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Pohjavesialueiden kuvaukset, luokat ja
rajaukset – pääsijaintikunta Suonenjoki

Luokka ja rajausmuutokset
Suonenjoen kaupungin alueella on kahdeksan pohjavesialuetta, joiden osalta luokitus ja rajaukset on
päivitetty. Pohjavesialueista Viipperonharju B on osin Pieksämäen kunnan puolella. Luokitustyön
yhteydessä käydään läpi myös aiemmin pohjavesialueluokituksesta poistetut pohjavesialueet uusien
luokituskriteerien pohjalta. Suonenjoella on yksi pohjavesialue, jotka on jo aiemmin poistettu
pohjavesialueluokituksesta ja jota ei uusien kriteerien pohjalta luokitella pohjavesialueiksi. Lisäksi nyt
esitetään poistettavaksi luokituksesta Suonenjoen Hukkasenharjun ja Viipperonharju B:n pohjavesialue.
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A

Viipperonharju

Suonenjoki

-

II
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kyllä

Pohjavesialue laajenee etelään, pienenee
pohjoisosasta.

-

Poistetaan pohjavesialueluokituksesta,
Viipperonharju A laajenee osin
Viipperonharju B:n alueelle.
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IV
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Poistettu pohjavesialueluokituksesta. Ei
luokitella pohjavesialueeksi.

