka-aho-Kettukangas
Alue on pohjavesialuetta ja veden virtaussuunta on vedenottamolle. Ottotoimintaa ei ole juurikaan ollut, kuin
tien itäpuolella alueen ulkopuolella.
Ei merkitä Pohjois-Savon maakuntakaavaan.

Pitkämäki
Geologian tutkimuskeskuksen raportin ’Osa
II Alustava kalliok iv iainesselv itys 2005 Koil-
lis-Savo’ mukaan 2. paras kalliokiv iainek-
seltaan (tonalii tti) Juankosken alueella.
Kalliois ta mäkeä ympäröi mustikkatyypin
kuusimetsä. Kallion päällä on mäntyä ja
puolukkaa. Alue ei erotu maisemasta.
Kesämökkiasutus on 500 m päässä tien
rannan puolella. GTK:n rajaama alue si-
joittuu lähes kokonaan yhden kiinteis tön
alueelle.

Merkitään Pohjois-Savon maakuntakaa-
vaan EO-kohteena.
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Toinen Konttimäki
Geologian tutkimuskeskuksen selv ityksen
mukaan kalliokiv iainekseltaan (tonaliitti)
paras kohde Juankosken alueella.
Alueen eteläosa on alavaa koivujen valtaa-
maa pusikkoa (metsä hakattu joitakin vuo-
sia sitten). Kalliorinne nousee alueen koil-
lislaidalta. O ttotoiminta näky isi mahdol-
lisesti maisemaan ja järvelle.

Ei merkitä Pohjois-Savon maakuntakaavaan.
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LEPPÄVIRTA 12.5.2008

Maastokäynnille osallis tuivat Antti Lammi ja Jussi
Aalto / Pohjois-Savon ympäris tökeskus, Jouko
Kohvakka ja Mikko Rummukainen / Pohjois-
Savon liitto, rakennustarkastaja Jouko Kervola ja
maan.mitt.ins. Inkeri Kortelainen / Leppävirran
kunta

Kunnantoimisto: Paukarlahden luoteisosassa
Morenian kallionottolupahakemus. Tarkoitus ottaa
n. 400 000 km3 kalliokiv iainesta. Alue on Torna-
torin omistuksessa. Kuljetukset alueelta tapahtu-
vat v t9 :n suuntaan. Päätettiin käydä katsomassa.
Destialla Kiv imäessä tarkoitus laajentaa nyky istä
ottoaluetta. Alue palvelee kunnan alueen tiestön
parantamistarpeita. Käydään katsomassa myös
Turpeensalmen vanha maa-ainestenottoalue,
jolle on myönnetty maisemointiin tähtäävä otto-
lupa. Liitto ja Pohjois-S avon ympäris tökeskus
ovat antaneet myönteisen lausunnon.
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Maastokäynti:
Kirnuvuori: Ottamistoimintaa useassa
kohdin harjua. Harjun kaakkoispäässä
harv inainen kiv imuodostuma, joka to-
dettiin aiheelliseksi säästää maa-aines-
tenotolta. Muodostumaa voisi luonnehtia
muinaisrannaksi, josta rantavoimat ovat
huuhtoneet irtonaisen aineksen pois.
Puusto kohteella on nuorta ensiharven-
nusikäistä puolukkatyypin männikköä

Alue rajautuu Savon Kuljetuksen otto-
alueeseen. Muutoin ei merkittäv iä luon-
nonarvoja Em. kiv imuodostuman ja hau-
tuumaan välinen alue jo otettu loppuun.

Päätös: Rajataan kaavaan merkittävästä ottoalueesta pois em. kivimuodostuman alue.

Pirttijärvi: Kiv ilajiltaan hyv in vaihtelevaa. Tien var-
ressa vedenottamo. Soveltuu kiv iaineksensa puoles-
ta lähinnä paikalliseen käyttöön. Oman alueensa
kannalta merkittävä ottoalue. Alueella on laajalti pe-
ruskall iota lähellä maanpintaa ja mäki-selänteellä
vallitsee puolukka- ja mustikkatyypin nuori kangas-
metsä. Ohuet männyt muodostavat valtapuuston,
mutta myös nuorta koivua on jonkin verran puustossa
ainakin kosteammissa kallionotkelmissa. Kaakkois-
osissa on mustikkatyypin talousmetsäkuusikkoa. Ei
erity isiä maisema- tai luontoarvoja. Merkitään kaa-
vaan.
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Humalamäki: Asutuksen läheisyys
rajaa ottomahdollisuuksia. O tto aloi-
tettava alueen koillispäästä. Erittäin
hyvä kiv iaines, soveltuu mm. päällys-
tekiv iainekseksi. Palvelee mm. Huma-
lamäki–Orav ikoski - tiehankkeen tarpei-
ta. Alueen länsireunalla on parisenkym-
mentä metriä korkea rinne, jossa ei kui-
tenkaan ole varsinais ta kallioseinämää.
Kasvillisuus on siksi lähinnä tavano-
maista ja puolukkatyypille luontaisesti
vaatimatonta. Pääosa alueesta ja rinne
on siemenpuuhakuuasennossa. Ala-
rinteellä on myös mustikkatyypin lohka-
reikkois ta talousmetsäkuusikkoa, jossa
ei mainittavaa kasvillisuutta. Aines-
tenoton ulkopuolelle tulee rajata
läheinen lampi. Merkitään kaavaan.
Alueen tarkempi rajaus maa-aines-
luvan myöntämisen yhteydessä.

