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Pohjavesialueiden kuvaukset, luokat ja
rajaukset – pääsijaintikunta Kuopio

Luokka ja rajausmuutokset
Kuopiossa on 36 pohjavesialuetta, joiden osalta luokitus ja rajaukset päivitetään. Pohjavesialueista
Susihaudanrinne on osin Tuusniemen puolella, Harjamäki-Käärmelahden pohjavesialue Siilinjärven,
Reittiönharjun pohjavesialue Lapinlahden ja Valkeislamminkankaan pohjavesialue Rautavaaran puolella.
Luokitustyön yhteydessä käydään läpi myös aiemmin pohjavesialueluokituksesta poistetut pohjavesialueet
uusien luokituskriteerien pohjalta. Kuopiossa on 15 pohjavesialuetta, jotka on aiemmin poistettu
pohjavesialueluokituksesta ja joita ei luokitella pohjavesialueiksi. Lisäksi Kuopiosta esitetään poistettavaksi
kaksi pohjavesialuetta, Syvänniemi ja Pihkainmäki.
Tunnus

Pohjavesialueen nimi

Pääsijainti- Muu
Vanha Uusi
Rajauskunta
sijaintikunta luokka luokka muutos Lisätietoja

0817403
0817406
0817407
0817408
0817410
0817411
0817451
0822703

Helvetinhauta
Valkeisenkangas
Rajasalmi
Viitaniemi
Pajuharju
Mustanharju
Susihaudanrinne
Syvänniemi

Kuopio
Kuopio
Kuopio
Kuopio
Kuopio
Kuopio
Kuopio
Kuopio

Tuusniemi
-

II
I
I
I
I
II
I
II

2E
1
1
1
1
2
1
-

ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
-

0822704
0822706
0822707
0822709
0822710

Pihkainmäki
Mäkrämäki
Jouhtenisenkankaat
Hatunkivi
Airaksela

Kuopio
Kuopio
Kuopio
Kuopio
Kuopio

-

II
I
II
II
I

1
2
2
1

ei
ei
ei
ei

0829701
0829703
0829704
0829705

Laatanlampi
Reposaari
Hietasalo
Jänneniemi

Kuopio
Kuopio
Kuopio
Kuopio

-

I
I
I
I

1E
2
1
1

ei
ei
ei
ei

0829707
0829708
0829709
0829710

Kettukangas
Kotkatniemi
Kurkiharju
Kurkimäki

Kuopio
Kuopio
Kuopio
Kuopio

-

I
I
II
I

1E
1
2
1

ei
ei
ei
-

0829711
0829712
0829751
0847601
0847602
0847651

Pellesmäki
Vääränsalo
Hirvilahti
Keskisaari
Pyssymäki
Harjamäki - Käärmelahti

Kuopio
Kuopio
Kuopio
Kuopio
Kuopio
Kuopio

Siilinjärvi

I
II
I
I
II
I

1E
2E
1
1
2
1E

ei
ei
ei
ei
ei
ei

0853401

Kirkonkylä

Kuopio

-

I

1E

ei

Alueella lähdejärvi.
Nimenmuutos. Uusi nimi on Nilsiän
Kirkonkylä.

0853402

Hietasalo

Kuopio

-

II

2

ei

Nimenmuutos. Uusi nimi on Nilsiän
Hietasalo.

0853403
0853406
0853407
0891901
0891903
0829706
A

Reittiönharju
Matoharju
Valkeislamminkangas
Ritokangas
Haapokangas

Kuopio
Kuopio
Kuopio
Kuopio
Kuopio

Lapinlahti
Rautavaara
-

I
I
II
I
II

1E
1
2E
1
2

ei
ei
ei
ei
kyllä

Ryönänkangas

Kuopio

-

II

2

ei

Kukonharju - Vaaralampi

Kuopio

-

II

2E

ei

0829706
B

Merkittävä lähteiden, tihkupintojen ja
lähdenorojen kokonaisuus

Poistetaan pohjavesialueluokituksesta.
Poistetaan pohjavesialueluokituksesta.

Merkittävä, laaja lähteikkö alueen
kaakkoisosassa.

Alueella mm. lähde, lähdepuro ja
pohjavedestä riippuvaista suota.

Luonnontilaisia tihkupintoja alueen
keskiosissa.
Alueella merkittävää lähteikköä.

Alueella merkittäviä lähteitä ja
lähdesoita.
Alueella merkittävä lähteikkö.

Alueella lähteikkö ja pohjavedestä
riippuvaista suota.

Taulukko 1. Yhteenveto Kuopion pohjavesialueiden luokista ja rajausmuutoksista.

Pääsijaintikunta: KUOPIO

0817406 Valkeislamminkangas
0853403 Reittiönharju
0853402 Nilsiän Hietasalo

0853401 Nilsiän Kirkonkylä

0817411 Mustanharju

0847601 Keskisaari

0853406 Matoharju

0847602 Pyssymäki

0817408 Viitaniemi

0817410 Pajuharju

0847651 Harjamäki - Käärmelahti

0817407 Rajasalmi

0829751 Hirvilahti
0829705 Jänneniemi
0829712 Vääränsalo 0829703 Reposaari

0822709 Hatunkivi

0829708 Kotkatniemi

0829709 Kurkiharju

0822703 Syvänniemi
0822706 Mäkrämäki

0822704 Pihkainmäki

0817403 Helvetinhauta

0829707 Kettukangas

0817451
Susihaudanrinne

0829706A
Ryönänkangas
0829706B
Kukonharju - Vaaralampi
0829701 Laatanlampi

0829704 Hietasalo

0829710 Kurkimäki

0829711 Pellesmäki
0822707
Jouhtenisenkankaat 0822710 Airaksela

0891901 Ritokangas

0891903 Haapokangas

pohjavesialueet©SYKE,ELY-keskus, taustakartta©Maanmittauslaitos
Mk 1:500 000

Tunnus

Pohjavesialueen nimi

Pääsijainti- Muu
Vanha Uusi
Rajauskunta
sijaintikunta luokka luokka muutos Lisätietoja

0853404

Autio

Kuopio

-

IV

0853405

Haukimäki

Kuopio

-

IV

Poistettu pohjavesialueluokituksesta.
Ei luokitella pohjavesialueeksi.
Poistettu pohjavesialueluokituksesta.
Ei luokitella pohjavesialueeksi.

0829713

Iivarinsalo

Kuopio

-

IV

Poistettu pohjavesialueluokituksesta.
Ei luokitella pohjavesialueeksi.

0822708

Kalakukkokangas

Kuopio

-

IV

Poistettu pohjavesialueluokituksesta.
Ei luokitella pohjavesialueeksi.

0817401

Kirkonkylä

Kuopio

-

IV

Poistettu pohjavesialueluokituksesta.
Ei luokitella pohjavesialueeksi.

0891902

Korholankangas

Kuopio

-

IV

0822705

Lintuharju

Kuopio

-

IV

0817404

Maamieskoulu

Kuopio

-

IV

Poistettu pohjavesialueluokituksesta.
Ei luokitella pohjavesialueeksi.
Poistettu pohjavesialueluokituksesta.
Ei luokitella pohjavesialueeksi.
Poistettu pohjavesialueluokituksesta.
Ei luokitella pohjavesialueeksi.

0829714

Papinsalo

Kuopio

-

IV

Poistettu pohjavesialueluokituksesta.
Ei luokitella pohjavesialueeksi.

0822701

Pörönlampi

Kuopio

-

IV

Poistettu pohjavesialueluokituksesta.
Ei luokitella pohjavesialueeksi.

0822751

Ruuhilamminkangas

Kuopio

Suonenjoki

IV

Poistettu pohjavesialueluokituksesta.
Ei luokitella pohjavesialueeksi.

0891904

Savonsaari

Kuopio

-

IV

0829702
0822702
A

Väinölänniemi

Kuopio

-

IV

Välisalmi - Aittoniemi

Kuopio

-

IV

Poistettu pohjavesialueluokituksesta.
Ei luokitella pohjavesialueeksi.
Poistettu pohjavesialueluokituksesta.
Ei luokitella pohjavesialueeksi.
Poistettu pohjavesialueluokituksesta.
Ei luokitella pohjavesialueeksi.

0822702
B

Välisalmi - Aittoniemi

Kuopio

-

IV

Poistettu pohjavesialueluokituksesta.
Ei luokitella pohjavesialueeksi.

Taulukko 2. Yhteenveto Kuopion poistetuista pohjavesialueista.

