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SUUNNITELMASELOSTUS 
 
1. PERUSTIEDOT 
1.1  Yleistä 
Pirkanmaan maakuntakaavassa alue on osoitettu pohjaveden hankinnan kannalta tärkeäksi 
pohjavesialueeksi.  
Merkintä on ohjeellinen ja alueen päämaankäyttöä täydentävä. Merkintä sallii normaalin maa- ja 
metsätalouskäytön. 
 
Ruoveden ympäristölautakunta on päätöksellään v 2014 myöntänyt ottamisluvan hakemuksen 

mukaisen alueen pohjoispuolelle ottamisluvan Koskelan Koneet Oy:lle.  Koskelan Koneet Oy:llä on 

myös soran murskauksen ympäristölupa.  



1.2  Alueen sijainti, maanomistus ja luvan hakija 
Ottamisalue sijaitsee noin 11 kilometrin etäisyydellä Ruoveden keskustasta pohjoiseen kantatien 66 
itäpuolella.   
Kivimäen  tilan  omistaa  Jukka Lahtinen, osoite Syvinkisalmentie 88, 34640 Mustajärvi.  
Ottamisluvan hakija on Koskelan Koneet Oy, osoite  Vironkoskentie 95, 42870 Kotala. 
 
1.3  Alueen nykytila 
Suunnitellun alueen pinta-ala on  on noin 4,7 hehtaaria. Alue on jaettu neljään vaiheen, lupaa haetaan 
nyt 1. vaiheen 1,27 ha:n alueelle.  Alue on puolukkatyypin metsämaata, jolla on 30-50 vuotiasta 
mäntymetsää. Alueen itäreunalla sen keskiosassa on suoritettu ottamista; alueella on männyn  
taimistoa.  
 
 
               

                                                             

              
                                                 Kuva ottamisalueen pohjoisosasta. 
                
                                   
Aluskasvillisuus on niukkaa, pääasiassa puolukkaa ja kanervaa. Alueella ei ole tehty havaintoja  
uhanalaista kasveista.  
 
Lähimmät asutut naapuritilat Valtee ja Vierikko sijaitsevat ottamisalueesta n. 700-800 m etäisyydellä.  
 
1.4 Suunnitelmakartta 
Suunnitelmaa varten on laadittu stereokartoituksena ja gps-mittauksella kartta mittakaavassa 1:2000.   
Kartan koordinaattijärjestelmänä on ERTS-TM35FIN  ja korkeusjärjestelmänä N2000 
 
2. SUUNNITELMAN TARVE JA TAVOITE 
2.1  Maa-aineslain vaatimukset 
Maa-aineslain 5 §:n mukaan on lupaa haettaessa aineksen ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta, 
sekä mikäli mahdollista alueen myöhemmästä käyttämisestä, esitettävä ottamissuunnitelma. Sen 
vaatimustason ja ehdot määrittelee lupa-viranomainen kussakin tapauksessa erikseen. 



Maa-aineslain mukaan lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä jos on esitetty asianmukainen 
ottamissuunnitelma eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa maa-aineslain 3§:ssä säädettyjen 
rajoitusten kanssa seuraavasti.  
Maa-aineslaissa tarkoitettuja aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu kauniin maisemakuvan 
turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista 
taikka huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa. 
Lain mukaan ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen 
vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi eikä toiminnasta 
aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa. 
 
3. ALUEEN SUOJELULLINEN MERKITYS 
3.1  Kaavoituksellinen tilanne 
Maakuntakaavassa alue on osoitettu pohjaveden hankinnan kannalta tärkeäksi pohjavesialueeksi.  
Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, että pohjaveden laatu ei niiden vaikutuksesta 
heikkene. Maa-ainesten oton tulee perustua suunnitelmaan, joissa sovitetaan yhteen pohjaveden 
suojelu ja maa-ainesten otto. 
Alue liittyy osana Orivesi-Virrat pitkittäisharjujaksoon. Muodostuman ydinosan leveys vaihtelee 200-
800 metrin välillä. Muodostuman maa-aines on pääasiassa soraista hiekkaa. Aines on hyvin 
lajittunutta ja pyöristynyttä.   
Ottamisalueella eikä sen läheisyydessä ole suojelurajauksia eikä vastaavia, joilla olisi vaikutusta 
suunniteltuun toimintaan. 
 