Morenian alue (Saarinen / Harvalaineisen kallioalue): Soveltuu luontoarvojensa puolesta hyv in maa-
ainestenottoon. Asutusta ei ole lähettyv illä eikä merkittäv iä luonnonarvoja. Lyhyt matka vt9:lle. Merkitään kaa-
vaan kallionottoalueeksi.
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LEPPÄVIRTA 13.5.2008
Maastokäynnille osallistuivat y litarkastajat Antti Lammi ja Jussi Aalto / Pohjois-Savon ympäris tökeskus, Jouko
Kohvakka ja Mikko Rummukainen / Pohjois-Savon lii tto, rakennustarkastaja Jouko Kervola, Inkeri Kortelainen
sekä ympäris töasiois ta vastaava Timo Turunen / Leppävirran kunta

Maastokäynti:

Kivimäki: Olemassa olevan ottoalueen laajennus. Ei esteitä ottotoiminnalle. Destian Soranottoalue 420-434-
5-64 SORALA (99 000 m3). Ei y likunnallista merkitystä. Ei merkitä maakuntakaavaan.

Vuorisenmäki:
Iso mäki, kiv iainesta rii ttää
hyv in pitkälle tulevaisuuteen.
Kiv iaines tasalaatuis ta grano-
diorii ttia. Soveltuu päällysteki-
v iaineeksi ja y leiskäyttöön.
Alue rajautuu valtatiehen 23
ja on näin hyödynnettäv issä
mm. ko. tien parantamisessa.
Alue muodostuu kahdesta
mäkialueesta, joita erottaa
kosteahko painannealue.
Merkittäv iä luonnonarvoja ai-
noastaan mäen luoteispääs-
sä, jossa poronjäkälää kasva-
va jyrkänne.

Päätettiin rajata ottoalue
siten, että otto on mah-
dollista vain kaakkoisen
puoleiselta mäkialueelta.
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Hoikanmäki:
Em. Vuorisenmäen lähei-
syydessä, toisella puolel-
le vt 23:a. Hyvää kiv i-
ainesta, joka soveltuu
mahdoll isesti myös pääl-
lystekiv iaineeksi. Alue on
hiljattain avohakattu eikä
luontoarvoja siten ole.
Soveltuu hyv in ottamis-
toimintaan. Merkitään
kaavaan ottoalueeksi.

Riihivuori:

Hyvää kiv iainesta. Metsäautotie perille. Mäen etelä-
päässä jonkinlaista arvoa omaava, mutta pienialainen
kallioseinämä (korkeus 7-8 m). Seinämän säästäminen
vaikeaa, koska ottotoiminta olisi järkev intä käynnistää
ko. kohdin. Riihivuori rajautuu pohjoisessa Riihijärveen,
mistä syystä ottaminen tulisi kohdentua vain sen etelä-
osiin. Myös tämä alue on nyt avohakkuualueena eikä
geologiset maisemanmuodot ole mainittav ia. Merki-
tään kaavaan ottoalueeksi.
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EO 52.681 Riihilahti-Jyrkkä (Turpeensalmen
soranottoalue)
Todettiin maa-aineslupatilanne, joka mahdol-
listaa maisemointiin painottuvan ottamisen. Ei
merkitä maakuntakaavaan.

Soidinharju

Sijaitsee ns. Lempyyn tien varressa. Alue on
eteläpäästään harjua muuttuen pohjoisessa
avokallioalueeksi. Alueelta otettu huomattavan
paljon maa-aineksia ja ottotoiminta tulee jatku-
maan vielä olemassa olev ien mukaan varsin
pitkään. Merkitään kaavaan ottoalueeksi.
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VARKAUS 13.5.2008
Maastokäynnille osallistuivat y litarkastajat Antti Lammi ja Jussi Aalto / Pohjois-Savon ympäris tökeskus, Jouko
Kohvakka ja Mikko Rummukainen / Pohjois-Savon lii tto, tarkastusinsinööri Heikki Sinkko / Varkauden kaupun-
ki

Kaupunginvirasto:
Todettiin maastokäynnin tarkoitus. Varkaus on pahasti Joroisten maa-ainesten varassa. Alueella ei merkittäv iä
rakennushankkeita, jotka edelly ttäisivät varauksia. Varkauden kaupungin ottoalueet sijoittuvat entisen Kangas-
lammin kunnan alueelle, näis tä merkittäv immät ovat Kilpi lahden kallionlouhinta-alue ja Joutenmäen louhinta-
alue. Molemmat ovat jo ottotoiminnan piirissä.

