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Pihtiputaan Alvajärven Kokkomäen maa-ainesten oton yleissuunnitelma 
 

1 Yleistä / Suunnittelualue  
Suunnittelualueena on Alvajärven Kokkomäen harjualue, pinta-alaltaan 1,2 km2. 
Maakuntakaavassa kulttuuriympäristön vetovoima-aluetta ja biotalouteen tukeutuvaa aluetta. 
Yleiskaavassa koko suunnittelualueeseen kohdistuu merkintä M-EO eli maa- ja 
metsätalousvaltainen alue, jolla on merkitystä sora- ja hiekkahuollossa. Alue on tarkoitettu maa- 
ja metsätalouden harjoittamiseen. Alueella on voimassa MRL 43.2 §:n mukainen 
rakentamisrajoitus. Alueen rakentamisoikeus on siirretty maanomistajakohtaisesti saman 
maanomistusyksikön rakentamiseen tarkoitetuille alueille. Alueen käytössä tulee erityistä 
huomiota kiinnittää alueen maa-ainesvarojen suunnitelmalliseen hyödyntämiseen. Maa-ainesten 
oton tulee perustua yleissuunnitelmaan, jossa sovitetaan yhteen pohjaveden suojelu ja maa-
ainesten otto. 
Alueella sijaitsee myös masto, jonka kiinteistön osalta kaavamerkintänä on ET, 
yhdyskuntateknisen huollon alue. Alue sijaitsee kokonaisuudessaan Alvajärven 1-luokan 
pohjavesialueella (0960107).  
Yleiskaavamääräyksen vaatiessa maa-ainesten oton perustumista yleissuunnitelmaan on tämän 
suunnitelman laatiminen tullut ajankohtaiseksi, jotta seurataan kaavan vaatimusta maa-
aineslupien myöntämiseen alueelle. Yleissuunnitelman laatiminen ei tarkoita sitä, että alueelle 
haetut luvat voidaan suoraan tämän perusteella myöntää, vaan lupaharkinta on edelleen erillinen 
prosessi. Tämän suunnitelman tarkoitus on kaavamääräyksen mukaisesti sovittaa yhteen maa-
ainesten otto yhteen alueen tärkeiden luontoarvojen kanssa ja ohjata sitä kokonaisuutena. Näin 
alueen otto suoritetaan pohjavesien suojelun näkökohdat ja tärkeät luontoarvot huomioiden ja 
lopputilanteessa alue saadaan yhtenäiseen muotoon. Maankäytön näkökulmasta on tärkeää 
myös se, että Kokkomäen laki ei katkea, vaan näkyy kaukomaisemaan ehyenä taustana. 
 

2 Alueen Geologia ja hydrogeologiset olosuhteet 
 

Kokkomäen harjualue on hiekka- ja sorapohjainen harjumuodostuma, joka muodostaa leveän 
selänteen. Geologisen tutkimuskeskuksen suorittamien tutkimusten mukaan alueen maaperä on 
pääosin karkearakeista maalaji, päälajitetta ei ole tuossa yhteydessä selvitetty.  

 
Hydrogeologiset olosuhteet 
 
Pohjavesialue Alvajärvi, 0960107, 1-luokka 
 
Alvajärven pohjavesialue on osa Pieksämäen, Pihtiputaan ja Reisjärven välistä luode-
kaakkosuuntaista pitkittäisharjujaksoa. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 2,99 km2, josta 
pohjaveden muodostumisaluetta on 1,6 km2. Pohjavesialueella arvioidaan muodostuvan 
pohjavettä keskimäärin 800 m3/d. Pohjavesialueen kartta on liitteenä. Pohjavesialueen 
keskiosassa Kokkomäen alueella harju muodostuu leveästä ja korkeasta selänteestä. 
Pohjavesialueen kaakkoisosassa Majaniemen alueella harju työntyy kapeana selänteenä 
Alvajärveen. Harjun keskiosissa maa-aines on pääosin hiekkaa ja soraa. Harjun reunoilla 
maaperän pintaosa on hienoa hiekkaa ja silttiä, joiden alapuolella esiintyy hiekkaa. 
Harjualueella tehdyt kairaukset ovat syvimmillään ulottuneet lähes 20 metrin syvyyteen. 
Pohjaveden virtaus suuntautuu harjualueella pääosin kaakkoon kohti Alvajärveä, jonne 



