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1. Inledning 

Till lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) har man fogat det nya kapitlet 
2 a som behandlar avgränsning och klassificering av samt skyddsplaner för grundvattenområden. 
Tillägget trädde i kraft den 1 februari 2015 (1263/2014) och förordningen som kompletterar detta 
den 17 november 2016 (929/2016). 
 
I och med lagändringen trädde nya klasser för grundvattenområden i kraft. De tidigare använda 
grundvattenklasserna I (grundvattenområde som är viktigt för vattenförsörjningen) och II 
(grundvattenområde som lämpar sig för vattenförsörjning) ersätts med de nya klasserna 1 och 2. En 
ny E-klass* (grundvattenområde vars ytvattensekosystem eller terrestra ekosystem är direkt 

beroende av grundvatten) tas även med i klassificeringen. Om grundvattenområden som 
klassificerats som hörande till klass 1 eller 2 samtidigt upprätthåller ett ovan nämnt ekosystem får 
grundvattenområdena tillägget E (1E eller 2E).  Grundvattenområdesklass III avskrivs ur 

klassificeringen och områden som tidigare klassificerats som klass III klassificeras på nytt antingen 
som klass 1, 2 eller E eller avskrivs ur klassificeringen som onödiga för vattenförsörjningen. Ett 
grundvattenområde kan klassificeras som endast klass E då grundvattenområdet på grund av 
mängd eller övriga egenskaper inte lämpar sig för vattenförsörjning men området ändå upprätthåller 
ett ovan nämnt ekosystem som är beroende av grundvatten. 

Dessutom kontrolleras grundvattenområdenas avgränsningar mot hydrogeologiska forskningsrön 
före den tredje planeringsperioden för vattenvården. 
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*Klassificeringen som grundvattenområde i klass E baserar sig på ytvattenekosystem och 
terrestra ekosystem i naturtillstånd eller naturtillståndsliknande tillstånd som är direkt 
beroende av grundvatten och skyddade med stöd av annan lagstiftning. 
Grundvattenområden i klass E har enbart ett informativt värde. Dessa ekosystem som ligger i 
grundvattenområden och är direkt beroende av grundvatten är redan skyddade av övrig lagstiftning 
(t.ex. naturvårdslagen, vattenlagen, skogslagen), så en klassificering i grundvattenklass E 
innebär inget höjt skyddsvärde för grundvattenområdet eller ifrågavarande ekosystem. E-

klassificeringen av grundvattenområden kommer att underlätta och påskynda tillståndsprocesser 
som riktas mot grundvattenområden eftersom tillståndsansökaren på förhand känner till att 
projektets genomförande kommer att kräva en konsekvensbedömning som riktar sig mot 
ekosystemen då det handlar om ett grundvattenområde i klass E. 
 
I avsnitt 2 presenteras de hydrologiska beskrivningarna av Mörskoms grundvattenområden samt 
information om områdenas vattenförbrukning. Därtill presenteras eventuella ändringar i områdenas 
klassificeringar och avgränsningar. Uppgifter om ändringarna presenteras för kommunen i tabell 1. 
Material om kommunöverskridande grundvattenområden presenteras till slut av avsnitt 2 och tabell 
1. 
 
Kommunöverskridande grundvattenområden är områden som huvudsakligen ligger i en annan 
kommun än Mörskom. Dessa grundvattenområden ligger delvis inom ifrågavarande kommuners 
område, och förändringar som berör dem kan därmed också ha konsekvenser för kommunernas 
markanvändning eller vattenförsörjning. Förändringar gällande dem offentliggörs i samband med 
denna kungörelse. 
 
  

2. Mörskoms grundvattenområden 

Supinmäki 0150401, klass 1 

Grundvattenområdet är en del av en lång åsrygg i Mörskom. I områdets norra del finns det ungefär 
en kilometer breda deltat Kentänmäki, vars norra del ligger i den södra delen av Tuhkauuninmäki 
grundvattenområde. I närheten av gränsen mellan grundvattenområdena Supinmäki och 
Tuhkauuninmäki finns det en vattendelare där grundvattnet strömmar mot norr och söder. Söder 
om Kentänmäki-deltat fortsätter åsen som en smal formation mot Mörskomån ända till Malms 
grundvattenområde. Grundvattenområdena Supinmäki, Kiparkatti och Malm utgör en hydrauliskt 
enhetlig del av Mörskoms längsgående åsrygg. Områdena utgör en enhetlig grundvattenakvifer 
där grundvattnet strömmar från norr mot söder. 
 
I den backiga åsterrängen varierar höjden på markytan ungefär i området 30–50 meter. I reliefen 
av klippytan finns det stora höjdskillnader, ibland upp till 60–80 meter. I Kentänmäki-deltat i mitten 
av krosszonen finns det en berghäll som höjer sig ovanför grundvattnets yta och som utgör ett 
vattendelarområde  tillsammans med sedimenten av fint material i deltats gränsområden. Den övre 
delen av Kentänmäki-deltat skiljer sig från omgivningen och ligger på en höjd upp till +102...+103 
m.ö.h. De djupaste nivåerna av klippytan, vilket samtidigt är de lägsta nivåerna av markytan, finns 
vid området kring Pauninmäki vattentäkt och i området Järvenoja på -30...-35 m.u.h. I området 
mellan Järvenoja och Heikinlieru sjunker klippytan vid omkring ända ner till -40 m.u.h. och bildar en 
grundvattenbassäng. Lagertjockleken i området är i medeltal 30–45 m, i de djupaste klippsänkorna 
kan de sträcka sig ända upp till 60–75 meter. I Kentänmäkis deltaområde påträffas de tjockaste 
lagren vid den östra och södra gränsen (30–75 m) och de tunnaste i området kring klipphöjningen i 
den västra och norra delen. (10–30 m).  
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Mellan Kentänmäkis södra del och Pauninmäki vattentäkt är materialet i den smala åsen i 
huvudsak sand och sandigt grus som leder vatten väl. Jordmaterialet i deltat är i huvudsak grusig 
sand som leder vatten väl. Deltats ytliga del består av 2–5 m med stenigt grus och de översta 
delarna har ställvis mycket block. Formationens gränsområden består i huvudsak av sand och de 
är täckta av lager av lera och silt. I området kring Pauninmäki vattentäkt ligger de cirka 12–15 m 
tjocka vattenledande lagren av sand och lera under ett cirka 1,5 meter tjockt lager av lera.  
 
Krosszonen i berggrunden, där åsen har uppkommit, tar in vatten från en brett område. Från 
mellersta delen av Supinmäki rinner grundvattnet mot söder. Bäcken Järvenoja rinner tvärs över 
åsryggen i områdets södra del i form av hängande grundvatten ovanpå lermarken, ungefär meter 
ovanför den rådande grundvattenytan, och grundvattnet rinner därmed inte ut i bäcken. Utgående 
från borrningsuppgifter och tyngdkraftsmätningar finns det en hydraulisk kontakt mellan kyrkbyns 
västra delar och vattentäkten, i samband med undersökningar hittade man inga klipptrösklar som 
skulle hindra grundvattnets strömning. I gränsområdet förekommer dock silt och lera som saktar 
ner grundvattenflödet, vilket syns som en brant gradient i grundvattenytan.  
 