3.2  Pohja- ja pintavedet 
Ottamisalue sijaitsee  Nuottiharjun  pohjavesialueella n:o 0470207. Ympäristöhallinnon  luokituksen  
mukaan   alue  kuuluu  I  luokkaan.   
Ottamisalueen länsiosassa sijaitsee pohjavesiputki, jonka yläpää on tasossa +141,77 m:ä ja 
pohjaveden pinta oli 1.11.2019 tasossa +128,40 m:ä. 
Huilahden vedenottamo sijaitsee ottamisalueen pohjoispuolella n. 2,5 km:n etäisyydellä. Ottamon 
veden pinnan on todettu olevan tasossa +116,90 m:ä.  
Ottamisen pohjan tason alimmaksi korkeudeksi on suunnitelma osoitettu + 138,5 m eli pohjaveden 
päälle jää n. 10 m:n suojakerros.  
 
3.3  Vaikutukset ympäristöön 
Koska alue sijoittuu maakuntakaavan vedenhankinnan kannalta tärkeälle alueelle, tulee alueella 
tapahtuva ottamistoiminta toteuttaa siten, että sillä aiheutetaan mahdollisimman vähän vahingollisia 
vaikutuksia pohjaveden muodostumiselle.  
Alue sijoittuu pohjoisosastaan lähimmillään n. 90 m:n etäisyydelle kantatien 66 keskiviivasta. 
 alueella huolellisesti ei ottamisella aiheuta vaaraa pohjavedelle. Uusi ottaminen sopeutuu 
suunnitelman mukaisesti toimittaessa hyvin harjumaisemaan. Ottaminen voidaan huolellisella 
maisemoinnilla saattaa osaksi alueen maisemaa.  
Suunnitelman mukainen toiminta aiheuttaa muutoksia itse ottamisalueeseen ja sen läheisyyteen. 
Kuljetukset ottamisalueelta tapahtuvat aiemman ottamisalueen kautta kantatie 66:lle.  
Ihmisten elinolosuhteisiin kohdistuvat vaikutukset ovat vähäiset. Lähimmät asutut kiinteistöt 
sijaitsevat ottamisalueelta n. 700-800 m:n etäisyydellä.  



Ottaminen on suunniteltu siten, että toiminta ei aiheuta haittaa asutuille alueille ja muulle 
ympäristölle. Ottamistoiminnan luiskat muodostavat näkö-, melu- ja pölysuojan alueelle.  
Luonnonolojen kohdalla ei tapahdu tilapäisen muutoksen jälkeen suurta muutosta. Jälkihoidettu ja 
maisemoitu alue palautuu metsätalouskäyttöön. 
 

4. SUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN 

4.1 Aikataulu 
Soran ja hiekan ottamistoimintaa jatketaan luvan myöntämisen jälkeen kysynnän tarpeiden 
mukaisesti.  Karkean soran ja seulakivien murskausta. Muodostuvien lajikkeiden varastointi tapahtuu 
aiemmalla ottamisalueella.   
 
4.2 Suunniteltu ottamistoiminta ja työturvallisuus 
Alueella tapahtuva toiminta tapahtuu suunnitelmakartan ja pituus- ja poikkileikkauksien esittämällä 
tavalla.  
Pituusleikkaus on mittakaavassa 1 : 2000 / 1 : 500 ja poikkileikkauksien mittakaava 1: 1000 / 1:500.  
Ottaminen tapahtuu siten, että maisemoituna luiskat sulautuvat maisemaan mahdollisimman 
luonnonmukaisesti. Ottamista ei uloteta tasoa + 138,5 m:ä alemmaksi.  
Ottamista ei uloteta kuutta metriä lähemmäksi ylintä pohjaveden tasoa. 
Ottamismäärä on 185 000 m3ktr:ä.  
Ottamista ja murskausta harjoitetaan kiviaineksen kulutuksen tarpeen mukaisesti, pääasiassa syksyllä, 
talvella ja keväällä.  Kysynnän ylittäessä arvion työaikaa jatketaan. 
Toiminta on päivittäistä,   kuormaaminen ja kuljetukset suoritetaan klo 6-22 välisena aikana. 
Pintamaat läjitetään alueen reunoille, josta ne käytetään maisemoinnin yhteydessä.  
Ottamistyön aikana tulee noudattaa voimassa olevia työturvallisuusmääräyksiä. Työn aikana syntyvät 
luiskien yläosat merkitään lippusiimalla.   
 
