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Ylitornion kunnan pohjavesialueiden luokitusten muutokset

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 11 POSKI-hankkeessa tutkitun, Ylitornion kunnan
alueella sijaitsevan pohjavesialueen luokituksia.
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Huhtavaaran (12976121) pohjavesialueen poistaminen pohjavesiluokituksesta
Huhtavaaran III luokan pohjavesialue sijaitsee vaaran rinteen rantakerrostumassa.
Rantamuodostumia on Huhtavaaran koillissivulla terassina sekä kannaksena
Huhtavaaran ja Iso Outilanvaaran välissä. Huhtavaaran kaakkoon viettävällä rinteellä
on rantavalleja. Aines on hiekkaista soraa ja moreenia ja muodostuman pinta on
louhikkoinen. Alueella on myös kalliopaljastumia.
Alueella tehtiin POSKI-hankkeen yhteydessä maasto- ja karttatarkasteluita, joiden
perusteella alueella ei todettu olevan riittäviä maakerroksia pohjaveden
muodostumisen ja varastoitumisen kannalta. Pohjavesialueen pinta-alaan perustuva
laskennallinen antoisuus on noin 80 m3/d. Pohjavesialueella ei siten todettu olevan
merkitystä yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta ja se voidaan poistaa
luokituksesta.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 1.
Isohorilan (12976157) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Isohorilan III luokan pohjavesialue on vaaran itärinteeseen kerrostunut
rantakerrostuma, jonka aines on hiekkaista. Kerrostuman pinta on kivinen ja
lohkareinen. Maapeite ohenee vaaran rinnettä ylöspäin mentäessä ja vaaran laen
lähellä on jo kalliopaljastumia.
POSKI-hankkeen yhteydessä pohjavesialueella luodattiin kaksi maatutkalinjaa ja
tehtiin maasto- ja karttatarkasteluja. Niiden perusteella muodostumassa ei ole riittäviä
lajittuneen aineksen kerroksia pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen
kannalta. Alueella ei todettu olevan merkitystä yhdyskuntien vedenhankinnan
kannalta ja se voidaan poistaa pohjavesialueluokituksesta.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 2.
Isokankaan (12976159) pohjavesialueen luokituksen nostaminen
Isokankaan III luokan pohjavesialue sijaitse laajahkossa, moreenipeitteisessä
deltassa, joka kuuluu Kantomaanpään-Raanujärven reunamuodostumaan.
Muodostuman aines on leikkauksen perusteella soraista hiekkaa ja hiekkaa.
POSKI-hankkeen yhteydessä alueella luodattiin seitsemän maatutkalinjaa ja tehtiin
neljä maaperäkairausta, joiden yhteydessä asennettiin myös pohjaveden
havaintoputket. Pohjavesialueen länsiosaan kairatun pisteen 77-1 maaperän aines
käsittää raekooltaan hieman vaihtelevia hiekkalajitteita 23 metrin syvyydelle saakka.
Tämän alla on ainakin kolmen metrin paksuinen moreenikerros. Pohjaveden pinnan
taso oli havaintohetkellä +78,6 m mpy ja sen yläpuolisen aineksen kerrospaksuus oli
kuusi metriä. Muodostuman luoteisosan kairauspisteen 77-2 maaperän aines on 13
metrin syvyydelle hiekkaa, jonka alla on neljä metriä hietaa sekä seitsemän metriä
hiekkaisen soran ja hiekan kerroksia. Alimmaisena on ainakin kuuden metrin
paksuinen moreenikerros. Pohjaveden pinnan taso oli havaintohetkellä +91,5 m mpy
ja sen yläpuolisen aineksen kerrospaksuus oli seitsemän metriä. Muodostuman
itäosan kairauspisteen 77-3 maaperän aines on kuuden metrin syvyydelle hiekkaista
soraa, jonka alla on 14 metrin paksuinen hietakerros. Alimmaisena on ainakin kahden
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metrin paksuinen moreenikerros. Pohjaveden pinnan taso oli havaintohetkellä +87,8
m mpy ja sen yläpuolisen aineksen kerrospaksuus oli seitsemän metriä.
Muodostuman eteläosan kairauspisteen 77-4 maaperän aines on raekooltaan hieman
vaihtelevia hiekkalajitteita 29 metrin syvyydeltä alkavaan, vähintään kahden metrin
paksuiseen moreenikerrokseen saakka. Pohjaveden pinnan taso oli havaintohetkellä
+84,2 m mpy ja sen yläpuolisen aineksen kerrospaksuus oli 6,8 metriä.
Laajalle levinneet ja paksut lajittuneet kerrokset viittaavat pohjaveden
muodostumisen ja varastoitumisen kannalta hyviin olosuhteisiin. Pohjavesialue
soveltuu siten yhdyskuntien vedenhankinnan tarpeisiin ja sen luokitus tulee nostaa