Taulukko 1. Yhteenveto kunnan pohjavesialueiden luokista ja rajausmuutoksista.
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Lintharju (0877801)
Lintharjun pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen eli pohjavettä purkava. Alueella on vuonna 2004
tehty geologinen rakenneselvitys (Hyvärinen ja Hyvönen, 2004), jonka mukaan Lintharju on morfologialtaan
keskiosissa kapea, jyrkkäreunainen ydinharju, johon liittyvät molemmin puolin laakeat hiekkavaltaiset
harjudelttakankaat.
Rakennetutkimuksen mukaan alueen kallioperä on alimmillaan tasolla noin +70 m mpy harjun keskiosissa,
jossa kallioperässä on todennäköisesti harjuun nähden poikittainen ruhjesysteemi. Lintharjun länsi- ja
itäosissa kallioperän asema on keskimäärin korkeammalla tasolla (noin +90 m mpy). Pohjavedenpinta on
korkeimmillaan harjumuodostuman etelävyöhykkeellä laajoilla alueilla, jossa harjuaines on pääosin
hienorakeista. Pohjavesivyöhykkeen paksuus harjun keskeisillä alueilla on laajalti 10 - 20 metriä.
Syvimmillään paksuutta on paikoitellen jopa yli 40 metriä.
Lintharjun pohjavedet purkautuvat pääasiassa itä- ja länsipään vesistöihin, keskiosissa Onkilammen
lähdelammen kautta pohjoisen suuntaan sekä jossain määrin myös Suonenjoen (Kimpanlampi) suuntaan.
Lampien pinnat harjualueella ovat yleisesti pohjavesipintaa korkeammalla eli ne ovat jossain määrin
orsivesityyppisiä lampia.
Lintharjun pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 14,38 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on
11,36 km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 11000 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 60 % sadannasta.
Alueella on käytössä olevia vedenottamoita.
Lintharjun pohjavesialueella on merkittäviä lähteikköjä, pohjavedestä riippuvaista suota ja voimakkaasti
pohjavesiriippuvainen Onkilampi. Onkilammen alue muodostaa merkittävän pohjavesiriippuvaisten
luontotyyppien kokonaisuuden, johon kuuluu mm. lammen länsirannan tervaleppäkorpi ja eteläpuolen
lettojuotti (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2013). Lammen kaakkoispuolella on merkittävä ja lajistollisesti
edustava lähteikköalue, jossa esiintyy uhanalainen harsosammal (Trichocolea tomentella). Lähteet on
suojeltu vesilain (luku 2, 11 §) sekä metsälain (10 §) nojalla. Onkilammen alue kuuluu Lintharju-Kirjosuo
sekä Vakkarsuon Natura 2000 -alueeseen ja se on suojeltu yksityismaiden luonnonsuojelualueena (LsL 24
§). Lisäksi pohjavesialueen pohjoispuolella on rakenteellisesti muuttunut, mutta lajistollisesti varsin
edustava lähdepurkauma.
Lintharjun pohjavesialue saa E-lisämääreen alueella sijaitsevien pohjavedestä riippuvaisten ekosysteemien
vuoksi. Pohjavesialue luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1E-luokkaan eli vedenhankintaa
varten tärkeäksi pohjavesialueeksi. Pohjavesialueelle ei esitetä rajausmuutoksia.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto
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Hukkasenharju (0877803)
Hukkasenharjun pohjavesialue on kallioperän painanteeseen kerrostunut harju. Se on kapea, pienialainen
muodostuma, joka saa valuntaa ympäröiviltä moreenipeitteisiltä kallioalueilta. Virtauskuvaltaan
Hukkasenharju on antikliininen eli purkava harju, jossa tapahtuu myös rantaimeytymistä. Alueen pohjavesi
purkautuu harjun suuntaisesti luoteeseen.
Hukkasenharjulla on PaMa-hankkeessa (Pohjavedenpinnan alaisten maa-ainesten hyödyntäminen PohjoisSavossa) tehty pohjavesitutkimuksia, jonka mukaan harjurungon alueella maaperä on laadultaan karkeasta
hiekasta kiviseen soraan ja lajittuneen aineksen kokonaiskerrospaksuus vaihtelee 10-20 metrin välillä.
Hukkasenharjun jäljellä oleva harju ja ennen kaikkea harjurunko, jonka alueelle karkein harjuaines on
sijoittunut, on hyvin kapea-alainen varsinkin alueen pohjoisosissa. Hukkasenharjulla Iso - Hukkanen -järven
pohjoispuolella on alue, jossa kalliopinta kohoaa paikoin pohjavedenpinnan yläpuolelle. Kalliokynnys toimii
todennäköisesti pohjapadon tavoin aiheuttaen usean metrin eron pohjavedenpinnan tasoissa tutkitun
harjualueen kaakkois- ja luoteisosien välillä.
Hukkasenharjun pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 0,9 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 0,32
km2. Alueen laskennalliseksi antoisuudeksi on arvioitu 210 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 40 %