Pääsijaintikunta: KUOPIO

0853404 Autio,
poistettu pohjavesiluokituksesta

0853405 Haukimäki,
poistettu pohjavesiluokituksesta
0817401 Kirkonkylä,
poistettu pohjavesiluokituksesta
0817404 Maamieskoulu,
poistettu pohjavesiluokituksesta
0822701 Pörönlampi,
poistettu pohjavesiluokituksesta

0822702 A Välisalmi-Autioniemi,
poistetaan pohjavesiluokituksesta
0822702 B Välisalmi-Autioniemi,
poistetaan pohjavesiluokituksesta
0822705 Lintuharju,
poistettu pohjavesiluokituksesta

0829702 Väinölänniemi, poistettu pohjavesiluokituksesta

0829713 Iivarinsalo,
poistettu pohjavesiluokituksesta

0829714 Papinsalo, poistettu pohjavesiluokituksesta

0822708 Kalakukkokangas,
poistettu pohjavesiluokituksesta

0891902 Korholankangas,
poistettu pohjavesiluokituksesta
0891904 Savonsaari,
poistettu pohjavesiluokituksesta

pohjavesialueet©SYKE,ELY-keskus, taustakartta©Maanmittauslaitos
Mk 1:500 000

Helvetinhauta (0817403)
Helvetinhauta on epätasaisella kalliopohjalla sijaitseva lajittunut harjumuodostuma, jonka keskellä on
pohjaveden pääpurkautumispaikka. Virtauskuvaltaan Helvetinhauta on antikliininen eli pohjavettä purkava
harju.
Helvetinhaudan pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 1,11 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on
0,62 km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 611 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 60 % sadannasta.
Pohjavesialueella on Helvetinhaudan lähdepurkautuma. Kyseessä on merkittävä lähteiden, tihkupintojen,
lähdepurojen ja -norojen kokonaisuus, joka sijoittuu Helvetinhaudanpuron varteen. Helvetinhauta on täysin
luonnontilainen, syvässä ja erittäin jyrkkärinteisessä, hyvin suojaisessa laaksossa sijaitseva lähteikkö. Sen
reunoilla ja Helvetinhaudanpuron varrella on edustavaa lähteistä lehtokorpea ja lähteistä ruohokorpea.
Helvetinhaudan lähteikkö ja siihen liittyvä puro laaksoineen on vesitaloudeltaan luonnontilainen ja myös
puustoltaan enimmäkseen luonnontilaisen kaltainen ja pienilmastoltaan suojainen, rehevä kohde, joka on
luonnonarvoiltaan hyvin merkittävä.
Alue kartoitettiin luontotyyppien osalta soidensuojelun täydennysohjelman valmistelutyössä. Alueelle ei ole
perustettu suojelualuetta, mutta alueen lähteet ovat vesilain (luku 2, luku 2, 11 §) sekä metsälain (10 §) nojalla
suojeltuja. Lisäksi lehtokorvet, ruohokorvet sekä purojen ja norojen lähiympäristöt ovat metsälain 10 §:n
perusteella rauhoitettuja erityisen arvokkaita elinympäristöjä.
Helvetinhaudan pohjavesialue saa E-lisämääreen alueella sijaitsevien pohjavedestä riippuvaisten
ekosysteemien vuoksi. Helvetinhauta luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 2E-luokkaan.
Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto

Helvetinhauta

pohjavesialueet©SYKE,ELY-keskus, taustakartta©Maanmittauslaitos

Helvetinhauta, 0817403, luokka 2E
Kuopio
Pohjavesialueen raja
Pohjaveden muodostumisalueen raja

1.11.2018

Mk 1:20 000

0

1

2
km

Valkeisenkangas (0817406)
Valkeisenkankaan pohjavesialue muodostuu pohjois-eteläsuuntaisen harjujakson eteläpäässä olevasta
hiekkavaltaisesta laajentumasta. Alueen maaperä onkin pääosin hiekkaa. Alueen vedensaanti perustuu osaksi
rantaimeytymiseen. Pohjavesialueen pohjoisosa ja Kuikkapuron ympäristö on sara- ja rahkaturvetta sekä
hietaa. Kaakkois- ja luoteisosassa on moreenia ja turvetta. Virtauskuvaltaan Valkeisenkangas on
antikliininen eli purkava deltamuodostuma. Pohjavettä purkautuu Suuri- Säyneiseen.
Valkeisenkankaan pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,73 km2, josta muodostumisalueen pinta-ala on 0,37
km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 273 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 45 % sadannasta. Alueella on
käytössä oleva vedenottamo.
Pohjavesialueella ei kartta- ja maastotarkastelun perusteella ole E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä
ekosysteemejä, kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia.
Valkeisenkankaan pohjavesialue luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1-luokkaan eli
vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto

Valkeisenkangas
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Valkeisenkangas, 0817406, luokka 1
Kuopio
Pohjavesialueen raja
Pohjaveden muodostumisalueen raja
1.11.2018

Mk 1:20 000

0

1

2
km

Rajasalmi (0817407)
Rajasalmen pohjavesialue muodostuu katkeilevasta pitkittäisharjusta, jota kallio- ja moreeniharjanteet
rajaavat muodostuman molemmilta sivuilta. Harju on kerrostunut etelä-pohjoissuuntaiseen ruhjeeseen, jonka
länsireunan kallio on paljastumina näkyvissä. Sen sijaan itäpuolen kallion pinta on hyvin syvällä, jopa yli 30
metrin syvyydessä. Pohjaveden päävirtaussuunta on pohjoiseen Rajasalmea kohti. Pohjavettä purkautuu
järveen Rajasalmessa. Pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen eli pohjavettä purkava harju.
Rajasalmen pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 2,9 km2, josta muodostumisalueen pinta-ala on 1,05
km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 949 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 55 % sadannasta. Alueella on
käytössä olevia vedenottamoita.
Rajasalmen pohjavesialueen rakennetta ollaan tarkemmin selvittämässä geologisen rakennetutkimuksen
avulla. Rakennetutkimuksen valmistuttua arvioidaan, onko Rajasalmen alueelle tarpeen tehdä muutoksia
pohjavesialueen rajoihin. Pohjavesialueelle ei tässä yhteydessä tehdä rajausmuutoksia.
Pohjavesialueella ei kartta- ja maastotarkastelun perusteella ole E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä
ekosysteemejä, kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Rajasalmen pohjavesialue luokitellaan uuden
luokitusmenetelmän mukaisesti 1-luokkaan eli vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto

Rajasalmi

pohjavesialueet©SYKE,ELY-keskus, taustakartta©Maanmittauslaitos

Rajasalmi, 0817407, luokka 1
Kuopio
Pohjavesialueen raja
Pohjaveden muodostumisalueen raja
1.11.2018

Mk 1:30 000

0

1,5

3
km

Viitaniemi (0817408)
Viitaniemen pohjavesialue on akviferityypiltään moreenimuodostuma. Pohjaveden päävirtaussuunta on
luoteeseen ja pohjavettä purkautuu Suojärveen. Pohjavesialueen vedenottamo sijaitsee pienellä
moreeniselänteellä, jonne vedet valuvat kaakosta kallio/moreenialueelta.
Viitaniemen pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,34 km2, josta muodostumisalueen pinta-ala on 0,13
km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 64 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 30 % sadannasta. Alueella on
käytössä oleva vedenottamo.
Pohjavesialueelta ei kartta- ja maastotarkasteluissa havaittu E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä pohjavedestä
riippuvaisia ekosysteemejä, kuten lähteitä. Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia. Viitaniemen
pohjavesialue luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1-luokkaan eli vedenhankintaa varten
tärkeäksi pohjavesialueeksi.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto
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Viitaniemi, 0817408, luokka 1
Kuopio
Pohjavesialueen raja
Pohjaveden muodostumisalueen raja
1.11.2018

Mk 1:20 000
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Pajuharju (0817410)
Pajuharju on kapea, moreenimaihin rajoittuva harjujakson osa, jossa materiaali on kairausten perusteella
pintaosissa hienoa hiekkaa ja syvemmällä hiekkaa ja soraa. Kerrospaksuudet ovat enimmillään noin 20
metriä. Pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen eli pohjavettä purkava harju. Harjuselänne on
korkeimmillaan pohjavesialueen kaakkoisosassa noin tasossa +120 m mpy ja matalimmillaan vedenottamon
alueella noin tasossa +98 m mpy.
Pajuharjun pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,99 km2, josta muodostumisalueen pinta-ala on 0,52
km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 340 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 40 % sadannasta. Alueella on
käytössä oleva vedenottamo.
Karttatarkasteluun perustuen pohjavesialueella ei ole E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä pohjavedestä
riippuvaisia ekosysteemejä, kuten luonnontilaisia lähteitä. Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia.
Pajuharjun pohjavesialue luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1-luokkaan eli vedenhankintaa
varten tärkeäksi pohjavesialueeksi.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto
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Pajuharju, 0817410, luokka 1
Kuopio
Pohjavesialueen raja
Pohjaveden muodostumisalueen raja
1.11.2018

Mk 1:20 000
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Mustanharju (0817411)
Mustanharjun pohjavesialueen muodostaa kapea, jyrkkäreunainen ns. syöttöharju ja siihen eteläosassa
liittyvä laakea delta. Materiaali on syöttöharjussa karkeaa kivistä soraa ja deltassa pääasiassa hiekkaa. PieniValkeisesta ja Mustanlammesta saattaa imeytyä vesiä harjuun. Muodostuvat pohjavedet purkautuvat SuuriValkeiseen ja Säyneiseen. Pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen eli pohjavettä purkava.
Mustaharjun pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan pohjavesialue.
Alueen kokonaispinta-ala on 0,97 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 0,57 km2. Alueen
antoisuudeksi arvioidaan 560 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 60 % sadannasta. Alueen pohjavettä ei tällä
hetkellä hyödynnetä yhdyskunnan vedenhankintaan.
Pohjavesialueella ei kartta- ja maastotarkastelun
ekosysteemejä, kuten merkittäviä luonnontilaisia
Mustanharju luokitellaan uuden luokitustavan
soveltuvaksi pohjavesialueeksi, joka pohjaveden
soveltuu yhdyskunnan vedenhankintaan.

perusteella ole E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä
lähteitä. Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia.
mukaisesti 2-luokkaan eli vedenhankintakäyttöön
antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto

Mustaharju
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Mustaharju, 0817411, luokka 2
Kuopio
Pohjavesialueen raja
Pohjaveden muodostumisalueen raja
1.11.2018

Mk 1:20 000
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Susihaudanrinne (0817451)
Susihaudanrinteen pohjavesialue on kapeahko, polveileva, pitkä harju, jossa tutkimusten mukaan kallion
pinta vaihtelee jakaen alueen useisiin pienialaisiin pohjavesialtaisiin, joiden välillä on heikko yhteys. Alueen
käyttökelpoisuus vedenhankintaan on kohtalaisen hyvä. Pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen eli
pohjavettä purkava harju.
Susihaudanrinteen pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 2,44 km2, josta muodostumisalueen pinta-ala on 1,4
km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 920 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 40 % sadannasta. Alueella on
käytössä oleva vedenottamo.
Alueen eteläosassa on lähde, joka on osin luonnontilaisen kaltainen ja osin ihmistoiminnan muuttama. Lähde
ei aiheuta Susihaudanrinteen pohjavesialueelle E-luokkaa. Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia.
Susihaudanrinteen pohjavesialue luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1-luokkaan eli
vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto

Susihaudanrinne
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Syvänniemi (0822703)
Syvänniemen pohjavesialueeksi on rajattu entisen vedenottamon arvioitu valuma-alue. Materiaali
pohjavesialueella on pääosin moreenia. Alueen luode- ja itäosissa esiintyy savi- ja turve-esiintymiä.
Syväsaaren pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan pohjavesialue.
Alueen kokonaispinta-ala on 0,82 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 0,39 km2. Alueen
laskennalliseksi antoisuudeksi on arvioitu 128 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 20 % sadannasta. Alueelta
ei ole kuitenkaan todellisuudessa saatavissa pohjavettä yhdyskunnan vedenhankintaan 100 m3
vuorokaudessa. Syvänniemen pohjavesialue on virtauskuvaltaan ympäristöönsä vettä purkava
moreenimuodostuma. Alueella on käytöstä poistettu vedenottamo, jonka rakenteet on tarkoitus purkaa.
Alueen pohjavettä ei hyödynnetä yhdyskunnan vedenhankintaan.
Pohjavesialueella on pieni, lajistollisesti vaatimaton luonnontilaisen kaltainen lähde, joka ei aiheuta alueelle
E-luokkaa. Syvänniemen pohjavesialue esitetään poistettavaksi luokituksesta, koska alue ei määrällisesti
sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan.
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Pihkainmäki (0822704)
Pihkaimäen pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan pohjavesialue.
Alueen kokonaispinta-ala on 0,47 km2, joka on kokonaan pohjaveden muodostumisaluetta. Pohjavesialue on
siis rajattu sen arvioidun muodostumisalueen mukaan. Alueella on käytöstä poistettu vedenottamokaivo
(kallioporakaivo), jonka rakenteet on tarkoitus purkaa.
Pihkainmäen pohjavesialueella on pieni lähdekaivo, josta saa alkunsa luonnontilaisen kaltainen
lähdenoro/puro. Lähdenoro puolestaan laskee alueen läpi virtaavaan kapeaan virtaveteen. Lähde ei aiheuta
alueelle E-luokkaa.
Alueen laskennalliseksi antoisuudeksi on arvioitu 115 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 15 % sadannasta.
Alueelta ei ole kuitenkaan todellisuudessa saatavissa pohjavettä yhdyskunnan vedenhankintaan 100 m3
vuorokaudessa. Pihkainmäen pohjavesialue esitetään poistettavaksi pohjavesiluokituksesta, koska alue ei
määrällisesti sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan.
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Mäkrämäki (0822706)
Mäkrämäen pohjavesialueen muodostaa laakea pitkittäisharjuselänne ja siihen liittyvät lievealueet.
Pohjavesialue kuuluu luode-kaakko-suuntaiseen Keiteleen ja Leppävirran suuntiin jatkuvaan
pitkittäisharjujaksoon. Muodostuman materiaali on pintaosissa pääosin hiekkaa, syvemmällä karkeampaa
soraista hiekkaa ja kivistä soraa. Mäkrämäki rajoittuu pohjoisessa huonosti vettä johtaviin kerrostumiin ja
etelässä kalliomoreenimaihin. Pohjavettä purkautuu Leväseen ja Kangaspetäiseen. Pohjavesialue on
virtauskuvaltaan antikliininen eli purkava harju.
Mäkrämäen pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 2,37 km2, josta muodostumisalueen pinta-ala on 1,56
km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 1540 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 60 % sadannasta. Alueella on
käytössä oleva vedenottamo.
Pohjavesialueella ei kartta- ja maastotarkastelun perusteella ole E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä
ekosysteemejä, kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia.
Mäkrämäen pohjavesialue luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1-luokkaan eli vedenhankintaa
varten tärkeäksi pohjavesialueeksi.
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Jouhtenisenkankaat (0822707)
Jouhtenisenkankaat liittyy Leppävirralta katkonaisena alkavaan ja edelleen luoteeseen Virmasveden yli
jatkuvaan harjujaksoon. Alueella on erotettavissa pääselänteen lisäksi hiekkavaltaiset lievealueet. Alue
rajoittuu vesistöihin ja suoalueisiin sekä koillisreunalla moreenimaihin. Muodostuva pohjavesi purkautuu
ympäröiville soille ja vesistöihin. Pohjaveden päävirtaussuunta on luoteeseen. Pohjavesialue on
virtauskuvaltaan antikliininen eli purkava harju.
Pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan pohjavesialue. Alueen
kokonaispinta-ala on 2,43 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 1,57 km2. Alueen
antoisuudeksi arvioidaan 1400 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 55 % sadannasta. Alueen pohjavettä ei
tällä hetkellä hyödynnetä yhdyskuntien tarpeisiin.
Pohjavesialueella ei kartta- ja maastotarkastelun perusteella ole E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä
ekosysteemejä, kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia.
Jouhtenisenkankaat luokitellaan uuden luokitustavan mukaisesti 2-luokkaan eli vedenhankintakäyttöön
soveltuvaksi pohjavesialueeksi, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella
soveltuu yhdyskunnan vedenhankintaan.
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Hatunkivi (0822709)
Hatunkivi on pienialainen lajittunut harjukerrostuma Hirvijärven rannalla. Hatunkiven alueen materiaali on
kairausten perusteella pääosin hiekkaa, paikoin syvemmällä kivistä. Hatunkivi on varsin huonosti kehittynyt
harju ja jakaantunut tutkimusten mukaan useisiin pienialaisiin pohjavesialtaisiin. Pohjavesialue on
virtauskuvaltaan antikliininen eli purkava harju.
Hatunkiven pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan pohjavesialue.
Alueen kokonaispinta-ala on 0,45 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 0,21 km2. Alueen
antoisuudeksi arvioidaan 138 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 40 % sadannasta.
Alueen eteläosassa on pienialainen, luonnontilainen vesilain (luku 2, 11 §) sekä metsälain (10 §) nojalla
suojeltu tihkupintalähteikkö, joka ei aiheuta alueella E-luokkaa. Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia.
Hatunkivi luokitellaan uuden luokitustavan mukaisesti 2-luokkaan eli vedenhankintakäyttöön soveltuvaksi
pohjavesialueeksi, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu
yhdyskunnan vedenhankintaan.
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Airaksela (0822710)
Airakselan pohjavesialue muodostuu puoli kilometriä pitkästä ja leveästä moreenimuodostelmasta. Alueen
pohjavesi purkautuu kallionpintarakojen kautta lähteenä, johon on tehty vedenottamo.
Airakselan pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa veden hankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,25 km2. Pohjaveden muodostumisaluetta ei ole
erikseen määritetty, vaan pohjavesialueen rajaus perustuu lähteen valuma-alueeksi arvioituun alueeseen.
Alueella sijaitsee käytössä oleva vedenottamo, jonka arvioitu antoisuus on 80 m3/vrk.
Pohjavesialueella ei kartta- ja maastotarkastelun perusteella ole E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä
ekosysteemejä, kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia.
Airakselan pohjavesialue luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1-luokkaan eli vedenhankintaa
varten tärkeäksi pohjavesialueeksi.
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Laatanlampi (0829701)
Laatanlammen pohjavesialue on Siilinjärvelle suuntautuvan pitkittäismuodostuman osa, jonka pinta-osa
levinnyt hiekkavaltaiseksi kankaaksi. Muodostumassa on todennäköisesti koko pituudella karkea ydin.
Pohjavesi purkautuu pääosaltaan suoraan vesistöihin. Pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen eli
purkava harju.
Laatanlammen pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 6,09 km2, josta muodostumisalueen pinta-ala on 4,29
km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 4230 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 60 % sadannasta. Alueella on
