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Tervolan 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 on tarkasteltu 16 POSKI-hankkeessa tutkitun, Tervolan kunnan
alueelle sijoittuvan pohjavesialueen luokituksia.
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Antinkaapon (1284547) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Antinkaapon pohjavesialue sijoittuu matalaan ja tasalakiseen harjumuodostumaan,
jonka aines on kivistä soraa. Muodostuman kerrospaksuus on noin kolme metriä.
Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan (muu pohjavesialue).
POSKI-hankkeessa alueella tehtiin kartta- ja maastotarkasteluja, joiden perusteella
alueella ei todettu olevan potentiaalia yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta.
Antinkaapon pohjavesialue on pinta-alaltaan pieni ja alueella on lisäksi ollut maaainesten ottamistoimintaa, jonka myötä karkeimman aineksen kerrokset on pääosin
kaivettu pois.
Pohjavesialueen ei katsota soveltuvan yhdyskunnan vedenhankintaan ja se voidaan
siten poistaa pohjavesialueluokituksesta.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 1.
Heiskarinselkä A:n (1284536A) ja Heiskarinselkä B:n (1284536B)
pohjavesialueiden yhdistäminen
Heiskarinselkä A:n ja B:n pohjavesialueet sijaitsevat laajassa, kaarevassa
harjuselänteessä, jonka aines on pääosin soraista hiekkaa. Harjun länsipää (A) on
ohuen (0,3-0,5 m) peitemoreenin alla. Harju on loivamuotoinen, keskiosastaan
kapean harjumainen ja selänteessä on katkeama luoteisosassa. Rinteillä ja
kaakkoispään sivutasanteella on jonkin verran matalia rantavalleja. Pohjavesi virtaa
muodostuman pituussuunnassa luoteeseen. Osa pohjavedestä purkautuu
Heiskarinseljänrämeen kautta Runkausjoeen. Heiskarinselkä A:n pohjavesialueella
on Meri-Lapin Vesi Oy:n vedenottamo. Heiskarinselkä A on vedenhankintaa varten
tärkeä pohjavesialue (I luokka) ja Heiskarinselkä B on muu pohjavesialue (III luokka).
Heiskarinselän pohjavesialueilla A ja B ei POSKI-hankkeen yhteydessä tehty
lisätutkimuksia, sillä koko muodostumaa on tutkittu kattavasti jo 1990-luvulla. Alueella
on kokonaisuutena paksut maapeitteet ja riittävä potentiaali yhdyskunnan
vedenhankinnan kannalta. Pohjavesialueiden luokitusohjeen (SYKE, 2016)
mukaisesti Heiskarinselkä A ja B tulee yhdistää, sillä alueiden välillä on hyvin
todennäköisesti hydraulinen yhteys ja ne ovat samaa geologista kokonaisuutta.
Yhdistetyn pohjavesialueen nimeksi tulee Heiskarinselkä ja sen uusi tunnus on
1284536. Pohjavesialue luokitellaan Heiskarinselkä A:n mukaan 1-luokkaan.
Yhdistetyn pohjavesialueen rajaus on esitetty liitteessä 2 ja alueiden aikaisemmat
rajaukset liitteessä 3.
Jokimaan (1284534) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Jokimaan pohjavesialue sijoittuu moreenipeitteiseen harjuselänteeseen, jonka aines
on hiekkaista soraa. Moreenipeitteen paksuus on noin 0,5-1 metriä. Pohjaveden
päävirtaussuunta on pohjoiseen muodostuman suuntaisesti. Jokimaa on luokiteltu
pohjavesialueluokkaan III (muu pohjavesialue).
Aluetta on tutkittu vuonna 1991 ja raportin mukaan maaperä on kivistä ja vaikeasti
kairattavaa. POSKI-hankkeessa alueella tehtiin kartta- ja maastotarkasteluja, mutta ei
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maaperäkairauksia, sillä vuonna 1991 tehdyt maaperätutkimukset katsottiin riittäviksi.
