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Pohjavesialueiden kuvaukset, luokat ja
rajaukset – pääsijaintikunta Siilinjärvi

Luokka ja rajausmuutokset
Siilinjärven kunnan alueella on neljä pohjavesialuetta, joiden osalta luokitus ja rajaukset on päivitetty.
Pohjavesialueista Kärängänmäki on osin Lapinlahden puolella. Luokitustyön yhteydessä käydään läpi myös
aiemmin pohjavesialueluokituksesta poistetut pohjavesialueet uusien luokituskriteerien pohjalta.
Siilinjärvellä on kaksi pohjavesialuetta, jotka on poistettu pohjavesialueluokituksesta ja joita ei uusien
kriteerien pohjalta luokitella pohjavesialueiksi.
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Taulukko 1. Yhteenveto kunnan pohjavesialueiden luokista ja rajausmuutoksista.
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Harjamäki-Kasurila (0874901)
Harjamäki-Kasurilan pohjavesialue on virtauskuvaltaan suurimmaksi osaksi antikliininen eli purkava harju.
Harjun lievealueiden sekä kallioruhjeiden osalta pohjavesialueen virtauskuva on osaltaan myös synkliininen
eli pohjavettä keräävä muodostuma. Pohjavesialueella tehdyn kattavan rakennetutkimuksen mukaan
Harjamäki-Kasurilan ja Jälän pohjavesiä varastoiva harjumuodostuma on syvän luode-kaakko -suuntaisen
kalliomurroslaakson tai kallioruhjeen alueella kerrostunut kokonaisuus, jonka eri osa-alueet ovat lähes
kauttaaltaan hydraulisesti yhteydessä keskenään. Pohjavesialue on tutkimusten perusteella siis varsin
yhtenäinen Harjamäeltä Jälänniemelle saakka, vaikkakin harjumateriaalit ovat paikoin Kasurilassa paksujen
hienorakeisten sedimenttien alla. Alueen keskiosassa sijaitsee kaakko-luode suunnassa syvä kallioperän
ruhjevyöhyke, jossa maaperän ja myös pohjavesivyöhykkeen paksuus on satakunta metriä. Syvä
kallioperälaakso on havaittavissa myös pohjavesialueen itäosassa, missä maaperäkerrostumat ovat reilusti
yli sata metriä paksuja.
Pohjavesien virtaussuunta on luoteesta kaakkoon. Pohjavesiä kuitenkin virtaa ja purkautuu muodostuman eri
osa-alueilla useampaan suuntaan. Koillisreunalla pohjaveden virtausta rajoittavat maaperän hienojakoiset
kerrostumat, joiden alle syntyy todennäköisesti salpaantuneita pohjavesiä. Arvio alueella muodostuvan
pohjaveden määrästä on 4 000 – 5 000 m3/vrk. Alueella sijaitsee käytössä olevia vedenottamoita.
Pohjavesialueelta tunnistettiin kartta- ja maastotarkasteluissa mahdollisia pohjavedestä riippuvaisia
ekosysteemejä, joiden ei kuitenkaan luokitukseen liittyvien kriteerien vuoksi ja kokonaisuutena tarkastellen
katsottu aiheuttavan pohjavesialueelle E-luokkaa. Pohjavesialueella on mahdollinen pohjavedestä
riippuvainen Huosiainen-lampi, joka on suojeltu perustamalla luonnonsuojelualue. Pohjavesialueen viereiset
Kevättömän lahdet Kotilahti ja Taivallahti ovat luonnonsuojelualuetta. Kuitenkaan tämänhetkisten tietojen
mukaan Kotilahti ja Taivallahti eivät täytä E-luokan kriteeriä suorasta pohjavesiriippuvuudesta (ts.
Harjamäki-Kasurilan pohjavesi ei purkaudu rannoilta suoraan järveen).
Rakennetutkimukseen perustuen Harjumäki-Kasurilan pohjavesialueen rajaus muuttuu (ks. kartta
seuraavalla sivulla). Pohjavesialue mm. laajenee kaakon suuntaan aina Jälänniemen pohjavesialueen uuteen
rajaan saakka. Uusi pohjavesialuerajaus on muodostettu alueella tehtyjen tutkimusten perusteella niin, että
pohjavesimuodostuman pohjaveteen määrällisesti ja laadullisesti vaikuttavat alueet on rajattu
pohjavesialueelle. Vedenotto ylittää 10 kuutiometriä vuorokaudessa, joten Harjumäki-Kasurilan
pohjavesialue luokitellaan uuden luokitusjärjestelmän luokkaan 1, joka on entistä I-luokkaa vastaava,
vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue.
