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Pellon kunnan pohjavesialueiden luokitusmuutokset

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.
Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamishankkeen (POSKI-hanke)
ensimmäinen vaihe käynnistyi Lapissa seitsemän kunnan (Kemi, Keminmaa, Pello,
Rovaniemi, Simo, Tervola ja Ylitornio) alueella vuonna 2012. Hankkeessa kerättiin ja
päivitettiin tietoja pohjavesi- ja kiviainesmuodostumien laadusta ja määrästä, ja
tavoitteena oli mm. osoittaa pohjavedenottoon varattavat muodostumat. Hankkeessa
tutkittiin pääasiassa II ja III luokan pohjavesialueita, ja tutkimukset koostuivat mm.
maastotarkasteluista, maatutkaluotauksista, maaperäkairauksista ja pohjavesiputkien
asennuksista. Hanke valmistui edellä mainittujen seitsemän kunnan osalta vuonna
2015.
Tässä kirjeessä pohjavesialueiden luokituksia on tarkasteltu kymmenen POSKIhankkeessa tutkitun Pellon kunnan alueella sijaitsevan pohjavesialueen osalta.
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Juurilehto A:n (12854116A) ja Juurilehto B:n (12854116B) pohjavesialueiden
yhdistäminen
Juurilehdon pohjavesialueet A ja B sijaitsevat Kalaselän ja Rattostunturin eteläosien
väliseen laaksoon kerrostuneessa deltamuodostumassa, joka on kerrostunut sekä
etelä- että pohjoisreunoiltaan moreenin päälle. Muodostuma on laaja ja rikkonainen,
ja muodostuman pohjoisosassa sijaitsee Koiraojan III luokan pohjavesialue joka on
käsitelty myöhemmin tässä kirjeessä. Juurilehto A:n ja B:n alueella aines on pääosin
hiekkaa. Juurilehto A on luokiteltu II luokkaan (vedenhankintaan soveltuva
pohjavesialue) ja Juurilehto B III luokkaan (muu pohjavesialue).
Juurilehto B:n pohjavesialueella luodattiin POSKI-hankkeessa kaksi maatutkalinjaa ja
tehtiin kaksi maaperäkairausta (pisteet 31-1 ja 31-2). Kairauspisteen 31-1 aines on
hiekkaa, hienohietaa ja kivistä hiekkamoreenia sekä soraa 7,6 metrin syvyydellä
olevaan kalliopintaan saakka. Pohjaveden pinnan taso oli havaintohetkellä +186,8, eli
sen yläpuolisen aineksen kerrospaksuus oli 5,7 metriä. Kairauspisteen 31-2
maaperän aines on hietaa 11,6 metrin syvyydelle ja syvemmälle mentäessä
karkenevaa moreenia 22,5 metrin syvyydellä olevaan kalliopintaan asti. Pohjaveden
pinnan taso oli havaintohetkellä +182,2, eli sen yläpuolisen aineksen kerrospaksuus
oli kahdeksan metriä.
Juurilehdon
alueella
tehtiin
ominaisantoisuuspumppaukset
molemmista
3
pohjavesiputkista. Putkesta 31-1 vettä saatiin noin 90 m /d. Alueen todellinen
antoisuus on kuitenkin suurempi, sillä pohjavesipinta on alueella syvällä, eikä sitä
pystytty antoisuuspumppauksessa teknisistä syistä johtuen täysin hyödyntämään.
Pisteessä 31-2 pohjavedenpinta laski nopeasti jo 15 m3/d teholla. Tulokset ovat hyvin
linjassa tutkimuspisteiden maaperätietojen kanssa: Pisteessä 31-1 pohjavedenpinta
on sorakerroksessa ja vastaavasti pisteessä 31-2 hietakerroksessa.
Tutkimustulosten perusteella Juurilehto B:n antoisuuden arvioitiin olevan noin 400
m3/d. Pohjavesialueiden luokitusohjeen (SYKE, 2016) mukaisesti pohjavesialueet
rajataan geologisina kokonaisuuksina, jolloin samassa muodostumassa sijaitsevat
Juurilehto A ja B tulee yhdistää. Yhdistetty pohjavesialue soveltuu vedenhankintaan
ja se luokitellaan 2-luokkaan. Yhdistetyn pohjavesialueen rajaus on esitetty liitteessä
1 ja vanhat rajaukset liitteessä 2.
Karhumaan (12854145) pohjavesialueen poistaminen pohjavesiluokituksesta
Karhumaan III luokan pohjavesialue sijaitsee sora/hiekkakerrostumassa, joka on
kerrostunut vaarojen väliseen laaksoon moreenin päälle. Muodostuma on matala ja
