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1 Johdanto 

Lahnuksen 1-luokan vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue sijaitsee Pohjois-Espoossa Lah-
nuksen kaupunginosassa. Pohjavesialueella ja sen läheisyydessä on käynnissä useita Espoon kau-
pungin kaavahankkeita.  

Uudenmaan ELY-keskus on Hepomäen kaavahankkeeseen liittyvässä lausunnossaan (UU-
DELY/3128/2019) todennut, että alueen rakentamismahdollisuuksien tutkimisen jatkamiseksi tulee 
alueella tehdä pohjavesi- ja rakennettavuusselvitys. Espoon kaupunki on laatinut alueelle rakennet-
tavuuskartan ja tämä selvitys koskee ELY-keskuksen pyytämää pohjavesiselvitystä. 

Työn tavoitteena on selvittää Lahnuksen pohjavesialueen pohjavesiolosuhteita ja laatia tulosten 
perusteella pohjaveteen liittyviä maankäyttösuosituksia alueen kaavoitustyön tueksi. 

Selvitys on laadittu Sitowise Oy:ssä, jossa työstä ovat vastanneet hydrogeologit FM Tero Taipale ja 
FM Tiina Vaittinen. Työn toimeksiantajana on Espoon kaupunki, jossa yhteyshenkilönä on ollut 
Minna-Maija Sillanpää Kaupunkisuunnittelukeskuksesta. 

 

2 Selvityksen tausta ja lähtöaineisto 

2.1 Tausta 

Espoon kaupungilla on käynnissä Hepomäen asemakaavahanke, joka sijoittuu Lahnuksen pohjave-
sialueelle. Hepomäen kaava-alue on lähimmillään noin 100 m etäisyydellä Lahnuksen varavedenot-
tamon kaakkoispuolella ja sijaitsee Lahnuksen 1-luokan pohjavesialueella. ELY-keskus esittää lau-
sunnossaan (UUDELY/3128/2019), että varavedenottamon ympärille tulisi jättää noin 500 m suoja-
vyöhyke pohjaveden virtaussuuntaa vastaan, jolle ei tulisi sijoittaa uutta rakentamista. ELY-keskus 
on linjannut, että jos rakentamismahdollisuuksien tutkimista halutaan jatkaa, tulee alueella tehdä 
pohjavesi- ja rakennettavuusselvitys.  

ELY-keskuksen mukaan pohjaveden esiintyminen, pinnankorkeudet, pohjaveden virtaussuunta ja 
mahdollinen paineellinen pohjavesi tulisi käydä ilmi selvityksestä. Myöskin Hepomäen kaavan vai-
kutukset kirkasvetiseen lammikkoon ja pohjavedenottamoon tulee käydä ilmi selvityksestä. Lam-
mikolla viitataan Hepomäen kaava-alueen läheiseen lampeen, jota on käyty tutkimassa ja josta on 
todettu, että se ei ole luonnontilainen lähde. 

Laadittava pohjavesiselvitys on päätetty rajata koskemaan koko Lahnuksen pohjavesialuetta, sillä 
pohjavesialue muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden. Laadittava selvitys palvelee myös muita poh-
javesialueelle tai sen läheisyyteen sijoittuvia kaavahankkeita, kuten Korppi, Manninpelto ja Ketun-
korpi. 

Espoon kaupungin laatima rakennettavuuskartta on esitetty liitteessä 7. 

2.2 Lähtöaineisto 

Selvityksen tueksi alueella on suoritettu maastokatselmuksia sekä kaksi pohjaveden pinnanmittaus-
kierrosta alueen pohjaveden havaintoputkista. Lähtöaineistona on käytetty erityisesti: 

• Espoon kaupungin pohjatutkimusaineisto (Arska-tietopalvelu) 

• Espoon kaupungin maaperä- ja rakennettavuuskartta (Liite 7) 
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• Alueelle laadittua pohjaveden suojelusuunnitelmaa (FCG 2015) 

• Alueella tehtyjä luontoselvityksiä ja -lausuntoja  

o Luontolausunto Lahnus, Huhtamäentie; Luontotieto Keiron Oy 2018 

o Ketunkorven luontoselvitykset 2010; Ympäristötutkimus Yrjölä Oy ja Bathouse Oy 
2010 

o Lausunto Espoon Manninpellon luontoarvoista; Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 2018 

• Ympäristöhallinnon POVET-tietojärjestelmän tietoja 

• Lahnuksen varavedenottamon suunnittelu- ja vedenlaatutietoja 

• GTK:n maaperäkartta-aineistoja 

• MML:n peruskartta-aineistoja 

 

3 Alueen nykytila 

3.1 Pohjavesiolosuhteet 

3.1.1 Pohjavesialueen yleiskuvaus 

Lahnuksen 1-luokan vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (0104904) sijoittuu Pohjois-Es-
poon Lahnukseen kalliomäkien rajaamalle alueelle. Pohjavesiesiintymä on synkliininen eli ympäris-
töstään vettä keräävä. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,89 km2, josta 0,11 km2 on tulkittu 
pohjaveden varsinaiseksi muodostumisalueeksi. Alueella muodostuvan pohjaveden määräksi on ar-
vioitu noin 400 m3/vrk.1 Lahnuksen pohjavesialuekartta on esitetty liitteessä 2. 

Pohjavesialueella arvioitu muodostuvan pohjaveden määrä (400 m3/vrk) on melko suuri otettaessa 
huomioon pohjavesialueen muodostumisalueen pinta-ala (0,11 km2). Laskennallisesti varsinaisella 
muodostumisalueella muodostuu pohjavettä arviolta noin 80-130 m3/vrk (imeytymiskertoimen 
vaihteluväli 0,4…0,65 ja keskisadannalla 666 mm/a). Tästä syystä pohjavettä arvioidaan muodostu-
van merkittävästi myös muualla pohjavesialueella. Yksi merkittävämpi pohjaveden muodostumis-
alue on arviolta pohjavesialueen pohjoisosassa sijaitsevan ns. Päivärinteen hiekkavaltainen rinne-
alue. Lisäksi pohjavettä muodostuu myös pohjavesialueella olevilla ja sitä ympäröivillä osin moree-
nipeitteisillä kalliorinteillä. 

Alueella ei ole tiedossa luonnontilaisia lähteitä. Alueen pohjoisosassa on pelto-ojan varrella oleva 
vesikuoppa, jonne mahdollisesti tihkuu pohjavettä (kuva 1).  

 
1 Lähde: Pohjavesialuetietokortti, lähde: SYKE, ELY-keskus 
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Kuva 1. Pohjavesialueen pohjoisosassa ns. Päivärinteen eteläpuolella sijaitsee vesikuoppa, johon 
tihkuu mahdollisesti pohjavettä (ympyröity punaisella katkoviivalla). 

