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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 

Pohjankangas-Elliharjun (0223051) pohjavesialue on osa Pohjankangasta, joka jatkuu pitkälle 

etelään kääntyen itään päin Hämeenkankaan saumamuodostumana aina Hämeenkyröön asti. 

Muodostuman aines on hyvin lajittunutta ja pyöristynyttä hiekkaa ja soraa. Rantavoimien 

vaikutuksesta muodostuma on paikoin loivapiirteinen, varsinkin lievealueilla. Lajittuneen aineksen 

kerrostumat jatkuvat pitkälle muodostuman liepeillä ympäröivien soiden alle. Pohjaveden 

virtaussuunta on kohti etelää. Pohjavettä purkautuu harjun liepeiltä lähteistä. Muodostuman 

itäosassa on runsaasti lähteitä, joihin on rakennettu ottamoita. Soranotto on paikoin ulottunut 

pohjavedenpinnan alapuolelle. Alue soveltuu erinomaisesti vedenhankintaan ja alueella sijaitsee 

useita käytössä olevia ottamoita. 

Pohjankangas-Elliharjun pohjavesialueella sijaitsevilla luonnonsuojelualueilla sekä Natura 2000 -

alueella esiintyy 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. 

Kantinkankaan (0223004) pohjavesialue on osa suurta pohjois-etelä-suuntaista Pohjankankaan 

saumamuodostumaa. Aines on hiekkaa tai soraa. Lajittunutta ainesta on rantavoimien vaikutuksesta 

levinnyt varsinaisen muodostuman liepeille. Muodostuma on kohtalaisen loivatopografinen, 

varsinkin Kauniskankaan ja Kantinkankaan eteläpäässä. Pohjavesialueen itäosassa on lähes koko 

pohjavesialueen pituudelta orsivettä, jonka alla olevan pohjaveden painetaso on orsiveden tasoa 

korkeammalla. Karhusaaren lähde sekä itäreunan kaivot ja vesiosuuskuntien ottamot saavat kaikki 

vetensä orsivedestä. Pohjaveden pääasiallinen virtaussuunta on pohjoisesta etelään, orsiveden 
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virtaussuunta vaihtelee koillisen, idän ja kaakon välillä. Pohjavettä purkautuu Kantinkankaan 

itäreunalta lähteistä sekä suotautuu ympäröiville soille ja Karvianjokeen. Soranotto on paikoin 

ulottunut pohjavedenpinnan alapuolelle. Alueella on käytössä useiden eri vesiosuuskuntien 

ottamoita. 

Kantinkankaan pohjavesialueella sijaitsee lisäksi pohjavedestä riippuvaisia ekosysteemejä alueen 

lukuisilla luonnonsuojelualueilla sekä Natura 2000 -alueella. Kyseisillä alueilla on havaittu kasvavan 

muun muassa valtakunnallisesti uhanalaista 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. 

Kauraharjunkankaan (0223005) pohjavesialue on osa suurta Pohjankankaan 

saumamuodostumaa. Aines on hiekkaa tai soraa. Lajittunutta ainesta on levinnyt laajalle 

harjumuodostuman liepeille rantavoimien kuljettamana. Soiden alla lienee vettä johtavia kerroksia. 

Pohjaveden päävirtaussuunta lienee harjun pitkittäissuunnassa etelään. Pohjavettä suotautuu 

harjun liepeiltä ympäröiville soille. Alueella sijaitsee useita käytössä olevia ottamoita. 

Kauraharjunkankaan pohjavesialueella sijaitsee lisäksi pohjavedestä riippuvaisia ekosysteemejä 

alueelle ulottuvalla Pohjankankaan Natura 2000- alueella. Suojeltujen alueiden laajuuden, 

purkautuvan pohjaveden määrän ja lajiston edustavuuden perusteella kohteet voidaan luokitella 

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

Pitkäniemenkankaan (0223003) pohjavesialue on pohjois-etelä -suuntainen lajittuneen aineksen 

muodostuma. Aines on soravaltaista. Pinnalla on rantavoimien lajittelemaa ainesta. Aluetta 

ympäröivät suot. Pohjavettä purkautuu alueen koillisliepeiltä lähteestä. Pohjaveden virtaussuunta on 

kohti ottamoa, joka on rakennettu lähteeseen. Alueella sijaitsee Korpikylän vesiosuuskunnan 

ottamo, joka on vedenhankintakäytössä.  

Pitkäniemenkankaan pohjavesialueella sijaitsee pohjavedestä riippuvaisia ekosysteemejä 

Korpikylän vesiosuuskunnan ottamon viereisellä luonnontilaisen kaltaisella lähteellä (Puskalähde).  

Purkautuvan pohjaveden määrän ja lajiston edustavuuden perusteella kohde voidaan luokitella 

merkittäväksi. Kohteiden suojeluperusteina ovat vesilaki ja metsälaki. 

Kihlakunnankankaan (1016451) pohjavesialue kuuluu etelä-pohjoissuuntaiseen 

pitkittäisharjujaksoon. Kihlakunnankankaan runko-osa muodostuu karkeista, hyvin vettä läpäisevistä 

maalajeista. Runko-osan reunoilla on hiekkavaltaisia kerrostumia. Harjuun imeytyy Majurinprunnin 

vettä pohjavedeksi. Pohjaveden päävirtaussuunta on etelästä pohjoiseen. Alueen pohjoisosassa on 

käytössä oleva vedenottamo.  

Kihlakunnankankaan pohjavesialueen pääsijaintikunnaksi on luokitustyön yhteydessä muutettu 

Karvian kunta. Siirto perustuu Suomen ympäristökeskuksen ohjeistukseen, jonka mukaan 

pohjavesialueen pääsijaintikunta määräytyy sen mukaan, minkä kunnan alueella on suurin osa 

pohjavesialueen pinta-alasta.  

