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Esitys pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutoksista Posion kunnassa

Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja
merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) uudessa 2 a luvussa, joka on
tullut voimaan 1.2.2015. Lain mukaan alueelliset elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukset (ELY-keskukset) vastaavat pohjavesialueiden kartoituksesta ja
luokituksesta sekä pohjavesialuetiedon ylläpidosta. Tämän lainsäädännön muutoksen
myötä kaikkia aikaisemmin luokiteltuja pohjavesialueita tarkastellaan niiden
suojelutarpeen ja vedenhankinnan käyttöön soveltuvuuden kannalta kuin ne
määriteltäisiin ensimmäisen kerran.
1-luokkaan kuuluvat alueet ovat vedenhankintaa varten tärkeitä pohjavesialueita,
joiden vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan
taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 m3/vrk tai yli viidenkymmenen
ihmisen tarpeisiin. 2-luokkaan luokitellaan muut vedenhankintakäyttöön soveltuvat
pohjavesialueet, jotka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa
perusteella soveltuvat 1-luokan mukaiseen käyttöön. Lisäksi E-luokkaan luokitellaan
pohjavesialueet, joiden pohjavedestä jokin luonnontilainen, merkittävä ja muun
lainsäädännön nojalla suojeltu pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen
(1E, 2E tai E). Luokka III poistuu käytöstä, ja siihen kuuluvat alueet joko luokitellaan
uudelleen luokkiin 1, 2 tai E, tai poistetaan pohjavesialueluokituksesta.
Pohjavesialueluokat ilmaistaan jatkossa arabialaisin numeroin, jotta uusien
säännösten perusteella luokitellut alueet voidaan erottaa aikaisemmin luokitelluista
alueista. Samaan hydrogeologiseen kokonaisuuteen sijoittuvat pohjavesialueet tulee
ohjeistuksen mukaisesti yhdistää (Pohjavesialueet – opas määrittämiseen,
luokitukseen ja suojelusuunnitelmien laadintaan, Ympäristöministeriö, 2018).
Tässä esityksessä on tarkasteltu kaikki Posion pohjavesialueiden luokitukset.
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Ahvenlammen pohjavesialueiden A ja B (12614501A ja 12614501B) yhdistäminen
ja luokituksen nostaminen 2-luokkaan
Ahvenlammen III luokan pohjavesialueet A ja B sijoittuvat lounas-koillissuuntaiseen
harjumuodostumaan, joka käsittää kapeita selänteitä ja suppia. Muodostuma on
moreenipeitteinen. Ahvenlampi A kattaa muodostuman lounaisosan ja Ahvenlampi B
koillispään.
Ahvenlampi A:n pohjavesialueella tehdyn maaperäkairauksen perusteella maaperän
aines on hiekkaa ja soraa, ja sisältää runsaasti isoja kiviä. Kairauspisteeseen ei saatu
asennettua pohjaveden havaintoputkea isokivisen aineksen vuoksi, mutta
maaperätietojen perusteella alueella on paksut lajittuneen aineksen kerrokset, ja
alueen katsotaan siten soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialueet A
ja B sijoittuvat maastotarkastelun perusteella samaan hydrogeologiseen
kokonaisuuteen ja ne tulee siten yhdistää. Yhdistetty alue luokitellaan 2-luokkaan.
Yhdistetyn alueen nimi on Ahvenlampi, ja sen uusi tunnus on 12614501.
Yhdistetyn pohjavesialueen rajaus on esitetty kartalla liitteessä 1, ja pohjavesialueiden
vanhat rajaukset liitteessä 2.
Aitakankaan pohjavesialueiden A ja B (12614163A ja 12614163B) yhdistäminen
ja luokituksen nostaminen 2-luokkaan
Aitakankaan III luokan pohjavesialueet A ja B sijoittuvat matalaan, pääosin
hiekkaisesta aineksesta koostuvaan deltaan. Aitakangas A kattaa laajemman,
luoteenpuoleisen osan ja pienempi Aitakangas B kaakonpuoleisen osan. Aitakangas
A:n alueella on tehty yksi maaperäkairaus. Kairauspisteessä lajittuneen soran ja
hiekan kerrokset olivat seitsemän metrin paksuiset. Antoisuuspumppauksen
perusteella pisteen antoisuus oli noin 20-30 m3/d. Pisteen antoisuus jäi melko pieneksi,
mutta koko alueen antoisuus kuitenkin ylittää 100 m3/d. Maaperäkairauksesta saatujen
tietojen perusteella alueella on aineksen perusteella kohtuullisen hyvät olosuhteet
pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta. Samaan hydrogeologiseen
kokonaisuuteen sijoittuvat pohjavesialueet tulee yhdistää. Yhdistetty alue luokitellaan
2-luokkaan. Alueen nimi muutetaan muotoon Aitakangas-Saunalampi, jotta se
erottuu
toisesta
Posiolla
sijaitsevasta
Aitakangas-nimisestä
(1-luokka)
pohjavesialueesta. Yhdistetyn alueen uusi tunnus on 12614163.
Yhdistetyn pohjavesialueen rajaus on esitetty kartalla liitteessä 3, ja pohjavesialueiden
vanhat rajaukset liitteessä 4.
Akonkangas A:n (12614135A) pohjavesialueen luokituksen nostaminen 2luokkaan ja Akonkangas B:n (12614135B) pohjavesialueen poistaminen
luokituksesta
Akonkankaan III luokan pohjavesialueet A ja B sijoittuvat aluekokonaisuuteen, joka
käsittää kapean harjuselänteen ja sen etelä- ja länsipuolille kerrostuneita deltamaisia
tasanteita sekä dyynejä. Akonkangas A käsittää varsinaisen harjuselänteen ja
pääosan alueesta, ja pienialainen Akonkangas B käsittää lähinnä A-alueen
länsipuolella sijaitsevan laakean lievealueen.
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Akonkangas A:n pohjavesialueella on tehty yksi maaperäkairaus, jonka perusteella
muodostuman aines on hiekkaa ja hienoa hiekkaa. Kairauspiste sijaitsee alueella,
jossa
varsinainen
harjuselänne
muuttuu
dyynipeitteiseksi
lievealueeksi.
Kairauspisteessäkin
aines
kuitenkin
vastaa
pohjaveden
varsinaisen
muodostumisalueen raekokoa. Akonkangas A:n pohjavesialueen laskennallinen
antoisuus on noin 400 m3/d, ja alueen katsotaan sekä antoisuutensa että
maaperätietojensa puolesta soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialue
tulee siten luokitella 2-luokkaan. Pohjavesialueen rajaukseen on lisäksi tehty tekninen
korjaus.
Maastotarkastelun perusteella Akonkangas B käsittää lähinnä dyynihiekkaa, eikä enää
ole osa harjumuodostumaan liittyvää hydrogeologista kokonaisuutta. Akonkangas B
on myös pienialainen, ja sen laskennallinen antoisuus on alle 100 m3/d. Akonkangas
B:n ei katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, ja se voidaan siten poistaa
luokituksesta.
Akonkangas A:n pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 5, ja Akonkangas B:n
liitteessä 6.
Alaperänharjut pohjavesialueiden A, B ja C (12614105A 12614105B ja
12614105C) poistaminen luokituksesta
Alaperänharjujen pohjavesialueet A, B ja C sijoittuvat Alaperänsuon laajahkon
suoalueen ympärille. I luokkaan luokiteltu Alaperänharjut A sijoittuu suon eteläpuolella
kohoavaan Kihlonharjun selänteeseen. Alaperänharjut B sijoittuu suon itäpuolelle ja
Alaperänharjut C länsipuolelle. Pohjavesialueet B ja C on luokiteltu III luokkaan.
Alaperänharju A:n pohjavesialueella on sijainnut Kuloharjun vesihuollon vedenottamo.
Vedenottamo on kuitenkin poistettu käytöstä, koska veden riittävyyden kanssa on ollut
ongelmia. Nykyisin alueelle tulee vesi noin kymmenen kilometrin päässä sijaitsevalta
Valkeaheteen vedenottamolta (Etelä-Posion vesihuolto-osuuskunta).
Alaperänharju A:n, B:n ja C:n pohjavesialueilla tehtiin maastotarkastelu, jonka
perusteella kaikki kolme pohjavesialuetta sisältävät pääosin tuulikerrostumia, ja aines
on dyyniselänteissä pääosin hienoa hiekkaa tai sitä hienojakoisempaa. Kiviä alueella
ei maastotarkastelun yhteydessä havaittu juuri lainkaan, eikä alueella ole varsinaista
harjumuodostumaa. Pohjavesialueilla A ja B sijaitsevilla lähteillä on tehty kesällä 2018
lähdeinventoinnit, joiden perusteella lähteet eivät ole merkittäviä tai muun
lainsäädännön nojalla suojeltuja, koska lähteet ovat menettäneet luonnontilaisuutensa
mm. ojitusten myötä. Alueita ei siten luokitella E-luokkaan.
Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat kaikilla
kolmella pohjavesialueella heikot, mikä näkyy pohjaveden riittämättömyytenä
vedenottamolla ja osaltaan myös lähteiden erittäin heikkoina virtaamina.
Pohjavesialueiden A, B ja C ei katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, ja
ne voidaan poistaa luokituksesta.
Pohjavesialueet on esitetty kartalla liitteessä 7.
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Alaperänsuon pohjavesialueiden A ja B (12614113A ja 12614113B) poistaminen
luokituksesta
Alaperänsuon III luokan pohjavesialueet A ja B käsittävät kaksi toisistaan erillistä
rajausta, jotka molemmat sisältävät lähinnä tuulikerrostumia. Kapeat dyyniselänteet
ovat kerrostuneet suon laidalle. Alaperänsuo A kattaa itäisemmän alueen ja B
läntisemmän.
Alaperänsuo A:n pohjavesialueella tehdyn maaperäkairauksen perusteella aines on
alueella hienojakoista, pääosin hienoa hiekkaa. Pohjavedenpintaa ei kairatessa
havaittu. Kairaustulos on johdonmukainen maasto- ja karttatulkintojen kanssa, sillä
alue käsittää lähinnä dyynimuodostumia. Dyynimuodostumien aines on tyypillisesti
hienojakoista, eikä alueisiin liity harjumuodostumien kaltaisia karkean aineksen
kerrostumia.
Alaperänsuo B on hyvin samankaltainen kuin Alaperänsuo A, eikä kummallakaan
pohjavesialueella havaittu maastotarkasteluissa kiviä tai kivistä ainesta. Alaperänsuo
B:n alueella tehdyt lähdevirtaamamittaukset ja lähdeinventoinnit kertovat myös siitä,
että alueella muodostuu pohjavettä selvästi vähemmän kuin alueen laskennallisen
antoisuuden perusteella voisi arvioida.
Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta arvioitiin
molemmilla pohjavesialueilla heikoiksi, eikä alueiden siten katsota soveltuvan
yhdyskuntien vedenhankintaan. Alaperänsuon pohjavesialueet A ja B voidaan siten
poistaa luokituksesta.
Pohjavesialueet on esitetty kartalla liitteessä 7.
Eteläsaaren pohjavesialueen (12614152) poistaminen luokituksesta
Eteläsaaren III luokan pohjavesialue koostuu itä-länsisuuntaisesta, melko matalasta
selänneosasta, joka vaikuttaa paikoin katkeilevalta. Korkeimmalle selänne kohoaa
länsipäässä Eteläsaaren kohdalla. Pohjavesialueeseen kuuluu lisäksi itälänsisuuntaiseen selänteeseen kannaksella liittyvä, luode-kaakkosuuntainen
Parakkasaari, joka on kauttaaltaan matala ja laakea.
Eteläsaaren pohjavesialueella tehtyjen maatutkaluotauksien ja maastotarkastelujen
perusteella kerrospaksuudet ovat muodostumassa pääosin ohuet, ja aines on melko
hienojakoista ja huonosti lajittunutta. Muodostumassa on pienialaisia alueita, joilla
