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Pohjavesialueiden kuvaukset, luokat ja
rajaukset – pääsijaintikunta Vesanto

Luokka ja rajausmuutokset
Vesannon kunnan alueella on neljä pohjavesialuetta, joiden osalta luokitus ja rajaukset on päivitetty.
Luokitustyön yhteydessä käydään läpi myös aiemmin pohjavesialueluokituksesta poistetut pohjavesialueet
uusien luokituskriteerien pohjalta. Vesannossa on kolme pohjavesialuetta, jotka on poistettu
pohjavesialueluokituksesta ja joita ei uusien kriteerien pohjalta luokitella pohjavesialueiksi.
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0892101 B

Asinsalmi B
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IV

Poistettu pohjavesialueluokituksesta. Ei
luokitella pohjavesialueeksi.

0892106

Pertunmäki
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-

IV

Poistettu pohjavesialueluokituksesta. Ei
luokitella pohjavesialueeksi.

0892105

Varisniemi
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-

IV

Poistettu pohjavesialueluokituksesta. Ei
luokitella pohjavesialueeksi.

Taulukko 1. Yhteenveto kunnan pohjavesialueiden luokista ja rajausmuutoksista.

Pääsijaintikunta: VESANTO

0892103 Niinivesi
0892102 Pirtinlähde

0892104 Ahveninen

0892101A Asinsalmi A
0892101B Asinsalmi B,
poistettu pohjavesiluokituksesta

0892105 Varisniemi,
poistettu pohjavesiluokituksesta

0892106 Pertunmäki,
poistettu pohjavesiluokituksesta
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Pirtinlähde (0892102)
Pirtinlähteen pohjavesialue on moreenimuodostuma, jossa pohjavesi on luonnontilassa purkautunut alueen
eteläosan lähteen kautta. Pohjavesialue on rajattu lähteeseen rakennetun kaivon arvioidun valuma-alueen
mukaan.
Pirtinlähteen pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 0,83 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on
0,59 km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 242 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 25 % sadannasta. Alueella
on käytössä oleva vedenottamo.
Kartta- ja maastotarkastelun perusteella pohjavesialueella ei nykyisellään ole E-luokan kohteen kriteerit
täyttäviä ekosysteemejä, kuten merkittäviä ja luonnontilaisia lähteitä. Pohjavesialueelle ei tehdä
rajausmuutoksia. Pirtinlähde luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1-luokkaan eli
vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto
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Pirtinlähde, 0892102, luokka 1
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Niinivesi (0892103)
Niiniveden pohjavesialueen muodostumisalueeksi on rajattu moreenimaiden verhoaman kalliokohouman
pohjoisrinne eli vedenottamon arvioitu valuma-alue. Muodostumisalue on luonnontilainen ja ottamo on
aikoinaan rakennettu lähteeseen.
Niiniveden pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 0,57 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on
0,24 km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 78 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 20 % sadannasta. Alueella
on käytössä oleva vedenottamo.
Pohjavesialueella ei karttatarkastelun perusteella ole E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä ekosysteemejä,
kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Pohjavesialueelle ei esitetä rajausmuutoksia. Niiniveden
pohjavesialue luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1-luokkaan eli vedenhankintaa varten
tärkeäksi pohjavesialueeksi.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto
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Niinivesi, 0892103, luokka 1
Vesanto
Pohjavesialueen raja
Pohjaveden muodostumisalueen raja
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Ahveninen (0892104)
Ahvenisen pohjavesialue liittyy katkonaiseen pohjois-eteläsuuntaiseen harjujaksoon. Ahvenisen
pohjavesialuetta rajaavat pohjoisessa ja etelässä vesialueet sekä idässä ja lännessä kallio/moreenialueet.
Alueella tehtyjen tutkimusten mukaan kerrospaksuudet vaihtelivat 10 metristä aina yli 20 metriin. Materiaali
muodostumassa on pintaosissa lähinnä hienoa-karkeaa hiekkaa, pohjoisosissa selkeästi soravaltaista ja
paikoin kivistä eli ydinharjutyyppistä materiaalia.
Ahvenisen pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 1,45 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on
0,71 km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 466 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 40 % sadannasta.
Pohjavesialue on virtauskuvaltaan synkliininen eli keräävä harju, jossa tapahtuu rantaimeytymistä. Alueella
on käytössä oleva vedenottamo.
Pohjavesialueella ei kartta- ja maastotarkastelun perusteella ole E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä
ekosysteemejä, kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Pohjavesialueelle ei esitetä rajausmuutoksia.
Ahvenisen pohjavesialue luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1-luokkaan eli vedenhankintaa
varten tärkeäksi pohjavesialueeksi.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto
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Ahveninen, 0892104, luokka 1
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Pohjavesialueen raja
Pohjaveden muodostumisalueen raja
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Asinsalmi A (0892101 A)
Asinsalmi A:n pohjavesialue on kapea, pinnaltaan huonosti lajittunut lähes poikittaismuotoinen harju, jonka
pohjaveden muodostumisalue jakautuu useisiin erillisiin osiin. Maa-ainesten otto ollut varsin voimakasta
harjun keskeisillä osilla, joten alueen suojeltavuus on jossain määrin heikentynyt.
Asinsalmi A:n pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 0,87 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 0,4
km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 263 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 40 % sadannasta. Alueella on
käytössä oleva vedenottamo.
Alueen itäpuolella olevalla ojittamattomalla suolla on jonkin verran lähteisyyttä. Suon itäpuolella on
pienialainen metsä- ja vesilain nojalla suojeltu lähdeallikko. Alueelle ei esitetä E-luokkaa lähteen
pienialaisuuden vuoksi. Pohjavesialueelle ei esitetä rajausmuutoksia. Asinsalmi A:n pohjavesialue
luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1-luokkaan eli vedenhankintaa varten tärkeäksi
pohjavesialueeksi.
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Asinsalmi A, 0892101A, luokka 1
Vesanto
Pohjavesialueen raja
Pohjaveden muodostumisalueen raja
1.11.2018