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Jälänniemi (0874903)
Jälänniemen pohjavesialue rajoittuu suurelta osin vesistöihin ja se kuuluu Outokummusta Riistaveden kautta
Siilinjärvelle suuntautuvaan harjujaksoon. Pohjavesialueen rakennetutkimuksessa saatujen tietojen mukaan
Kasurilan mäen koillispuolisilla alueilla sekä Kasurila-Jälänniemi -välisellä alueella harjun vettä johtavin ja
samalla karkein soravaltainen maa-aines on syvällä hienompilajitteisten maakerrosten alla. Jälänniemen
alueella järven pinnan tason alapuolinen osa harjua on hyvin vettä johtavaa hiekkaa ja karkeaa hiekkaa.
Alueen harjuselänteen syvemmissä osissa aines muuttuu soravaltaiseksi. Niemen länsiranta on tiiviin
savikerroksen peittämä.
Alueelle tehdyn kattavan rakennetutkimuksen mukaan Harjamäki-Kasurilan ja Jälän pohjavesiä varastoiva
harjumuodostuma on syvän luode-kaakko -suuntaisen kalliomurroslaakson tai kallioruhjeen alueella
kerrostunut kokonaisuus, jonka eri osa-alueet ovat lähes kauttaaltaan hydraulisesti yhteydessä keskenään.
Pohjavesialue on tutkimusten perusteella siis varsin yhtenäinen Harjamäeltä Jälänniemelle saakka. Alueen
keskiosassa sijaitsee noin kaakko-luode suunnassa syvä kallioperän ruhjevyöhyke, jossa maaperän ja myös
pohjavesivyöhykkeen paksuus on satakunta metriä. Pohjavesien virtaussuunta on luoteesta kaakkoon.
Pohjavesiä kuitenkin virtaa ja purkautuu muodostuman eri osa-alueilla useampaan suuntaan. Alueella
sijaitsee käytössä oleva vedenottamo.
Pohjavesialueella ei kartta- ja maastotarkastelussa havaittu E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä
ekosysteemejä, kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Jälänniemen alueella on pohjavesilammikoita ja
pohjaveden pinta on varsin lähellä maanpintaa. Pohjavesilammikot eivät kuitenkaan ole luonnontilaisia tai
merkittäviä lain nojalla suojeltuja ekosysteemejä, joten Jälänniemen pohjavesialueella E-luokka ei tule
kyseeseen.
Rakennetutkimukseen perustuen Jälänniemen pohjavesialueen rajaus muuttuu (ks. kartta seuraavalla sivulla).
Pohjavesialue laajenee luoteen suuntaan aina Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueen uuteen rajaan saakka.
Pohjavesialueiden välinen raja on piirretty vedenjakaja-alueelle Jälänniemen pohjavesialueella pohjaveden
virtauksen ollessa luoteesta kaakkoon. Jälänniemen pohjavettä käytetään yhdyskuntien vedenhankintaan,
joten Jälänniemen pohjavesialue luokitellaan uuden luokitusjärjestelmän luokkaan 1, joka on entistä Iluokkaa vastaava vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue.
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Autioranta (0874904)
Autiorannan pohjavesialue on katkonaiseen, vaatimattomaan harjujaksoon kuuluva varsin pienialainen
harjumuodostuma. Tutkimusten mukaan maa-aines harjussa vaihtelee ollen pintakerroksissa hiekkaa ja
hienoa hiekkaa ja syvemmällä paikoin kiveä. Kerrospaksuus on parhaimmillaan 20 metriä. Autiorannan
harjumuodostuma rajoittuu lähes kauttaaltaan silttikerroksiin. Harjun kaakkoispää rajoittuu vesistöön.
Pohjaveden virtaussuunta on pohjoiseen Oinasjokeen sekä etelässä Kallaveteen. Pohjavesialue on
virtauskuvaltaan antikliininen eli purkava harju.
Autiorannan pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,79 km2 ja muodostumispinta-ala on 0,38 km2.
Pohjavettä on arvioitu muodostuvan 249 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 40 % sadannasta. Alueella on
käytössä oleva vedenottamo.