pohjavesi purkautuu pääosin Vihtaniemen ja Majaniemen välisellä alueella. Harjun länsilaidalla 
esiintyy myös orsivettä. Orsivedenpinta on alueella tehtyjen tutkimusten perusteella useita 
metrejä pohjavesivyöhykkeen yläpuolella. Orsivesi purkautuu oletettavasti harjun länsireunalta 
Alvajärveen sekä Muurasjärvestä Alvajärveen laskevaan jokeen (Keski-Suomen vesipiiri, 
1985). 
 
Luontokohteista 
 
Alvajärven yleiskaavan laatimisen yhteydessä alueelle on tehty luontoselvitys. Alueelle sijoittuu 
arvokasta luonnonmaisemaa ja yksi arvokas luontokohde, Haapalan lehto. Tämä on luonnon 
monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä kohde. Tämä kohde sijoittuu suunnitelma-alueelle 
mutta jää maa-ainesten ottoon suunnitellun alueen ulkopuolelle sijaitessaan aivan alueen 
itäreunalla. 

  
3 Alueen merkitys vedenhankinnalle 

 
Pohjavesi on luonnontieteellisen määritelmänsä mukaan maaperän huokoset ja kalliope- 
rän halkeamat yhtenäisesti täyttävää vettä, joka liikkuu maa- ja kallioperässä painovoiman 
vaikutuksesta. Pohjavettä on maaperässä lähes kaikkialla, mutta maaperän geologiset 
ominaisuudet ja maanpinnan topografia vaikuttavat merkittävästi siihen kuinka paljon 
pohjavettä muodostuu. Vedenhankinnan kannalta käyttökelpoisimmat pohjavesivarat sijaitsevat 
lajittuneissa sora- ja hiekkakerrostumissa, kuten harjuissa ja suurissa reunamuodostumissa. 
Näistä muodostumista pohjavettä on yleensä helposti saatavissa vedenhankintakäyttöön suuria 
määriä. Keskimäärin pohjavesialueen pinta-ala on vain 1–2 km2 ja pohjavedellä kyllästyneen 
maakerroksen paksuus noin 10 metriä. Pohjavedenpinta on tavallisesti 2–4 metrin syvyydellä 
maanpinnasta, joskin harjualueilla pohjavesi voi olla yli 50 metrin syvyydessäkin. Pohjavesi on 
herkkä likaantumaan, koska pohjavesialueiden vedenjohtavuus on suuri ja pohjavedenpinta on 
usein lähellä maanpintaa. 
 
Alvajärven vedenottamo 
 
Pohjavesialueella sijaitsee Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:n Alvajärven vedenottamo, joka 
toimii nykyisin varavedenottamona. Vedenottamona toimii kuilukaivo, joka sijaitsee 
pohjavesialueella. Keski-Suomen Ympäristökeskuksen kapasiteettikartoituksen mukaisesti 
vedenottamon kokonaiskapasiteetti on 100m3/d. Vuonna 2010 vedenottamolta otettiin 
pohjavettä keskimäärin 70 m3/d. Vesihuollon alueella asuu n. 220 asukasta. Vedenottamo 
sijaitsee tämän yleissuunnitelma-alueen eteläreunasta 230 metriä etelään. 
Alvajärven vedenottamolle ei ole haettu vesilain mukaista suojavyöhykettä. Vedenottamolle ei 
voida tässä suunnitelmassa antaa yksiselitteistä rajaa, koska vyöhyke voi mm. virtaussuunnan 
takia vaihdella paljonkin. Kartoissa on esitetty 500 m rajaus, jota on pidettävä vähintään rajana 
ilman tarkempia tutkimuksia. Jos ottotoiminta etenee nykyisestä vedenottamon suuntaan, on 
pohjavedelle ja vedenotolle aiheutuvaa riskiä arvioitava tapauskohtaisesti. Yleistä 
varovaisuusperiaatetta noudattaen suunnitelma-alueelle voitaisiin asettaa sama suojaetäisyys, eli 
vähintään 4 metriä pohjaveden pintaan, kuin myönnetyille kaukosuojavyöhykkeille ja lisäksi 
suoja-alueiden ulkopuolisilla alueilla pohjavesialueen sisällä ottamisalueiden yhteispinta-ala ei 
saisi ylittää 20-30% pohjavesialueen kokonaispinta-alasta. 