käytössä oleva vedenottamo.
Alueen kaakkoisosassa on merkittävä ja luonnontilainen antoisuudeltaan merkittävä lähde, joka on suojeltu
vesilain (luku 2, 11 §) sekä metsälain (10 §) nojalla. Laatanlammen pohjavettä purkautuu Ylimmäinenjärveen, joka on osin pohjavedestä riippuvainen. Myös luonnonsuojelualueena suojeltu Keskimmäinen-järvi
on todennäköisesti pohjavesisyötteinen. Keskimmäinen on valtakunnallisen lintuvesiohjelman sekä Naturaohjelman kohde (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2013b). Keskimmäinen on arvokas lintuvesikohde, minkä
lisäksi järvi on merkittävä myös kasvillisuudeltaan.
Laatanlammen pohjavesialue saa E-lisämääreen alueella sijaitsevien pohjavedestä riippuvaisten
ekosysteemien vuoksi. Pohjavesialue luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1E-luokkaan eli
vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi. Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia.
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Reposaari (0829703)
Reposaaren pohjavesialue käsittää Reposaari-nimisen saaren ja sen läheiset rantavesialueet. Pohjavesialueen
muodostaa pääosin harjumuodostuma, jonka kerrostumat ulottuvat paikoin yli 20 metrin syvyyteen
Kallaveden pinnan tasosta. Esiintymän antoisuus perustuu rantaimeytykseen ja tekopohjaveden
muodostumiseen.
Reposaaren pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,24 km2, josta muodostumisalueen pinta-ala on 0,12
km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 5000 m3/vrk. Arvioitu antoisuus perustuu rantaimeytettyyn veteen.
Reposaaressa on tekopohjavesilaitos, joka ei ole käytössä. Laitoksen rakenteita ollaan purkamassa.
Raakaveden laatu ollut huono ja nykyinen vedenkäsittelyprosessi soveltuu huonosti varalaitoskäyttöön.
Alueelta on kuitenkin saatavissa vettä yhdyskuntien käyttöön.
Pohjavesialueella ei karttatarkastelun perusteella ole E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä ekosysteemejä,
kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Pohjavesialueelle ei esitetä rajausmuutoksia. Reposaari
luokitellaan uuden luokitustavan mukaisesti 2-luokkaan eli vedenhankintakäyttöön soveltuvaksi
pohjavesialueeksi, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu
yhdyskunnan vedenhankintaan.
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Hietasalo (0829704)
Hietasalo on osa pitkittäisharjujaksosta, joka on tasoittunut hiekkavaltainen muodostuma. Muodostuman
keskiosassa karkeahko ydinosa, joka ulottuu saaren läpi. Muodostumasta on hydraulinen yhteys Kallaveteen,
jonka tasolla pohjavedenpinta suurin piirtein on. Pohjaveden vaihtuminen on pinnallista, mistä johtuen
muodostuman pohjaosa on happiköyhä. Alueen antoisuus perustuu tekopohjaveden muodostamiseen.
Hietasalon pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,19 km2, josta muodostumisalueen pinta-ala on 0,62
km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 35000 m3/vrk. Antoisuusarvio perustuu rantaimeytetyn veden
määrään. Alueella on toiminnassa oleva vedenottamo.
Pohjavesialueella ei karttatarkastelun perusteella ole E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä ekosysteemejä,
kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Pohjavesialueelle ei esitetä rajausmuutoksia. Hietasalon
pohjavesialue luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1-luokkaan eli vedenhankintaa varten
tärkeäksi pohjavesialueeksi.
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Jänneniemi (0829705)
Jänneniemen pohjavesialue on Siilinjärveä kohti suuntautuvan pitkittäisharjun osa. Pohjavesialue on osittain
vesistöön rajoittuva, mutta pohjavedenpinta on selvästi vesistöä ylempänä. Muodostuma on hiekkavaltainen
ja tasainen. Karkea ydin esiintyy luultavasti koko pituudella. Virtauskuvaltaan pohjavesialue on antikliininen
eli purkava harju, johon tapahtuu myös rantaimeytymistä.
Jänneniemen pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 6,63 km2, josta muodostumisalueen pinta-ala on 4,23
km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 3130 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 45 % sadannasta. Alueen
rantaimeytykseen perustuva antoisuus on kuitenkin 20 000 m3/vrk Alueella on käytössä oleva vedenottamo.
Pohjavesialueella ei kartta- ja maastotarkastelun perusteella ole E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä
ekosysteemejä, kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia.
Jänneniemen pohjavesialue luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1-luokkaan eli
vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi.
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Kettukangas (0829707)
Kettukankaan pohjavesialue on materiaaliltaan vaihteleva, kerrospaksuudeltaan ohut ja topografialtaan
varsin epäyhtenäinen harjumuodostuma. Alueen länsiosissa materiaali on erittäin karkeaa ja
kalliopaljastumia on useita. Alueen itäosissa materiaali on hiekkavaltaista.
Kettukankaan pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 2,24 km2, josta muodostumisalueen pinta-ala on 1,45
km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 715 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 30 % sadannasta. Alueella on
käytössä oleva vedenottamo.
Alueen länsiosissa on luonnontilainen lähde, josta saa alkunsa lähdepuro. Lähdepuro virtaa etelään suoalueen
läpi osin epäselvänä rajoiltaan. Pohjavesialueella on lisäksi merkittävä osin luonnontilainen, osin
luonnontilaisen kaltainen lähteikkö ja pienellä alalla pohjavedestä riippuvaista suota. Alueen lähdesuolta on
tavattu mm. hetehiirensammal (Bryum weigelii), ravinteisten soiden ja lettosoiden laji rimpisirppisammal
(Scorpidium revolvens) sekä silmällä pidettävä haaraliuskasammal (Riccardia multifida). Lähteet on suojeltu
vesilain (luku 2, 11 §) sekä metsälain (10 §) nojalla.
Kettukankaan pohjavesialue saa E-lisämääreen alueella sijaitsevien pohjavedestä riippuvaisten
ekosysteemien vuoksi. Pohjavesialue luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1E-luokkaan eli
vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi. Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia.
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Kotkatniemi (0829708)
Kotkatniemen pohjavesialue sijaitsee kallio/moreenirinteellä, jossa maaperän paksuus on varsin pieni ja
lajittuneisuus huonohko. Pohjavesialue on rajattu vedenottamon valuma-alueen mukaan.
Kotkaniemen pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,52 km2, josta muodostumisalueen pinta-ala on 0,3
km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 123 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 25 % sadannasta. Alueella on
käytössä oleva vedenottamo.
Alueella osin muuttunut vesilain (luku 2, 11 §) sekä metsälain (10 §) nojalla suojeltu lähteikkö, joka ei aiheuta
alueelle E-luokkaa. Pohjavesialueelle ei esitetä rajausmuutoksia. Kotkatniemen pohjavesialue luokitellaan
uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1-luokkaan eli vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi.
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Kurkiharju (0829709)
Kurkiharju on itäosiltaan kallioalueeseen rajoittuva lajittuneen aineksen muodostuma, joka on
materiaaliltaan lähinnä hiekkaa. Pohjavesialueen maa-aineksen kerrospaksuudet ovat varsin pieniä.
Virtauskuvaltaan pohjavesialue on antikliininen eli purkava harjumuodostuma. Suojelusuunnitelman
mukaan alueella muodostuvat pohjavedet purkautuvat Riihilahden rantamilla sijaitsevaan lähteeseen, jonka
ylivuodoksi on mitattu 100 m3/vrk. Kesän 2018 maastokäynnillä lähdettä ei kuitenkaan löytynyt.
Kurkiharjun pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan pohjavesialue.
Alueen kokonaispinta-ala on 0,85 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 0,39 km2. Alueen
antoisuudeksi arvioidaan 192 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 30 % sadannasta. Alueen pohjavettä ei tällä
hetkellä hyödynnetä yhdyskuntien vedenhankintaan.
Pohjavesialueella ei kartta- ja maastotarkastelun perusteella havaittu E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä
ekosysteemejä, kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Pohjavesialueelle ei esitetä rajausmuutoksia.
Kurkiharju luokitellaan uuden luokitustavan mukaisesti 2-luokkaan eli vedenhankintakäyttöön soveltuvaksi
pohjavesialueeksi, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu
yhdyskunnan vedenhankintaan.
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Kurkimäki (0829710)
Kurkimäen pohjavesialueella on kallioperän luode-kaakko suuntaisessa ruhjevyöhykkeessä kalliokaivoja.
Kalliopohjaveden muodostumisalue liittyy kallioperän ruhjevyöhykkeeseen.
Kurkimäen pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,15 km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 150 m3/vrk.
