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Pohjavesialueiden kuvaukset, luokat ja
rajaukset – pääsijaintikunta Lapinlahti

Luokka ja rajausmuutokset
Lapinlahden kunnan alueella on 13 pohjavesialuetta, joiden osalta luokitus on päivitetty (ks. taulukko alla).
Luokitustyön yhteydessä käydään läpi myös aiemmin pohjavesialueluokituksesta poistetut pohjavesialueet
uusien luokituskriteerien pohjalta. Lapinlahdella on kolme pohjavesialuetta, jotka on poistettu
pohjavesialueluokituksesta ja joita ei uusien kriteerien pohjalta luokitella pohjavesialueiksi. Niiden lisäksi
pohjavesialueluokituksesta esitetään poistettavaksi kolme muuta pohjavesialuetta (Alapitkä, SilmälampiSyrjäharju A ja B), jotka eivät sovellu yhdyskunnan vedenhankintaan.
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Taulukko 1. Yhteenveto Lapinlahden kunnan pohjavesialueiden luokista ja rajausmuutoksista.

Pääsijaintikunta: LAPINLAHTI
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0840203 Alapitkä
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Mk 1:300 000

Honkalampi (0840201)
Honkalammen pohjavesialue on luoteeseen suuntautuva pitkittäisharjumuodostuma, joka monelta kohden
rajoittuu vesistöihin. Harju koostuu hyvin vettä läpäisevästä ja johtavasta hiekasta ja sorasta. Harjun
pintaosassa on pääsääntöisesti useita metrejä hiekkaa ja vasta syvemmällä karkeampaa materiaalia. Hiekkaja sorakerrosten paksuus vaihtelee Honkaniemessä 5 metristä 20 metriin. Pohjavesivyöhykkeen paksuus
alueella on 10-15 metriä.
Pohjavesialueelta ei havaittu kartta- tai maastotarkasteluissa E-luokkaan vaikuttavia pohjavedestä
riippuvaisia ekosysteemejä, kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Honkalammen pohjavesialue on
vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan pohjavesialue. Pohjavesialueen
kokonaispinta-ala on 3,55 km2 ja muodostumispinta-ala on 2,26 km2. Pohjavettä on arvioitu muodostuvan 2
230 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 60 % sadannasta. Alueella on käytössä oleva vedenottamo.
Honkalammen pohjavesialue luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1-luokkaan eli
vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi. Pohjavesialueelle ei esitetä rajausmuutoksia.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto
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Honkalampi, 0840201, luokka 1
Lapinlahti
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Haminamäki-Humppi (0840202)
Haminamäki-Humpin pohjavesialue on kaakko-luoteissuuntainen pitkittäisharju. Harjun maa-aines on
pääosin hyvin vettä läpäisevää hiekkaa ja soraa. Alueen suurimmat maakerrospaksuudet ovat
rakennetutkimuksen mukaan aivan kankaan pohjoisosassa lähellä Honkalahden rantaa, jossa
kokonaismaapeitteen paksuus on noin 50 metriä ja materiaali karkeaa hiekkaa ja soraa. Pohjavedenpinta
alueella vaihtelee varsin paljon. Pohjavesivyöhyke on noin 50 metriä alueen pohjois- ja eteläosassa, missä se
on paksuimmillaan. Keskiosissa aluetta pohjavesivyöhykkeen paksuun on parinkymmenen metrin luokkaa.
Pohjaveden virtaus suuntautuu harjun pituussuunnassa eteläosasta kohti pohjoista. Harjumuodostuma on
geologisesti yhtenäinen etelästä Humpin alueelta pohjoiseen Kunnanrantaan Lapinlahdenjärven rantaan
saakka. Haminamäen ottamon kaivolle pohjavedet virtaavat pääasiassa etelästä, sillä pohjoisesta virtausta
rajoittaa joko kallio tai moreeniselänne, joka nousee pohjavesipinnan tuntumaan ja yläpuolelle. Kynnys
sijaitsee pohjavesialueeseen nähden poikittain.