 



Riskit  
 
Luonnontilaisilla harjualueilla hyvin vettä johtavassa hiekka- ja soramaaperässä sadannasta 
suotautuu pohjavedeksi noin 60 prosenttia. Maa-ainesoton yhteydessä puut, kasvillisuus ja 
maannoskerros poistetaan, jolloin haihdunta pienenee ja muodostuvan pohjaveden osuus 
sadannasta kasvaa. Muutos muodostuvan pohjaveden määrässä luonnontilaiseen harjualueeseen 
nähden voidaan arvioida olevan muutamien prosenttien suuruusluokkaa, jolloin muutokset 
pohjavesialueelta purkautuvan pohjaveden määrään ja lähdevirtaamiin ovat kokonaisuuden 
kannalta hyvin vähäisiä. Maa-ainesottoalueilla sadannan vaikutus tyypillisesti vaikuttaa 
nopeammin pohjaveden pinnankorkeuteen luonnontilaiseen harjumaastoon verrattuna, minkä 
seurauksena pohjaveden pinnankorkeuden vuodenaikaisvaihtelut maa-ainesottoalueella voivat 
olla voimakkaampia luonnontilaisiin olosuhteisiin verrattuna. Maannoskerroksen poistamisen 
seurauksena voi aiheutua muutoksia myös pohjaveden laatuun. Merkittävä osa pohjavedeksi 
imeytyvän veden laatumuutoksista tapahtuu maannoskerroksessa. Luonnontilainen maan 
pintakerros toimii pohjavedelle puskurina haitallisia aineita vastaan, sillä mm. raskasmetallien 
ja bakteerien on todettu pidättyvän maaperän pintakerroksiin. Riski maa-ainesoton 
mahdollisista haittavaikutuksista pohjaveteen kasvaa, mitä suurempi osa pohjavesialueen pinta-
alasta on maa-ainesottokäytössä. Mikäli pohjavesialueen pinta-alasta on maa-ainesottoalueena 
yli 30 %, aiheuttaa tämä potentiaalisen riskin pohjaveden laadulle. Maa-ainesoton mahdollisia 
haitallisia vaikutuksia on kuitenkin tarkasteltava pohjavesialue- ja tapauskohtaisesti, sillä 
ottamisalueen laajuuden lisäksi pohjaveden laatuun vaikuttaa muun muassa suojakerroksen 
paksuus sekä ottamisalueen maaperä- ja pohjavesiolosuhteet (Ympäristöministeriö, 2020). 
Muuttuneiden pohjaveden muodostumisolosuhteiden lisäksi maa-ainesottotoiminnasta voi 
aiheutua epäsuoria vaikutuksia työkoneiden poltto- ja voiteluaineiden käytöstä ja varastoinnista 
sekä näihin liittyvästä vuoto- ja vahinkoriskistä. Maa-ainesottotoiminnasta aiheutuva päästöriski 
liittyy lähinnä onnettomuus- tai vahinkotilanteeseen, jonka seurauksena tapahtuisi öljyvuoto. 
Teknisillä suojarakenteilla, onnettomuustilanteisiin varautumisella ja nopeilla torjunta-
toimenpiteillä on mahdollista ehkäistä toiminnasta aiheutuvat pohjaveden laatuun kohdistuvat 
riskit. 
 
Alvajärven pohjavesialueella on viisi voimassa olevaa maa-ainesottolupaa. Maa-aineslupien 
ottamisalueiden kokonaispinta-ala on noin neljä prosenttia koko pohjavesialueen pinta-alasta. 
Ottoalueiden yhteispinta-ala oli 24,9 ha, mikä kattaa 8,3 % pohjavesialueen pinta-alasta. 