Alueella on vedenottamo, joka ei ole enää käytössä. Aktiivivuosina pohjaveden ottomäärät ovat olleet alle
100 m3/vrk. Ottamoiden rakenteet on tarkoitus purkaa sen jälkeen, kun Kuopion Veden rakenteilla oleva
Hiltulanlahti-Kurkimäki välinen vesijohto valmistuu. Vesijohdon käyttöönotto tapahtuu vuoteen 2020
mennessä.
Pohjavesialueella ei karttatarkastelun perusteella havaittu E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä
ekosysteemejä, kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Pohjavesialueelle ei esitetä rajausmuutoksia.
Kurkimäen pohjavesialue luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1-luokkaan eli vedenhankintaa
varten tärkeäksi pohjavesialueeksi, koska tällä hetkellä varavedenotto Kurkimäeltä on mahdollista.
Ottamoiden rakenteiden purkamisen jälkeen voi olla tarkoituksenmukaista tarkastella pohjavesialueen
luokkaa ja pohjavesialueluokituksessa pitämistä uudestaan.
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Pellesmäki (0829711)
Pellesmäen pohjavesialueella kallioperän luode-kaakko suuntaiseen ruhjeeseen on porattu noin 75 m syvä
kalliokaivo. Pohjavesialueeksi on rajattu kaivon arvioitu valuma-alue. Alueen maaperä on pääosin sora- ja
hiekkamoreenia.
Pellesmäen pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,5 km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 120 m3/vrk,
kun pohjavedeksi imeytyy 15 % sadannasta. Alueella on käytössä oleva vedenottamo.
Alueen halkaisevan Kuvepuron varrella on monin paikoin luonnontilaista tihkupintalähteikköä, jossa on
varsin edustavasti lähteikköjen kasvillisuutta. Pohjavesialueen kaakkoispuolella puron varsi on
saniaisvaltaista ja kosteaa pohjavesivaikutteista korpea. Lähteiden suojeluperuste on vesilaki (luku 2, 11 §)
sekä metsälaki (10 §). Lehto- ja saniaiskorvet sekä purojen lähiympäristöt ovat metsälain 10 §:n perusteella
rauhoitettuja erityisen arvokkaita elinympäristöjä.
Pellesmäen pohjavesialue saa E-lisämääreen alueella sijaitsevien pohjavedestä riippuvaisten ekosysteemien
vuoksi. Pohjavesialue luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1E-luokkaan eli vedenhankintaa
varten tärkeäksi pohjavesialueeksi. Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia.
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Vääränsalo (0829712)
Vääränsalon pohjavesialue muodostuu moreenimuodostelmasta. Alueen maaperä on jakautunut kahteen
erilaiseen moreenimuodostumaan: itäosa on kumpumoreenia ja länsiosa hiekka- ja soramoreenia.
Vääränsalon pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan pohjavesialue.
Alueen kokonaispinta-ala on 1,36 km2 ja sen antoisuudeksi arvioidaan 300 m3/vrk. Alueen pohjavettä ei tällä
hetkellä hyödynnetä yhdyskunnan vedenhankintaan.
Alueen pohjoisosan yksityismaiden luonnonsuojelualueella on laajasti luonnontilaisia mesotrofisia
tihkupintalähteikköjä, avolähteitä ja lähdenoroja. Lähteiden vesi laskee luonnonsuojelualueen kohdalla
luonnontilaisena mutkittelevaan metsäpuroon. Luonnonsuojelualue on suojeltu luonnonsuojelulain 24 §:n
nojalla. Lisäksi lähteet on suojeltu vesilain (luku 2, 11 §) sekä metsälain (10 §) nojalla.
Vääränsalon pohjavesialue saa E-lisämääreen alueella sijaitsevien pohjavedestä riippuvaisten ekosysteemien
vuoksi. Pohjavesialue luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 2E-luokkaan. Pohjavesialueelle ei
esitetä rajausmuutoksia.
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Hirvilahti (0829751)
Hirvilahden pohjavesialue sijoittuu Oravimäen kalliokumpareen pohjoisrinteelle. Pohjaveden
muodostumisalueeksi on rajattu vedenottamon valuma-alue. Rinteellä on lajittuneita ohuita
rantakerrostumia. Hirvilahden pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen eli purkava
moreenimuodostuma.
Hirvilahden pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa veden hankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,31 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pintaala on 0,7 km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 230 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 20 % sadannasta.
Alueella on käytössä oleva vedenottamo.
Alueen pohjavettä purkautuu todennäköisesti Mehelänjokeen, joka voi olla osin pohjavesivaikutteinen.
Alueelta ei kuitenkaan kartta- ja maastotarkastelun perusteella havaittu selkeitä pohjavedestä riippuvaisia
ekosysteemejä kuten lähteitä. Hirvilahden pohjavesialueelle ei esitetä E-luokkaa. Pohjavesialueelle ei tehdä
rajausmuutoksia. Hirvilahden pohjavesialue luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1-luokkaan
eli vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi.
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Keskisaari (0847601)
Keskisaaren pohjavesialue muodostuu erittäin karkearakeisesta, osittain kivikkoisesta, harjuytimestä sekä
sen hienorakeisemmista hiekkaliepeistä. Pääselänteessä on erittäin suuri pintalohkareisuus. Kaarilammen
pohjoispuolella on lisäksi rinnakkaisselänne. Pohjavesien muodostumis- ja virtausolosuhteet ovat erittäin
hyvät. Pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen eli vettä ympäristöönsä purkava.
Keskisaaren pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,44 km2, josta muodostumisalueen pinta-ala on 0,92
km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 1000 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 70 % sadannasta. Alueella on
käytössä oleva vedenottamo.
Pohjavesialueella ei karttatarkastelun perusteella ole E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä ekosysteemejä,
kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia. Keskisaaren
pohjavesialue luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1-luokkaan eli vedenhankintaa varten
tärkeäksi pohjavesialueeksi.
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Pyssymäki (0847602)
Pyssymäki on Siilinjärveltä Maaningalle suuntautuvaan Käärmelahden jälkeen katkonaiseen harjujaksoon
kuuluva Maaninkajärven laaksoon kerrostunut harjumuodostuma. Materiaali on keskeisessä kaakko-luode
suuntaisessa selänteessä kivistä soraa, lievealueilla pääosin hiekkaa. Muodostuva pohjavesi purkautuu
ympäröiviin vesistöihin sekä soille. Pohjavesialue on vedenhankintaan soveltuva.
Pyssymäen pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan pohjavesialue.
Alueen kokonaispinta-ala on 1,68 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 1,25 km2. Alueen
antoisuudeksi arvioidaan 1232 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 60 % sadannasta. Alueen pohjavettä ei
tällä hetkellä hyödynnetä yhdyskunnan vedenhankintaan.
Pohjavesialueella ei kartta- ja maastotarkastelun perusteella havaittu E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä
ekosysteemejä, kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Pohjavesialueelle ei esitetä rajausmuutoksia.
Pyssymäki luokitellaan uuden luokitustavan mukaisesti 2-luokkaan eli vedenhankintakäyttöön soveltuvaksi
pohjavesialueeksi, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu
yhdyskunnan vedenhankintaan.
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Harjamäki-Käärmelahti (0847651)
Harjamäki-Käärmelahden pohjavesialue on osa Siilinjärvi-Maaninka harjujaksoa. Maaperä on noin 0,3 - 0,8
kilometriä leveällä harjun ydinalueella vettä hyvin johtavaa hiekkaa ja soraa. Kerrosvahvuudet ovat
huomattavan suuria. Harjun reunamilla esiintyy paksuja kerrostumia hienoa hiekkaa. Pohjavesialue on
virtauskuvaltaan antikliininen eli vettä ympäristöönsä purkava. Pohjaveden päävirtaussuunta on
pääasiallisesti harjun pituussuunnassa keskeisellä harjuvyöhykkeellä idästä länteen, virraten aina
Käärmelahteen saakka, jossa pohjavedet purkautuvat lähteinä Valkeiseen. Pohjavesien virtaus harjuun
nähden poikittain on vähäistä reuna-alueiden maaperästä ja korkeasta kallioalustasta johtuen.
Harjamäki-Käärmelahden pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä Iluokan pohjavesialue. Pohjavesialueen pääsijaintikunta on Kuopio, mutta osa alueesta sijaitsee myös
Siilinjärven kunnan puolella. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 10,8 km2, josta muodostumisalueen
pinta-ala on 7,07 km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 6 973 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 60 %
sadannasta.
Pohjavesialueella on Jussilan lettosuo eli Suuren Ruokolammen suo, joka on rauhoitettu
luonnonsuojelualueeksi ja joka on mahdollisesti pohjavesiriippuvainen. Pohjavesialueen luoteispäässä on
Natura 2000-alueisiin kuuluva lähdejärvi Valkeinen, joka on voimakkaasti riippuvainen HarjamäkiKäärmelahden pohjavedestä. Valkeisen vesikasvillisuus on runsas ja monilajinen. Uposkasvien valtalajeja
ovat karvalehti, sahalehti ja vesirutto. Valkeinen on merkittävä, kasvilajistoltaan ja kasvillisuudeltaan
edustava luontaisesti rehevä järvi. Pohjavesialueella sijaitsevat pienet suppalammet ovat tyypillisiä harjun
pohjavedestä riippuvaisia harjulampia.