pohjavesiolosuhteet voivat olla kohtuulliset, esimerkiksi itä-länsisuuntaisen kohouman
(Eteläsaari) alueella. Nämä alueet jäävät pienialaisiksi ja toisistaan irrallisiksi.
Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on lähes 550 m3/d, mutta alueen
hydrogeologiset olosuhteet huomioiden antoisuus on kuitenkin paljon pienempi.
Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta arvioitiin heikoiksi,
sillä kerrospaksuudet ovat pääosin ohuet ja aines hienojakoista. Pohjavesialueen ei
katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, ja se voidaan siten poistaa
luokituksesta.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 8.
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Hautalammen pohjavesialueiden A ja B (12614129A ja 12614129B) yhdistäminen
ja luokituksen nostaminen 2E-luokkaan
Laajaan deltaan sijoittuvat Hautalammen III luokan pohjavesialueet A ja B sijaitsevat
Livojärven länsirannalla ja ovat osa suurempaa, itä-länsisuuntaista harjujaksoa. Laajaalainen Hautalampi A kattaa valtaosan kokonaisuudesta, ja Hautalampi B muodostaa
kannaksella pääalueeseen liittyvän pienemmän selänteen.
Hautalampi A:n pohjavesialueella tehdyn maaperäkairauksen perusteella
muodostuman aines käsittää hiekan, soran ja kivisen aineksen kerroksia.
Kairauspisteeseen asennetusta pohjaveden havaintoputkesta ei pystytty tekemään
antoisuuspumppausta, mutta kairauksen perusteella alueella on paksut lajittuneen
aineksen kerrokset. Pohjavesialueella on myös lähteikkö, josta purkautuu pohjavettä
hyvin. Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on suuri, noin 3550 m3/d, joten alueen
katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan.
Hautalampi A ja B sijoittuvat samaan hydrogeologiseen kokonaisuuteen, ja
pohjavesialueet tulee siten yhdistää. Lisäksi Hautalampi A:n pohjavesialueella on
lähteikkö, joka inventoinnin mukaan on E-luokan tarkoittama pohjavedestä suoraan
riippuvainen, luonnontilainen, merkittävä ja muun lainsäädännön nojalla suojeltu
ekosysteemi. Yhdistetty alue tulee siten luokitella 2E-luokkaan. Yhdistetyn
pohjavesialueen nimi on Hautalampi, ja sen uusi tunnus on 12614129.
Yhdistetyn pohjavesialueen rajaus on esitetty kartalla liitteessä 9, ja pohjavesialueiden
vanhat rajaukset liitteessä 10.
Hirsiniemen (12614115) pohjavesialueen luokituksen nostaminen 2-luokkaan
Hirsiniemen III luokan pohjavesialue sijoittuu pitkään, itä-länsisuuntaiseen
harjujaksoon, joka pohjavesialueen kohdalla on kerrostunut järvialtaan keskelle.
Muodostuma käsittää korkean ja paikoin jyrkkärinteisen harjuselänteen sekä siihen
liittyviä laajentumia, tasanteita ja lukuisia suppia. Muodostuman länsipäässä pinnassa
on runsaasti lohkareita.
Pohjavesialueella tehtyjen maatutkaluotausten ja maastotarkastelujen perusteella
muodostuman aines on karkeaa ja lajittunutta ja kerrospaksuudet huomattavan suuret.
Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat alueella
hyvä, ja se soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialue tulee siten
luokitella 2-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 11.
Hovinkangas A:n pohjavesialueen (12614132A) luokituksen nostaminen 2luokkaan
Hovinkangas A:n III luokan pohjavesialue sijoittuu matalaan, hiekkaisesta aineksesta
koostuvaan kumpumaiseen muodostumaan. Pohjavesialueen keskiosassa on tehty
maaperäkairauksia sekä lyhytkestoinen koepumppaus vuonna 1991 (Posion
pohjavesitutkimus, 1992). Koepumppauksen mukaan pohjavesialueelta arvioidaan
saatavan pohjavettä jatkuvassa käytössä noin 300 m3/d. Pohjavesialueen katsotaan
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antoisuutensa vuoksi soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, ja se tulee siten
luokitella 2-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 12.
Hämeenharju A:n pohjavesialueen (12614153A) luokituksen nostaminen 2luokkaan
Hämeenharju A:n III luokan pohjavesialue sijoittuu lähes länsi-itäsuuntaiseen
harjumuodostumaan, joka sisältää kapeita selänteitä, useita suppakuoppia ja
keskiosan laajentuman sivuselänteineen. Muodostuma on maastotarkastelun
perusteella selväpiirteinen harjumuodostuma, joka kohoaa selvästi ympäristöstään.
Aines on alueella sijaitsevista vanhoista soramontuista havainnoituna melko karkeaa
hiekkaa ja soraa. Muodostuma purkaa pohjavesiään sitä ympäröiviin lampiin ja järviin
sekä suoalueille. Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on noin 210 m3/d.
Pohjavesialueella katsotaan olevan hyvät olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja
varastoitumisen kannalta ja alue soveltuu siten yhdyskuntien vedenhankintaan.
Pohjavesialue tulee siten luokitella 2-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 13.
Iso-Aimojärven pohjavesialueiden A ja B (12614124A ja 12614124B) sekä
Jaakonkankaan pohjavesialueiden A ja B (12614123A ja 12614123B)
yhdistäminen sekä luokituksen nostaminen 2-luokkaan
Iso-Aimojärven III luokan pohjavesialueet A ja B ovat osa isoa, kalliomurrokseen
kerrostunutta harjujaksoa. Muodostuma käsittää korkean ja jyrkkärinteisen
harjuselänteen sekä siihen liittyvän suuren harjulaajentuman. Muodostumassa on
useita suppia ja pinnassa tuuli- ja rantakerrostumia. Muodostuma kuuluu KorouomanJaakonkankaan harjujensuojeluohjelma-alueeseen (HSO).
Jaakonkankaan III luokan pohjavesialueet A ja B sijoittuvat pitkän, luodekaakkosuuntaisen, kallioperän suurmurrokseen kerrostuneen harjujakson varrelle.
Alue käsittää laajan ja geomorfologialtaan monimuotoisen, selänteistä, supista ja
laajentumista sekä tuuli- ja rantakerrostumista koostuvan kokonaisuuden.
Muodostumaan liittyy useita suppia, joista osaan on muodostunut lampi tai pieni järvi.
Alue kuuluu Korouoma-Jaakonkankaan harjujensuojeluohjelma-alueeseen. Laaja
Jaakonkangas A käsittää valtaosan alueesta ja sijoittuu pienempialaisen
Jaakonkangas B:n länsipuolelle.
Maatutkaluotausten
ja
maastotarkastelujen
perusteella
Iso-Aimojärven
pohjavesialueet sijoittuvat geologialtaan monimuotoiseen muodostumaan, jonka
kerrospaksuudet ovat paikoin huomattavan suuret. Aines vaihtelee harjun ydinosien
erittäin karkeasta ja kivisestä lievealueiden hienoainespitoiseen hiekkaan.
Jaakonkangas A:n pohjavesialueella tehdyn maaperäkairauksen perusteella
maaperän aines on pinnan ohuen sorakerroksen alla pääosin hienoa hiekkaa.
Antoisuuspumppauksen avulla ei saatu kattavaa käsitystä pisteen antoisuudesta.
Jaakonkangas A:n kairauspiste sijoitettiin aivan muodostuman reunaosiin, jotta se
saatiin sijoitettua pohjavesialueen lähes kokonaan kattavan Natura-alueen
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ulkopuolelle. Tämä osa muodostumasta käsittää lähinnä rantavoimien kerrostamaa,
varsinaisesta harjumuodostumasta levinnyttä hiekkaa. Maastotarkastelun perusteella
kerrospaksuudet kasvavat merkittävästi kairauspisteeltä pohjoiseen kuljettaessa.
Koska kyse on erittäin laajasta ja monimuotoisesta muodostumasta, antoisuus ja aines
vaihtelevat muodostuman eri osissa. Varsinkin alueen luoteisosassa, jossa
varsinainen harjuselänne kulkee, ovat olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja
varastoitumisen kannalta hyvät. Toisaalta myös kairauspisteessä maaperän aineksen
raekoko vastaa pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen raekokoa.
Iso-Aimojärven pohjavesialueet A ja B sijoittuvat samaan hydrogeologiseen
kokonaisuuteen Jaakonkangas A:n ja B:n pohjavesialueiden kanssa, ja alueet tulee
siten yhdistää. Yhdistetyn alueen nimi on Iso-Aimojärvi, ja sen uusi tunnus on
12614124. Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat
yhdistetyllä pohjavesialueella hyvät, ja alue tulee siten luokitella 2-luokkaan.
Yhdistetyn pohjavesialueen rajaus on esitetty
pohjavesialueiden vanhat rajaukset liitteessä 15.
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Isokankaan (12614120), Jalankankaat A:n ja B:n (12614117A ja 12614117B),
Kurpunkankaan (12614119), Peräkangas A:n ja B:n (12614118A ja 12614118B),
Rytinginkankaan (12614121), Saarilamminkankaan (12614122) ja SaarilampiKettulampi A:n (12614102A) pohjavesialueiden yhdistäminen sekä luokituksen
nostaminen 2E-luokkaan
Isokangas, Jalankankaat A ja B, Kurpunkangas, Peräkangas A ja B, Rytinginkangas,
Saarilamminkangas ja Saarilampi-Kettulampi A sijoittuvat suuren, Posion halki
kulkevan itä-länsisuuntaisen harjujakson varrelle. Pohjavesialueiden kattama alue
käsittää laajan ja geomorfologialtaan monimuotoisen kokonaisuuden, joka sisältää
selänteitä, tasanteita, laajentumia ja suppia sekä suppalampia. Muodostuman
pinnassa on myös tuuli- ja rantakerrostumia. Muodostumaa halkovat matalat uomat,
joita pitkin pohjavesialueiden rajat on alun perin määritetty. II luokkaan luokiteltua
Saarilampi-Kettulampi A:n pohjavesialuetta lukuun ottamatta kaikki pohjavesialueet on
luokiteltu III luokkaan.
Pohjavesialueilla tehtyjen maaperäkairausten perusteella kerrospaksuudet ovat
alueella paikoin erittäin suuret ja harjun ytimen kohdalla lajittunutta hiekkaa ja soraa on
yli 35 metriä. Harjun ydinosan ulkopuolellakin lajittuneen hiekan kerrokset ovat
paksuja, ja olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat
koko pohjavesialuekokonaisuudella hyvät. Aluekokonaisuuden laskennallinen
antoisuus on noin 6700 m3/d.
Muodostumaa halkovat uomat ovat matalia, eivätkä ne katkaise muodostumaa, jossa
kerrospaksuudet ovat kymmeniä metrejä. Vettä hyvin johtavat kerrokset jatkuvat
uomien allakin. Pohjavesialueet muodostavat siten hydrogeologisen kokonaisuuden,
ja ne tulee yhdistää. Lisäksi kokonaisuuteen yhdistetään Saarilampi-Kettulampi A:n II
luokan
pohjavesialue.
Yhdistetty
pohjavesialue
soveltuu
yhdyskuntien
vedenhankintaan, ja se tulee luokitella 2-luokkaan. Lisäksi Saarilamminkankaalla
sijaitseva lähde täyttää E-luokan kriteerit, ja aluekokonaisuudella on muutoinkin
runsaasti pohjavesivaikutteisia lampia ja järviä, jolloin yhdistetty alue tulee luokitella
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2E-luokkaan. Yhdistetyn alueen nimeksi tulee Saarilamminkangas. ja sen tunnus on
12614180.
Yhdistetyn pohjavesialueen rajaus on esitetty
pohjavesialueiden vanhat rajaukset liitteessä 17.