sen kerrospaksuus on noin 3,5 metriä.
Alueella on tehty pohjavesitutkimuksia 1990-luvulla. Tuolloin muodostuman pinnassa
havaittiin paikoin ohut hiekkakerros, mutta muutoin aines oli kuuden metrin syvyyteen
tehdyissä kairauksissa hienoainespitoista moreenia. Tutkimusten perusteella alueella
ei ole potentiaalia yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta. Alueella ei POSKIhankkeen yhteydessä tehty lisätutkimuksia.
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Karhumaan pohjavesialueen ei katsota soveltuvan yhdyskunnan vedenhankintaan ja
se voidaan siten poistaa pohjavesialueluokituksesta. Pohjavesialueen kartta on
esitetty liitteessä 3.
Keskikankaan (12854144) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Keskikankaan III luokan pohjavesialue on Paamajoen ja Torniojoen yhtymäkohtaan
kerrostunut
matala
deltamuodostuma.
Keskimääräinen
kerrospaksuus
muodostumassa on noin kaksi metriä.
Alueelle tehtiin POSKI-hankkeen yhteydessä yksi maaperäkairaus (piste 34-1), jonka
yhteydessä asennettiin pohjavesiputki. Kairauspisteessä 34-1 maaperän aines on
neljän metrin syvyydelle hiekkaa, ja sen alla on metrin paksuinen hienohiedan kerros.
Hienohiedan alla on noin viisi metriä hiesua. Hiesun alla vuorottelevat muutaman
metrin paksuiset hiekka- ja moreenikerrokset ainakin 26 metrin syvyydelle saakka.
Pohjaveden pinnan taso oli havaintohetkellä +65,6 m mpy ja pinnan yläpuolisen
aineksen kerrospaksuus oli 6,5 metriä.
Maaperätietojen perusteella arvioitiin, että alueella ei ole potentiaalia yhdyskuntien
vedenhankinnan kannalta eikä lisätutkimuksia suoritettu. Koska alue ei sovellu
yhdyskunnan vedenhankintaan, voidaan se poistaa pohjavesiluokituksesta.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 4.
Koiraojan (12854139) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Koiraojan III luokan pohjavesialue sijaitsee Kalaselän ja Rattostunturin eteläosien
väliseen laaksoon kerrostuneen laajan ja rikkonaisen deltamuodostuman
pohjoisosassa. Koiraojan eteläpuolella sijaitsevat Juurilehdon pohjavesialueet A ja B.
Koiraojan pohjavesialueella muodostuma on kerrostunut moreenin päälle.
POSKI-hankkeessa Koiraojan pohjavesialueella luodattiin viisi maatutkalinjaa ja
tehtiin kaksi kairausta (33-1 ja 33-2). Maaperäkairausten yhteydessä asennettiin
pohjavesiputket. Koiraojan pohjavesialueen keskiosassa sijaitsevan kairauspisteen
33-1 maaperän aines on moreenia 8,5 metrin syvyydellä olevaan kalliopintaan asti.
Pohjaveden pinnan taso oli havaintohetkellä +197,2 m mpy ja pinnan yläpuolisen
aineksen kerrospaksuus oli 4,1 metriä. Pohjavesialueen itäosassa olevan
kairauspisteen 33-2 maaperän aines on moreenia 10,5 metrin syvyydellä olevaan
kalliopintaan asti. Pohjaveden pinnan taso oli havaintohetkellä +202,7 m mpy ja
pinnan yläpuolisen aineksen kerrospaksuus oli kymmenen metriä.
Koiraojan pohjavesialuetta ei tutkittu enempää, sillä alueen ei todettu maaperätietojen
perusteella soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Koiraojan pohjavesialue
voidaan siten poistaa pohjavesiluokituksesta. Pohjavesialueen kartta on esitetty
liitteessä 5.
Palovaaran (12854147) pohjavesialueen luokituksen muuttaminen E-luokkaan
Palovaaran III luokan pohjavesialue on vaaran rinteelle kerrostunut laaja,
hiekkavaltainen rantakerrostuma, jonka kerrospaksuus on noin kolme metriä.
Hiekkavaltaisen rantakerrostuman alla on soraista moreenia.
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Palovaaran pohjavesialueella luodattiin POSKI-hankkeen yhteydessä kahdeksan
maatutkalinjaa ja tehtiin kaksi maaperäkairausta. Kairausten yhteydessä asennettiin