Kihlakunnankankaan pohjavesialueella sijaitsee lisäksi pohjavedestä riippuvaisia ekosysteemejä. 

Purkautuvan pohjaveden määrän ja lajiston edustavuuden perusteella kohde voidaan luokitella 

merkittäväksi. Kohteiden suojeluperusteina ovat vesilaki ja metsälaki. 
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Luokka- ja rajausmuutokset 

Pohjankangas-Elliharjun (0223051) pohjavesialue luokitellaan 1E-luokan pohjavesialueeksi, 

koska alueen pohjavettä hyödynnetään yhdyskuntien vedenhankintaa. Alue luokitellaan lisäksi E-

luokan pohjavesialueeksi, koska alueella esiintyy suoraan pohjavedestä riippuvaisia ekosysteemejä. 

Alueen rajauksiin ei ole tarvetta tehdä muutoksia. 

Kantinkankaan (0223004) pohjavesialue luokitellaan 1E-luokan pohjavesialueeksi, koska alueen 

pohjavettä hyödynnetään yhdyskuntien vedenhankintaa. Alue luokitellaan lisäksi E-luokan 

pohjavesialueeksi, koska alueella esiintyy suoraan pohjavedestä riippuvaisia ekosysteemejä. 

Pohjavesialueen rajausta muutetaan Kantinkankaan ja Kauraharjunkankaan pohjavesialueiden 

rajalla. Pohjavesialueita laajennetaan Pellavaniemen yli, jolloin pohjavesialueen suojelun piiriin 

saadaan mm. Karvian joen rannassa olevia lähteikköjä. Pohjavesialueen laajentaminen ja 

rajausmuutos perustuvat alueella tehtyihin pohjavesitutkimuksiin, jotka toteutettiin alkuvuoden 2020 

aikana. 

Kauraharjunkankaan (0223005) pohjavesialue luokitellaan 1E-luokan pohjavesialueeksi, koska 

alueen pohjavettä hyödynnetään yhdyskuntien vedenhankintaa. Alue luokitellaan lisäksi E-luokan 

pohjavesialueeksi, koska alueella esiintyy suoraan pohjavedestä riippuvaisia ekosysteemejä. 

Pohjavesialueen rajausta muutetaan Kantinkankaan ja Kauraharjunkankaan pohjavesialueiden 

rajalla. Pohjavesialueita laajennetaan Pellavaniemen yli, jolloin pohjavesialueen suojelun piiriin 

saadaan mm. Karvian joen rannassa olevia lähteikköjä. Pohjavesialueen laajentaminen ja 

rajausmuutos perustuvat alueella tehtyihin pohjavesitutkimuksiin, jotka toteutettiin alkuvuoden 2020 

aikana. 

Pitkäniemenkankaan (0223003) pohjavesialue luokitellaan 1E-luokan pohjavesialueeksi, koska 

alueen pohjavettä hyödynnetään yhdyskuntien vedenhankintaa. Alue luokitellaan lisäksi E-luokan 

pohjavesialueeksi, koska alueella esiintyy suoraan pohjavedestä riippuvaisia ekosysteemejä.  

Alueen varsinaisen muodostumisalueen rajausta muutetaan tarkempien maaperäaineistojen 

perusteella.  

Kihlakunnankankaan (1016451) pohjavesialue luokitellaan 1E-luokan pohjavesialueeksi, koska 

alueen pohjavettä hyödynnetään yhdyskuntien vedenhankintaa. Alue luokitellaan lisäksi E-luokan 

pohjavesialueeksi, koska alueella esiintyy suoraan pohjavedestä riippuvaisia ekosysteemejä. 

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 

0223051 Pohjankangas-
Elliharju 

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

Ei muutoksia 
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0223004 Kantinkangas I 1E Alueen pohjavettä 
hyödynnetään 
yhdyskuntien 
vedenhankintaan.  
 
Alueella sijaitsee 
merkittäviä suoraan 
pohjaveden virtauksesta 
riippuvaisia 
ekosysteemejä. 
 

Pohjavesialuetta ja 
varsinaista 
muodostumisaluetta 
laajennetaan kevään 2020 
aikana tehtyjen maaperän 
ja pohjaveden tutkimusten 
perusteella. 
 

0223005 Kauraharjunkangas I 1E Alueen pohjavettä 
hyödynnetään 
yhdyskuntien 
vedenhankintaan.  
 
Alueella sijaitsee 
merkittäviä suoraan 
pohjaveden virtauksesta 
riippuvaisia 
ekosysteemejä. 
 

Pohjavesialuetta ja 
varsinaista 
muodostumisaluetta 
laajennetaan kevään 2020 
aikana tehtyjen maaperän 
ja pohjaveden tutkimusten 
perusteella. 
 

0223003 Pitkäniemenkangas I 1E Alueen pohjavettä 
hyödynnetään 
yhdyskuntien 
vedenhankintaan.  
 
Alueella sijaitsee 
merkittäviä suoraan 
pohjaveden virtauksesta 
riippuvaisia 
ekosysteemejä. 
 

Pohjavesialueen 
varsinaista 
muodostumisaluetta 
muutetaan tarkempien 
maaperätietojen 
perusteella.  
 

1016451 Kihlakunnankangas I 1E Alueen pohjavettä 
hyödynnetään 
yhdyskuntien 
vedenhankintaan.  
 
Alueella sijaitsee 
merkittäviä suoraan 
pohjaveden virtauksesta 
riippuvaisia 
ekosysteemejä. 
 

Ei muutoksia. 
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