Maastokäynti:

Kilpilahti
Kiv iaineksen laatu vaihtelevaa ja soveltuu lähinnä
paikalliseen käyttöön. Ottoalueella huomattava
merkitys oman kunnanosan alueella. Ottotoiminta on
jo tuhonnut merkittäv iltä os in mäen luonnonarvot.
Alueen paikallisuuden vuoksi ei merkitä maakunta-
kaavaan.

Joutenmäki:
Ottotoiminnan piirissä oleva alue. Alue palvelee myös Varkauden kaupunkialueen mahdollisia tarpeita. Ki-
v iaines soveltuu päällystekiv iaineeksi sekä yleiskäyttöön. Puusto esiintymällä on nuorta männikköä, ellei sitä
ole jo pois tettu ottamistoimintaa valmisteltaessa. Ei merkittäv iä luonnonarvoja. Merkitään kaavaan ottoalu-
eeksi.
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SUONENJOKI 27.5.2008
Maastokäynnille osallistuivat y litarkastaja Antti Lammi / Pohjois-Savon ympäris tökeskus, Jouko Kohvakka ja
Mikko Rummukainen / Pohjois-Savon lii tto, Pertti Luukkonen ja Heikki Pirinen / Suonenjoen kaupunki, kun-
nanvirastolla myös tekninen johtaja Veijo Turkki.

Kirkkovuori
Kirkkovuoren kallioalue sijaitsee Sisä-Savon seutu-kaavan aluevarauksen ah 31.662 vieressä. Laaja ja mai-
semall isesti erittäin merkittävä kalliovuori, jossa lakiosan männyt ovat osin kilpikaarnais ia ja hyv in vanhoja.
Alueelta avautuvat kaukomaisemat on todella hienoja ja vastaavasti maisemavauriot näky isivät kauas. Kasvil-
lisuus on pääosin karua mutta edustavaa kanerva- ja puolukkakankaan lajistoa, myös laajoja jäkäläkasvus-
toja. Syntyneistä poluista päätelleen aluetta käytetään virkistykseen.

Päätetti in, että em. pohjoiset lakialueet merkitään
kaavaan MY- alueena ja otto sallitaan Kirkkovuo-
ren eteläosissa, jonne on myös hyvät tieyhteydet.
MY- alue yhdistetään lännen puolella sijaitsevaan ah-
alueeseen, joka merkitään myös MY- alueeksi. Perus-
teena em. ah- alueen muuttamiselle MY- alueeksi
nähti in sen kallioalueen lännenpuoleiset kallioseinä-
mät ja alueen rajautuminen erämaiseen Vuorijärveen.
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Lylyjärvi
Kyseessä on loivasti nouseva selänne, joka ei erotu
maisemasta juurikaan. Avokalliota ei juurikaan ole
näkyv issä. Mäntypuusto on uudis tettu siemenpuu-
asentoon. Puolet alueesta on nuorta ja tiheää kas-
vatusmetsää. Matala mäkialue soiden rajaamalla
alueella. Ei merkittäv iä luonnonarvoja.

Soveltuu hyv in ottamiseen. Lähin asutus noin 0,5
km:n päässä.Merkitään eteläosiltaan ottoalueeksi.
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Kolunmäki

GTK:n kall iokiv iainesinventoinnin mukaan
alueelta saatava kiv iaines on garaniittia ja
osin migmatiittia. Kiv iaines saattaa sovel-
tua jopa raidesepeliksi, mutta erinomai-
sesti ennen kaikkea rakentamiseen.

Iso mäkialue valtatien 9 läheisyydessä,
jolta puut hakatu osittain pois. Mäen ylitse
kulkee hyväkuntoinen metsätie. Ottoalue
on mahdollis ta toteuttaa siten, että se ei
näy laajalle alueelle ympäris töön. Asu-
tusta molemmin puolin noin 0,5 km:n
etäisyydellä.

Aluskasv illisuudessa valli tsevat kanerva
ja poronjäkälät. Länsireunan jyrkännettä
lukuun ottamatta kohde on hil jattain avo-
hakattu. Jyrkänne muodostuu seinäsam-
maleen peittämistä lohkareista ja kor-
keutta sillä on alle 10 metriä eikä siinä ole
lehtomaista kasv illisuutta. Ei erity istä mai-
semall ista merk itystä.

Ei merkittäv iä luonnonarvoja. Merkitään
ottoalueeksi
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RAUTALAMPI 21.5.2008
Maastokäynnille osallistuivat y litarkastajat Antti Lammi ja Jussi Aalto / Pohjois-Savon ympäris tökeskus, maa-
kuntainsinööri Jouko Kohvakka ja suunnitteluavustaja Mikko Rummukainen / PSL. Kunnasta mukana maasto-
käynnillä Tuure Savolainen ja Pia Koski.

