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Pohjavesialueiden kuvaukset, luokat ja
rajaukset – pääsijaintikunta Rautalampi

Luokka ja rajausmuutokset
Rautalammin kunnan alueella on 11 pohjavesialuetta, joiden osalta luokitus ja rajaukset on päivitetty.
Pohjavesialueista Toholahti B on osin Suonenjoen kunnan puolella. Luokitustyön yhteydessä käydään läpi
myös aiemmin pohjavesialueluokituksesta poistetut pohjavesialueet uusien luokituskriteerien pohjalta.
Rautalammilla on kolme pohjavesialuetta, jotka on poistettu pohjavesialueluokituksesta ja joita ei uusien
kriteerien pohjalta luokitella pohjavesialueiksi.
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pohjoisosassa lähde

0868606

Vennamonkangas

Rautalampi

-

II

1

ei

Alue vedenhankintakäytössä.

0868607

Markkasenkangas

Rautalampi

-

I

1

ei

0868608

Säynätharju

Rautalampi

-

I

1E

ei

0868609

Vaajasalmi

Rautalampi

-

I

1

ei

0868615

Hämeenniemi

Rautalampi

-

I

1

ei

0868602 A

Toholahti

Rautalampi

-

II

2

ei

0868602 B

Toholahti

Rautalampi
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Kangasharju
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IV

Poistettu pohjavesialueluokituksesta. Ei
luokitella pohjavesialueeksi.

0868611

Loanniemi

Rautalampi

IV

Poistettu pohjavesialueluokituksesta. Ei
luokitella pohjavesialueeksi.
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Syrjänkangas

Rautalampi

IV

Poistettu pohjavesialueluokituksesta. Ei
luokitella pohjavesialueeksi.

Alueella on luonnontilaisen kaltainen
lähde.

Taulukko 1. Yhteenveto kunnan pohjavesialueiden luokista ja rajausmuutoksista.

Pääsijaintikunta: RAUTALAMPI
0868610 Kangasharju,
poistettu pohjavesiluokituksesta
0868608 Säynätharju