Pohjavesialueen keskivaiheilla Hepomäen kaava-alueen länsipuolella on kirkasvetinen lammikko 
(kuva 2). Lammikko vaikuttaa ainakin osittain muokatulta ja kaivetulta. Lammikosta ei ole maasto-
käyntien yhteydessä havaittu virtausta ulospäin. Lammikko on havaittavissa myös vanhoissa ilma-
kuvissa ja lammikon läheisyydestä on vanhojen peruskarttojen perusteella lähtenyt oja. On mah-
dollista, että lammikkoon tihkuu pohjavettä, mutta se ei arvion mukaan ole varsinainen pohjavesi-
lähde. 
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Kuva 2. Hepomäen kaava-alueen länsipuolella oleva lammikko, kuvattu 25.10.2019. 

3.1.2 Vedenotto 

Pohjavesialueen keskiosassa sijaitsee Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) 
omistama Lahnuksen vedenottamo. Vedenottamo on suljettu huhtikuussa 2005 ja se toimii nykyisin 
varavedenottamona. Vedenottamolta on otettu sen toiminta-aikana pohjavettä noin 50–
160 m³/vrk. 

Varavedenottamon siiviläputkikaivon pohja ulottuu noin tasolle +30 m. Kaivon kohdalla on noin 3 
metrin savikerroksen alla noin 7 metriä paksu kerros soraa ja kivistä hiekkaa. 

Ottamolle ei ole määrätty vesilain mukaista suoja-aluetta. Uudenmaan ELY-keskus on lausunnos-
saan (UUDELY/3128/2019) katsonut, että vedenottamon ympärille tulee jättää noin 500 metrin 
suojavyöhyke pohjaveden virtaussuuntaa vastaan, jolle ei tule osoittaa uutta rakentamista. 

3.1.3 Maa- ja kallioperä 

Pohjavesiesiintymä koostuu kallioharjanteiden välisiin laaksopainanteisiin kerrostuneista hiekka- ja 
sorakerrostumista, jotka ovat suurelta osin savi- ja silttikerrosten peitossa. Kohteen maaperäkartta 
on esitetty liitteessä 3. 
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Pohjavesialueen eteläosassa olevalla varsinaisella pohjaveden muodostumisalueella sekä pohjois-
osassa Päivärinteen alueella esiintyy vettä johtavia hiekka- ja hienohiekkakerroksia maanpinnasta 
lähtien. Päivärinteen etelään viettävällä rinnealueella hiekkaisten maakerrosten paksuudeksi on 
kairauksissa todettu suurimmillaan noin viisi metriä. Pohjavesialueen eteläosassa muodostumisalu-
een kohdalla vettä johtavien maakerrosten paksuudeksi on kairauksissa todettu suurimmillaan noin 
15-20 metriä. Maakerroksissa on todettu myös silttisiä, sekä soraisia välikerroksia. 

Pohjavesialueen eteläosassa sijaitsevan muodostumisalueen kohdalla on toteutettu maa-aines-
tenottoa. Aluetta on maa-ainesten oton jälkeen täytetty täyttömailla. Täyttömaiden laadusta ei ole 
tietoa. 

Alueella tehtyjen maaperäkairausten perusteella vettä johtavat maakerrokset jatkuvat muodostu-
misalueen pohjoispuolella melko paksuina, mutta ohenevat siirryttäessä pohjoiseen. Pintamaa vai-
hettuu muodostumisalueelta pohjoiseen siirryttäessä silttiseksi ja edelleen saveksi. 

Pohjavesialueen keskiosissa olevassa laaksopainanteessa maakerrosten kokonaispaksuudet ovat 
paikoin luokkaa 20-30 metriä. Näillä alueilla olevan paksun savikerroksen alapuolella olevien lajit-
tuneiden ja vettä johtavien maakerrosten paksuudet ovat kairaushavaintojen perusteella muuta-
masta metristä noin kymmeneen metriin. 

Kallioperä pohjavesialueella on rikkonaista ja alueella esiintyy kallioperän heikkousvyöhykkeitä. 
Heikkousvyöhykkeiden pääsuunta on likimain koillinen-lounas. Merkittävin heikkousvyöhyke on 
pohjavesialueen keskiosassa oleva likimain pohjois-eteläsuuntainen heikkousvyöhyke, johon sijoit-
tuu myös Lahnuksen varavedenottamo. Tämän heikkousvyöhykkeen kohdalla olevassa laaksopai-
nanteessa kallion pinta esiintyy arviolta noin tasolla +15…+25 m (maanpinta noin +45). Laaksoalu-
eella tehdyissä pohjatutkimuksissa ei ole tehty kalliovarmistuksia. Tämän heikkousvyöhykkeen 
kanssa risteää toinen likimain itä-länsisuuntainen heikkousvyöhyke. Heikkousvyöhykkeiden risteä-
mäkohta sijoittuu laaksoalueelle noin 200 metriä alueella olevan varavedenottamon pohjoispuo-
lelle. 

3.1.4 Pohjaveden korkeusasema ja virtauskuva 

Pohjavesialueella sijaitsee yhteensä kuusi käytössä olevaa pohjaveden havaintoputkea (liite 2). Li-
säksi pohjavesialueen läheisyydessä on kolme pohjaveden havaintoputkea. Pohjaveden havainto-
putkien putkikortit on esitetty liitteessä 5. Havaintoputkien vettäläpäisevän siivilän pituudet eivät 
ole varmuudella tiedossa. Havaintoputkien teknisiä tietoja on esitetty taulukossa 1. 

Pohjavesialueella syksyllä 2019 toteutettujen pohjaveden pinnankorkeusmittausten (taulukko 1) 
perusteella pohjaveden pinnantaso on korkeimmillaan alueen pohjois- ja eteläosissa. Pohjoisosassa 
sijaitsevassa havaintoputkessa 1774 pohjaveden pinnantaso on noin +46 ja etelässä sijaitsevassa 
havaintoputkessa 1401 noin +44. Pohjaveden pinnankorkeus on matalimmillaan pohjavesialueen 
itäreunalla, jossa se on tasolla noin +41 m (havaintoputki 1402). Itäreunan havaintoputki sijaitsee 
vedenottamon itäpuolella olevan kalliokynnyksen itäpuolella. Kalliokynnyksen länsipuolella otta-
mon suunnassa pohjaveden pinnantaso on noin +42,5 (havaintoputki 1943). 
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Taulukko 1. Havaintoputkista mitattuja pohjaveden pinnankorkeuksia syksyllä 2019. 

