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Pohjavesialueiden luokitusmuutokset Inarin kunnassa

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 pohjavesialueiden luokituksia on tarkasteltu 11 Inarin kunnassa
sijaitsevan pohjavesialueen osalta.
Näätämö A:n (12148189 A) ja Näätämö B:n (12148189 B) pohjavesialueiden
yhdistäminen ja luokituksen nostaminen
Lapin ELY-keskus on syksyllä 2015 tehnyt pohjavesiselvityksen Inarin kunnan
Näätämössä sijaitsevilla Näätämö A:n ja B:n pohjavesialueilla. Tutkimusalue sijaitsee
Näätämön kylässä noin 120 kilometriä Kaamasesta koilliseen lähellä Norjan rajaa.
Tutkitut pohjavesialueet on luokiteltu III luokan pohjavesialueiksi (muu pohjavesialue)
ja tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää pohjavesialueiden soveltuvuutta
vedenhankintaan.
Näätämö A:n pohjavesialueella tehtiin 5 kairausta, jossa kairaussyvyydet vaihtelivat
8–12 metrin välillä. Kairareikiin asennettiin pohjaveden havaintoputket, joista mitattiin
vesipinnat. Maa-ainekset vaihtelivat alkuosaltaan hienosta hiekasta hiekkamoreeniin,
loppuosa oli kohtalaisesti lajittunutta soraa. Kairareikiin asennettiin pohjaveden
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havaintoputket, joista havainnoitiin vesipinnat. Pisteistä P 10, P 12 ja P 13 suoritettiin
antoisuuspumppaus teholla noin 150 m³/d.
Näätämö B:n alueella ei tehty maaperäkairauksia, mutta karttatarkastelun perusteella
alue liittyy samaan geologiseen kokonaisuuteen Näätämö A:n kanssa.
Pohjavesialueiden luokitusohjeen (SYKE, 2016) mukaisesti samaan geologiseen
kokonaisuuteen kuuluvat pohjavesialueet tulee rajata kokonaisuutena. Näätämö A ja
B tulee siten yhdistää.
Tehtyjen tutkimusten perusteella Näätämö A:n pohjavesialueen keski- ja
pohjoisosasta on saatavissa riittävä määrä pohjavettä yhdyskuntien vedenhankintaa
varten. Yhdistetty pohjavesialue soveltuu siten yhdyskunnan vedenhankintaan ja sen
luokitus tulee nostaa 2-luokkaan. Pohjavesialueen uusi rajaus on esitetty liitteessä 1
ja vanhat rajaukset liitteessä 2.
Koivukumpu A-C:n (12148190 A, B, C) poistaminen pohjavesiluokituksesta
Lapin ELY-keskus on syksyllä 2015 tehnyt pohjavesiselvityksen Inarin kunnan
Näätämössä sijaitsevilla Koivukumpu A:n, B:n ja C:n pohjavesialueilla. Tutkimusalue
sijaitsee Näätämön kylässä noin 120 kilometriä Kaamasesta koilliseen lähellä Norjan
rajaa. Koivukumpu A, B ja C sijaitsevat Näätämö A:n pohjavesialueen
lounaispuolella. Tutkitut pohjavesialueet on luokiteltu III luokan pohjavesialueiksi
(muu pohjavesialue) ja tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää pohjavesialueiden
soveltuvuutta vedenhankintaan.
Koivukummun pohjavesialueille A, B ja C tehtiin lokakuussa 2015 seitsemän
kairausta. Kairasyvyydet vaihtelivat välillä 8–14 metriä. Kairareikiin asennettiin
pohjaveden havaintoputket, joista mitattiin vesipinnat. Antoisuuspumppauksissa
ainoastaan kairauspisteestä P 2 saatiin vettä noin 86 m³/d. Muissa kohteissa siivilät
tukkeutuivat maan hienojakoisuuden vuoksi. Kairaustulosten mukaan maaperän ylin
kerros on soraa ja soraista moreenia, jonka alla maa-aines vaihtelee hienosta
hiekasta silttiseen moreeniin. Havaintoputkista mitattujen vesipintatietojen mukaan
pohjaveden päävirtaussuunta on pohjoiseen/koilliseen.
Koivukumpu A, B ja C:n pohjavesialueet ovat heikkotuottoisia (antoisuus alle 100
m3/d), eivätkä siten sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan. Alueet voidaan siten
poistaa pohjavesialueluokituksesta. Alueiden rajaukset on esitetty liitteessä 2.
Juurikankaan (12148208) poistaminen pohjavesiluokituksesta
Lapin ELY-keskus on marraskuussa 2014 tehnyt Inarin kunnassa sijaitsevan
Juurikankaan pohjavesialueen luokitukseen liittyvän selvityksen. Alue sijaitsee noin
neljä kilometriä Ivalon kirkonkylästä länteen. Alue on tyypiltään jokidelta ja sen
koillisosassa on laaja ja valtakunnallisesti arvokas tuulikerrostuma. Lounaaseen päin
kuljettaessa muodostuma kapenee, kunnes levenee jälleen Paltokankaan kohdalla, ja
rajoittuu Paltojokeen ja Ivalojokeen. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää
pohjavesialueen soveltuvuutta vedenhankintaan. Juurikankaan pohjavesialue on
luokiteltu III luokan pohjavesialueeksi (muu pohjavesialue).
Pohjavesialueella tehtiin marraskuussa 2014 neljä kairausta (kairapisteet UP 1265 –
UP 1268). Kairasyvyydet vaihtelivat 13,5–17,5 metrin välillä. Kaikissa kairauksissa
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maa-aines osoittautui hienoksi hiekaksi päättyen kiinteään kallioon. Kairareikiin