Alueen laskennallinen antoisuus on alle 100 m3/d. Aikaisempien tutkimusten ja
POSKI-hankkeen maastotarkastelujen perusteella alue todettiin soveltumattomaksi
yhdyskunnan
vedenhankintaan
ja
se
voidaan
siten
poistaa
pohjavesialueluokituksesta.
Alueen kartta on esitetty liitteessä 4.
Jäkäläkankaan (1284545) pohjavesialueen luokituksen nostaminen
Jäkäläkankaan pohjavesialue on laaja, deltamainen kangas. Deltaan viittaavat mm.
muodostuman muoto, pinnan aines ja raviinit joen rannalla. Pohjavesialue on
luokiteltu III luokkaan.
Pohjavesialueella tehtiin POSKI-hankkeen yhteydessä kaksi maaperäkairausta (66-1
ja 66-2). Pohjavesialueen keskiosan kairauspisteessä (66-1) on 16 metrin syvyydelle
saakka hiekkaa ja hiekkaista soraa ja sen alla soraa 27 metrin syvyydeltä alkavaan
rapautuneeseen kallionpintaan saakka. Pohjaveden pinnan taso oli havaintohetkellä
+65,5 m mpy ja sen pinnan yläpuolisen aineksen kerrospaksuus oli 13,5 metriä.
Pohjavesialueen itärajan läheisyyteen kairatun pisteen 66-2 maaperän aines on noin
seitsemään metriin saakka hiekkaa, jonka alapuolella on kolme metriä hiesua ja
kahdeksan metriä savea. Saven alapuolella on ainakin 35,7 metrin syvyydelle hietaa.
Pohjaveden pinnan taso oli havaintohetkellä +72,7 m mpy ja sen yläpuolisen
aineksen kerrospaksuus oli kahdeksan metriä. Ominaisantoisuuspumppausta ei
suoritettu, koska pohjavedenpinta oli liian syvällä.
Maaperäolosuhteiden perusteella pohjaveden muodostumiselle ja varastoitumiselle
on pääosin hyvät olosuhteet ja alue tulee siten nostaa luokkaan 2.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 5.
Kaitaharju B:n (1284516 B) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Kaitaharju B:n III luokan pohjavesialue on osa luode-kaakkosuuntaista, tyypillistä
harjujaksoa. Harju on erittäin kapea ja sitä peittää paikoin noin 0,5-1 metrin
paksuinen hiekkamoreenikerros. Kallioperä ei ole alueella näkyvissä. Pohjaveden
varsinainen muodostumisalue on kapea ja pohjavesi on varastoitunut siten
putkimaiseen altaaseen. Pohjaveden päävirtaussuunta on harjun pituussuunnassa
todennäköisimmin luodetta eli Kemijokea kohti.
Pohjavesialueella tehtiin POSKI-hankkeessa yksi maaperäkairaus (69-1), jonka
perusteella muodostuman pinnassa on seitsemän metrin paksuinen moreenikerros ja
sen alla kolmen metrin paksuinen hiekkakerros ja jälleen runsaan kahden metrin
paksuinen moreeni ennen kallion pintaa. Pohjaveden pinnantaso kairaushetkellä oli
+33,6 m mpy ja pohjaveden pinnan yläpuolisen aineksen kerrospaksuus oli 5,4
metriä.
Pohjavesialueiden Kaitaharju A ja B välistä yhteyttä selvitettiin kairaamalla
iskuporakone Cobralla. Aikaisemman käynnin perusteella näiden harjukumpareiden
välillä oli todettu maaperäpiikillä tutkimalla olevan ainakin 60–80 cm turvetta ja sen
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alla metriin saakka sulfaattipitoista hiesua. Cobrauksen tuloksena voidaan todeta,
että sulfaattipitoista hiesua on ainakin 4,7 metrin syvyydelle saakka. Harjuselänteiden
välillä ei siten ole ainakaan merkittävää hydraulista yhteyttä.
Kaitaharju B:n pohjavesialueella ei todettu olevan potentiaalia yhdyskunnan
vedenhankinnan kannalta ja alue voidaan siten poistaa pohjavesiluokituksesta.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 6.
Kaitaharju-Ketteli-Konisaaret
A-C:n
yhdistäminen ja luokituksen nostaminen

