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Johdanto 

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämistä koskevaan lakiin sisällytettiin uusi luku 2 a, joka 

käsittelee pohjavesialueiden rajaamista ja luokittelua sekä niiden suojelusuunnitelmia. Lakimuutos 

tuli voimaan 1.2.2015 ja lakia täydentävä asetus 17.11.2016.  Aiemmin käytössä olleet 

pohjavesiluokat I (vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesi-alue) ja II (vedenhankintaan soveltuva 

pohjavesialue) tullaan korvaamaan uusilla luokilla 1 ja 2. Lisäksi luokka III (muut pohjavesialueet) 

tullaan poistamaan kokonaan tai luokittelemaan uudelleen luokkiin 1 tai 2.  

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 50 henkilön tarpeisiin. 2-luokkaan luokitellaan muut 

vedenhankintakäyttöön soveltuvat pohjavesialueet, jotka pohjaveden antoisuuden (100 m3/vrk) ja 

muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuvat 1-luokan mukaiseen käyttöön.   

Lisäksi luokituksessa otetaan huomioon pohjavesistä riippuvaiset maa- ja pintavesiekosysteemit (E-

luokka). Luokiteltaessa pohjavesialueita E-luokkaan lähtökohtana on pohjavesialueen kriteerien 

täyttyminen, minkä lisäksi otetaan huomioon muun lainsäädännön nojalla suojellut pohjavedestä 

suoraan riippuvaiset merkittävät pintavesi- ja maaekosysteemit. Tärkeää on huomioida, että näiden 

kohteiden suojelu tapahtuu jo muun lainsäädännön kautta ja E-luokalla on ainoastaan 

informatiivinen arvo. 

 

Pohjavesialueiden hydrogeologiset kuvaukset, veden käyttö ja pohjavesistä 

riippuvaiset ekosysteemit 

Hämeenkankaan (0218154) pohjavesialue on osa itä-länsi -suuntaista saumamuodostumaa, joka 

liittyy Keski-Suomen reunamuodostumaan. Lajittunutta ainesta on levinnyt pitkälle etelään. Alueen 

topografia on kohtalaisen tasainen. Poikkeuksena ovat Soininharjun ja Niiniharjun selänteet sekä 

suppakuopat. Jämin lomakeskuksen itäpuolella Soininharju erottuu selkeästi ympäröivästä 

maastosta ja kohoaa noin 185 metriä merenpinnan yläpuolelle. Muodostuman pohjoispuolella 

rantakerrostumat ovat syntyneet harjun rinnettä peittävän hienoaineskerroksen päälle. 

Rantakerrostumat ovat noin 5–20 metriä paksuja ja niiden yhteydessä on havaittu orsivesipintoja.  

Ainespaksuus Hämeenkankaalla on yleensä 30 –50 metriä, mutta paikoitellen jopa lähes 100 metriä. 

Aines on hiekkavaltaista. Välikerroksina esiintyy soraisia kerroksia. Harjuydin vaikuttaa yhtenäiseltä 

aina Kuninkaanlähteeltä Soininharjulle asti eikä alueelta ole tavattu pohjaveden virtausyhteyksiä 

katkaisevia pohjaveden jakajia. Pohjavedenjakaja sijaitsee Soininharjun ja Jämin lomakeskuksen 

läheisyydessä niiden länsipuolella, viimeistään Jämin lentokentän alta havaitun kalliokielekkeen 

alueella. Pohjavesi purkautuu muodostuman pohjoispuolella useista lähteistä ja suotautuu alueen 

eteläpuolisille soille. Alueella sijaitsee useita vedenhankintakäytössä olevia ottamoita. 
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Hämeenkankaan pohjavesialueella sijaitsee lisäksi pohjavedestä riippuvaisia ekosysteemejä alueen 

luonnonsuojelualueilla (Kokannevan suojelualueet) sekä Hämeenkankankaan Natura 2000 -alueella 

(FI02200024). Pohjavesialueella on havaittu kasvavan muun muassa valtakunnallisesti uhanalaista 

harsosammalta (Trichocolea tomentella) sekä lähdesaraa (Carex paniculata). Lisäksi alueella 

sijaitsee muita pohjavedestä riippuvaisia ekosysteemejä, jotka suojeltujen alueiden laajuuden, 

purkautuvan pohjaveden määrän ja lajiston edustavuuden perusteella voidaan luokitella 

merkittäviksi. Kohteiden suojeluperusteina ovat metsälaki, luonnonsuojelulaki ja/tai vesilaki. 

Lauttakankaan (0218152) pohjavesialue on kahden jäätikkökielekkeen väliin syntynyt pohjois-etelä 

-suuntainen saumamuodostuma, joka jatkuu pitkälle pohjoiseen aina Parkanoon asti. Harju on 

loivapiirteinen ja tasoittunut kankaaksi, joka kohoaa 2–8 metriä ympäristöään korkeammaksi. 

Varsinainen harjuydin on vain noin 50 m leveä. Aines on hiekkaa ja soraa, välissä on silttisiä 

kerroksia. Pohjavettä suotautunee ympäröiville soille. 

 

Luokka- ja rajausmuutokset 

Hämeenkankaan (0218154) pohjavesialue luokitellaan 1E-luokan pohjavesialueeksi, koska alueen 

pohjavettä hyödynnetään yhdyskuntien vedenhankintaa. Alue luokitellaan lisäksi E-luokan 

pohjavesialueeksi, koska alueella esiintyy suoraan pohjavedestä riippuvaisia ekosysteemejä. 

Hämeenkankaan ja Hämeenkangas-Niinisalon pohjavesialueiden välinen raja siirretään 

vedenjakajalle. 

Lauttakankaan (0218152) pohjavesialue luokitellaan 2-luokan pohjavesialueeksi. Antoisuuden ja 

muiden ominaisuuksien perusteella alue soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, mutta pohjavettä 

ei tällä hetkellä hyödynnetä. Alueen rajauksiin ei ole tarvetta tehdä muutoksia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 1. Karvian kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset perusteluineen 

ID Alueen nimi Vanha 
luokka 

Uusi luokka Perusteet 
luokkamuutokselle 

Perusteet 
rajausmuutoksille 
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0218154 Hämeenkangas I 1E Alueen pohjavettä 
hyödynnetään 
yhdyskuntien 
vedenhankintaan.  
 
Alueella sijaitsee 
merkittäviä suoraan 
pohjaveden virtauksesta 
riippuvaisia 
ekosysteemejä. 
 

Vierekkäisten 
pohjavesialueiden välinen 
raja siirretään 
pohjavedenjakajalle. 
 

0218152 Lauttakangas II 2 Alue soveltuu 
yhdyskuntien 
vedenhankintaa, mutta sitä 
ei tällä hetkellä 
hyödynnetä. 
 

Ei muutoksia. 
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