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Pohjavesialueiden kuvaukset, luokat ja
rajaukset – pääsijaintikunta Kaavi

Luokka ja rajausmuutokset
Kaavin alueella on yhdeksän pohjavesialuetta, joiden osalta luokitus on päivitetty (ks. taulukko 1 alla).
Luokitustyön yhteydessä käydään läpi myös aiemmin pohjavesialueluokituksesta poistetut pohjavesialueet
uusien luokituskriteerien pohjalta. Kaavissa on yksi pohjavesialue, joka on poistettu
pohjavesialueluokituksesta ja jota ei uusien kriteerien pohjalta luokitella pohjavesialueeksi.

Tunnus

Pohjavesialueen
nimi

Muu
Vanha Uusi
Pääsijaintikunta sijaintikunta luokka luokka Rajausmuutos Lisätietoja

0820401

Kaavinjärvi

Kaavi

II

2

ei

0820402

Luikonniemi

Kaavi

II

2

ei

0820404

Niskalammenkangas Kaavi

II

2

ei

0820406

Syrjänsärkkä

II

2

ei

Kaavi

0820407
0820409
A
0820409
B

Hiekkakangas

Kaavi

II

2E

ei

Keikonniemi

Kaavi

II

2

ei

Keikonniemi

Kaavi

II

2

ei

0820410

Maarianvaara

Kaavi

I

1E

ei

0820411

Niemikylä

Kaavi

II

2

ei

0820412

Ommuskangas

Kaavi

IV

-

Taulukko 1. Yhteenveto Kaavin pohjavesialueiden luokista ja rajausmuutoksista.

Alueella on merkittävä
pohjavedestä riippuvainen
suo.

Alueella on merkittävä
lähteikkö.

Poistettu
pohjavesialueluokituksesta
vuonna 2009. Ei luokitella
pohjavesialueeksi.

Pääsijaintikunta: KAAVI

0820404 Niskalammenkangas

0820411 Niemikylä

0820401 Kaavinjärvi

0820402 Luikonniemi
0820406 Syrjänsärkkä
0820410 Maarianvaara
0820409A Keikonniemi

0820407 Hiekkakangas

0820412 Ommuskangas,
poistettu pohjavesialueluokituksesta
0820409B Keikonniemi
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Kaavinjärvi (0820401)
Kaavinjärven pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen eli purkava moreenimuodostuma. Alueella on
varavedenottamona toimiva vedenottamo, jonka antoisuus perustuu suurelta osin Kaavinjärvestä imeytyvään
veteen.
Kaavinjärven pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta- ja muodostumisala on 0,06 km2. Alueen antoisuudeksi on arvioitu 450
m3/vrk.
Karttatarkasteluun perustuen alueella ei ole E-luokkaan vaikuttavia pohjavedestä riippuvaisia ekosysteemejä,
kuten luonnontilaisia lähteitä. Kaavinjärven pohjavesialue luokitellaan uuden luokitustavan mukaisesti 2luokkaan eli vedenhankintakäyttöön soveltuvaksi pohjavesialueeksi, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden
ominaisuuksiensa perusteella soveltuu yhdyskunnan vedenhankintaan.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto
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Kaavi
Pohjavesialueen raja
Pohjaveden muodostumisalueen raja

