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Oulunsalon Salonselän alueen maa-aineksen ottamisen nykytilanne
1

Yleistä
Tehtävä selvitys liittyy Oulunsalon oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laadintaan. Tarkastelualueena
on Salonselän alueen maa-aineksen ottotoiminta. Oulunsalon Salonselkään (kuva 1) on Ympäristöinstituutti laatinut vuonna 1990 moninaiskäyttösuunnitelman, jossa on mm. merkitty maa-aineksen ottoalueet ja joka toimii selvityksen lähtöaineistona.
Selvitys käsittää Salonselän alueella seuraavat asiat:


kuvauksen vuoden 1990 moninaiskäyttösuunnitelman pääsisällöistä sekä niiden mukaisen
maa-aineksenoton toteutumisen karttatarkasteluna



Tiivis selvitys alueen luvitushistoriasta



Maa-aineksen oton nykytilanteen ja ottomäärät



Kuvauksen Salonselän pohjavesialueesta, vedenottamoiden ohjeellisista suoja-alueista ja vedenotosta



Kuvauksen pohjavesien suojelun ja vedenoton rajoitteista maa-aineksen otolle



Soveltuva lainsäädäntö ja suositukset



Loppuyhteenveto ja mahdolliset jatkosuositukset
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Kuva 1. Salonselän pohjavesialueen sijaintikartta.

2

Oulunsalon Salonselän moninaiskäyttösuunnitelma
Salonselän alueelle on Ympäristöinstituutti laatinut vuonna 1990 moninaiskäyttösuunnitelman liittyen mm. maa-aineksen ottotoimintaan alueella. Alueelle on määritetty kaksi ensisijaista maa-aineksen ottoaluetta (Salonpään ja Lentokentänpään ottoalueet). Lisäksi on määritetty Lentokentänpään
ehkä-alue, josta voi ottaa harkitusti maa-aineksia orsiveden pinnan yläpuolelta (kuva 2).
Moninaiskäyttösuunnitelmassa on huomioitu:


Harjualueen moninaiskäytön edellytysten turvaaminen ottotoimintaa keskittämällä



Maa-aineslain (MAL 3 §) asettamat rajoitukset



Maa-aineksen laadun ja soveltuvuuden huomioiminen



Maa-aineksen otosta pohjaveden laadulle ja määrälle koituvan riskin minimoiminen sekä orsiveden esiintyminen



Maa-aineshuollon turvaaminen pitkällä aikavälillä (vähintään 20 vuotta)



Maisemakuva sekä ranta-alueilla lomarakentaminen, virkistyskäyttö ja suojelutarve



Maanomistusolot on pyritty huomioimaan edellisten kohtien sallimissa puitteissa
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Kuva 2. Salonselän pohjavesialueen pohjavedenottamot, tutkitut vedenottamoiden paikat, arvioidut
lähi- ja kaukosuojavyöhykkeet sekä maa-aineksen ottoalueet (moninaiskäyttösuunnitelma). Karttakuva on digitoitu moninaiskäyttösuunnitelmasta.
2.1

Salonpään ottoalue
Salonpään ensisijainen ottoalue rajautuu eteläpuoleltaan maisemakuvalta arvokkaimpaan harjun
osaan, johon maa-aineksen ottoa ei tulisi ulottaa. Salonselän lakialue on myös potentiaalinen pohjavedenottoalue, jolloin lähisuojavyöhyke käsittää suuren osan lakialuetta.
Länsiosassa ottoalueen raja ulottuu lähelle Salonpään vedenottamon lähisuojavyöhykettä. Pohjoispuolella ottoalue rajautuu kulttuurimaisemaltaan arvokkaaseen Salonpään kylämiljööseen ja koillisosassa ottoalue ulottuu lähelle maisemakuvaltaan erittäin arvokasta Lupukankaan aluetta. Itäosaltaan Salonpään ottoalue rajautuu laajaan orsivesialueeseen, jolta voidaan ottaa maa-aineksia, mikäli
maa-aineksen laatu osoittautuu käyttökelpoiseksi ja orsiveden esiintyminen ei estä ottoa.
Ottoalueen länsipäässä ja eteläosassa maa-aines on hiekkaa, soraista hiekkaa ja hiekkaista soraa sekä
ottoalueen pohjoisosassa hiekkavaltaista ainesta. Ottoalueesta on arvioitu saatavan maa-ainesta arviolta 4,5 milj. k-m³. Pinta-alaltaan ottamisalue on noin 77 ha.
Alue palautunee ottotoiminnan päätyttyä metsätalouskäyttöön. Kisakankaan ulkoilu- ja urheilureittien suunnittelussa eteläreunan luonnonmuotoja suurempia korkeuseroja tullaan mahdollisesti hyödyntämään.
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2.2