Kunnantoimistolla pidetyssä kokouksessa päätettiin
käydä maastossa katsomassa seuraavat kohteet:
Markkasenkangas, Heimosenkangas sekä Sompa-
mäki, Haapavuori ja Mustikkamäki.

EO 33.681 Sääksjärvi

Merkintä pitää sisällään seutukaavassa kaksi otto-
aluetta , joista toinen sijaitsee Valkeisenharjun ja toi-
nen Sääksjärven kohdalla.
Valkeisenharjun kohdalla tapahtunut ottotoiminta on
päättynyt. Poistetaan EO 33.681 kaavasta Valkei-
senharjun kohdalta. Alue on seutukaavassa ah- alu-
een sisällä. Merkitään maakuntakaavassa ge-alu-
eeksi, ge 33.660 Korpijärv i-Laattajärv i.

Sääksijärven kohdalla alue rajataan uudelleen ohei-
sen piirroksen mukaisesti.

EO 33.683 Markkasenkangas
Alueen eteläpää ottotoiminnan piirissä. Ottotoiminta on
jo kuitenkin päättynyt. Otolta säästynyt alue todetti in
luonnon- ja maisema-arvoiltaan samantasoiseksi sii-
hen rajautuvan MY 331.312- Joutenniemi- alueen
kanssa. Em. perustein alue päätettiin merkitä MY-
alueeksi em. eteläpäätä lukuunottamatta. Otettu alue
jätetään vaille merkintää.
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EO 2 33.690 Mustikkamäki

Alue näkyy laajalle ympäristöön. Puusto kohteella on
nuorta ja riukumaista, koostuen pääosin männystä. Ai-
kaisemman ottotoiminnan jäljet erottuvat selvästi maas-
tossa metsittymisestä huolimatta, eikä kohde ole enää
kovin luonnontilainen.
GTK:n laatiman selv ityksen mukaana alueelta saatava
kiv iaines on granodiorii ttia ja soveltuu erinomaisesti ra-
kentamiseen. Alueella on aikoinaan ollut ottotoimintaa
Rajataan ottoalue seutukaavassa osoitettua pienem-
mäksi GTK:n esittämän rajauksen mukaisesti. Ko.osa
mäestä on verraten matalaa eikä näy ympäristöön..
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Haapavuori
Alueella käynnis tä luovuttiin läheisen asutuksen vuoksi. Vuoren kiv iaines soveltuu parhaiten sorateiden hoi-
toon, minkä tasois ia esiintymiä on kunnassa muuallakin. Ei merkitä maakuntakaavaan.

Sompamäki
Näkyy kohtuullisen vähän ympäristöön. Rautalam-
milla tavanomainen kallioinen mäki, jossa avokalliota
peittää kuitenkin paljolti sammalkerros ja puoluk-
kavaltainen kasv illisuus. Ei merkittäv iä maisemallisia
arvoja. Ei ole varsinais ta jyrkännettä. Puusto on män-
tyvaltaista, rungon läpimitta y leensä parinkymmenen
sentin tienoilla.Ei merkittäv iä luonnonarvoja.

Alueen kiv iaines pääasiassa harmaata granodiorii ttia
ja soveltuu erinomaisesti rakentamiseen ja sorateiden
hoitoon.
Osoitetaan kaavassa kallionlouhinta-alueena.
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KIURUVESI 3.10.2008

Maastokäynnille osallistuivat y litarkastajat Antti Lammi ja Jussi Aalto, suunnitteluavustaja Mikko Rummukainen
/ Pohjois-Savon lii tto. Kunnasta mukana maastokäynnillä rakennustarkastaja Seppo Tiihonen.

Kunnanvirasto:
Keskusteltiin ja sov ittiin, että seuraavia
Ylä-Savon seudun maakuntakaavassa
olev ia merkintöjä ei tehdä Pohjois-Savon
maakuntakaavaan: EO 23.680 Ukonvuori
(pv-alueella, ottotoiminta päättynyt),
EO 23.681 Pesäkangas (pienialainen,
syrjässä),
EO2 23.690 Putoksenmäki ( maisemointi
jo tehty),
EO2 23.691 Mykkälä (ei sovellu), EO2
23.693 Hukka (maa-aineslupa, pientä
ottoa, ei kannata merk itä).

Maastokäynti:

EO2 23.694 Hamarinvuori
Ylä-Savon seudun maakuntakaavassa
kallionlouhinta-alueena. Ottotoimintaa kah-
dessa paikassa, välikannas louhitaan pois.
Myös murskan läjitysalue olemassa. Näkö-
suoja valtatielle.
Merkitään Pohjois-Savon maakunta-
kaavaan EO-kohteena Hamarinvuori.
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Niemismäki (kts. edellinen kartta)
GTK:n 28.5.2008 tekemän Kalliokiv iaineskohteiden
inventoinnin mukaan alueelta saatava kiv iaines
soveltuu erinomaisesti rakentamiseen ja kohtuul-
lisen hyv in myös sorateiden hoitoon. Alueella on jo
tapahtunut kiv iaineksen ottoa.
Tasainen mäenlakialue, jossa puusto on kasvatus-
hakattua ja nuorehkoa mäntymetsää. Mustikka ja
puolukkatyyppi vuorottelevat selänteellä, pääosa
puolukkatyyppiä. Ei maisemallisia erity ispiirteitä.