Tunnus 
mittaus 

25.10.2019 
mittaus 

21.11.2019 
putken yläpää putken alapää 

putken pi-
tuus, m 

materiaali 

773 - +46,27 +49,94 +39,64 10,3 rauta 

1401 +43,92 +44,04 +48,03 +31,03 17 muovi 

1402 +41,00 +41,09 +44,56 +39,26 5,3 muovi 

1403 +39,86 +39,93 +40,69 +31,29 9,4 muovi 

1411 +43,03 +43,05 +45,48 +38,18 7,3 - 

1774 +45,72 +45,94 +46,88 +30,58 16,3 rauta 

1804 +43,33 +43,41 +44,33 +34,03 10,3 rauta 

1805 +47,40 +47,47 +47,79 +30,49 17,3 rauta 

1943 +42,49 +42,49 +42,49 +28,49 14 muovi 

Pohjaveden virtausta ohjaavat alueella olevat kalliomäet ja kalliokynnykset. Pohjavesi kulkeutuu 
alueella maanpinnanmuotojen mukaisesti kohti alavampia laaksoalueita. Pohjaveden päävirtaus-
suunta on pohjavesialueen eteläosassa pohjoiseen. Pohjavesialueen luoteisosassa pohjavesi kul-
keutuu havaintoputken 1774 alueelta laaksopainanteen mukaisesti kohti itää havaintoputken 1804 
suuntaan. Pohjavesi kulkeutuu luonnontilassa todennäköisesti pohjavesialueen koillisosasta kohti 
itää/koillista. Pohjavesialueella ei ole havaittu luonnontilaisia pohjavesilähteitä, joista purkautuisi 
merkittäviä määriä pohjavettä. Pohjavettä purkautuu/tihkuu mahdollisesti osittain alueella oleviin 
ojiin sekä vesikuoppiin. 

Pohjavesialueen ja pohjaveden muodostumisalueen eteläosassa sijaitsee itä-länsisuuntainen osit-
tainen kalliokynnys, joka rajoittaa pohjaveden virtausta pohjois-eteläsuunnassa. Kynnyksen etelä-
puolella muodostuva pohjavesi kulkeutuu pääosin etelään ja pohjoispuolella muodostuva pohjavesi 
pohjoiseen. Kallion pinta on kynnyksen alueella hieman korkeammalla kuin pohjaveden pinnantaso 
lähimmissä pohjaveden havaintoputkissa. Kynnyksen itäreunalla sijaitsee pohjatutkimustulosten 
perusteella mahdollisesti pienialainen kalliopainanne, joka mahdollistaa ainakin osittain pohjave-
den kulkeutumisen myös pohjois-eteläsuunnassa.  

Pohjavesialueella olevan varavedenottamon itäpuolella on likimain pohjois-etelä suuntainen kallio-
kynnys. Kalliokynnys sijaitsee alueella tehtyjen maaperätutkimuksien perusteella havaintoputkien 
1943 ja 1402 välisellä alueella. Kalliokynnys estää pohjaveden itä-länsi suuntaisen virtauksen. Kyn-
nyksen pohjois-eteläsuuntainen jatkuvuus ja yhtenäisyys ei ole varmuudella tiedossa. 

Pohjavesialueen pohjoisosassa olevan Päivärinteen etelään viettävillä rinteillä on todettu vettä joh-
tavia hiekkakerroksista. Näillä alueilla muodostuva pohjavesi kulkeutuu kohti niiden eteläpuolella 
olevaa laaksoa, jossa sijaitsevat havaintoputket 1774 ja 1804.  

Pohjaveden arvioidut virtaussuunnat on esitetty liitteessä 4. Pohjaveden päävirtaussuunta on poh-
javesialueen eteläosasta pohjoiseen kääntyen edelleen laaksoalueen suuntaisesti koilliseen. 

3.1.5 Paineellinen pohjavesi 

Pohjavesialueen keskiosan laaksossa esiintyy savikerrosten alla paineellista pohjavettä. Paineellisen 
pohjaveden alue on arvioitu alueen pohjaveden pinnankorkeusmittausten ja maaperätietojen pe-
rusteella. Paineellista pohjavettä voi esiintyä käytännössä niillä alueilla, joilla maaperän pintaker-
roksena on savi. Alueella tavataan myös arteesista pohjavettä eli maanpinnan yläpuolelle hydro-
staattisen paineen takia purkautuvaa pohjavettä (havaintoputki 1943, kuva 3). Arvio paineellisen 
pohjaveden esiintymisalueesta on esitetty kuvassa 4, s. 11. Paineellisen pohjaveden esiintymisalu-
etta koskevia rakentamissuosituksia on esitetty kappaleessa 4.2. 
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Kuva 3. Pohjaveden havaintoputki 1943, jossa on havaittu paineellista pohjavettä. Kuva on otettu 
25.10.2019. 

3.1.6 Pohjaveden laatu 

Ympäristöhallinnon POVET-tietojärjestelmän mukaan Lahnuksen vedenottamon vedenlaatu täyt-
tää happamuutta lukuun ottamatta talousveden laatusuositukset ja -vaatimukset (STMa 
1352/2015). Pohjavesialue on määritelty riskialueeksi, jonka kemiallinen tila on huono ja määrälli-
nen tila on hyvä. Pohjavesialueen huonon kemiallisen tilan syynä ovat kohonneet kloridipitoisuudet 
(vedenottamon raakaveden pitoisuus 36 mg/l, 4.5.2018). Pohjavesialueen poikki kulkee Lahnuksen-
tie, joka kuuluu läpi talven suolattavaan talvihoitoluokkaan Is (Väyläviraston tietopalvelu 
11.12.2019). Vedenottamon raakavesi on hapanta (pH n. 6). 

Lokakuussa 2014 HSY:n pohjaveden haitta-ainetutkimuksissa todettiin Lahnuksen ottamon kaivo-
vedessä torjunta-ainetta (BAM 0,02 µg/l). Todettu pitoisuus on pieni ja alittaa talousveden laatu-
vaatimuksen mukaisen enimmäispitoisuuden 0,1 µg/l. 

3.2 Kaavoitus ja maankäyttö 

3.2.1 Nykytila 

Pohjavesialueen eteläosassa on runsaasti pientaloasutusta ja tällä alueella on jätevesiviemäriver-
kosto. Alueen pohjoisosat ovat puustoisia ja harvakseltaan asuttuja, keskivaiheilla on laajoja pelto-
alueita. Alueen halki kulkee Lahnuksentie, joka kuuluu talvihoitoluokkaan Is (Väyläviraston tietopal-
velu 11.12.2019). Lahnuksen vedenottamo sijaitsee pohjavesialueen keskivaiheilla.  