I området mellan Kentänmäki och Mörskom kyrkoby ligger grundvattenytan ungefär på +38...+41 
m.ö.h. I riktning mot Pauninmäki vattentäkt och bäcken Järvenoja sjunker grundvattenytan till en 
nivå på cirka +28 m.ö.h. Under den 400 m långa sträckan mellan observationsrör 403 och 303 
sjunker grundvattenytan så mycket som 10 m. Orsaken till den branta gradienten kan till exempel 
vara en klipptröskel som förhindrar grundvattnets strömning eller lager med fint material som håller 
kvar vatten.  
 
Tjockleken på de jordtäcken som är mättade med grundvatten är i allmänhet 10–25 m, men som 
störst i området mellan vattentäkten och Järvenoja, upp till 30–50 meter tjocka. I området mellan 
Järvenoja och Heikinlieru är grundvattenzonen som högst upp till 70 m. 
 
Området lämpar sig utmärkt för vattenförsörjning. Pauninmäki vattentäkt har undersökts 1967. 
Under en provpumpning år 2000 konstaterades det att man kan ta ut 600 m3/dygn från Pauninmäki 
vattentäkt utan att områdets brunnar påverkas negativt. Brunnens kapacitet är tydligt större än 
täkttillståndet (300 m3/dygn), och tillfälligt kan det pumpas upp till 1 000 m3 vatten/dygn. Vid större 
täktmängder förändras grundvattnets flöde, och vatten strömmar till vattentäkten från Rapinmäkis 
åsområde i söder, från Kiparkatti grundvattenområde. Vid en täktmängd på 600 m3/dygn förändras 
inte grundvattnets naturliga flöde. 
 
Pauninmäki vattentäkt byggdes år 1068, täkttillståndet på 300 m3/dygn är från 1973. 
Suunnittelukeskus MKR Oy har 1971 gjort en skyddsområdesplan för Pauninmäki vattentäkt som 
inte har bestyrkts i vattendomstolen. Vattentäkten har varit i användning fram till 2001. Området är 
uthyrt till Lovisanejdens Vatten Ab och provpumpningarna för en ny brunn har inletts i januari 2019. 
 
Ändring i klassificering: Grundvattenområde i klass I har ändrats till klass 1 enligt lag 1299/2004. 
Pauninmäki vattentäkt är inte i användning. Man har inlett provpumpningar för en ny brunn. 
Ändring i avgränsning: inga ändringar. 

Tuhkauuninmäki 0150402 A och B, avskrivs ur klassificeringen 

Tuhkauuninmäki 0150402, nytt grundvattenområde, klass 1E 

Tuhkauuninmäki grundvattenområde ligger där den huvudsakliga åsen i Mörskoms åsrygg möter 
sidoåsen som svänger av mot nordväst i närheten av Rauhala. Tidigare delades 
grundvattenförekomsten upp i två delområden av en källbäck. Den halva där huvudåsen ligger 
(tidigare delområde A) ansluter sig i söder till det utbredda deltat Kentänmäki som delvis hör till 
Supinmäki grundvattenområde. Den andra halvan (tidigare delområde B) inkluderar början av 
sidoåsen som svänger av från huvudåsen mot nordväst och som ligger i det egentliga 
Tuhkauuninmäki-området. Av området ligger också en del i grundvattenområdet Koskelanmäkis 
område. I nordnordväst fortsätter åsryggen som Viiskivenharju grundvattenområde som delvis 



4 
 

 
NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I NYLAND 

Växel 0295 021 000 
www.ntm-centralen.fi/nyland 

Semaforbron 12 B, 5. vån. 
PB 36, 00521 Helsingfors 

 

 

ligger på Orimattila kommuns sida. Området mellan Kentänmäki och Rauhala hör till det 
riksomfattande programmet för skydd av åsar. 
 
Karaktäristiskt för sidoåsen (tidigare delområde B) är en kraftig variation i kornsammansättningen. 
Materialet i åshöjderna är tydligt grövre än materialet i sänkorna mellan dem. Gruset i höjderna är 
också ofta dåligt tvättat och finkornigt. Ovanpå formationens gränsområden finns det oftast flera 
meter av fin sand. Vid ytan av Tuhkauuninmäki-backen förekommer det stenigt grus, i de nedre 
delarna grusig sand. Åsens sydvästra del avgränsas lermarker, på den nordöstra sidan påträffas 
fin sand och silt. Grundvattenområdets lagertjocklekar är i allmänhet 15–30 meter. På 
Tuhkauuninmäki i formationens nordvästra del är tjockleken 10–20 m, medan lagren växer upp till 
20–40 m i sidoåsens mellersta och sydvästra delar. 
 
I huvudåsens område (tidigare delområde A) samlas det in vatten i krosszonen i berggrunden, där 
åsen ligger, från ett stort område. I Kentänmäki-deltat i mitten av krosszonen finns det en berghäll 
som höjer sig ovanför grundvattnets yta och som utgör ett vattendelarområde  tillsammans med 
sedimenten av fint material i deltats gränsområden. Den övre delen av Kentänmäki-deltat skiljer sig 
från omgivningen och ligger på en höjd upp till +102...+103 m.ö.h.  
 
Marken i huvudåsen består till största delen av sand och grus som leder vatten bra. Bottendelen av 
grusgropen som ligger väster om Rauhala vattentäkt består av stenigt grus. Jordmaterialet i deltat 
är i huvudsak grusig sand som leder vatten väl. Deltats ytliga del består av 2–5 m med stenigt grus 
och de översta delarna har ställvis mycket block. Formationens gränsområden består i huvudsak 
av sand och de är täckta av lager av lera och silt. I en brunnsplatsundersökning som gjordes i 
vattentäktens område år 1993 påträffades under ett 3,8 meter tjockt lerlager ett lager med sand 
som sträcker sig ner till 14,4 meters djup samt ett moränlager på djupet 14,4–15,7 meters djup. 
 
På västra kanten av Kentänmäki-deltat och i området kring klippupphöjningen i deltats norra del 
varierar lagertjockleken i området 10–30 m. Vid deltats södra och östra kant är lagren i allmänhet 
30–60 meter tjocka, som högst upp till 75 m. I området kring grundvattenområdets huvudås är 
tjockleken i medeltal 30–45 m, vid de djupaste klippsänkorna är jordlagren så tjocka som 60–75 m. 
Jordlagren i åsens gränsområden är cirka 15–20 m tjocka. I krosszonen i berggrunden i området 
kring Rauhala vattentäkt är jordlagren som är mättade med grundvatten cirka 30–50 m tjocka.  
 