pohjavesiputket. Pohjavesialueen eteläosan kairauspisteessä (35-1) maaperän aines
on soraa 2,5 metrin syvyydelle. Soran alapuolella on moreenia viiden metrin
syvyydellä olevaan kalliopintaan asti. Pohjaveden pinnan taso oli havaintohetkellä
+192,6 m mpy ja pohjaveden pinnan yläpuolisen aineksen kerrospaksuus oli 5,5
metriä. Pohjavesialueen pohjoisosan kairauspisteessä (35-2) muodostuman pinnassa
runsaan kolmen metrin paksuinen soran ja hiekan kerros, jonka alapuolella on
moreenia 12,4 metrin syvyydellä olevaan kalliopintaan asti. Pohjaveden pinnan taso
oli havaintohetkellä +192,4 metriä ja pohjaveden pinnan yläpuolisen aineksen
kerrospaksuus oli 5,6 metriä.
Palovaaran pohjavesialueella ei todettu olevan maaperätietojen perusteella
potentiaalia yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta eikä sitä tutkittu enempää.
Pohjavesialueella on kuitenkin useita lähteitä ja lähteikköjä. ELY-keskus on tehnyt
maastokäynnin pohjavesialueen pohjoispään lähteikköalueelle sekä eteläpään
lähteelle. Molemmat alueet olivat luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia. Alueilla
havaittiin avolähteitä, tihkupintoja ja noroja sekä niihin liittyvää lajistoa (mm.
hiirenporras,
suokeltto,
erilaiset
lehväsammalet,
hetehiirensammal
ja
purolähdesammal).
Lähteiden voidaan katsoa edustavan uuden pohjavesiluokan E mukaista
pohjavedestä suoraan riippuvaista pintavesi- tai maaekosysteemiä. Pohjavesialue
luokitellaan siten E-luokkaan. Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 6.
Peuravaaran (12854148) pohjavesialueen luokituksen muuttaminen E-luokkaan
Peuravaaran III luokan pohjavesialue on hiekkavaltainen, Peuravaaran rinteelle
muodostunut rantakerrostuma, jonka rinteen alaosassa on mahdollisesti virtaavan
veden kerrostamia aineksia. Pohjavesialueen pohjoisosa käsittää moreenia ja
soistumia, keskiosassa on hiekkaista ja paikoin kivistäkin ainesta ja eteläosa kuivaa
mäntykangasta, jonka aines on soraista hiekkaa. Alueella tehtiin POSKI-hankkeen
yhteydessä kartta- ja maastotarkasteluja, joiden perusteella alueen ei arvioitu
soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan.
Pohjavesialueella on kuitenkin lähteitä, ja ELY-keskus teki 2.8.2016 maastokäynnin
alueen pohjoispäässä sijaitsevalle maastotietokantaan merkitylle lähteelle. Lähde
sijaitsee ojitetun suon reunalla ja on kärsinyt ojituksesta siinä määrin, ettei sitä pysty
maastossa enää havainnoimaan. Pohjavettä kuitenkin purkautuu pitkähköltä matkalta
ojaan, jonka varrella kasvaa pohjavesivaikutusta indikoivaa lajistoa (mm.
heterahkasammal, haprarahkasammal). Pohjavesialueen eteläpäässä sijaitsevan
lähteen on FCG inventoinut Palovaaran-Ahkiovaaran tuulivoimahankkeeseen liittyvän
lähdeinventoinnin yhteydessä. Luonnontilaisen avovesilähteen sammallajistoon
kuuluvat erilaisten rahka- ja lehväsammalten lisäksi mm. kalvaskuirisammal ja
hetekuirisammal. Sammalet indikoivat pohjavesivaikutteisuutta.
Pohjavesialueen eteläpään luonnontilaisen lähteen voidaan katsoa edustavan uuden
pohjavesiluokan E mukaista pohjavedestä suoraan riippuvaista pintavesi- tai
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maaekosysteemiä. Pohjavesialue luokitellaan siten E-luokkaan. Pohjavesialueen
kartta on esitetty liitteessä 6.
Ritavalkea B:n (12854105B) ja Ritavalkea C:n (12854105C) pohjavesialueiden
poistaminen luokituksesta
Ritavalkea B:n ja C:n pohjavesialueet sijoittuvat epäyhtenäiseen harjujaksoon, jossa
on lajittuneen aineksen kumpuja ja pieniä laajentumia. Molemmat pohjavesialueet on
luokiteltu III luokkaan.
Ritavalkea B:n pohjavesialuetta peittää noin metrin paksuinen moreenikerros. Sen