 
 SOKKA-hanke 
 

Sokka – hankkeen yhteydessä Alvajärven pohjavesialueella on tarkasteltu silloisten maa-
ainesalueiden tilaa. Tuolloin kahdella alueella on sijainnut romuja ja yhdellä lisäksi 
öljytuotteiden huolimatonta varastointia sekä törmäpääskyjen pesiä. Samassa yhteydessä on 
luokiteltu alueiden kunnostustarvetta ja tämä löytyy liitteenä. Näistä pohjoisimman alueen 
maisemoinnin puutteet voitaisiin toteuttaa maisemoivalla otolla ja läntisimmän alueen 
maisemointi tulee ratkaistua seuraavan luvan lopputilanteessa.  
Hankkeessa tehdyt huomiot romuista ja öljyn varastoinnista onkin syytä ottaa huomioon ja 
huolehtia havaittujen puutteiden korjaamisesta, mikäli niitä edelleen esiintyy. 

 
 
 



 
 
 
Pihtiputaan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman suositukset pohjavesialueella 
 
MAA-AINESOTTO 
· Maa-ainesottolupahakemuksen yhteydessä tulee arvioida maa-ainesoton vaikutukset 
pohjaveden määrään ja laatuun huomioiden mahdolliset lähialueen vedenottamot, kaivot 
ja luonnontilaiset lähdeympäristöt. Mikäli maa-ainesottotoiminnasta voi aiheutua haitalli- 
sia muutoksia pohjaveden laatuun tai määrään, on hankkeelle haettava vesilain mukai- 
nen lupa. 
· Maa-ainesten oton suunnittelussa, järjestämisessä ja jälkihoidossa tulee huomioida ym- 
päristöministeriön julkaisun ”Maa-ainesten ottaminen – Opas ainesten kestävään käyt- 
töön” (Ympäristöministeriön julkaisuja 2020:24) ohjeet tai myöhemmin annetut ympä- 
ristöhallinnon ohjeet. 
· Maa-ainesten otto tulee toteuttaa vaiheittain, jotta kerrallaan avattuna oleva pinta-ala on 
mahdollisimman pieni ja jotta jälkihoito toteutuisi. 
· Alimman ottotason ja pohjaveden pinnan väliin tulee jättää riittävä suojakerros. ”Maa- 
ainesten ottaminen” –oppaan mukaan olemassa olevilla ottamisalueilla vedenottamon 
lähisuojavyöhykkeellä vähimmäissuojakerrospaksuus on 6 metriä ja kaukosuojavyöhyk- 
keellä 4 m. Vedenottamon lähialueelle ei tule myöntää uusia maa-aineslupia. 
· Pohjaveden pinnankorkeutta ja laatua tulee tarkkailla ottotoiminnan aikana. Pohjavesi- 
tarkkailun havaintopaikat tulee esittää maa-ainesottosuunnitelmassa. 
· Maa-ainesten ottoa varten tarvittavat öljytuotteiden säiliöt sijoitetaan pohjavesialueen 
ulkopuolelle. Mikäli tämä ei ole mahdollista, polttoaineiden varastointi on toteutettava 
maanpäällisillä säiliöillä, jotka on varustettu ylitäytönestimellä. Polttonestesäiliöt on va- 
rustettava suoja-altaalla tai niissä on oltava muu kaksoispidätystekniikka. 
· Maa-ainesten ottoalueiden käyttäminen maan- ja jätteenkaatopaikkoina tulee estää. 
· Suolan käyttö ja varastointi maa-ainesten ottoalueilla on kielletty. 
· Maa-ainesten oton yhteydessä tulee aina varata imeytysainetta työkoneiden mahdollis- 
ten öljyvahinkojen varalta. 
· Maa-ainesottolupien lupaehtojen toteutumista tulee valvoa. 
· Vanhojen maa-ainesten ottoalueiden jälkihoitotilanne tulee varmentaa riittäväksi pohja- 
veden suojelun kannalta. 
 
Kotitarveottoon liittyen 
· Maa-ainesten kotitarveoton tulee liittyä rakentamiseen ja kulkuyhteyksien ylläpitoon. 
Esimerkiksi uusien metsäteiden mittava rakentaminen ei ole maa-aineslain tarkoittamaa 
tavanomaista kotitarvekäyttöä. 
· Merkittävät maa-ainesten kotitarveottopaikat, joista on otettu tai aiotaan ottaa maa-ai- 
neksia yli 500 kiinto-m3, on ilmoitettava kunnan maa-ainesottoa valvovalle viranomai- 
selle. 
· Kotitarveottoa koskevat samat maa-aineslain 3§:n rajoitukset kuin luvanvaraista maa- 
ainesten ottoa. 