Vid Rauhala vattentäkt ligger grundvattenytan ungefär på +37...+38 m.ö.h. Från vattendelaren som 
ligger i Kentänmäkis delta rinner grundvattnet mot Rauhala vattentäkt i nordväst och på södra 
sidan mot söder och vidare mot Pauninmäki vattentäkt. Vid formationens östra gräns, från 
Kentänmäki åtminstone fram till Harjunpää gård finns ett område med hängande grundvatten där 
vattenytans höjd ligger över 20 m högre än grundvattenytan, ungefär på nivån +61...+69 m.ö.h.  
Vid grundvattenområdets sidoås finns en vattendelare som består av klipphöjningar, dör 
grundvattnet rinner mot sydost mot Rauhala vattentäkt och Lähdeoja. En del av grundvattnet rinner 
ut i vattendraget Karsoja, som korsar åsen. Grundvattenytan vid Karsoja ligger på +38,6 m.ö.h. 
och vid Lähdeoja på +37,9 m.ö.h. Det har uppskattats att sammanlagt cirka 1 000 m3/dygn rinner 
ut i Lähdeoja.  
 
År 1992 har det gjorts en brunnsplatsundersökning, en mätning av egenskaper och kapacitet och 
en provpumpning i området där den nuvarande vattentäkten ligger, vid sidan av Lähdeoja. 
Utgående från provpumpningen kan man ta 1 500 m3 grundvatten per dygn för kontinuerligt bruk 
vid platsen. Som ett resultat från provpumpningen konstaterades det att kontinuerligt tagande av 
vatten med samma effekt som vid provpumpningen inte påverkar vattentillförseln i närområdet på 
något avsevärt sätt. Vid täkt på över 1 000 m3/dygn konstaterades det att en källa i Rauhala som 
ligger i närheten av provpumpningsplatsen vid Lähdeoja torkar ut, men att pumpningen inte 
påverkade en källa i Palonpää som ligger på grundvattenområdet Viiskivenharjus sida.  
 
År 1997 har det gjorts en provpumpning i området Tuhkauuninmäki, i vilken man konstaterade att 
det i det före detta delområdet A uppkommer 750 m3/dygn och i det före detta delområdet B 400 
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m3/dygn. Det har uppskattats att 1 000 m3/dygn rinner ut i Lähdeoja i Rauhala både i nordväst och 
sydost, och från grundvattenområdet Viiskivenharju i norr cirka 2 100 m3/dygn från källan 
Palonpää. Det finns råvatten som behövs för att framställa konstgjort grundvatten i Lähdeoja.  
I samband med provpumpningen gjordes ett absorbtionsprov för konstgjort grundvatten som 
visade att området lämpar sig väl för framställning av konstgjort grundvatten, tack var de över 20 
meter tjocka jordlagren ovanpå grundvattenytan.  
Utgående från provpumpningen bibehålls den kontinuerliga, naturliga mängden vatten som kan tas 
ut vid provpumpningsplatsen på 1 000 m3/dygn. Om man vill bevara ett kontinuerligt flöde i 
Lähdeoja rekommenderas det att en vattenmängd på 1 500 m3/dygn absorberas. Det 
rekommenderas att absorbtionen sker i två områden, varav det ena är åsområdet på den sydöstra 
sidan av Rauhala vattentäkt och det andra området där sidoåsen ligger. Områdets sammanlagda 
kapacitet för framställning av konstgjort grundvatten är alltså 2 500 m3/dygn.  
 
Rauhala vattentäkts täkttillstånd är för 1 000 m3/dygn (80/2000/1, 30.11.2000), det tidigare 
tillståndet för 450 m3/dygn. Byggnadsår 2001. Något tillstånd för framställning av konstgjort 
grundvatten har inte sökts. 
 
I det bredvidliggande grundvattenområdet Viiskivenharju finns en av vatten- och 
miljöförvaltningens grundvattenstationer på Mörskoms kommuns sida. 
 
Grundvattenområdet klassificeras som klass 1E enligt lag 1299/2001. I grundvattenområdet och i 
dess influensområde ligger en del av det betydande naturskyddsområdet Paavola, där naturtyper 
med konsekvenser för grundvattnet upprätthåller en mångsidig artrikedom. 
 
Ändring i klassificering: Delområdena A och B avskrivs ur klassificeringen och det nya 
grundvattenområdet Tuhkauuninmäki skapas. Det nya grundvattenområdet klassificeras som klass 
1E enligt lag 1299/2001. I området finns Rauhala vattentäkt som är i användning. I 
grundvattenområdet och i dess influensområde ligger en del av det betydande 
naturskyddsområdet Paavola, där naturtyper med konsekvenser för grundvattnet upprätthåller en 
mångsidig artrikedom.  
Ändring i avgränsning: Det nya grundvattenområdet avgränsas så att det omfattar de tidigare 
delområdena A och B, och bildningsområdet korrigeras så att det är bättre anpassat till åsens 
former. 

Kiparkatti 0150403, klass 2 

En ungefär två kilometer lång och 100–200 m bred del av en åsrygg som ligger söder om Mörskom 
kyrkby. Grundvattenområdena Supinmäki och Kiparkatti i norr samt Malmi söder utgör en 
hydrauliskt enhetlig del av Mörskoms längsgående åsrygg. Områdena utgör en enhetlig 
grundvattenakvifer där grundvattnet strömmar från norr mot söder. 
 
Åsen har avlagrats i en krosszon i berggrunden. Materialet i åsens kärndel är sand som domineras 
av grus samt stenig sand. I kanterna av åsen förekommer det sand som delvis är täckt av silt och 
lera.  
Grundvattenzonen är i allmänhet 15–30 meter tjock. I området mellan Heikinlieru och Järvenoja är 
grundvattenzonen som bredast, och upp till 50–70 meter tjock. I områdets södra del, kring 
Vastukärret, är grundvattenzonen 40–50 m tjock. Det jordlager som ligger ovanpå grundvattenytan 
är i allmänhet 10–20 m tjockt i området, men i de högsta delarna av åsryggen ända upp till 42 m. 
Lösa jordlager som är tunnare än 5 meter finns främst i Vastukärrets område i söder, och 
motsvarande på under 10 meter i Harjula i norr samt i Myllysuo i mitten av området. 
 
Klippytan ligger som högst i grundvattenområdets norra del kring Heikinlieru och Rapinmäki på 
+37 m.ö.h. och i området vid skjutbanan på +33 m.ö.h. Klipporna som omger åsryggen sträcker sig 
ända upp till +60 m.ö.h. Klippan ligger som lägst i grundvattenområdets norra del i området mellan 
Heikinlieru och Järvenoja, på -42 m.u.h. Vid Vastukärret i den södra delen sjunker klippan till cirka 



6 
 

 
NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I NYLAND 

Växel 0295 021 000 
www.ntm-centralen.fi/nyland 

Semaforbron 12 B, 5. vån. 
PB 36, 00521 Helsingfors 

 

 

-23 m.u.h.  
 
Grundvattnet strömmar från norr, från Supinmäki grundvattenområde mot söder. Vatten tas in i 
krosszonen även från de klipp- och moränsluttningar som omger åsen. Det förekommer inga 
klipptrösklar som förhindrar vattnets strömning. I norr ligger grundvattenytan ungefär på +27,5 
m.ö.h. och i söder på cirka +24,5 m.ö.h.  
 
Grundvattenområdets uppskattade kapacitet är 330 m3/dygn, men kapacitet är avsevärt högre, 
eftersom även grundvatten från Supinmäki kan tas till vara i Kiparkattiområdet. 