alla on 2-4 metriä soraista moreenia. Alimpana on kerrostunut lajittunutta
harjuainesta. POSKI-hankkeen yhteydessä alueella luodattiin yksi maatutkalinja ja
tehtiin maastokartoitus.
Ritavalkea C on Mellajavaaran länsirinteelle kerrostunut soramoreeni- ja sorahiekkakerrostuma, joka on osittain peitteinen. Muodostuma on suurelta osin
kerrostunut moreenin päälle ja kerrospaksuus on keskimäärin kaksi metriä.
Eteläosassa on huonosti lajittunutta kivistä soraa. Alueella luodattiin POSKIhankkeen yhteydessä viisi maatutkalinjaa ja tehtiin maastokartoitus.
Maatutkaluotauksien ja maastokartoituksien perusteella kummallakaan alueella ei
enää ole jäljellä riittäviä kerroksia pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen
kannalta. Molemmat alueet arvioitiin merkityksettömiksi pohjaveden hankinnan
kannalta, eikä hankkeessa tehty tarkempia tutkimuksia. Koska Ritavalkea B ja C eivät
sovellu yhdyskunnan vedenhankintaan, voidaan ne poistaa pohjavesiluokituksesta.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 7.
Siikatievat (12854120) pohjavesialueen luokituksen nostaminen
Siikatievojen pohjavesialue on Riipisenvaaran länsipuolelle kerrostunut laaja
harjumuodostuma, jossa on reunamuodostumamaisia piirteitä. Muodostuma käsittää
lisäksi toisiinsa läheisesti liittyviä kumpareita. Muodostuman aines on pintaosien
perusteella soraista hiekkaa. Siikatievat on luokiteltu III luokan pohjavesialueeksi.
POSKI-hankkeen yhteydessä pohjavesialueella luodattiin 11 maatutkalinjaa ja
kairattiin neljä pohjavesiputkea (32-1 – 32-4). Muodostuman keskiosassa
sijaitsevassa kairauspisteessä 32-1 maaperän aines on kahdenkymmenen metrin
syvyydelle hiekkaa, jonka alapuolella on hietaa ja moreenia aina 39,8 metrin
syvyydellä olevaan kalliopintaan saakka. Pohjaveden pinnan taso oli havaintohetkellä
+117,1 m mpy ja pinnan yläpuolisen aineksen kerrospaksuus oli 18,7 metriä.
Kairauspiste 32-2 sijaitsee muodostuman luoteisosassa ja maaperän aines on
hiekkaa ja soraa 15,5 metrin syvyydellä olevaan kalliopintaan asti. Pohjaveden
pinnan taso oli havaintohetkellä +115,7 m mpy ja pinnan yläpuolisen aineksen
kerrospaksuus oli 3,5 metriä.
Kairauspiste 32-3 sijaitsee noin 400 metriä eteläkaakkoon ensimmäisestä
kairauspisteestä. Kairauspisteen maaperän aines on hiekkaa, hiekkaista soraa ja
soraa 16 metrin syvyydelle. Sorien alapuolella vaihtelevat moreeni- ja
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hiekkakerrokset 24 metrin syvyydellä olevaan kalliopintaan saakka. Pohjaveden
pinnan taso oli havaintohetkellä +116,5 m mpy ja pinnan yläpuolisen aineksen
kerrospaksuus oli 8,5 metriä.
Kairauspisteessä 32-4 on pinnalla metrin paksuinen kerros hienohietaa, jonka
alapuolella on viiden metrin paksuinen sorakerros ja metrin paksuinen moreenikerros.
Moreenin alla on vielä kolmen metrin paksuinen sorakerros sekä hiekkaa ja soraa
14,2 metrin syvyydellä olevaan kalliopintaan saakka. Pohjaveden pinnan taso oli
havaintohetkellä +114,7 m mpy ja pinnan yläpuolisen aineksen kerrospaksuus oli 1,7
metriä.
Omaisantoisuuspumppaukset tehtiin putkista 32-2 ja 32-4. Molemmista putkista
saatiin pumpattua täydellä pumppausteholla yli 130 m3/d vedenpinnan pysyessä
tasaisena pumppauksen aloituksen yhteydessä mitatussa tasossa.
Maaperän paksujen lajittuneiden kerrosten ja ominaisantoisuuspumppausten
perusteella alueella on hyvät edellytykset pohjaveden muodostumiselle ja
varastoitumiselle. Siten pohjavesialue soveltuu yhdyskunnan vedenhankintaan ja se
tulee nostaa luokkaan 2. Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 8.

