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1. JOHDANTO
1.1 Yleistä
Lapin ELY-keskus on kesällä ja syksyllä 2017 tehnyt pohjavesialueiden luokitukseen liittyviä selvityksiä Pellon kunnan alueella. Tutkimuksissa on selvitetty III luokan pohjavesialueiden soveltuvuutta yhdyskuntien vedenhankintaan, ja tutkimukset ovat sisältäneet maaperäkairauksia, ominaisantoisuuspumppauksia, maastotarkasteluja ja lähteiden virtaamamittauksia. Tutkittujen pohjavesialueiden sijainnit on esitetty kuvassa 1.
Tutkimusten suunnittelusta ja toteutuksesta maastossa ovat vastanneet rakennusmestari Aulis
Ruotsalainen, hydrogeologi Anu Rautiala ja suunnittelija Anne Lindholm. Raportoinnista on vastannut Anne Lindholm.

Kuva 1. Pellon kunnan alueella tutkitut pohjavesialueet.

1.2 Aikaisempi tutkimusaineisto
Lankovaaran ja Myllykankaan III luokan pohjavesialueilla on aikaisemmin tehty muutamia maaperäkairauksia (Pohjavesitutkimus, Pellon kunta, Lapin vesipiirin vesitoimisto, 1978). Muutoin
selvitysalueen pohjavesialueilla ei ole aikaisemmin tehty tutkimuksia.
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1.3 Pohjavesialueiden luokitus
Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) uudessa 2 a luvussa (1263/2014), joka on tullut voimaan
1.2.2015. Lain mukaan alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset)
vastaavat pohjavesialueiden kartoituksesta ja luokituksesta sekä pohjavesialuetiedon ylläpidosta. Uuden lain mukaisesti pohjavesialueet luokitellaan seuraavasti:
1-luokka, vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue
2-luokka, muu vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue
E-luokka, pohjavesialue, jonka pohjavedestä maa- tai pintavesiekosysteemi on suoraan riippuvainen. Mikäli 1- tai 2-luokan pohjavesialueeseen liittyy pohjavedestä suoraan riippuvainen pintavesi- tai maaekosysteemi, käytetään lisäksi E-merkintää (1E,
2E).
Luokkaan 1 kuuluvan alueen pohjavettä käytetään tai on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 m3/d tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin. Luokkaan 2 kuuluu muu vedenhankintakäyttöön soveltuva alue, joka pohjaveden
antoisuutensa ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1-luokan yhteydessä mainittuun
käyttöön. E-luokkaan luokiteltavalla alueella on luonnontilainen, pohjavedestä suoraan riippuvainen, merkittävä ja muun lainsäädännön nojalla suojeltu maa- tai pintavesiekosysteemi.
Vanhan luokituksen mukainen luokka III (muu pohjavesialue) poistuu käytöstä kokonaan ja siihen
kuuluvat alueet luokitellaan uudelleen luokkiin 1, 2 tai E. Mikäli alueet eivät täytä edellä mainittujen luokkien kriteereitä, poistetaan ne pohjavesialueluokituksesta.
Pohjavesialueiden luokitusohjeen (SYKE, 2016) mukaisesti pohjavesialueet pyritään rajaamaan
geologisina kokonaisuuksina, jolloin selkeästi samaan muodostumaan sijoittuvat pohjavesialueet
tulee yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi.
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2. MENETELMÄT
2.1 Maaperäkairaukset
Kairauspaikat ja mahdolliset ominaisuusantoisuuspumppauspaikat valittiin maastotarkastelun
perusteella. Kairauspaikoiksi valittiin ensisijaisesti sellaisia paikkoja, joiden arvioitiin edustavan
hyvin muodostuman yleistä rakennetta ja joiden avulla voidaan saada selville pohjaveden ja kallion pinnankorkeudet. Tutkimuspisteiden sijaintia saatettiin tarkentaa vielä kairauksen edetessä,
kun pohjavesialueesta saatiin tarkempaa tietoa.
Maaperäkairaukset toteutti Mitta Oy ja käytössä oli GM 200 –kairauskone. Kairauspaikoille asennettiin kairauksen jälkeen mahdollisuuksien mukaan pohjaveden havaintoputki. Pohjaveden havaintoputken ominaisuudet:
·