(1284524A-C)

pohjavesialueiden

III luokan pohjavesialueet A-C sijoittuvat kapeaan ja moreenipeitteiseen harjujaksoon.
Pohjavesialueen A eteläpään harjuselänteen aines on hiekkaa, jossa on noin kahden
metrin syvyydessä 0,5-1 metrin paksuinen savikerros. Savikerroksen päällä on
runsaasti vettä ja saven alla on hiekkakerrostumia. Pohjavesialueen A pohjoisosassa,
Kaitaharjun kohdalla, harjuselänne jakautuu useisiin toisiinsa melko tiiviisti liittyviin
kumpareisiin. Kumpareiden aines on hiekkaa ja niiden lakikorkeus on keskimäärin
kuusi metriä. Pohjavesialueen B kohdalla harjuselänteessä on pieni laajentuma, jota
peittää moreenikerros. Pohjavesialueen C kohdalla matala ja tasalakinen
harjuselänne on kaareva ja sen aines hiekkaa. Pohjaveden virtaus on luoteesta
kaakkoon muodostuman pituussuunnassa.
Pohjavesialueilla on tehty tutkimuksia 1990-luvulla ja vuoden 1997 raportin mukaan
kairauspisteessä 188, joka sijaitsee alueen kaakkoispäässä, on ohut, mutta vettä
hyvin johtava kerros. POSKI-hankkeessa pohjavesialueita ei tutkittu tarkemmin,
koska alue kuuluu harjujensuojeluohjelmaan ja muodostuman pohjavesiolosuhteita
on tutkittu jo aiemmin.
Pohjavesialueiden luokitusohjeen (SYKE, 2016) mukaisesti Kaitaharju-KetteliKonisaaret A-, B- ja C -alueet tulee yhdistää, sillä alueiden välillä on hydraulinen
yhteys ja ne kuuluvat samaan geologiseen kokonaisuuteen. Osa-alueiden
yhteenlasketun antoisuuden on POSKI-hankkeessa arvioitu olevan 290 m3/d ja alue
soveltuu siten yhdyskunnan vedenhankintaan. Yhdistetyn alueen pohjavesiluokitus
tulee nostaa luokkaan 2.
Yhdistämisen myötä pohjavesialue nimetään uudelleen selkeämpään muotoon ja
lisäksi myös erottumaan Tervolan toisesta Kaitaharju-nimisestä pohjavesialueesta.
Jatkossa alueen nimi on sen eteläosassa sijaitsevan kylän mukaan Murtola ja tunnus
1284524. Yhdistetyn pohjavesialueen rajaus on esitetty liitteessä 7 ja
pohjavesialueiden aikaisemmat rajaukset liitteessä 8.
Kaivoskangas-Ruutanalammen (1284538) pohjavesialueen poistaminen
luokituksesta
Kaivoskangas-Ruutanalammen pohjavesialue on kumpumoreenialueella sijaitseva
rantakerrostuma. Muodostuma on matala ja loivapiirteinen ja sen reuna-alueet ovat
levinneet deltamaisiksi tasanteiksi, joiden pinnalla on rantavalleja. Alueella on myös
tuulikerrostumia. Alue on luokiteltu III luokan pohjavesialueeksi.
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Pohjavesialueella tehtiin POSKI-hankkeen yhteydessä kaksi maaperäkairausta.
Pohjoisemman kairauspisteen 65-1 maaperän aines on neljän metrin syvyydelle
hiekkaa ja sen alla oli ainakin neljän metrin paksuinen moreenikerros. Pohjaveden
pinnan taso oli havaintohetkellä +86,4 m mpy ja sen yläpuolisen aineksen
kerrospaksuus oli 1,5 metriä. Kairauksen 65-1 yhteydessä asennettiin pohjavesiputki.
Eteläisemmän kairauspisteen 65-2 maaperän aines on kuuden metrin syvyydelle
hiekkaa ja 8,8 metrin syvyydeltä tavoitetun kallion pintaan saakka moreenia.
Pohjaveden pinnan taso oli havaintohetkellä +78,0 m mpy ja sen yläpuolisen
aineksen kerrospaksuus oli kuusi metriä.
Pohjavesiputkesta 65-1 suoritettiin marraskuussa 2013 ominaisantoisuuspumppaus.
Maksimituotto oli noin 35 m3/d vedenpinnan pysyessä tasaisena. Suuremmilla tehoilla
vedenpinta laski äkillisesti. Tulos on hyvin linjassa tutkimuspisteen maaperätietoihin
verraten. Tulosten perusteella alueella ei ole potentiaalia yhdyskuntien