kartalla

liitteessä

16,

ja

Isokangas A:n ja B:n (12614145A ja 12614145B) sekä Saarivaara A:n ja B:n
(12614137A ja 12614137B) yhdistäminen, rajausmuutos ja luokituksen
nostaminen 2E-luokkaan
Isokankaan pohjavesialueet A ja B sekä Saarivaaran pohjavesialueet A ja B
muodostavat laajan kokonaisuuden, josta Isokangas A käsittää valtaosan. Isokangas
B sijaitsee Isokangas A:n pohjoispuolella, kun taas Saarivaara A ja B sijoittuvat
Isokangas A:n eteläpuolelle. Neljän pohjavesialueen kokonaisuus käsittää laajan ja
kumpuilevan deltamuodostuman, jonka pinnassa on tuuli- ja rantakerrostumia. Kaikki
neljä pohjavesialuetta on luokiteltu III luokkaan.
Isokangas A:n
pohjavesialueella
tehdyn
maaperäkairauksen
perusteella
muodostuman aines koostuu pääosin hiekasta ja sorasta. Kerrospaksuudet ovat melko
suuret. Kairauspisteeseen asennetusta pohjaveden havaintoputkesta tehdyn
antoisuuspumppauksen tuotto jäi alhaiseksi, noin 10 m3/d. Erittäin laaja-alaisen
muodostuman osalta kairauspisteitä olisi todennäköisesti pitänyt tehdä enemmän, jotta
antoisuuspumppauksen
kannalta
potentiaalisempi
kohde
olisi
löydetty.
Maastotarkastelujen perusteella alueella on paksut lajittuneen aineksen kerrokset, ja
olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat hyvät. Alueen
lähteisyys myös kertoo pohjaveden muodostumisesta alueella.
Pohjavesialueiden katsotaan muodostavan geologisen kokonaisuuden, jolloin ne tulee
yhdistää. Yhdistetyn pohjavesialueen rajausta korjataan vielä siten, että Saarivaaran
moreeniselänne alueen kaakkoisosassa rajataan ulkopuolelle. Lisäksi alueen
rajaukseen tehdään muita pieniä muutoksia, joiden myötä se vastaa jatkossa
paremmin alueen maaperää.
Pohjavesialueella sijaitsevat lähteet ovat inventoinnin mukaan E-luokan tarkoittamia
luonnontilaisia, pohjavedestä suoraan riippuvaisia, merkittäviä ja muun lainsäädännön
nojalla suojeltuja ekosysteemejä. Yhdistetty pohjavesialue luokitellaan siten 2Eluokkaan. Yhdistetyn pohjavesialueen nimeksi tulee Isokangas ja sen uusi tunnus on
12614145.
Yhdistetyn pohjavesialueen rajaus on esitetty
pohjavesialueiden vanhat rajaukset liitteessä 19.

kartalla

liitteessä

18,

ja

Jäkälämaan pohjavesialueiden A ja B (12614159A ja 12614159B) yhdistäminen
Jäkälämaan
pohjavesialueet
A
ja
B
sijoittuvat
itä-länsisuuntaiseen
harjumuodostumaan, jonka kerrospaksuudet vaihtelevat 10-30 metrin välillä. I
luokkaan luokiteltu Jäkälämaa A kattaa muodostuman itäosan, ja alueella sijaistee
Tolvan vesiosuuskunnan vedenottamo. III luokkaan luokiteltu Jäkälämaa B kattaa
muodostuman länsiosan. Pohjavesialueet muodostavat geologisen kokonaisuuden, ja

9/118

ne tulee siten yhdistää. Yhdistetyn alueen nimeksi tulee Jäkälämaa, ja sen uusi tunnus
on 12614159. Pohjavesialue luokitellaan 1-luokkaan.
Yhdistetyn pohjavesialueen rajaus on esitetty
pohjavesialueiden vanhat rajaukset liitteessä 21.

kartalla

liitteessä

20,

ja

Jänkälä A:n pohjavesialueen (12614144A) luokituksen nostaminen 2E-luokkaan
ja rajausmuutos
Jänkälä A:n III luokan pohjavesialue sijoittuu Pikku Teuronvaaran pohjoispuolelle
kerrostuneisiin lajittuneen aineksen kerrostumiin. Jänkälä A:n laskennallinen antoisuus
on noin 280 m3/d.
Jänkälä A sijoittuu itä-länsisuuntaiseen, lajittuneesta aineksesta koostuvaan kapeaan
muodostumaan, jossa on paikoin harjumaisia piirteitä. Muodostumaan liittyy useampia
lähdepurkaumia. Muodostuman länsipäässä peruskallio nousee maanpinnalle ja tällä
alueella kallion päällä ei käytännössä ole ollenkaan maakerroksia. Pohjavesialueen
rajausta on tältä osin syytä korjata niin, että kalliopaljastumat rajataan alueen
ulkopuolelle. Itää kohti kerrospaksuus kasvaa ja muodostuma muuttuu paikoin
harjumaiseksi. Virtaama on alueen keskiosassa sijaitsevassa lähdepurossa
kohtalainen (noin 50-70 m3/d). Lisäksi lähdeinventoinnin perusteella alueella sijaitsevat
lähdekohteet ovat pohjavesialueluokan E tarkoittamia pohjavedestä suoraan
riippuvaisia, merkittäviä, luonnontilaisia ja muun lainsäädännön nojalla suojeltuja
ekosysteemejä. Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta
ovat Jänkälä A:n alueella melko hyvät, ja koko pohjavesialueella muodostuu pohjavettä
yli 100 m3/d. Pohjavesialueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan ja
se tulee luokitella 2E-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 22.
Jänkälä B:n pohjavesialueen (12614144B) poistaminen luokituksesta
Jänkälä B:n III luokan pohjavesialue sijoittuu Pikku Pihlajavaaran pohjoispuolelle ja
Jänkälä A:n pohjavesialueen itäpuolelle. Jänkälä B:n laskennallinen antoisuus on noin
85 m3/d. Pohjavesialueiden välissä on suo. Maastotarkastelun perusteella Jänkälä B
on pienialainen, matala ja A-alueesta erillinen muodostuma, jonka aines vaikuttaa
huonosti lajittuneelta. Heikkotuottoisen ja pienialaisen Jänkälä B:n ei katsota
soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan ja se voidaan poistaa luokituksesta.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 22.
Kari-Teerijärven (12614154) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Kari-Teerijärven III luokan pohjavesialue sijoittuu melko pienialaiseen, loivasti luodekaakkosuuntaiseen harjumuodostumaan, joka käsittää kumpuilevia selänteitä.
Pohjavesialueella tehdyn maaperäkairauksen perusteella kerrospaksuudet jäävät
ohuiksi, sillä kairauspisteessä peruskallion päällisen sorakerroksen paksuus oli vain
kolme metriä. Kairatessa ei myöskään havaittu pohjavettä tai pohjavedenpintaa.
Kallion
päälle
kerrostuneessa
muodostumassa
olosuhteet
pohjaveden
muodostumisen ja etenkin varastoitumisen kannalta ovat heikot. Pohjavesialueen ei
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siten katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, ja se voidaan siten poistaa
luokituksesta.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 23.
Kelliniemen (12614128) pohjavesialueen luokituksen nostaminen 2-luokkaan
Kelliniemen III luokan pohjavesialue sijoittuu matalaan deltamuodostumaan, joka on
osa pidempää, itä-länsisuuntaista harjujaksoa. Muodostuman pinnassa on sekä rantaettä tuulikerrostumia, jotka käsittävät muun muassa tasanteita, hiekkarantoja ja
dyyniselänteitä.
Pohjavesialueen eteläosaan tehdyn maaperäkairauksen perusteella muodostuman
aines on soraa. Muodostuma on pinnastaan melko laakea, mutta lajittuneen aineksen
kerrospaksuudet ovat vähintään kymmenen metriä. Kairauspisteeseen asennetusta
pohjaveden havaintoputkesta tehdyn antoisuuspumppauksen perusteella pisteen
antoisuus on noin 300 m3/d. Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja
varastoitumisen kannalta ovat alueella hyvät, ja pohjavesialue soveltuu yhdyskutien
vedenhankintaan. Alue tulee siten luokitella 2-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 24.
Kiihkeäkankaan pohjavesialueiden A, B ja C (12614136A, 12614136B ja
12614136C) poistaminen luokituksesta
Kiihkeäkankaan III luokan pohjavesialueet A, B ja C sijoittuvat matalaan
deltamuodostumaan sekä sen ympäristöön. Kiihkeäkangas A kattaa varsinaisen
deltan, ja pienialaisemmat pohjavesialueet B ja C sijoittuvat sen liepeille: B
lounaispuolelle ja C itäpuolelle.
Kiihkeäkangas A:n pohjavesialueella tehdyn maaperäkairauksen perusteella aines on
pinnassa runsaan metrin paksuudelta hiekkaa ja sen alla runsaasti hienoainesta
sisältävää hiekkaa. Kairauspiste sijoittuu vanhalle maa-ainestenottamisalueelle.
Ottamisalueen monttu on kuitenkin matala, jolloin muodostuman luonnontilaisissa
osissa hienoaineksen päällinen hiekkakerros on muutamia metrejä paksumpi kuin
kairauspisteessä. Kairauspisteen katsotaan edustavan muodostuman geologisia
olosuhteita melko hyvin, sillä se sijoittuu muodostuman keskiosaan, joka käsittää
muodostuman korkeimman osan.
Maastotarkastelun perusteella olosuhteet ovat samanlaiset myös Kiihkeäkankaan
pohjavesialueilla B ja C. Molemmat ovat laakeita ja pienialaisia ja kerrospaksuudet ovat
niissä ohuet. Karkeaa lajittunutta ainesta ei juurikaan esiinny.
Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta katsotaan olevan
kaikilla kolmella pohjavesialueella heikot. Kiihkeäkankaan pohjavesialueiden A, B ja C
ei siten katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan ja ne voidaan poistaa
luokituksesta.
Pohjavesialueet on esitetty kartalla liitteessä 25.
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Koirakankaan (12614161) pohjavesialueen luokituksen nostaminen 2-luokkaan
Koirakankaan pohjavesialue sijoittuu itä-länsisuuntaiseen harjumuodostumaan, joka
kohoaa ympäristöstään korkeimmillaan noin 15-20 metriä. Muodostuma käsittää
pyöreähkön harjuselänteen ja siihen liittyviä suppia. Pohjavesialueella tehdyn
maaperäkairauksen perusteella alueella on melko paksut lajittuneen soran ja hiekan
kerrokset. Kairauspisteeseen asennetusta pohjaveden havaintoputkesta suoritetun
antoisuuspumppauksen perusteella pisteen antoisuus on noin 130 m3/d. Olosuhteet
pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat alueella hyvät, ja alue
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialue tulee siten luokitella 2luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 26.
Koirakangas A:n (12614141A) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Koirakangas A:n pohjavesialue sijoittuu matalaan, pohjois-eteläsuuntaiseen,
deltamaiseen muodostumaan. Alueen ympärillä on ojitettuja soita, ja etelässä ja idässä
alue rajoittuu Livojokeen. Muodostuman pinnassa on rantakerrostumia ja
sulamisvesiuomia.
Pohjavesialueella on Poski-hankkeen yhteydessä tehty maaperäkairaus, jonka
perusteella muodostuman aines on hiekkaa ja soraa 7,3 metrin syvyydessä alkavaan
moreenikerrokseen
saakka.
Kairauspisteeseen
asennetusta
pohjaveden
havaintoputkesta yritettiin tehdä antoisuuspumppaus, mutta hienoaines tukki putken
siiviläosan, eikä vettä saatu pumpattua. Maatutkaluotausten perusteella lajittuneen
aineksen kerrospaksuudet ovat kuitenkin muodostumassa melko ohuet, keskimäärin
vain 2,5 metriä. Tutkimusten perusteella paksuimmat lajittuneen aineksen kerrokset
sijoittuvat kairauspisteen ja maa-ainestenottoalueiden ympäristöön, ja jäävät
pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta melko pienialaisiksi.
Pohjavesialueen ei siten katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, ja se
voidaan poistaa luokituksesta.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 27.
Kokkovaaran (12614504) ja Pyörreselänkankaan (12614503) pohjavesialueiden
yhdistäminen ja luokituksen nostaminen 2-luokkaan
Kokkovaaran ja Pyörreselänkankaan III luokan pohjavesialueet ovat osa Posiota
halkovaa itä-länsisuuntaista saumaharjujaksoa. Pohjavesialueet käsittävät laajan,
ympäristöstään paikoin yli 20 metriä kohoavan harjualueen, johon liittyy
selännemuotoja, suppia ja tasanteita. Lisäksi muodostuman pinnassa on tuuli- ja
rantakerrostumia. Molempien pohjavesialueiden keskiosan suurimpiin suppiin on
muodostunut lampia, jotka ovat pohjavesivaikutteisia.
Pohjavesialueilla tehtyjen maatutkaluotausten ja maastotarkastelujen perusteella
kerrospaksuudet ovat alueella huomattavan paksut ja aines pääosin hiekkavaltaista.
Karkeamman aineen kerrostumia esiintyy etenkin harjun pääselänteen alueella.
Pohjavesialueet muodostavat hydrogeologisen kokonaisuuden, ja alueet tulee siten
yhdistää. Rajausta on syytä tarkistaa Pyörreselänkankaan länsipään osalta, jossa
muodostuma jatkuu selvästi yhtenäisenä vielä länttä kohti nykyisen rajauksen
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ulkopuolelle (Kurenniemi). Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen
kannalta ovat hyvät, ja yhdistetyn pohjavesialueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien
vedenhankintaan. Pohjavesialue tulee siten luokitella 2-luokkaan. Yhdistetyn alueen
nimi on Pyörrelänkangas, ja sen uusi tunnus on 12614510.
Yhdistetyn pohjavesialueen rajaus on esitetty
pohjavesialueiden vanhat rajaukset liitteessä 29.