Inga platser för vattentäkter har undersökts i Kiparkatti och det finns inga vattentäkter i 
användning. 
 
Ändring i klassificering: Grundvattenområde i klass I har ändrats till klass 2 enligt lag 1299/2004, 
eftersom det inte finns någon vattentäkt i området. 
Ändring i avgränsning: inga ändringar. 

Malmi 0150404, klass 2 

Grundvattenområdet är en del av en längsgående åsrygg i Mörskom som har avlagrats i en svag 
zon i berggrunden. Grundvattenområdet Malmi samt Supinmäki och Kiparkatti i norr utgör en 
hydrauliskt enhetlig del av Mörskoms längsgående åsrygg. Områdena utgör en enhetlig 
grundvattenakvifer där grundvattnet strömmar från norr mot söder. Grundvattenområdets södra del 
hör till det riksomfattande programmet för skydd av åsar. 
 
Marken är till största delen dominerad av sand, i kärndelen finns det också lager av grövre sand 
och grus. Åsryggen ligger mitt i en lerdal och höjer sig som en smal rygg mitt i leran. Åsens kanter 
är täckta av lermarker. Hängande grundvatten har försumpat omgivningen, numera används de 
uttorkade sumpmarkerna för odling. Den del av området som släpper igenom vatten är relativt liten 
och omfattar endast åsens översta delar.  
 
Grundvattnets strömning går huvudsakligen från norr till söder. Grundvattnet rinner ut i 
Mörskomån. Grundvattnet i området ligger ungefär på nivån +23...+25 m.ö.h., i de norra och 
mellersta delarna på nivån +23...+24 m.ö.h. och i den södra delen på nivån +24...+25 m.ö.h. 
Grundvatten tas in i åsen från krosszonens klipp- och moränsluttningar. Mörskomån går längs med 
åsen och korsar åsen i Malm.  
 
Grundvattenzonen är i allmänhet 15–30 m tjock i området. Grundvattenlagret är som tjockast 35–
45 m i områdets norra del, öster om Papinniitty. I området Hallilansuo är grundvattenzonen 30–50 
m tjock och i området kring rör GTK27-12 40–60 m tjockt. I området som undersökts för en 
vattentäktsplats är grundvattenzonen 15–37 m tjock. Tjockleken på jordlagren som ligger ovanpå 
grundvattnet är i allmänhet 10 m. I åsen högsta delar finns det skyddande lager som är över 20 m 
tjocka, upp till 23–32 m. Jordlager som är mindre än 1 m tjocka finns i områdets norra del, och 
motsvarande under 5 m i området mellan Hallilansuo och Vähäsuo samt i området kring rör 
GTK27-12. 
 
De klippor som omger grundvattenområdet på den östra och sydvästra sidan sträcker sig upp till 
60–70 m.ö.h. Klippan i grundvattenområdet sträcker sig som högst i området Hietarinne i sydost, 
+55 m.ö.h. I Hallilaområdet nedanför åsryggen ligger klippytan i allmänhet på nivån +20...+23 
m.ö.h. I grundvattenområdets södra del sjunker klippytan som lägst ner till -30...-35 m.u.h., och 
ligger på -30 m.u.h vid punkt GTK27-12 samt på -35 m.u.h. i sydväst nära Mörskomån. I 
Hallilansuo ligger klippan på -27 m.u.h. Klippen ligger också lågt söder om platsen som undersökts 
för en vattentäkt på nivån -14 m.u.h. och öster om Papinniitty på -18 m.u.h.  
 
Mängden grundvatten som bildas i åsryggens område är 330 m3/dygn. Områdets kapacitet är 
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betydligt större än detta, eftersom det i områdets södra del också tas in vatten från 
grundvattenområdena Supinmäki och Kiparkatti samt från sänkans sluttningar.  
 
I Malms åsområde i mitten av området har det gjorts vattenförsörjningsundersökningar 1990. 
Undersökningarna omfattade installering av observationsrör och tillfälliga provpumpningar som 
gjordes vid rören. Vid observationspunkt HP8 har det gjorts en jordmånsborrning och en 
vattenkapacitetsmätning år 2000 i samband med undersökningar av Pauninmäki vattentäkt. I 
undersökningarna konstaterades det att platsen preliminärt lämpar sig för att bedöma 
användningen av en vattentäkt.  
Platsen för Hallila vattentäkt (HP 8) har undersökts närmare år 2001. Bredvid punkt HP 8 
undersöktes också en annan pumpningsplats, HP 22, och en provpumpning utfördes samtidigt från 
bägge punkter med pumpningseffekten 2 150 m3/dygn. Provpumpningen sänkte bara 
grundvattenytorna i området med några centimeter, och pumpningen konstaterades inte påverka 
observationsrör eller vattenytor i brunnar som ligger längre bort. Vattentäktsplatsen Hallila har en 
hydraulisk kontakt med Mörskomån, vars variationer i vattenytorna i samband med undersökningar 
konstaterades påverka områdets vattenytor. Hallilas naturliga kapacitet bedömdes vara upp till 
2 700 m3/dygn. Därtill absorberas stundvis konstgjort, strandabsorberat grundvatten från 
Mörskomån i åsen. Baserat på provpumpningen kan upp till 2 100 m3 grundvatten tas till vara från 
punkten i Hallila per dygn utan att utnyttja strandabsorbtion.  
 
Till kapaciteten ett utmärkt grundvattenområde. 
 
Ändring i klassificering: Grundvattenområde i klass I har ändrats till klass 2 enligt lag 1299/2004, 
eftersom det inte finns någon vattentäkt i bruk i området, endast en undersökt plats i Hallila. 
Ändring i avgränsning: inga ändringar. 

Uusisilta 0150405, klass 1 

En deltaliknande formation i åsryggen i Mörskom. Åsryggen har avlagrats i en krossdal i 
Mörskomån. Åsen är ställvis täckt av lerlager i ådalen. En del av grundvattnet bildas i de klipp- och 
moränsluttningar som avgränsar åsen. På basis av jordmånsundersökningar och observationer av 
grundvattenytornas nivåer utgör åsryggen en enhetlig grundvattenakvifer på ungefär tolv kilometer 
som börjar i Supinmäki grundvattenområde och fortsätter ända till Orrmossmalmens 
grundvattenområde.  
 
I Uusisilta-området förekommer det tjocka, sorterade områden med sand ovanför grundvattenytan, 
i kärnan av formationen finns det också stenig sand och grus. Lagren i formationens mitt är 20–30 
m tjocka. Lerkilar sträcker sig också uppåt i åsformationens gränsområden och minskar ytan där 
regnvatten kan absorberas. På vissa ställen i formationens gränsområden påträffas 5–10 m tjocka 
lerlager, under det består lagren av järn och lera. I undersökningar som gjordes i 
vattentäktsområdet påträffas ställvis 3–7 m silt vid markytan, under vilken det fanns sand eller fin 
sand ner till 7–19 meters djup. Under sanden påträffas sandmorän eller silt. 
 