Karttatarkasteluihin perustuen alueella ei ole E-luokkaan vaikuttavia merkittäviä pohjavesistä riippuvaisia
ekosysteemejä, kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Koska alueen pohjavettä käytetään yhdyskunnan
vedenhankintaan, Autiorannan pohjavesialue luokitellaan uuden luokitusjärjestelmän luokkaan 1 eli
vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi
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Kärängänmäki (0874951)
Kärängänmäen pohjavesialue on pääasiassa moreeni- ja hienorakeisiin sedimentteihin rajoittuvassa
pitkittäisharjussa. Harjuympäristössä on lisäksi kalliomäkiä ja hienohiekkamaita. Harjun ydinosassa aines on
soraa ja reunoja kohti aines muuttuu hiekka- ja silttivaltaiseksi.
Kärängänmäen pohjavesialueelle tehdyn rakennetutkimuksen mukaan alueen keskiosissa on kallioselänne,
joka kohoaa pohjavesialueella yleisesti vallitsevien pohjavedenpinnan tasojen yläpuolelle. Kallioselänne
toimii pohjaveden virtauksen jakajana pohjavesialueen keskiosissa. Kallioselänne ei kuitenkaan ole
yhtenäinen, koko pohjavesialuetta jakava kynnys, vaan pohjavesimuodostuma on osittain hydraulisessa
yhteydessä kauttaaltaan. Pääasiallisimmat pohjavettä varastoivat alueet ovat pohjavesialueen itäosaan sekä
pohjoisosaan sijoittuvat kallioruhjeen alueet. Pohjavedet purkautuvat muodostumasta useampaan eri
suuntaan.
Keskimääräisen sadannan perusteella arvioituna Kärängänmäen pohjaveden muodostumisalueella syntyy
pohjavettä noin 1 400 m3/vrk. Lisäksi pohjavettä syntyy ympäristön kalliomäkimailta valuvista vesistä
erityisesti Kokkosenmäen suunnalta.
Pohjavesialueella ei kartta- ja maastotarkastelun perusteella ole E-luokan kriteerit täyttäviä pohjavedestä
riippuvaisia ekosysteemejä, kuten luonnontilaisia lähteitä. Pohjavesialueen rakennetutkimukseen perustuen
Kärängänmäen pohjavesialueen rajaus muuttuu. Uusi rajaus on tehty tutkimusten perusteella niin, että
pohjavesimuodostuma ja sen pohjaveteen määrällisesti ja laadullisesti vaikuttavat alueet on rajattu
pohjavesialueelle. Uusi rajaus huomioiden Kärängänmäen pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 4,21 km2 ja
muodostumispinta-ala on 2,22 km2. Pohjavettä käytetään yhdyskunnan vedenhankintaan, joten
Kärängänmäen pohjavesialue luokitellaan uuden luokitusjärjestelmän luokkaan 1 eli vedenhankintaa varten
tärkeäksi pohjavesialueeksi.
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Rissala (0874902), poistettu pohjavesialueluokituksesta
Pohjavesialue sijaitsee vesistöön rajoittuvassa harjumuodostumassa, joka liittyy pitkään OutokumpuSiilinjärvi harjujaksoon (ks. sijainti Siilinjärven yleiskartasta). Pohjavesi virtaa luoteesta kaakkoon ja sen
luonnollinen purkautuminen tapahtuu Jälänjärveen. Alueelta ei karttatarkasteluissa havaittu E-luokan
kohteen kriteerit täyttäviä ekosysteemejä, kuten luonnontilaisia lähteitä. Rissalan jo aiemmin poistettua
pohjavesialuetta ei palauteta pohjavesialueluokitukseen mukaan.
Autioranta B (0874904 B), poistettu pohjavesialueluokituksesta
Autiorannan pohjavesialue on katkonaiseen, vaatimattomaan harjujaksoon kuuluva varsin pienialainen
harjumuodostuma (ks. sijainti Siilinjärven yleiskartasta). Kairausten perusteella materiaali harjussa vaihtelee
ja on pintakerroksissa hiekkaa ja hienoa hiekkaa, syvemmällä paikoitellen kiveä. alueelta ei
karttatarkasteluissa havaittu E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä ekosysteemejä, kuten luonnontilaisia
lähteitä. Autioranta B:n jo aiemmin poistettua pohjavesialuetta ei palauteta pohjavesialueluokitukseen
mukaan.
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