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Pohjavesialueiden kuvaukset, luokat ja
rajaukset – pääsijaintikunta Rautavaara

Luokka ja rajausmuutokset
Rautavaaran alueella on 14 pohjavesialuetta, joiden osalta luokitus on päivitetty (ks. taulukko alla).
Luokitustyön yhteydessä käydään läpi myös aiemmin pohjavesialueluokituksesta poistetut pohjavesialueet
uusien luokituskriteerien pohjalta. Rautavaaralla on neljä pohjavesialuetta, jotka on poistettu
pohjavesialueluokituksesta ja joista Kalmoniemeä, Silvikkopuronkangasta ja Nälkämännikköä ei uusien
kriteerien pohjalta luokitella pohjavesialueiksi. Aiemmin poistetuista pohjavesialueista Miilukangas
esitetään luokiteltavaksi E-luokkaan.
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II

2

ei

0868713

Apulaisenkangas
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Särkänmäki
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Kukonsärkkä
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Ukko-Pyry
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Sarvikangas
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II

2

ei

0868722
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I

1

ei
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Kalmoniemi
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IV

-

0868714

Miilukangas

Rautavaara

IV

E

0868717

0868721

Silvikkopuronkangas

Nälkämännikkö

Rautavaara

Rautavaara

IV

IV

Alueella on merkittäviä lähteitä ja
pohjavedestä riippuvaista suojeltua
suota

Alueella useita lähteitä

Alueella useita lähteitä

Poistettu
pohjavesialueluokituksesta. Ei
luokitella pohjavesialueeksi.

ei

Alueella merkittävä lähde, joten
pohjavesialue menee E-luokkaan.

-

Poistettu
pohjavesialueluokituksesta. Ei
luokitella pohjavesialueeksi.

-

Poistettu
pohjavesialueluokituksesta. Ei
luokitella pohjavesialueeksi.

Taulukko 1. Yhteenveto Rautavaaran pohjavesialueiden luokista ja rajausmuutoksista.

Pääsijaintikunta: RAUTAVAARA

0868710 Pohjoisniemi
0868711 Kalmoniemi,
poistettu pohjavesialueluokituksesta
0868713 Apulaisenkangas

0868708 Ollinjärvenkangas

0868722 Metsäkartano
0868714 Miilukangas, E-luokka

0868703 Rouskun - Valkeinen

0868715 Särkänmäki
0868704 Paljakka

0868702 Harsukangas

0868705 Ylä-Luosta

0868717 Silvikkopuronkangas,
poistettu pohjavesialueluokituksesta
0868718 Kukonsärkkä

0868719 Ukko-Pyry
0868720 Sarvikangas

0868706A Vellikangas
0868706B Vellikangas

0868721 Nälkämännikkö,
poistettu pohjavesialueluokituksesta

pohjavesialueet©SYKE,ELY-keskus, taustakartta©Maanmittauslaitos
Mk 1:250 000

Harsukangas (0868702)
Harsukankaan pohjavesialue sijaitsee laajalla deltamuodostumalla, jonka materiaali on itäosassa hiekkaa ja
muuten reunaosissa hienoa hiekkaa. Keskiosassa materiaali on karkeampaa. Pohjavesialue on
virtauskuvaltaan antikliininen eli purkava.
Harsukankaan pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 7,9 km2 ja muodostumispinta-ala on 6,53 km2.
Pohjavettä on arvioitu muodostuvan 5900 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 55 % sadannasta. Alueella on
käytössä oleva vedenottamo.
Harsukankaan pohjavesialueen luoteisosassa on lähteitä sekä pohjavedestä riippuvaista korpi- ja lettorämettä
sekä rimpipintaista korpea, jotka sijaitsevat pääosin yksityismaiden luonnonsuojelualueella ja ÄlänneTiilikkaselkä -rantojensuojeluohjelma-alueella. Kohteet ovat merkittäviä ja edustavia. Ekosysteemien
suojeluperuste on luonnonsuojelulaki.
Harsukankaan pohjavesialue saa E-lisämääreen alueella sijaitsevien pohjavedestä riippuvaisten
ekosysteemien vuoksi. Harsukangas luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1E-luokkaan eli
vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi. Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto

