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Pohjavesialueiden kuvaukset, luokat ja
rajaukset – pääsijaintikunta Leppävirta

Luokka ja rajausmuutokset
Leppävirran kunnan alueella on kymmenen pohjavesialuetta, joiden osalta luokitus ja rajaukset on päivitetty.
Pohjavesialueet sijaitsevat kokonaan Leppävirran kunnan puolella. Luokitustyön yhteydessä käydään läpi
myös aiemmin pohjavesialueluokituksesta poistetut pohjavesialueet uusien luokituskriteerien pohjalta.
Leppävirran kunnassa on kahdeksan pohjavesialuetta, jotka on poistettu pohjavesialueluokituksesta ja joita
ei uusien kriteerien pohjalta luokitella pohjavesialueiksi.
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0842003 Saahkarlahti

Leppävirta

-
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Poistettu pohjavesialueluokituksesta.
Ei luokitella pohjavesialueeksi.

0842012 Kirnuvuori

Leppävirta

-

IV

-

Poistettu pohjavesialueluokituksesta.
Ei luokitella pohjavesialueeksi.

0842014 Vehnämäki

Leppävirta

-

IV

-

Poistettu pohjavesialueluokituksesta.
Ei luokitella pohjavesialueeksi.

0842015 Soidinharju

Leppävirta

-

IV

-

Poistettu pohjavesialueluokituksesta.
Ei luokitella pohjavesialueeksi.

0842016 Kiperosaari

Leppävirta

-

IV

-

Poistettu pohjavesialueluokituksesta.
Ei luokitella pohjavesialueeksi.

0842017 Hietasaari

Leppävirta

-

IV

-

Poistettu pohjavesialueluokituksesta.
Ei luokitella pohjavesialueeksi.

0842018 Riihilahti

Leppävirta

-

IV

-

Poistettu pohjavesialueluokituksesta.
Ei luokitella pohjavesialueeksi.

0842019 Litmaniemi

Leppävirta

-

IV

-

Poistettu pohjavesialueluokituksesta.
Ei luokitella pohjavesialueeksi.

Lähteikköä alueen luoteisosassa.

Pistemäinen pohjavesialue.
Pistemäinen pohjavesialue.

Taulukko 1. Yhteenveto kunnan pohjavesialueiden luokista ja rajausmuutoksista.

Pääsijaintikunta: LEPPÄVIRTA
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Hiisimäki (0842002)
Hiisimäen pohjavesialue on osittain korkealla kallioalustalla, minkä vuoksi pohjavesivyöhyke on
epäyhtenäinen. Pohjaveden päävirtaussuunta koko alueella luoteeseen valuen kallioaltaasta toiseen.
Hiisimäen pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan pohjavesialue.
Alueen kokonaispinta-ala on 1,04 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 0,67 km2. Alueen
antoisuudeksi arvioidaan 660 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 60 % 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 tehdä rajausmuutoksia.
Hiisimäki luokitellaan uuden luokitustavan mukaisesti 2-luokkaan eli vedenhankintakäyttöön soveltuvaksi
pohjavesialueeksi, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu
yhdyskunnan vedenhankintaan.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto

pohjavesialueet©SYKE,ELY-keskus, taustakartta©Maanmittauslaitos

Hiisimäki, 0842002, luokka 2
Leppävirta
Pohjavesialueen raja
Pohjaveden muodostumisalueen raja
1.11.2018
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Karvonkangas (0842004)
Karvonkankaan pohjavesialue on pienialainen, erillinen harjumuodostuma. Pohjaveden virtaussuunta on
länteen ja purkautumista tapahtuu Mustinlahteen. Karvonkankaalta on otettu erittäin runsaasti maa-aineksia,
joten sen suojeltavuus on huonontunut.
Karvonkankaan pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,66 km2, josta muodostumisalueen pinta-ala on 0,45
km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 443 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 60 % sadannasta. Alueella on
käytössä oleva vedenottamo.
Alueen luoteisosalla on laajalti vesi- ja metsälain nojalla suojeltua tihkupintaista lähteikköä sekä myös
lähdeallikoita. Paikoin Mustinlahden rannalla on lähteistä suurruohokorpea. Karvonkankaan pohjavesialue
saa E-lisämääreen alueella sijaitsevien pohjavedestä riippuvaisten ekosysteemien vuoksi. Pohjavesialue
luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1E-luokkaan eli vedenhankintaa varten tärkeäksi
pohjavesialueeksi. Pohjavesialueelle ei esitetä rajausmuutoksia.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto

pohjavesialueet©SYKE,ELY-keskus, taustakartta©Maanmittauslaitos

Karvonkangas, 0842004, luokka 1E
Leppävirta
Pohjavesialueen raja
Pohjaveden muodostumisalueen raja
1.11.2018
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Särkiniemi (0842005)
Särkiniemen pohjavesialue on pienialainen erillinen rantakerrostumatyyppinen muodostuma, jossa vettä
johtavat kerrokset ovat ohuet. Materiaali on pääasiassa moreenia, jossa on hiekkaisia kerroksia. Suuri osa
arvioidusta antoisuudesta on rantaimeytynyttä Konnusveden vettä. Arviolta 80 m3/vrk on itse alueella
muodostuvaa pohjavettä. Alueen käyttökelpoisuus pienimuotoiseen vedenhankintaan on kohtalainen.
Särkiniemen pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan pohjavesialue.
Alueen kokonaispinta-ala on 0,38 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 0,14 km2. Alueen
antoisuudeksi arvioidaan 250 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 35 % sadannasta.
Pohjavesialueen länsiosassa on pieni vesi- ja metsälain nojalla suojeltu lähde, joka ei kuitenkaan aiheuta
alueelle E-luokkaa. Pohjavesialueelle ei esitetä rajausmuutoksia. Särkiniemi luokitellaan uuden
luokitustavan mukaisesti 2-luokkaan eli vedenhankintakäyttöön soveltuvaksi pohjavesialueeksi, joka
pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu yhdyskunnan vedenhankintaan.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto

pohjavesialueet©SYKE,ELY-keskus, taustakartta©Maanmittauslaitos

Särkiniemi, 0842005, luokka 2
Leppävirta
Pohjavesialueen raja
Pohjaveden muodostumisalueen raja
1.11.2018
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Voivakka (0842006)
Voivakan pohjavesialue liittyy katkonaiseen vaatimattomaan kaakko-luode- suuntaiseen harjujaksoon.
Voivakan alueella harjujaksoa edustaa Voivakkajärven itärannalle kerrostunut kapea, matala harjun osa,
jossa kerrospaksuus on toistakymmentä metriä. Alueen pohjavesi on rautapitoista
Voivakan pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 0,5 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 0,19
km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 124 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 40 % sadannasta.
Pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen eli purkava harju. Myös rantaimeytymistä tapahtuu. Alueella
on vedenottamo, joka ei ole käytössä.
Pohjavesialueella ei kartta- ja maastotarkastelun perusteella ole E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä
ekosysteemejä, kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Pohjavesialueelle ei esitetä rajausmuutoksia.
Voivakka luokitellaan uuden luokitustavan mukaisesti 2-luokkaan eli vedenhankintakäyttöön soveltuvaksi
pohjavesialueeksi, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu
yhdyskunnan vedenhankintaan.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto

pohjavesialueet©SYKE,ELY-keskus, taustakartta©Maanmittauslaitos

Voivakka, 0842006, luokka 2
Leppävirta
Pohjavesialueen raja
Pohjaveden muodostumisalueen raja
1.11.2018
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Paukarlahti (0842007)
Paukarlahdella sijaitseva vedenottamo on rakennettu kalliokohouman eteläpuolella sijaitsevaan lähteeseen.
Havaintojen mukaan pohjavesi lähteeseen tulee kallioperän raosta. Muodostumisalueeksi on rajattu lähteen
arvioitu valuma-alue. Maaperän paksuus lähteen ympärillä on keskimäärin neljä metriä.
Paukarlahden pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 0,64 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on
0,36 km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 118 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 20 % sadannasta.
Pohjavesialue on virtauskuvaltaan synkliininen eli keräävä. Alueella oleva vedenottamo ei ole käytössä.
Alueen keskiosissa on pienialainen luonnontilainen tihkupinta. Pohjavettä purkautuu samalla alueella myös
läheisiin metsäojiin. Tihkupintalähteikkö on vesi- ja metsälain nojalla suojeltu. Se ei kuitenkaan
pienialaisuutensa vuoksi aiheuta alueelle E-luokkaa. Pohjavesialueelle ei esitetä rajausmuutoksia.
Paukarlahti luokitellaan uuden luokitustavan mukaisesti 2-luokkaan eli vedenhankintakäyttöön soveltuvaksi
pohjavesialueeksi, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu
yhdyskunnan vedenhankintaan.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto

pohjavesialueet©SYKE,ELY-keskus, taustakartta©Maanmittauslaitos

Paukarlahti, 0842007, luokka 2
Leppävirta
Pohjavesialueen raja
Pohjaveden muodostumisalueen raja
1.11.2018
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Heinämäki (0842008)
Heinämäen pistemäinen pohjavesialue sijaitsee tutkimusmenetelmin paikallistettujen kallioruhjeiden
alueella (ks. sijainti Leppävirran yleiskartasta). Ruhjevyöhyke koostuu samansuuntaisista ja niitä
leikkaavista ruhjeista, jotka yhdessä muodostavat hydraulisesti yhtenäisen ruhjevyöhykkeen. Ruhjeet ovat
täyttyneet pääasiassa lajittuneilla aineksilla. Vettä johtavat ruhjeet esiintyvät n. 20-30 ja 40-45 metrin
syvyydellä maanpinnasta.
Heinämäen pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 400 m3/vrk. Alueella on käytössä oleva varavedenottamo.
Pohjavesialueella ei karttatarkastelun perusteella ole E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä ekosysteemejä,
kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia. Heinämäen
pohjavesialue luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1-luokkaan eli vedenhankintaa varten
tärkeäksi pohjavesialueeksi.

Sorsakoski (0842010)
Sorsakosken lounaispuolisella alueella on kallion pintaosa hyvin ruhjoutunutta. Seismisillä
luotausmenetelmillä määritettyihin paikkoihin on porattu useita varsin hyvätuottoisia kallioreikiä. Alueella
maapeite on ohut ja morfologia loivasti kumpuileva, joten kalliopohjaveden muodostumiselle on hyvät
mahdollisuudet. Pohjaveden muodostumisaluetta on vaikea määrittää, joten pohjavesialue on toteutettu
pistemäisenä (ks. sijainti Leppävirran yleiskartasta).
Sorsakosken pistemäinen pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä Iluokan pohjavesialue. Pohjavesialueen vedenottamoina toimivien kallioporakaivojen antoisuudeksi
arvioidaan 400 m3/vrk. Sorsakosken pistemäinen pohjavesialue käsittää kolme vedenottokaivoa, jotka
toimivat varavedenottamoina.
Pistemäisen pohjavesialueen läheisyydessä ei karttatarkastelun perusteella ole E-luokan kohteen kriteerit
täyttäviä ekosysteemejä, kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Sorsakosken pistemäinen pohjavesialue
luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1-luokkaan eli vedenhankintaa varten tärkeäksi
pohjavesialueeksi.

Pohjukansalo (0842009)
Pohjukansalon pohjavesialue on rajattu eri tutkimusmenetelmien avulla paikallistettujen kallioruhjeiden
alueelle. Pohjavesialueella on kallioporakaivoja, sekä niihin liittyviä havaintokaivoja. Pohjukansalon
alueelta on havaittavissa luode-kaakko suuntainen pääruhje ja sitä leikkaavia sivuruhjeita. Pohjavesialueen
kallioperä koostuu pääasiallisesti kiillegneissistä.
Pohjukansalon pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 367 m3/vrk. Alueella on käytössä olevia varavedenottamoita
Pohjavesialueella ei karttatarkastelun perusteella ole E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä ekosysteemejä,
kuten merkittäviä luonnontilaisia lähteitä. Pohjavesialueelle ei tehdä rajausmuutoksia. Pohjukansalon
pohjavesialue luokitellaan uuden luokitusmenetelmän mukaisesti 1-luokkaan eli vedenhankintaa varten
tärkeäksi pohjavesialueeksi.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto

pohjavesialueet©SYKE,ELY-keskus, taustakartta©Maanmittauslaitos

Pohjukansalo, 0842009, luokka 1
Leppävirta
Pohjavesialueen raja
Pohjaveden muodostumisalueen raja
1.11.2018
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Kerilehdonkorpi (0842011)
Kerilehdonkorpi on vaatimattomaan, katkeilevaan harjujaksoon liittyvä kapea ja matalahko
harjumuodostuma. Pohjavesialueella muodostuvia pohjavesiä purkautuu etelässä Riihijärveen ja pohjoisessa
soille ja ojiin. Alueella tehtyjen kairausten perusteella kerrospaksuus on noin 10 metriä ja materiaali
soravaltaista eli vedenjohtavuudet ovat hyvät.
Kerilehdonkorven pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 0,61 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 0,3
km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 197 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.
Kerilehdonkorpi luokitellaan uuden luokitustavan mukaisesti 2-luokkaan eli vedenhankintakäyttöön
soveltuvaksi pohjavesialueeksi, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella
soveltuu yhdyskunnan vedenhankintaan.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto

pohjavesialueet©SYKE,ELY-keskus, taustakartta©Maanmittauslaitos

Kerilehdonkorpi, 0842011, luokka 2
Leppävirta
Pohjavesialueen raja
Pohjaveden muodostumisalueen raja
1.11.2018