PEH-muoviputki, jonka halkaisija 51/63 mm

·

Siivilän rako 0,30 mm

2.2 Ominaisantoisuuspumppaukset
Maaperän vedenjohtavuutta arvioitiin ominaisuusantoisuuspumppauksen avulla. Hyvin vettä johtavissa, hydraulisesti yhtenäisissä karkean ja hyvin lajittuneen aineksen kerroksissa veden ominaisantoisuus on hyvä. Ominaisantoisuuspumppauksilla ei kuitenkaan selvitetä pohjavesialueen
varsinaista antoisuutta, sillä sen selvittämiseksi tulee tehdä pohjavesitutkimuksia, jotka sisältävät
esimerkiksi pitkäaikaisen koepumppauksen. Maaperäkairauksilla ja ominaisantoisuuspumppauksilla saadaan kuitenkin pohjavesialueiden luokitusta varten riittävästi tietoja. Ominaisantoisuuspumppauksia tehtiin tutkimuskohteilla aina kun se oli mahdollista. Joillakin kohteilla pohjavedenpinta kuitenkin oli liian syvällä (käytännössä yli seitsemän metriä), eikä käytössä olleen
pumpun teho riittänyt antoisuuspumppauksen tekemiseen. Lisäksi tutkimuksessa käytetyn pumpun avulla pystytään pumppaamaan pohjavettä maksimissaan noin 200 m3/d, jolloin tutkimuspisteen todellinen antoisuus voi olla suurempikin.

2.3 Maastotarkastelut
Maastotarkastelujen avulla selvitettiin muun muassa alueiden geologisia yleispiirteitä ja tehtiin
lähteiden virtaamamittauksia. Maastotarkastelujen yhteydessä selvitettiin myös alueiden yhdistämisiin liittyviä kysymyksiä. Pellon alueella maastotarkasteluja tehtiin yhdeksällä pohjavesialueella. Maastotarkastelut tehtiin keväällä ja kesällä 2017.
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3. MAAPERÄKAIRAUKSET JA OMINAISANTOISUUSPUMPPAUKSET
3.1 Lankovaara (12854129) ja Myllykangas (12854128)
Tutkimusalueen kuvaus
Lankovaaran III luokan pohjavesialue sijoittuu Lankovaara-nimisen vaaran länsirinteeseen ja sen
alapuolelle. Alue koostuu pääosin hiekkavaltaisista rantakerrostumista ja peruskallion pinta on
alueella lähellä maanpintaa. Pohjavesialueen pinta-ala on 0,83 km2 ja pohjaveden varsinaisen
muodostumisalueen pinta-ala 0,32 km2. Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on 175 m3/d.
Myllykankaan III luokan pohjavesialue sijaitsee Lankovaaran länsipuolelle sijoittuvassa harjumuodostumassa. Noin 1,6 km pitkä harju on kerrostunut laakeaan laaksoon ja on Tervajärven
kohdalla selännemäinen ja tasalakinen. Eteläosa on harjulaajentuma. Tervajärven itärannalla on
noin kymmenen metriä korkea törmä. Eteläosan tasanteella on joitakin matalia suppia ja uomia.
Muodostumaa peittää moreenikerros, jonka päällä on Lankovaaran rantakerrostumahiekkoja.
Pohjavesialueen pinta-ala on 0,93 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen pinta-ala
0,41 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 220 m3/d.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Lankovaaran pohjavesialueen eteläosan soranottamisalueelle tehtiin yksi maaperäkairaus,
PVP4. Tutkimuspisteessä maaperän aines oli hiekkaa 4,8 metrin syvyyteen saakka, jonka alla
oli ohut sorakerros ennen kuuden metrin syvyydestä tavattua peruskallionpintaa. Kairauspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki ja pohjavesipinta tavoitettiin 4,72 metrin syvyydestä
putkenpäästä mitattuna. Havaintoputkesta yritettiin tehdä antoisuuspumppaus, mutta pohjavesiputki tyhjeni lähes heti pumppauksen aloittamisen jälkeen. Maaperäkairauksen tulokset on esitetty taulukossa 1 ja tutkimuspisteen sijainti kuvassa 4.
Taulukko 1. Lankovaaran kairaustulos

PVP4, Lankovaara (25.9.2017)
Syvyys [m]