Haminamäki-Humpin pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 3,13 km2 ja muodostumisalueen pinta-ala on 2,26 km2.
Pohjavettä on arvioitu muodostuvan n. 1900 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy alueella 50 % sadannasta.
Alueella on käytössä oleva vedenottamo.
Lapinlahden kirkonkylän osayleiskaavaan liittyvässä luontoselvityksessä on kartoitettu pohjavesialueen
vaikutuspiiriin ulottuvaa Niittysaari-Hujalahden aluetta, joka muodostaa merkittävän Haminamäki-Humpin
pohjavedestä riippuvaisen luontokokonaisuuden. Alueella on metsälain mukaisia erityisen tärkeitä
elinympäristöjä, kuten lehtoa ja tihkupintaa. Rantametsien kasvillisuuteen vaikuttaa pohjavesivaikutus.
Alueen tihkupintojen suojeluperusteina ovat metsä- ja vesilaki, lehtojen suojeluperusteena on metsälaki.
Alueelle on kunnan kaavassa suojeluvaraus.
Haminamäki-Humpin pohjavesialue saa E-lisämääreen alueella sijaitsevien pohjavedestä riippuvaisten
ekosysteemien vuoksi. Haminamäki-Humppi luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1Eluokkaan. Pohjavesialueen rajaus muuttuu alueelle tehdyssä rakennetutkimuksessa saadun uuden
tutkimustiedon ja pohjaveden virtausmallinnuksen perusteella kattamaan ne alueet, joilla on vaikutusta
Haminamäki-Humpin pohjaveden muodostumiseen ja vedenlaatuun.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto

pohjavesialueet©SYKE,ELY-keskus, taustakartta©Maanmittauslaitos

Haminamäki-Humppi, 0740202, luokka 1E
Lapinlahti
Pohjavesialueen raja, uusi
Pohjaveden muodostumisalueen raja, uusi
Pohjavesialueen raja
Pohjaveden muodostumisalueen raja
14.2.2018

Mk 1:30 000

0

1,5

3
km

Alapitkä (0840203)
Alapitkän pohjavesialue on osa Joensuusta Raaheen ulottuvaa harjujaksoa, joka on Siilinjärveltä Iisalmen
pohjoispuolelle lähes pohjois-eteläsuuntainen. Harjurungon alueella maaperä on vaihtelevin kerroksin
hiekkaa, hiekkaista soraa, soraa ja kivistä soraa. Alapitkän pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen
eli purkava harju.
Alapitkän pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan pohjavesialue.
Alueen kokonaispinta-ala on 1,67 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 0,82 km2.
PaMa-hankkeessa (Pohjavedenpinnan alaisten maa-ainesten tutkimus) saatujen tulosten perusteella
Alapitkän pohjavesialueen vedenhankinnallinen arvo on vähäinen, sillä harjualueella kallionpinnan päälle
jäävä pohjavedellä kyllästyneen maakerroksen paksuus vaihtelee muutamista metreistä 30 metriin. Lisäksi
kallionpinta kohoaa osaksi pohjavedenpinnan yläpuolelle katkoen pohjavesimuodostuman useampaan osaan.
Pohjavesialue esitetään poistettavaksi pohjavesialueluokituksesta, koska sen pohjavesimuodostuma on
rikkonainen, eikä sovellu määrällisesti eikä laadullisesti yhdyskuntien vedenhankintaan.
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Alapitkä, 0840203, poistetaan pohjavesiluokituksesta
Lapinlahti, muu sijaintikunta: Siilinjärvi
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Taipale - Nerkoo (0840204)
Taipale-Nerkoon pohjavesialue on kapea pohjois-eteläsuuntainen pitkittäisharjumuodostuma. Maaperä
koostuu harjumuodostumassa lajittuneista hiekka- ja sorakerrostumista. Karkeammat, soravaltaiset
maakerrokset sijaitsevat harjun kapeassa ydinosassa. Harjun reunaosissa maaperä on koostumukseltaan
hiekkavaltaista. Pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen, eli vettä ympäristöönsä purkava. Pohjavettä
purkautuu alueelta Nerkoonjärveen.