Harsukangas

pohjavesialueet©SYKE,ELY-keskus, taustakartta©Maanmittauslaitos

Harsukangas, 0868702, luokka 1E
Rautavaara, muu sijaintikunta: Lapinlahti
Pohjavesialueen raja
Pohjaveden muodostumisalueen raja
14.2.2018
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Rouskun - Valkeinen (0868703)
Rouskun - Valkeinen pohjavesialue on pohjois-etelä-suuntainen pitkittäisharju, joka rajoittuu lähes
kauttaaltaan vesistöihin. Vedenottamon antoisuus perustuu osaksi Rouskun-Valkeiselta imeytyvään
pintaveteen. Pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen eli purkava.
Rouskun-Valkeisen pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 2,99 km2 ja muodostumispinta-ala on 1,26 km2.
Pohjavettä on arvioitu muodostuvan 1035 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 50 % sadannasta. Alueella on
käytössä oleva vedenottamo.
Pohjavesialueelta ei kartta- ja maastotarkasteluissa havaittu E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä
ekosysteemejä, kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä tai muita pohjavedestä riippuvaisia ekosysteemejä.
Rouskun - Valkeinen luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1-luokkaan eli vedenhankintaa
varten tärkeäksi pohjavesialueeksi. Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto
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Rouskun-Valkeinen, 0868703, luokka 1
Rautavaara
Pohjavesialueen raja
Pohjaveden muodostumisalueen raja
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Paljakka (0868704)
Paljakan pohjavesialueen muodostaa Paljakan kalliovaaran itärinteelle Keyrityn rannalle kerrostunut noin 68 metriä paksu hiekkakerrostuma. Pohjavesi kertyy alueelle länsipuolen vaaranrinteeltä sekä pinta-, maaperäettä kallioperävaluntana. Pohjavesialue on virtauskuvaltaan synkliininen eli keräävä rantakerrostuma.
Paljakan pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan pohjavesialue.
Alueen kokonaispinta-ala on 0,64 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 0,35 km2. Alueen
antoisuudeksi arvioidaan 200 m3/vrk.
Pohjavesialueelta ei kartta- ja maastotarkasteluissa havaittu E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä
ekosysteemejä, kuten luonnontilaisia lähteitä. Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia. Paljakka
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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Paljakka, 0868704, luokka 2
Rautavaara
Pohjavesialueen raja
Pohjaveden muodostumisalueen raja