Maalaji

0-4.8

Hk

4.8-6.0

Sr

6.0-8.8
Ka
Pohjavesipinta putkenpäästä 4,72 m,
pohjavettä ei saatu pumpattua (putki
tyhjeni)

Kuva 2. Maaperäkairaus tehtiin Lankovaaran eteläosan vanhalle soranottamisalueelle. Kuva: Anne Lindholm
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Myllykankaan pohjavesialueen keskiosaan tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP2. Tutkimuspisteessä maaperän aines oli pintaosassa 2,4 metrin paksuudelta moreenia, jonka alla oli seitsemän metrin syvyyteen saakka hiekkaa ja sen alla 11,6 metrin syvyydelle saakka hienoa hiekkaa.
Pohjavesipinta oli 9,42 metrin syvyydessä. Antoisuuspumppausta ei tehty, koska putkea ei saatu
asennettua, minkä lisäksi pohjaveden pinta olisi ollut pumppausta ajatellen liian syvällä. Maaperäkairauksen tulokset on esitetty taulukossa 2 ja tutkimuspisteen sijainti kuvassa 4.
Taulukko 2. Myllykankaan kairaustulos.

PVP2, Myllykangas (25.9.2017)
Syvyys [m]

Maalaji

0-2.4

Mr

2.4-7.0

Hk

7.0-11.6
hHk
Pohjavesipinta putkenpäästä (kairatessa) 9,42 m, pohjavesiputkea ei saatu
asennettua.
Kuva 3. Myllykankaan kairauspiste sijaitsee
alueen keskiosan laakealakisella selänteellä.
Kuva: Anne Lindholm

Lankovaaran ja Myllykankaan pohjavesialueilla on aikaisemmin tehty kairauksia vuonna 1978
(Pohjavesitutkimus, Pellon kunta, Lapin vesipiirin vesitoimisto). Kairauspisteet 145 ja 146 on
tehty Lankovaaran ja Myllykankaan pohjavesialueiden rajalle, piste 147 Lankovaaran pohjavesialueen eteläosaan (lähelle nyt kairattua pistettä PVP4) ja piste 148 sijaitsee Myllykankaan pohjavesialueella, Tervajärven itärannalla. Kairaustietojen perusteella maaperän aines on ollut pisteissä 145 ja 146 noin 5,5-5 metrin syvyyteen saakka karkealajitteista (hiekka ja sora), jonka alla
on ollut hienoainesta, eikä syvemmälle ole päästy. Pisteen 147 aines on ollut 5,5 metriin saakka
hienojakoista, eikä syvemmälle päästy. Myllykankaan alueella sijaitsevassa kairauspisteessä
148 aines on ollut 3,5 metrin syvyyteen saakka moreenia, eikä syvemmälle ole päästy.
Johtopäätökset
Lankovaaran pohjavesialueelle tehdyn maaperäkairauksen perusteella aines on pääosin kallion
päälle kerrostunutta hiekkaa, jonka alla on ohut sorakerros. Myös vuonna 1978 tehtyjen kairausten perusteella kerrospaksuudet alueella ovat ohuehkot. Pisteestä PVP4 yritettiin tehdä ominaisantoisuuspumppaus, mutta putki tyhjeni lähes heti, ja olosuhteet pohjaveden varastoitumisen kannalta arvioitiin alueella huonoiksi. Pohjavesialueen ei huonon varastotilavuutensa vuoksi
katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankinataan ja se voidaan siten poistaa luokituksesta.
Myllykankaan pohjavesialueella tehdyn maaperäkairauksen perusteella runsaan kahden metrin
paksuisen moreenipeitteen alla on vajaan viiden metrin paksuinen hiekkakerros ja sen alla vielä
ainakin saman verran hienoa hiekkaa. Pohjaveden pinnan syvyyden vuoksi ominaisantoisuuspumppausta ei pystytty tekemään. Maaperätietojen perusteella olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta arvioitiin kuitenkin melko hyviksi, ja pohjavesialue tulee siten
luokitella 2-luokkaan.
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Kuva 4. Lankovaaran ja Myllykankaan pohjavesialuerajaukset ja maaperäkairausten sijainnit.