Yhteenveto Pellon pohjavesialueita koskevista muutoksista
Numero/
tunnus

Pohjavesialueen Vanha
nimi
luokka

Uusi luokka

12854116A

Juurilehto A

II

2 / yhdistäminen

12854116B

Juurilehto B

III

2 / yhdistäminen

12854145

Karhumaa

III

poistuu luokituksesta

12854144

Keskikangas

III

poistuu luokituksesta

12854139

Koiraoja

III

poistuu luokituksesta

12854147

Palovaara

III

E

12854148

Peuravaara

III

E

12854105B

Ritavalkea B

III

poistuu luokituksesta

12854105C

Ritavalkea C

III

poistuu luokituksesta

12854120

Siikatievat

III

2

Lisätietoja
A+B yhdistäminen -> Juurilehto
(12854116)
A+B yhdistäminen -> Juurilehto
(12854116)
heikkotuottoinen
moreenimuodostuma, ei sovellu
yhdyskunnan vedenhankintaan
heikot olosuhteet pohjaveden
muodostumiselle ja
varastoitumiselle
heikot olosuhteet pohjaveden
muodostumiselle ja
varastoitumiselle
alueella pohjavedestä suoraan
riippuvaisia ekosysteemejä
(lähteet ja lähteiköt)
alueella pohjavedestä suoraan
riippuvaisia ekosysteemejä
(lähde)
ei ole jäljellä riittäviä kerroksia
pohjaveden muodostumisen ja
varastoitumisen kannalta
ei ole jäljellä riittäviä kerroksia
pohjaveden muodostumisen ja
varastoitumisen kannalta
soveltuu tutkimusten perusteella
yhdyskuntien 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
luokituksella 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 kirjaamo.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.

t1’—

Ympäristönsuojeluyksikön
päällikkö

Eira Luokkanen

Hydrogeologi

Anu Rautiala

LIIUEET

Pohjavesialueiden kartat

TAUSTA-AINEISTO

Lapin pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamishanke (POSKI)
Vaihe 1: Maaperä ja pohjavesitutkimukset, Lapin liitto, verkkojulkaisu
25.5.2015.
Pellon Palovaara-Ahkiovaaran tuulivoimahanke, Lähdeinventointi, erillisraportti.
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 10.4.2015
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