Pohjavesialue saa E-lisämääreen alueella sijaitsevien pohjavesistä riippuvaisten ekosysteemien vuoksi.
Harjamäki - Käärmelahti pohjavesialue luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1E-luokkaan.
Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia.
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Kirkonkylä (0853401)
Kirkonkylän pohjavesialue on osa luode-kaakko suuntaista Nilsiä-Varpaisjärvi-Sonkajärvi -harjujaksoa.
Kirkonkylän pohjavesialue muodostuu pitkittäisharjun ytimestä ja sitä ympäröivistä hiekkamuodostumista.
Pohjavesialueella maaperän kerrospaksuudet vaihtelevat suuresti. Pohjavesialueen harjun ydinosat ovat
hiekkaa. Reunaosat ovat pohjois- ja itäosassa hietaa, kaakkois- ja eteläosassa silttiä, hietaa sekä turvetta.
Pohjavesialueen luoteisosassa maaperä on soraa. Virtauskuvaltaan pohjavesialue on antikliininen eli purkava
harju.
Kirkonkylän pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 4,85 km2, josta muodostumisalueen pinta-ala on 2,75
km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 2260 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 50 % sadannasta. Alueella on
käytössä oleva vedenottamo.
Pohjavesialueen luoteispuolen Ruokosuo on luonnontilainen ja pohjavedestä riippuvainen. Suo on osin
nevaa. jonka laidoissa ja pohjoisosissa on mesotrofisia rämeitä ja korpia. Suo on eteläosaltaan suojeltu
yksityismaiden suojelualueena ja osin suolla on metsälain 10 § nojalla suojeltuja luontotyyppejä.
Pohjavesialueen luoteispuolella sijaitsevan Loutteispuron varsi on pohjavedestä riippuvainen ja alueella on
lehtoa, edustavaa lettorämettä, rämelettoa ja tihkupintaisia lähteikköjä. Lähteet ovat suojeltu vesilain (luku
2, 11 §) sekä metsälain (10 §) nojalla. Myös letot, rehevät lehtolaikut, lehto- ja ruohokorvet sekä purojen
lähiympäristöt ovat metsälain 10 §:n perusteella rauhoitettuja erityisen arvokkaita elinympäristöjä. Osin
Loutteisenpuron varsi on suojeltu luonnonsuojelualueena. Luonnonsuojelualue kuuluu Natura 2000 verkostoon. Pohjavesialueen itä-kaakko-osasta Härkälähteestä purkautuu pohjavettä laajana vyöhykkeenä.
Härkälähteen seutu on kuitenkin ojitettua ja itse lähde on rakenteellisesti muutettu.
Pohjavesialue saa E-lisämääreen alueella sijaitsevien pohjavedestä riippuvaisten ekosysteemien vuoksi.
Lisäksi pohjavesialueen nimi muutetaan Nilsiän Kirkonkyläksi. Nilsiän Kirkonkylän pohjavesialue
luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1E-luokkaan eli vedenhankintaa varten tärkeäksi
pohjavesialueeksi. Pohjavesialueelle ei esitetä rajausmuutoksia.
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Hietasalo (0853402)
Syvärin vedenkorkeus ja sen vaihtelut säätelevät Hietasalon pohjavesialueen olosuhteita. Virtauskuvaltaan
pohjavesialue on antikliininen eli purkava harju. Alueella tapahtuu myös runsaasti rantaimeytymistä.
Hietasalon pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan pohjavesialue.
Alueen kokonaispinta-ala on 1,36 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 0,85 km2. Alueen
antoisuudeksi arvioidaan 700 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 50 % sadannasta. Pohjavesialueen antoisuus
on huomattavasti suurempi kuin imeytymiskertoimella laskettu johtuen runsaasta rantaimeytymisestä.
Pohjavesialueella ei karttatarkastelun perusteella havaittu E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä
ekosysteemejä, kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Pohjavesialueelle ei esitetä rajausmuutoksia.
Hietasalo luokitellaan uuden luokitustavan mukaisesti 2-luokkaan eli vedenhankintakäyttöön soveltuvaksi
pohjavesialueeksi, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu
yhdyskunnan vedenhankintaan. Pohjavesialueen nimi muutetaan Nilsiän Hietasaloksi.
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Reittiönharju (0853403)
Reittiönharjun pohjavesialue on osa luode-kaakko -suuntaista Nilsiä-Varpaisjärvi-Sonkajärvi -harjujaksoa.
Pohjavesialueen pohjoisosa rajautuu osittain Lapinlahden kunnan puolelle. Pohjavesialue rajoittuu
hienorakeisiin maa-aineksiin, lähinnä siltteihin. Eteläosissa Reittiönharju rajoittuu kallio/moreenialueisiin.
Materiaali harjussa on polveilevan pääselänteen osalta karkeaa, osin kivistä soraa, lievealueilla enemmän
hiekkavaltaista. Pohjaveden päävirtaussuunta on alueen eteläosasta luoteeseen ja pohjoisosasta eteläkaakkoon. Pohjavesi purkautuu ympäröiviin puroihin ja lampiin sekä luoteisosassa Reittiönjärveen ja
Rahaseen. Pohjavesialue on virtauskuvaltaan ympäristöönsä vettä purkava harju.
Reittiönharjun pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 3,67 km2, josta muodostumisalueen pinta-ala on 2,15
km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 2120 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 60 % sadannasta. Alueella on
käytössä olevia vedenottamoita.
Reittiönharjun alueella on useita merkittäviä pohjavedestä riippuvaisia soita sekä lähdealueita. Alueen
koillisosassa on laaja, tihkupintainen meso-eutrofinen ja kasvillisuudeltaan edustava lähteikköalue. Aivan
pohjavesialueen eteläpäädyssä on merkittäviä, pohjavesiriippuvaisia soita, joilla esiintyy mm. lettoa, lähteitä,
lettorämettä ja lettokorpea. Lähteet on suojeltu vesilain (luku 2, 11 §) sekä metsälain (10 §) nojalla. Myös
mm. letot ovat metsälain 10 §:n perusteella rauhoitettuja erityisen arvokkaita elinympäristöjä. Lisäksi alueen
eteläpuolella on Natura 2000 -verkostoon kuuluvia (Loutteisen-Kuikkasuon-Tarpisen alue), osin
yksityismaiden suojelualueina (LsL 24 §) suojeltuja soita. Alueella on mm. reheviä, lettoisia suotyyppejä ja
suurruoholehtoa, lähteitä sekä lähdepuro (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2013a).
Pohjavesialue saa E-lisämääreen alueella sijaitsevien pohjavedestä riippuvaisten ekosysteemien vuoksi.
Reittiönharjun pohjavesialue luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1E-luokkaan eli
vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi. Pohjavesialueelle ei esitetä rajausmuutoksia.
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Matoharju (0853406)
Matoharju liittyy Vuotjärvellä haarautuvan harjujakson pohjoiseen suuntautuvaan osaan. Se on kapeahko
polveileva pitkittäisharjuselänne, jossa kerrospaksuudet ovat parhaimmillaan lähes 30 metriä. Materiaali
muodostumassa on pääselänteessä karkeaa harjuainesta, mutta etenkin länsilaidalla materiaali on ainakin
pintaosissa varsin hienorakeista. Alue rajoittuu länsipuolella kallio/moreenimaihin ja hienorakeisiin
sedimentteihin ja itäpuolella pääosin vesistöihin, joihin myös harjun pohjavedet purkautuvat. Pohjavesialue
on virtauskuvaltaan ympäristöönsä vettä purkava harju.
Matoharjun pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,15 km2, josta muodostumisalueen pinta-ala on 0,67
km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 600 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 55 % sadannasta. Alueella on
käytössä oleva vedenottamo.
Alueen pohjoisosassa on vesilain (luku 2, 11 §) sekä metsälain (10 §) nojalla suojeltu lähde, joka ei aiheita
alueelle E-luokkaa. Lisäksi alueen eteläosassa on pieni, rimpipintainen ja sarainen avosuo, joka on
mahdollisesti pohjavesivaikutteinen. Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia. Matoharjun pohjavesialue
luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1-luokkaan eli vedenhankintaa varten tärkeäksi
pohjavesialueeksi.
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Valkeislamminkangas (0853407)
Valkeislamminkankaan pohjavesialue on Hankamäen alueen deltakompleksiin liittyvä varsin laaja
hiekkavaltainen muodostuma, joka rajoittuu pääasiassa Keyritynjokeen. Alueella muodostuvat pohjavedet
purkautuvat Keyritynjokeen, alueen laki nousee noin 20 m joesta. Pohjavesialueen maaperä on pääosin
hiekkaa ja lievealueilla esiintyy hietaa, turvetta ja kivikkoa. Valkeislamminkankaan pohjavesialue on
virtauskuvaltaan antikliininen eli ympäristöönsä vettä purkava.
Valkeislamminkankaan pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 4,82 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on
3,82 km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 2500 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 40 % sadannasta. Alueen
pohjavettä ei tällä hetkellä hyödynnetä yhdyskunnan vedenhankintaan.
Alueella on luonnontilainen lähde ja lähdepuro, sekä tihkupintaa, joiden vuoksi Valkeislamminkangas
luokitellaan E-luokkaan. Lähteikön suojeluperuste on vesilaki (luku 2, 11 §) sekä metsälaki (10 §). Alueen
pohjavettä purkautuu Keyritynjokeen ja Iso-Valkeiseen. Lisäksi alueella sijaitseva Pieni-Valkeinen on
mahdollinen pohjavesilampi, sen pinta-ala on noin 1,2 hehtaaria.
Valkeislamminkankaan pohjavesialue saa E-lisämääreen alueella sijaitsevien pohjavedestä riippuvaisten
ekosysteemien vuoksi. Pohjavesialue luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 2E-luokkaan.
Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto

pohjavesialueet©SYKE,ELY-keskus, taustakartta©Maanmittauslaitos

Valkeislamminkangas, 0853407, luokka 2E
Kuopio, muu sijaintikunta: Rautavaara
Pohjavesialueen raja
Pohjaveden muodostumisalueen raja
1.11.2018

Mk 1:20 000

0

1

2
km

Ritokangas (0891901)
Ritokankaan pohjavesialue on vesistöön liittyvä pitkittäisharjumuodostuma, joka pituussuunnassa jakaantuu
veden käytön kannalta kahteen osa-alueeseen. Harjun ylemmät osat hiekkavaltaisia. Tiiviitä, eristäviä
kerrostumia myös esiintyy. Kalliopaljastumia pohjavesialueella on runsaasti ja ne vaikuttavat pohjavesien
virtaukseen. Muodostuman pohjaosa on kuitenkin kairausten perusteella karkeaa materiaalia ja
kerrospaksuudet ovat yli 20 m. Ritokankaan pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen eli
ympäristöönsä vettä purkava.
Ritokankaan pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 3,74 km2, josta muodostumisalueen pinta-ala on 2,35
km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 1738 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 45 % sadannasta. Alueella on
käytössä olevia vedenottamoita.
Pohjavesialueella ei karttatarkastelun perusteella ole E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä ekosysteemejä,
kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Pohjavesialueelle ei esitetä rajausmuutoksia. Ritokankaan
pohjavesialue luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1-luokkaan eli vedenhankintaa varten
tärkeäksi pohjavesialueeksi.
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Haapokangas (0891903)
Haapokangas on katkonaiseen harjujaksoon liittyvä pienialainen, paikoitellen varsin huonosti lajittunut
harjumuodostuma. Kerrospaksuus on pienehkö ja materiaali on leikkausten perusteella paikoin
hienoainespitoista. Haapokangas rajoittuu moreeni/kallioalueisiin. Pohjavesiä purkautunee suurelta osin
Hautajärven alueelle. Kallioalusta on varsin epätasainen ja jakaa alueen todennäköisesti useaan erilliseen
pohjavesialtaaseen.
Haapokankaan pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 1,1 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 0,58
km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 380 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 40 % sadannasta.
Alueen pohjoisosassa on osin muuttunut lähde, joka ei aiheuta alueelle E-luokkaa. Pohjavesialueella
sijaitseva Hautajärvi on todennäköisesti Haapokankaan pohjavedestä riippuvainen. Se on tyypillinen
kirkasvetinen ja syvä (19 m) pohjavesisyötteinen pieni järvi. Hautajärven pinta-ala on n. 1,8 ha, joten se ei
pinta-alansa perusteella ei ole vesilain (luku 2, 11 §) suojelun piirissä. Alueelle ei esitetä E-luokkaa.
Alueelta on valmistunut pohjavesialueen rakennetutkimus. Saatujen tulosten perusteella Haapokankaalle
esitetään rajausmuutosta (ks. kartta, jossa punaisella vanha, sinisellä uusi Haapokankaan rajaus), koska
pohjavesialueen rakenteesta on saatu uutta ja tarkempaa tietoa. Muodostumisalue kattaa ne alueet, joissa
pohjavettä pääasiassa muodostuu. Ulompi katkoviiva on pohjavesialueen varsinainen ulkoraja, joka kattaa
ne alueet, jotka vaikuttavat muodostuvan pohjaveden määrään ja laatuun. Pohjavesialueen rajaus muuttuu
rakennetutkimuksessa saadun tutkimustiedon perusteella kattamaan ne alueet, joilla on vaikutusta
Haapokankaan pohjaveden muodostumiseen ja vedenlaatuun. Pohjavesialue pienenee hieman luoteen
suunnasta ja laajenee pohjoisen ja kaakon suuntaa. Haapokankaasta kaakkoon sijoittuvalle
Kiiskiniemenkankaalle esitetään myös rajausmuutosta (ks. liite Tuusniemen Kiiskiniemenkankaan
pohjavesialueen rajausmuutos).
Haapokangas luokitellaan uuden luokitustavan mukaisesti 2-luokkaan eli vedenhankintakäyttöön
soveltuvaksi pohjavesialueeksi, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella
soveltuu yhdyskunnan vedenhankintaan.

Ryönänkangas (0829706 A)
Ryönänkankaan pohjavesialue on luode-kaakkosuuntainen pitkittäisharju, jonka luoteispäässä on laaja
leventymä. Karkearakeinen, kapea ydinosa kulkee todennäköisesti muodostuman läpi Melavedeltä
Ryönänlahteen asti, jossa on havaittavasti pohjaveden purkautumista. Alueen maaperä on pääosin hiekkaa ja
soraa. Koillisosa on pohjamoreenia ja pohjoisesta luoteeseen silttiä. Kivikko ja louhikkoalueita esiintyy
etelässä, idässä ja koillisessa. Pohjavesialue on virtauskuvaltaan ympäristöönsä vettä purkava harju.
Pohjaveden virtaussuunta on idästä luoteeseen.
Ryönänkankaan pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 3,75 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on
2,56 km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 2524 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 60 % sadannasta. Alueen
pohjavettä ei tällä hetkellä hyödynnetä yhdyskunnan vedenhankintaan.
Alueella on PaMa-hankkeessa (Pohjavedenpinnan alaisten maa-ainesten hyödyntäminen Pohjois-Savossa)
tehty pohjavesitutkimuksia, joiden myötä pohjavesialueen rakenne on tarkentunut. Tutkimuksessa tehdyn
kalliopinnan muotomallin mukaan Silmäsuon etelä- ja länsipuolella on kalliokynnys, jonka alueella
kalliopinnan taso jää kuitenkin paikoin selvästi alueellisen pohjavedenpinnan tason alapuolelle. Tämä
tarkoittaa sitä, että alueella on kalliokynnyksestä huolimatta pohjavesiyhteys Kukonharju-Vaaralemmen
pohjavesialueeseen. Muutoin selvityksessä todettiin, että Ryönänkangas on laaja harjumuodostuma, jossa on
paksut hiekka- ja hienohiekkakerrostumat, jotka peittävät karkeaa harjurunkoa.
Pohjavettä purkautuu todennäköisesti pohjavesialueen luoteisosalta Ryönän Savilampeen ja Haukilampeen.
Näillä lammilla on vanha havainto harvinaisesta sahalehdestä (Stratiotes aloides), joka tyypillisesti hyötyy
pohjaveden purkautumisesta ja sen mukanaan tuomasta luontaisesta ravinteikkuudesta. Vuoden 2017
kartoituksessa sahalehteä ei kuitenkaan havaittu. Alueen kaakkoisosassa on yksityismaiden
luonnonsuojelualue, jossa sijaitsee kaksi pientä, todennäköisesti pohjavesivaikutteista suppalampea. Lammet
ovat vesilain (luku 2, 11 §) nojalla suojeltuja luonnontilaisia alle hehtaarin kokoisia lampia. Muutoin
suojellulla alueella on pienialaisena mm. saranevaa ja saniaiskorpea.
Alueelle ei esitetä E-luokkaa. Pohjavesialueelle ei esitetä rajausmuutoksia. Ryönänkangas luokitellaan uuden
luokitustavan mukaisesti 2-luokkaan eli vedenhankintakäyttöön soveltuvaksi pohjavesialueeksi, joka
pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu yhdyskunnan vedenhankintaan.
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Kukonharju - Vaaralampi (0829706 B)
Kukonharju-Vaaralampi on luode-kaakkoissuuntainen pitkittäisharju. Karkearakeinen, kapea ydinosa kulkee
läpi muodostuman Melavedeltä Ryönänlahteen asti. Ydinosa on muodostunut pääosin karkearakeisesta
sorasta ja hiekasta. Harjun reuna-alueilla on silttiä ja pohjamoreenia. Maaperän paksuus vaihtelee kuudesta
noin 40 metriin. Pohjavesimuodostuma on virtauskuvaltaan ympäristöönsä vettä purkava harju. Pohjaveden
virtaussuunta on itä-kaakkoon.
Kukonharju-Vaaralammen pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 2,86 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on
1,13 km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 930 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 50 % sadannasta.
Alueella on kaksi pienialaista, jyrkästi kivennäismaahan rajautuvaa, luonnontilaista harjunlievesuota. Suot
on kartoitettu soidensuojelun täydennysohjelmaa varten, mutta suojelua ei ole toteutettu. Näistä erityisesti
Luokkisuo on varsin monimuotoinen. Suon on paikoin lyhytkorsinevaa, paikoin rämelettoa. Paikalla on myös
pieni suolampi. Toinen suo on pääosin avointa nevaa, jossa on pienialaisina rehevämpiä reuna-alueita.
Suolampi on vesilain (luku 2, 11 §) nojalla suojeltu ja lisäksi mm. letot ovat metsälain 10 §:n perusteella
rauhoitettuja erityisen arvokkaita suoelinympäristöjä.
Pohjavesialueen lounaisosassa on harjun viertä myötäilevä pitkänomainen Kankaansuo, joka on merkitty
yleiskaavaan rauhoitettaviksi alueeksi. Kokonaisuutena Kankaansuo on varsin monimuotoinen suo paikoin
ruohokorpisine reunoineen, saranevaisine rimpipintoineen ja suolampareineen. Kukonharju-Vaaralemmen
alueen suot ovat todennäköisesti voimakkaasti pohjavesiriippuvaisia.
Alueen pohjoisosassa on merkittävä, luonnontilainen mesotrofinen lähteikkö, johon kuuluu avolähde,
tihkupintaa ja lähdepuro. Lähde saa osin vetensä Kukonharju-Vaaralammin alueelta, osin pohjavesialueen
ulkopuolelta. Lähdepurossa virtaava vesi laskee pohjavesialueen muodostumisalueelle lisäten KukonharjuVaaralammilla muodostuvan pohjaveden määrää. Lähteen suojeluperuste on vesilaki (luku 2, 11 §) sekä
metsälaki (10 §).
Kukonharju-Vaaralampi pohjavesialue saa E-lisämääreen alueella sijaitsevien pohjavedestä riippuvaisten
ekosysteemien vuoksi. Pohjavesialue luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 2E-luokkaan.
Pohjavesialueelle ei esitetä rajausmuutoksia.
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Autio (0853404), poistettu pohjavesialueluokituksesta
Aution pohjavesialueen muodostaa osa Syvärissä sijaitsevaa harjusaarta (ks. sijainti yleiskartasta). Saaren
läpi suuntautuu kaakko-luode suunnassa matalahko harjuselänne. Imeytyvä järvivesi vaikuttaa pohjaveden
laatuun. Pohjavesialueelta ei karttatarkasteluissa havaittu E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä ekosysteemejä,
kuten luonnontilaisia lähteitä. Aution jo aiemmin poistettua pohjavesialuetta ei palauteta
pohjavesialueluokitukseen mukaan.
Haukimäki (0853405), poistettu pohjavesialueluokituksesta
Haukimäki on Juankoski-Nilsiä-Varpaisjärvi harjujaksoon liittyvä harjumuodostuma (ks. sijainti
yleiskartasta), jossa materiaali on selväpiirteisessä harjuselänteessä karkeaa kivistä soraa, liepeillä
hiekkavaltaista. Pohjavesialueelta ei kartta- ja maastotarkasteluissa havaittu E-luokan kohteen kriteerit
täyttäviä ekosysteemejä, kuten luonnontilaisia lähteitä. Haukimäen jo aiemmin poistettua pohjavesialuetta ei
olemassa olevien tietojen perusteella palauteta pohjavesialueluokitukseen mukaan.
Iivarinsalo (0829713), poistettu pohjavesialueluokituksesta
Iivarinsalo on Etelä-Kallaveteen kerrostuneen harjujonoon kuuluva saari (ks. sijainti yleiskartasta). Vain
harjun yläosa pistää näkyviin järven pinnan yläpuolelle. Pohjavesialueelta ei karttatarkasteluissa havaittu Eluokan kohteen kriteerit täyttäviä ekosysteemejä, kuten luonnontilaisia lähteitä. Iivarinsalon jo aiemmin
poistettua pohjavesialuetta ei palauteta pohjavesialueluokitukseen mukaan.
Kalakukkokangas (0822708), poistettu pohjavesialueluokituksesta
Kalakukkokangas on kapea, polveileva pääasiassa soihin rajoittuva pitkittäisharjumuodostuma, joka liittyy
laajempaan harjujaksoon (ks. sijainti yleiskartasta). Kalakukkokankaan laki nousee parhaimmillaan 30
metriä ympäröiviltä soilta, mutta kallion pinnan ollessa myös korkealla kerrospaksuudet jäävät varin ohuiksi.
Alueella ei ole merkitystä vedenhankinnassa edellä mainituista ominaisuuksista johtuen. Pohjavesialueelta
ei karttatarkasteluissa havaittu E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä ekosysteemejä, kuten luonnontilaisia
lähteitä. Kalakukkokankaan jo aiemmin poistettua pohjavesialuetta ei palauteta pohjavesialueluokitukseen
mukaan.
Kirkonkylä (0817401), poistettu pohjavesialueluokituksesta
Juankosken Kirkonkylän pohjavesialueluokituksesta poistetun alueen muodostaa vesistöön rajoittuva
hiekkakumpare (ks. sijainti yleiskartasta). Vedensaanti perustuu lähinnä rantaimeytykseen. Pohjavesialueelta
ei karttatarkasteluissa havaittu E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä ekosysteemejä, kuten luonnontilaisia
lähteitä. Kirkonkylän jo aiemmin poistettua pohjavesialuetta ei palauteta pohjavesialueluokitukseen mukaan.
Korholankangas (0891902), poistettu pohjavesialueluokituksesta
Poistettu Korholankankaan pohjavesialue on kapea, hienorakeisiin sedimentteihin ja Suvasveteen rajoittuva
harjuselänne (ks. sijainti yleiskartasta). Materiaali selänteessä on pintaosissa hiekkaa, pohjaosissa
karkeampaa, soravaltaista. Alueella muodostuva pohjavesi purkautuu ympäröiviin vesistöihin.
Karholankankaan pohjavesialueen käyttökelpoisuus vedenhankintaan on todettu huonoksi. Pohjavesialueelta
ei karttatarkasteluissa havaittu E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä ekosysteemejä, kuten luonnontilaisia
lähteitä. Korholankankaan jo aiemmin poistettua pohjavesialuetta ei palauteta pohjavesialueluokitukseen
mukaan.
Lintuharju (0822705), poistettu pohjavesialueluokituksesta
Lintuharju on kapea, polveileva harjumuodostuma, joka rajoittuu lähes kauttaaltaan vesistöihin (ks. sijainti
yleiskartasta). Materiaali on pintaosissa hiekkavaltaista, syvemmällä karkeampaa hiekkaa. Pintavesien pääsy