9/25

3.2 Lompolokangas (12854134) ja Alinen Lompolo (12854135)
Tutkimusalueen kuvaus
Lompolokankaan ja Alinen Lompolon III luokan pohjavesialueet sijoittuvat laaksoon kerrostuneeseen harjujaksoon, joka käsittää harjukumpuja, laajentumia, selänteen osia sekä tasanteita
ja suppia. Pohjavesialue käsittää harjuselänteen ja siihen liittyviä deltamaisia liepeitä. Lompolokankaan pinta-ala on 0,6 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen pinta-ala 0,24 km2.
Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on noin 130 m3/d. Alinen Lompolon pinta-ala on 0,39
km2 ja pohjaveden varsinainen muodostumisala on 0,19 km2. Pohjavesialueen laskennallinen
antoisuus on noin 100 m3/d.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueen eteläosan vanhalle soranottamisalueelle tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP1.
Tutkimuspisteessä oli pinnassa noin 1,4 metrin paksuinen sorakerros, jonka alla oli 6,6 metrin
syvyyteen saakka hiekkaa ja sen alla 11,6 metrin syvyyteen saakka soraa. Pohjavesipinta tavoitettiin 6,40 metrin syvyydestä putkenpäästä mitattuna. Tutkimuspisteeseen asennetusta pohjaveden havaintoputkesta tehtiin antoisuuspumppaus, jonka perusteella kohteesta voidaan saada
vettä vähintään noin 100 m3/d. Maaperäkairauksen tulokset on esitetty taulukossa 3 ja tutkimuspisteen sijainti kuvassa 6. Alinen Lompolon alueella tehtiin maastotarkasteluja, joiden perusteella
alueen katsottiin kuuluvan samaan geologiseen kokonaisuuteen Lompolokankaan kanssa. Alueiden välissä on matala uoma, mutta lajittuneen aineksen kerrosten arvioitiin kuitenkin jatkuvan
myös uoman alla ja pohjavesialueiden olevan yhteydessä toisiinsa.
Taulukko 3. Lompolokankaan kairaustulos.

PVP1, Lompolokangas (26.9.2017)
Syvyys [m]

Maalaji

0-1.4

Sr

1.4-6.6

Hk

6.6-11.6
Sr
Pohjavesipinta putkenpäästä 6,40 m, antoisuus noin 100 m3/d.
Kuva 5. Lompolokankaan kairauspiste sijaitsee
vanhalla maa-ainestenottamisalueella pohjavesialueen eteläosassa. Kuva: Anne Lindholm

Johtopäätökset
Lompolokankaan pohjavesialueella tehdyn maaperäkairauksen perusteella aines koostuu hiekasta ja sorasta ja olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat kohtuullisen hyvät. Tutkimuspisteeseen asennetusta havaintoputkesta tehdyn antoisuuspumppauksen perusteella pisteestä saadaan vettä vähintään noin 100 m3/d. Pohjavesialueen katsotaan
siten soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan ja se tulee luokitella 2-luokkaan. Alinen Lompolon pohjavesialueen katsottiin sijoittuvan samaan geologiseen kokonaisuuteen Lompolokankaan
kanssa, jolloin pohjavesialueet tulee ohjeistuksen (SYKE, 2016) mukaan yhdistää. Yhdistetyn
pohjavesialueen nimeksi tulee Lompolokangas ja sen tunnus on 12854134.
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Kuva 6. Lompolokankaan ja Alinen Lompolon pohjavesialueiden rajaukset sekä kairauspisteen sijainti.
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3.3 Vuoskuvaara (12854131)
Tutkimusalueen kuvaus
Vuoskuvaaran III luokan pohjavesialue sijoittuu Aalisjoen laaksoon kerrostuneeseen deltaan,
joka kohoaa ympäröivien soiden tasosta noin 5-10 metriä. Alueella on harjoitettu maa-ainesten
ottamista. Pohjavesialueen pinta-ala on 0,89 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen
pinta-ala 0,5 km2. Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on noin 270 m3/d.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueen keskiosaan, muodostumisalueen länsirajalle tehtiin yksi maaperäkairaus,
PVP3. Kairauspiste sijaitsee vanhalla maa-ainestenottamisalueella, jossa pohjavesi on paikoin
näkyvissä kuoppien pohjilla. Maaperän aineksessa vuorottelevat noin 1-2 metrin paksuiset kivisen materiaalin ja soran kerrokset. Kallionpinta alkaa noin 5,4 metristä. Pohjavesipinta tavoitettiin
kahden metrin syvyydestä putkenpäästä mitattuna. Tutkimuspisteeseen asennettiin pohjaveden
havaintoputki, josta yritettiin tehdä antoisuuspumppaus. Putki kuitenkin tyhjeni lähes välittömästi
pumppauksen aloittamisen jälkeen. Maaperäkairauksen tulokset on esitetty taulukossa 4 ja tutkimuspisteen sijainti kuvassa 8.
Taulukko 4. Vuoskuvaaran kairaustulos.