Mk 1:20 000

0

1

2
km

Turpeensalmi (0842013)
Turpeensalmen pohjavesialue on katkonaiseen harjujaksoon liittyvä harjumuodostuma, jossa kerrospaksuus
on kairausten perusteella toistakymmentä metriä ja materiaali pääasiassa karkeaa hiekkaa. Vedenjohtavuudet
ovat siis varsin hyvät. Pohjavesialue rajoittuu kallioalueisiin, itäosissa soihin ja Paljakkaveteen. Alueella
muodostuva pohjavesi purkautuu pääasiallisesti Riihilahteen sekä pohjoisosan suolle. Alueen
käyttökelpoisuus vedenhankintaan on kohtalaisen hyvä. Pohjavedenjakajina toimivat kalliot on havaittu
lännessä Virtaniemen tilan paikkeilla ja aivan alueen itäpäässä.
Turpeensalmen pohjavesialue on vanhassa luokitustavassa vedenhankintaan soveltuva II-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 1,22 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on
0,66 km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 325 m3/vrk, kun pohjavedeksi imeytyy 30 % sadannasta.
Pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen eli purkava harju.
Alueen pohjoispuolella on ojittamaton Konnunsuo, joka on kartoitettu soidensuojelun täydennysohjelmaa
varten. Suojelua ei ole toteutettu. Suo on pääosin ombro- ja oligotrofista lyhytkorsinevaa. Suolla on myös
hyvin pienialaisena mm. ruohokorpea, joka kuuluu metsälain 10 §:n perusteella suojeltuihin erityisen
arvokkaisiin elinympäristöihin. Konnunsuo on mahdollisesti osin pohjavedestä riippuvainen. Alueelle ei
esitetä E-luokkaa suojellun elinympäristön pienialaisuuden vuoksi.
Pohjavesialueelle ei esitetä rajausmuutoksia. Turpeensalmi luokitellaan uuden luokitustavan mukaisesti 2luokkaan eli vedenhankintakäyttöön soveltuvaksi pohjavesialueeksi, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden
ominaisuuksiensa perusteella soveltuu yhdyskunnan vedenhankintaan.