luokkaan 2.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 3.
Kaakkurirovan (12976160) pohjavesialueen luokituksen nostaminen
Kaakkurirovan III luokan pohjavesialue sijoittuu vyöhykkeeseen, jossa on useita
reunamuodostumia ja on todennäköistä, että myös Kaakkurirova on
reunamuodostumatyyppinen. Muodostuman pinta on kivinen ja lohkareinen ja monin
paikoin aines vaikuttaisi olevan soraista.
POSKI-hankkeen yhteydessä alueella luodattiin kolme maatutkalinjaa ja tehtiin kaksi
maaperäkairausta. Pohjoisosan kairauspisteen 78-1 maaperä on 3,8 metrin
syvyydeltä tavoitettuun kalliopintaan saakka soraa. Pohjaveden pinnasta ei saatu
havaintoa. Pohjavesialueen länsiosan kairauspisteen 78-2 maaperän aines on neljän
metrin syvyyteen hiekkaista soraa ja sen alapuolella hienohietaa tai hietaa 18,6
metrin syvyydellä olevaan kalliopintaan asti. Pohjaveden pinnan taso oli
havaintohetkellä +86,7 m mpy ja pinnan yläpuolisen aineksen kerrospaksuus oli 13
metriä. Kairauspisteeseen 78-2 on asennettu pohjavesiputki. Maatutkaluotausten
perusteella pohjavesialueen eteläosassa maapeitteet voivat olla paksummat kuin
kairauspisteiden kohdalla. Luotausten perusteella vaikuttaa myös siltä, että pohjoiseteläsuuntaisella linjalla voi olla pohjavettä pidättäviä kalliokynnyksiä, joista yksi
sijaitsisi kairauspisteen 78-1 kohdalla.
POSKI-hankkeen tulosten perusteella alueella on pohjaveden muodostumisen ja
varastoitumisen kannalta kohtuulliset olosuhteet ja pohjavesialueen luokitus tulee
siten nostaa 2-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 4.
Kantomaanpään (12976126) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Kantomaanpään III luokan pohjavesialue sijaitsee moreenipeitteisessä, lajittuneessa
reunamuodostumassa, jonka aines on moreenia ja hiekkaa.
Alueella luodattiin POSKI-hankkeen yhteydessä yksi maatutkalinja ja tehtiin yksi
maaperäkairaus. Muodostuman länsiosan kairauspisteen 72-1 maaperän aines on 11
metrin paksuudelta moreenia. Pohjaveden pinnan taso oli havaintohetkellä +80,1 m
mpy ja sen yläpuolisen aineksen kerrospaksuus oli neljä metriä. Kairauksen
yhteydessä asennettiin pohjavesiputki. Pohjavesiputkesta 72-1 suoritettiin
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syyskuussa 2014 ominaisantoisuuspumppaus. Maksimituotto oli alle 10 m3/d ja
vedenpinta laski nopeasti tehoa nostettaessa. Tulos on hyvin linjassa tutkimuspisteen
maaperätietoihin verraten.
Alueella ei tulosten perusteella ole potentiaalia yhdyskuntien vedenhankinnan
kannalta ja se voidaan poistaa pohjavesialueluokituksesta.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 5.
Kotakankaan (12976158) pohjavesialueen luokituksen nostaminen
Kotakangas on lajittuneesta aineksesta koostuva, pääosin moreenipeitteinen
reunamuodostuma. Pohjavesialue on luokiteltu luokkaan III.
POSKI-hankkeessa alueella tehtiin kaksi maaperäkairausta, joiden yhteydessä
asennettiin pohjavesiputket. Lisäksi luodattiin kolme maatutkalinjaa. Muodostuman
pohjoisosan kairauspisteen (76-1) maaperässä on hiekkaisen soran, soraisen hiekan
ja soran kerroksia 31 metrin syvyydelle saakka. Soran alapuolella on vielä ainakin
kahden metrin paksuinen moreenikerros. Pohjaveden pinnan taso oli
havaintohetkellä +74,7 m mpy ja sen yläpuolisen aineksen kerrospaksuus oli 11
metriä. Muodostuman keskiosan kairauspisteen (76-2) maaperän aines on hienoa
hiekkaa 13 metrin syvyydelle ja sen alla soraisen hiekan ja kivisen soran kerroksia 23
metrin syvyydelle saakka. Kivisen soran alla on vielä ainakin seitsemän metrin
paksuudelta soraa, jossa on moreenimaisia piirteitä. Pohjaveden pinnan taso oli
havaintohetkellä +78,0 m mpy ja sen yläpuolisen aineksen kerrospaksuus oli 13
metriä. Ominaisantoisuuspumppauksia ei suoritettu, koska pohjavedenpinta oli siihen
liian syvällä.
Maaperäolosuhteiden perusteella pohjaveden muodostumiselle ja varastoitumiselle
on hyvät olosuhteet, joten pohjavesialueen luokitus tulee nostaa luokkaan 2.
Pohjavesialueen kartta on esitetty Isokankaan pohjavesialueen kanssa samassa
kartassa, liitteessä 3.
Martinvaaran
(12976122)
pohjavesialueluokituksesta