PVP3, Vuoskuvaara (26.9.2017)
Syvyys [m]

Maalaji

0-2.0

Ki/Sr

2.0-3.8

Sr

3.8-4.2

Ki

4.2-5.4

Sr

5.4-8.6
Ka
Pohjavesipinta putkenpäästä 2,0 m
Kuva 7. Vuoskuvaaran tutkimuspiste sijaitsee vanhalla maa-ainestenottamisalueella.
Kuva: Anne Lindholm

Johtopäätökset
Kairaustuloksen perusteella aines on Vuoskuvaaran pohjavesialueella lajittunutta, mutta kerrospaksuudet jäävät pohjaveden varastoitumisen kannalta ohuiksi. Tämä ilmenee hyvin antoisuuspumppauksessa, jonka myötä havaintoputki tyhjeni lyhyessä ajassa. Alueelta ei siten katsota
saatavan riittävää määrää pohjavettä yhdyskuntien vedenhankinnan tarpeisiin ja alue voidaan
poistaa pohjavesialueluokituksesta.
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Kuva 8. Vuoskuvaaran pohjavesialueen rajaus ja tutkimuspisteen sijainti.
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4. MAASTOTARKASTELUT
4.1 Järviövaara (12854146)
Järviövaaran III luokan pohjavesialue sijoittuu kahden vaaran (Järviövaara ja Karhuvaara) väliselle alueelle. Molemmat vaarat purkavat jonkin verran pohjavettä tälle niiden väliselle kosteikkoalueelle, mutta pohjaveden varastoitumisen ja muodostumisen kannalta kerrospaksuudet ovat
alueella liian ohuita ja pohjaveden muodostuminen sijoittuu hajanaiselle alueelle. Aines vaikuttaa
paikoin hiekkaiselta, mutta kasvillisuuden perusteella myös hienoainesta esiintyy laajalti. Peruskallion pinta on alueella hyvin lähellä maanpintaa ja paikoin esiintyy kalliopaljastumia. Maastotarkastelun yhteydessä ei havaittu lähdepurkaumia. Pohjavesialueen olosuhteet arvioitiin maastotarkastelun perusteella yhdyskuntien vedenhankintaan soveltumattomiksi, ja pohjavesialue voidaan siten poistaa luokituksesta. Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 1.

4.2 Korpivaara (12854141)
Korpivaaran III luokan pohjavesialue sijaitsee Korpivaara-nimisen vaaran itäpuolella. Pohjavesialue käsittää vaaran rinteen rantakerrostumia, levinneitä hiekkoja ja pienialaisen, matalahkon selänteen. Alueella on paikoin myös moreenimaisen (drumliinimaisen) muodostuman piirteitä.
Maastotarkastelun perusteella lajittuneen aineksen kerrokset jäävät alueella kuitenkin pienialaisiksi ja melko ohuiksi, sillä peruskallion pinta on alueella lähellä maanpintaa. Pohjavesialueen
varsinainen muodostumisalue jää siten pieneksi, eikä alueen katsota soveltuvan yhdyskuntien
vedenhankintaan. Pohjavesialueella tarkasteltiin myös Korpivaaran ja sen itäpuolella sijaitsevan
2-luokan pohjavesialueen Nuasvaaran yhdistämismahdollisuutta. Maastotarkastelun perusteella
alueet ovat kuitenkin omia kokonaisuuksiaan, eikä alueita siten voida yhdistää. Pohjavesialueella
on kuitenkin lähde, jonka katsotaan edustavan pohjavesialueluokan E tarkoittamaa luonnontilaista, merkittävää, pohjavedestä suoraan riippuvaista ja muun lainsäädännön nojalla suojeltua
maa- tai pintavesiekosysteemiä. Alue tulee siten luokitella E-luokkaan. Pohjavesialueen kartta on
esitetty liitteessä 2.