Klippytan ligger som högst på den kala bergsytan väster om Seurantalo på +72 m.ö.h. och på 
Bockiberget i områdets södra del +69 m.ö.h. Som lägst ligger klippan i terrängen mellan 
Seurantalo och Liaberget, på -5 m.u.h. samt öster om Mossakärrsberget i områdets nordvästra del, 
på -21 m.u.h. I området kring Uusisiltas vattentäkt i grundvattenområdets södra del ligger klippan 
på +10...+20 m.ö.h.  
 
Grundvattnet ligger ungefär på nivån +23...+25 m.ö.h. Vid Uusisilta vattentäkt ligger grundvattnet 
ungefär på +23...+24 m.ö.h. Grundvattnet i Uusisilta vattentäkt ligger ungefär på nivån +23...+24 
m.ö.h. Grundvattnets strömning går från olika riktningar mot Mörskomån, som har en hydraulisk 
kontakt med Uusisilta vattentäkt. Största delen av de privata brunnarna ligger på klipp- och 
moränsluttningar, vilket är orsaken till att brunnarnas vattenytor ligger betydligt högre än vattenytan 
i åsen.  
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Grundvattenlagret i området är cirka 10–20 m tjockt, så även vid vattentäkten (10–25 m). Nordost 
om rör GTK28-12 är grundvattenlagret på ett begränsat område 30–45 m tjockt. Det lager av lös 
jord som ligger ovanpå grundvattnet är i allmänhet 5–10 m tjockt. På åsens högsta punkter är den 
lösa jorden över 5 m tjock, som störst 31 m. I närheten av Mörskomån är lagret mindre än 5 meter.  
 
Det har gjorts vattenförsörjningsundersökningar i området 1991 och 1993. I undersökningarna som 
gjordes 1991 betonades kartläggningen av fluoridhalter i de vattentäkter och observationsrör som 
ligger i den åsrygg som sträcker sig från Pernå i Lovisa mot Mörskom. År 1993 har man undersökt 
möjligheterna att ta tillvara grundvatten och grundvattnets kvalitet med tanke på tagning av 
strandabsorberat, konstgjort grundvatten både i Övitsböle i Mörskom och i Forsby i Lovisa.  
Utgående från en provpumpning (1996–1997) vid vattentäkten har kapaciteten för Uusisiltas 
avrinningsområde slagits fast som 2 200 m3/dygn. Vattenkapaciteten höjs av det konstgjorda 
grundvatten som bildas genom strandabsorbtion. Provpumpningen gjordes tillsammans med 
vattentäktsplatsen i Orrmossmalmen med en samtidig, sammanlagd effekt på 3 400 m3/dygn  
(Orrmossmalmen 1 200 m3/dygn och Uusisilta 2 200 m3/dygn). Provpumpningen påverkade inte 
vattenytorna i närområdets brunnar, och grundvattenytan vid pumpningsplatsen sjönk bara med 
fem cm. Den hydrauliska kontakten med Mörskomån var tydlig i samband med provpumpningen. 
Det rekommenderades att vattentäkter placeras längre bort från Mörskomån så att det 
strandabsorberade vattnet hinner renas. Brunnsplatsundersökningar för en vattentäkt gjordes 
1998–1999. 
 
Lovisanejdens Vatten Ab:s vattentäkt Uusisilta ligger i området. Täkttillstånd för 2 400 m3/dygn 
(27.6.2000), varav en del är konstgjort grundvatten som strandabsorberas från Mörskomån. 
Vattnet leds från vattentäkten till en behandlingsanläggning i Orrmossmalmen. 
 
Grundvattenområdets beräknade kapacitet är 500 m3/dygn. I området sker strandabsorbtion. 
Utgående från provpumpningen kan man ta 2 400 m3 grundvatten per dygn för bruk i området. Ett 
område som är bra för vattenförsörjning. 
 
Ändring i klassificering: Grundvattenområde i klass I har ändrats till klass 1 enligt lag 1299/2004. 
Uusisilta vattentäkt är i användning. 
Ändring i avgränsning: inga ändringar. 

Brinken 0150406, klass 2 

Grundvattenområdet ligger mellan vattentäkterna Uusisilta och Orrmossmalmen. Formationen 
omfattar den plats där två åsryggar möts, Mörskom och Hogåsen-Storpåvals, samt den lertäckta 
krossdalen i nordväst.  
 
Marken är sand och grus med grövre material som ligger där åsarna möts samt i kärndelen. 
Grundvatten bildas också i krossdalens klipp- och moränsluttningar. 
 
Klippytan i områdets norra del ligger ungefär på nivån +40...+60 m.ö.h. Klippan ligger lågt i 
områdets östra del, sydost om Stor-Påvals, -10 m.u.h.  
 
Grundvattnet i området ligger ungefär på nivån +23,5 m.ö.h. Grundvattnet uppskattas strömma 
söderut mot Orrmossmalmens vattentäkt och Mörskomån. Grundvattenlagret är 10–30 m tjockt 
under ån. Lagret med torr och lös jord ovanför grundvattnet är i allmänhet över 15 m tjockt. 
Lagertjockleken är under 5 meter bara i försumpade områden och i närheten av Mörskomån, men i 
högre områden till och med över 20 m. 
 
Det har gjorts vattenförsörjningsundersökningar i området 1991 och 1993. I undersökningarna som 
gjordes 1991 betonades kartläggningen av fluoridhalter i de vattentäkter och observationsrör som 
ligger i den åsrygg som sträcker sig från Pernå i Lovisa mot Mörskom. År 1993 har man undersökt 
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möjligheterna att ta tillvara grundvatten och grundvattnets kvalitet med tanke på tagning av 
strandabsorberat, konstgjort grundvatten både i Övitsböle i Mörskom och i Forsby i Lovisa. 
 
Ändring i klassificering: Grundvattenområde i klass I har ändrats till klass 2 enligt lag 1299/2004, 
eftersom det inte finns någon vattentäkt i området. 
Ändring i avgränsning: inga ändringar. 

Hallamaa 0150408, klass 1 

En liten, beklädd formation. Området avgränsas i nordväst av ett åkerområde, på övrigs håll av 
klippområden.  
 
Materialet är mycket finkornigt och domineras av sand. Området är bottnen av den gamla 
Kotojärvi-sjön (som torkade ut på 50-talet), mellan sandryggarna finns det avlagringar med sand- 
och lerslam. I den norra ändan finns också en moränlins som mellanlager i gruset, så ytan på 
grundvattnets bildningsområde är mycket liten.  
 
Området är nöjaktigt med tanke på vattenförsörjningen. 
 
Kankkila vattentäktområde som hör till Mörskom kommun finns i området, cirka 50 personers 
distribution. 
 
Ändring i klassificering: Grundvattenområde i klass I har ändrats till klass 1 enligt lag 1299/2004. 
Kankkila vattentäkt är i användning. 
Ändring i avgränsning: inga ändringar. 

Orrmossmalmen 0158554 A, klass 1 

Orrmossmalmen hör till den åsrygg som ligger i Mörskomåns krossdal. Delområde A ligger i 
Mörskom, och delområde B i söder hör till Pernås område i Lovisa. Från delområde A förgrenar sig 
åsryggen mot nordost i form av en ås i Brinken och mot nordväst i form av Lisabergets åsrygg.  
 
