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Pohjavesialueiden kuvaukset, luokat ja
rajaukset – pääsijaintikunta Sonkajärvi

Luokka- ja rajausmuutokset
Sonkajärven kunnan alueella on kuusi pohjavesialuetta, joiden osalta luokitus on päivitetty. Luokitustyön
yhteydessä käydään läpi myös aiemmin pohjavesialueluokituksesta poistetut pohjavesialueet uusien
luokituskriteerien pohjalta. Sonkajärvellä on seitsemän pohjavesialuetta, jotka on poistettu
pohjavesialueluokituksesta ja joita ei uusien kriteerien pohjalta luokitella pohjavesialueiksi. Näistä
Santamäki sijaitsee osin Vieremän puolella ja Poskikangas osin Lapinlahden puolella.
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Taulukko 1. Yhteenveto Sonkajärven kunnan pohjavesialueiden luokista ja rajausmuutoksista.
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Jalkomäki (0876201)
Jalkomäen pohjavesialue on osa katkonaista, kumpareista ja kapeasta selänteestä muodostuvaa, lähes
pohjois-etelä-suuntaista harjujaksoa. Muodostuma on melko yhtenäinen välillä Sonkajärven keskusta
Paasonlahti. Harjumuodostuman vettä johtavat kerrokset rajoittuvat tiiviimpiin moreeni-, siltti- ja
savikerrostumiin. Paikoin tiiviiden kerrostumien päällä on suokerrostumia. Pohjavesialue on
virtauskuvaltaan antikliininen eli vettä ympäristöönsä purkava harju.
Jalkomäen pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 1,69 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 1
km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 657 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 40 % sadannasta. Alueella
sijaitsee käytössä olevia vedenottamoita.
Pohjavesialueelta ei karttatarkastelun perusteella ole E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä pohjavedestä
riippuvaisia ekosysteemejä, kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Pohjavesialueelle ei tehdä
rajausmuutoksia. Jalkomäki luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1-luokkaan eli
vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto
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Kiukoonkangas (0876207)
Kiukoonkangas kuuluu vaatimattomaan harjujaksoon Haapajärven eteläpuolella. Materiaali
Kiukoonkankaassa on leikkausten mukaan eteläosissa hiekkaa, pohjoisosia kohti mentäessä materiaali
vaihtuu karkeammaksi ja on pohjoisosassa erittäin kivistä. Alue rajoittuu soihin ja pohjoispäässä
Haapajärveen, joihin myös pohjavedet purkautuvat. Kankaan laki nousee vajaat parikymmentä metriä
ympäröiviltä soilta.
Kiukoonkankaan pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,24 km2 ja muodostumispinta-ala on 0,7 km2.
Pohjavettä on arvioitu muodostuvan 600 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 50 % sadannasta. Alueella
sijaitsee käytössä oleva vedenottamo.
Pohjavesialueen luoteisosassa on pienialainen luonnontilainen vesi- ja metsälain nojalla suojeltu lähteikkö,
joka ei yksinään ja pienialaisuutensa vuoksi aiheuta pohjavesialueelle E-luokkaa. Kiukoonkangas
luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1-luokkaan eli vedenhankintaa varten tärkeäksi
pohjavesialueeksi. Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto
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Selkäniemi (0876211)
Selkäniemi kuuluu Tiilikkajärvi-Ahvenniemi harjujaksoon. Ahvenisen etelärannalla sijaitseva Selkäniemi on
kapeahko polveileva harjuselänne, joka rajoittuu osaksi Ahveniseen, osaksi soihin. Materiaali on pohjaosissa
soravaltaista, pintaosissa hiekkavaltaista. Pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen eli purkava harju.
Selkäniemen pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan pohjavesialue.
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,55 km2 ja muodostumispinta-ala on 0,17 km2. Pohjavettä on arvioitu
muodostuvan 125 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 45 % sadannasta. Pohjavettä ei tällä hetkellä
hyödynnetä yhdyskuntien tarpeisiin.