4.3 Liikamaa (12854143)
Liikamaan III luokan pohjavesialue sijoittuu Liikamaa-nimisen vaaran länsirinteeseen, jossa on
jonkin verran lähteisyyttä. Kallionpinnan päälliset maakerrostumat ovat alueella ohuehkoja. Alueella on tehty avohakkuita, joiden jälkien perusteella aines on ainakin pintaosissa moreenimaista
ja sisältää paljon hienoainesta sekä kulmikkaita kiviä. Pohjavesialueella on kaksi peruskarttaan
merkittyä lähdettä. Läntisempi lähde sijaitsee aivan valtatien 21 vieressä ja lähteeseen on rakennettu kaivo. Kaivon omistajasta ei ole tietoja. Ylivirtaama on arviolta alle 30 m3/d. Itäisempi lähde
sijaitsee vanhalla avohakkuualueella, eikä senkään voida enää katsoa olevan luonnontilainen.
Alkuperäinen lähde on tuhoutunut ja jäljellä on vain joitakin tihkupintamaisia lammikoita. Pohjavesivaikutteisuutta edustavista lajeista esiintyy lehväsammalia sekä hyvin pienialaisesti hetehiirensammalta. Pohjavesialueen ei katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan moreenimaisen aineksensa, pienen antoisuutensa ja ohuiden kerrospaksuuksiensa vuoksi. Koska kohteen molemmat lähteet ovat menettäneet luonnontilaisuutensa, ei sen myöskään katsota edustavan luokan E tarkoittamaa merkittävää pohjavedestä riippuvaista ekosysteemiä. Pohjavesialue
voidaan poistaa luokituksesta. Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 3.
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4.4 Myllylaki (12854121)
Myllylaen III luokan pohjavesialue sijaitsee Saukonmäen
1-luokan pohjavesialueen koillis- ja pohjoispuolille kerrostuneessa harjumuodostumassa. Alueella sijaitsevan
vanhan maa-ainestenottamisalueella tehtyjen havaintojen perusteella aines on pääosin karkeaa (kivistä hiekkaa). Saukonmäen ja Myllylaen rajalla kulkee matala
(syvyys alle 50 cm) ja kirkasvetinen Myllykoski (kuva 9).
Myllykoski vaikuttaa osittain pohjavesivaikutteiselta, ja
pohjavettä purkautuu tihkupintana Myllylaen uomaa
kohti viettävien rinteiden alaosista. Pohjavesivaikutteisuus ilmenee mm. lähdelehväsammalkasvustoina. Myllylaen länsireunassa, kosteikon laidalla sijaitsee luonnontilainen lähde. Lähde on laaja, syvä ja sen vesi kirkasta. Lähteestä ei ala lasku-uomaa. Myllylaen pohjavesialueen katsotaan sijoittuvan samaan geologiseen
muodostumakokonaisuuteen Saukonmäen pohjavesialueen kanssa, eikä alueiden rajalla kulkeva matala
uoma katkaise sitä. Pohjavesialueet tulee siten yhdistää.
Yhdistetty alue luokitellaan Saukonmäen mukaan 1luokkaan. Lisäksi Myllylaen alueella sijaitsevan lähteen
katsotaan edustavan E-luokan tarkoittamaa pohjavedestä suoraan riippuvaista, merkittävää maa- tai pintavesiekosysteemiä, jolloin yhdistetty aluekokonaisuus
luokitellaan 1E-luokkaan. Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 4.

Kuva 9. Myllylaen ja Saukonmäen pohjavesialueiden rajalla sijaitseva matala
Myllykosken uoma. Kuva: Anne Lindholm.