Pääosalla aluetta on voimassa Espoon pohjoisosien yleiskaava, osa I (vahvistettu 27.6.1996). Alu-
eella ja sen läheisyydessä on käynnissä useita Espoon kaupunginkaavahankkeita, joita on käsitelty 
luvuissa 3.2.2.−3.2.5. Kaavaluonnosten aluerajaukset on esitetty liitteessä 6. 



 
 Lahnuksen pohjavesialue  9/17 
Pohjavesiselvitys 

  25.2.2020  
 
 

3.2.2 Hepomäen asemakaavan muutos 

Asemakaavan muutosalueella sijaitsee nykyisin muutama asuinrakennus. Asemakaavan muutoksen 
tavoitteena on alueen tiivistäminen rakennusoikeutta korottamalla, rakennusalaa laajentamalla ja 
asuntojen lukumäärää lisäämällä. Asuinympäristön on tarkoitus säilyä edelleen väljänä. Asemakaa-
van muutos koskee osoitteessa Huhtamäentie 2-4 sijaitsevaa korttelia 87011. Kaavamuutosalueen 
rajaus tarkentuu suunnittelun edetessä. Alueella on voimassa Lahnus-Korpilampi asemakaava (lain-
voimainen 29.12.1993). Kortteli 87011 on siinä osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi. 

Kohde sijaitsee kokonaisuudessaan Lahnuksen pohjavesialueella, ja osittain myös varsinaisella poh-
javeden muodostumisalueella. Lahnuksen vedenottamo sijaitsee alueesta noin 100 metrin etäisyy-
dellä luoteessa. 

3.2.3 Ketunkorven asemakaava 

Kaavahankkeen tavoitteena on mahdollistaa vanhan väljästi rakennetun pientaloalueen täydennys-
rakentaminen ja vähäinen laajentaminen ja vahvistaa Kalajärven keskustan toimintaedellytyksiä tii-
vistämällä kaupunkirakennetta. Alueella on nykyisin harvakseltaan eri vuosikymmeninä poikkeus-
lupien varassa rakennettuja pientaloja sekä runsaasti metsää ja alavilla alueilla peltoja. 

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 228 h, josta Lahnuksen pohjavesialueelle sijoittuu noin 
34,7 ha kaava-alueen kaakkoisosassa. Tälle alueelle sijoittuu muun muassa Päivärinteen alueen 
hiekkainen rinne, jolla arvioidaan muodostuvan pohjavettä. 

3.2.4 Korpin asemakaava 

Kaava-alue sijoittuu Kalajärven keskuksen pohjoispuolen metsäiselle alueelle. Kaava-alueen koko-
naispinta-ala on noin 5 ha. Asuinkortteleiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 2,4 ha. Asemakaava-
alueen länsikulma sijoittuu Lahnuksen pohjavesialueen itärajalle. 

Kaavahankeen tavoitteena on luoda edellytykset asuinpientalojen rakentamiseen ja samalla tukea 
Kalajärven keskuksen elinkelpoisuutta. Alueelle muodostetaan pientaloalue ja puistoalueita. 

3.2.5 Manninpellon asemakaavan muutos 

Kaavahanke koskee kortteleita 87005 ja 87007, osaa korttelista 87003 sekä niihin liittyviä katualu-
eita. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa isompien rakennusten rakentaminen, 
nykyisten rakennusten laajentaminen sekä muutaman uuden rakennuspaikan muodostaminen 
kortteleihin 87005 ja 87007 sekä osaan korttelia 87003. Näillä alueilla tehokkuuslukua nostetaan ja 
asuntojen lukumäärää koskeva rajoitus poistetaan.   

Kaava-alueen länsiosasta noin 3,8 ha sijoittuu Lahnuksen pohjavesialueelle, josta noin 0,16 ha alue 
sijoittuu pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella. 
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4 Maankäyttösuositukset 

Tässä luvussa esitettyjen suosituksien tavoitteena on turvata Lahnuksen pohjavesialueen pohjave-
den määrä ja laatu. Suosituksien avulla vähennetään pohjaveteen kohdistuvia riskejä. Suositukset 
on jaettu yleisiin koko pohjavesialuetta koskeviin suosituksiin sekä aluekohtaisiin suosituksiin. 

Yhteenvetokarttaesitys selvityksessä esitetyistä suositelluista maankäytön rajoitusalueista on esi-
tetty liitteessä 8. 

4.1 Yleiset suositukset 

Lahnuksen pohjavesialueen maankäytön suunnittelussa tulee huomioida toimintojen sijoittuminen 
vedenhankintaa varten tärkeälle 1-luokan pohjavesialueelle. Alueelle ei tule sijoittaa toimintoja, 
jotka voivat aiheuttaa pohjaveden pilaantumista tai pohjaveden määrän vähentymistä. Pohjaveden 
suojelua koskevia määräyksiä on annettu esim. ympäristö- ja vesilainsäädännössä. Kaavoitus ja 
maankäytön suunnittelu ovat avainasemassa pohjaveden suojelussa. 

Omakoti- ja pientaloasutukseen liittyviä pohjavesiriskien aiheuttajia ovat esim. jätevesien käsittely 
ja johtaminen sekä lämmitysjärjestelmät (öljysäiliöt ja maalämpökaivot). Myös syviä massanvaih-
toja tai maa-ainesten ottoa edellyttävät toiminnot ovat merkittävä riski pohjavedelle, samoin vilk-
kaasti liikennöidyt tieosuudet, joiden liukkaudentorjuntaan käytetään tiesuolaa. Savipeitteisillä alu-
eilla kulkevien tieosuuksien liukkaudentorjunta ei muodosta merkittävää riskiä pohjaveden laa-
dulle, jos teiden kuivatusvedet johdetaan pohjavesialueen ulkopuolelle. 

4.1.1 Espoon kaupungin rakennusmääräykset 

Rakennushankkeissa tulee noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä Espoon kaupungin ra-
kennusjärjestystä. Rakentamisesta tärkeillä pohjavesialueilla on rakennusjärjestyksessä annettu 
seuraavat määräykset (53 § ja 54 §):  

• Rakentamista suunniteltaessa on tarvittaessa tutkittava rakentamisen vaikutukset pohja-
veden laatuun, korkeusasemaan ja virtausmahdollisuuksiin. Tutkimus on liitettävä lupaha-
kemukseen.  