14.2.2018

Mk 1:20 000

0

1

2
km

Luikonniemi (0820402)
Luikonniemen pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen eli purkava rantakerrostuma, jonka
pohjaveden antoisuus kuitenkin perustuu suurelta osin rantaimeytymiseen Luikonlahdesta.
Luikonniemen pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta- ja muodostumisala on 0,35 km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 230
m3/vrk.
Kartta- ja maastotarkasteluun perustuen alueella ei ole E-luokkaan vaikuttavia pohjavedestä riippuvaisia
ekosysteemejä, kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia.
Luikonniemi luokitellaan uuden luokitustavan mukaisesti 2-luokkaan eli vedenhankintakäyttöön
soveltuvaksi pohjavesialueeksi, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella
soveltuu yhdyskunnan vedenhankintaan.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto
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Niskalammenkangas (0820404)
Niskalammenkankaan pohjavesialue on katkonaiseen pohjois-etelä suuntaiseen harjujaksoon liittyvä
kapeahko, polveileva harjumuodostuma, joka rajoittuu kallioalueisiin, suoalueisiin ja lampiin.
Pohjavesialueeseen liittyvät harjualueet Niskansärkät ja Paljakankangas on POSKI-hankkeessa (Pohjaveden
suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen) arvioitu paikallisesti arvokkaiksi luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta.
Pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen eli purkava. Luonnonoloissa alueen pohjavedet purkautuvat
eteläosassa Louhilampeen ja pohjoisosassa Niskalampeen ja itäpuolen soille. Pohjaveden laatu Louhilammen
Lehminiemen alueella on tutkimusten mukaan hyvälaatuista.
Niskalammenkankaan pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 3,77 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on
2,02 km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 1300 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 40 % sadannasta.
Niskalammenkankaan pohjavesialueelta ei kartta- ja maastotarkasteluissa havaittu E-luokan kohteen kriteerit
täyttäviä lain nojalla suojeltuja ekosysteemejä, kuten merkittäviä ja luonnontilaisia lähteitä.
Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia. Niskalammenkangas luokitellaan uuden luokitustavan
mukaisesti 2-luokkaan eli vedenhankintakäyttöön soveltuvaksi pohjavesialueeksi, joka pohjaveden
antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu yhdyskunnan vedenhankintaan.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto
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Syrjänsärkkä (0820406)
Syrjänsärkän pohjavesialue on eteläosassa kapea ja pohjoiseen levenevä harjumuodostumaselänne, joka
rajoittuu kauttaaltaan suoalueisiin ja vesistöihin. Syrjänsärkän laki nousee noin 10 metriä Syrjäjärven pinnan
yläpuolelle, pohjoisosassa särkkä on matalampi. Materiaali kankaassa on pintaosissa hiekkavaltaista,
syvemmällä karkeaa kivistä soraa. Alueella muodostuvat pohjavedet purkautuvat pääosin Syrjäjärveen.
Syrjänsärkän pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan pohjavesialue.
Alueen kokonaispinta-ala on 0,87 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 0,35 km2. Alueen
antoisuudeksi arvioidaan 170 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 30 % sadannasta.
Pohjavesialueelta ei kartta- ja maastotarkasteluissa havaittu E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä lain nojalla
suojeltuja pohjavedestä riippuvaisia ekosysteemejä, kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä.
Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia. Syrjänsärkkä luokitellaan uuden luokitustavan mukaisesti 2luokkaan eli vedenhankintakäyttöön soveltuvaksi pohjavesialueeksi, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden
ominaisuuksiensa perusteella soveltuu yhdyskunnan vedenhankintaan.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto
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Hiekkakangas (0820407)
Hiekkakankaan pohjavesialue on vettä purkava harjumuodostuma, joka etelässä rajoittuu
kallio/moreenialueeseen ja pohjoisessa Syrjäjärveen, jonne myös pohjavedet pääosin purkautuvat. Materiaali
on pintaosissa hiekkavaltaista ja syvemmällä jo reilusti karkeampaa soravaltaista, paikoin kivistä. Alueen
eteläosassa kalliot nousevat paikoitellen pohjavedenpinnan yläpuolelle vaikuttaen näin pohjavesien
virtausolosuhteisiin.
Hiekkakankaan pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 1,18 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 0,6
km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 490 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 50 % sadannasta.
Hiekkakankaan pohjavesialueen kaakkoisosassa on merkittävä metsälailla suojeltu pohjavedestä
riippuvainen suo. Suolla on lähteisyyttä, runsasravinteisille soille ominaista vaateliasta kasvillisuutta,
lettoista suotyyppiä sekä tihkupintaista lehto- ja ruohokorpea. Alueen itäpuolella on myös pieni vesi- ja