Merkitään Pohjois-Savon maakuntakaavaan EO-
kohteena Niemismäki.

Iso Varttimäki
GTK:n 28.5.2008 tekemän Kalliokiv iai-
neskohteiden inventoin mukaan alueelta
saatava kiv iaines on graniittia ja osin gra-
nodioriittia. kiv iaines soveltuu erinomai-
sesti rakentamiseen ja hyv in myös pääl-
lystekiv iaineeksi.

Hyvä syrjäinen sijainti, moreenimaat kuo-
rittu pinnalta. Savon Kuljetuksen 10v lu-
pa, 100 000 m3.
Merkitään maakuntakaavaan EO-koh-
teena Iso Varttimäki.
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Tervakangas (kts. edellinen kartta)

GTK:n tekemän Kalliokiv iaineskohtei-
den inventoinnin mukaan alueelta saa-
tava kiv iaines graniittia ja osin grano-
diorii ttia. Kiv iaines soveltuu erinomai-
sesti rakentamiseen ja myös hyvin
päällystekiv iaineeksi.

Tervakangas pitää jättää pois maa-
kuntakaavan ottoalueis ta, koska sillä
on poikkeuksellisen hienoja maise-
mallisia arvoja sekä maa-aineslain 3 §
tarkoittamaa luonnon kauneusarvoja.
Kyseessä on miltei kokonaan avo-
kallioinen muinaisranta, jossa puusto
on hienoa kilpikaarnais ta vanhaa män-
nikköä. Aluskasv illisuudessa vallitsevat
poronjäkälät ja kanerva. Kaukomaise-

mat on erittäin hienot, mutta myös kohteen sisäinen maisema on ainutlaatuinen. Kohde tulisikin lisätä MY-
merkinnällä maakuntakaavaan. Merkitään maakuntakaavaan MY-kohteena.

Sulkavanjärvi / Suurimäki
Kiuruvesi-Pielavesi maantien varressa. Maa-aineslupa. Runsaasti hyvää
kalliota 10-15 m syvyydeltä. 1 ha alue sekä läjitysalue. Loivasti nouseva
mäenlaki on pääosin nuorta mäntyvaltais ta talousmetsää eikä mainittav ia
luontoarvoja todettu louhimon läheisyydessä. Myöskään jyrkänteitä tai
muita erikoisia geologisia muodostumia ei tavattu.
.
Merkitään Pohjois-Savon maakuntakaavaan EO-kohteena Suurimäki.
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KEITELE 27.8.2008

Maastokäynnille osallis tuivat y litarkastaja Antti Lammi / Pohjois-S avon ympäris tökeskus ja suunnitteluavustaja
Mikko Rummukainen / Pohjois-Savon lii tto. Kunnasta mukana maastokäynnillä olivat kunnanins inööri Kari
Nuutinen ja kunnansihteeri Tuomo Hakulinen.

Kunnanvirasto:
Mikko Rummukainen esitteli 16.8.2007 tehdyn maas-
tokatselmuksen perusteella tehdyt ratkaisut (EO
22.681) Lintuharjunkankaalla. Kunnan edustajat hy-
väksy ivät tehdyt ratkaisut. Merkitty ottoalue noudattaa
POSKI -projektin rajausta, jolta on saatav issa run-
saasti kiv iaineksia. Todettiin, että ottoaluetta rajaava
ge -merkintä sall ii osittaisen maa-ainestenoton.
Lintuharjunkankaan sijainti on hieman syrjäinen.

Ylä-Savon seudun maakuntakaavan muita maa-
ainestenottoalueita (EO 22.680, EO 22.682 ja EO
22.683) ei merkitä Pohjois-Savon maakuntakaa-
vaan niiden vähentyneen merkityksen vuoksi.
EO 22.680 Hietalahti-Palokangas: Suurin osa alueen
maa-aineksis ta jo hyödynnetty , pv-aluetta
EO 22.682 Ampumaradan alue: Alueella PSMK:an
merkittävät ampumarata ja moottoriurheilurata, poh-
joispäässä kallion ja soran ottoa, alueen koil lisosa pv-
alueella.
EO 22.683 Vuorensyrjä: Mahdollisesti ympäris töarvo-
ja, ei ottotoimintaa, pv-alueella

Maastokäynti:

Päijänteenmäki

GTK:n tekemän Kalliokiv iaineskohteiden inventoinnin
mukaan alueelta saatava kiv iaines on granodiori ittia
ja gabroa ja ne soveltuvat erinomaisesti rakentami-
seen, muta myös hyvin sorateiden hoitoon.