vedenhankinnan kannalta, ja se voidaan poistaa pohjavesialueluokituksesta.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 9.
Korkiamaa-Lavakangas A:n (1284521A) ja Korkiamaa-Lavakangas B:n
(1284521B) pohjavesialueiden yhdistäminen ja luokituksen nostaminen
Korkiamaa (pohjavesialue A) ja Lavakangas (pohjavesialue B) kuuluvat Honkaselältä
luoteeseen suuntautuvaan epäyhtenäiseen muodostumajaksoon. Muodostuman
aines on pääosin hiekkaa, joka on levinnyt suhteellisen laajalle alueelle.
Lavakankaalla on loivamuotoista selännettä ja sitä korkeampi selännelaajentuma.
Korkiamaan itäosassa kulkeva pohjois-eteläsuuntainen Pitkälehdon harjuselänne on
toiminut syöttöharjuna muodostumalle. Korkiamaan alueella muodostuma on
Pitkälehdon harjuselännettä ja sen eteläpuolisia pienempiä selänteitä lukuun
ottamatta erittäin laakea. Korkiamaa-Lavakangas A ja B ovat molemmat III luokan
pohjavesialueita.
Aluetta on tutkittu aikaisemmin 1990-luvulla ja vuoden 1997 raportissa todettiin
alueen hiekkakerrostumien olevan liian hienojakoisia vedenottoa ajatellen. Tiedot
todettiin POSKI-hankkeessa ristiriitaisiksi alueella tehdyssä maastokartoituksessa ja
maatutkaluotauksessa saatuihin tietoihin verrattuna, minkä vuoksi alueella tehtiin
lisätutkimuksia.
Korkiamaa-Lavakangas A:n keskiosaan on tehty yksi maaperäkairaus (61-1) ja
itäosaan kaksi kairausta (61-2 ja 61-3). Kaikkiin kairauspisteisiin asennettiin myös
pohjaveden havaintoputket. Pohjavesialueella luodattiin lisäksi seitsemän
maatutkalinjaa. Kairauspisteen 61-1 maaperän aines on kolmen metrin syvyydelle
soraa, jonka alla on moreenia 6,8 metrin syvyydellä olevaan kalliopintaan saakka.
Pohjaveden pinnan taso oli havaintohetkellä +78,6 m mpy ja sen yläpuolisen
aineksen kerrospaksuus oli 2,6 metriä. Kairauspisteessä 61-2 on pinnalla 2,5 metriä
moreenia, jonka alla on kaksi metriä hiekkaa ja runsaan 18 metrin paksuinen
sorakerros. Pohjimmaisena on noin metrin paksuinen moreenikerros 23,2 metrin
syvyydessä olevan kallionpinnan päällä. Pohjaveden pinnan taso oli havaintohetkellä
+71,9 m mpy ja sen yläpuolisen aineksen kerrospaksuus oli 3,7 metriä.
Kairauspisteen 61-3 maaperän aines on 20 metrin syvyydelle soraa, jonka alla on
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moreenia ja hietaa. Hiedan alapuolella on vielä noin seitsemän metrin paksuinen,
kalliopinnan päälle kerrostunut moreenikerros. Pohjaveden pinnan taso oli
havaintohetkellä +74,4 m mpy ja sen yläpuolisen aineksen kerrospaksuus oli 4,8
metriä.
Pohjavesialueella B tehtiin POSKI-hankkeen yhteydessä kolme maaperäkairausta
(61-4, 61-5 ja 61-6). Kairauspisteisiin 61-4 ja 61-6 asennettiin pohjavesiputket.
Lisäksi
pohjavesialueella
luodattiin
neljä
maatutkalinjaa.
Pohjoisimman
kairauspisteen 61-4 maaperän aines on 10,5 metrin syvyydelle hiekkaa ja soraa,
jossa on myös moreenin piirteitä. Tämän alla on 11,5 metrin syvyydeltä tavoitetun
kalliopinnan päällä moreenia. Pohjaveden pinnan taso oli havaintohetkellä +70,5 m
mpy ja sen yläpuolisen aineksen kerrospaksuus oli 3,5 metriä. Keskimmäisen
kairauspisteen 61-5 maaperän aines on seitsemän metrin syvyydelle hiekkaa ja
ainakin 17,8 metrin syvyydelle moreenia. Pohjaveden pinnan taso oli havaintohetkellä
+72,1 m mpy ja sen yläpuolisen aineksen kerrospaksuus oli 6,5 metriä. Eteläisimmän
kairauspisteen 61-6 maaperän aines on runsaan kymmenen metrin syvyydelle
hiekkaa ja soraa. Soran alla on moreenia ainakin 19 metrin syvyydelle saakka.
Pohjaveden pinnan taso oli havaintohetkellä +75,2 m mpy ja sen yläpuolisen