Pohjavesialueen reunamailla on pienialaisia luonnontilaisia harjunvierussoita, joilla on laikkuna harjun
vieressä metsälain nojalla suojeltua ruoho/saniaiskorpea sekä lettorämettä. Lettorämeellä on rimpipintoja,
joissa esiintyy mm. punasirppisammal (Warnstorfia sarmentosa) ja luontoarvoja ilmentävä ja ravinteisille
soille tyypillinen lettolierosammal (Scorpidium scorpioides). Suot ovat todennäköisesti
pohjavesivaikutteisia, vaikkakaan soilla ei ole avolähteitä, tihkupintoja tai voimakasta pohjavesiriippuvuutta
ilmentävää kasviyhteisöä. Soiden pienialaisuuden vuoksi Selkäniemelle ei kuitenkaan esitetä E-luokkaa.
Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia. Selkäniemi 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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Luotosenkangas (0876213)
Luotosenkankaan pohjavesialue liittyy katkonaiseen harjujaksoon. Materiaali pohjavesialueella on
kairausten ja leikkausten perusteella pintaosissa hiekkaa ja muutaman metrin syvyydeltä alkaen soraista ja
kivistä hiekkaa. Pohjaveden virtausolosuhteet ovat hyvät. Pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen eli
purkava harju.
Luotosenkankaan pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,65 km2 ja muodostumispinta-ala on 0,42 km2.
Pohjavettä on arvioitu muodostuvan 414 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 60 % sadannasta. Alueella
sijaitsee käytössä oleva vedenottamo.
Alueella on metsä- ja vesilain nojalla suojeltu lähteikkö, joka on osin luonnontilainen. Osittain lähteikön
luonnontilaa on muuttanut metsäojitus ja siten Luotosenkankaalle ei esitetä E-luokkaa. Luotosenkangas
luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1-luokkaan eli vedenhankintaa varten tärkeäksi
pohjavesialueeksi. Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto
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Järvenpää (0876216)
Järvenpään pohjavesialue on moreenialuetta, jossa materiaali on pääosin hiekkamoreenia. Paikoin on myös
hyvin vettä johtavia, lajittuneita ja karkeita kerrostumia. Pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen eli
vettä ympäristöönsä purkava. Pohjavesi virtaa monin paikoin tiiviiden maakerrosten alla. Pohjavesi
purkautuu laajalla alueella paineellisena maanpintaan.
Järvenpään pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa veden hankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 1,09 km2, joka on kokonaisuudessaan pohjaveden
muodostumisaluetta. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 268 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 15 %
sadannasta.
Pohjavesialueelta ei kartta- ja maastotarkastelun perusteella ole E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä
ekosysteemejä, kuten luonnontilaisia ja merkittäviä lähteitä. Alueella on käytössä oleva vedenottamo.
Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia. Järvenpää luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1luokkaan eli vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto
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Hongikko (0876217)
Hongikon pohjavesialueen maaperä on pääasiassa huonosti vettä johtavaa hienoainesmoreenia, jota
vedenottamoalueen länsi-pohjois- ja itäpuolisilla alueilla peittää savi ja turve. Pohjavesialue on
virtauskuvaltaan moreenimuodostuma.
Hongikon pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa veden hankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 0,4 km2 ja sen antoisuudeksi on arvioitu 40 m3/vrk. Alueella ei
ole tällä hetkellä käytössä olevaa vedenottamoa.
Pohjavesialueella ei kartta- ja maastotarkastelun perusteella ole E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä
ekosysteemejä, kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia.