Markmaterialet i åsen är sand och grus, i gränsdelarna är delvis täckta med fint material. Silt 
förekommer också blandat med sand i gränsområdena. I ådalen är de vattenledande sandlagren 
täckta av lager med lera och fint material. I området kring vattentäkten har man i borrningar 
påträffat ett 2–3 m tjockt lager med silt nära markytan. 
 
Klippan i området ligger ungefär på nivån +10...+30 m.ö.h. Klippan ligger som lägst i områdets 
sydöstra del i Virmossen, på -8...0 m.u.h. och i Orrmossenområdet på 0...+5 m.ö.h.  
 
Grundvattnet i områdets södra och norra del ligger ungefär på nivån +23 m.ö.h. Grundvattnet i 
vattentäktens område ligger på +15,8...+20 m.ö.h. Grundvattnet strömmar från vattendelarområdet 
mellan Pernå och Mörskom kommun mot norr, mot Orrmossmalmens vattentäkt och Mörskomån 
och söder om vattendelaren i delområde B (på Lovisas sida) mot söder. Till vattentäkten rinner det 
också vatten från Brinkens grundvattenområde. Grundvatten uppkommer också i någon mån i de 
moränsluttningar som ligger vid grundvattenområdets gränser. En del av grundvattnet rinner ut i 
Mörskomån. Det finns en tydlig hydraulisk kontakt mellan ån och Orrmossmalmens vattentäkt, så 
utöver den naturliga uppkomsten av grundvatten som sker i åsen bildas även strandabsorberat, 
konstgjort grundvatten. 
 
Grundvattenlagret är som tjockast över 30 m under Virmossen. I området kring vattentäkten är 
grundvattenlagret 10–20 m tjockt. Det torra lagret med lös jord ovanför grundvattenytan är i 
allmänhet över 10 tjockt, vid de högsta punkterna över 35 m. Torra jordlager under 10 m påträffas i 
närheten av Mörskomån, Orrmossen och Virmossen samt i närheten av Skånkärret. 
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Det har gjorts vattenförsörjningsundersökningar i området 1991 och 1993. I undersökningarna som 
gjordes 1991 betonades kartläggningen av fluoridhalter i de vattentäkter och observationsrör som 
ligger i den åsrygg som sträcker sig från Pernå i Lovisa mot Mörskom. År 1993 har man undersökt 
möjligheterna att ta tillvara grundvatten och grundvattnets kvalitet med tanke på tagning av 
strandabsorberat, konstgjort grundvatten både i Övitsböle i Mörskom och i Forsby i Lovisa.  
År 1996–1997 har det gjorts kompletterande jordmånsundersökningar i området. Utgående från 
den provpumpning som gjordes då har kapaciteten för avrinningsområdet i Orrmossmalmen A 
slagits fast som 1 200 m3/dygn. Vattenkapaciteten höjs av det konstgjorda grundvatten som bildas 
genom strandabsorbtion. Provpumpningen gjordes tillsammans med vattentäktsplatsen i Uusisilta 
med en samtidig, sammanlagd effekt på 3 400 m3/dygn  (Orrmossmalmen 1 200 m3/dygn och 
Uusisilta 2 200 m3/dygn). Provpumpningen påverkade inte vattenytorna i närområdets brunnar, 
och grundvattenytan vid pumpningsplatsen sjönk bara med 20 cm. Den hydrauliska kontakten med 
Mörskomån var tydlig i samband med provpumpningen. Det rekommenderades att vattentäkter 
placeras längre bort från Mörskomån så att det strandabsorberade vattnet hinner renas. En 
brunnsplatsundersökning gjordes 1998–1999 i området. Undersökningarna innehöll 
vibrationsborrningar, montering av observationsrör och vattenkapacitetspumpningar.  
 
Orrmossmalmens vattentäkt har tagits i bruk 2002. Täkttillstånd 1 200 m3/dygn (52/2000/1, 
27.6.2000). Det leds pumpat vatten till Orrmossmalmens behandlingsanläggning från både 
Uusisilta och Orrmossmalmens vattentäkter. 
 
Grundvattenområdets avgränsning har kontrollerats i september 2005 varvid man gjorde en 
uppdelning i delområden. Delområde A som ligger i Mörskom är ett grundvattenområde i klass 1 
och delområde B som ligger i Lovisa är ett grundvattenområde i klass 2. 
 
Ändring i klassificering: Grundvattenområde i klass I har ändrats till klass 1 enligt lag 1299/2004. 
Orrmossmalmens vattentäkt är i användning. 
Ändring i avgränsning: inga ändringar. 

Koskelanmäki 0150451, klass 2 

En liten åsrygg. Grundvattenområdet avgränsas i sydost av Tuhkauuninmäki grundvattenområde.  
 
Marken består i huvudsak av sand, men vid den nordöstra gränsen och i kärndelen finns det också 
steniga och blockiga områden. Stenarna är exceptionellt avrundade. Kilar med fint material stiger 
ganska högt under det grövre strandlagret vid formationens kanter vilket förhindrar 
vattenabsorbtionen. Marken har ställvis höga halter av järn och mangan.  
 
Grundvattnets strömning går från sydost mot nordväst och grundvattnet rinner ut i en källa som 
ligger på Orimattilas sida.  
 
Området är nöjaktigt med tanke på vattenförsörjningen, en värdefull åsmiljö. 
 
Ändring i klassificering: Grundvattenområde i klass II har ändrats till klass 2 enligt lag 1299/2004. 
Det finns ingen vattentäkt i området. 
Ändring i avgränsning: inga ändringar. 
 

Kommunöverskridande grundvattenområde: Puntarmäki 0161651, klass 1E 

En del av en längsgående ås i Pukkila som avgränsas från Teikarinmäki till Malminharju. Största 

delen av grundvattenområdet ligger på Pukkila kommuns sida, en mindre del i områdets sydöstra 

topp ligger delvis i Askola kommun och delvis i Mörskom kommun. Grundvattenområdet avgränsas 

i nordväst av Pukkila kyrkbys grundvattenområde. Mellan områdena finns det en klipptröskel som 
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hindrar grundvattnets flöde. 

 

Jordmaterialet i åsen är till största delen sand och grus. Det förekommer även mellanlager av 

finare sediment. I lägre punkter består jordmånen i första hand av lera och silt. Åsens grova 

mittrygg är smal och ställvis täckt av fint material. Förekomsten består av flera separata 

grushöjningar och grusryggar, vars interna hydrauliska kontakt på många ställen är svag på grund 

av klipptrösklar och lersänkor. Jordlagrens tjocklek varierar mellan 3 och 40 m. Vid platsen där 

vattentäkten Puntarmäki I ligger har man vid borrningar påträffat sand som leder vatten väl på ett 

djup av 3–17 m under ett 3 m tjockt siltlager. Vid 14 meters djup blir jordmånen mera blockrik. Vid 

vattentäkten Puntarmäki II finns det, under ett 1,5 m tjockt siltlager, fin sand som leder vatten bra 

ner till 15 meters djup, och under det morän ner till 19 meters djup.   

