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Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Joroinen;
Häyrilä; Villeri 171-402-7-200 ja Selkäharju 171-402-7-130
Alue, jolle maa-ainesten ottolupaa haetaan on maakuntakaavassa Kotkatharjun I
luokan pohjavesialuetta (pv 4.271). Pohjavesialuemerkinnällä osoitetaan
yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeät (I luokan) ja vedenhankintaan
soveltuvat (II luokan) pohjavesialueet. Pohjavesialueita koskevan
suunnittelumääräyksen mukaan alueelle ei tule sijoittaa pohjaveden laadulle vaaraa
aiheuttavaa toimintaa ja pohjavedeksi imeytyvän veden määrä tulee säilyttää
riittävänä. Maa-ainesten ottamien tulee sallia vain maisemointialueille, mikäli se ei
vaaranna pohjaveden laatua tai vähennä saatavan pohjaveden määrää.
Maakuntakaavan suosituksen mukaan alueelle tulisi laatia suojelusuunnitelma.
Otettavaksi haettu alue rajautuu valtatie/runkotie viiteen (rt 4.150) ja Joroinen-Häyrilä
yhdystiehen (yt 4.155). Valtateitä koskevan suunnittelumääräyksen mukaan teillä
tulee varautua kevytväyläjärjestelyihin taajamien ja kylämäisen asutuksen kohdalla.
Väylän ja sen lähialueiden suunnittelussa tulee huomioida melun vaikutukset
alueiden käyttöön. Lisäksi maankäytön suunnittelussa tulee varautua siihen, että
väylälle pääsy tapahtuu eritasoliittymien kautta ja paikalliselle sekä kevyelle
liikenteelle on osoitettu erillinen väylä.
Maakuntakaavaan on ottoalueen läheisyyteen merkitty muinaisjäännösrekisterissä
olevat muinaisjäännösalueet (Kanava, Kanavatie ja Liponniitty) sm-merkinnällä,
alueet rajautuvat ottoalueeseen.
Ottoalueella on voimassa Kotkatharju-Valvatus osayleiskaava. Yleiskaavassa alue
on osin EO-1/-M-1 aluetta ja osin M-1 aluetta. EO-1/M-1 merkinnöillä on
yleiskaavassa merkitty olevaa maa-ainesten ottoaluetta. Oton päätyttyä alueella
noudatetaan M-1 alueen määräyksiä. M-1 on maa-ja metsätalousvaltainen alue, joka
on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen sekä haja-asutusluonteiseen
rakentamiseen. Yleiskaavaan on myös merkitty muinaisjäännösalueet.
Kotkaharjun pohjavesialueelle on tehty pohjaveden suojelusuunnitelma.
Toimenpidesuosituksena pohjavesialueelle on vähintään 4 metrin suojakerros sekä
pohjaveden muodostumisalueella 4-6 metrin suojakerros. Lisäksi
suojelusuunnitelman mukaan pohjavesialueiden luonnontilaisille alueille sekä
pohjaveden ottamoiden tai tutkittujen vedenottoalueiden lähisuoja-alueille ei tule
sallia uusia maa-ainesten ottolupia.
Etelä-Savon maakuntaliiton mielestä ottolupa tulisi myöntää vain vanhan
ottotoiminnan loppuunsaattamiseksi ja alueen maisemoimiseksi yleiskaavassa
ottotoimintaan osoitetuille alueille. Koska ottoalue rajautuu sekä valtatiehen, että
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yhdystiehen tulisi ottolupahakemuksesta pyytää Pohjois-Savon ELY-keskuksen
lausunto koskien suojaetäisyyksiä tiehin. Lisäksi tulisi pyytää Savonlinnan
maakuntamuseon lausunto koskien ottotoiminnan suhdetta mahdollisiin
muinaisjäännösalueisiin.
Etelä-Savon maakuntaliitolla ei ole muuta huomautettavaa ottolupahakemukseen.
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