4.3 Tiejärjestelyt 
Ottamisalueelle johtaa tie kantatieltä 66. Uusien tieyhteyksien rakentaminen ei ole tarpeen.  
 
4.4 Jalostus ja varastointi 
Alueelle varastoidaan jalostettuja lajikkeita. Koneita ja laitteita ei alueella säilytetä tarpeettomasti. 
Mikäli alueella varastoidaan poltto- tai voiteluaineita, rakennetaan niille viranomaisten vaatimat 
suojaukset. 
 
4.5 Kuulemiset ja lausuntopyynnöt. 
Hakija esittää, että kunta suorittaa naapurien kuulemisen ja pyytää lausunnot tarpeelliseksi 
katsomassaan laajuudessa. 
 
4.6 Alueen maisemointi ja jälkikäyttö 
Jälkihoidon avulla ottoalue liitetään mahdollisimman luontevasti ympäristöönsä. Jälkihoito 
suoritetaan ottamisen edistymisen myötä vaiheittain siten, että ottamisen loputtua jollakin osa-
alueella luiskat loivennetaan pituus- ja poikkileikkauksien mukaisesti 1:2 kaltevuuksiin.  Luiskat 
muotoillaan joustavasti maastoon sopeutuviksi. 



Kaivutöiden jälkeen kaivualueen pohjalla olevat maa-ainekset tasoitetaan, teiden paikat rikotaan ja 
tasoitetaan.  Pintamaat käytetään soveltuvilta osin jälkihoidon yhteydessä. Suunnitelman mukaan 
otettaessa maisemoituna alueesta tulee osa kangasmaisemaa.  
 
Alueen jälkihoidon yhteydessä, tasauksessa, verhoilussa ja yleisessä siistimissä ei saa käyttää 
pohjavettä vaarantavia maalajeja. 
 
Luiskaus- ja tasaustöiden jälkeen suoritetaan alueen metsitys istuttamalta alueelle mäntyä tai koivua 
2000 kappaletta hehtaarille.  Luontaisesti taimettuneita alueita ei tarvitse istuttaa. 
 
5. KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 
Pintamaat käytetään jälkihoidon yhteydessä maisemointiin. Kannot ja oksat hyötykäytetään alueen 
hakkuun yhteydessä. Lohkareet rikotaan. Alueen seulontakivi ja rikottu kivi murskataan. 
Maisemoinnin jälkeen alueelle ei jää kaivannaisjätteitä.  Kaivannaisjätteen jätehuolto-
suunnitelmalomake on tämän suunnitelmaselostuksen liitteenä. 
 
6. ARVIOINTI OTTAMISTOIMINNAN VAIKUTUKSISTA 
Maa-ainesten oton vaikutus maisemaan on sen lähialueella väliaikainen ja vaikutus poistuu 
jälkihoidon ja maisemoinnin tultua suoritetuksi. Suunnitelman mukaisesti toimittaessa ottamisella ei 
aiheuteta kauniin maisemakuvan turmeltumista; maisemoitu ja metsitetty ottamisalue sopeutuu 
ympäröivään maisemaan. 
Ihmisten elinolosuhteisiin kohdistuvat vaikutukset ovat vähäiset. Lähimmät asutut kiinteistöt 
sijaitsevat 700-800 m:n etäisyydellä.     
Luonnonolojen kohdalla ei tapahdu tilapäisen muutoksen jälkeen suurta muutosta. Jälkihoidettu ja 
maisemoitu alue palautuu metsätalouskäyttöön. 
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Yhteystiedot: 
Maankäyttötoimisto Simo Järvenpää  
Pukkilankatu 2, 35700 Vilppula 
03 471 6263, 0400 336 102;  
simo.jarvenpaa@phpoint.fi 
 