• Pohjaveden pysyvä alentaminen edellyttää aina asiantuntijan laatimaa pohjaveden hallin-
tasuunnitelmaa. Suunnitelmasta on käytävä ilmi pohjaveden alentamisen vaikutukset ym-
päristön rakenteisiin, kasvillisuuteen ja kunnallistekniikkaan. 

• Haettaessa lupaa rakentamiseen tärkeillä pohjavesialueilla rakennusluvan ja tarvittaessa 
toimenpideluvan hakemusasiakirjoihin on liitettävä asiantuntijan laatima pohjaveden hal-
lintasuunnitelma ja siihen liittyvä pohjaveden tarkkailuohjelma.  

• Rakennustyöhön ryhtyvän on huolehdittava suunnitelman ja ohjelman asianmukaisesta to-
teuttamisesta ja rakennustyön valvonnasta. Rakentamisessa on muutoinkin kiinnitettävä 
erityistä huomiota pohjaveden pilaantumisen estämiseen.  

• Öljy-, polttoaine- ja muut vaarallisten aineiden säiliöt on sijoitettava maan päälle suoja-al-
taisiin tai sisätiloihin. Jätevedet on johdettava kunnan yleiseen viemäriin tai tiiviiseen säili-
öön.  

• Jätevesiviemärin ja -säiliön tiiviys on varmistettava koestamalla ne ennen käyttöönotta-
mista. Rakentajan on esitettävä selvitys jätevesijärjestelmän tiiviydestä viimeistään loppu-
katselmuksessa, ennen rakennuksen käyttöönottoa. Omistajan on pidettävä huolta, että 
jätevesijärjestelmä pysyy tiiviinä.  
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• Tärkeillä pohjavesialueilla ei saa käyttää pohjavettä lämpöpumppujen energialähteenä.  

• Maalämpöjärjestelmässä käytettävä lämmönsiirtoaine ei saa olla haitallista pohjavedelle.  

• Maata kaivettaessa pohjaveden ylimmän pinnan ja maanpinnan välille on jätettävä riittävä 
suojakerros.  

• Täyttöjä tehtäessä täyttömaa-ainesten on oltava laadultaan täyttöön soveltuvia kiviperäisiä 
maa-aineksia.  

• Pohjaveden muodostumisen ja määrän turvaamiseksi rakennettavien tonttien pinta-alasta 
on jätettävä päällystämättömäksi riittävän suuri osuus tai muilla keinoin turvattava pohja-
veden riittävä muodostuminen. 

4.1.2 Yleiset lisäsuositukset alueen pohjaveden turvaamiseksi 

Lahnuksen pohjavesialueella suositellaan Espoon kaupungin rakennusmääräysten lisäksi edellytet-
tävän: 

• Öljysäiliöt on sijoitettava tiiviiseen katettuun suoja-altaaseen, jonka tilavuuden tulee olla 
suurempi kuin varastoitavan öljyn enimmäismäärä. Siirtoputket on rakennettava niin, että 
niiden kuntoa voidaan tarkkailla.  

• Lastaus- ja purkualueet sekä ajoneuvoliikenteeseen ja pysäköintiin käytettävät alueet on pin-
noitettava esim. asfaltilla. 

• Liikennöidyiltä ja pinnoitetuilta alueilta kertyvät hulevedet tulee lähtökohtaisesti johtaa poh-
javesialueen ulkopuolelle tai käsitellä siten, että ne eivät vaaranna pohjaveden laatua. 

• Alueella muodostuvat puhtaat hulevedet tulee imeyttää maaperään. 

• Pohjaveden määrän turvaamiseksi tulee pohjaveden muodostumisalueella välttää laaja-
alaista maa-alueiden päällystämistä. 

• Pohjaveden määrän turvaamiseksi alueella ei tule toteuttaa pohjaveden pinnankorkeutta py-
syvästi alentavia rakenteita. Esim. talojen tai muiden rakennusten/rakenteiden salaojat voi-
vat aiheuttaa pohjaveden pinnan alenemista, mikäli salaojat yltävät pohjaveden pinnan ta-
solle tai sen alapuolelle. 

4.2 Aluekohtaiset suositukset 

4.2.1 Paineellisen pohjaveden esiintymisalueet 

Lahnuksen pohjavesialueella esiintyy paineellista pohjavettä. Paineellista pohjavettä esiintyy poh-
javesialueella olevien savialueiden kohdalla (Kuva 4). Paineellisen pohjaveden esiintymisalueen laa-
juus vaihtelee pohjaveden pinnankorkeuden mukaisesti. Pohjaveden pinnankorkeuden vaihteluun 
vaikuttaa mm. sadanta. Paineellisen pohjaveden esiintymisalueella tulee välttää syvälle maakerrok-
siin ulottuvaa rakentamista, jotta pohjavesikerroksen yläpuolisia vettä pidättäviä savikerrostumia 
ei puhkaista. 

Paineellisen pohjaveden alueilla olevan savikerroksen puhkaiseminen esim. paalutuksen tai mas-
sanvaihdon yhteydessä aiheuttaa riskin pohjaveden purkautumiselle maanpinnalle. Tämä voi ai-
heuttaa pohjaveden hallitsematonta purkautumista, joka vähentää esim. hyödynnettävissä olevan 
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talousveden määrää pohjavesialueella. Lisäksi pohjaveden hallitsematon purkautuminen voi ai-
heuttaa maanpinnalla vettymistä ja tulvimista, sekä maanpinnan ja alueella olevien rakenteiden 
painumista. 

Rakennettaessa Lahnuksen pohjavesialueella olevilla savialueilla on otettava huomioon paineelli-
sen pohjaveden mahdollinen esiintyminen. Rakentamisalueiden maaperäolosuhteet, kuten savi-
kerroksen paksuus, on selvitettävä huolellisesti ennen rakentamiseen ryhtymistä. Rakentaminen on 
suunniteltava ja toteutettava siten, että se ei aiheuta pohjaveden hallitsematonta ja haitallista pur-
kautumista.  

 

Kuva 4. Arvio paineellisen pohjaveden esiintymisalueista (violetti vinoviivoitus). Paineellisen pohja-
veden esiintymisalueen laajuus vaihtelee pohjaveden pinnankorkeuden mukaisesti. Pohjaveden pin-
nankorkeuden vaihteluun vaikuttaa mm. sadanta.  
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4.2.2 Varavedenottamon vaikutusalue 

Lahnuksen pohjavesialueella tulee maankäytön suunnittelussa ottaa huomioon erityisesti alueella 
sijaitsevan Lahnuksen varavedenottamon vedensaannin turvaaminen. Tästä syystä ottamon ympä-
rille esitetään vyöhykettä, jolle ei tule osoittaa uutta rakentamista (Kuva 5). Rajausesityksessä on 
otettu huomioon pohjaveden mahdollinen kulkeutuminen vedenottamolle ottamon ollessa käy-
tössä. 
 