 

Grundvattennivån varierar mellan +7 och +82 m.ö.h. i området. Klippytan ligger som högst i 

områdets mellersta och södra delar och som lägst i norr. Ställvis är förändringarna i klippytan 

branta, och höjdbilden varierande. Eventuellt finns det också krosszoner i området.  

 

Grundvattenytan är som högst i områdets sydöstra delar på nivån +56 m.ö.h. och som lägst i 

nordväst på +43 m.ö.h. Grundvattenlagret är som tjockast 41 m i norr, men i största delen av 

området är grundvattenzonen max 10 m tjock. De jordlager som ligger ovanför grundvattenytan är 

högst några meter tjocka, men i områdets södra del upp till 38 m . Grundvatten rinner ut från flera 

ställen i åsens gränsområden. Några av de viktigaste utrinningsplatserna är västra ändan av 

Malminharju och vattendraget Kokkusanoja.  

 

Den totala kapaciteten för grundvattenområdet har bedömts vara utmärkt, 1 600 m3/dygn. Av 

grundvattenområdena i Pukkila är Puntarmäki det som har mest potential när det kommer till 

vattenförsörjning. Grundvatten tas till vara från två grundvattentäkter på grund av grundvattnets 

flödesbild. Vattnets järnhalt varierar avsevärt även under en kort sträcka. Grundvattenområdet är 

oenhetligt när det gäller vattenförsörjning.  

 

Det har gjorts grundvattenundersökningar i Puntarmäki grundvattenområde 2005, bland annat 

flödesmätningar vid källor, jordmånsborrningar och mätningar av egenskaper och kapacitet.  

Det har gjorts provpumpningar vid vattentäkterna (2008), på basis av vilka man har slagit fast 

deras influens- och avrinningsområden. Enligt undersökningarna finns det två omfattande 

avrinningsområden i området, varav det nordvästra (Puntarmäki I) avgränsas av åsområdet som 

ligger mellan Tuhkamäki och Puntarmäki. Vatten kommer också i någon mån in i området från 

åsryggarnas moränsluttningar. Grundvattnet som bildas i det här avrinningsområdet rinner ut i 

Koskustenoja från en källa i norra ändan av Kokkusanoja. I naturligt tillstånd har källans flöde varit 

1 100 m3/dygn, vilket är lika mycket som avrinningsområdets kapacitet. Som ett följd av 

provpumpningen sjönk flödet i källan med 40 m3/dygn. Grundvattnet rinner till vattentäkten från 

sydost och nordväst. I åsens gränsområden avgränsas avrinningsområden av klippor. 

Det andra avrinningsområdet (Puntarmäki II) ligger i åsområdet i Puntarmäki och Malminharjus 

västra del. Grundvattnet rinner till vattentäkten från öst och nordväst. Från källan rinner 

grundvattnet ut i Huhdinoja via ett åkerdike. Källans flöde har legat på 700 m3/dygn i naturligt 

tillstånd. Provpumpningen sänkte flödet med 185 m3/dygn. Utgående från flödesmätningen och 

avrinningsområdets ytareal bedöms hela avrinningsområdets kapacitet ligga på 600–700 m3/dygn.  

Utöver de här avrinningsområdena kvarstår Teikarinmäki-Pyöräsuo-området i den norra ändan och 

Malminharju-området i den södra ändan, som är separata avrinningsområden där det bildas 

mindre mängder grundvatten. I området Teikarinmäki-Pyöräsuo strömmar vattnet i huvudsak mot 
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sydost och i Malminharju mot öst. Det vida källområdet som ligger vid ett fält i den nordöstra ändan 

av Malminharju har uppmätts ha ett flöde på 250 m3/dygn.  

 

Grundvattenområdets klassificeringen höjdes 5/2011 till klass 1 eftersom Mäntsälän Vesi har 

planerat att bygga vattentäkter i området. Puntarmäkis vattentäkter I och II togs i bruk 2014. 

Täkttillstånd Puntarmäki I 1 000 m3/dygn och Puntarmäki II 600 m3/dygn. En skyddsplan för 

Pukkila grundvattenområde har uppgjorts den 30 mars 2015. 

 

Grundvattenområdet klassificeras som klass 1E enligt lag 1299/2004, eftersom området har två 

betydande källområden som upprätthåller en mångsidig artrikedom. 

 

Ändring i klassificering: Grundvattenområde i klass I har ändrats till klass 1E enligt lag 1299/2004. 
Puntarmäki vattentäkt I och II är i användning. Det finns två betydelsefulla källområden i 
grundvattenområdet som upprätthåller en mångsidig artrikedom. 
Ändring i avgränsning: Avgränsningen utvidgas i grundvattenområdets sydöstra ända på basis av 
ett betydande källområde och en strukturutredning. 

Kommunöverskridande grundvattenområde: Viiskivenharju 0156051 

Grundvattenområdet är en del av den långa åsrygg som sträcker sig i nord-sydlig riktning från 
Orimattila kommun i norr till Mörskoms kommun i söder. Åsryggen avgränsas från omgivningen av 
lermarker och myrområden.  
 
Åsens kärna består främst av grus. Åsen är uppbyggd av flera små ryggar där materialet är grövre 
än normalt. Lapiosuonmäki-Viiskivenharju är en rygg med skarpa drag som till största delen består 
av stenigt grus med inslag av stora block vid ytan. De södra och östra delarna av grusområdet i 
Viiskivenharju domineras av sand, och grus förekommer endast som mellanlager i ytskiktet. 
Materialet är också mindre sorterat och vid ytan förekommer det ställvis morän och lager med fint 
material. I området kring Palonpääs klippsänka ligger formationen täckt av ler- och siltlager som är 
flera meter tjocka. I den västra delen av åsen i Pöyryssuo sträcker sig de sorterade lagren av grus 
och sand ner till 15–20 meters djup. I Pöyryssuo är lagret med sorterad jord under grundvattenytan 
bara 2,3–2,9 m tjockt. I Kesselsuo har man observerat ett tätt lager med morän på 13,5 meters 
djup, ovanpå grundvattenytan. Utöver de sorterade jordlagren som domineras av sand påträffades 
ett lager med finkornig lera och silt på 2,6–9,8 meters djup. 
 
Från Pöyryssuo mot söder via Palonpää går en krosszon i berggrunden som fortsätter 
sammanhängande mot söder i nord-sydlig riktning. Vid Supanmäki på Orimattilas kommuns sida 
ligger klippan ovanför grundvatten på +70 m.ö.h. och utgör därmed en vattendelare där 
grundvattnet rinner mot norr och söder. Också vid Vihtorinmäki och Lapiosionmäki ligger klippan 
ovanför grundvattenytan, men ett flöde är möjligt på den östra sidan av klippan via Sammalsuo-
Pöyryssuo (klippytan som lägst +30 m.ö.h.). Från Viiskivenharju sjunker klippytan i söder i riktning 
mot Palonpää från +45 m.ö.h. till +5 m.ö.h. Klippytan är som högst i de klippområden som omger 
grundvattenområdet på +70...+90 m.ö.h. och sjunker i de djupare delen av krosszonen samt under 
de myrar och lermarker som omger åsen ända ner under +30 m.ö.h. 
 