sadannasta. Vuonna 1988 tehtyjen selvitysten mukaan alueelta on arvioitu saatavan jatkuvaan käyttöön
pohjavettä keskimäärin 100 m3/vrk.
Alueen itäosassa on osin luonnontilainen, osin luonnontilaisen kaltainen lähteinen alue, jossa on hieman
pohjavesivaikutusta ilmentävää sammal- ja kasvilajistoa. Alueen lähdeallikot on suojeltu vesilain (luku 2, 11
§) sekä metsälain (10 §) nojalla. Lähteisen alueen pienialaisuuden vuoksi alueelle ei esitetä E-luokkaa.
Pohjavesialueen tutkimuksissa 2015 on todettu, että Hukkasenharju on kapea-alainen harju.
Kallionpinnantason vaihtelut jakavat lisäksi pohjavesimuodostuman useampaan osa-alueeseen. Harjurungon
kapea-alaisuuden, maaperäkerrosten laadun, pohjaveden antoisuuden, pohjavedenlaadun ja
pohjavesimuodostuman katkonaisuuden perusteella voidaan arvioida, ettei alueelta ole saatavissa kestävästi
pohjavettä
yhdyskuntien
vedenhankintaan
varten.
Pohjavesialue
esitetään
poistettavaksi
pohjavesialueluokituksesta.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto
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Tuikkasenkangas (0877804)
Tuikkasenkangas on pienialainen, matala lajittunut kerrostuma, jossa materiaali on kairausten perusteella
karkeata hiekkaa ja soraa. Kerrospaksuudet ovat alle 10 metriä. Pohjavesialue on virtauskuvaltaan
antikliininen eli purkava harju. Alueella muodostuvia pohjavesiä purkautuu ympäröiville soille, Tuikkaseen
ja Kutujärveen.
Tuikkasenkankaan pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 0,37 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 0,2
km2. Alueen laskennalliseksi antoisuudeksi arvioidaan 98 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 30 %
sadannasta. Vuonna 1987 tehtyjen maaperäkairausten ja antoisuuspumppauksen perusteella esiintymästä on
pidemmällä tähtäimellä arvioitu saatavan pohjavettä keskimäärin 80 m2/vrk.
Syksyllä 2018 Tuikkasenkankaan alueella tehtiin maaperäkairauksia ja asennettiin pohjaveden
havaintoputkia. Asennetuista havaintoputkista otettiin vedenlaatunäytteitä. Pohjaveden laatu osoittautui
lyhyellä näytteenottopumppauksella rauta- ja mangaanipitoiseksi aikaisemin tutkitun vedenottopaikan
alueella. Alueen pohjaveden laatua ja määrää tulisi tutkia tarkemmin, jotta alueen vedenhankintakelpoisuutta
voitaisiin luotettavasti arvioida. Olemassa olevien tietojen perusteella Tuikkasenkangas 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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Eteläkangas (0877805)
Eteläkangas on pienialainen Suonteenjärven Eteläselän rannalle kerrostunut lajittunut muodostuma, jossa
materiaali on kairausten perusteella vaihtelevasti moreenia, välikerroksina hiekkaa ja ranta-alueella soraa
usean metrin paksuudelta. Alueelle tutkitun vedenottopaikan tuotto perustuu suurelta osin rantaimeytyvään
järviveteen.
Eteläkankaan pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 0,44 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 0,2
km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 82 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 25 % sadannasta. Pohjavesialue
on virtauskuvaltaan antikliininen eli purkava harju, jossa tapahtuu myös rantaimeytymistä.
Pohjavesialueella ei kartta- ja maastotarkastelun perusteella ole E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä
ekosysteemejä, kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Pohjavesialueelle ei esitetä rajausmuutoksia.
Eteläkangas säilytetään pohjavesialueluokituksessa, koska se voi tulevaisuudessa olla alueellisesti tärkeä
vedenhankinnan kannalta. Eteläkangas 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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Rieponlahti (0877806)
Rieponlahti on pistemäinen pohjavesialue, jonka alueella on kallioporakaivo (ks. sijainti Suonenjoen
yleiskartasta). Paikalla maapeitteen paksuus on noin 6 - 9 metriä. Pohjaveden mangaanipitoisuus on
korkeahko.
Rieponlahden pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 50 m3/vrk. Alueen vedenottamo ei ole tällä hetkellä
käytössä, mutta se on tarkoitus ottaa käyttöön.
Pohjavesialueella ei karttatarkastelun perusteella ole E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä ekosysteemejä,
kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Pohjavesialueelle ei esitetä rajausmuutoksia. Rieponlahden
pohjavesialue luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1-luokkaan eli vedenhankintaa varten
tärkeäksi pohjavesialueeksi.