Lentokentänpään ottoalue
Lentokentänpään ottoaluetta rajoittavat lähes kaikissa ilmansuunnissa orsivesialueet. Länsipäässä
alue rajoittuu MAL:n 3 §:n mukaiseen maisemakuvaltaan erittäin merkittävään harjun osaan. Itäpäässä alue rajautuu lentokenttäalueeseen ja kaakossa Kurikan vedenottamoalueeseen. Etelässä alue
ulottuu lähelle Karsikonkorven tutkitun pohjavedenottopaikan arvioitua lähisuojavyöhykettä.
Orsivesialuetta lähestyttäessä ottoalueen rajaus voi poiketa enintään 50 m esitettyä ottoaluerajausta
laajemmaksi. Mikäli orsivesiesiintymän reuna saavutetaan ennen esitettyä rajausta, tulee ottotoiminta keskeyttää ja oton jatkaminen kyseissä kohdassa selvitettävä erillistutkimuksella.
Ottoalueen läpi kulkevalta harjanteen alueelta on arvioitu saatavan hiekkaa, soraista hiekkaa ja hiekkaista soraa. Harjanteen molemmilta puolin on arvioitu saatavan pääasiassa hiekkaa. Ottoalueesta
on arvioitu saatavan maa-ainesta arviolta 4,9 milj. k-m³. Pinta-alaltaan ottamisalue on noin 97 ha.
Alue palautunee ottotoiminnan päätyttyä suurelta osin metsätalouskäyttöön. Mikäli lentokentän laajennukset luoteeseen ja lounaaseen toteutuvat, alue jää syrjään varsinaisilta virkistysreiteiltä. Ulkoiluja urheilureittien suunnittelussa länsipäähän luonnonmuotoja suurempia korkeuseroja on mahdollista hyödyntää.

2.3

Lentokentänpään ottoalueen pohjoispuolinen ehkä -alue
Alue on orsivesikerrostuman päällä sijaitseva rantamuodostuma. Se rajoittuu etelässä Papinjärveltä
tulevaan tiehen ja lentokentänpään ensisijaiseen ottoalueeseen. Pohjoisessa ja idässä alue ulottuu
tasaiselle orsivesialueelle. Lännessä alue ulottuu ensisijaiseen ottoalueeseen. Osa ehkä-alueesta sijoittuu lentokentän laajentamisvarauksen alueelle.
Maa-aines on pääasiassa hiekkaa. Alueelta on mahdollista saada maa-aineksia noin 200 000 k-m³,
mikäli koko alue osoittautuu orsivesialueeksi. Mikäli alueen länsipäässä voidaan ottaa syvemmälle,
saatavan maa-aineksen määrä on 500 000 k-m³. Pinta-alaltaan ottamisalue on noin 24 ha.

3

Yhteenveto alueen ottamis- ja luvitustoiminnasta
Oulunsalon Salonpään ensisijaisella ottoalueella moninaiskäyttösuunnitelma ei mahdollista ottoalueiden laajentamista rajatun alueen ulkopuolelle, eikä ottolupia ole myönnetty Salonpään alueen ulkopuolelle. Oulunsalon kunnan aikaan (vuonna 1993) alueelle on myönnetty lupa, joka meni yli moninaiskäyttösuunnitelman rajauksen Salonpään alueen eteläreunalla. Lentokentänpään ensisijaisella
ottoalueella orsivesiolosuhteiden salliessa, rajaus voi tietyillä alueilla poiketa enintään 50 metriä laajemmaksi. Näin on tehty esim. Kuljetuspolar Oy:n (OUKA/7503/2018) 19.12.2018 maa-ainesluvassa.
Maa-aineksia on otettu Salonpään ja Lentokentänpään ottoalueella jo ennen maa-aineslain
(1.1.1981) voimaantulo. Ehkä –alueella ei ollut otettu maa-aineksia vuoteen 1990 mennessä. Toteutuneiden ottamisalueiden pinta-alat ovat Salonselän alueella noin 77 ha, Lentokentänpään alueella
noin 89 ha ja ehkä-alueella noin 28 ha.
Toteutuneet ottamisalueiden rajaukset on esitetty ilmakuvasta tehdyn tulkinnan perusteella (vuodelta 2021) samalla kartalla moninaiskäyttösuunnitelman ottamisalueiden kanssa kuvassa 3 ja liitekartassa 2.
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4
4.1