Alueen itäpuolen metsä on hakattu, puolukka on
vallitsevana kasvilajina. Loivasti nousevaa hieman
kiv ikkoista mäkeä peittää kuusi- ja mäntyvaltainen
metsä, sammalta ja mustikkaa. Avokalliota ei alueella
ole näkyv issä. Ei maisemallisia arvoja, eikä -
vaikutuksia.
Merkitään Pohjois-Savon maakuntakaavaan EO-
kohteena Päijänteenmäki.
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Antti Lammi Päijänteenmäen synkässä kuusikossa

Palokallio EO2 22.691
Alue rajautuu Keiteleen kunnan toi-
mintansa lopettaneeseen, vuonna
2000 maisemoituun kaatopaikkaan
sekä sen vieressä sijaitsevaan nyky i-
seen maankaatopaikkaan. Ylä-S avon
seudun maakuntakaavan osoittamalla
alueella ei ole ollut ottotoimintaa.
Kuusivaltainen metsä ympäröi suureh-
koa tasaisen pyöreätä kallioista mäki-
aluetta. Kallioisella mäellä kasvaa
mänty jä, jäkälää ja sammalta sekä
puolukkaa. Luonnoltaan alue on ta-
vanomaista kuivankankaan metsätalo-
usmaata. Alue ei erotu maisemasta.
Matkaa kirkonky lälle on vain noin 8
km.
Merkitään maakuntakaavaan EO-
kohteena Palokallio.
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Palpakallio EO2 22.690 ( kts.
edellinen sivu)

Ylä-Savon seudun maakunta-
kaavan osoittama alue rajautuu
perusparannettuun metsäauto-
tiehen. Tien v ieressä kalliol la on
nuotiopaikkana toimiva hirsi-
mökki. Ottotoimintaa ei ole ollut.
Tasaisesti nousevalla avokal-
liolla kasvaa melko vanhoja
mänty jä, mäen laella on pieniä
sammaleisia kosteikkoja. Mäki
näkyy ainakin osittain maise-
maan, alueella on mahdol-
lisuuksia luonnon virkistys-
käytölle.

Ei merkitä ottoalueena Pohjois-Savon maakuntakaavaan.

.
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Hiekka

Kalliokiv iaineskohteiden inventoinnin mukaan alueelta
saatava kiv iaines on graniittia. Kivessä on mahdolli-
sesti uraaniperäis tä säteilyä. Talonrakentamiseen
menevän kiv iaineksen säteily taso on tarkis tettava.
Alueen pohjoispäässä on jo ollut soranottotoimintaa,
kaksi maa-aineslupaa. Destia on louhinut kiveä sora-
alueen eteläpäästä. GTK:n mukaan kalliokiv iainesta on
runsaasti louhittav issa kaakkoon suuntautuvalla
pitkänmallisella ja kapeahkolla alueella. Kiv iainesesiin-
tymän alueella puusto on kauttaaltaan nuorta taimikkoa
ja avohakkuuta, joten erity isiä luonnonarvoja ei ole.

Merkitään Pohjois-Savon maakuntakaavaan EO-
kohteena Hiekka.
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Palpakallio
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TUUSNIEMI 5.8.2008

Maastokäynnille osallis tuivat y litarkastajat Antti Lammi ja Jussi Aalto / Pohjois-Savon ympäris tökeskus sekä
suunnitteluavustaja Mikko Rummukainen / Pohjois-Savon liitto. Kunnasta mukana maastokäynnillä oli raken-
nustarkasta Pekka Antikainen, Kunnantoimistolla pidetyssä palaverissa myös tekninen johtaja Teuvo Nissi-
nen.

Pekka Antikainen informoi palaverissa yhdestä Inno-Cad Oy:n soranottotutk imuksesta (Pykälänikara) sekä
yhdestä Inno-Cad Oy:n kallionottotutkimuksesta (Karkumäki), joista ei v ielä ole tullut kuntaan lupahakemusta.
Tehdään mahdollinen lisäkierros kunnan etelä- ja itäosiin syksymmällä tai ensi keväänä, jolloin tarkasteluun
otetaan Kiiskiniemenkangas, Pitkäkangas ja Korkeamäki.

Pukkimäki
Geologian tutkimuskeskuksen laatimassa
kalliok iv iainesselv ityksessä kohde on
arv ioitu par-haaksi Tuusniemellä. Kunta on
myöntänyt I-vaiheen kall ionlouhintaluvan
kevättalvella 2007. Soraa alueelta on
otettu noin 10 vuoden ajan. Kiv iaines on
laadultaan hyvää ja sitä on paljon, lähellä
ei ole asutusta ja alue sijaitsee lähellä tietä
(750 m).