pohjavesialueen

poistaminen

Martinvaaran III luokan pohjavesialue käsittää Martinvaaran itärinteelle ja Iso
Outilanvaaran pohjoisrinteelle sekä näiden väliseen laaksoon kerrostuneita
rantakerrostumia. Muodostuman aines on soraista hiekkaa.
POSKI-hankkeen yhteydessä alueella tehtiin maasto- ja karttatarkasteluja. Niiden
perusteella pohjavesialue on vaaran rinteille kerrostunut rantakerrostuma, jossa ei ole
riittäviä lajittuneen aineksen kerroksia pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen
kannalta. Alueella ei todettu olevan merkitystä yhdyskuntien vedenhankinnan
kannalta ja se voidaan poistaa pohjavesialueluokituksesta.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 6.

5/18

Meltosjärven (12976105) ja Illinkiharjun
yhdistäminen ja luokituksen nostaminen

(12976142)

pohjavesialueiden

Meltosjärven ja Illinkiharjun III luokan pohjavesialueet sijaitsevat pidempään
harjujaksoon kuuluvalla länsi-itäsuuntaisella harjualueella, joka muodostuu
polveilevasta selänteestä. Harjuselänne jatkuu tien molemmin puolin. Aines on
pääosin hiekkaista soraa. Muodostuman länsipäässä on deltamainen
harjulaajentuma, jonka aines on hiekkaa ja kerrospaksuus kolme metriä. Myös
muodostuman itäpäässä on hiekasta koostuva delta. Meltosjärven pohjavesialue
muodostaa harjun itäosan ja Illinkiharju länsiosan. Meltosjärven pintaa on laskettu ja
harjun itäpään sivuilla alavimmat alueet ovat vanhaa järvenpohjaa. Meltosharjuun
muodostuu runsaasti pohjavettä Kotavaaran rinteiltä. Harjun itäosassa se purkautuu
Meltosjärviin.
Meltosjärven pohjavesialueella on vuonna 1974 tehty kaksi koepumppausta, joiden
antoisuus on ollut 400 m3/d. POSKI-hankkeessa alueella ei siksi tehty lisätutkimuksia.
Maasto- ja karttatarkastelujen perusteella Meltosjärvi ja Illinkiharju ovat osa samaa
geologista muodostumakokonaisuutta. Pohjavesialueiden luokitusohjeen (SYKE,
2016) mukaan pohjavesialueet rajataan geologisina kokonaisuuksia, minkä
perusteella alueet tulee yhdistää. Yhdistetty alue on nimeltään Meltosjärvi ja sen
tunnus on 12976105. Yhdistetty aluekokonaisuus soveltuu tutkimusten mukaan
yhdyskunnan vedenhankintaan, joten pohjavesialue tulee nostaa luokkaan 2.
Yhdistetyn pohjavesialueen rajaus on esitetty liitteessä 7 ja pohjavesialueiden
aiemmat rajaukset liitteessä 8.
Muotkavaaran (12976129) pohjavesialueen luokituksen nostaminen
Muotkavaaran
III
luokan
pohjavesialue
sijaitsee
moreenipeitteisessä
reunamuodostumassa, joka kuuluu Ylitornion reunamuodostumavyöhykkeeseen.
Aines on muodostuman reunaosissa lajittuneinta, pääasiassa hiekkaa. Huomattava
osa alueesta on vaihtelevissa määrin lohkarepintaista. Pohjaveden yläpuolisten
maakerrosten paksuus on alueella keskimäärin noin kymmenen metriä.
POSKI-hankkeen yhteydessä alueella luodattiin neljä maatutkalinjaa ja tehtiin kaksi
maaperäkairausta, joiden yhteydessä asennettiin pohjavesiputket. Muodostuman
keskiosan kairauspisteessä 74-1 pinnalla on noin kolmen metrin paksuinen
moreenikerros, jonka alla on 24 metrin syvyydelle saakka eri karkeuksisia
hiekkalajitteita. Hiekkalajitteiden alapuolella on vielä ainakin kahden metrin paksuinen
moreenikerros. Pohjaveden pinnan taso oli havaintohetkellä +83,5 m mpy ja sen
yläpuolisen aineksen kerrospaksuus oli 13 metriä. Muodostuman eteläosan
kairauspisteen 74-2 maaperän aines on soraa ja sen alapuolella karkeudeltaan
vaihtelevia hienoja hiekkalajitteita 18 metrin syvyydelle saakka. Näiden kerrosten
alapuolella on moreenia ainakin kolme metriä. Pohjaveden pinnan taso oli
havaintohetkellä +77,9 m mpy ja sen yläpuolisen aineksen kerrospaksuus oli
kymmenen metriä.
Pohjavesiputkesta 74-2 tehtiin ominaisantoisuuspumppaus syyskuussa 2014.
Pumppaustulos pumpun maksimiteholla oli vain noin 10 m3/d, mikä saattaa indikoida
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sitä, että havaintoputken toiminnassa on ollut häiriöitä. Lisäksi pohjavesipinta on
syvällä, mikä on voinut vaikuttaa pumppaustulokseen. Kairauspisteen
maaperäolosuhteiden perusteella alueella pitäisi kuitenkin olla kohtuulliset olosuhteet
pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta. Pohjavesialueen pintaalaan perustuva laskennallinen antoisuus on noin 800 m3/d. Todellinen antoisuus jäi
POSKI-hankkeen tulosten perusteella selvittämättä, mutta pohjavesialueen
maaperäolosuhteiden mukaan alue soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan ja se
tulee nostaa 2-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 9.
Sikiömaan (12976128) pohjavesialueen luokituksen nostaminen
Sikiömaan III luokan pohjavesialue on soiden ympäröimä reunamuodostuma, jonka
materiaali on soraista hiekkaa ja hiekkaa. Muodostuma on moreenipeitteinen ja sen
pinnalla on muutamia ylisuuria lohkareita.
POSKI-hankkeen yhteydessä pohjavesialueella luodattiin neljä maatutkalinjaa ja
tehtiin yksi maaperäkairaus, jonka yhteydessä asennettiin pohjavesiputki.
Muodostuman kaakkoisosan kairauspisteen 73-1 maaperän aines on raekooltaan
hieman vaihtelevia hiekkalajitteita 23 metrin syvyydeltä alkavaan moreeniin asti.
Moreeni jatkuu ainakin 25 metrin syvyydelle. Pohjaveden pinnan taso oli
havaintohetkellä +87,4 m mpy ja sen yläpuolisen aineksen kerrospaksuus oli viisi
metriä.
Alueella on pohjaveden muodostumiselle ja varastoitumiselle kohtalaiset olosuhteet.
Kun
huomioidaan
alueen
koko,
voi pohjavesialueen
antoisuus olla
Pohjavesitietojärjestelmään kirjattua laskennallista arviota (520 m3/d) hieman
suurempikin. Pohjavesialue soveltuu yhdyskunnan vedenhankinnan tarpeisiin ja sen
luokitus tulee siten nostaa luokkaan 2.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 10.
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Yhteenveto Ylitornion pohjavesialueita koskevista muutoksista