 

Kuva 5. Lahnuksen vedenottamon ympärillä oleva alue, jolle ei tule osoittaa uutta rakentamista 
(esitetty punaisella vinoviivoituksella). 
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4.2.3 Hepomäen asemakaavan muutosalue 

Kaavahankkeen luoteisreuna sijoittuu Lahnuksen vedenottamon vaikutusalueelle. Vaikutusalueelta 
arvioidaan tapahtuvan pohjaveden virtausta Lahnuksen vedenottamolle (Kuva 6).  

 

 

Kuva 6. Hepomäen kaava-alueen luoteis-länsiosa sijoittuu Lahnuksen varavedenottamon vaikutus-
alueelle (osoitettu oranssilla vinoviivoituksella). Luoteisosa sijoittuu vedenottamon läheisyyteen ja 
alueelta kulkeutuu pohjavettä vedenottamolle. Vaikutusaluetta rajaavan kalliokynnyksen sijainti 
on esitetty punaisella pistekatkoviivalla. 

Vaikutusaluetta rajaa Hepomäen kaava-alueella oleva kalliokynnys, joka rajoittaa pohjaveden vir-
tausta itä-länsisuunnassa. Kalliokynnyksen sijainti on arvioitu olemassa olevien pohjatutkimusai-
neistojen perusteella. Kynnyksen pohjois-eteläsuuntainen jatkuvuus ja yhtenäisyys ei ole varmuu-
della tiedossa. Jos alueelle suunnitellaan rakentamista, tulee kalliokynnyksen tarkka sijainti selvit-
tää tarkemmilla pohjatutkimuksilla.  Kaava-alueen länsireuna sijoittuu lähimmillään noin 100 met-
rin etäisyydelle Lahnuksen varavedenottamosta ja tällä alueella muodostuva pohjavesi ja sen mu-
kana kulkeutuvat aineet voivat kulkeutua nopeasti varavedenottamolle. 

Lahnuksen varavedenottamon vaikutusalueelle ei suositella rakentamista, joka voi aiheuttaa poh-
javeden laatuun kohdistuvia muutoksia, kuten samentumista. Näitä ovat tyypillisesti mm. laajat 
maanrakennustyöt, kuten rakennusten perustusten kaivaminen ja louhinta. 
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4.2.4 Ketunkorven asemakaava-alue 

Pohjaveden suojelun kannalta tulee alueen kaavoitustyössä ottaa huomioon erityisesti Päivärin-
teen alueen hiekkainen rinne (Kuva 7). Rinteen kohdalla muodostuu pohjavettä. Alueen rakentami-
nen ei saa vaikuttaa pohjaveden määrään tai laatuun. Alueella tulee välttää pinta-alaltaan laajoja 
pinnoitettuja alueita ja pohjaveden laatua vaarantavia toimintoja.  

 

Kuva 7. Ketunkorven kaava-alueella olevan Päivärinteen etelärinteen maaperä on hiekkavaltaista. 
Alueella muodostuu pohjavettä. Alueella tulee välttää pinta-alaltaan laajoja pinnoitettuja alueita 
ja pohjaveden laatua vaarantavia toimintoja. 

 

4.2.5 Korpin asemakaava 

Asemakaava-alueelta ei arvioida olevan pohjaveden virtausyhteyttä varavedenottamolle niiden vä-
liin sijoittuvien kalliokynnysten vaikutuksesta. Pohjaveden arvioitu virtaussuunta alueella on koilli-
seen. 

Kaava-alueella ei ole tarvetta ottaa huomioon pohjavesialueelle esitettäviä pohjaveteen liittyviä 
maankäyttösuosituksia. 

4.2.6 Manninpellon asemakaava 

Manninpellon asemakaava sijoittuu osittain Lahnuksen pohjavesialueelle ja osin myös pohjavesi-
alueen varsinaiselle muodostumisalueelle. Kaava-alueen pohjavesialueelle sijoittuvalla osalla tulee 
ottaa huomioon pohjavesialuetta koskevat maankäyttö- ja rakennussuositukset. 
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5 Yhteenveto 

Espoon kaupungin pohjoisosassa sijaitsee Lahnuksen 1-luokan pohjavesialue. Kaupungilla on käyn-
nissä useita asemakaavahankkeita, jotka sijoittuvat kokonaan tai osittain Lahnuksen pohjavesialu-
eelle. Yksi kaavahankkeista on ns. Hepomäen asemakaavahanke, joka sijoittuu lähimmillään noin 
100 m etäisyydelle Lahnuksen varavedenottamon kaakkoispuolelle. Uudenmaan ELY-keskus on 
esittänyt lausunnossaan (UUDELY/3128/2019), että vedenottamon ympärille tulisi jättää noin 
500 m suojavyöhyke pohjaveden virtaussuuntaa vastaan, jolle ei tulisi sijoittaa uutta rakentamista. 
ELY-keskus on linjannut, että jos rakentamismahdollisuuksien tutkimista halutaan jatkaa, tulee alu-
eella tehdä pohjavesi- ja rakennettavuusselvitys. Espoon kaupunki on jo aikaisemmin laatinut alu-
een rakennettavuuskartan, joka on esitetty myös pohjavesiselvityksen liitteenä. 

Selvitys on laadittu siten, että se palvelee koko Lahnuksen pohjavesialuetta. Selvityksessä on ku-
vattu Lahnuksen pohjavesialueen pohjavesiolosuhteet ja alueelle on annettu kaavahankkeita pal-
velevia maankäyttö- ja rakennussuosituksia. Suosituksien tavoitteena on turvata pohjavesialueen 
pohjaveden määrä ja laatu. 

Lahnuksen pohjavesialueella muodostuu pohjavettä alueen eteläosassa olevalla varsinaisella poh-
javeden muodostumisalueella, sekä pohjavesialueella olevien kalliomäkien reuna-alueilla, kuten 
alueen pohjoisosassa oleva Päivärinteen alueen eteläreuna. Pohjavesialueen pohjaveden päävir-
taussuunta on koilliseen. Alueen topografiasta ja maaperäolosuhteista johtuen pohjavesialueella 
esiintyy merkittävästi myös paineellista pohjavettä. 

Selvityksessä esitetyt maankäyttöä ja rakentamista koskevat suositukset on jaoteltu yleisiin suosi-
tuksiin, jotka koskevat kaikkea pohjavesialueelle tapahtuvaa rakentamista sekä asemakaavakohtai-
sin suosituksiin. Asemakaavakohtaisissa suosituksissa on nostettu esiin mahdolliset kyseistä asema-
kaava-aluetta koskevat erityissuositukset.  