aineksen kerrospaksuus oli 3,8 metriä.
Pohjavesialueen A pohjavesiputkista 61-2 ja 61-3 suoritettiin marraskuussa 2013
ominaisantoisuuspumppaukset. Molemmista putkista saatiin tuotoksi pumpun
maksimikapasiteetti (~120 m3/d) vedenpinnan pysyessä tasaisena.
Pohjavesialueiden luokitusohjeen (SYKE, 2016) mukaisesti Korkiamaa-Lavakangas
A- ja B-alueet tulee yhdistää, sillä alueiden välillä on hydraulinen yhteys ja ne
kuuluvat samaan geologiseen kokonaisuuteen. POSKI-hankkeen yhteydessä
pohjavesialueen A antoisuudeksi arvioitiin 350 m3/d ja B:n 300 m3/d eli yhdistetyn
alueen osalta antoisuus olisi noin 650 m3/d. Yhdistetty pohjavesialue tulee nostaa
luokkaan 2.
Yhdistyn alueen nimeksi tulee Korkiamaa ja sen uusi tunnus on 1284521. Yhdistetyn
pohjavesialueen rajaus on esitetty liitteessä 10 ja pohjavesialueiden aikaisemmat
rajaukset liitteessä 11.
Luppovaaran (1284537) pohjavesialueen poistaminen pohjavesiluokituksesta
Luppovaaran pohjavesialue on Luppovaaran pohjoisrinteelle kerrostunut
rantakerrostuma. Muodostumassa on rantavalleja ja korkeimmilla osilla on
kallionpinta paikoin näkyvissä. Pohjavedet purkautuvat Mäntyaavalle sekä lähteinä.
Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan.
Pohjavesialueen länsiosaan on POSKI-hankkeen yhteydessä tehty yksi
maaperäkairaus (64-1). Kairauspisteessä aines on pinnalta noin metrin paksuudelta
hiekkaa, jonka alla 1,3 metrin paksuinen silttikerros. Siltin alla on vielä moreenia
neljän metrin syvyydeltä tavoitettuun kalliopintaan saakka. Pohjaveden pinnan taso
oli havaintohetkellä +89,7 m mpy ja sen yläpuolisen aineksen kerrospaksuus oli 0,9
metriä.
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Kairaustuloksen sekä maasto- ja karttatarkastelujen perusteella arvioitiin, että alue ei
sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan, ja se voidaan poistaa pohjavesiluokituksesta.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 12.
Törmävaaran (1284527) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Törmävaaran III luokan pohjavesialue on laaja-alainen rantakerrostuma, joka sijoittuu
Törmävaaran pohjois- ja koillisrinteille. Muodostuman pohjatason muodostaa
eteläosassa moreeni ja pohjoisosassa pohjavesi. Eteläosassa aines on hiekkaista
soraa ja pohjoisosassa hiekkaa. Muodostuman valunta tapahtuu Törmävaaran
rinnettä alaspäin purkautuen vaaran juurella lähteisiin. Osa pohjavedestä purkautuu
todennäköisesti koilliseen Varejokeen sekä Roikonojaan. Pohjavesitutkimusten
perusteella pohjavedenpinta on melko syvällä (yli 11 metriä).
Pohjavesialueella tehtiin POSKI-hankkeen yhteydessä neljä maaperäkairausta, joista
kolmen yhteydessä asennettiin myös pohjavesiputki. Lisäksi alueella luodattiin neljä
maatutkalinjaa. Muodostuman koillisosassa olevan kairauspisteen 63-1 maaperän
aines on hienohiekkaa ja hiesua 13,5 metrin syvyydelle, minkä alla moreenia
kallionpintaan saakka. Pohjaveden pinta oli kairaushetkellä tasolla +34,8 m mpy ja
sen yläpuolisen aineksen kerrospaksuus 12,2 metriä. Muodostuman itäosan
kairauspisteessä 63-2 maaperän aines on pinnalta runsaan metrin paksuudelta
hiekkaa, jonka alla on puoli metriä savea. Näiden alapuolella on runsaan viiden
metrin paksuinen moreenikerros. Pohjaveden pinnan taso oli havaintohetkellä +61,4
m mpy ja sen yläpuolisen aineksen kerrospaksuus oli yksi metri. Tämän kairauksen
yhteydessä ei asennettu pohjavesiputkea. Kairauspisteessä 63-3 pinnalla on 4,6