Mk 1:20 000

0

1

2
km

Asinsalmi B (0892101 B), poistettu pohjavesialueluokituksesta
Asinsalmi B:n entinen pohjavesialue on kapea, pinnaltaan huonosti lajittunut lähes poikittaismuotoinen harju
(ks. sijainti Vesannon yleiskartasta). Pohjavesialueelta ei karttatarkasteluissa havaittu E-luokan kohteen
kriteerit täyttäviä ekosysteemejä, kuten luonnontilaisia lähteitä. Asinsalmi B:n jo aiemmin poistettua
pohjavesialuetta ei palauteta pohjavesialueluokitukseen mukaan.
Pertunmäki (0892106), poistettu pohjavesialueluokituksesta
Pertunmäen poistettu pohjavesialue on katkonaiseen harjujaksoon liittyvä kapea muodostuma, jossa
materiaali on eteläosassa leikkausten perusteella vähäkivistä hiekkaa (ks. sijainti Vesannon yleiskartasta).
Kerrospaksuus on paikoin noin 6-7 metriä pohjavesipinnan yläpuolella. Eteläosa on morfologialtaan tasainen
laakea kangas, pohjoisosa on kapeaa harjuselännettä. Pohjavesialueelta ei karttatarkasteluissa havaittu Eluokan kohteen kriteerit täyttäviä ekosysteemejä, kuten luonnontilaisia lähteitä. Pertunmäen jo aiemmin
poistettua pohjavesialuetta ei palauteta pohjavesialueluokitukseen mukaan.
Varisniemi (0892105), poistettu pohjavesialueluokituksesta
Varsiniemen entinen pohjavesialue liittyy katkonaiseen harjujaksoon Pohjois-Konneveden rannoilla (ks.
sijainti Vesannon yleiskartasta). Materiaali alueella on pintaosissa hiekkavaltaista. Pohjavesialueelta ei
kartta- tai maastotarkasteluissa havaittu E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä ekosysteemejä, kuten
merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Varisniemen jo aiemmin poistettua pohjavesialuetta ei palauteta
pohjavesialueluokitukseen mukaan.
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