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Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Sodankylä

Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja
merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) uudessa 2 a luvussa, joka on
tullut voimaan 1.2.2015. Lain mukaan alueelliset elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukset (ELY-keskukset) vastaavat pohjavesialueiden kartoituksesta ja
luokituksesta sekä pohjavesialuetiedon ylläpidosta. Tämän lainsäädännön muutoksen
myötä kaikkia aikaisemmin luokiteltuja pohjavesialueita tarkastellaan niiden
suojelutarpeen ja vedenhankinnan käyttöön soveltuvuuden kannalta kuin ne
määriteltäisiin ensimmäisen kerran.
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 viidenkymmenen
ihmisen tarpeisiin. 2-luokkaan luokitellaan muut vedenhankintakäyttöön soveltuvat
pohjavesialueet, jotka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa
perusteella soveltuvat 1-luokan mukaiseen käyttöön. Lisäksi E-luokkaan luokitellaan
pohjavesialueet, joiden pohjavedestä jokin pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan
riippuvainen (1E, 2E tai E). Luokka III poistuu käytöstä, ja siihen kuuluvat alueet joko
luokitellaan uudelleen luokkiin 1, 2 tai E, tai poistetaan pohjavesirekisteristä.
Pohjavesialueluokat ilmaistaan jatkossa arabialaisin numeroin, jotta uusien
säännösten perusteella luokitellut alueet voidaan erottaa aikaisemmin luokitelluista
alueista.
Tässä kirjeessä on tarkasteltu kolmen Sodankylän kunnan alueelle sijoittuvan
pohjavesialueen luokituksia.
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Peräjoen (12758215) pohjavesialueen luokituksen nostaminen 1-luokkaan
Peräjoen pohjavesialue sijaitsee Ruonivaaran etelärinteeseen ja sen alapuolelle
kerrostuneessa rantakerrostumassa. Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan (muu
pohjavesialue).
Lapin ELY-keskus on tutkinut Peräjoen pohjavesialueen soveltuvuutta
vedenhankintaan
elokuussa
2013.
Tutkimuspisteestä
UP1159
saadaan
3
koepumppausten perusteella hyvälaatuista pohjavettä 180 m /d. Koepumppausten
jälkeen pisteisiin UP1159 ja UP1161 on rakennettu Orajärven Vesihuolto Oy:n
vedenottamo (Sadinsatko). Pohjavettä saa 7.11.2013 annetun lupapäätöksen
mukaisesti ottaa 150 m3/d.
Vedenottamo on käytössä, ja vuonna 2015 vettä otettiin noin 40 m3/d. Pohjavesialue
tulee siten luokitella vedenhankintaan varten tärkeäksi (1-luokka). Pohjavesialueen
kartta on esitetty liitteessä 1.
Lismajoen (12758154) pohjavesialueen luokituksen nostaminen 2-luokkaan
Lismajoen pohjavesialue sijaitsee noin kilometrin päässä Vuotson kylän eteläpuolella.
Alue kattaa pienen harjuselänteen, jonka lakikorkeus on noin kahdeksan metriä.
Muodostuman aines on soraista hiekkaa. Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan (muu
pohjavesialue).
Lapin ELY-keskus on huhtikuussa 2012 tutkinut pohjavesialueen soveltuvuutta
vedenhankintaan. Alueella tehtyjen koepumppausten perusteella tutkimuspisteestä
UP1125 saadaan hyvälaatuista pohjavettä noin 200 m3/d. Pohjavesialueella tulee
todennäköisesti tulevaisuudessa olemaan merkitystä Vuotson kylän vesihuollon
kannalta.
Lismajoen pohjavesialue soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan ja se tulee siten
luokitella 2-luokkaan. Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 2.
Kehtomaan pohjavesialueen (12758209) poistaminen luokituksesta
Kehtomaan pohjavesialue sijaitsee matalassa ja laakeassa deltamuodostumassa,
jonka eteläosassa on myös tuulen kerrostamaa dyynihiekkaa. Pohjavesialueella
sijaitsee lehtokenttä. Kehtomaa on luokiteltu III luokkaan (muu pohjavesialue).
Kehtomaan alueella on joulukuussa 2013 tehty pohjavesiselvityksiä alueen
vedenhankintaan
soveltuvuuden
selvittämiseksi.
Alueella
tehtiin
neljä
maaperäkairausta (UP1209-UP1212). Kehtomaan pohjoisosassa sijaitsevassa
kairauspisteessä UP1211 pinnassa noin kuuden metrin syvyyteen asti huonosti tai
kohtalaisesti lajittunutta hienoa hiekkaa, jonka alla on useiden metrin paksuudelta
savista hienoa hiekkaa ja savista silttiä. Pohjavesialueen keskiosan kairauspisteissä
UP1209 ja UP1210 maaperän aines on huonosti lajittunutta hienoa hiekkaa ja
pisteessä UP1210 on hienon hiekan lisäksi savisia ja silttisiä välikerroksia.
Pohjavesialueen länsireunassa, lähellä Kitisjoen rantaa sijaitsevassa kairauspisteessä
UP1212 maaperän aines on pinnassa noin kahden metrin paksuudelta huonosti
lajittunutta hiekkaa ja soraa, jonka alla on kaksi metriä huonosti lajittunutta
soramoreenia ja sen alla ainakin neljän metrin paksuudelta savista silttiä. Koska
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kairauspiste sijaitsee niin lähellä jokea, on pinnan hiekka- ja sorakerros
todennäköisesti jokikerrostumaa, eikä niinkään kerro varsinaisen pohjavesialueen
aineksesta.
Maaperäkairausten perusteella aines on Kehtomaan pohjavesialueella kauttaaltaan
erittäin hienoa ja paikoin esiintyy savisia välikerroksiakin. Maaperäolosuhteiden
perusteella alueella on pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta heikot
olosuhteet, ja pohjavesialue voidaan poistaa luokituksesta. Pohjavesialueen kartta on
esitetty liitteessä 3.