Maa-aineksen oton nykytilanne
Maa-aineksen ottoluvat
Salonselän alueella on voimassa seitsemän maa-aineksen ottolupaa (syyskuu 2021). Ottamisalueilla
on ottolupien mukaisista enimmäisottomäärästä jäljellä laskelman perusteella Salonpään alueella
248 760 k-m³ ja Lentokentänpään alueella 380 421 k-m³ (Notto-tietojärjestelmä). Ehkä-alueella ei ole
voimassa olevia lupia.
Yksi ottolupahakemus on hylätty. Luvan myöntämisellä lupahakemuksen mukaiselle ottamisalueelle
ei ollut maa-aineslain 6 §:ssä tarkoitettuja luvan myöntämisen edellytyksiä, sillä ottamistoiminnan on
katsottu olevan ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa, eikä niitä voida lupamääräyksin ratkaista. Voimassa ja vireillä olevat maa-aineksen ottoluvat, ottomäärät ja jäljellä olevat ottomäärät on esitetty taulukossa 1. Ottamisalueiden sijainti on esitetty kuvassa 3 ja liitekartalla
2.
Voimassa ja
vireillä olevat
lupapäätökset
OUKA/1247/2015
OUKA/898/2016
OUKA/2065/2018
OUKA/7503/2018
4227/739/2012
OUKA/10266/2014
5935/739/2011
OUKA/2330/2021
OUKA/8394/2021

Luvanmukainen
Jäljellä
ottomäärä 31.12.2020 m³ktr
m³ktr

Luvan haltija

Lupa myönnetty

Lupa päättyy

Rudus Oy
Kuljetuspolar Oy
Destia Oy
Kuljetuspolar Oy
Destia Oy
Oulun Autokuljetus Oy

22.3.2016
17.5.2016
29.8.2018
19.12.2018
2.1.2013
1.7.2015
25.4.2012
21.6.2021
Vireillä
Vireillä

31.12.2020
30.6.2021
30.6.2028
30.6.2028
30.6.2022
30.6.2025
30.6.2022
30.6.2023
5 vuodeksi
31.10.2023

57 000
70 000
120 000
145 000
438 000
105 000
265 000
70 000
94 000
75 000

otto päättynyt
32 982
110 778
75 953
221 292
105 000
13 176
70 000
-

12.8.2020

Hylätty

-

-

Kuljetuspolar Oy
Oulun Autokuljetus Oy
Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy
Kuljetuspolar Oy
OUKA/2840/2021
Kaakinen Risto
OUKA/3670/2020

Taulukko 1. Voimassa ja vireillä olevat maa-aineksen ottoluvat, luvanmukaiset ottomäärät ja jäljellä
olevat ottomäärät.
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Kuva 3. Salonselän pohjavesialueen pohjavedenottamot, tutkitut vedenottamoiden paikat, maa-aineksen ottamisalueet/lupakohteet, toteutuneiden maa-aineksen ottoalueiden rajaukset ja moninaiskäyttösuunnitelman mukaiset ottamisalueen rajaukset. Salonselän III:n arvioitu lähisuojavyöhyke on
määritelty tämän työn yhteydessä.