metrin paksuinen moreenikerros, jonka alla noin neljä metriä hiekkaa ja jälleen
moreenia 20,8 metrin syvyydellä olevaan kalliopintaan asti. Pohjaveden pinta oli
kairaushetkellä tasolla +37,4 m mpy ja sen yläpuolisen aineksen kerrospaksuus oli
12,6 metriä. Kairauspisteen 63-4 maaperän aines on hienohiekkaa 4,5 metrin
syvyydelle ja moreenia 24 metrin syvyydellä olevaan kalliopintaan asti. Pohjaveden
pinta havaittiin kairaushetkellä tasolta +41,2 m mpy ja sen yläpuolisen aineksen
kerrospaksuus oli 15,4 metriä.
Törmävaaran pohjoisrinteestä tutkittujen maaperäolosuhteiden perusteella alueella
on heikot olosuhteet pohjaveden muodostumiselle ja varastoitumiselle. Neljässä
tutkimuspisteessä pohjavettä havaittiin käytännössä vain syvällä olevassa
moreenikerroksessa. Alue ei sovellu yhdyskunnan vedenhankintaan ja se voidaan
poistaa pohjavesiluokituksesta.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 13.
Yli-Harjunselän (1284523) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Yli-Harjunselän III luokan pohjavesialue on moreenipeitteinen, kapea selänne, jonka
kerrospaksuus on muodostuman keskikohdassa noin 2-3 metriä ja päissä noin viisi
metriä. Muodostumaa peittävän moreenin paksuus on noin 0,5-1,5 metriä.
Pohjavesialueella tehtiin POSKI-hankkeen yhteydessä kaksi maaperäkairausta,
joiden yhteydessä asennettiin myös pohjavesiputket. Pohjoisemman kairauspisteen
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62-1 maaperän aines on 16,4 metrin syvyydellä olevaan kalliopintaan saakka
moreenia. Pohjaveden pinnan taso oli havaintohetkellä +38,8 m mpy ja sen
yläpuolisen aineksen kerrospaksuus oli 8,9 metriä. Kairauspisteen 62-2 maaperän
aines on kahdeksan metrin syvyydelle moreenia, jonka alla on noin 4,5 metrin
paksuinen hiekkakerros ja sen alla jälleen moreenia 15 metrin syvyydellä olevaan
kalliopintaan saakka. Pohjaveden pinnan taso oli havaintohetkellä +38,4 m mpy ja
sen
yläpuolisen
aineksen
kerrospaksuus
oli
7,5
metriä.
Ominaisantoisuuspumppauksia ei suoritettu, mutta maaperätietojen perusteella
antoisuus olisi jäänyt todennäköisesti hyvin pieneksi.
Alueella on maaperäolosuhteiden perusteella heikot olosuhteet pohjaveden
muodostumiselle ja varastoitumiselle, eikä sillä siten ole merkitystä yhdyskunnan
vedenhankinnan kannalta. Alue voidaan poistaa pohjavesiluokituksesta.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 14.
Ylimmäinen venekumottu (1284531) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Ylimmäinen
venekumottu
on
matala,
soraisesta
hiekasta
koostuva
reunamuodostuma. Muodostuman kerrospaksuus on noin 2-5 metriä. Pohjavesialue
on luokiteltu III luokkaan (muu pohjavesialue).
Alueella on tehty pohjavesitutkimuksia vuonna 1997, jolloin pohjaveden laatu ja
määrä on todettu epävarmaksi. POSKI-hankkeessa vanhojen tutkimusten tulokset
katsottiin riittäviksi, eikä alueella tehty maastotarkastelua lukuun ottamatta
lisätutkimuksia. Aikaisempien
tutkimusten
ja
POSKI-hankkeessa
tehdyn
maastotarkastelun perusteella alueella ei todettu olevan potentiaalia yhdyskuntien
vedenhankinnan kannalta. Lisäksi alue on pieni ja sen pinta-alaan perustuva,
laskennallinen antoisuus on vain noin 65 m3/d. Alue voidaan siten poistaa
pohjavesiluokituksesta.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 15.
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Yhteenveto Tervolan pohjavesialueita koskevista muutoksista
Numero/
tunnus