Numero/
tunnus

Pohjavesialueen Vanha Uusi luokka
nimi
luokka

12976121

Huhtavaara

III

12976142

Illinkiharju

III

12976157

Isohorila

III

poistuu
luokituksesta

12976159

Isokangas

III

2

12976160

Kaakkurirova

III

2

12976126

Kantomaanpää

III

poistuu
luokituksesta

ei sovellu vedenhankintaan, pieni
antoisuus

12976158

Kotakangas

III

2

soveltuu tutkimusten perusteella
yhdyskuntien vedenhankintaan

12976122

Martinvaara

III

poistuu
luokituksesta

ei sovellu vedenhankintaan, ei riittäviä
lajittuneen aineksen kerroksia

12976105

Meltosjärvi

III

12976129

Muotkavaara

III

12976128

Sikiömaa

III

Lisätietoja

ei sovellu vedenhankintaan, ei riittäviä
lajittuneen aineksen kerroksia / pieni
antoisuus
soveltuu tutkimusten perusteella
yhdyskuntien vedenhankintaan,
2 / yhdistäminen
yhdistetään Meltosjärven kanssa ->
Meltosjärvi (12976105)
poistuu
luokituksesta

ei sovellu vedenhankintaan, ei riittäviä
lajittuneen aineksen kerroksia
soveltuu tutkimusten perusteella
yhdyskuntien vedenhankintaan
soveltuu tutkimusten perusteella
yhdyskuntien vedenhankintaan

soveltuu tutkimusten perusteella
yhdyskuntien vedenhankintaan,
2 / yhdistäminen
yhdistetään Illinkiharjun kanssa ->
Meltosjärvi (12976105)
soveltuu tutkimusten perusteella
2
yhdyskuntien vedenhankintaan
soveltuu tutkimusten perusteella
2
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 vitastoaikana
(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.lappicely-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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