Selvityksessä on myös esitetty arviot aluerajauksiksi, jotka koskevat Lahnuksen varavedenottamon 
vaikutusaluetta ja paineellisen pohjaveden esiintymisalueita. Lisäksi selvityksessä on esitetty edellä 
mainittuja aluerajauksia koskevat maankäyttö- ja rakennussuositukset.  
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SYVYYSPVM

Asennus pvm:

TASOTASOTIEDOT JA RAKENNE

HAVAINNOT

KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ:

HAVAINTOPUTKEN NRO:

KOHDE

DIAGRAMMI

HUOM.

POHJAVESIPUTKIKORTTI

1401

6690307.96 25484246.60 46.83

13102011

TYÖNUMERO 5312

KORKEUSJÄRJESTELMÄ:

( 15 viimeisintä havaintoa)

N2000
ETRS-GK25

-

-

muovi
-

-

48.027

31.027

GT
Vedenpinnan tason keskiarvo 44.15

87009

20.00

14.32

21.00

70.39

46.16

57.31

47.17

22.30

12.00

13.13

3.60
17.82

99

100

15

65

4

5

52

25

15

87P3

Huhtamäentie

Lahnusvägen



OKPutken tila:

TASO HUOM

SIJAINTIKARTTA

Vandaaliputki

Espoon kaupunki
Kaupunkitekniikan keskus
Geotekniikkayksikkö

SUUNNITTELIJA
YRITYS

X= Y= Z=

Putken yläpää
Maanpinta
Kallionpinta
Putken alapää
Kallioreiän pohja
Yläosan rakenne
Putkimateriaali

Suodatinmalli
Suodattimen pituus

Asentaja:

Putken halkaisija (mm)

SYVYYSPVM

Asennus pvm:

TASOTASOTIEDOT JA RAKENNE

HAVAINNOT

KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ:

HAVAINTOPUTKEN NRO:

KOHDE

DIAGRAMMI

HUOM.

POHJAVESIPUTKIKORTTI

1402

6690576.66 25484380.09 43.56

12102011

TYÖNUMERO 5312

KORKEUSJÄRJESTELMÄ:

( 15 viimeisintä havaintoa)

N2000
ETRS-GK25

-

-

muovi
-

-

44.556

39.256

GT
Vedenpinnan tason keskiarvo 41.14

22582

6.77

36.84

70.86

69.50

7.23
88.00

10.14

23.30

9.75

r180.00

8.02

7.84

5.85

6

1

5

2
1

6
5

4

7

11

102

103

III

at

Viiripelto
Viriåkern

Huhtamäentie

20385

45

334

333

337

336



OKPutken tila:

TASO HUOM

SIJAINTIKARTTA

Vandaaliputki

Espoon kaupunki
Kaupunkitekniikan keskus
Geotekniikkayksikkö

SUUNNITTELIJA
YRITYS

X= Y= Z=

Putken yläpää
Maanpinta
Kallionpinta
Putken alapää
Kallioreiän pohja
Yläosan rakenne
Putkimateriaali

Suodatinmalli
Suodattimen pituus

Asentaja:

Putken halkaisija (mm)

SYVYYSPVM

Asennus pvm:

TASOTASOTIEDOT JA RAKENNE

HAVAINNOT

KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ:

HAVAINTOPUTKEN NRO:

KOHDE

DIAGRAMMI

HUOM.

POHJAVESIPUTKIKORTTI

1403

6690601.76 25484543.78 39.69

20102011

TYÖNUMERO 5312

KORKEUSJÄRJESTELMÄ:

( 15 viimeisintä havaintoa)

N2000
ETRS-GK25

-

-

muovi
-

-

40.689

31.289

GT
Vedenpinnan tason keskiarvo 39.89

22564

1.47

4.75

3.52

59.85

4.93

37.27

1.52

17.44

9.85

51.42

r600.00

42

9

56

10

26

55

2

16

36

105

110

66

87K
87P3

22553

40

45

175

267

266

265



OKPutken tila:

TASO HUOM

SIJAINTIKARTTA

Vandaaliputki

Espoon kaupunki
Kaupunkitekniikan keskus
Geotekniikkayksikkö

SUUNNITTELIJA
YRITYS

X= Y= Z=

Putken yläpää
Maanpinta
Kallionpinta
Putken alapää
Kallioreiän pohja
Yläosan rakenne
Putkimateriaali

Suodatinmalli
Suodattimen pituus

Asentaja:

Putken halkaisija (mm)

SYVYYSPVM

Asennus pvm:

TASOTASOTIEDOT JA RAKENNE

HAVAINNOT

KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ:

HAVAINTOPUTKEN NRO:

KOHDE

DIAGRAMMI

HUOM.

POHJAVESIPUTKIKORTTI

1411

6690435.61 25484353.86 44.48

09112011

TYÖNUMERO 5312

KORKEUSJÄRJESTELMÄ:

( 15 viimeisintä havaintoa)

N2000
ETRS-GK25

-

-

-
-

-

45.482

38.182

GT
Vedenpinnan tason keskiarvo 43.10

25057

43.50

5.32

19.33

41.47

33.31

35.36

31.87

5.32

30.00

39.49

30.08

6.34

30.42

45.18

30.00

2

13
14

15

12 13

54

9

21

39

35

ll

kt

II

kt

kt

Viiriniitty

Svidibackavägen

593

592
587

586

585

584



Vedenpinnan tason keskiarvo 46.03okPutken tila:

TASO HUOM

SIJAINTIKARTTA

Vandaaliputki

Espoon kaupunki
Kaupunkitekniikan keskus
Geotekniikkayksikkö

SUUNNITTELIJA
YRITYS

X= Y= Z=

Putken yläpää
Maanpinta
Kallionpinta
Putken alapää
Kallioreiän pohja
Yläosan rakenne
Putkimateriaali

Suodatinmalli
Suodattimen pituus

Asentaja:

Putken halkaisija (mm)

SYVYYSPVM

Asennus pvm:

TASOTASOTIEDOT JA RAKENNE

HAVAINNOT

KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ:

HAVAINTOPUTKEN NRO:

KOHDE

DIAGRAMMI

HUOM.

