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Pohjavesialueiden kuvaukset, luokat ja
rajaukset – pääsijaintikunta Iisalmi

Luokka ja rajausmuutokset
Iisalmen alueella on seitsemän pohjavesialuetta, joiden osalta luokitukset ja rajaukset on päivitetty.
Luokitustyön yhteydessä käydään läpi myös aiemmin pohjavesialueluokituksesta poistetut pohjavesialueet
uusien luokituskriteerien pohjalta. Iisalmella on yksi pohjavesialue, joka on poistettu
pohjavesialueluokituksesta ja jota ei uusien kriteerien pohjalta luokitella pohjavesialueeksi.
Pohjavesialueista Kuusimäki A sijaitsee osin Vieremän puolella, Lauttamäki Sonkajärven puolella ja
Nieminen Lapinlahden puolella.
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Taulukko 1. Yhteenveto Iisalmen pohjavesialueiden luokista ja rajausmuutoksista.

Pohjavesialue laajenee
lounaaseen
Poistettu
pohjavesialueluokituksesta vuonna 2009. Ei
luokitella
pohjavesialueeksi.

Pääsijaintikunta: IISALMI

0814001A Kuusimäki
0814001B Kuusimäki
0814003 Pikku-Ii, poistettu pohjavesialueluokituksesta

0814002 Peltosalmi - Ohenmäki

0814004 Lauttamäki

0814051 Nieminen
0814005 Pienlahti

0814006 Pörsänmäki
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Kuusimäki A (0814001 A)
Kuusimäen pohjavesialue on luode-kaakkosuuntainen, kapea harjumuodostuma, jossa varsinainen
pohjaveden muodostumisalue jakaantuu kahteen osa-alueeseen (A ja B). Pohjaveden päävirtaussuunta on
harjun pituussuunnassa kaakkoon. Pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen eli purkava harju.
Pohjavesialue on pääosin hiekkamoreenia ja kalliota. Itäreunalla on vähäisessä määrin karkeaa ja hienoa
hietaa.
Kuusimäki A -pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 0,65 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on
0,35 km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 402 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 70 % sadannasta.
Pohjavesialueella ei kartta- ja maastotarkastelun perusteella ole E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä
ekosysteemejä, kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Pohjavesialueen eteläosassa sijaitsee
Sammakkolampi, jonka vedenpinta on useita metrejä varsinaista pohjavedenpintaa korkeammalla.
Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia. Kuusimäki A luokitellaan uuden luokitustavan mukaisesti 2luokkaan eli vedenhankintakäyttöön soveltuvaksi pohjavesialueeksi, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden
ominaisuuksiensa perusteella soveltuu yhdyskunnan vedenhankintaan.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto

KuusimäkiA
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Kuusimäki, 0814001A, luokka 2
Iisalmi, muu sijaintikunta: Vieremä
Pohjavesialueen raja
Pohjaveden muodostumisalueen raja
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Kuusimäki B (0814001 B)
Kuusimäki B:n pohjavesialue sijaitsee luode-kaakko suuntaisella kapealla harjumuodostumalla,
jossa varsinainen pohjaveden muodostumisalue jakaantuu kahteen osa-alueeseen (Kuusimäki A ja B).
Pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen, eli vettä ympäristöönsä purkava. Pohjaveden purkautumista
tapahtuu Iso-Iinjärveen.
Kuusimäki B -pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa veden hankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 1,29 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on
0,68 km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 558 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 50 % sadannasta. Alueella
on käytössä oleva vedenottamo.
Kuusimäki B -pohjavesialueen kaakkoisosassa on merkittävä lehtomainen tihkupinta, avolähde sekä
lähdepuro, joiden suojeluperusteina ovat metsä- ja vesilaki. Pohjavesialue saa E-lisämääreen alueella
sijaitsevan lähteikön vuoksi. Kuusimäki B luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1E-luokkaan.
Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto
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Kuusimäki, 0814001B, luokka 1E
Iisalmi
Pohjavesialueen raja
Pohjaveden muodostumisalueen raja
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Peltosalmi-Ohenmäki (0814002)
Peltosalmen-Ohenmäen -pohjavesialue on osa etelä-kaakosta Lapinlahdelta Iisalmen kautta luoteeseen
suuntautuvasta pitkästä harjujaksosta. Harjun rakennetta luonnehtivat suhteellisen kapean ydinosan päälle ja
sivuille muodostuneet hienorakeiset kerrostumat. Harju koostuu hyvin vettä läpäisevästä ja johtavasta
hiekasta ja sorasta. Pohjaveden purkautuminen tapahtuu toimivien vedenottamoiden ohella alueen
vesistöihin. Kalliokynnykset jakavat pohjavesialtaan eri osiin, joissa vedenkorkeus vaihtelee huomattavasti.
Alueen liepeillä tavataan myös orsivesikerrostumia.
Iisalmen Peltosalmi-Ohenmäen pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa I-luokan pohjavesialue. Alueen
kokonaispinta-ala on 8,37 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 6,2 km2. Alueen arvioitu
antoisuus on 5 000 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 50 % sadannasta. Pohjavesialueella sijaitsee käytössä
olevia vedenottamoita.
Pohjavesialueella on Pienijärven ja Kirmanjärven rantojen läheisyydessä lähteitä. Lähteet ovat
luonnontilaisia sekä osin luonnontilaisen kaltaisia ja ne ovat edustavan lähde- ja lehtolajiston ja tihkupintojen
laajuuden perusteella merkittäviä. Lähteiden suojeluperusteina ovat metsä- ja vesilaki. Pohjavesialue saa Elisämääreen alueella sijaitsevien lähteiden vuoksi. Peltosalmi-Ohenmäen pohjavesialue luokitellaan uuden
luokitusmenetelmän mukaisesti 1E-luokkaan. Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto

Peltosalmi-Ohenmäki
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Peltosalmi-Ohenmäki, 0814002, luokka 1E
Iisalmi
Pohjavesialueen raja
Pohjaveden muodostumisalueen raja
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Lauttamäki (0814004)
Lauttamäen pohjavesialueen muodostaa kallio/moreenirinteiden väliseen laaksoon puron varren rakennetun
kaivon arvioitu valuma-alue. Pohjavesialueen reuna-alueet ovat pääosin sekalajitteisia maalajeja, pieneltä
osin kalliota ja turvetta. Alueen keskiosassa on savea ja karkearakeisia maalajeja. Pohjavesialue on
virtauskuvaltaan synkliininen eli keräävä moreenimuodostuma.
Lauttamäen pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa I-luokan pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on
0,5 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 0,23 km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 75
m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 20 % sadannasta. Pohjavesialueella on käytössä oleva vedenottamo.
Lauttamäellä on pienialainen vesi- ja metsälain nojalla suojeltu lähde, joka ei kuitenkaan aiheuta uuden
luokitusmenetelmän mukaista E-lisämäärettä pohjavesialueelle. Lauttamäen pohjavesialue luokitellaan
uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1-luokkaan eli vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi.
Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto
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Lauttamäki, 0814004, luokka 1
Iisalmi, muu sijaintikunta: Sonkajärvi
Pohjavesialueen raja
Pohjaveden muodostumisalueen raja
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Pienlahti (0814005)
Pienlahden pohjavesialue on kapea, matalahko Kirmanmäen harjualueesta erkautuva harjuselänne.
Pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen eli purkava harju. Pohjavesialueen kallioperä on pääosin
graniittia. Pohjavesialueen maaperä on pääosin hiekkaa, hienoainesmoreenia ja karkeaa hietaa. Vähäisessä
määrin alueella on myös savea, hienoa hietaa ja saraturvetta.
Pienlahden pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa veden hankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 0,57 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on
0,28 km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 161 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 35 % sadannasta.
Pohjavesialueella on käytössä oleva vedenottamo.
Pohjavesialueelta ei havaittu kartta- tai maastotarkasteluissa E-luokkaan vaikuttavia pohjavedestä
riippuvaisia ekosysteemejä, kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Pienlahden pohjavesialue luokitellaan
uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1-luokkaan eli vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi.
Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto
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Pienlahti, 0814005, luokka 1
Iisalmi
Pohjavesialueen raja
Pohjaveden muodostumisalueen raja
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Pörsänmäki (0814006)
Pörsänmäen pohjavesialue on antikliininen eli pohjavettä purkava moreenimuodostuma. Pohjavesialueen
päämaalaji on moreeni. Pohjavesi on osittain moreenista ja osittain kalliosta purkautuvaa vettä.
Pohjavesialueen kallioperä on kokonaisuudessaan graniittia.
Pörsänmäen pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa veden hankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Nykyisellään pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,75 km2, josta pohjaveden
muodostumisalueen pinta-ala on 0,55 km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 180 m3/vrk, kun pohjavedeksi
imeytyy 20 % sadannasta. Alueella on käytössä oleva vedenottamo.
Pohjavesialueen luoteiskulmassa sijaitsee yksityismaiden luonnonsuojelualue Pörsänmäen rinnelehto, jonka
ominaispiirteet voivat olla osin pohjaveden tihkumisen aiheuttamia. Pohjavesialueelta ei kuitenkaan karttaja maastotarkasteluissa havaittu selkeitä voimakkaasti pohjavedestä riippuvaisia ja E-luokan kohteen kriteerit
täyttäviä ekosysteemejä, kuten luonnontilaisia lähteitä.
Pörsänmäen pohjavesialue luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1-luokkaan eli
vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi. Pohjavesialueelle tulee rajausmuutos. Pohjavesialue
laajenee siten, että se kattaa myös uuteen vedenottamokaivoon tulevan pohjaveden muodostumis- ja
vaikutusalueen. Uuden rajauksen myötä pohjavesialueen pinta-alaksi tulee 1,64 km2, josta
muodostumisalueen pinta-ala on 1,19 km2.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto
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Pörsänmäki, 0814006, luokka 1
Iisalmi
Pohjavesialueen raja, uusi
Pohjaveden muodostumisalueen raja, uusi
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Nieminen (0814051)
Niemisen pohjavesialue on virtauskuvaltaan synkliininen eli keräävä moreenimuodostuma.
Muodostumisalueeksi on rajattu lähteen arvioitu valuma-alue. Alueen halki kulkee Kivimäen itäpuolella
Iisalmen ja Lapinlahden kunnan raja.
Niemisen pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa I-luokan pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on
1,24 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 0,76 km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 312
m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 25 % sadannasta. Alueella on käytössä oleva vedenottamo.
Niemisen pohjavesialueella on pienialainen lähde, jonka luonnontila on muuttunut ja joka ei aiheuta uuden
luokitusmenetelmän mukaista E-lisämäärettä pohjavesialueelle. Niemisen pohjavesialue luokitellaan uuden
luokitusmenetelmän mukaisesti 1-luokkaan eli vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi.
Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto
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Nieminen, 0814051, luokka 1
Iisalmi, muu sijaintikunta: Lapinlahti
Pohjavesialueen raja
Pohjaveden muodostumisalueen raja
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Pikku-Ii (0814003)
Pikku-Iin pohjavesialueen muodostaa pieni Kanasaaren harjusaari, jonka vedenottamo on poistettu käytöstä
2004 (ks. sijainti Iisalmen yleiskartasta). Pohjavesialue on poistettu pohjavesialueluokituksesta vuonna 2009.
Pohjavesialueelta ei havaittu karttatarkasteluissa E-luokkaan vaikuttavia pohjavedestä riippuvaisia
ekosysteemejä, kuten luonnontilaisia lähteitä. Pikku-Iin jo poistettua pohjavesialuetta ei palauteta
pohjavesialueluokitukseen mukaan.
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Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