kartalla

liitteessä

28,

ja

Kokkovaaran pohjavesialueiden A, B ja C (12614133A, 12614133B ja 12614133C)
yhdistäminen ja luokituksen nostaminen 2-luokkaan
Kokkovaaran III luokan pohjavesialueet A, B ja C muodostavat kokonaisuuden, joka
sisältää harjuselänteen lievealueineen sekä tuuli- ja rantakerrostumia, erityisesti
dyyniselänteitä. Kokkovaara A muodostaa pääosan alueesta, ja sen eteläpuolella
sijaitsevat pienialaisemmat Kokkovaara B ja C.
Kokkovaara A:n pohjavesialueella tehdyn maaperäkairauksen perusteella alueella on
ainakin kymmenen metrin syvyyteen saakka ulottuvat lajittuneen hiekan ja soran
kerrokset. Kairauspisteeseen asennetusta pohjaveden havaintoputkesta ei pystytty
tekemään antoisuuspumppausta, koska pohjavedenpinta oli liian syvällä. Alueella on
paksut lajittuneen aineksen kerrokset, ja olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja
varastoitumisen kannalta ovat alueella hyvät. Kokkovaaran pohjavesialueet A, B ja C
sijoittuvat maastotarkastelun perusteella samaan hydrogeologiseen kokonaisuuteen,
ja pohjavesialueet tulee siten yhdistää. Yhdistetty pohjavesialue soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan, ja se tulee siten luokitella 2-luokkaan. Alueen nimi on jatkossakin
Kokkovaara ja sen uusi tunnus on 12614133.
Yhdistetyn pohjavesialueen rajaus on esitetty
pohjavesialueiden vanhat rajaukset liitteessä 31.

kartalla

liitteessä

30,

ja

Korouoman A:n (12614127A) pohjavesialueen luokituksen nostaminen 2Eluokkaan
Korouoman A:n III luokan pohjavesialue sijoittuu pitkään, kallioperän suurmurrokseen
kerrostuneeseen luode-kaakkosuuntaiseen harjujaksoon. Alue käsittää laajan ja
geomorfologialtaan monimuotoisen, selänteistä, supista ja laajentumista sekä tuuli- ja
rantakerrostumista koostuvan kokonaisuuden. Alue kuuluu Korouoma-Jaakonkankaan
harjujensuojeluohjelma-alueeseen (HSO).
Pohjavesialueella tehtyjen maastotarkastelujen ja lähdeinventointien perusteella
pohjavesialue sijoittuu laajaan muodostumakokonaisuuteen, ja olosuhteet pohjaveden
muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat alueella hyvät. Pohjavesialueen
katsotaan antoisuutensa ja muiden hydrogeologisten ominaisuuksiensa puolesta
soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Lisäksi alueella on E-luokan tarkoittama
pohjavedestä suoraan riippuvainen, merkittävä, luonnontilainen ja muun
lainsäädännön nojalla suojeltu maaekosysteemi. Pohjavesialue tulee siten luokitella
2E-luokkaan. Pohjavesialueen nimi on jatkossa Korouoma. Pohjavesialueen tunnus
pysyy ennallaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 32.
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Korouoma B:n (12614127AB) pohjavesialueen luokituksen nostaminen 2luokkaan ja nimimuutos
Korouoman B:n III luokan pohjavesialue sijoittuu pitkään, kallioperän suurmurrokseen
kerrostuneeseen luode-kaakkosuuntaiseen harjujaksoon. Alue käsittää laajan ja
geomorfologialtaan monimuotoisen, selänteistä, supista ja laajentumista sekä tuuli- ja
rantakerrostumista koostuvan kokonaisuuden. Alue kuuluu Korouoma-Jaakonkankaan
harjujensuojeluohjelma-alueeseen (HSO). Korouoma B sijaitsee Korouoma A:n
kaakkoispuolella.
Korouoma B:n eteläpäässä tehdyn maaperäkairauksen perusteella muodostuman
aines on hiekkaa, soraa ja kivistä materiaalia. Kairauspisteeseen asennetusta
havaintoputkesta tehdyn antoisuuspumppauksen perusteella pisteen antoisuus on
noin 90 m3/d. Kairauspiste sijoitettiin aivan muodostuman reunaosiin, jotta se saatiin
sijoitettua pohjavesialueen lähes kokonaan kattavan Natura-alueen ulkopuolelle. Tämä
osa muodostumasta kuitenkin käsittää ohuempia, varsinaisesta harjumuodostumasta
levinneitä kerrostumia. Kairauksen ja antoisuuspumppauksen perusteella ei siten
saada kattavaa käsitystä koko muodostuman pohjavesiolosuhteista. Koko
muodostuman antoisuus on suurempi kuin kairatun pisteen antoisuus, ja
pohjavesialueen katsotaan siten soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Alue tulee
luokitella 2-luokkaan. Pohjavesialueelle annetaan uusi nimi, Lohijärvenkankaat, jotta
se jatkossa erottuu paremmin Korouoman pohjavesialueesta. Pohjavesialueen tunnus
pysyy ennallaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 33.
Kuorikkikankaan (12614157) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Kuorikkikankaan III luokan pohjavesialue sijoittuu itä-länsisuuntaiseen, kumpuilevaan
muodostumaan, jonka itäpäässä on melko runsaasti dyynejä. Pohjavesialueella tehdyn
maaperäkairauksen
perusteella
pohjavesialueen
länsipää
sijoittuu
moreenimuodostumaan, jonka pinnassa on ohut hiekkakerros. Kairauspisteeseen
asennetusta pohjaveden havaintoputkesta yritettiin tehdä antoisuuspumppaus, mutta
vesi ei riittänyt pumpattavaksi. Tulos on johdonmukainen kairaustuloksen kanssa, sillä
pohjavesipinta on muodostumassa moreenikerroksessa. Maastotarkastelun
perusteella alueen itäpää taas käsittää lähinnä tuulikerrostumia (dyyniselänteitä).
Pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta oleellisia karkean, lajittuneen
aineksen kerroksia on muodostumassa heikosti. Muodostuman todellinen antoisuus
jää siten heikoksi. Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta
ovat muodostumassa siten heikot, eikä alueen katsota soveltuvan yhdyskuntien
vedenhankintaan. Pohjavesialue voidaan siten poistaa luokituksesta.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 34.
Kypäräniemi A:n (12614142A) pohjavesialueen luokituksen nostaminen 2luokkaan
Kypäräniemi A:n III luokan pohjavesialue sijoittuu Posionjärven länsirannalle. Alue
sijoittuu luode-kaakkosuuntaiseen harjumuodostumaan. Pohjavesialueella on tehty
yksi maaperäkairaus, jonka perusteella maaperän aines on karkeaa lajittunutta soraa
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sekä kivistä materiaalia. Kairauspisteeseen asennetusta pohjaveden havaintoputkesta
tehdyn antoisuuspumppauksen perusteella pisteen antoisuus on vähintään noin 180
m3/d. Pohjavesialueen katsotaan sekä antoisuutensa että hydrogeologisten
ominaisuuksiensa puolesta soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, ja se tulee
siten luokitella 2-luokkaan. Alueen nimi on jatkossa Kypäräniemi. Alueen tunnus
pysyy ennallaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 35.
Kypäräniemi B:n (12614142B) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Kypäräniemi B:n III luokan pohjavesialue sijoittuu Posionjärven länsirannalle, ja
sijaitsee jokiuoman erottamana Kypäräniemi A:n kaakkoispuolelle. Pienialainen
Kypäräniemi B on kerrostunut Kypäräsaari-nimisen moreenimaisen kohouman
kylkeen. Kypäräniemi B:n pohjavesialueella tehdyn maastotarkastelun perusteella alue
poikkeaa Kypäräniemi A:n pohjavesialueesta ollen moreenimaisempi ja matalampi.
Maastotarkastelun perusteella alue ei ole osa samaa muodostumakokonaisuutta kuin
Kypäräniemi A. Pienialaisessa Kypäräniemi B:n moreenimuodostumassa olosuhteet
pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat heikot. Alueen ei katsota
soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan ja se voidaan poistaa luokituksesta.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 35.
Livojoki A:n (12614126A) pohjavesialueen luokituksen nostaminen 2E-luokkaan
Livojoki A:n III luokan pohjavesialue on kerrostunut Livojokilaaksoon, joen kaakkois- ja
eteläpuolelle. Pohjavesialueella tehtyjen maatutkaluotauksien ja maastotarkastelujen
perusteella lajittuneen aineksen kerrokset ovat varsinkin jokivarressa huomattavan
paksuja. Aines on muodostuman pintaosissa hiekkavaltaista. Pohjavedenpintaa ei
tutkausten perusteella pystytty havaitsemaan, sillä kerrospaksuudet olivat niin suuret.
Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat alueella
hyvät. Pohjavesialueen katsotaan siten soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan.
Kesällä 2018 tehdyn inventoinnin mukaan pohjavesialueella on lisäksi E-luokan
tarkoittamia pohjavedestä suoraan riippuvaisia, luonnontiaisia, merkittäviä ja muun
lainsäädännön nojalla suojeltuja maaekosysteemejä. Pohjavesialue tulee siten
luokitella 2E-luokkaan. Jatkossa pohjavesialueen nimi on Livojoki. Alueen tunnus
pysyy ennallaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 36.
Livojoki B:n ja C:n (12614126B ja 12614126C) pohjavesialueiden poistaminen
luokituksesta
Livojoen III luokan pohjavesialueet B ja C ovat kerrostuneet Livojokilaaksoon, joen
pohjois/luoteispuolelle.
Pohjavesialueilla
tehtyjen
maatutkaluotausten
ja
maastotarkastelujen perusteella kummallakin pohjavesialueella aines on
moreenimaista ja kallionpinta hyvin lähellä maanpintaa. Kerrospaksuudet jäävät
alueella ohuiksi, ja olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta
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ovat alueilla heikot. Pohjavesialueiden ei katsota soveltuvan
vedenhankintaan, ja ne voidaan siten poistaa luokituksesta.