Taipale-Nerkoon pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa veden hankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 2,07 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 0,9
km2. Alueen antoisuudeksi on arvioitu 500 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 40 % sadannasta.
Pohjavesialueelta ei kartta- ja maastotarkasteluissa havaittu E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä
ekosysteemejä, kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Taipale-Nerkoon pohjavesialue luokitellaan uuden
luokitusmenetelmän mukaisesti 1-luokkaan eli vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi.
Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia.
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Pajujärvi (0840205)
Pajujärven pohjavesialue on hiekkavaltainen harjumuodostuma, joka liittyy Siilinjärvi-Vieremä
pitkittäisharjujaksoon. Harjun maalaji on valtaosaltaan hiekkavaltaista maa-ainesta, jonka koostumus
vaihtelee hienosta hiekasta keskirakeiseen hiekkaan. Karkeampaa, soravaltaista ainesta alueella on vähän.
Esiintymän luoteisosassa lajittuneiden maakerrosten paksuus on yli 30 metriä. Pohjaveden gradientti on varsin
suuri ja luonnontilassa pohjavesi purkautuu alueen luoteispuolella osaksi salpavetenä. Purkautumisalueella on
havaittavissa varsin voimakasta pohjavesieroosiota.
Pajujärven pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa veden hankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 2,7 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 1,74
km2. Alueen antoisuudeksi on arvioitu n. 1400 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 50 % sadannasta.
Pohjavesialue sijoittuu syvään kallioruhjeeseen. Alueella on käytössä oleva vedenottamo.
Pajujärven pohjavesialueelta ei kartta- ja maastotarkasteluissa havaittu lain nojalla suojeltuja E-luokan
kohteen kriteerit täyttäviä ekosysteemejä, kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Pohjavesialue
luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1-luokkaan eli vedenhankintaa varten tärkeäksi
pohjavesialueeksi. Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia.
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Silmälampi-Syrjäharju A (0891603 A)
Silmälampi-Syrjäharju A -pohjavesialue sijoittuu kapealle, hyvin lajittuneelle pitkittäisharjulle, joka
on jakaantunut todennäköisesti erillisiin pienempiin pohjavesialtaisiin. Pohjavesialueen maaperä on alueen
keskellä soraa ja hiekkaa. Alueen reunoilla esiintyy saraturvetta ja karkeaa hietaa. Silmälampi-Syrjäharju A
pohjavesialue on virtauskuvaltaan purkava harju.
Lapinlahden Silmälampi-Syrjäharju A pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan
soveltuva II-luokan pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 1,06 km2, josta pohjaveden
muodostumisalueen pinta-ala on 0,54 km2. PaMa-hankkeen (Pohjavedenpinnan alaisten maa-ainesten
tutkimus) tulosten mukaan Silmälampi-Syrjäharjulla ei ole suurta merkitystä vedenhankinnan kannalta.
Pohjavesialueelta ei kartta- ja maastotarkasteluissa havaittu E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä pohjavedestä
riippuvaisia ekosysteemejä, kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Silmälampi-Syrjäharju A
pohjavesialue poistetaan pohjavesialueluokituksesta, koska alue ei ole soveltuva yhdyskunnan
vedenhankintaan.
Silmälampi-Syrjäharju B (0891603 B)
Silmälampi-Syrjäharju B -pohjavesialue on osa kapeaa, hyvin lajittunutta pitkittäisharjua, joka on
jakaantunut todennäköisesti erillisiin pohjavesialtaisiin. Alueen maaperä on soraa, hiekkaa, kalliota, karkeaa
hietaa, hienoainesmoreenia ja saraturvetta. Silmälampi-Syrjäharju B pohjavesialue on virtauskuvaltaan
antikliininen eli purkava harju.