14.2.2018
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Ylä-Luosta (0868705)
Ylä-Luostan pohjavesialue on moreenimuodostuma. Moreeni on alueella suhteellisen hyvin vettä johtavaa
hiekka- ja soramoreenia. Muodostumisalueeksi on rajattu lähteen arvioitu valuma-alue. Pohjavesialue on
virtauskuvaltaan antikliininen eli purkava moreenimuodostuma.
Ylä-Luostan pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,41 km2 ja muodostumispinta-ala on
0,2 km2. Pohjavettä on arvioitu muodostuvan 65 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 20 % sadannasta.
Alueella on käytössä oleva vedenottamo.
Pohjavesialueelta ei karttatarkasteluissa havaittu E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä ekosysteemejä, kuten
merkittäviä luonnontilaisia lähteitä tai muita pohjavedestä riippuvaisia ekosysteemejä. Ylä-Luosta
luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1-luokkaan eli vedenhankintaa varten tärkeäksi
pohjavesialueeksi. Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto
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Ylä-Luosta, 0868705, luokka 1
Rautavaara
Pohjavesialueen raja
Pohjaveden muodostumisalueen raja
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Vellikangas A (0868706 A)
Vellikangas on deltamuodostuma, johon Kaalukosken alueella liittyy syöttöharju, jossa materiaali on
karkeaa. Deltan alueella materiaali on hiekkavaltaista, aivan eteläosassa hienoa hiekkaa. Alueella
muodostuva pohjavesi purkautuu säteettäin ympäröiville alueille, pohjoisessa Vellilampeen ja
Luostanjokeen.
Vellikangas A:n pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 3,7 km2 ja muodostumispinta-ala on 2,91 km2.
Pohjavettä on arvioitu muodostuvan 2391 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 50 % sadannasta. Alueella on
käytössä olevia vedenottamoita.
Pohjavesialueen luoteisosassa on useita lähdelampareita, lähdepuro ja lähteistä suota tihkupintoineen ja
lähteensilmineen. Kokonaisuutena lähteissä on varsin edustava lajisto. Paikalta havaittiin esimerkiksi
luontoarvoja ilmentävä ja lettosoilla kasvava kultasammal (Tomentypnum nitens) sekä niin ikään
luontoarvoja ilmentävä, korvissa ja lähteissä esiintyvä purokaltiosammal (Harpanthus flotovianus).
Lähteikköjen suojeluperusteina ovat metsä- ja vesilaki.
Vellikangas A:n pohjavesialue saa E-lisämääreen alueella sijaitsevien pohjavedestä riippuvaisten
ekosysteemien vuoksi. Vellikangas A luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1E-luokkaan.
Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia.
Vellikangas B (0868706 B)
Vellikangas B -pohjavesialue on osa deltamuodostumaa, jonka alueella materiaali on hiekkavaltaista.
Alueella muodostuvat pohjavedet purkautuvat sätettäin ympäröiville alueille, itäosassa Iso-Valkeiseen ja
eteläosassa Ala-Luostaan.
Vellikangas B -pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 3,35 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on
2,41 km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 1580 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 40 % sadannasta.
Pohjavesialueelta ei kartta- ja maastotarkasteluissa havaittu E-luokan kriteerit täyttäviä ekosysteemejä, kuten
merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia. Vellikangas B luokitellaan
uuden luokitustavan mukaisesti 2-luokkaan eli vedenhankintakäyttöön soveltuvaksi pohjavesialueeksi, joka
pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu yhdyskunnan vedenhankintaan.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto

A

B

pohjavesialueet©SYKE,ELY-keskus, taustakartta©Maanmittauslaitos

Vellikangas, 0868706A, luokka 1E
Vellikangas, 0868706B, luokka 2
Rautavaara
Pohjavesialueen raja
Pohjaveden muodostumisalueen raja

14.2.2018

Mk 1:30 000

0

1,5

3
km

Ollinjärvenkangas (0868708)
Ollinjärvenkankaan pohjavesialue liittyy Kangaslahti-Issakka väliseen harjujaksoon ja on tyypillinen
polveileva pitkittäisharjumuodostuma. Materiaali on pääselänteessä karkeaa kivistä soraa, lievealueilla
hiekkaa. Alueen laki nousee alle 10 metriä ympäröiviltä soilta. Pohjavesien päävirtaussuunta on etelä ja
pohjavesiä purkautuu ympäröiville soille, ojiin ja Harjuntakaseen.
Ollinjärvenkankaan pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 2,16 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on
1,22 km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 1002 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.
Ollinjärvenkangas 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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Ollinjärvenkangas, 0868708, luokka 2
Rautavaara
Pohjavesialueen raja
Pohjaveden muodostumisalueen raja

