






1. HANKETlEDOT

Pekka Puuruselle on myönnetty vuonna 2000 maa-aineslupa pohjavesipinnan yläpuoliselle 
otolle 1,5 ha:n alalle tilalle Penttilä. Lupa on myö1metty tasolle+ l 13,5(N60) ja ainesmäärälle 
60 000 m3

. Lupa on päättynyt 3.4.2010. Luvan mukaisia aineksia on otettu tällä hetkellä noin 
15 000 m3

. Haettu ottotaso on ollut+ 113.5,0(N60). Tila on siirtynyt ........................ omistuk
seen vuonna 2006. .............................. on myönnetty vuonna 2010 uusi maa-aineslupa 10 vuo
deksi 1,57 ha alueelle, ottotasolle + l 12,5(N60) ja määrälle 70 000 m3

. 

Otto on ylittänyt haetun ottoalueen rajoja eri puolilla myönnettyä ottoaluetta. eniten pohjois
reunassa. Kuljetuspolar Oy on sopinut maanomistajan kanssa uuden maa-ainesluvan hakemi
sesta. Uutta lupaa haetaan noin 4,4 ha alueelle siten, että nykyinen monttu saadaan luiskattua 
ilman täyttöjä. Ottoaluetta levitetään lisäksi itään siten. että arvioitu hyödynnettävän maa
aineksen määrä haettavan l O vuoden ajaksi on riittävä. 

Lähin asutus sijaitsee noin 500 metrin etäisyydellä, Punaperän paikallistien RN:o 1 :8514 var
rella, ottoalueen itäpuolella. Hakija huolehtii siitä, ettei ottotoiminnasta aiheudu haittaa tien 
kmmolle ja korjaa mahdolliset vauriot. Lähimmät rajanaapuri tilat omistajineen ovat liitteenä 
olevalla omistajien yhteystietol istalla. 

2. POHJA VESJ

Ottoalue sijaitsee muuksi vedenhankintakäyttöön soveltuvaksi pohjavesialueeksi luokitellulla 
pohjavesialueella 11630007 Palokankaat. Ottoalueen läheisyydessä ei ole pohjaveden havain
toputkia. Noin 60 metriä ottoalueesta, paikallistien eteläpuolella sijaitsevan Kuurajoen vesipin
ta on likimain tasolla+ 105,0(N60), joten oletettavasti ottoalueen pohjavesi pinta on lähellä tätä 
tasoa. Pohjavesipintaa on yritetty tavoittaa kaivinkoneella ennen vuonna 1999 päivätyn otto
suunnitelman tekemistä. Pohjavesipinta on tuolloin ollut syvemmällä kuin taso+ 1 l 2,3(N60). 
Ottoalueelle on asennettu pohjaveden havaintoputki, jonka pohja yltää tasolle + 108,69(N60). 
Putkessa ei ole havaittu pohjavettä. 

Pohjavesipintaan jätetään vähintään neljän (4) metrin suojake1rns, mikä varmistetaan tarkkai
lemalla mahdollisia havaintoja ottoalueen havaintoputkesta. Tarkkailussa huomioidaan veden
korkeuden kevätmaksimi (touko-kesäkuun vaihde) ja syysmaksimi (loka-marraskuu). 

3. OTTOTOIMINTA

Otto on päättyneen luvan mukaisen oton jatkamista ja maisemoimista. Otto ulotetaan tasolle 
+ 1 l 2,5(N60), jolloin 4 metrin suojakerros pohjaveteen toteutuu ottoalueen havaintoputken 
sekä em. Kuurajoen vesipinnan perusteella. Otettavien ainesten määrä suunnitelman mukaan 
toimittaessa on koko alueella noin 150 000 m3

. Ottoaika on 10 vuotta. 

Ottoalueen reunat luiskataan kaltevuuteen 1 :3 siten, että alue mukautuu ympäröivään maise
maan. Luiskien reunat pyöristetään. Näkyvyyttä tielle ehkäistään säilyttämällä itäpuolisen laa
jennusalueen suojapuustoa sekä tarvittaessa rakentamalla suojapenger sisääntulotien reunaan. 
Montun tienpuoleisen reunan maisemointi ja metsittäminen suoritetaan oton alkuvaiheessa, 
jolloin suojapuuston kasvu pääsee alkuun mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Ottoalue suojataan pintamailla. Tarvittaessa käytetään lisäsuojauksena lippusiimaa. 
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