Lapinlahden Silmälampi-Syrjäharju B pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva
II-luokan pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 0,89 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pintaala on 0,41 km2. PaMa-hankkeen (Pohjavedenpinnan alaisten maa-ainesten tutkimus) tulosten mukaan
Silmälampi-Syrjäharjulla ei ole suurta merkitystä vedenhankinnan kannalta.
Pohjavesialueelta ei karttatarkasteluissa havaittu E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä pohjavedestä
riippuvaisia ekosysteemejä, kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Silmälampi-Syrjäharju B
pohjavesialue poistetaan pohjavesialueluokituksesta, koska alueella ei ole merkitystä yhdyskunnan
vedenhankinnassa.
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Karjalaisenmäki (0891604)
Karjalaisenmäen pohjavesialue on osa luode-kaakko suuntaista pitkittäisharjua. Pohjavesi purkautuu alueen
pohjavesialueen kaakkoispäässä itäpuoliselle suolle sekä keskiosassa Valkeiseen. Karjalaisenjärven
suotautuminen harjuun voi täydentää pohjavesivarastoa. Materiaali harjussa on kairausten perusteella
pintaosissa hiekkaa ja syvemmällä soravaltaista. Kerrospaksuus on parhaimmillaan yli 20 metriä.
Pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen, eli vettä ympäristöönsä purkava.
Karjalaisenmäen pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa veden hankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 2,67 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on
1,85 km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 1520 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 50 % sadannasta.
Alueella on käytössä oleva vedenottamo.
Karjalaisenmäen pohjavesialueelta purkautuvat vedet ylläpitävät pohjavedestä riippuvaisia ekosysteemejä
Hangassuon luonnonsuojelualueella, joka on myös osa Natura-verkostoa (Hangassuo - Karjalaisenmäki,
FI0600087). Suojelualueella on lähde ja pohjavedestä riippuvaista suota mm. lettorämettä. Lajiston
edustavuuden ja pohjavedestä riippuvaisen alueen laajuuden perusteella kohteet ovat merkittäviä.
Suojeluperusteena on luonnonsuojelulaki. Lisäksi pohjavesialueen keskiosassa sijaitsee toinen merkittävä
lähdealue, jonka suojeluperusteina ovat metsä- ja vesilaki.
Karjalaisenmäen pohjavesialue saa E-lisämääreen alueella sijaitsevien pohjavedestä riippuvaisten
ekosysteemien vuoksi. Pohjavesialue luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1E-luokkaan.
Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia.
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Huuhkaja A (0891605 A)
Huuhkaja A:n pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen, eli vettä ympäristöönsä purkava. Pohjaveden
päävirtaussuunta on pohjoisesta etelään. Pohjavedenpinta on alueella varsin tasainen ja pohjavedet
purkautuvat säteettäin ympäröiville soille ja Tiilikanjokeen. Pohjavesialueella harjun materiaali on karkeaa
soravaltaista, etelämpänä hiekkavaltaista.
Huuhkaja A:n pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa veden hankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 5,19 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on
4,06 km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 3900 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 60 % sadannasta.
Alueella on käytössä olevia vedenottamoita.
Huuhkaja A:n itäinen ja eteläinen osa on suojeltu rantojensuojeluohjelmassa, jonka tarkoitus on suojella
rakentamattomia rantoja. Lisäksi pohjavesialueen itäisellä ja eteläisellä osalla on valtion suojeluvaraus.
Pohjavesialueelta ei kuitenkaan kartta- ja maastotarkasteluissa havaittu E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä
ekosysteemejä, kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä.
Huuhkaja A:n pohjavesialue luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1-luokkaan eli
vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi. Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia.