asennettiin pohjaveden havaintoputket, joista mitattiin vesipinnat. Havaintoputkista
mitattujen vesipintatietojen mukaan pohjaveden päävirtaussuunta on Juurikankaan
pohjavesialueen koillisosassa itä-koilliseen. Pohjavesialueen lounaisosassa
vesipinnat kallistuvat Paltokankaan alueelta kohti ajoharjoittelurataa. Kairauspisteistä
ei saatu näytepumpattua vettä, koska siiviläputki tukkeutui maa-aineksen
hienojakoisuuden vuoksi.
Tutkimustulosten perusteella Juurikankaan pohjavesialueelta ei ole saatavissa
riittävästi pohjavettä yhdyskuntien vedenhankinnan tarpeisiin. Alue voidaan siten
poistaa pohjavesialueluokituksesta. Pohjavesialueen rajaus on esitetty liitteessä 3.
Nellimön pohjavesialueiden A, B ja C (12148108A-C) yhdistäminen
Nellimön pohjavesialueet A, B ja C sijaitsevat noin 40 kilometriä Ivalon keskustasta
koilliseen, Nellimin kylän itäpuolella. Pohjavesialueet sijaitsevat koillislounassuuntaisessa harjumuodostumassa. Nellimö B:n vedenhankintaa varten
tärkeällä pohjavesialueella (I luokka) on käytössä Inarin Lapin Vesi Oy:n Nellimin
vedenottamo. Nellimön pohjavesialueet A ja C on luokiteltu III luokkaan (muu
pohjavesialue).
Nellimö B:n pohjavesialueella on tehty pohjavesiselvitys vuonna 1977. Pisteessä 3,
jossa on nykyinen vedenottamo, on tehty 20 vuorokautta kestänyt koepumppaus
vuonna 1977. Pisteestä voidaan ottaa selvityksen mukaan jatkuvasti noin 400-450
m3/d pohjavettä ja hetkellisesti noin 600 m3/d. Maaperä on kairausten perusteella
karkeaa eli hyvin vettä läpäisevää.
Pohjavesialueet A, B ja C sijaitsevat samassa harjumuodostumassa ja ovat siten
samaa geologista kokonaisuutta. Pohjavesialueiden luokitusohjeen (SYKE, 2016)
mukaisesti samaan geologiseen kokonaisuuteen sijoittuvat pohjavesialueet tulee
rajata kokonaisuutena, jolloin Nellimö A, B ja C tulee yhdistää. Yhdistetty
pohjavesialue luokitellaan 1-luokkaan (vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue),
koska alueella on vedenottamo. Yhdistetyn pohjavesialueen rajaus on esitetty
liitteessä 4 ja pohjavesialueiden vanhat rajaukset liitteessä 5.
Tuuruharju A:n pohjavesialueen (12148211A) luokituksen nostaminen
Tuuruharju A sijaitsee koillis-lounassuuntaisessa harjujaksossa noin 20 kilometriä
Inarin keskustasta pohjoiseen. Pohjavesialue on osa suurta, geologisesti
monipuolista harjujaksoa, joka käsittää kookkaita selänteitä, rinnakkaisselänteitä,
sivuharjuja ja –kumpareita, pieniä sivulaajentumia sekä lukuisia pieniä järviä ja
lampia. Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan (muu pohjavesialue).
Lapin vesipiirin vesitoimisto on tehnyt alueella pohjavesitutkimuksia vuonna 1975.
Tuuruharjun ja Kaamasen kylän välisessä maastossa tehtyjen maaperäkairausten
(pisteet 35-43) perusteella vedenhankinta tulisi suunnata Tuuruharjun kairauspisteen
39 luoteispuolelle. Harjun reunoilla pieninä lampina näyttäytyvä pohjavesi on
laadultaan hyvää ja vesimäärän puolesta kohde soveltuu isommankin taajaman
vedenhankinnan tarpeisiin.
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Pohjavesialueella on lisäksi tehty maaperäkairauksia vanhan kaatopaikan
tuntumassa vuonna 2002. Pisteessä UP48 on kairattu 23 metrin syvyyteen ja
pisteessä UP49 noin 11 metrin syvyyteen. Pohjavesialueen lievehiekat ovat levinneet
laajalle molemmin puolin harjun ydintä. Pohjaveden päävirtaussuunta on lounaaseen.
Alueen pinta-alaan perustuva, laskennallinen antoisuus on noin 5000 m3/d. Edellä
kuvatut asiat huomioiden Tuuruharju A soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan ja
sen luokitus tulee nostaa 2-luokkaan. Pohjavesialueen rajaus on esitetty liitteessä 6.
Vuopajanniemen pohjavesialueen (12148102) luokituksen nostaminen
Inarin
keskustassa
sijaitseva
Vuopajanniemen
pohjavesialue
sijaitsee
Juutuanvuonoon työntyvässä matalassa niemessä. Pohjavesialue on luokiteltu III
luokkaan (muu pohjavesialue).
Niemi on ainekseltaan karkeaa soraa ja sen kärjessä on kalliopaljastuma. Niemen
eteläpuolen rannassa on noin metrin korkuinen eroosiotörmä. Pohjoispuolen ranta
taas on loiva ja aines hienorakeista. Alueen itäpäässä on kalliopaljastuma.
Pohjaveden pinta alueella on järven tasossa ja huomattava osa pohjavedestä
muodostuu rantaimeytymisen kautta.
Pohjavesialueella on Inarin Lapin Vesi Oy:n vedenottamo (Kirkonkylä
Vuopajanniemi), joka toimii varavedenottamona. Alue on pieni, mutta kaikki
vedenottoon liittyvät laitteistot ovat yhä paikalla ja tarvittaessa alueelta voidaan ottaa
pohjavettä. Alueen luokitus tulee siten muuttaa luokkaan 1 (pohjavedenhankintaan
soveltuva pohjavesialue). Pohjavesialueen rajaus on esitetty liitteessä 7.