0868611 Loanniemi,
poistettu pohjavesiluokituksesta

0868607 Markkasenkangas
0868606 Vennamonkangas

0868609 Vaajasalmi
0868615 Hämeenniemi

0868605 Heimosenkangas
0868604 Korpijärvi

0868603 Jaakonharju
0868601 Talliniemi

0868602A Toholahti

0868602B Toholahti

0868613 Syrjänkangas,
poistettu pohjavesiluokituksesta

pohjavesialueet©SYKE,ELY-keskus, taustakartta©Maanmittauslaitos
Mk 1:200 000

Talliniemi (0868601)
Talliniemi koostuu pitkittäisharjusta ja sen jatkeena olevasta deltamaisesta laajentumasta. Muodostuma
sijaitsee eteläreunaltaan korkeahkolla kallioalustalla. Talliniemen pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa
vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 1,05 km2, josta
pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 1,23 km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 800 m3/vrk, kun
pohjavedeksi imeytyy 40 % sadannasta. Pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen eli purkava harju.
Pohjavesialueella ei karttatarkastelun perusteella ole E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä ekosysteemejä,
kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Pohjavesialueelle ei esitetä rajausmuutoksia. Talliniemen
pohjavesialue luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1-luokkaan eli vedenhankintaa varten
tärkeäksi pohjavesialueeksi.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto
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Talliniemi, 0868601, luokka 1
Rautalampi
Pohjavesialueen raja
Pohjaveden muodostumisalueen raja
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Jaakonharju (0868603)
Jaakonharju on tasainen laakea harjumuodostuma, jossa pintalohkareisuus on paikoitellen korkea. Materiaali
kankaassa on vaihtelevaa hienosta hiekasta soraan. Karkein osa on kairausten perusteella kankaan
länsilaidalla. Kaakkoisosassa materiaali on hienompaa. Jaakonharjulla muodostuvat pohjavedet purkautuvat
pääosin Mustikaiseen alueen luoteisosassa.
Jaakonharjun pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 1,66 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on
1,02 km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 1000 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 40 % sadannasta.
Pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen eli purkava harju.
Pohjavesialueella ei kartta- ja maastotarkastelun perusteella ole E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä
ekosysteemejä, kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Pohjavesialueelle ei esitetä rajausmuutoksia.
Jaakonharjun pohjavesialue luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1-luokkaan eli
vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto
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Jaakonharju, 0868603, luokka 1
Rautalampi
Pohjavesialueen raja
Pohjaveden muodostumisalueen raja
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Korpijärvi (0868604)
Korpijärvi on Rautalampi-Kiesimä jaksoon kuuluva harjumuodostuma, jossa on erotettavissa selkeä
Tuiskulammen itäpuolella oleva ydinharjanne ja siihen liittyvät harjulaajentumat. Materiaalit
ydinharjanteessa on soravaltaista, lievealueilla hiekkaa. Alueella muodostuvien pohjavesien
päävirtaussuunta on luoteeseen ja vesiä purkautuu läpäisevällä rannalla Korpijärveen sekä ympäröiville
soille. Pohjaveden pinta on Tuiskulammen ja Korpijärven välillä erittäin tasainen, muutamien senttien sisällä.
Korpijärven pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 2,05 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on
1,28 km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 1052 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 50 % sadannasta.
Pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen eli purkava harju.
Pohjavesialueella ei kartta- ja maastotarkastelun perusteella ole E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä
ekosysteemejä, kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Pohjavesialueelle ei esitetä rajausmuutoksia.
Korpijärven pohjavesialue luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1-luokkaan eli
vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto
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Korpijärvi, 0868604, luokka 1
Rautalampi
Pohjavesialueen raja
Pohjaveden muodostumisalueen raja
1.11.2018
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Heimosenkangas (0868605)
Heimosenkankaan pohjavesialue liittyy kaakko-luode suuntaiseen harjujaksoon. Ydinharjuselännettä
voidaan seurata Korpijärven kollispuolella (Liimattalanharju) ja edelleen luoteeseen Karhu-, Laatta-, Pääskyja Löytölampien kautta Vennamonlammelle. Materiaali on selänteessä leikkausten perusteella kivistä soraa,
lievealueilla pääosin hiekkaa. Pohjaveden päävirtaussuunta on kaakkoon ja laaja pohjaveden
purkautumisalue sijaitsee Hetteisen luoteisrannalla.
Heimosenkankaan pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 5,31 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on
3,86 km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 3172 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 50 % sadannasta.
Pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen eli purkava harju.
Pohjavesialueen eteläpuolella on Natura 2000 verkostoon kuuluva Hetteinen-järvi. Osin Hetteisen rannoilla
ja lähialueilla on yksityismaiden suojelualueita. Hetteinen on maisemallisesti edustava, osittain suo-, luhtaja metsärantainen järvi (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2013). Hetteisen rannoilla on lähteikköjä ja
tihkupintoja. Suurimmilla lähteillä on kokoa kymmenien neliömetrien verran, osa yhdistyy ilman selvää rajaa
Hetteiseen. Järven lounaisrannalla harjun juurella on kapea korpialue, jossa puusto on tervaleppää, koivua,
mäntyä sekä pajuja. Hetteinen, sen läheiset suoalueet ja lähteiköt ovat pohjavedestä riippuvia ja merkittäviä.
Lisäksi Heimosenkankaan pohjoispuolella on merkittävä, luonnontilaisen kaltainen lähde. Lähteet on
suojeltu vesilain (luku 2, 11 §) sekä metsälain (10 §) nojalla.
Heimosenkankaan pohjavesialue saa E-lisämääreen alueella sijaitsevien pohjavedestä riippuvaisten
ekosysteemien vuoksi. Heimosenkangas luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 2E-luokkaan.
Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto
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Heimosenkangas, 0868605, luokka 2E
Rautalampi
Pohjavesialueen raja
Pohjaveden muodostumisalueen raja
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Vennamonkangas (0868606)
Vennamonkangas on harjujaksoon liittyvä laajalle levinnyt muodostuma, jossa pääselänne on seurattavissa
Vennamonlammelta luoteeseen. Materiaali pääselänteessä on karkeaa ydinharjutavaraa, lievealueilla
hiekkavaltaista, paikoin pintaosissa tiiviimpää. Alueella muodostuva pohjavesi purkautuu ympäröiville
soille, sekä pohjoisosassa Koukkulampeen. Vennamonkangas rajoittuu länsiosassa moreenimaihin, muualla
suoalueisiin.
Vennamonkankaan pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 3,32 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on
2,54 km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 1670 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 40 % sadannasta.
Pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen eli purkava harju.
Vennamonkankaan eteläpuolella, Heimosenkankaan pohjavesialueen puolella, on merkittävä,