yhdyskuntien

Pohjavesialueet on esitetty kartalla liitteessä 36.
Maaninkavaaran pohjavesialueen (12614146) luokitteleminen E-luokkaan
Maaninkavaaran III luokan pohjavesialue sijoittuu Ahovaaran rinteeseen ja koostuu
pääosin moreenimaisesta aineksesta. Kasvillisuus rinteen alapuolella on rehevää.
Pohjavesialueen eteläosassa on pienialainen, tihkupintamainen lähde, josta alkaa
lähdepuro. Lähteessä tai lähdepurossa ei talvella 2018 tehdyn maastotarkastelun
aikaan ole ollut virtaamaa ollenkaan, ja kesällä 2018 tehdyn maastotarkastelun aikaan
virtaama oli heikko. Lähteessä ja siitä alkavassa purossa kuitenkin esiintyy
pohjavesivaikutteista sammallajistoa, mm. kinnassammalet, hetekuirisammal ja
erilaiset lehväsammalet. Pohjavesialueen antoisuus jää heikoksi, ja muodostuman
moreenimaisen aineksen huomioiden olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja
varastoitumisen kannalta ovat alueella heikot, eikä alueen siten katsota soveltuvan
yhdyskuntien
vedenhankintaan.
Pohjavesialueella
kesällä
2018
tehdyn
lähdeinventoinnin mukaan tihkupintamainen lähde ja siitä alkava lähdepuro
muodostavat kuitenkin kokonaisuuden, joka on pohjavesialueluokan E tarkoittama
pohjavedestä suoraan riippuvainen, luonnontilaisen kaltainen, merkittävä ja muun
lainsäädännön nojalla suojeltu ekosysteemi. Pohjavesialue tulee siten luokitella Eluokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 37.
Mesiharjun pohjavesialueiden A, B ja C (12614505A, 12614505B ja 12614505C)
yhdistäminen sekä luokitteleminen 1E-luokkaan
Mesiharjun pohjavesialueet A, B ja C sijoittuvat laajaan ja geomorfologialtaan
monimuotoiseen harjumuodostumaan, joka käsittää runsaasti kumpuja, suppia ja
tasanteita. Lisäksi alueella on pieniä suppiin syntyneitä lampia ja järviä, jotka
todennäköisesti ovat pohjavesivaikutteisia. Muodostumakokonaisuus on osa pitkää,
Posion halki itä-länsisuunnassa kulkevaa harjujaksoa. Keskimmäisenä sijaitseva
Mesiharju A on luokiteltu I luokkaan ja alueella sijaitsee Lohirannan vesiosuuskunnan
vedenottamo. III luokan alueet Mesiharju B ja C sijaitsevat A:n molemmin puolin: B
koillispuolella ja C lounaispuolella.
Maastotarkastelun perusteella pohjavesialueet muodostavat hydrogeologisen
kokonaisuuden, ja ne tulee siten yhdistää. Mesiharju A:n alueella on lisäksi lähteitä ja
lähteikköjä, jotka inventointien mukaan sisältävät mm. huurresammalia. Nämä lähteet
ja lähteiköt ovat E-luokan tarkoittamia pohjavedestä suoraan riippuvaisia, merkittäviä,
luonnontilaisia ja muun lainsäädännön nojalla suojeltuja ekosysteemejä. Yhdistetty
pohjavesialue tulee siten luokitella 1E-luokkaan. Yhdistetyn alueen nimeksi tulee
Mesiharju ja sen uusi tunnus on 12614505.
Yhdistetyn pohjavesialueen rajaus on esitetty
pohjavesialueiden vanhat rajaukset liitteessä 39.

kartalla

liitteessä

38,

ja
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Mäntyjärvi i A:n pohjavesialueen luokituksen nostaminen 2-luokkaan
Mäntyjärvi i A:n III luokan pohjavesialue sijoittuu Mäntyjärven itäpuolella sijaitsevaan
harjumuodostumaan. Pohjavesialue sisältää alueen länsireunassa (järven rannan
tuntumassa) sijaitsevan harjuselänteen sekä sen itäpuolelle kerrostuneita laajentuman
hiekkoja. Selänne on järven puoleiselta osaltaan jyrkkärinteinen ja kohoaa
ympäristöstään noin kymmenen metriä. Alueella on useita hiekkarantoja.
Pohjavesialueella tehtiin kesällä 2018 maastotarkastelu, minkä lisäksi alueen
itälaidassa sijaitsevasta kaivosta tehtiin lyhytkestoinen antoisuuspumppaus. Kaivo ei
ole
ollut
vedenhankintakäytössä
viime
vuosina.
Kaivosta
suoritetun
antoisuuspumppauksen perusteella alueelta saadaan kuitenkin pohjavettä vähintään
100 m3/d. Muodostuman aines vaikuttaisi maastotarkastelun perusteella olevan
pääosin hiekkavaltaista. Pohjavesialueen katsotaan antoisuutensa sekä muiden
hydrogeologisten
ominaisuuksiensa
puolesta
soveltuvan
yhdyskuntien
vedenhankintaan, ja alue tulee luokitella 2-luokkaan. Pohjavesialueen nimi muutetaan
yksinkertaisempaan muotoon Mäntyjärvi. Alueen tunnus pysyy ennallaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 40.
Mäntyjärvi i B:n (12614155B) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Mäntyjärvi i B:n III luokan pohjavesialue sijoittuu Mäntyjärven länsipuolella sijaitsevaan
harjuselänteeseen, joka on pohjoisosastaan kapeahko ja muuttuu laakeammaksi kohti
alueen keski- ja eteläosia.
Pohjavesialueen pohjoispäässä tehdyn maaperäkairauksen perusteella aines
peruskallion päällä on soraa ja kiveä noin viiden metrin paksuudelta. Kairatessa ei
havaittu pohjavettä, eikä kairauspisteeseen siten asennettu pohjaveden
havaintoputkeakaan. Koska peruskallionpäälliset lajittuneen aineksen kerrokset jäävät
alueella melko ohuiksi, ovat olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen
kannalta heikot. Pohjavesialueen pohjoispäässä sijaitseva lähteen virtaama on heikko,
eikä lähde myöskään täytä kesällä 2018 tehdyn inventoinnin mukaan E-luokan
kriteerejä merkittävyyden osalta. On mahdollista, että kalliokynnykset jakavat
pohjavesialueen useiksi pieniksi ”taskuiksi”, jotka eivät ole hydrogeologisesti
yhteydessä toisiinsa. Tämä selittää sen, että kairauspisteessä pohjavedenpintaa ei
havaittu ollenkaan, mutta lähteen kohdalla pohjavettä taas purkautuu jonkin verran.
Yksittäisten kalliopainaumiin muodostuneiden pohjavesiesiintymien antoisuudet jäävät
heikoiksi (alle 100 m3/d). Pohjavesialueen ei katsota soveltuvan yhdyskuntien
vedenhankintaan, ja se voidaan siten poistaa luokituksesta.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 40.
Mäntyjärvi ii:n (12614165) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Mäntyjärvi ii:n pohjavesialue sijoittuu laakeaan, ympäristöstään korkeimmillaan noin
viisi metriä kohoavaan muodostumaan. Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan.
Alueelle tehtiin kesällä 2018 maastotarkastelu, jonka perusteella lajittuneen aineksen
kerrospaksuudet ovat melko ohuet. Alueen itäosassa sijaitsevan vanhan maaainestenottamisalueen pohja on paikoin kostea, mikä viittaa pohjavedenpinnan
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läheisyyteen. Monttualue on matala, ja pohjaveden pinnan yläpuolinen kerrospaksuus
on vain 2-3 metriä. Pohjavesialueen länsiosa sisältää paljon soistumaa, ja lajittuneen
aineksen kerrokset vaikuttavat epäyhtenäisiltä. Pohjavesialueen itäosa vaikuttaa
pohjavesiolosuhteiltaan hieman länsiosaa paremmalta, mutta alue jää kuitenkin melko
pienialaiseksi, ja kerrospaksuudet ovat pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen
kannalta ohuet. Pohjavesialueen ei huonon varastotilavuutensa vuoksi katsota
soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 40.
Palokankaan (12614116), Saarilampi-Kettulampi B:n ja C:n (12614102B ja
12614102C) pohjavesialueiden yhdistäminen sekä luokitteleminen 2-luokkaan
Palokankaan ja Saarilampi-Kettulampi B:n ja C:n pohjavesialueet sijoittuvat suuren,
Posion halki kulkevan itä-länsisuuntaisen saumaharjujakson varrelle. Palokangas on
luokiteltu III luokkaan ja Saarilampi-Kettulampi B ja C II luokkaan. Pohjavesialueiden
kattama alue käsittää laajan ja geomorfologialtaan monimuotoisen kokonaisuuden,
joka sisältää selänteitä, tasanteita, laajentumia ja runsaasti suppia sekä suppalampia.
Muodostuman pinnassa on myös tuuli- ja rantakerrostumia.
Palokankaan pohjavesialueella on tehty maaperäkairaus, jonka perusteella aines on
muodostumassa hienoa hiekkaa ja soraa. Kerrospaksuudet ovat laajassa ja
monimuotoisessa muodostumassa paljon kairattua syvyyttä paksummatkin.
Kairauspisteeseen
asennetusta
pohjaveden
havaintoputkesta
tehdyn
3
antoisuuspumppauksen perusteella pisteen antoisuus on noin 170 m /d, ja koko
muodostuman antoisuus on merkittävästi suurempikin. Olosuhteet pohjaveden
muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat muodostumassa hyvät.
Pohjavesialue soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan ja se tulee luokitella 2luokkaan. Palokankaan pohjavesialue muodostaa hydrogeologisen kokonaisuuden
Saarilampi-Kettulampi B:n ja C:n pohjavesialueiden kanssa, jolloin alueet tulee
yhdistää. Yhdistetyn alueen nimi on jatkossa Palokangas, ja sen uusi tunnus on
12614102.
Yhdistetyn pohjavesialueen rajaus on esitetty
pohjavesialueiden vanhat rajaukset liitteessä 42.

kartalla

liitteessä

41,

ja

Patolammen pohjavesialueiden A ja B (12614101A ja 12614101B) yhdistäminen
Patolammen pohjavesialueet A ja B sijoittuvat lähes pohjois-eteläsuuntaiseen
harjumuodostumaan, joka koostuu kaarevista, paikoin kapeista selänteistä sekä niihin
liittyvistä tasanteista ja laajentumista. Alueella sijaitsee Posion lämpö ja vesi Oy:n
käytössä olevat Himmerkin ja Patolampi-Kirintövaaran vedenottamot sekä Aarnin
varavedenottamo. Molemmat pohjavesialueet on luokiteltu I luokkaan.
Pohjavesialueet sijoittuvat samana harjumuodostumaan
ja
muodostavat
hydrogeologisen kokonaisuuden. Alueet tulee siten yhdistää. Yhdistämisen myötä
pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen rajaa on korjattu jonkin verran
vastaamaan paremmin maaperää vedenottamoiden ympäristöissä. Lisäksi
pohjavesialueen rajausta on korjattu kattamaan muodostumana kuuluva
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Häikänniemen selänne. Yhdistetty pohjavesialue luokitellaan 1-luokkaan. Alueen nimi
on jatkossakin Patolampi, ja sen uusi tunnus on 12614101.
Yhdistetyn pohjavesialueen rajaus on esitetty
pohjavesialueiden vanhat rajaukset liitteessä 44.