POHJAVESIPUTKIKORTTI

1774

6690931.66 25483904.28 46.08

27062014

TYÖNUMERO 5838

KORKEUSJÄRJESTELMÄ:

( 15 viimeisintä havaintoa)

N2000
ETRS-GK25

-

-

rauta
-

-

46.883

30.583

gt

15.15

16.46

1

20

22

4:28

K11787

Lahnuksenmylly

Lahnuskvarnen

50



okPutken tila:

TASO HUOM

SIJAINTIKARTTA

Vandaaliputki

Espoon kaupunki
Kaupunkitekniikan keskus
Geotekniikkayksikkö

SUUNNITTELIJA
YRITYS

X= Y= Z=

Putken yläpää
Maanpinta
Kallionpinta
Putken alapää
Kallioreiän pohja
Yläosan rakenne
Putkimateriaali

Suodatinmalli
Suodattimen pituus

Asentaja:

Putken halkaisija (mm)

SYVYYSPVM

Asennus pvm:

TASOTASOTIEDOT JA RAKENNE

HAVAINNOT

KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ:

HAVAINTOPUTKEN NRO:

KOHDE

DIAGRAMMI

HUOM.

POHJAVESIPUTKIKORTTI

1804

6690870.94 25484198.02 42.88

13082014

TYÖNUMERO 5838

KORKEUSJÄRJESTELMÄ:

( 15 viimeisintä havaintoa)

N2000
ETRS-GK25

-

-

rauta
-

-

44.332

34.032

gt
Vedenpinnan tason keskiarvo 43.39

22

20kV



Vedenpinnan tason keskiarvo 47.67okPutken tila:

TASO HUOM

SIJAINTIKARTTA

Vandaaliputki

Espoon kaupunki
Kaupunkitekniikan keskus
Geotekniikkayksikkö

SUUNNITTELIJA
YRITYS

X= Y= Z=

Putken yläpää
Maanpinta
Kallionpinta
Putken alapää
Kallioreiän pohja
Yläosan rakenne
Putkimateriaali

Suodatinmalli
Suodattimen pituus

Asentaja:

Putken halkaisija (mm)

SYVYYSPVM

Asennus pvm:

TASOTASOTIEDOT JA RAKENNE

HAVAINNOT

KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ:

HAVAINTOPUTKEN NRO:

KOHDE

DIAGRAMMI

HUOM.

POHJAVESIPUTKIKORTTI

1805

6691556.15 25484199.90 46.79

22092014

TYÖNUMERO 5838

KORKEUSJÄRJESTELMÄ:

( 15 viimeisintä havaintoa)

N2000
ETRS-GK25

-

-

rauta
-

-

47.789

30.489

gt

50

61.22

65.99
22

23

20kV



okPutken tila:

TASO HUOM

SIJAINTIKARTTA

Vandaaliputki

Espoon kaupunki
Kaupunkitekniikan keskus
Geotekniikkayksikkö

SUUNNITTELIJA
YRITYS

X= Y= Z=

Putken yläpää
Maanpinta
Kallionpinta
Putken alapää
Kallioreiän pohja
Yläosan rakenne
Putkimateriaali

Suodatinmalli
Suodattimen pituus

Asentaja:

Putken halkaisija (mm)

SYVYYSPVM

Asennus pvm:

TASOTASOTIEDOT JA RAKENNE

HAVAINNOT

KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ:

HAVAINTOPUTKEN NRO:

KOHDE

DIAGRAMMI

HUOM.

POHJAVESIPUTKIKORTTI

1943

6690637.57 25484305.67 41.23

21122015

TYÖNUMERO 5981

KORKEUSJÄRJESTELMÄ:

( 15 viimeisintä havaintoa)

N2000
ETRS-GK25

-

-

muovi
-

-

42.494

28.494

gt
Vedenpinnan tason keskiarvo 42.34

45

70.86

52.00

69.50

4

1

7

Hepomäkivägen



Taustakartta (c) MML 2019

0 200 400100
Metriä

Pohjavesialue
Varsinainen muodostumisalue
Kaava-alueen rajaus

±

Lahnuksen pohjavesialue - Pohjavesiselvitys
Liite 6: Kaavaluonnosten aluerajaukset
YKK64962
Laatija: T. Vaittinen
Mittakaava: 1: 8 000 (A4)
Pvm. 14.2.2020

Hepomäki

Ketunkorpi

Korppi

Manninpelto



tiina.vaittinen
Tekstiruutu
LIITE 7



± YKK64962
Laatija: T. Vaittinen ja T. Taipale
Mittakaava: 1: 7 000 (A3)
Pvm. 21.2.2020

Taustakartta (c) MML 2019

Lahnuksen pohjavesialue - Pohjavesiselvitys
Liite 8: Yhteenvetokartta suositelluista maankäytön rajoitusalueista

0 200 400100
Metriä

Kalliokynnys

Päivärinteen hiekkavaltainen alue

Varavedenottamon arvioitu vaikutusalue

Arvioitu paineellisen pohjaveden alue

Pohjavesialueen raja 

Pohjavesialueen virallinen muodostumisalue

Kaava-alueen rajaus

Kalliokynnys, joka rajoittaa pohjaveden virtausta. Kalliokynnyksen sijainti on määritetty 
olemassa olevan pohjatutkimusaineiston perusteella.
Suunniteltaessa rakentamista Hepomäen kaava-alueelle, tulee kalliokynnyksen tarkempi
sijainti selvittää lisätutkimuksin. Lisätietoja selvityksen luvussa 4.2.3.

Päivärinteen etelään viettävällä rinnealueella esiintyy hyvin vettä johtavia hiekkakerroksia ja 
alueella muodostuu pohjavettä. Alueella tulee välttää pinta-alaltaan laajoja pinnoitettuja 
alueita, jotka vähentävät pohjaveden muodostumista, sekä pohjaveden laatua 
vaarantavia toimintoja. Lisätietoja selvityksen luvussa 4.2.4.

Varavedenottamon arvioidulle vaikutusalueelle ei tule osoittaa uutta rakentamista. 
Rajausesityksessä on otettu huomioon pohjaveden mahdollinen kulkeutuminen 
vedenottamolle ottamon ollessa käytössä.
Lisätietoja selvityksen luvussa 4.2.2.

Paineellisen pohjaveden esiintymisalueen laajuus vaihtelee pohjaveden pinnankorkeuden 
mukaisesti. Paineellisen pohjaveden esiintymisalueella tulee välttää syvälle maakerroksiin 
ulottuvaa rakentamista, jotta pohjavesikerroksen yläpuolella olevaa vettäpidättävää 
savikerrosta ei puhkaista.
Lisätietoja selvityksen luvussa 4.2.1.

Ketunkorpi

Korppi

Hepomäki

Manninpelto Pohjavesialueen muodostumisalueen kohdalla muodostuu merkittävä osa 
pohjavesialueen pohjavedestä.

Nimi: Lahnus, luokka:1, tunnus: 0104904