luonnontilaisen kaltainen lähdeallas, joka voi osin olla riippuvainen myös Vennamonkankaan pohjavedestä.
Vennamonkankaalle ei kuitenkaan esitetä E-luokkaa. Vennamonkankaan pohjavesialueella on käynnistetty
vedenotto, joten pohjavesialue luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1-luokkaan eli
vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi. Pohjavesialueelle ei esitetä rajausmuutoksia.
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Vennamonkangas, 0868606, luokka 1
Rautalampi
Pohjavesialueen raja
Pohjaveden muodostumisalueen raja
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Markkasenkangas (0868607)
Markkasenkangas kuuluu Rautalammilta Kiesimälle suuntautuvaan harjujaksoon. Materiaali on kairausten
ja leikkausten perusteella pintaosissa pääosin hiekkaa, syvemmällä jo kivistä soraa. Lievealueilla materiaali
on hiekkavaltaista. Vedenjohtavuusolosuhteet alueen keskeisellä selänteellä ovat hyvät. Kerrospaksuus
alueella on paikoitellen yli 30 metriä. Markkasenkangas rajoittuu pohjoisosassa Kiesimä-järveen, jonka
rannat ovat läpäisevät. Muutoin pohjavesialue rajoittuu suoalueisiin.
Markkasenkankaan pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 2,9 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 2,17
km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 1783 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 50 % sadannasta.
Pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen eli purkava harju, jossa tapahtuu myös rantaimeytymistä.
Pohjavesialueella ei kartta- ja maastotarkastelun perusteella ole E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä
ekosysteemejä, kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Pohjavesialueelle ei esitetä rajausmuutoksia.
Markkasenkankaan pohjavesialue luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1-luokkaan eli
vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto
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Markkasenkangas, 0868607, luokka 1
Rautalampi
Pohjavesialueen raja
Pohjaveden muodostumisalueen raja
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Säynätharju (0868608)
Säynätharju on Rautalampi-Kiesimä harjujakson luoteisin osa. Se sijaitsee Pohjois-Konneveden ja Kiesimäjärven välisellä kannaksella. Kerrospaksuus on kairausten perusteella paikoin yli 30 metriä ja lähes koko
matkan soravaltaista, joten vedenjohtavuudet ovat hyvät. Pohjavesivyöhykkeen paksuus on parikymmentä
metriä. Alueella muodostuva pohjavesi purkautuu luonnontilassa Konneveden Koskelolahden rannalla
olevan lähteen kautta.
Säynätharjun pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 1,09 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on
0,76 km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 624 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 50 % sadannasta.
Pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen eli purkava harju.
Alueen luoteisosalla on luonnontilainen ja osin luonnontilaisen kaltainen lähde, jossa avolähde, tihkupintaa
ja lyhyt lähdepuro. Paikalla on kaivonrengas, joka ei merkittävästi heikennä lähteen tilaa. Säynätharjun
pohjavesialue saa E-lisämääreen alueella sijaitsevan pohjavedestä riippuvaisen ekosysteemin vuoksi.
Pohjavesialue luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1E-luokkaan eli vedenhankintaa varten
tärkeäksi pohjavesialueeksi. Pohjavesialueelle ei esitetä rajausmuutoksia.
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Säynätharju, 0868608, luokka 1E
Rautalampi
Pohjavesialueen raja
Pohjaveden muodostumisalueen raja
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Vaajasalmi (0868609)
Vaajasalmen pohjavesialueen muodostaa kapea, matala harjuniemi (Luodeniemi) sekä sen pohjoispuolella
sijaitseva laakea deltatyyppinen hiekkakangas. Alueella muodostuva pohjavesi purkautuu Jouten- ja
Luodelahtiin.
Vaajasalmen pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 1,19 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on
0,68 km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 447 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 40 % sadannasta.
Pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen eli purkava harju, jossa tapahtuu myös rantaimeytymistä.
Pohjavesialueella ei kartta- ja maastotarkastelun perusteella ole E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä
ekosysteemejä, kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Pohjavesialueelle ei esitetä rajausmuutoksia.
Vaajasalmen pohjavesialue luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1-luokkaan eli
vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto
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Vaajasalmi, 0868609, luokka 1
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Pohjavesialueen raja
Pohjaveden muodostumisalueen raja
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Hämeenniemi (0868615)
Hämeenniemen harjumuodostuma Miekkaveden rannalla on luoteista jatkoa Suonenjoen Lintharjulle.
Hämeenniemi on morfologialtaan tasoittunut ja matalahko, pintaosiltaan hiekkavaltainen muodostuma, jossa
karkeampaa materiaalia esiintyy alueen keskiosissa. Alueen lievealueet ovat hiekkaa ja hienoa hiekkaa.
Pohjavedenpinta seurailee ympäröivien vesistöjen tasoa, jonne se myös purkautuu.
Hämeeenniemen pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 1,18 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on
0,61 km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 501 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 50 % sadannasta.
Pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen eli purkava.
Pohjavesialueella ei kartta- ja maastotarkastelun perusteella ole E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä
ekosysteemejä, kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Pohjavesialueelle ei esitetä rajausmuutoksia.
Hämeenniemen pohjavesialue luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1-luokkaan eli
vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi.
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Hämeenniemi, 0868615, luokka 1
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Pohjavesialueen raja
Pohjaveden muodostumisalueen raja
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Toholahti A (0868602 A)
Toholahden pohjavesialue (A) on kerrostunut pitkittäisharju, jonka varsinainen karkearakeinen runko on
kapea ja sen reunoilla on hiekkavaltaisia laajentumia. Alueella muodostuvia pohjavesiä purkautuu luoteessa
Toholahden rantaan. Muodostumisalueen katkaisee Heikinjärven alueen hienorakeiset sedimentit.
Toholahti A -pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan pohjavesialue.
Alueen kokonaispinta-ala on 1,92 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 0,95 km2. Alueen
antoisuudeksi arvioidaan 800 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 50 % sadannasta. Pohjavesialue on
virtauskuvaltaan antikliininen eli purkava harju.
Alueen luoteisosassa on lähteisyyttä, mutta lähteiset alueet ovat pääosin muuttuneita. Alueelle ei esitetä Eluokkaa. Pohjavesialueelle ei esitetä rajausmuutoksia. Toholahti A luokitellaan uuden luokitustavan
mukaisesti 2-luokkaan eli vedenhankintakäyttöön soveltuvaksi pohjavesialueeksi, joka pohjaveden
antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu yhdyskunnan vedenhankintaan.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto

A

pohjavesialueet©SYKE,ELY-keskus, taustakartta©Maanmittauslaitos

Toholahti, 0868602A, luokka 2
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Pohjavesialueen raja
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Toholahti B (0868602 B)
Toholahden pohjavesialue (B) on kerrostunut pitkittäisharju, jonka varsinainen karkearakeinen runko on
kapea ja sen reunoilla on hiekkavaltaisia laajentumia. Muodostumisalueen katkaisee Heikinjärven alueen
hienorakeiset sedimentit.
Toholahti B -pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan pohjavesialue.
Alueen kokonaispinta-ala on 1,43 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 0,42 km2. Alueen
antoisuudeksi arvioidaan 300 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 40 % sadannasta. Pohjavesialue on
virtauskuvaltaan antikliininen eli purkava harju.
Alueen itäosassa on pieniä vesi- ja metsälain nojalla suojeltuja lähteitä Lahnasenpuron läheisyydessä. Lähteet
ovat luonnontilaisen kaltaisia. Lähteiden pienialaisuuden vuoksi alueelle ei esitetä E-luokkaa.
Pohjavesialueelle ei esitetä rajausmuutoksia. Toholahti B luokitellaan uuden luokitustavan mukaisesti 2luokkaan eli vedenhankintakäyttöön soveltuvaksi pohjavesialueeksi, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden
ominaisuuksiensa perusteella soveltuu yhdyskunnan vedenhankintaan.
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Kangasharju (0868610), poistettu pohjavesialueluokituksesta
Kangasharjun entinen pohjavesialue on pienialainen, matala harjumuodostuma, jossa selväpiirteinen
harjanne länsiosassa (ks. sijainti Rautalammin yleiskartasta). Materiaali on hiekkavaltaista. Pohjavesialueelta
ei karttatarkasteluissa havaittu E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä ekosysteemejä, kuten luonnontilaisia
lähteitä. Kangasharjun jo aiemmin poistettua pohjavesialuetta ei palauteta pohjavesialueluokitukseen
mukaan.
Loanniemi (0868611), poistettu pohjavesialueluokituksesta
Loanniemen entinen pohjavesialue on pienialainen rantamuodostumatyyppinen hiekkakerrostuma
Niiniveden rannalla (ks. sijainti Rautalammin yleiskartasta). Alueella muodostuva pohjavesi purkautuu
Niiniveteen ilman yksittäisiä purkupaikkoja. Pohjavesialueelta ei karttatarkasteluissa havaittu E-luokan
kohteen kriteerit täyttäviä ekosysteemejä, kuten luonnontilaisia lähteitä. Loanniemen jo aiemmin poistettua
pohjavesialuetta ei palauteta pohjavesialueluokitukseen mukaan.
Syrjänkangas (0868613), poistettu pohjavesialueluokituksesta
Syrjänkangas on Konneveden rannalle kerrostunut lajittunut muodostuma, jossa materiaali on leikkausten
perusteella vaihtelevasti hiekkaa, kerroksellista silttiä ja paikoin kivistä soraa (ks. sijainti Rautalammin
yleiskartasta). Alueen kaakkoispuolella on lähteinen alue, joka on pääosin muuttunut. Alueella on kuitenkin
luonnontilaisen kaltainen, vesi ja metsälain nojalla suojeltu lähdeallas. Syrjänkankaalle ei esitetä E-luokkaa.
Syrjänkankaan jo aiemmin poistettua pohjavesialuetta ei palauteta pohjavesialueluokitukseen mukaan.
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