14.2.2018
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Pohjoisniemi (0868710)
Pohjoisniemen pohjavesialue on luonnontilainen vesimaisemaan liittyvä kapea pitkittäisharjuselänne
Tiilikkajärven kansallispuistossa. Materiaali on tyypillisesti soravaltaista, pinta -ja lieveosissa hiekkaa.
Pohjoisniemen pohjavesialue rajoittuu lähes kauttaaltaan Tiilikkajärveen. Pohjavesialue on virtauskuvaltaan
antikliininen eli purkava harju, jossa tapahtuu myös rantaimeytymistä.
Pohjoisniemen pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 0,87 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on
0,39 km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 320 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 50 % sadannasta.
Pohjoisniemen pohjoisosalla on pienialainen rimpipintainen suo, jonka reunaosissa esiintyy paikoitellen
muutamia lähteisyyttä tai lettoisuutta ilmentäviä lajeja (mm. kultasirppisammal, Loeskypnum badium). Suo
on todennäköisesti osin pohjavesivaikutteinen. Pohjavesialueelta ei kuitenkaan maastotarkasteluissa havaittu
selkeitä voimakkaasti pohjavesiriippuvaisia ekosysteemejä, kuten luonnontilaisia lähteitä. Pohjoisniemelle ei
esitetä E-luokkaa.
Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia. Pohjoisniemi luokitellaan uuden luokitustavan mukaisesti 2luokkaan eli vedenhankintakäyttöön soveltuvaksi pohjavesialueeksi, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden
ominaisuuksiensa perusteella soveltuu yhdyskunnan vedenhankintaan.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto
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Pohjoisniemi, 0868710, luokka 2
Rautavaara
Pohjavesialueen raja
Pohjaveden muodostumisalueen raja

14.2.2018
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Apulaisenkangas (0868713)
Apulaisenkangas on luode-kaakkosuuntaisen kallioperän heikkousvyöhykkeen kaakkoispuolelle kerrostunut
kapeahko harjumuodostuma. Alue rajoittuu luoteisosassa soihin, kaakkoisosassa Ylä-Keyritynjärveen.
Materiaali selänteessä on leikkausten perusteella karkeaa soraista hiekkaa. Apulaisenkankaalla muodostuvat
pohjavedet virtaavat kaakkoon ja purkautuvat ympäröiviin puroihin ja Ylä-Keyrittyyn.
Apulaisenkankaan 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 115 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 35 % sadannasta.
Pohjavesialueelta ei kartta- ja maastotarkasteluissa havaittu E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä
ekosysteemejä, kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia.
Apulaisenkangas luokitellaan uuden luokitustavan mukaisesti 2-luokkaan eli vedenhankintakäyttöön
soveltuvaksi pohjavesialueeksi, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella
soveltuu yhdyskunnan vedenhankintaan.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto

Apulaisenkangas
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Apulaisenkangas, 0868713, luokka 2
Rautavaara
Pohjavesialueen raja
Pohjaveden muodostumisalueen raja
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Särkänmäki (0868715)
Särkänmäki on osa harjujaksoa, joka jatkuu Hankamäen ympäristön suurelle deltakompleksille asti.
Särkänmäen pohjavesialueen harjujakso on matala, kapeahko soiden reunustama harju, jossa materiaali on
soravaltaista ja osin liepeillä hiekkaa. Pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen eli purkava harju,
jossa muodostuva pohjavesi purkautuu ympäristön soille.
Särkänmäen pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan pohjavesialue.
Alueen kokonaispinta-ala on 0,62 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 0,27 km2. Alueen
antoisuudeksi arvioidaan 270 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 60 % sadannasta.
Särkänmäen pohjoisosassa on pienialainen luonnontilainen vesi- ja metsälain suojelemia lähde, joka ei
aiheuta uuden luokitusmenetelmän mukaista E-lisämäärettä pohjavesialueelle. Pohjavesialueelle ei tehdä
rajausmuutoksia. Särkänmäki 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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Särkänmäki, 0868715, luokka 2
Rautavaara
Pohjavesialueen raja
Pohjaveden muodostumisalueen raja
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Kukonsärkkä (0868718)
Kukonsärkän pohjavesialueen muodostaa reilut kuusi kilometriä pitkä polveileva harjuselänne, Varajärveltä
aina Luostanjoelle asti. Materiaali pääselänteessä on karkeaa hiekkaista soraa ja hyvin pyöristyneitä kiviä,
lievealueilla pääosin hiekkaa. Pohjaveden virtausolosuhteet ovat erinomaiset. Pohjaveden pääasiallinen
virtaussuunta on etelä ja sitä purkautuu ympäröiville soille, Löytöseen sekä Luostanjokeen aivan
eteläpäässä.
Kukonsärkän pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 3,34 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on
1,83 km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 1804 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 60 % sadannasta.
Pohjavesialueella on alueen keski- ja eteläosalla vesi- ja metsälain nojalla suojeltuja mesotrofisia
lähteikköjä, joissa on edustavaa lajistoa ja monimuotoisesti lähteiden erilaisia elinympäristöjä (tihkupintaa,
avolähde, lähdepuro). Pohjavesivaikutus näkyy myös pohjavesialuetta ympäröivillä soilla lettoisuutena ja
vaateliaana kasvillisuutena. Kukonsärkän pohjavesialue saa E-lisämääreen alueella sijaitsevien pohjavedestä
riippuvaisten ekosysteemien vuoksi. Kukonsärkkä luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 2Eluokkaan. Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto
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Ukko-Pyry (0868719)
Ukko-Pyryn lajittunut harjumuodostuma on kerrostunut Hankamäen kalliovaaran eteläpuolelle, johon se
rajoittuu. Lännessä pohjavesialue rajoittuu Keyritynjokeen, muualla soihin. Ukko-Pyryn alue saa valuntaa
pohjoisesta ja idästä kallio/moreenialueilta. Alueen laki nousee noin 25 metriä Keyritynjoesta, jonne
pohjavesi myös pääasiallisesti purkautuu. Lisäksi pohjavettä purkautuu alueen eteläpuolen soille ja lampiin.
Materiaali Ukko-Pyryn alueella on muutaman leikkauksen perusteella pääosin hiekkaa.
Ukko-Pyryn pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan pohjavesialue.
Alueen kokonaispinta-ala on 1,37 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 0,88 km2. Alueen
antoisuudeksi arvioidaan 578 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 40 % sadannasta.
Ukko-Pyryn luoteislaidalla on vesi- ja metsälain nojalla suojeltua tihkupintaa ja pieni avolähde. Lähteikön
pienialaisuuden vuoksi pohjavesialueelle ei esitetä luokitusmenetelmän mukaista E-lisämäärettä.
Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia. Ukko-Pyry luokitellaan uuden luokitustavan mukaisesti 2luokkaan eli vedenhankintakäyttöön soveltuvaksi pohjavesialueeksi, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden
ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1-luokan mukaiseen käyttöön.
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Sarvikangas (0868720)
Sarvikankaan pohjavesialueen muodostaa deltamuodostuma, jonka itäosassa on havaittavissa myös
harjumuotoja. Leikkauksen mukaan materiaali pohjoisosassa on soraista hiekkaa koko leikkauksen
paksuudelta (n. 30 m). Etelämpänä materiaali on hiekkavaltaista. Muodostuvaa pohjavettä purkautuu
reunustaville soille sekä Panka-ja Sarvilampiin.
Sarvikankaan pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 1,97 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on