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Huuhkaja B (0891605 B)
Huuhkaja B -pohjavesialueeseen (0891605 B) kuuluu harju, jonka materiaali on karkeaa ja soravaltaista.
Pohjavedenpinta on alueella varsin tasainen ja pohjavedet purkautuvat säteittäin ympäröiville soille ja
Tiilikanjokeen. Reuna-alueilla on vähän turvetta, kalliomaata ja sekalajitteista maalajia. Huuhkaja B:n
pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen eli purkava.
Huuhkaja B:n pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan
pohjavesialue. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,52 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pintaala on 0,8 km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 600 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 50 % sadannasta.
Pohjavesialueelta ei kartta- ja maastotarkasteluissa havaittu E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä
ekosysteemejä, kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia.
Huuhkaja B luokitellaan uuden luokitustavan mukaisesti 2-luokkaan eli vedenhankintakäyttöön soveltuvaksi
pohjavesialueeksi, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu
yhdyskunnan vedenhankintaan.
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Maaselänkangas (0891606)
Maaselänkankaan pohjavesialue liittyy Nilsiä-Varpaisjärvi-Sonkajärvi väliseen harjujaksoon.
Maaselänkangas on soihin ja kallioalueisiin rajoittuva harju, jossa materiaali on selänneosassa karkeaa
(kivistä) soraa ja lievealueilla pääosin hiekkaa. Alueella muodostuvat pohjavedet purkautuvat ympäröiville
soille, pohjavesien päävirtaussuunta on selänteen suunnassa etelään. Maaselänkankaan pohjavesialue on
virtauskuvaltaan antikliininen eli purkava harju.
Maaselänkankaan pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 0,88 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on
0,61 km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 500 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 50 % sadannasta.
Maaselänkankaan pohjavesialueen eteläpuolen yksityismaiden luonnonsuojelualueella on pohjavedestä
riippuvaista lähteikköä sekä suota. Lajiston edustavuuden, pohjavedestä riippuvaisen alueen laajuuden sekä
purkautuvan veden määrän perusteella kohde on merkittävä. Suojeluperusteena on luonnonsuojelulaki.
Maaselänkankaan pohjavesialue saa E-lisämääreen alueella sijaitsevien pohjavedestä riippuvaisten
ekosysteemien vuoksi. Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia. Maaselänkangas luokitellaan uuden
luokitustavan mukaisesti 2E-luokkaan.
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Vuorisenkangas (0891607)
Vuorisenkangas liittyy Juankoski-Nilsiä-Varpaisjärvi harjujaksoon. Kyseessä on kapeahko polveileva kallioja moreenimaastoon rajoittuva pitkittäisharjumuodostuma. Materiaali Vuorisenkankaassa on ydinharjussa
kivistä soraa ja hiekkaista soraa, lievealueilla pääosin hiekkaa. Vedenjakaja sijaitsee Kivilammen
pohjoispuolella. Vuorisenkankaan pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen eli purkava. Lapinlahden
Vuorisenkankaan pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan
pohjavesialue.
Vuorisenkankaan pohjoisosa on POSKI-hankkeessa (Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon
yhteensovittaminen) arvioitu paikallisesti arvokkaaksi luonnon- ja maiseman suojelun kannalta.
Pohjavesialueella on merkittävä lähteikkö ja pohjavedestä riippuvainen Kivilampi. Lähteen
suojeluperusteina ovat metsä- ja vesilaki. Pohjavesialue menee E-luokkaan alueella sijaitsevien pohjavedestä
riippuvaisten ekosysteemien vuoksi.
PaMa-hankkeen (Pohjavedenpinnan alaisten maa-ainesten tutkimus) tulosten mukaan Vuorisenkankaan
pohjavesialueen kalliopinta vaihtelee, paikoin jyrkästikin. Pohjavedellä kyllästyneen maakerroksen paksuus
on keskimäärin melko vaatimaton eikä alueella ole sellaista yhtenäistä pohjavesiallasta, jota voisi hyödyntää
yhdyskunnan vedenhankintaan. Vuorisenkankaan pohjavesialue ei sovellu yhdyskunnan vedenhankintaan,
eikä sitä luokitella pohjavesialueluokkiin 1 tai 2.