5
5.1

Salonselän pohjavesialue ja vedenotto
Pohjavesialue
Salonselkä (11567001) on 1.luokan pohjavesialue. Oulun Veden Salonselän I ja II sekä Kurikan vedenottamot sijaitsevat vedenhankintaa varten tärkeällä Salonselän (11567001) pohjavesialueella. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 29,57 km2 ja varsinaisen muodostumisalueen pinta-ala on 19,19 km2.
Pohjavettä on arvioitu muodostuvan noin 12 000 m3/d. Alue kuuluu osana suureen harjujaksoon.
Harjun aines on hiekkavaltainen. Muodostuman keskiosissa on tavattu soraa epäyhtenäisinä välikerroksina. Lievealueet sisältävät etupäässä hiekkaa. Hienoa hiekkaa esiintyy laajasti varsinaisen harjualueen ulkopuolella rantavoimien levittäminä kenttinä ja valleina. Alueen itäosassa hiekat ovat osittain hienojen, heikosti vettä läpäisevien sedimenttien peittämiä.
Pohjavesialue on luonteeltaan antikliininen. Pohjavettä purkautuu yleisesti ja paikoitellen runsaasti
harjun reunaosien soille. Pohjaveden päävirtaussuunta on länteen. Harjun pituussuuntainen vedenläpäisevyys on ilmeisesti kohtalainen. Useiden pienehköjen suopainanteiden esiintyminen viittaa orsivesiin ja näin ollen ainakin paikoitellen heikkoon vertikaaliseen vedenläpäisevyyteen. Laadultaan
pohjavesi on neutraalia tai lievästi emäksistä. Korkeat rauta- ja mangaanipitoisuudet ovat yleisiä. Veden paikoin korkeisiin väriarvoihin vaikuttaa savikiven esiintyminen harjuaineksessa. Pohjaveden
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heikko laatu ja maa-aineksen hienorakeisuus vaikeuttavat muodostuvien pohjavesien tehokasta hyväksikäyttöä. Arvio muodostuvan pohjaveden määrästä on vain suuntaa antava.
5.2

Vedenotto
Vedenottamoiden vedenottoluvat, vedenottomäärät on esitetty taulukossa 2, kuvassa 4 ja liitekartalla 3.
Oulun veden
ottamot Salonselän
pohjavesialueella
Salonselkä I
Salonselkä II
Kurikka

Vedenottolupa
m³/d

Vedenottomäärä
m³/d (2013-2020)

1500
500
1000

661-835
146-364
240-298

Taulukko 2. Vedenottamoiden vedenottoluvat, vedenottomäärät ja vedenottaja.
Pääosa talouskäyttöön jaettavasta vedestä käsitellään Kurikan ottamolla sijaitsevalla käsittelylaitoksella, jossa käsittelymenetelmänä on biologinen suodatus, ilmastus, jälkisuodatus ja UV-desinfiointi.
Salonselkä I ottamolla vedenkäsittelynä on ilmastus, hiekkasuodatus ja UV-desinfiointi.
Salonselän pohjavesialueelta on arvioitu lisäksi olevan saatavissa pohjavettä koepumppauksien perusteella seuraavasti:


Karsikonkorpi 4:stä (1000 m³/d) saa tyydyttävän laatuista pohjavettä



Mustaniemi tutkimuspiste 29:stä (500–550 m³/d) on mahdollista ottaa pohjavettä siten, ettei
vedenlaatu oleellisesti muutu



Purnunnokka 26 (800 m³/d), jonka vesi tulee käsitellä korkeiden rauta- ja mangaanipitoisuuksien vuoksi

Vedenottoa voi rajoittaa tutkimuspisteiden lähistöllä sijaitsevat suojelualueet ja luontoarvot.
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Kuva 4. Salonselän pohjavesialueen pohjavedenottamot, tutkitut vedenottamoiden paikat, arvioidut
lähisuojavyöhykkeet ja pohjaveden virtaussuunnat (nykytilanne).
5.3

Vedenoton rajoitteet maa-aineksen otolle
Maa-aineksen ottaminen voi vaikuttaa pohjaveden laatuun ja määrään. Maa-ainesten otto voi nostaa
pohjaveden pinnan korkeusasemaa ja aiheuttaa pohjaveden purkautumista. Maa-aineksen ottamista
ei tule sijoittaa vedenottamoiden lähisuojavyöhykkeille. Pohjaveden pinnan yläpuolelle jäävän suojaavan maakerroksen paksuus tulee olla riittävä pohjaveden likaantumisriskin pienentämiseksi, huomioitava ottamisalueen laajuus sekä jälkihoito ja –käyttö. (Ympäristöministeriön julkaisuja 2020:24:
Maa-ainesten ottaminen, opas ainesten kestävään ottoon).
Ottamistoiminnan riskit pohjaveden laadulle lisääntyvät, jos ottamisalueella varastoidaan ottamiseen
ja kiviainesten käsittelyyn liittyvien laitteiden ja koneiden polttoaineita. Riskien vähentämiseksi tulee
tehdä riittävät suojaustoimenpiteet.