1,27 km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 1043 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 50 % sadannasta.
Pohjavesialueelta ei kartta- ja maastotarkasteluissa havaittu E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä
ekosysteemejä, kuten luonnontilaisia lähteitä. Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia. Sarvikangas
luokitellaan uuden luokitustavan mukaisesti 2-luokkaan eli vedenhankintakäyttöön soveltuvaksi
pohjavesialueeksi, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu
yhdyskunnan vedenhankintaan.
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Metsäkartano (0868722)
Metsäkartanon pohjavesialue on pienialainen suurimmaksi osaksi lajittunut harjusaari Ylä-Keyrityn järvessä.
Saaressa sijaitsee Rautavaaran Metsäkartanon vedenottokaivo. Pohjavesialue on virtauskuvaltaan
antikliininen eli purkava harju, johon tapahtuu myös rantaimeytymistä.
Metsäkartano pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,23 km2 ja muodostumispinta-ala on
0,07 km2. Pohjavettä on arvioitu muodostuvan 40 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 35 % sadannasta.
Pohjavesialueella ei karttatarkastelun perusteella ole E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä ekosysteemejä,
kuten luonnontilaisia lähteitä. Metsäkartano luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1-luokkaan
eli vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi. Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia.
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Miilukangas (0868714), poistettu pohjavesialue
Miilukangas liittyy katkonaiseen harjujaksoon. Se on kerrostunut kallioperän ruhjevyöhykkeeseen ja sitä
rajoittaa kallioalueet lähes kauttaaltaan. Pohjavesi purkautuu alueen pohjoisosassa reunustaviin puroihin ja
Ylä-Keyrittyjärveen. Miilukankaan pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,75 km2 ja muodostumispinta-ala
on 0,37 km2. Miilukangas ei sovellu yhdyskunnan vedenhankintaan.
Miilukankaan pohjavesialueen luoteisosassa on merkittävä, meso-eutrofinen ja lajistoltaan edustava lähde,
joka sijaitsee pienehkön pohjavesivaikutteisen harjunvierussuon reunassa. Lähteikön lajistoon kuuluu mm.
lettoisen suon ilmentäjä lettolehväsammal (Rhizomnium pseudopunctatum) sekä valtakunnallisesti silmällä
pidettävä ja alueellisesti uhanalainen haaraliuskasammal (Riccardia multifida). Lähteen suojeluperusteina
ovat metsä- ja vesilaki. Lisäksi pohjavesialueella on lähde, joka sijaitsee Holinrotkon rinteessä vanhojen
metsien suojeluohjelmaan kuuluvalla luonnonsuojelualueella.
Miilukankaan pohjavesialue nostetaan uudelleen pohjavesialueluokitukseen ja se menee E-luokkaan alueella
sijaitsevien lähteiden vuoksi. Entiseen rajaukseen ei tehdä muutoksia. Miilukankaan pohjavesialue ei ole
yhdyskunnan vedenhankintaan soveltuva, joten sitä ei luokitella luokkiin 1 tai 2.
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Kalmoniemi (0868711), poistettu pohjavesialue
Kalmoniemi on erittäin kapea, matalahko harjuselänne, joka rajoittuu pääosin vesistöihin. Alue on
luonnontilassa, mutta harjun kapeudesta johtuen suovesillä on yhteys harjun pohjavesiin, minkä vuoksi alue
ei sovellu yhdyskunnan vedenhankintaan.
Kalmoniemen alue kuuluu kokonaisuudessaan Tiilikkajärven kansallispuistoon. Kalmoniemeä ympäröivät
suot ovat pääasiassa niukka- ja vähäravinteisia rämeitä, joiden kasvillisuus ei ilmennä voimakasta
pohjavesiriippuvuutta. Kalmoniemen jo aiemmin poistettua pohjavesialuetta ei palauteta
pohjavesialueluokitukseen mukaan.
Silvikkopuronkangas (0868717), poistettu pohjavesialue
Silvikkopuronkangasta voidaan pitää Hankamäen ympäristön suuren deltakompleksin syöttöharjun alkuna.
Silvikkopuronkangas on pohjoisessa varsin kapea, matala, mutta etelää kohti se muuttuu laajemmaksi.
Materiaali on soravaltaista. Alueen käyttökelpoisuus vedenhankintaan on huono. Pohjavesialueelta ei
karttatarkasteluissa havaittu E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä ekosysteemejä, kuten luonnontilaisia
lähteitä.
Silvikkopuronkankaan
jo
aiemmin
poistettua
pohjavesialuetta
ei
palauteta
pohjavesialueluokitukseen mukaan.
Nälkämännikkö (0868721), poistettu pohjavesialue
Nälkämännikkö on Säyneisen pieneen delta-alueeseen liittyvä syöttöharju. Alueen muodostaa kapea
pääselänne, joka välillä levenee ja muodostaa rinnakkaisiakin selänteitä. Materiaali on soravaltaista.
Nälkämännikön käyttökelpoisuus vedenhankintaan on huono. Nälkämännikön alueelta ei karttatarkasteluissa
havaittu E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä ekosysteemejä, kuten luonnontilaisia lähteitä. Nälkämännikön
jo aiemmin poistettua pohjavesialuetta ei palauteta pohjavesialueluokitukseen mukaan.
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