Vuorisenkankaan pohjavesialue luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti E-luokkaan.
Pohjavesialueen rajaus muuttuu, koska pohjaveden muodostumisesta on saatu uutta ja tarkempaa tietoa
useilla pohjavesitutkimuksilla. Uusi rajaus on muodostettu kattamaan sekä Kivilammen valuma-alueen että
pohjoisosan lähteeseen purkautuvan pohjaveden muodostumis- ja vaikutusalueet.
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Kankainen (0891651)
Kankaisen pohjavesialue liittyy Kangaslahden laajaan deltakompleksiin, johon kuuluu myös mm.
Harsukankaan ja Huuhkajan pohjavesialueet. Materiaali Kankaisen deltassa on hiekkavaltaista. Pohjavesien
muodostumisolosuhteet ovat hyvät ja pohjavedet virtaavat säteettäin alueen reunoille päin ja purkautuvat
ympäröiviin vesistöihin ja soille, pääosin alueen pohjoispuolelle.
Kankaisen pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan pohjavesialue.
Alueen kokonaispinta-ala on 2,87 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 2,11 km2. Alueen
antoisuudeksi arvioidaan 1700 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 50 % sadannasta. Pohjavettä ei tällä
hetkellä hyödynnetä yhdyskuntien tarpeisiin.
Alueen pohjoisosassa on merkittävä, luonnontilainen lähteikkö, jonka suojeluperusteina ovat metsä- ja
vesilaki. Kankaisen pohjavesialue saa E-lisämääreen alueella sijaitsevan pohjavedestä riippuvaisen
ekosysteemin vuoksi. Kankaisen pohjavesialue luokitellaan uuden luokitustavan mukaisesti 2E-luokkaan.
Alueelle ei tehdä rajausmuutosta.
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Rokuankangas (0840251), poistettu pohjavesialue
Rokuankangas on kapeahko, matala suoalueisiin ja moreenimaihin rajoittuva kerrostuma, jolla ei ole
vedenhankinnallista merkitystä (ks. sijainti Lapinlahden yleiskartasta). Alueelta ei karttatarkasteluissa
havaittu E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä ekosysteemejä, kuten luonnontilaisia lähteitä. Rokuankankaan
jo aiemmin poistettua pohjavesialuetta ei palauteta pohjavesialueluokitukseen mukaan.
Kokkoharju (0891608), poistettu pohjavesialue
Kokkoharju on Nilsiä-Varpaisjärvi väliseen harjujaksoon liittyvä polveileva harjuselänne, joka rajoittuu
kauttaaltaan hienorakeisiin sedimentteihin, lähinnä siltteihin (ks. sijainti Lapinlahden yleiskartasta).
Pohjaveden muodostumista vähentää pintaosien paikoittainen huono lajittuneisuus. Alueelta ei kartta- ja
maastotarkasteluissa havaittu E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä ekosysteemejä, kuten luonnontilaisia
lähteitä. Kokkoharjun jo aiemmin poistettua pohjavesialuetta ei palauteta pohjavesialueluokitukseen
mukaan.
Mustikkamäki (0891652), poistettu pohjavesialue
Mustikkamäen pohjavesialueen muodostaa kalliomuodostuman eteläpuolelle kerrostunut deltamainen
hiekkavaltainen muodostuma (ks. sijainti Lapinlahden yleiskartasta). Alueen vedenhankinnallinen merkitys
on vähäinen. Alueelta ei karttatarkasteluissa havaittu E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä ekosysteemejä,
kuten luonnontilaisia lähteitä. Mustikkamäen jo aiemmin poistettua pohjavesialuetta ei palauteta
pohjavesialueluokitukseen mukaan.
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