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Pohjavesialueiden kuvaukset, luokat ja
rajaukset – pääsijaintikunta Varkaus

Luokka ja rajausmuutokset
Varkauden alueella on kaksi pohjavesialuetta, joiden osalta luokitus ja rajaukset on päivitetty. Luokitustyön
yhteydessä käydään läpi myös aiemmin pohjavesialueluokituksesta poistetut pohjavesialueet uusien
luokituskriteerien pohjalta. Varkaudessa ei ole pohjavesialueluokituksesta poistettuja pohjavesialueita.

Tunnus

Pohjavesialueen
nimi

Muu
Vanha Uusi
Pääsijaintikunta sijaintikunta luokka luokka Rajausmuutos Lisätietoja

0621201 Itkonsaari

Varkaus

-

I

1

-

Alueella mahdollinen
pohjavesilampi

0621202 Kaukolankangas

Varkaus

-

II

1

-

Alueella vedenottoa, joten
luokkamuutos 1-luokkaan.

Taulukko 1. Yhteenveto kunnan pohjavesialueiden luokista ja rajausmuutoksista.
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Itkonsaari (0621201)
Itkonsaari kuuluu pitkään harjumuodostumaan, joka kulkee Kangaslammen aseman suunnalta kirkonkylän
kautta itäkaakkoon. Itkonsaari on deltamaisesti laajentunut osa Kangaslammen harjujaksoa. Ydinosa on
karkeaa hyvin vettä johtavaa ainesta, laidoilla rantakerrostumana hiekka- ja silttikerroksia.
Itkonsaaren pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 0,7 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 0,27
km2. Muodostuvan luonnollisen pohjaveden määrä n. 220 m3/vrk. Rantaimeytyksen avulla alueelta olisi
mahdollista saada enemmän pohjavettä, joten alueen antoisuudeksi arvioidaan 500 m3/vrk. Alueella on
käytössä oleva vedenottamo.
Alueella on matala ja kirkasvetinen Itkonlampi, joka on todennäköisesti riippuvainen alueen pohjavedestä.
Lampi sijaitsee Itkonsaaren luonnonsuojelualueella ja se on myös vesilain (luku 2, 11 §) nojalla suojeltu.
Itkonlampi ei aiheuta alueelle E-luokkaa. Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia. Itkonsaaren
pohjavesialue luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1-luokkaan eli vedenhankintaa varten
tärkeäksi pohjavesialueeksi.
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Kaukolankangas (0621202)
Kaukolankankaan pohjavesialue on kapea, polveileva harju, joka rajoittuu osin kallioalueisiin ja osin
tiiviisiin maalajeihin. Tiiviit maalajit vaikuttavat pohjavesien virtauskuvioon alueella. Materiaali harjussa on
leikkausten perustella vaihtelevaa; mukana on myös silttisiä kerroksia. Pohjavesien pääasiallinen
virtaussuunta on kaakko, pohjavedet purkautuvat ympäröiville soille ja vesistöihin.
Kaukolankankaan pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 1,55 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on
0,64 km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 300 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 30 % sadannasta.
Pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen eli purkava harju.
Pohjavesialueella ei kartta- ja maastotarkastelun perusteella ole E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä
ekosysteemejä, kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Pohjavesialueelle ei esitetä rajausmuutoksia.
Kaukolankankaan pohjavesialue luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1-luokkaan eli
vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi, koska alueen pohjavettä hyödynnetään yhdyskunnan
tarpeisiin.
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Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto

pohjavesialueet©SYKE,ELY-keskus, taustakartta©Maanmittauslaitos

Kaukolankangas, 0621202, luokka 1
Varkaus
Pohjavesialueen raja
Pohjaveden muodostumisalueen raja

1.11.2018

Mk 1:20 000

0

1

2
km