Yhteenveto Sodankylän pohjavesialueita koskevista muutoksista
Tunnus

Pohjavesialueen
nimi

Vanha
luokka

Uusi luokka

12758154

Lismajoki

III

2

12758215

Peräjoki

III

1

12758209

Kehtomaa

III

Lisätietoja
soveltuu tutkimusten perusteella
yhdyskuntien vedenhankintaan
vedenhankintakäytössä (alueelle
rakennettu vedenottamo)

poistuu
maaperätutkimusten perusteella ei
luokituksesta sovellu vedenhankintaan
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Muutoksista tiedottaminen ja kuuleminen
ELY-keskus tiedottaa pohjavesialueen sijaintikuntaa muutoksista tällä kirjeellä ja
pyytää lausunnot pohjavesialueen sijaintikunnan lisäksi maakunnan liitolta sekä niiltä
kunnilta, joiden vedenhankintaan tai maankäyttöön pohjavesialueen rajauksella tai
Iuokituksella voi olla vaikutusta. ELY-keskus julkaisee valmisteluasiakirjojen nähtävillä
olosta kuulutuksen pohjavesialueen sijaintikunnan ilmoitustaululla. Nähtävillä oloaika
on minimissään 30 päivää. Aineistot ovat nähtävillä kunnanvirastoissa niiden
aukioloaikoina sekä Lapin ELY-keskuksessa virastoaikana (osoite Hallituskatu 3B
Rovaniemi). Asiaa koskeva kuulutus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä myös
verkko-osoitteessa: www.ymparisto.fi -> Vesi -> Vesiensuojelu -> Pohjaveden suojelu
-> Pohjavesialueet -> (valitse) Lapin ELY-keskus
Mahdolliset lausunnot pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutoksista pyydetään
toimittamaan viimeistään 23.3.2017 Lapin ELY-keskuksen kirjaamoon, PL 8060,
96101 Rovaniemi tai sähköpostilla kiriaamo.lappi(ely-keskus.fi.
Mikäli luokitukseen vaikuttavia seikkoja ei ilmene, tehdään muutokset
ympäristöhallinnon Pohjavesitietojärjestelmään keväällä 2017. Muutokset tulevat
voimaan, kun ne on tallennettu Pohjavesitietojärjestelmään. Tarvittaessa lisätietoja
antaa hydrogeologi Anu Rautiala puh. 0295 037 010. Esityksen on valmistellut
suunnittelija Anne Lindholm puh. 0295 037 021.
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