harjuakviferiin aiheuttaa rautaongelmia, joten alueen käyttökelpoisuus vedenhankintaan on heikko.
Lintuharjun jo aiemmin poistettua pohjavesialuetta ei palauteta pohjavesialueluokitukseen mukaan
Maamieskoulu (0817404), poistettu pohjavesialueluokituksesta
Maamieskoulun poistettu pohjavesialue on kapea pitkittäisharju, jossa deltamainen laajentuma (ks. sijainti
yleiskartasta). Laajentuma on reunoilla hienorakeinen, itäreunassa moreenia. Pohjavesialueelta ei
karttatarkasteluissa havaittu E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä ekosysteemejä, kuten luonnontilaisia
lähteitä. Maamieskoulun jo aiemmin poistettua pohjavesialuetta ei palauteta pohjavesialueluokitukseen
mukaan.
Papinsalo (0829714), poistettu pohjavesialueluokituksesta
Papinsalon poistettu pohjavesialue on Etelä-Kallaveteen kerrostuneen harjujonoon kuuluva saari (ks. sijainti
yleiskartasta). Pohjavesialueelta ei karttatarkasteluissa havaittu E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä
ekosysteemejä, kuten luonnontilaisia lähteitä. Papinsalon jo aiemmin poistettua pohjavesialuetta ei palauteta
pohjavesialueluokitukseen mukaan.
Pörönlampi (0822701), poistettu pohjavesialueluokituksesta
Pörönlammen poistettu pohjavesialue on matala, huonosti lajittunut pitkittäisharju (ks. sijainti yleiskartasta).
Porönlammen laskennallinen antoisuus on 98 m3/vrk, joten voidaan katsoa, että se ei veden määrän suhteen
sovi yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjaveden antoisuus perustuu suureksi osaksi rantaimeytymiseen
Ahvenlammesta. Pohjavesialueelta ei karttatarkasteluissa havaittu E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä
ekosysteemejä, kuten luonnontilaisia lähteitä. Pörönlammen jo aiemmin poistettua pohjavesialuetta ei
palauteta pohjavesialueluokitukseen mukaan.
Ruuhilamminkangas (0822751), poistettu pohjavesialueluokituksesta
Ruuhilammenkangas on matalahko harjujaksoon liittyvä laakea lajittunut muodostuma. Alue rajoittuu
kauttaaltaan soihin. Pohjavesialueelta ei karttatarkasteluissa havaittu E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä
ekosysteemejä, kuten luonnontilaisia lähteitä. Ruuhilammenkankaan jo aiemmin poistettua pohjavesialuetta
ei palauteta pohjavesialueluokitukseen mukaan.
Savonsaari (0891904), poistettu pohjavesialueluokituksesta
Pitkittäisharjujaksoon liittyvä harjusaari, jonka laki nousee yli 20 m Suvasveden pinnasta (ks. sijainti
yleiskartasta). Pohjaveden antoisuus perustuu suureksi osaksi rantaimeytymiseen. Pohjavesialueelta ei
karttatarkasteluissa havaittu E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä ekosysteemejä, kuten luonnontilaisia
lähteitä. Savonsaaren jo aiemmin poistettua pohjavesialuetta ei palauteta pohjavesialueluokitukseen mukaan.
Väinölänniemi (0829702), poistettu pohjavesialueluokituksesta
Vänölänniemen poistettu pohjavesialue on pitkittäisharjun vesistöön rajoittuva osa (ks. sijainti yleiskartasta).
Se on pinta-alaltaan 0,1 km2.Ydinosa on karkearakeinen ja sillä on hydraulinen yhteys vesistöön.
Pohjavesialueen antoisuus perustuu osittain alueen pohjoispuolelta tulevaan veteen ja suurelta osin
rantaimeytymiseen. Pohjavesialueelta ei karttatarkasteluissa havaittu E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä
ekosysteemejä, kuten luonnontilaisia lähteitä. Väinölänniemen jo aiemmin poistettua pohjavesialuetta ei
palauteta pohjavesialueluokitukseen mukaan.
Välisalmi - Aittoniemi (0822702 A ja B), poistettu pohjavesialueluokituksesta
Välisalmi - Aittoniemi A:n ja B:n poistetut pohjavesialueet sijoittuvat huonosti lajittuneeseen harjuun, jossa
pohjaveden antoisuus perustuu pääosin rantaimeytymiseen (ks. sijainti yleiskartasta). Pohjavesialueet on
poistettu pohjavesialueluokituksesta vuonna 2009. Pohjavesialueilta ei kartta- ja maastotarkasteluissa

havaittu E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä ekosysteemejä, kuten luonnontilaisia lähteitä. Välisalmi Aittoniemi A ja B jo aiemmin poistettuja pohjavesialueita ei palauteta pohjavesialueluokitukseen mukaan.
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