 
 

 



 
4 Aikaisemmat suunnitelmat 

- Pohjavesien suojelusuunnitelma 
o Suunnitelmassa selvitetty pohjavesiolosuhteet alueella sekä tarvittavat toimet 

pohjavesien suojeluun. Tässä suunnitelmassa seurattava pohjavesien 
suojelusuunnitelmaa. 

- Alvajärven ranta- ja kyläosayleiskaava 
o Kaava asettaa maankäytöllisesti karkeat (kaavan mittakaava 1:10000) rajat tälle 

suunnitelmalle. Kaavaan merkitty maa-ainesten ottamista varten alue, jota aluetta 
myös tämä suunnitelma mukailee.  

- Maa-ainesten ottamissuunnitelmat 
o Suunniteltu maa-ainesten ottaminen tällä alueella. Ei vaikutuksia tähän 

suunnitelmaan. Otto jatkuu myönnettyjen lupien mukaisena ja toiminta ennallaan. 
o Vireillä olevat luvat voidaan käsitellä vasta tämän yleissuunnitelman valmistuttua 

 
Voimassa olevat 
 
Tila                         Lupa- Ottoalueen  Ottomäärä    Alin ottotaso 
                                                            päätös      pinta-ala, ha  m3          N2000 

       601-896-1-1 Herralan sora-alue         
      ja 601-401-2-159 Valtion sora-alue   28.5.2013 4.92  170000          124.0 

       601-401-2-259 Kokkomäki      11.2.2014 4.08  300000          123.0      
       601-401-2-264 Alvajärven sora-alue 25.6.2018 0.93  62000           118.6 

601-401-2-79 Lamminmäki       25.6.2018 0.27  13900           118.6 
601-401-2-79 Lamminmäki       3.10.2018 2.2  100000          118.3 
 
Vireillä olevat 
 
601-401-2-79  Lamminmäki                         3.7  220000           118.6 
601-401-2-259 Kokkomäki               5.7  330000           118.6  
 
Ottamisalueilla on kolme pohjavesiputkea. Pohjavesiseurannassa on pohjavesi vaihdellut 
tasolla  112.65-113.10 (N2000)      
 

      
5 Toimenpidesuositukset 

 
5.1 Nykyiset ottoalueet 
Nykyisten ottoalueiden osalta ei suositella luvasta poikkeavia toimenpiteitä 
ottotoimintaan liittyen. Maisemointivaiheessa olevien alueiden tilannetta sen 
suositellaan katsomaan yhtenäisen yleisilmeen kautta, mikäli alueelle ei olla 
anomassa jatkolupaa. Jatkoluvan ollessa suunnitteilla, kannattaa alueen 
lopputilanne suunnitella jo lähtötilanteessa viereisten alueiden lopputilanteen 
kanssa yhteneväksi, jolloin vältytään turhilta luiskauksilta alueella. Ottamisen 
päättyessä maisemointia tulisikin suorittaa tarvittaessa alkuperäisestä 
lopputilanteesta poiketen nimenomaan yhtenäisen yleisilmeen ehdoilla. 
 



5.2. Vireillä olevat ottolupahakemukset 
Tämän suunnitelman laatimisen hetkellä tammikuussa 2023 on lupaviranomaisella 
käsittelyssä yksi lupa suunnitelma-alueella. Lisäksi toinen lupa on tulossa vireille 
kuluvan vuoden aikana. Näiden lupien osalta suosituksena on yhtenäinen 
ottotason huomioiminen pohjaveden pinnan mukaan ja yhtenäinen lopputilanteen 
huomioiminen viereisten alueiden kanssa. 
 