Yhteenveto Inarin pohjavesialueita koskevista muutoksista
Numero/
tunnus

Pohjavesialueen
nimi

Vanha Uusi luokka
luokka

Lisätietoja

12148189A

Näätämö A

III

2 / yhdistäminen soveltuu vedenhankintaan; yhdistetään
A+B -> Näätämö (12148189)

12148189B

Näätämö B

III

12148190A

Koivukumpu A

III

12148190B

Koivukumpu B

III

12148190C

Koivukumpu C

III

12148208

Juurikangas

III

2 / yhdistäminen soveltuu vedenhankintaan; yhdistetään
A+B -> Näätämö (12148189)
poistuu
heikkotuottoinen / pieni antoisuus
luokituksesta
poistuu
heikkotuottoinen / pieni antoisuus
luokituksesta
poistuu
heikkotuottoinen / pieni antoisuus
luokituksesta
poistuu
heikkotuottoinen muodostuma, liian
luokituksesta
hienojakoinen aines

12148108A

Nellimö A

III

12148108B

Nellimö B

I

12148108C

Nellimö C

III

12148211A

Tuuruharju A

III

12148102

Vuopajanniemi

III

1 / yhdistäminen yhdistäminen A+B+C -> Nellimö
(12148108)
1 / yhdistäminen yhdistäminen A+B+C -> Nellimö
(12148108)
1 / yhdistäminen yhdistäminen A+B+C -> Nellimö
(12148108)
2
soveltuu tutkimusten perusteella
yhdyskuntien vedenhankintaan
1
alueella varavedenottamo
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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 23.3.201 7 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.
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LIITTEET

Pohjavesialuekartat

TAUSTA-AINEISTO

Juurikankaan pohja vesialueen luokitteluun lIIttyvä selvitys - Pohjavesialue

12 148 208 INARI, Lapin elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus, 2017
Koivukumpu A, 8, C sekä Näätämö Aja 8 pohjavesialueiden luokitteluun

liittyvä selvitys INARI, Lapin elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus, 2017
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