Hongikko luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 2-luokkaan eli vedenhankintakäyttöön
soveltuvaksi pohjavesialueeksi, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella
soveltuu yhdyskunnan vedenhankintaan.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto
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Lahnakangas (0876202), poistettu pohjavesialue
Lahnakangas on tiiviin, hyvin suojaavan maapeitteen alueella oleva entinen vedenottopaikka, jolle ei ole
määritelty muodostumisaluetta (ks. sijainti Sonkajärven yleiskartasta). Alueen vedenottamo on ennen ollut
Sonkajärven kunnan varavedenottamona. Pohjavesialue on poistettu pohjavesialueluokituksesta vuonna
2010. Lahnakankaan jo aiemmin poistettua pohjavesialuetta ei palauteta pohjavesialueluokitukseen mukaan.
Santamäki (0876206), poistettu pohjavesialue
Santamäen pohjavesialue on pienialainen lajittunut kerrostuma, jossa materiaali on pintaosissa hiekkaa,
syvemmissä osissa kivistä soraa ja lohkareita (ks. sijainti Sonkajärven yleiskartasta). Santamäen jo aiemmin
poistettua pohjavesialuetta ei palauteta pohjavesialueluokitukseen mukaan.
Kangaslamminsärkkä (0876208), poistettu pohjavesialue
Kangaslamminsärkkä on soiden ympäröimä kapeahko, pitkittäisharjun osa, jossa on erotettavissa
pääselänteen lisäksi rinnakkaisselänteitä ja mäkiä sekä suppia (ks. sijainti Sonkajärven yleiskartasta).
Materiaali on selänteessä kivistä soraa, lievealueilla hiekkaa. Särkän kapeudesta johtuen suovesillä on helppo
pääsy harjun pohjavesiin. Alueen käyttökelpoisuus yhdyskunnan vedenhankintaan on huono.
Kangaslamminsärkän jo aiemmin poistettua pohjavesialuetta ei palauteta pohjavesialueluokitukseen
mukaan.
Salmisenkangas (0876209), poistettu pohjavesialue
Salmisenkangas kuuluu katkonaiseen vaatimattomaan harjujaksoon, jota voidaan seurata etelässä
Luomasenjärveltä Niinimäen kautta Jyrkkään (ks. sijainti Sonkajärven yleiskartasta). Salmisenkangas
rajoittuu itäosalta kallio/moreenimaihin. Paikoin alueella nousevat kalliot pintaan. Salmisenkankaan jo
aiemmin poistettua pohjavesialuetta ei palauteta pohjavesialueluokitukseen mukaan.
Ruunaharju (0876210), poistettu pohjavesialue
Ruunaharju on matalahko, soiden reunustama, kapea harjuselänne (ks. sijainti Sonkajärven yleiskartasta).
Materiaali on hiekkavaltaista. Harjun kapeudesta johtuen hapettomat suovedet heikentävät Ruunaharjun
pohjaveden laatua. Ruunaharjun jo aiemmin poistettua pohjavesialuetta ei palauteta
pohjavesialueluokitukseen mukaan.
Matokangas (0876212), poistettu pohjavesialue
Matokankaan alueen muodostaa polveileva kapeahko kaakko-luode suuntainen harjuselänne, joka rajoittuu
kauttaaltaan hienorakeisiin sedimentteihin (ks. sijainti Sonkajärven yleiskartasta). Kerrospaksuutta on
pohjaveden päällä enimmilläänkin alle 10 metriä. Matokankaan jo aiemmin poistettua pohjavesialuetta ei
palauteta pohjavesialueluokitukseen mukaan.
Poskikangas (0876215), poistettu pohjavesialue
Poskikangas on Varpaisjärvi-Sonkajärvi väliseen harjujaksoon liittyvä harjuselänne (ks. sijainti Sonkajärven
yleiskartasta). Sen länsilaita on loivarinteinen lievekerrostuma, jonka materiaali on hiekkaa. Pääselänteen
materiaali on soraista hiekkaa. Koska alueella pohjavesikerros on vain noin metrin vahvuinen, sillä ei ole
merkitystä yhdyskunnan vedenhankinnassa. Pohjavesialue on poistettu pohjavesialueluokituksesta vuonna
2009. Poskikankaan jo poistettua pohjavesialuetta ei palauteta pohjavesialueluokitukseen mukaan.
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