5.3. Maa-ainestenotto tulevaisuudessa 
Tulevaisuudessa tällä hetkellä voimassa olevat ottoluvat otetaan loppuun 
lupaehtojensa mukaisesti ja samoin käy tällä hetkellä vireillä oleville luville ja 
niiden lupa-alueille.  
Tulevien lupien osalta alueelle jää vielä reilusti hyödyntämiskelpoista hiekka- ja 
sora-aluetta, jolta voidaan kestävällä tavalla ottaa maa-aineksia rakentamisen 
tarpeisiin. Hyödynnettävien maa-ainesten kokonaismäärä tämän yleis-
suunnitelman lopputilannekartan osoittamalla alueella on laskennallisesti noin 
1450000 m3.  
Pohjaveden pinnan taso osaltaan ohjaa ottamistoimintaa ja rajoittaa 
lopputilanteessa eniten ottamisen määrää. Pohjaveden pinnan tarkkailu onkin 
alueella tärkein mittari ottamistasojen määrittelyssä. Lähialueilla ei sijaitse 
erityisiä häiriintyviä kohteita aivan lähietäisyydellä mutta kaukomaiseman 
suojelemiseksi Alvajärven suuntaan, ja järven selälle asti, sekä myös pohjoisen ja 
koillisen suuntaan on ottamistoimintaa syytä rajata harjun koillissivustalle ja 
huolehtia harjun lakialueen säilymisestä mahdollisimman yhtenäisenä laajalta 
alueelta, jolloin maisemakuvan säilymisen ehjänä voidaan suojapuustolla 
mahdollistaa. Nykytilanteeseen nähden ottamistoiminta voi laajeta vielä hieman 
Kokkomäen rinteeseen. Yleiskaavan maa-ainesalueen rajauksen mukaisella 
alueella luoteiskulmaan jää pieni mutta hyödyntämiskelpoinen alue vanhojen 
sorakuoppien alueelle. Tällä alueella toki voitaneen suorittaa lähinnä maisemoivaa 
ottoa mutta myös uuden luvan hakemista alueelle voisi harkita. Tässä tapauksessa 
tietoliikennemaston alue jää korkean harjun muotoon alueiden välille. Lisäksi 
hyödyntämisvaraa on alueen pohjatasojen yhtenäistämisessä, jolla voidaan saattaa 
alueen yleisilme lopputilanteessa siistimpään muotoon. 

    
6  Yhteenveto 

 
Alueen nykyinen maa-ainesten otto voidaan toteuttaa suunnitellusti. Vireillä olevien 
suunnitelmien ja mahdollisten tulevien lupahakemusten osalta lupaharkinnan 
lainsäädäntöön perustuen suorittaa ympäristönsuojeluviranomainen. Alueen eteläosa ja 
lounaissivusta tulee jättää maa-ainesten oton ulkopuolelle kauniin kaukomaiseman 
säilymiseksi. Alvajärven kylälle ja Pihtipudas-Reisjärvi tien tienvarsimaisemaan. Alueen 
pohjoisosan pääosin metsittyneiden soramonttujen alueella ja tuntumassa voidaan tehdä 
maisemoivaa ottoa. Samoin nykyisten ottamisalueiden eteläpuolisella tilalla 878-1. Alueet 
on esitetty myös suunnitelmakartoissa.  
Maisemoivassa otossa alueen luiskia voidaan muotoilla ja monin paikoin myös porrastaa eri 
tasoille, jolloin jyrkät rintaukset laskeutuvat maltillisemmin kohti nykyistä pohjaa.  

 
 



7 Lähteet 
 
Pihtiputaan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 
Alvajärven ranta- ja kyläosayleiskaava 
Maa-ainesten ottaminen: Opas kestävään käyttöön  
Maankamara, GTK:n verkkopalvelu 
SOKKA - hanke 
Alueen ottamissuunnitelmat 

 
LIITTEET 
 
1) Yleiskaavakartta 
2) Pohjavesialuekartta 
3) Viistokuvat 4 kpl, luoteesta, lounaasta, kaakosta ja idästä 
4) Nykytilanne, ilmakuva, korkeuskäyrät ja kiinteistöjaotus MML:n avoin aineisto 
5) Suunnitelma-alue kartta, nykytilanne 
6) Suunnitelma-alue kartta, suunniteltu tilanne 
7) Nykytilanne, 3D  3 kpl 
8) Lopputilanne, 3D  3 kpl 
9) Kaukomaisema Alvajärvelle (13.2.2023 täydennetty)  
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