Pohjavesialueluokitusmuutokseen liittyvä kuulemisaineisto

pohjavesialueet©SYKE,ELY-keskus, taustakartta©Maanmittauslaitos

Turpeensalmi, 0842013, luokka 2
Leppävirta
Pohjavesialueen raja
Pohjaveden muodostumisalueen raja
1.11.2018
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Saahkarlahti (0842003), poistettu pohjavesialueluokituksesta
Saahkarlahden poistettu pohjavesialue on laaksossa sijaitseva piiloharju (ks. sijainti Leppävirran
yleiskartasta). Pohjaveden pääpurkautumisalue on harjun ja Syvärin lasku-uoman leikkaus. Harjun itäosa
liittyy kallioperän ruhjevyöhykkeisiin. Pohjavesialueelta ei kartta- maastotarkasteluissa havaittu E-luokan
kohteen kriteerit täyttäviä ekosysteemejä, kuten luonnontilaisia lähteitä. Saahkarlahden jo aiemmin
poistettua pohjavesialuetta ei palauteta pohjavesialueluokitukseen mukaan.
Kirnuvuori (0842012), poistettu pohjavesialueluokituksesta
Kirnuovuori on pitkittäisharjujaksoon liittyvä laajahko, lajittunut muodostuma, joka koillisosassa rajoittuu
soihin ja lounaisosassa kallio/moreenialueeseen (ks. sijainti Leppävirran yleiskartasta). Materiaali kankaassa
on pintaosista alkaen erittäin karkeaa. Kerrospaksuudet ovat kuitenkin matalia. Kallion pinta nousee paikoin
ylös katkoen harjusysteemiä niin, että alueella ei ole merkitystä yhdyskunnan vedenhankinnassa.
Pohjavesialueelta ei karttatarkasteluissa havaittu E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä ekosysteemejä, kuten
luonnontilaisia lähteitä. Kirnuvuoren jo aiemmin poistettua pohjavesialuetta ei palauteta
pohjavesialueluokitukseen mukaan.
Vehnämäki (0842014), poistettu pohjavesialueluokituksesta
Vehnämäki on kapea, matala soiden reunustama harjuselänne, jossa muodostuva pohjavesi purkautuu
lähinnä ympäröiville soille (ks. sijainti Leppävirran yleiskartasta). Materiaali harjussa on pintaosissa
hiekkavaltaista, pohjaosissa karkeampaa. Pohjavesialueelta ei karttatarkasteluissa havaittu E-luokan kohteen
kriteerit täyttäviä ekosysteemejä, kuten luonnontilaisia lähteitä. Vehnämäen jo aiemmin poistettua
pohjavesialuetta ei palauteta pohjavesialueluokitukseen mukaan.
Soidinharju (0842015), poistettu pohjavesialueluokituksesta
Erittäin katkonaiseen harjujaksoon liittyvä laajahko huonosti lajittunut muodostuma Petäjä- ja Koirusjärvien
välisellä kannaksella, jonka laki nousee yli 20 metriä Koirusjärven pinnan yläpuolelle (ks. sijainti
Leppävirran yleiskartasta). Pohjavesialueelta ei karttatarkasteluissa havaittu E-luokan kohteen kriteerit
täyttäviä ekosysteemejä, kuten luonnontilaisia lähteitä. Soidinharjun jo aiemmin poistettua pohjavesialuetta
ei palauteta pohjavesialueluokitukseen mukaan.
Kiperosaari (0842016), poistettu pohjavesialueluokituksesta
Kiperosaari on katkonaiseen Unnukan itäpuolella kulkevaan harjujaksoon liittyvä kapea harjusaari, jossa
materiaali on pintaosissa erittäin karkeaa (ks. sijainti Leppävirran yleiskartasta). Pohjavesialueelta ei
karttatarkasteluissa havaittu E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä ekosysteemejä, kuten luonnontilaisia
lähteitä. Kiperosaaren jo aiemmin poistettua pohjavesialuetta ei palauteta pohjavesialueluokitukseen
mukaan.
Hietasaari (0842017), poistettu pohjavesialueluokituksesta
Hietasaari on harjusaari, jossa materiaali pintaosissa karkeaa ja rannat pääosin läpäiseviä (ks. sijainti
Leppävirran yleiskartasta). Kerrospaksuus on kairausten perusteella alle 10 metriä. Pohjavesialueelta ei
karttatarkasteluissa havaittu E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä ekosysteemejä, kuten luonnontilaisia
lähteitä. Hietasaaren jo aiemmin poistettua pohjavesialuetta ei palauteta pohjavesialueluokitukseen mukaan.

Riihilahti (0842018), poistettu pohjavesialueluokituksesta
Riihilahden poistettu pohjavesialue sijoittuu kapeaan, polveilevaan harjujaksoon (ks. sijainti Leppävirran
yleiskartasta). Alueen pohjoisosassa materiaali on soraa ja kivistä soraa. Alueella muodostuva pohjavesi
purkautuu Riihijärveen ja etelässä Unnukan Riihilahteen. Pohjavesialueelta ei karttatarkasteluissa havaittu
E-luokan kohteen kriteerit täyttäviä ekosysteemejä, kuten luonnontilaisia lähteitä. Riihilahden jo aiemmin
poistettua pohjavesialuetta ei palauteta pohjavesialueluokitukseen mukaan.
Litmaniemi (0842019), poistettu pohjavesialueluokituksesta
Litmaniemi on pienialainen, kairausten perusteella matala harjumuodostuma, jossa materiaali on
vaihtelevasti hiekkaa ja soraa (ks. sijainti Leppävirran yleiskartasta). Alueella muodostuva vähäinen
pohjavesi purkautuu länsiosassa Unnukkaan. Pohjavesialueelta ei karttatarkasteluissa havaittu E-luokan
kohteen kriteerit täyttäviä ekosysteemejä, kuten luonnontilaisia lähteitä. Litmaniemen jo aiemmin poistettua
pohjavesialuetta ei palauteta pohjavesialueluokitukseen mukaan.
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