Grundvattnet i området ligger ställvis upp till 18 meter under markytan. Det vanligaste djupet är 
dock 5 m. I grundvattenområdets norra del i Supanmäkiområdet ligger grundvattennivån på +65 
m.ö.h. och i Pöyryssuo i områdets mitt på +53 m.ö.h. (markytan +65...+68). Då man rör sig söderut 
sjunker grundvattenytan till nivån +37...+38 m.ö.h. Vattnet i Pöyryssuo och Pöyrysjärvi är 
hängande grundvatten, och deras vattenyta (+61,3 m.ö.h.) ligger också 10 m högre än den 
rådande grundvattenytan i området. I området Lapiosuonmäki-Viiskivenharju strömmar det 
grundvatten som uppkommer mot söder och rinner ut i en vattendraget Lähdeoja från en källa i 
Palonpää på nivån +41 m.ö.h. Från källan i Palonpää har man uppskattat att det rinner ut 2 100 m3 
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vatten/dygn i Lähdeoja. En liten del av det vattnet, cirka 100 m3/dygn, uppskattas komma från den 
del av åsen som finns söder om källan.  
Från området kring Harjunpää gård i områdets södra del till området Kentänmäki som ligger söder 
om Tuhkauuninmäkis delområde A finns ett område med hängande grundvatten vars vattenyta 
ligger upp till 20 m högre än den egentliga grundvattenytan, på nivån +61...+69 m.ö.h.  
 
Grundvattenzonen i området är i allmänhet 5 –25 m tjock. Som tjockast är grundvattenzonen i väst 
kring Järvisuo och Pyöräsuo, samt i öst på åkern mellan Lehtisaari och Vehkomaa, samt i 
områdets södra del vid Palonpää-Rauhala upp till 50 m. Grundvattnet ligger i allmänhet på 1–5 
meters avstånd från markytan i området.  
 
Området är utmärkt med tanke på vattenförsörjningen. I södra delen av Viiskivenharju, i punkt 
HP8, har man 2014 gjort en provpumpning på basis av vilken man kan ta tillvara minst 1 500 m3 
grundvatten/dygn från området. Förekomstens kapacitet är eventuellt större än vad som bedömts i 
tidigare undersökningar, och formationen fortsätter i beklädd form under de omkringliggande 
åkerområdena. 
 
I området ligger Paalonpää vattentäkt (Palonpääkällan) som ägs av Myrskylän Hautomo Oy. 
Hautomo har fram till slutet av 2009 haft tillstånd att använda källans högvattenföring på 1 700 
m3/dygn för fiskeodlingsanläggningens ändamål. Dessutom har man undersökt en plats för en 
vattentäkt.  
 
I grundvattenområdet finns en av vatten- och miljöförvaltningens grundvattenstationer på 
Mörskoms kommuns sida. 
 
Avgränsningarna och klassificeringarna för Viiskivenharju grundvattenområde granskas 
enligt tidtabellen vid NTM-centralen i Tavastland. 
 

 
Tabell 1. Sammanfattningstabell över Mörskoms grundvattenområden och de ändringar som gjorts 

Grundvattenom
råde 

Tidigar
e klass 

Ny klass 

Ändring 
i 

avgräns
ning 

Motiveringar till ändringarna 

Supinmäki 
0150401 

I 1  

Grundvattenområde i klass I har ändrats 
till klass 1 enligt lag 1299/2004. 
Pauninmäki vattentäkt är inte i 
användning. Man har inlett 
provpumpningar för en ny brunn. 

Tuhkauuninmäki 
0150402 A 

I avskrivs  

Avskrivs ur klassificeringen och det nya 
grundvattenområdet Tuhkauuninmäki, 
som täcker delområdena A och B, 
skapas. 

Tuhkauuninmäki 
0150402 B 

I avskrivs  

Avskrivs ur klassificeringen och det nya 
grundvattenområdet Tuhkauuninmäki, 
som täcker delområdena A och B, 
skapas. 

Tuhkauuninmäki 
0150402 

nytt 
område 

1E  

Det nya grundvattenområdet  
Tuhkauuninmäki klassificeras som klass 
1E enligt lag 1299/2001. I området finns 
Rauhala vattentäkt som är i användning. 
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Grundvattenom
råde 

Tidigar
e klass 

Ny klass 

Ändring 
i 

avgräns
ning 

Motiveringar till ändringarna 

I grundvattenområdet och i dess 
influensområde ligger en del av det 
betydande naturskyddsområdet Paavola, 
där naturtyper med konsekvenser för 
grundvattnet upprätthåller en mångsidig 
artrikedom. 

Det nya grundvattenområdet avgränsas 
så att det omfattar de tidigare 
delområdena A och B, och 
bildningsområdet korrigeras så att det är 
bättre anpassat till åsens former. 

Kiparkatti 
0150403 

I 2  
Grundvattenområde i klass I har ändrats 
till klass 2 enligt lag 1299/2004, eftersom 
det inte finns någon vattentäkt i området. 

Malmi 0150404 I 2  
Grundvattenområde i klass I har ändrats 
till klass 2 enligt lag 1299/2004, eftersom 
det inte finns någon vattentäkt i området. 

Uusisilta 
0150405 

I 1  
Grundvattenområde i klass I har ändrats 
till klass 1 enligt lag 1299/2004. Uusisilta 
vattentäkt är i användning. 

Brinken 0150406 I 2  
Grundvattenområde i klass I har ändrats 
till klass 2 enligt lag 1299/2004, eftersom 
det inte finns någon vattentäkt i området. 

Hallamaa 
0150408 

I 1  
Grundvattenområde i klass I har ändrats 
till klass 1 enligt lag 1299/2004. Kankkila 
vattentäkt är i användning. 

Orrmossmalmen 
0158554 A 

I 1  

Grundvattenområde i klass I har ändrats 
till klass 1 enligt lag 1299/2004. 
Orrmossmalmens vattentäkt är i 
användning. 

Koskelanmäki 
0150451 

II 2  
Grundvattenområde i klass II har ändrats 
till klass 2 enligt lag 1299/2004. Det finns 
ingen vattentäkt i området. 

Kommunöverskridande områdena: 

Puntarmäki

0161651 
I 1E	          X

Grundvattenområde i klass I har ändrats 
till klass 1E enligt lag 1299/2004. 
Puntarmäki vattentäkt I och II är i 
användning. Det finns två betydelsefulla 
källområden i grundvattenområdet som 
upprätthåller en mångsidig artrikedom. 
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Grundvattenom
råde 

Tidigar
e klass 

Ny klass 

Ändring 
i 

avgräns
ning 

Motiveringar till ändringarna 

Avgränsningen utvidgas i 
grundvattenområdets sydöstra ända på 
basis av ett betydande källområde och 
en strukturutredning. 

Viiskivenharju 
0156051 

   

Avgränsningarna och 
klassificeringarna för Viiskivenharju 
grundvattenområde granskas enligt 
tidtabellen vid NTM-centralen i 
Tavastland. 

 