kartalla

liitteessä

43,

ja

Peräkankaan (12614149) pohjavesialueen luokituksen nostaminen 2-luokkaan
Peräkankaan III luokan pohjavesialue on osa suurta, geomorfologialtaan
monimuotoista, Posion halki itä-länsisuunnassa kulkevaa saumaharjujaksoa.
Peräkankaan kohdalla muodostuma käsittää harjuselänteitä, sivulaajentumia,
harjukumpuja, sulamisvesiuomia ja lukuisia suppia. Muodostuman pinnassa on
runsaasti ranta- ja tuulikerrostumia, ja alueen suuret dyyniselänteet ovat
valtakunnallisesti arvokkaita tuulikerrostumia (TUURA).
Pohjavesialueella on tehty yksi maaperäkairaus, joka sijoittuu laajan muodostuman
länsirajan tuntumaan. Kairauspisteessä maaperän aines oli koko kairatulta 8,6 metrin
syvyydeltä hienoa hiekkaa ja hiekkaa. Antoisuuspumppauksen avulla ei saatu kattavaa
käsitystä pisteen antoisuudesta, sillä vettä saatiin pumpattua noin 20 m3/d verran.
Tulokseen vaikuttaa se, että kairauspiste sijaitsee muodostuman lievealueella, melko
kaukana muodostuman varsinaisesta ydinosasta. Tämän vuoksi kairauksen ei voida
katsoa edustavan kattavasti koko muodostuman pohjavesiolosuhteita. Laajassa ja
geologialtaan
monimuotoisessa
muodostumassa
olosuhteet
pohjaveden
muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat kuitenkin hyvät, sillä muodostuman
lievealueelle sijoittuvassa kairauspisteessäkin lajittuneen hiekan kerrokset ovat paksut.
Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on suuri (noin 2000 m3/d), ja alueen
katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialue tulee siten
luokitella 2-luokkaan. Pohjavesialueen rajaukseen on tehty tekninen korjaus.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 45.
Pojunlinnanharjun pohjavesialueen (12614156) luokituksen nostaminen 2luokkaan
Pojunlinnanharjun
III
luokan
pohjavesialue
sijoittuu
kumpuilevaan
harjumuodostumaan, joka sijaitsee Posiota halkovan itä-länsisuuntaisen harjujakson
pohjoispuolella, Kokkovaaran pohjavesialueen välittömässä läheisyydessä.
Muodostuma kohoaa ympäristöstään 10-12 metriä ja sen pinnassa on paikoin tuuli- ja
rantakerrostumia. Pohjavettä purkautuu muodostumaa ympäröiville soille sekä
eteläpuoliseen Siltinginjokeen. Aines on hiekkavaltaista ja kerrospaksuudet melko
suuria. Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat
alueella hyvät, ja alueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Alue
tulee siten luokitella 2-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 28.
Porosaaren (12614150) pohjavesialueen luokituksen nostaminen 2-luokkaan
Porosaaren
III
luokan
pohjavesialue
sijoittuu
itä-länsisuuntaiseen
harjumuodostumaan, joka käsittää paikoin kumpumaisia selänteitä ja suppia.
Muodostuma kohoaa selvästi ympäristöstään. Pohjavesialueella tehtyjen
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maatutkaluotausten ja maastotarkastelujen perusteella kerrospaksuudet ovat alueella
suuret, ja aines pääosin karkeahkoa ja lajittunutta. Olosuhteet pohjaveden
muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat alueella hyvät, ja alueen katsotaan
soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialue tulee siten luokitella 2luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 46
Ristikankaan (12614162) pohjavesialueen luokituksen nostaminen 2-luokkaan
Ristikankaan
III luokan pohjavesialue
sijoittuu
luode-kaakkosuuntaiseen
harjumuodostumaan, jonka aines on pääosin hiekkaa ja kerrospaksuus noin 10-15
metriä. Pohjavesialueella on vuonna 1991 tehty maaperäkairauksia sekä
koepumppaus pisteestä 176 teholla 290 m3/d (Posion pohjavesitutkimus, 1992).
Pohjavesialueelta saadaan tutkimuksen mukaan koepumppauksen tehoa vastaava
määrä pohjavettä, eli noin 290 m3/d. Pohjavesialueen katsotaan siten soveltuvan
yhdyskuntien vedenhankintaan ja se tulee siten luokitella 2-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 47.
Ryönäkankaan (12614130) pohjavesialueen luokituksen nostaminen 2-luokkaan
Ryönäkankaan III luokan pohjavesialue sijoittuu laakeaan deltamuodostumaan, joka
liittyy suurempaan, itä-länsisuuntaiseen harjujaksoon. Muodostuma kohoaa
ympäristöstään noin 5-10 metriä, ja sen pinnassa on rantakerrostumia.
Pohjavesialueen eteläosaan on tehty yksi maaperäkairaus, jonka perusteella
maaperän aines koostuu pinnassa hiekasta ja syvemmällä sorasta, joka ulottuu
kahdeksan
metrin
syvyydessä
alkavaan
peruskallionpintaan
saakka.
Kairauspisteeseen
asennetusta
pohjaveden
havaintoputkesta
tehdyn
antoisuuspumppauksen perusteella pisteen antoisuus on vähintään noin 120 m3/d.
Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat alueella
hyvät, ja alueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialue
tulee siten luokitella 2-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 48.
Sukkasuon (12614506) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Sukkasuon III luokan pohjavesialue sijoittuu laajasta hiekkamuodostumasta
irronneeseen dyyniselänteeseen. Aines on alueella pääosin hienoa hiekkaa tai silttistä
hiekkaa. Kerrospaksuudet jäävät alueella melko ohuiksi, eikä alueella on varsinaista
harjumuodostumaa, joka sisältäisi karkeaa ainesta. Olosuhteet pohjaveden
muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat alueella heikot, eikä alueen siten
katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialue voidaan siten
poistaa luokituksesta.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 49.
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Tervakangas
A:n
(12614131A)
ja
Tervakangas
pohjavesialueiden luokitteleminen 2E-luokkaan

B:n

(12614131B)

Tervakankaan III luokan pohjavesialueet A ja B sijoittuvat katkonaiseen harjujaksoon,
joka on kerrostunut vaarojen väliseen painanteeseen. Muodostuma on kerrostunut
kallioiden päälle, ja pohjavesialueiden välissä on noin 650 metrin pituinen, rajaamaton
alue, jolla kallionpinta nousee paikoin kalliopaljastumiksi. Pohjavesimuodostumien ei
siten katsota kuuluvan samaan geologiseen kokonaisuuteen, eikä alueita siten
yhdistetä.
Muodostumien aines on kivistä soraa, ja lisäksi esiintyy suuria lohkareita sekä paikoin
hiekkaa. Kerrospaksuudet ovat suurimmillaan noin kymmenen metriä A-alueen
itäosassa sekä B-alueella. Tervakangas A:n laskennallinen antoisuus on noin 210 m3/d
ja Tervakangas B:n noin 200 m3/d.
Molemmilla pohjavesialueilla on lisäksi lähteitä, jotka kesällä 2018 tehtyjen
inventointien mukaan edustavat pohjavesialueluokan E tarkoittamia pohjavedestä
suoraan riippuvaisia, merkittäviä, luonnontilaisia ja muun lainsäädännön nojalla
suojeltuja ekosysteemejä.
Pohjavesialueiden katsotaan antoisuutensa sekä pohjavesiolosuhteidensa puolesta
soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Molemmat pohjavesialueet tulee siten
luokitella 2E-luokkaan. Tervakangas A:n nimi on jatkossa Tervakangas, ja
Tervakangas B nimetään uudelleen Lavakankaaksi (muodostuman nimi
peruskartalla), jotta pohjavesialueet erottuvat jatkossa selkeämmin toisistaan.
Pohjavesialueiden tunnukset pysyvät ennallaan.
Tervakankaan pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 50, ja Lavakankaan
liitteessä 51.
Tervakangas-Juutisenniemen
nostaminen 2E-luokkaan

(12614125)

pohjavesialueen

luokituksen

Tervakangas-Juutisenniemen III luokan pohjavesialue sijoittuu murroslaaksoon
kerrostuneeseen, itä-länsisuuntaiseen harjujaksoon. Alue käsittää korkean selänteen,
joka alueen keskiosassa kulkee kapeana kahden vesistön välissä, ja laajenee
molemmissa päissä. Laajentumaosissa on melko runsaasti suppia. Muodostuman
pinnassa on runsaasti kiviä ja lohkareita.
Pohjavesialueella tehtyjen maatutkaluotausten ja maastotarkastelun perusteella
muodostuman aines on karkeaa ja hyvin lajittunutta, ja kerrospaksuudet suuria.
Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat alueella
hyvät, ja sen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Lisäksi
pohjavesialueella kesällä 2018 tehdyn lähdeinventoinnin perusteella alueen
länsirajallasijaitseva lähteikkö on E-luokan tarkoittama luonnontilainen, pohjavedestä
suoraan riippuvainen, merkittävä ja muun lainsäädännön nojalla suojeltu
maaekosysteemi. Pohjavesialue tulee siten luokitella 2E-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 52.
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Valkeaisenkankaan (12614134) pohjavesialueen luokituksen nostaminen 2Eluokkaan
Valkeaisenkankaan pohjavesialue sijoittuu kumpuilevaan, pääosin hiekkavaltaista
ainesta sisältävään muodostumaan, jossa on deltamaisia piirteitä. Muodostuman
pinnassa on myös ranta- ja tuulikerrostumia.
Pohjavesialueella on tehty kaksi maaperäkairausta, joista alueen itäpäähän
sijoittuvassa kairauspisteessä aines oli hienoa hiekkaa ja muutoinkin
hienoainespitoista. Kairauspisteeseen ei siksi asennettu pohjaveden havaintoputkea.
Alueen länsipäähän sijoittuvassa kairauspisteessä aines oli pinnassa hienoa hiekkaa,
mutta sen alla oli soraa. Kairauspisteeseen asennetusta pohjaveden havaintoputkesta
suoritettiin antoisuuspumppaus, jonka perusteella pisteen antoisuus on vähintään noin
155 m3/d. Pohjavesiolosuhteet vaihtelevat siten muodostuman alueella, mutta
varsinkin länsiosassa olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen
kannalta ovat hyvät, ja alue soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan.
Pohjavettä muodostuu myös alueen itäosassa, mikä näkyy muodostuman ja suon
reunaan muodostuneina lähteikköinä. Lähteiköt ovat kesällä 2018 tehdyn inventoinnin
perusteella E-luokan tarkoittamia pohjavedestä suoraan riippuvaisia, luonnontilaisia,
merkittäviä ja muun lainsäädännön nojalla suojeltuja maaekosysteemejä.
Pohjavesialue tulee siten luokitella 2E-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 53.
Varpuvaaran pohjavesialueiden A ja B (12614160A ja 12614160B) yhdistäminen
Varpuraavan pohjavesialueet A ja B sijoittuvat luode-kaakkosuuntaiseen, matalaan ja
kumpuilevaan harjumuodostumaan. Muodostuman aines on keskiosassa soraa ja
kaakkois- ja luoteispäissä pääosin hiekkaa. Kerrospaksuus on noin 10 metriä.
Pohjavesialueelta A on vuonna 1991 tehtyjen tutkimusten (Posion pohjavesitutkimus,
1992) perusteella saatavissa pohjavettä noin 300 m3/d. Pohjavesialueet A ja B
sijoittuvat samaan harjumuodostumaan ja muodostavat geologisen kokonaisuuden.
Pohjavesialueet tulee siten yhdistää. Molemmat pohjavesialueet on jo aiemmin
luokiteltu II luokkaan, eikä luokitukseen ole yhdistämisen myötä tarvetta tehdä
muutoksia. Yhdistetty alue luokitellaan siten 2-luokkaan. Yhdistetyn pohjavesialueen
nimi on Varpuvaara ja sen uusi tunnus on 12614160.
Yhdistetyn pohjavesialueen rajaus on esitetty
pohjavesialueiden vanhat rajaukset liitteessä 55.

kartalla

liitteessä

54,

ja

Välikankaan pohjavesialueiden A ja B (12614502A ja 12614502B) yhdistäminen
ja luokituksen nostaminen 2-luokkaan
Välikankaan III luokan pohjavesialueet A ja B sijoittuvat laajaan harjumuodostumaan,
joka käsittää selänteitä, suppamaastoa ja harjulaajentumia. Välikangas A muodostaa
alueen laajemman eteläosan ja Välikangas B pienempialaisen pohjoisosan.
Pohjavesialueiden A ja B välissä on kapea suoalue, jota kohti pohjavettä purkautuu.
Pohjavesialueet sijoittuvat kahden vesistön (Laukkujärvi ja Hietajärvi) väliin, ja
muodostuman reunaosissa on hiekkarantoja.
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Välikangas A:n itäosassa on tehty yksi maaperäkairaus, jonka perusteella aines on
muodostumassa hiekkaa ja soraa, ja kerrospaksuudet ovat suuret. Myös
maastotarkastelun perusteella muodostuma kohoaa selvästi ympäristöstään.
Kairauspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki, mutta antoisuuspumppausta
ei katsottu tarpeelliseksi tehdä, koska läheisen pohjavesilammen (Pikkulampi) kautta
purkautuvan pohjaveden määrä ylittää 100 m3/d.
Välikangas B:n alueella tehtiin maastotarkasteluja, joiden perusteella alue liittyy
selvästi samaan hydrogeologiseen kokonaisuuteen Välikangas A:n pohjavesialueen
kanssa. Pohjavesialueet tulee siten yhdistää. Yhdistetty pohjavesialue luokitellaan 2luokkaan. Alueen nimi on jatkossakin Välikangas, ja sen uusi tunnus on 12614502.
Yhdistetyn pohjavesialueen rajaus on esitetty
pohjavesialueiden vanhat rajaukset liitteessä 57.