Honkamäki (0877807)
Honkamäki on pistemäinen pohjavesialue, jonka kallioperän ruhjevyöhykkeessä sijaitsee porakaivo (ks.
sijainti Suonenjoen yleiskartasta). Kaivon kokonaissyvyys on 81,0 metriä, josta maaperän osuus on 9,0
metriä. Honkamäen pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Alueen antoisuudeksi on arvioitu 120 m3/vrk. Alueella on käytössä oleva vedenottamo.
Pohjavesialueella ei karttatarkastelun perusteella ole E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä ekosysteemejä,
kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Pohjavesialueelle ei esitetä rajausmuutoksia. Honkamäen
pohjavesialue luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1-luokkaan eli vedenhankintaa varten
tärkeäksi pohjavesialueeksi.

Viipperonharju A (0877802 A)
Viipperonharju kuuluu Pieksämäki-Rautalampi-Kiesimä harjujaksoon. Harju on morfologialtaan
pohjoisosassa kapea, soiden ympäröimä selänne, eteläosassa leveähkö, epäyhtenäinen ja osittain
kalliokynnysten hajottama harjumuodostuma. Materiaali on kairausten perusteella leventymissä eri
karkeusasteista hiekkaa, kapeissa kohdissa soravaltaista. Alue on virtauskuvaltaan antikliininen eli purkava
harjumuodostuma.
Viipperonharjun alueelle on tehty geologinen rakennetutkimus vuonna 2017. Rakennetutkimuksen
(Hyvärinen ym. 2017) mukaan suurimmat maakerrospaksuudet sijaitsevat alueen keskiosissa Jäkäläkankaan
alueella, jossa kerrospaksuudet ovat suurimmillaan noin 40-50 metrin luokkaa. Pohjavesiputkihavaintojen
perusteella pohjavedenpinta on tasossa noin +100 - +115 m mpy. Vettä johtava pohjavesivyöhyke on
paksuimmillaan noin 25 – 30 metriä Jouhtenisen pohjoispuolella sekä Savijärven eteläpuolella. Kyseiset
alueet ovat myös vedenhankinnan kannalta merkityksellisimmät. Pohjaveden virtaus suuntautuu alueen
pohjois- ja keskiosassa Savijärven suuntaan ja alueen eteläosassa pääosin Jouhteniseen. Jouhtenisen
länsipuolisella kankaalla ei ole pohjavesialueen hydrogeologiassa juurikaan merkitystä.
Viipperonharju A:n pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 2,47 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on
1,39 km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 1142 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 50 % sadannasta.
Pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen eli purkava harju. Alueella ei ole käytössä olevia
vedenottamoita.
Alueen länsipuolella on osin rakenteellisesti muuttunut lähteikköalue, jossa on kuitenkin aika edustavasti
lähteiden sammallajeja. Lähteet on suojeltu vesilain (luku 2, 11 §) sekä metsälain (10 §) nojalla. Alueelle ei
esitetä E-luokkaa lähdealueen muuttuneisuuden vuoksi.
Alueelta on saatu uutta ja tarkempaa tietoa alueen pohjaveden muodostumisesta, minkä vuoksi alueelle
esitetään rajausmuutosta (ks. seuraavan sivun kartta, jossa punaisella vanha, sinisellä uusi rajaus).
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. Viipperonharju A:n pohjavesialue pienenee pohjoispuolelta ja laajenee itälänsisuunnassa. Lisäksi Viipperonharju A laajenee Viipperonharju B:n suuntaan. Pohjavesialue luokitellaan
uuden luokitustavan mukaisesti 2-luokkaan eli vedenhankintakäyttöön soveltuvaksi pohjavesialueeksi, joka
pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu yhdyskunnan vedenhankintaan.

Viipperonharju B (0877802 B)
Viipperonharju kuuluu Pieksämäki-Rautalampi-Kiesimä harjujaksoon (ks. tarkempi kuvaus yltä
Viipperonharju A-kohdalta).
Viipperonharju B:n pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 0,76 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on
0,48 km2. Pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen eli purkava harju. Alueella ei ole käytössä olevia
vedenottamoita.
Viipperonharju B esitetään poistettavaksi pohjavesialueluokituksesta, sillä alueen pohjaveden
muodostumisesta on saatu uutta tietoa geologisesta rakennetutkimuksesta. Rakennetutkimuksen (Hyvärinen
ym. 2017) perusteella Jouhtenisen-järven länsipuolisella kankaalla ei ole merkitystä vedenhankinnan
kannalta. Viipperonharju A laajenee osin Viipperonharju B-alueen puolelle.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto
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Lempyy (0877808), poistettu pohjavesialueluokituksesta
Lempyy on entinen pistemäinen pohjavesialue (ks. sijainti Suonenjoen yleiskartasta), jonka kallioperään on
porattu kaiken kaikkiaan 83,5 metriä syvä reikä. Koepumppauksessa kallioporakaivon antoisuudeksi on
arvioitu noin 50 m3/vrk. Pohjavesialueella ei karttatarkastelun perusteella ole E-luokan kohteen kriteerit
täyttäviä ekosysteemejä, kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Pohjavesialue on poistettu luokituksesta
vuonna 2010. Lempyyn jo aiemmin poistettua pohjavesialuetta ei palauteta pohjavesialueluokitukseen
mukaan.
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