Pohjavesialueen nimi

Vanha Uusi luokka
luokka

1284547

Antinkaapo

III

poistuu
luokituksesta

1284536 A

Heiskarinselkä A

I

1 / yhdistäminen

1284536 B

Heiskarinselkä B

III

1 / yhdistäminen

1284534

Jokimaa

III

poistuu
luokituksesta

1284545

Jäkäläkangas

III

2

1284516 B

Kaitaharju B

III

poistuu
luokituksesta

1284524 A

Kaitaharju - ketteli konisaaret A

III

2 / yhdistäminen

1284524 B

Kaitaharju - ketteli konisaaret B

III

2 / yhdistäminen

1284524 C

Kaitaharju - ketteli konisaaret C

III

2 / yhdistäminen

1284538

Kaivoskangas ruutanalampi

III

poistuu
luokituksesta

1284521 A

Korkiamaa - lavakangas A III

2 / yhdistäminen

1284521 B

Korkiamaa - lavakangas B

III

2 / yhdistäminen

1284537

Luppovaara

III

poistuu
luokituksesta

1284527

Törmävaara

III

poistuu
luokituksesta

1284523

Yli-harjunselkä

III

poistuu
luokituksesta

1284531

Ylimmäinen venekumottu III

poistuu
luokituksesta

Lisätietoja
ei sovellu vedenhankintaan, pieni
alue, vettä hyvin johtavat
kerrokset kaivettu pääosin pois
A+B yhdistäminen ->
Heiskarinselkä (1284536)
A+B yhdistäminen ->
Heiskarinselkä (1284536)
ei sovellu vedenhankintaan, pieni
alue ja pieni antoisuus
soveltuu tutkimusten perusteella
yhdyskuntien vedenhankintaan
ei sovellu vedenhankintaan,
heikkotuottoinen
moreenimuodostuma
soveltuu tutkimusten perusteella
yhdyskuntien vedenhankintaan,
A+B+C yhdistäminen -> Murtola
(1284524)
soveltuu tutkimusten perusteella
yhdyskuntien vedenhankintaan,
A+B+C yhdistäminen -> Murtola
(1284524)
soveltuu tutkimusten perusteella
yhdyskuntien vedenhankintaan,
A+B+C yhdistäminen -> Murtola
(1284524)
ei sovellu yhdyskunnan
vedenhankintaan, pieni antoisuus
soveltuu tutkimusten perusteella
yhdyskuntien vedenhankintaan,
A+B yhdistäminen -> Korkiamaa
(1284521)
soveltuu tutkimusten perusteella
yhdyskuntien vedenhankintaan,
A+B yhdistäminen -> Korkiamaa
(1284521)
ei sovellu vedenhankintaan, ei
riittävästi lajittuneen aineksen
kerrostumia
ei sovellu vedenhankintaan, heikot
olosuhteet pohjaveden
muodostumiselle ja
varastoitumiselle
ei sovellu vedenhankintaan, heikot
olosuhteet pohjaveden
muodostumiselle ja
varastoitumiselle
ei sovellu vedenhankintaan, pieni
muodostuma ja antoisuus
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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.

Ympäristönsuojeluyksikön
päällikkö

Eira Luokkanen

Hydrogeologi

Anu Rautiala

LIITTEET

Pohjavesialueiden kartat

TAUSTA-AINEISTO

Lapin pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamishanke (POSKI)
Vaihe 1: Maaperä ja pohjavesitutkimukset, Lapin liitto, verkkojulkaisu 25.5.2015
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Meri-Lapin Vesi Oy
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Pelastuslaitos
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