Lyhenteiden selitteet ja POSKI-luokitukset kallio-ja harjualueista:
ARSEENIMITTAUS= Sarakkeessa on esitetty, onko Geologian tutkimuskeskus tehnyt kyseisellä alueella
POSKI-hankkeen yhteydessä arseenimittauksia (kyllä / ei). Mikäli alueella on tehty
mittauksia, on ne suoritettu kolmesta pisteestä. Mittaukset eivät siten ole koko alueen
kattavia. Tarkempia tietoja aluekohtaisista mittauksista voi lukea
Kalliokiviainestutkimukset Pirkanmaalla -työraportista (GTK, 2014).
LISÄTIETO=
Maastossa tehtyjen luonto- ja maisemakartoitusten tuloksia, luontotietoja ja
kommentteja alueen luontoarvoista sekä muita lisätietoja.
LUOKKA=
POSKI-luokitus. E = ei sovellu ottamiseen, M = soveltuu ottamiseen
SELITE=
Luokan E ja M selite
SOVELTUVUUS=
Alueen soveltuvuus kalliokiviainesten ottamiseen; Soveltuu / ei sovellu
kalliokiviainesten ottamiseen.
SYY SOVELTUV.= Syy soveltumattomuuteen; LMK = luonto- ja maisema-arvot, MKK = alue poistettu
maakuntakaavan yhteensovittamisprosessissa, Muu syy = alue poistettu muista syistä.
TUNNISTE=
Alueelle luokittelun perusteella annettu tunniste, jolla osa-alueet voidaan erottaa toisistaan.
TVH1988 =
Alueen kivilajin lujuusluokitus. Luokka A = luja kiviaines, luokka I ja II = keskiluja
kiviaines ja luokka III ja >III = massakivi.
V0 =
Vedenottamo

Luokitellut maaperän kiviainesvarannot / Lisätieto-sarakkeessa käytetyt lyhenteet:
A=
AMP =
H2-H4 =
HS =
K=
K1-5 =
KK =
KM =
KN =
LK =
LM =
LS =
LSVEO =
LÄ =
MA =
MUI =
NAT =
PM =
PMO =
PL =
P5 =
RA =
SS =
SÄH =
T=
TEO =
ULK =
V=
VE =
VIRKK =

Asutus
Ampumarata
Arvokas geologinen muodostuma, numero ilmaisee arvoluokitusta
Harjujen suojeluohjelmaan kuuluva alue
Kaava-aluetta
Maiseman- ja luonnonsuojelun kannalta arvokas kallioalue
Kalliopohjavedenottamo
Kulttuurimaisema-aluetta
Kunnostussuunnitelmaa tarvitseva alue
Lentokenttä
Luonto- ja/tai maisematekijät merkittäviä
Luonnonsuojelu
Länsi-Suomen vesioikeuden määräämä pohjavedenottamon suoja-alue
Lähde
Merkittävät maisematekijät
Muinaismuisto
NATURA-aluetta tai -alueen välittömässä läheisyydessä
Alueella ei merkitystä maaperän kiviainesalueena
Alueella ei ole enää pohjaveden yläpuolella riittäviä kiviaineskerroksia
Pohjavesialue luonnontilainen
Pohjaveden suojelu (mikäli ainoa tekijä)
Ranta-alue
Suojelusuunnitelma tehty tai kiireellisimmin suojelusuunnitelmaa tarvitseva alue
Sähkölinja
Tiestö
Teollisuus
Ulkoilualue
Viljelysmaata
Vesistön läheisyys
Virkistyskäyttö

*Lähde = Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen – Pirkanmaan loppuraportti.
Pirkanmaan ympäristökeskus, 2001.