Tasaisesti nousevan pyöreän mäen kattaa
nuori ja y litiheä männikkö, jossa
aluskasv illisuus puuttuu paikoin lähes
kokonaan tai on niukkaa. Metsätyyppi on
lähinnä puolukka- ja kanervatyyppiä. Ei
merkittäv iä luontoarvoja.

Merkitään Pohjois-Savon maakuntakaa-
vaan EO-kohteena Pukkimäki.
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Mäkränsärkkä
Koillis-Savon seutukaavassa ottoalueena EO
45.683 sekä POSKI-projektissa määritelty
soveltuvaksi ottotoimintaan. Alueella ottotoi-
mintaa. Maa-ainesluvat voimassa Destialla ja
Lohja Ruduksella. Lupa-aluetta v ielä jäljellä ja
kiv iainesta on runsaasti. Alueella on tärkeä
merkitys kuntakeskuksen tarpeiden kannalta.
Maastopäivänä Destialla oli asvalttiasema
alueella (pohjavesialuetta!). Seutukaavan ra-
jausta tarkistetaan POSKI-rajauksen
mukaiseksi.
Merkitään EO-alueena Mäkränsärkkä.

Asfalttiasema Mäkränsärkällä

Eleksinaukea
Geologian tutkimuskeskuksen raportin ’Osa II Alustava kalliokiv iainesselv itys 2005 Koillis-Savo’ mukaan 3.
paras kohde kalliokiv iainekseltaan Tuusniemellä. Loivasti nouseva mäki lähellä tietä ja vastapäätä Mäkränsär-
kän soranottoaluetta. Kanerva-puolukkatyypin mäenkumpare, jossa ei kuitenkaan ole juurikaan kalliopaljastu-
mia nähtäv issä. Puusto on harvaa ja käsiteltyä mäntyvaltaista kangasmetsää, ei jy rkänteitä tai muita maise-
mallisia arvoja. Luonnon puolesta tavanomaista talousmetsää. Matala mäki ei erotu maisemasta.
Merkitään Pohjois-Savon maakuntakaavaan EO-kohteena Eleksinaukea.
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Ihalankangas

Alue on Koil lis-Savon seutukaavassa otto-
alueena EO 45.681 sekä POSKI-projektissa
määritelty soveltuvaksi ottotoimintaan. Tien
(16467) itäpuolelle on suunnitteil la uutta
omakotiasutusta, mahd. myös viemäriverkko.
Tien länsipuolella on jo olemassa oleva
ottokuoppa. Länsipään arvokkaaksi
inventoitu harjualue tulee rajata pois
ottoalueesta, jolloin myös pohjavedenottamo
saa tarv ittavaa suojaetäisyyttä. Em. arvok-
kaksi luokiteltu alue merkitään MY-alueeksi.
Ko. alue on Tuusjärven-Hiidenlahden ranta-
osayleiskaavassa merk itty vain M metsä-
talousalueeksi.
EO-alueen rajausta muutetaan koskemaan

vain tien länsipuolta POSKI-rajausta myö-
täillen. Kunnasta v ielä selv itettävä alueen
länsipään lupa-alue (Destia), mahd. rajaus-
tarkennus.
Merkitään maakuntakaavaan osa Ihalan-
kankaasta EO-alueena ja osa MY-alueena.
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Ypykkä ( kts. edellinen kartta)

POSKI-projektissa määritelty soveltuvaksi ottotoimintaan, kuitenk in
pinta-alaltaan varsin pieni alue. Alueella on iso sorakuoppa. Savon
Kuljetuksella ottolupa. Ottoalueen luoteisreunassa on vielä vähän
lupaa jäljellä, josta metsää on raivattu. Kiv iaines on hyvää. Alueella ei
ole maakuntakaavallis ta merkitystä.
Ei merkitä maakuntakaavaan.

Palokankaanmäki
Geologian tutkimuskeskuksen kalliok iv i-
ainesselv ityksen mukaan kalliokiv iainek-
seltaan 2. paras kohde Tuusniemellä. Ky-
seessä on kumpareinen alue, jossa kallio-
paljastumia on kuitenkin vähän. Kosteam-
pia suokasv illisuus-painanteita on kumpa-
reiden lomassa, joissa kasvaa myös lak-
kaa. Puusto on harvaa nuorehkoa männik-
köä (puolukkatyyppiä), joukossa jonkun
verran kuusta. Ei erity isiä maisemallisia
arvoja.
Merkitään maakuntakaavaan EO-
kohteena Palokankaanmäki.
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Palokankaanmäki
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PIELAVESI 8.9.2008