4.5 Myllyoja (12854150)
Myllyojan III luokan pohjavesialue sijoittuu Ratasvaaran itärinteeseen, johon on kerrostunut rantavoimien lajittamaa hiekkaa ja muodostunut rantaterasseja. Maastotarkastelun perusteella lajittuneen hiekan kerrokset ovat melko ohuita, ja kallionpinta on lähellä maanpintaa. Kallio kohoaa
alueella jyrkästi ja ylärinteessä on kalliopaljastumia, jyrkänteitä ja luola. Pohjavesialueen keskiosassa on pieni ja vanha kotitarveottamisalue, joka on pääosin jo metsittynyt. Alueen tuntumassa
havaittiin maastotarkastelussa kaivo, josta on maanomistajan mukaan otettu vettä alueella sijaitsevan tilan tarpeisiin. Veden riittävyyden kanssa on kuitenkin ollut ongelmia (varsinkin talvella),
ja nykyään kaivosta otetaan vettä vain yhden mökin tarpeisiin. Alueen asukkaille tulee nykyisin
vesi Puonavaarasta. Pohjavesialueen lajittuneen aineksen kerrokset ovat ohuet ja antoisuus jää
siksi pieneksi, joten alueen ei katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Alue voidaan
poistaa pohjavesialueluokituksesta. Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 5.

4.6 Roukoselkä (12854132)
Roukoselän III luokan pohjavesialue sijoittuu vaarojen väliseen jokilaaksoon, johon on kerrostunut
lajittunutta ainesta matalaksi, harjumaiseksi muodostumaksi. Eniten lajittuneen aineksen kerroksia on alueen pohjoispäässä, jossa on alueen kokoon nähden laajahko maa-ainesten ottamisalue. Muutoin pohjavesialue on melko pienialainen ja vettä hyvin johtavien kerrostumien määrä
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jää lopulta pienehköksi. Pohjavesialueen pinta-alaan perustuva antoisuus on vain noin 65 m3/d.
Pienen antoisuutensa ja ohuiden kerrospaksuuksiensa perusteella alue ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan. Pohjavesialueella on kuitenkin lähteitä, joiden katsotaan edustavan pohjavesialueluokan E tarkoittamia luonnontilaisia, merkittäviä, pohjavedestä suoraan riippuvaisia ja
muun lainsäädännön nojalla suojeltuja maa- tai pintavesiekosysteemejä. Alue tulee siten luokitella E-luokkaan. Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 6.

4.7 Ruuttijärvi (12854149)
Ruuttijärven III luokan pohjavesialue sijoittuu moreeniaineksesta koostuvan rinteen itäpuolelle.
Maastotarkastelun perusteella alueen aines on kauttaaltaan moreenimaista, eivätkä olosuhteet
pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ole hyvät. Pohjavettä muodostuu alueella vain vähän, ja esimerkiksi alueen keskiosan lähde oli maastotarkastelun aikaan kuivunut.
Lähteestä tai sen ympäristöstä ei myöskään juuri havaittu pohjavesivaikutteisuutta ilmentävää
lajistoa. Pohjavesialue arvioitiin heikon antoisuutensa perusteella yhdyskuntien vedenhankintaan
soveltumattomaksi, eikä alueella sijaitseva lähde myöskään täytä E-luokan kriteerejä. Pohjavesialue voidaan siten poistaa luokituksesta. Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 7.

4.8 Valkeajärvi (12854137)
Valkeajärven III luokan pohjavesialue on matalan ja katkonaisen harjujakson osa, jonka luoteispäässä on rapautunut lohkareikko. Kallionpinta vaikuttaisi muutoinkin olevan monin paikoin lähellä maanpintaa. Luoteispään vanhalla monttualueella on pohjaveden havaintoputki, jossa pohjaveden pinta on arviolta noin metrin syvyydessä maanpinnasta. Pohjavesialueen pohjoispäässä
on peruskarttaan merkitty lähde, joka maastotarkastelun perusteella on useista tihkupinnoista
sekä pienistä uomista koostuva lähteikkö. Uomissa virtaus on heikko ja pohjavettä purkautuu alle
100 m3/d. Alueella havaittiin pohjavesivaikutteista lajistoa, mm. kinnassammalet, purosuikerosammal ja lähdelehväsammal. Lähteikköalueen katsotaan edustavan E-luokan tarkoittamaa
pohjavedestä suoraan riippuvaista, merkittävää maa- tai pintavesiekosysteemiä ja pohjavesialue
luokitellaan siten E-luokkaan. Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 8.