metsälain nojalla suojeltu lähde. Lisäksi pohjavesialueen länsilaidalla on yksityismaiden luonnonsuojelualue,
jolla on mm. kangaskorpea, jossa on paikoittain lehtokorven piirteitä. Pohjavesialue saa E-lisämääreen
alueella sijaitsevien pohjavedestä riippuvaisten ekosysteemien vuoksi. Pohjavesialueelle ei tehdä
rajausmuutoksia. Hiekkakangas luokitellaan uuden luokitustavan mukaisesti 2E-luokkaan.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto
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Keikonniemi A (0820409 A)
Keikonniemi A on vettä purkava, laakea ja vaihteleva harjukerrostuma, jossa materiaali on paikoin
moreeniluonteista. Pohjavesialueella tapahtuu rantaimeytymistä.
Keikonniemi A -pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 0,83 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on
0,56 km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 276 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 30 % sadannasta.
Pohjavesialueelta ei kartta- ja maastotarkasteluissa havaittu E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä
ekosysteemejä, kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia.
Keikonniemi A luokitellaan uuden luokitustavan mukaisesti 2-luokkaan eli vedenhankintakäyttöön
soveltuvaksi pohjavesialueeksi, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella
soveltuu yhdyskunnan vedenhankintaan.
Keikonniemi B (0820409 B)
Keikonniemi B pohjavesialue on tyypillinen kapea ja polveileva harjuselännemuodostuma. Pohjavesialue on
virtauskuvaltaan purkava harju, johon tapahtuu myös rantaimeytymistä.
Keikonniemi B -pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 0,5 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 0,22
km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 108 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 30 % sadannasta.
Pohjavesialueella ei karttatarkastelun perusteella ole E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä ekosysteemejä,
kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia. Keikonniemi B
luokitellaan uuden luokitustavan mukaisesti 2-luokkaan eli vedenhankintakäyttöön soveltuvaksi
pohjavesialueeksi, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu
yhdyskunnan vedenhankintaan.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto
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Maarianvaara (0820410)
Maarianvaaran pohjavesialue on virtauskuvaltaan synkliininen eli keräävä kallio- tai moreenimuodostuma.
Muodostumisalueeksi on rajattu lähteen arvioitu valuma-alue.
Maarianvaaran pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa I-luokan pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala
on 0,25 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 0,11 km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan
36 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 20 % sadannasta. Alueella on käytössä oleva vedenottamo.
Maarianvaaran pohjavesialueella on merkittävä lehtomainen ja tihkupintainen alue, avolähde sekä lähdepuro,
joiden suojeluperusteina ovat metsä- ja vesilaki. Maarianvaaran pohjavesialue saa E-lisämääreen alueella
sijaitsevan lähteikön vuoksi. Maarianvaara luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1E-luokkaan.
Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto
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Niemikylä (0820411)
Niemikylän pohjavesialue on Valkeislammen luoteisrannalle kerrostunut lajittunut muodostuma, jossa
kerrospaksuudet ovat kairausten perusteella 10 - 12 metriä. Muodostuman materiaali on osin karkeaa hiekkaa
ja soraa. Tutkimusten mukaan vedenjohtavuudet ovat niiltä osin hyvät. Niemikylän pohjavesialue on
virtauskuvaltaan antikliininen eli purkava harju, johon tapahtuu myös rantaimeytymistä.
Niemikylän pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan pohjavesialue.
Alueen kokonaispinta-ala on 0,14 km2 ja muodostumisalueen pinta-ala on 0,02 km2. Alueen antoisuudeksi
arvioidaan 150 m3/vrk.
Kartta- ja maastotarkasteluun perustuen alueella ei ole E-luokkaan vaikuttavia pohjavedestä riippuvaisia
ekosysteemejä, kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia.
Niemikylä luokitellaan uuden luokitustavan mukaisesti 2-luokkaan eli vedenhankintakäyttöön soveltuvaksi
pohjavesialueeksi, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu
yhdyskunnan vedenhankintaan.
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Ommuskangas (0820412), poistettu pohjavesialue
Ommuskankaan poistetun pohjavesialueen muodostaa lähteen arvioitu valuma-alue, jossa on aiemmin ollut
toimiva vedenottamo (ks. sijainti Kaavin yleiskartasta). Pohjavesialue on poistettu pohjavesiluokituksesta
vuonna 2009. Paikalla on luonnontilaisen kaltainen pieni lähde, joka ei aiheuta alueelle E-luokkaa.
Omnuskankaan jo poistettua pohjavesialuetta ei palauteta pohjavesialueluokitukseen mukaan.

Kuopiossa 28.2.2018
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