Maastokäynnille osallis tuivat y litarkastajat Antti Lammi ja Jussi Aalto / Pohjois-Savon ympäris tökeskus ja
suunnitteluavustaja Mikko Rummukainen / Pohjois-Savon lii tto. Kunnasta mukana maastokäynnillä talonra-
kennusmestari Hannu Jäälinoja ja ympäris tönsuojelusihteeri Kari Haataja
Kunnanvirasto:
Mikko Rummukainen esitteli 16.8.2007 tehdyn maastokatselmuksen perusteella tehdyt ratkaisut (EO 25.681)
Hietakangas, (ah 25.661) Hietakangas, (EO 25.682) Palokangas - Renssin kankaat sekä tuolloin käydyn kes-
kustelun perusteella tehdyt ratkaisut (EO 25.680) Harjakangas– Pajumäki– Pukarankangas sekä (ah 25.662)
Partalanvuori ja (ah 25.663) Viita-ahonmäki.
Kunnan edustajat hyväksyivät tehdyt ratkaisut seuraavin toivein: Hietakangas ja Palokangas voitaisiin
merkitä ge:n sijasta MY-merk innällä. Hietakankaalla Ari Lyytikäisen rajaaman arvokkaan harjualueen pohjois-
päässä on Savon kuljetuksen maa-aineksen ottolupa vuodelta 2006. Läheinen lähde on kuivunut, joten arvo-
kasta harjualuemerkintää ei ole enää tarpeen laajentaa pohjoisemmaksi. Pitäydytään kesän 2007 rajauksessa.
Ylä-Savon seudun maakuntakaavan merkintä EO 25.680 pois tetaan, mutta merkinnän luoteisosassa Harja-
kankaalla voisi tehdä maisemoivaa ottoa. Harkitaan POSKI-projektin Harjakangas-Harjalampi merkitsemistä.
Todettiin, että (ah 25.662) Partalanvuoren välittömässä läheisyydessä on kolme pienehköä ottolupaa. Todet-
tiin, että POSKI-alueen luoteisosaan (ah 25.663) Viita-ahonmäkeen ei joka tapauksessa suunnata maa-aines-
tenottoa. Päätetti in, että alueelle ei merkitä ottoaluetta.

Maastokäynti:
Lautaporras
GTK:n Kalliok iv iaineskohteiden inventoinnin
mukaan alueelta saatava kiv iaines on pieni-
rakeis ta gabroa, joka soveltuu kohtuullisesti
mm. päällystekiv iaineeksi. Alue on kolmiosai-
nen maantien molemmin puolin. Keskim-
mäisen osa-alue on tavanomaista sekapuus-
tois ta talousmetsää (puolukkatyyppiä), jossa
on monenkokois ta puustoa. Toiset kaksi osa-
aluetta ovat nuorta is tutusmännikköä vailla
mainittav ia luonnonarvoja. Kaikki kumpareet
ovat matalia eivätkä erotu maisemallisesti
ympäristöstään.

Merkitään maakuntakaavaan EO-kohteena
Lautaporras.
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Ilomäki
GTK:n Kalliokiv iaineskohteiden inventoinnin mu-
kaan alueelta saatava kiv ianes on lähinnä kiille-
liusketta, joka soveltuu parhaiten sorateiden hoi-
toon. Alueen vieressä metsätien toisella puolella on

maakuntakaavan EO-alue. Alueen kaakkoisosassa
kallio nousee jyrkähkösti ja näkyy maisemaan. Kal-
lioseinämällä on korkeutta kymmenisen metriä ja
sen alla on sammalpeitteisiä lohkareita. Kallion
laella jäkälää, mättäitä, kanervaa ja pientä mäntyä.
Luonnoltaan kaunis ta.

Ei merkitä Pohjois-Savon maakuntakaavaan.
Kaakkoon suuntautuvan POSKI-rajauksen
merkitsemistä harkittava.

EO2 25.691 Särkilampi
Ylä-Savon seudun maakuntakaavamerkintä. Metsä
hakattu alueen lounaiskulmasta. Osin avokalliota. Pää-
osin tavanomaista talousmetsää, joka on kasvatushak-
kuuvaiheessa. Ei ympäristöarvoja.
Merkitään maakuntakaavaan EO2-kohteena Särki-
lampi.
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EO2 25.690 Honka (kts. edellinen kartta)

Ylä-Savon seudun maakuntakaavamerkintä. Metsä hakattu alueen länsiosasta. Mäntyvaltainen, puolukkaa,
kanervakangasta, ei avokalliota. Tavanomaista metsätalousmaata. Loivasti nousevalta mäeltä näkymä maan-
tien 561 laidan muutamaan asuinrakennukseen.
Merkitään Pohjois-Savon maakuntakaavaan EO-alueena Honka.

Laajamäki
Kalliokiv iaineskohteiden inventoinnin
mukaan alueelta saatava kiv iaines on
graniittia, granodiorii ttia ja gneissiä.
Kiv iaines soveltuu erity isen hyv in raken-
tamiseen, mutta myös kohtuull isesti
päällystekiv ianeeksi. Kauas maisemaan
näkyvä, luonnoltaan kaunis kalliomäki.
Mäntyä, jäkälää, kanervaa. Lähellä
maatila. Mäeltä avautuva kaukomaise-
ma on erikoisen hieno, syntyvät maise-
mavauriot näky isivät kauas.

Ei merkitä maakuntakaavaan.
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