kartalla

liitteessä

56,

ja
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Pohjavesiluokituksesta poistettavat, antoisuuksiltaan pienet pohjavesialueet

Alaperänharjut A (12614140A), liite 58
Alaperänharjut B (12614140B), liite 58
Alaperänharjut C (12614140C), liite 58
Hovinkangas B (12614132B), liite 12
Hämeenharju B (12614153B), liite 13
Irnijärvi i A (12614168A), liite 23
Irnijärvi i B (12614168B), liite 23
Irnijärvi i C (12614168C), liite 23
Irnijärvi ii A (12614138A), liite 59
Irnijärvi ii B (12614138B), liite 59
Jäkäläharju A (12614143A), liite 60
Jäkäläharju B (12614143B), liite 60
Jäkäläharju C (12614143C), liite 60
Keskikoneenharjut (12614167), liite 61
Koirakangas B (12614141B), liite 27
Koirakangas C (12614141C), liite 27
Kuikkarimmit A (12614151A), liite 62
Kuikkarimmit B (12614151B), liite 62
Majavaharju (12614164), liite 62
Parassimonsaari / harjusaaret A (12614112A), liite 63
Parassimonsaari / harjusaaret B (12614112B), liite 64
Parassimonsaari / harjusaaret C (12614112C), liite 64
Raateharju A (12614139A), liite 65
Raateharju B (12614139B), liite 65

Yllä esitetyt pohjavesialueet ovat antoisuuksiltaan pieniä (alle 100 m3/d) muodostumia,
jotka sijoittuvat mataliin moreenimäkiin, vaaran rinteen ohuisiin rantakerrostumiin tai
mataliin ja pienialaisiin harjuselänteisiin. Olosuhteet pohjaveden muodostumiselle ja
varastoitumiselle ovat alueilla heikot, eikä alueiden katsota soveltuvan yhdyskuntien
vedenhankinnan tarpeisiin. Alueilla ei myöskään inventointien mukaan ole E-luokan
tarkoittamia pohjavedestä suoraan riippuvaisia, luonnontilaisia, merkittäviä ja muun
lainsäädännön nojalla suojeltuja maa- tai pintavesiekosysteemejä. Alueet voidaan
siten poistaa pohjavesialueluokituksesta.
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1E- ja 2E-luokkiin luokiteltavat pohjavesialueet

Seuraavassa on esitetty ne 1- ja 2-luokkien pohjavesialueet, joiden varsinaiseen
luokitukseen ei tehdä muutoksia, mutta jotka luokitellaan lisäksi E-luokkaan (1E tai 2E).
Näillä
pohjavesialueilla
on
inventointien
perusteella
todettu
olevan
pohjavesialueluokan E tarkoittamia pohjavedestä suoraan riippuvaisia, luonnontilaisia,
merkittäviä ja muun lainsäädännön nojalla suojeltuja maa- tai pintavesiekosysteemejä.
1E-luokkaan luokitellaan:
Kierikkokangas (12614109), liite 66
Kirintövaara (12614108), liite 67

2E-luokkaan luokitellaan:
Kurtankaltio (12614173), liite 68
Pohjasvaara (12614172), liite 69

Pohjavesialueet, joiden luokitus ei muutu

Seuraavien pohjavesialueiden luokituksiin ei ole tarvetta tehdä muutoksia ja alueiden
osalta vain todetaan uuden lainsäädännön mukainen luokka (toisin sanoen vain luokan
esitystapa muuttuu roomalaisesta numerosta arabialaiseen).
Yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeät pohjavesialueet, jotka luokitellaan
jatkossakin 1-luokkaan:
Aitakangas (12614169), liite 70
Kotikangas (12614107), liite 71
Lehtojärvenkangas (12614111), liite 72
Perä-Posio (12614103), liite 73
Salmijärvi (12614148), liite 74
Soukkavaara (12614106), liite 75
Valkeakoski (12614114), liite 76
Varesaho (12614171), liite 77
Väinämö (12614104), liite 78

Yhdyskuntien vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet, jotka luokitellaan
jatkossakin 2-luokkaan:
Isoaho (12614147), liite 79
Karkujoki (12614174), liite 80
Kokkoperänkangas (12614110), liite 81
Konttijärvi (12614158), liite 82
Kurkikangas (12614170), liite 49
Ruostesuonvaara (12614166), liite 83
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Yhteenveto Posion pohjavesialueita koskevista muutoksista
Muutosten jälkeen Posiolla on 1-luokan pohjavesialueita 14, joista kolme luokitellaan
1E-luokkaan. 2-luokan pohjavesialueita on 40, joista 12 luokitellaan 2E-luokkaan. Eluokan pohjavesialueita on yksi. Posiolla ei muutosten jälkeen enää ole III luokan
pohjavesialueita. Yhteenveto pohjavesialueita koskevista muutoksista on esitetty
taulukossa 1. Taulukossa on myös esitetty pohjavesialueiden karttaliitteiden
hakemisto.
Taulukko 1. Yhteenveto X pohjavesialueita koskevista muutoksista.
Pohjavesialueen
Tunnus
Vanha
Uusi luokka
Lisätietoja
nimi
luokka

Karttaliite
nro
1,2

Ahvenlampi A

12614501A

III

2/
yhdistäminen

Ahvenlampi B

12614501B

III

2/
yhdistäminen

Aitakangas

12614169

I

1

Aitakangas A

12614163A

III

2/
yhdistäminen

Aitakangas B

12614163B

III

2/
yhdistäminen

Akonkangas A

12614135A

III

2

Akonkangas B

12614135B

III

poistuu
luokituksesta

Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
yhdistetään Ahvenlampi
A+B -> Ahvenlampi
(12614501)
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
yhdistetään Ahvenlampi
A+B -> Ahvenlampi
(12614501)
Varsinainen luokitus ei
muutu
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
yhdistetään Aitakangas
A+B -> AitakangasSaunalampi 12614163)
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
yhdistetään Aitakangas
A+B -> AitakangasSaunalampi 12614163)
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan
Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Alaperänharjut A

12614140A

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

58

Alaperänharjut B

12614140B

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

58

Alaperänharjut C

12614140C

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

58

Alaperänharjut A

12614105A

I

poistuu
luokituksesta

Vedenottamo on
poistettu käytöstä,
alueelta ei saada
riittävästi vettä
yhdyskuntien
vedenhankintaa varten

7

1,2

70
3,4

3,4

5
6
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Pohjavesialueen
nimi

Tunnus

Vanha
luokka

Uusi luokka

Lisätietoja

Karttaliite
nro
7

Alaperänharjut B

12614105B

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Alaperänharjut C

12614105C

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

7

Alaperänsuo A

12614113A

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

7

Alaperänsuo B

12614113B

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

7

Eteläsaari

12614152

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

8

Hautalampi A

12614129A

III

2E /
yhdistäminen

9,10

Hautalampi B

12614129B

III

2E /
yhdistäminen

Hirsiniemi

12614115

III

2

Hovinkangas A

12614132A

III

2

Hovinkangas B

12614132B

III

poistuu
luokituksesta

Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E),
yhdistetään Hautalampi
A+B -> Hautalampi
(12614129)
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E),
yhdistetään Hautalampi
A+B -> Hautalampi
(12614129)
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan
Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Hämeenharju A

12614153A

III

2

Hämeenharju B

12614153B

III

Irnijärvi i A

12614168A

Irnijärvi i B

9,10

11
12
12
13

poistuu
luokituksesta

Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan
Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

23

12614168B

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

23

Irnijärvi i C

12614168C

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

23

Irnijärvi ii A

12614138A

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

59

Irnijärvi ii B

12614138B

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

59

13
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Pohjavesialueen
nimi

Tunnus

Iso-Aimojärvi A

12614124A

Iso-Aimojärvi B

Vanha
luokka

Uusi luokka

Lisätietoja

III

2/
yhdistäminen

12614124B

III

2/
yhdistäminen

Isoaho

12614147

II

2

Isokangas

12614120

III

2E /
yhdistäminen

Isokangas A

12614145A

III

2E /
yhdistäminen

Isokangas B

12614145B

III

2E /
yhdistäminen

Jaakonkangas A

12614123A

III

2/
yhdistäminen

Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
yhdistetään IsoAimojärvi A ja B sekä
Jaakonkangas A ja B ->
Iso-Aimojärvi
(12614124)
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
yhdistetään IsoAimojärvi A ja B sekä
Jaakonkangas A ja B ->
Iso-Aimojärvi
(12614124)
Varsinainen luokitus ei
muutu
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E),
yhdistetään Isokangas,
Jalankankaat A ja B,
Kurpunkangas,
Peräkangas A ja B,
Rytinginkangas,
Saarilamminkangas ja
Saarilampi-Kettulampi A
-> Saarilamminkangas
(12614180)
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E),
yhdistetään Isokangas A
ja B sekä Saarivaara A ja
B -> Isokangas
(12614145)
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E),
yhdistetään Isokangas A
ja B sekä Saarivaara A ja
B -> Isokangas
(12614145)
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
yhdistetään IsoAimojärvi A ja B sekä
Jaakonkangas A ja B ->
Iso-Aimojärvi
(12614124)

Karttaliite
nro
14,15

14,15

79
16,17

18,19

18,19

14,15
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Pohjavesialueen
nimi

Tunnus

Jaakonkangas B

12614123B

Jalankankaat A

Vanha
luokka

Uusi luokka

Lisätietoja

Karttaliite
nro
14,15

III

2/
yhdistäminen

12614117A

III

2E /
yhdistäminen

Jalankankaat B

12614117B

III

2E /
yhdistäminen

Jäkäläharju A

12614143A

III

poistuu
luokituksesta

Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
yhdistetään IsoAimojärvi A ja B sekä
Jaakonkangas A ja B ->
Iso-Aimojärvi
(12614124)
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E),
yhdistetään Isokangas,
Jalankankaat A ja B,
Kurpunkangas,
Peräkangas A ja B,
Rytinginkangas,
Saarilamminkangas ja
Saarilampi-Kettulampi A
-> Saarilamminkangas
(12614180)
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E),
yhdistetään Isokangas,
Jalankankaat A ja B,
Kurpunkangas,
Peräkangas A ja B,
Rytinginkangas,
Saarilamminkangas ja
Saarilampi-Kettulampi A
-> Saarilamminkangas
(12614180)
Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Jäkäläharju B

12614143B

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

60

Jäkäläharju C

12614143C

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

60

Jäkälämaa A

12614159A

I

1/
yhdistäminen

20,21

Jäkälämaa B

12614159B

III

1/
yhdistäminen

Jänkälä A

12614144A

III

2E

Jänkälä B

12614144B

III

poistuu
luokituksesta

Yhdistetään Jäkälämaa A
ja B -> Jäkälämaa
(12614159)
Yhdistetään Jäkälämaa A
ja B -> Jäkälämaa
(12614159)
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E),
rajausmuutos
Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

16,17

16,17

60

20,21
22

22
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Pohjavesialueen
nimi

Tunnus

Vanha
luokka

Uusi luokka

Lisätietoja

Kari-Teerijärvi

12614154

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Karkujoki

12614174

II

2

Kellinniemi

12614128

III

2

Keskikoneenharjut

12614167

III

poistuu
luokituksesta

Varsinainen luokitus ei
muutu
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan
Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Kierikkokangas

12614109

I

1E

Kiihkeäkangas A

12614136A

III

Kiihkeäkangas B

12614136B

Kiihkeäkangas C

Karttaliite
nro
23
80
24
61
66

poistuu
luokituksesta

Varsinainen luokitus ei
muutu, mutta
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (1E)
Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