4.9 Valkeavaara A (12854138A)
Valkeavaara A:n III luokan pohjavesialue sijoittuu matalaan muodostumaan, jossa on harjumaisia
piirteitä. Kallionpinta on kuitenkin monin paikoin lähellä maanpintaa, jolloin pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta tärkeät lajittuneen aineksen kerrokset jäävät ohuiksi. Lisäksi
alueen eteläpäässä on harjoitettu maa-ainesten ottamista, jonka tuloksena pohjaveden pinta näkyy monissa kuopissa ja jäljellä on vain suuria lohkareita. Hiekkakerrokset on alueelta kaivettu
pois. Maastokartoituksessa ei havaittu lähteitä. Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus jää pieneksi (65 m3/d). Heikon antoisuutensa ja lajittuneen aineksen ohuiden kerrospaksuuksiensa perusteella alueen ei katsota soveltuvan yhdyskunnan vedenhankintaan ja se voidaan poistaa pohjavesialueluokituksesta. Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 8.
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5. TUTKIMUKSEN YHTEENVETO
Tutkimuksessa mukana olleilla pohjavesialueilla tehtiin maaperäkairauksia ja ominaisantoisuuspumppauksia vedensaantiedellytysten selvittämiseksi sekä pohjavesialueiden luokituksen tarkistamiseksi. Lisäksi pohjavesialueilla tehtiin maastotarkasteluja ja lähdeinventointeja. Yhteenveto
tehdyistä tutkimuksista ja johtopäätöksistä on esitetty taulukossa 5.
Lankovaara ja Vuoskuvaara
Lankovaaran ja Vuoskuvaaran III luokan pohjavesialueilla tehtiin kullakin yksi maaperäkairaus
pohjavesiolosuhteiden selvittämiseksi. Tutkimusten perusteella Lankovaaran ja Vuoskuvaaran
pohjavesialueilla olosuhteet pohjaveden varastoitumisen kannalta ovat heikot, eivätkä alueet siten sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan. Alueet voidaan poistaa pohjavesiluokituksesta.
Lompolokangas ja Myllykangas
Lompolokankaan alueella tehtiin yksi maaperäkairaus ja asennetusta pohjaveden havaintoputkesta tehtiin ominaisantoisuuspumppaus. Tutkimusten perusteella kairauspisteestä saadaan
pohjavettä vähintään 100 m3/d. Lompolokangas soveltuu siten yhdyskuntien vedenhankintaan ja
se tulee luokitella 2-luokkaan. Lompolokankaan ja sen eteläpuolisen Alinen Lompolon katsottiin
sijoittuvan samaan geologiseen kokonaisuuteen, jolloin ne tulee yhdistää.
Myllykankaan pohjavesialueella tehdyn maaperäkairauksen perusteella runsaan kahden metrin
paksuisen moreenipeitteen alla on vajaan viiden metrin paksuinen hiekkakerros ja sen alla vielä
ainakin saman verran hienoa hiekkaa. Pohjaveden pinnan syvyyden vuoksi ominaisantoisuuspumppausta ei pystytty tekemään. Maaperätietojen perusteella olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta arvioitiin kuitenkin melko hyviksi, ja pohjavesialue tulee siten
luokitella 2-luokkaan.
Maastotarkastellut alueet
Järviövaaran, Liikamaan, Myllyojan, Ruuttijärven ja Valkeavaara A:n pohjavesialueet todettiin
maastotarkasteluissa yhdyskuntien vedenhankintaan soveltumattomiksi ja ne voidaan siten poistaa luokituksesta.
Myllylaen pohjavesialueen katsottiin kuuluvan samaan geologiseen kokonaisuuteen Saukonmäen (I luokka) pohjavesialueen kanssa, jolloin alueet tulee yhdistää. Lisäksi Myllylaen alueella
sijaitsevan lähteen katsottiin edustavan pohjavesiluokan E tarkoittamaa luonnontilaista, merkittävää, pohjavedestä suoraan riippuvaista ja muun lainsäädännön nojalla suojeltua maa- tai pintavesiekosysteemiä, jolloin yhdistetty alue tulee luokitella 1E-luokkaan.
Korpivaaran, Roukoselän ja Valkeajärven pohjavesialueet ovat maastotarkastelun perusteella yhdyskuntien vedenhankintaan soveltumattomia. Pohjavesialueilla on kuitenkin lähteitä, joiden katsottiin edustavan E-luokan tarkoittamia, pohjavedestä suoraan riippuvaisia, merkittäviä ja muun
lainsäädännön nojalla suojeltuja maa- tai pintavesiekosysteemejä, ja pohjavesialueet tulee siten
luokitella E-luokkaan.
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