6
6.1

Soveltuva lainsäädäntö ja suositukset
Lainsäädäntö
Maa-aineksen ottotoimintaan liittyvät seuraavat lait:


Maa-aineslaki (MAL 555/1981) säätelee maa-aineksen ottamista. Lain keskeinen tarkoitus
on ohjata maa-aineksen ottamista siten, että luonnon ja maiseman sekä eräiden muiden ympäristöarvojen suojelu voidaan turvata kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Maa-
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aineksen ottamisen edellytykset ratkaistaan maa-aineslain (MAL 4 § ja 7 §) mukaisessa menettelyssä. Maa-aineslakia (MAL 1 §) sovelletaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen, poiskuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi lukuun ottamatta turvetta.


Lupa maa-aineksen ottamiseen on myönnettävä, jos ottaminen ei ole ristiriidassa MAL 3 §:ssa
säädettyjen maa-ainesten ottamisen rajoitusten kanssa ja asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty (MAL 6 §).
Maa-aineksen ottamisesta ei saa aiheutua (MAL 3 §:n 1., 2., 3. ja 4. mom.) kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa.
Lupaa maa-aineksen ottamiseen ei tule myöntää, jos ottamisesta aiheutuu jokin edellä mainittu haitallinen vaikutus. Luvan hakijan tulee selvittää ottamistoiminnan vaikutukset ennen
luvan hakemista.



Maa-ainesasetus (MAA 926/2005) täydentää maa-aineslakia.

Muut mahdolliset lait:


Vesilaki (VL 587/2011) sisältää pohjaveden muuttamiskiellon. Vesilain (3 luku 2 §) mukainen
lupa vaaditaan, jos hanke voi muuttaa pohjaveden laatua tai määrää ja muutos vähentää
tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintymän antoisuutta tai
muutoin huonontaa sen käyttökelpoisuutta



Ympäristönsuojelulaissa (YSL 527/2014) säädetään mm. pohjaveden pilaamiskiellosta (YSL 17
§), joka on ehdoton.



Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (VMJL 1299/2004) annetun lain tavoitteena on mm. suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä niin, ettei pinta- ja pohjavesimuodostuman tila heikkene ja niiden tila on vähintään hyvä. Luokiteltujen pohjavesimuodostumien tila
määräytyy kemiallisen ja määrällisen tilan perusteella sen mukaan, kumpi on huonompi. Lisäksi tulee ehkäistä pohjavesimuodostumia pilaavien aineiden pitoisuuksien pysyvää ja merkittävää kasvamista.



Luonnonsuojelulaki (LSL 1096/1996) edistää luonnon – ja maisemansuojelua. Luonnonsuojelulain keskeisiä tavoitteita ovat mm. luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen, luonnonkauneuden ja maisema-arvojen vaaliminen sekä luonnonvarojen ja luonnonympäristön kestävän käytön tukeminen. Luonnonsuojelulain 10 luku koskee Natura-2000 alueita.



Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVAL 252/2017) koskien laaja-alaista tai
suuri määräistä ottamistoimintaa



Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) tavoitteena on yleiskaavaa laatiessa ottaa
huomioon (MRL 39 §) mm. luonnonvarojen kestävä käyttö, ympäristöhaittojen
vähentäminen sekä rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen.



Metsälaki (ML 1093 10§/1996) sisältää luoettelon metsien monimuotoisuuden ja
vesiluonnon (VL 11 §/2011) kannalta tärkeät huomioitavat elinympäristöt.
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Muinaismuistolain (MML 295/1963) mukaan muinaisjäännökset, kuten muinaiset hauta- ja
asuinpaikat tai muinaiset linnoituspaikat ovat rauhoitettuja.



Asetusta kaivannaisjätteistä (190/2013) sovelletaan maa-aineslain mukaisissa hankkeissa.

Suositukset maa-aineksen otolle pohjavesialueella
Seuraavassa on lueteltu suosituksia pohjavesialueella sijaitsevalle maa-aineksen ottoalueelle:

7



Pohjaveden havaintoputkista otetaan pinnanmittauksen yhteydessä keväällä ja syksyllä vesinäytteet pohjavesimuodostuman vedenlaadun varmistamiseksi ja seuraamiseksi.



Pohjavedenottamon lähisuojavyöhykkeillä ottamistoimintaa tai jälkihoitamattomia ottamisalueita ei tulisi olla lainkaan. Olemassa olevilla ottamisalueilla suojakerroksen paksuus tulisi
olla vähintään 6 metriä, joka voi tulla kyseeseen vanhojen ottamisalueiden kunnostuksen yhteydessä.



Pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeillä jälkihoitamattomien ottamisalueiden yhteispinta-ala ei saa olla alueen maaperä- ja pohjavesiolosuhteet huomioon ottaen yli 10–20 %
suojavyöhykkeestä. Suojakerroksen paksuus on vähintään neljä metriä.



Suojavyöhykkeiden ulkopuolella jälkihoitamattomien ottamisalueiden yhteispinta-ala ei saa
olla maaperä- ja pohjavesiolosuhteet huomioon ottaen yli 20–30 %. Suojakerroksen paksuus
on vähintään kolme - neljä metriä.



Mikäli edellä mainitut pinta-alat ylittyvät, on lupamääräyksissä tarpeen edellyttää tehostettua pohjaveden vaikutusten seurantaa. Mikäli muutoksia ilmenee pohjaveden laadussa tai
määrässä, tulee valvovan viranomaisen keskeyttää ottamistoiminta.

Yhteenveto ja suositukset osayleiskaavalle
Selvityksessä on kuvattu vuonna 1990 laaditun Oulunsalon Salonselän moninaiskäyttösuunnitelman
keskeistä sisältöä. Moninaiskäyttösuunnitelma on ohjannut Salonselän alueen maa-ainesten ottamista viimeisten vuosikymmenten aikana. Selvityksessä on tarkasteltu alueen toteutunutta maa-aineisten ottoa. Selvityksestä käy ilmi, että moninaiskäyttösuunnitelman mukaiset maa-aineksen ottoalueet on pääosin hyödynnetty. Myös Lentokentänpään ottoalueen pohjoispuoliselta ehkä-alueelta
on otettu maa-aineksia. Uuden Oulun yleiskaavassa osoitettu Oulun lentoaseman laajennusvaraus
ulottuu ehkä-alueen itäosaan, ja rajoittaa tämän alueen maa-aineisten ottoa.
Salonselän alue on 1.luokan vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue. Alueella toimivien vedenottamoiden lisäksi alueella on tutkittu mahdollisia uusia vedenottamoiden paikkoja. Pohjavesialue asettaa merkittäviä rajoitteita maa-aineksen otolle, jotka on otettu huomioon aiemmin laaditussa moninaiskäyttösuunnitelmassa.
Laadittavassa Oulunsalon osayleiskaavassa määritellään tarkemmin Salonselän alueen maankäytön
suunnittelua yleispiirteisesti ohjaavat merkinnät ja määräykset. Alueen suunnittelun lähtökohtana on
alueiden osoittaminen jatkossakin pääosin maa- ja metsätalousvaltaisina alueina. Sekä maakuntakaavassa, että voimassa olevassa uuden Oulun yleiskaavassa on painotettu Salonselän alueen merkitystä myös virkistys- ja ulkoilualueena. Suunnittelun yhteydessä tulee edelleen myös arvioida, onko
moninaiskäyttösuunnitelman mukaisille Salonpään ja Lentokentänpään ottoalueille syytä osoittaa
erillistä merkintää maa-ainesten ottoa varten.
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Vastuulauseke
FCG Finnish Consulting Group Oy (“FCG”) on laatinut tämän raportin FCG:n asiakkaan (“Asiakas”) toimeksiannon ja ohjeiden mukaisesti. Tämä raportti on laadittu FCG:n ja Asiakkaan välisen sopimuksen
ehtojen mukaisesti. FCG ei ole vastuussa tästä raportista tai sen käytöstä suhteessa mihinkään muuhun tahoon kuin Asiakkaaseen.
Tämä raportti voi perustua kokonaan tai osaksi kolmansien osapuolten FCG:lle antamiin tietoihin tai
julkisiin lähteisiin ja näin ollen tietoihin, joihin FCG:llä ei ole ollut vaikutusmahdollisuuksia. FCG toteaa
nimenomaisesti, ettei sillä ole vastuuta sille annettujen virheellisten tai puutteellisten tietojen perusteella.
Kaikki oikeudet (mukaan lukien tekijänoikeudet) tähän raporttiin kuuluvat FCG:lle, tai Asiakkaalle, mikäli niin on sovittu FCG:n ja Asiakkaan välillä. Tätä raporttia tai sen osaa ei saa muokata tai käyttää
uudelleen toiseen tarkoitukseen ilman FCG:n kirjallista lupaa.
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