25

12614136C

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

25

Kirintövaara

12614108

I

1E

67

Koirakangas

12614161

III

2

Koirakangas A

12614141A

III

poistuu
luokituksesta

Varsinainen luokitus ei
muutu, mutta
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (1E)
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan
Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Koirakangas B

12614141B

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

27

Koirakangas C

12614141C

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

27

Kokkoperänkangas
Kokkovaara

12614110

II

2

81

12614504

III

2/
yhdistäminen

Kokkovaara A

12614133A

III

2/
yhdistäminen

Kokkovaara B

12614133B

III

2/
yhdistäminen

Varsinainen luokitus ei
muutu
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
yhdistetään Kokkovaara
ja Pyörreselänkangas ->
Pyörreselänkangas
(12614510)
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
yhdistetään Kokkovaara
A+B+C -> Kokkovaara
(12614133)
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
yhdistetään Kokkovaara
A+B+C -> Kokkovaara
(12614133)

25

26
27

28,29

30,31

30,31
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Pohjavesialueen
nimi

Tunnus

Kokkovaara C

12614133C

Konttijärvi

Vanha
luokka

Uusi luokka

Lisätietoja

III

2/
yhdistäminen

12614158

II

2

Korouoma A

12614127A

III

2E

Korouoma B

12614127B

III

2

Kotikangas

12614107

I

1

Kuikkarimmit A

12614151A

III

poistuu
luokituksesta

Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
yhdistetään Kokkovaara
A+B+C -> Kokkovaara
(12614133)
Varsinainen luokitus ei
muutu
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E)
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
nimimuutos:
Lohijärvenkankaat
Varsinainen luokitus ei
muutu
Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Kuikkarimmit B

12614151B

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

62

Kuorikkikangas

12614157

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

34

Kurkikangas

12614170

II

2

49

Kurpunkangas

12614119

III

2E /
yhdistäminen

Kurtankaltio

12614173

II

2E

Kypäräniemi A

12614142A

III

2

Kypäräniemi B

12614142B

III

poistuu
luokituksesta

Varsinainen luokitus ei
muutu
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E),
yhdistetään Isokangas,
Jalankankaat A ja B,
Kurpunkangas,
Peräkangas A ja B,
Rytinginkangas,
Saarilamminkangas ja
Saarilampi-Kettulampi A
-> Saarilamminkangas
(12614180)
Varsinainen luokitus ei
muutu, mutta
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E)
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan
Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Lehtojärvenkangas

12614111

I

1

Varsinainen luokitus ei
muutu

Karttaliite
nro
30,31

82
32

33

71
62

16,17

68

35
35
72

31/118

Pohjavesialueen
nimi

Tunnus

Vanha
luokka

Uusi luokka

Lisätietoja

Karttaliite
nro
36

Livojoki A

12614126A

III

2E

Livojoki B

12614126B

III

poistuu
luokituksesta

Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E)
Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Livojoki C

12614126C

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

36

Maaninkavaara

12614146

III

E

37

Majavaharju

12614164

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan, mutta
luokitellaan E-luokkaan
Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Mesiharju A

12614505A

I

1E /
yhdistäminen

38,39

Mesiharju B

12614505B

III

1E /
yhdistäminen

Mesiharju C

12614505C

III

1E /
yhdistäminen

Mäntyjärvi i A

12614155A

III

2

Mäntyjärvi i B

12614155B

III

poistuu
luokituksesta

Yhdistetään Mesiharju A,
B ja C, luokitellaan lisäksi
E-luokkaan (1E) ->
Mesiharju (12614505)
Yhdistetään Mesiharju A,
B ja C, luokitellaan lisäksi
E-luokkaan (1E) ->
Mesiharju (12614505)
Yhdistetään Mesiharju A,
B ja C, luokitellaan lisäksi
E-luokkaan (1E) ->
Mesiharju (12614505)
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan
Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Mäntyjärvi ii

12614165

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

40

Palokangas

12614116

III

2/
yhdistäminen

41,42

Parassimonsaari
/ harjusaaret A

12614112A

III

poistuu
luokituksesta

Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
yhdistetään Palokangas
+ Saarilampi-Kettulampi
B ja C -> Palokangas
(12614102)
Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Parassimonsaari
/ harjusaaret B

12614112B

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

64

Parassimonsaari
/ harjusaaret C

12614112C

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

64

Patolampi A

12614101A

I

1/
yhdistäminen

43,44

Patolampi B

12614101B

I

1/
yhdistäminen

Yhdistetään Patolampi A
ja B -> Patolampi
(12614101)
Yhdistetään Patolampi A
ja B -> Patolampi
(12614101)

36

62

38,39

38,39

40
40

63

43,44

32/118

Pohjavesialueen
nimi

Tunnus

Vanha
luokka

Uusi luokka

Lisätietoja

Karttaliite
nro
73

Perä-Posio

12614103

I

1

Peräkangas A

12614118A

III

2E /
yhdistäminen

Peräkangas B

12614118B

III

2E /
yhdistäminen

Peräkangas

12614149

III

2

Pohjasvaara

12614172

II

2E

Pojunlinnanharju

12614156

III

2

Porosaari

12614150

III

2

Pyörreselänkangas

12614503

III

2/
yhdistäminen

Raateharju A

12614139A

III

poistuu
luokituksesta

Varsinainen luokitus ei
muutu
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E),
yhdistetään Isokangas,
Jalankankaat A ja B,
Kurpunkangas,
Peräkangas A ja B,
Rytinginkangas,
Saarilamminkangas ja
Saarilampi-Kettulampi A
-> Saarilamminkangas
(12614180)
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E),
yhdistetään Isokangas,
Jalankankaat A ja B,
Kurpunkangas,
Peräkangas A ja B,
Rytinginkangas,
Saarilamminkangas ja
Saarilampi-Kettulampi A
-> Saarilamminkangas
(12614180)
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan
Varsinainen luokitus ei
muutu, mutta
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E)
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
yhdistetään Kokkovaara
ja Pyörreselänkangas ->
Pyörreselänkangas
(12614510)
Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Raateharju B

12614139B

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

65

Ristikangas

12614162

III

2

47

Ruostesuonvaara

12614166

II

2

Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan
Varsinainen luokitus ei
muutu

16,17

16,17

45
69

28
46
28,29

65

83

33/118

Pohjavesialueen
nimi

Tunnus

Rytinginkangas

12614121

Ryönäkangas

Vanha
luokka

Uusi luokka

Lisätietoja

III

2E /
yhdistäminen

12614130

III

2

Saarilamminkangas

12614122

III

2E /
yhdistäminen

Saarilampi kettulampi A

12614102A

II

2E /
yhdistäminen

Saarilampi kettulampi B

12614102B

II

2/
yhdistäminen

Saarilampi kettulampi C

12614102C

II

2/
yhdistäminen

Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E),
yhdistetään Isokangas,
Jalankankaat A ja B,
Kurpunkangas,
Peräkangas A ja B,
Rytinginkangas,
Saarilamminkangas ja
Saarilampi-Kettulampi A
-> Saarilamminkangas
(12614180)
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E),
yhdistetään Isokangas,
Jalankankaat A ja B,
Kurpunkangas,
Peräkangas A ja B,
Rytinginkangas,
Saarilamminkangas ja
Saarilampi-Kettulampi A
-> Saarilamminkangas
(12614180)
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E),
yhdistetään Isokangas,
Jalankankaat A ja B,
Kurpunkangas,
Peräkangas A ja B,
Rytinginkangas,
Saarilamminkangas ja
Saarilampi-Kettulampi A
-> Saarilamminkangas
(12614180)
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
yhdistetään Palokangas
+ Saarilampi-Kettulampi
B ja C -> Palokangas
(12614102)
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
yhdistetään Palokangas
+ Saarilampi-Kettulampi
B ja C -> Palokangas
(12614102)

Karttaliite
nro
16,17

48
16,17

16,17

41,42

41,42

34/118

Pohjavesialueen
nimi

Tunnus

Saarivaara A

12614137A

Saarivaara B

Vanha
luokka

Uusi luokka

Lisätietoja

III

2E /
yhdistäminen

12614137B

III

2E /
yhdistäminen

Salmijärvi

12614148

I

1

Soukkavaara

12614106

I

1

Sukkasuo

12614506

III

poistuu
luokituksesta

Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E),
yhdistetään Isokangas A
ja B sekä Saarivaara A ja
B -> Isokangas
(12614145)
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E),
yhdistetään Isokangas A
ja B sekä Saarivaara A ja
B -> Isokangas
(12614145)
Varsinainen luokitus ei
muutu
Varsinainen luokitus ei
muutu
Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Tervakangas A

12614131A

III

2E

Tervakangas B

12614131B

III

2E

TervakangasJuutisenniemi

12614125

III

2E

Valkeaisenkangas

12614134

III

2E

Valkeakoski

12614114

I

1

Varesaho

12614171

I

1

Varpuvaara A

12614160A

II

2/
yhdistäminen

Varpuvaara B

12614160B

II

2/
yhdistäminen

Väinämö

12614104

I

1

Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E)
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E),
nimimuutos: Lavakangas
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E)
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E)
Varsinainen luokitus ei
muutu
Varsinainen luokitus ei
muutu
Varsinainen luokitus ei
muutu, yhdistetään
Varpuvaara A+B ->
Varpuvaara (12614160)
Varsinainen luokitus ei
muutu, yhdistetään
Varpuvaara A+B ->
Varpuvaara (12614160)
Varsinainen luokitus ei
muutu

Karttaliite
nro
18,19

18,19

74
75
49
50

51

52

53

76
77
54,55

54,55

78

35/118

Pohjavesialueen
nimi

Tunnus

Välikangas A

12614502A

Välikangas B

12614502B

Vanha
luokka

Uusi luokka

Lisätietoja

III

2/
yhdistäminen

III

2/
yhdistäminen

Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
yhdistetään Välikangas
A+B -> Välikangas
(12614502)
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
yhdistetään Välikangas
A+B -> Välikangas
(12614502)

Karttaliite
nro
56,57

56,57

36/118

Liite 1

37/118

Liite 2

38/118

Liite 3

39/118

Liite 4

40/118

Liite 5

41/118

Liite 6

42/118

Liite 7

43/118

Liite 8

44/118

Liite 9

45/118

Liite 10

46/118

Liite 11

47/118

Liite 12

48/118

Liite 13

49/118

Liite 14

50/118

Liite 15

51/118

Liite 16

52/118

Liite 17

53/118

Liite 18

54/118

Liite 19

55/118

Liite 20

56/118

Liite 21

57/118

Liite 22

58/118

Liite 23

59/118

Liite 24

60/118

Liite 25

61/118

Liite 26

62/118

Liite 27

63/118

Liite 28

64/118

Liite 29

65/118

Liite 30

66/118

Liite 31

67/118

Liite 32

68/118

Liite 33

69/118

Liite 34

70/118

Liite 35

71/118

Liite 36

72/118

Liite 37

73/118

Liite 38

74/118

Liite 39

75/118

Liite 40

76/118

Liite 41

77/118

Liite 42

78/118

Liite 43

79/118

Liite 44

80/118

Liite 45

81/118

Liite 46

82/118

Liite 47

83/118

Liite 48

84/118

Liite 49

85/118

Liite 50

86/118

Liite 51

87/118

Liite 52

88/118

Liite 53

89/118

Liite 54

90/118

Liite 55

91/118

Liite 56

92/118

Liite 57

93/118

Liite 58

94/118

Liite 59

95/118

Liite 60

96/118

Liite 61

97/118

Liite 62

98/118

Liite 63

99/118

Liite 64

100/118

Liite 65

101/118

Liite 66

102/118

Liite 67

103/118

Liite 68

104/118

Liite 69

105/118

Liite 70

106/118

Liite 71

107/118

Liite 72

108/118

Liite 73

109/118

Liite 74

110/118

Liite 75

111/118

Liite 76

112/118

Liite 77

113/118

Liite 78

114/118

Liite 79

115/118

Liite 80

116/118

Liite 81

117/118

Liite 82

118/118

Liite 83

