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Esitys pohjavesialueiden luokitusmuutoksista Tornion kaupungissa

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 luonnontilainen, merkittävä ja muun
lainsäädännön nojalla suojeltu 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 pohjavesialueluokituksesta.
Pohjavesialueluokat ilmaistaan jatkossa arabialaisin numeroin, jotta uusien
säännösten perusteella luokitellut alueet voidaan erottaa aikaisemmin luokitelluista
alueista.
Tässä esityksessä on tarkasteltu kaikki Tornion kaupungin pohjavesialueiden
luokitukset.

Hannumatinmaan pohjavesialueiden A ja B (1285102 A ja 1285102 B)
yhdistäminen
Hannumatinmaan pohjavesialueet A ja B sijaitsevat pohjois-eteläsuuntaisessa,
matalassa ja tasalakisessa harjumuodostumassa, joka on ainakin osin moreenin
peittämä. Aines on pääosin hiekkaista soraa ja kerrospaksuus noin viisi metriä.
Molemmilla pohjavesialueilla sijaitsee Meri-Lapin Vesi Oy:n vedenottamo. Molemmat
pohjavesialueet on luokiteltu I luokkaan.
Pohjavesialueiden luokitusohjeen (SYKE, 2016) mukaisesti samaan geologiseen
kokonaisuuteen kuuluvat muodostuman osat tulee rajata kokonaisuuksina. Siten
Hannumatinmaa A ja B tulee yhdistää. Yhdistetty pohjavesialue luokitellaan 1-
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luokkaan (vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue). Yhdistetyn alueen nimi on
Hannumatinmaa ja sen uusi tunnus 1285102.
Pohjavesialueiden aikaisemmat rajaukset on esitetty liitteessä 1 ja uusi rajaus liitteessä
2.
Kainuunkylänmaan (1285112) pohjavesialueen luokituksen muuttaminen Eluokkaan
Kainuunkylänmaan
III
luokan
pohjavesialue
sijoittuu
loivapiirteiseen
harjumuodostumaan, jonka reunaosat ovat deltamaisia. Pohjavesialueella tehtyjen
maaperäkairausten perusteella alueen länsiosassa on lajittuneen hiekan ja soran
kerroksia. Itäosassa peruskallion päällä sijaitsevat lajittuneen aineksen kerrokset
jäävät melko ohuiksi, ja on mahdollista, että muodostuman kallioydin ulottuu
laajemmallekin alueelle kohti itää. Pohjavesialueelle asennetusta havaintoputkesta
tehtiin ominaisantoisuuspumppaus marraskuussa 2017. Tuolloin pohjavedenpinta oli
noin metrin syvemmällä kuin elokuussa 2017 putken asentamisen aikaan. Pohjavettä
saatiin pumpattua muutamia litroja kerrallaan, eikä hienoainesta sisältänyt vesi
selkiytynyt
missään
vaiheessa.
Maaperätutkimusten
ja
ominaisantoisuuspumppauksen perusteella alueen ei katsota soveltuvan yhdyskuntien
vedenhankintaan.
Pohjavesialueella sijaistee kuitenkin kaksi pienialaista, luonnontilaista lähdettä.
Lähteet ovat inventoinnin perusteella luonnontilaisia, ja ne edustavat
pohjavesialueluokan E tarkoittamia merkittäviä, pohjavedestä suoraan riippuvaisia ja
muun lainsäädännön nojalla suojeltuja maa- tai pintavesiekosysteemejä.
Pohjavesialue tulee siten luokitella E-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 3.
Kaitaharjun pohjavesialueiden A, B ja C (1285151 A, 1285151 B ja 1285151 C)
sekä Pahkamaan (1285106) yhdistäminen
Kaitaharjun III luokan pohjavesialueet A, B ja C sijoittuvat kapeaan, pohjoiseteläsuuntaiseen harjumuodostumaan, joka koostuu hieman katkonaisina kohoavista
selänteistä. Kaitaharju A muodostaa alueen eteläisimmän osan, B keskimmäisen ja C
pohjoisimman. Noin kaksi kilometriä pitkällä aluekokonaisuudella on loivasti
kaareilevia, kapeahkoja, 3-7 metriä korkeita selänteitä puustoisten, paikoin avointen
soiden ja kahden lammen reunustamana. Keskiosassa selänteessä on
lohkarepintaisuutta. Alue on säilynyt melko luonnontilaisena. Pahkamaan I luokan
pohjavesialue sijaitsee Kaitaharju A:n pohjoispuolella.
Maasto- ja korkeusmallitarkastelujen perusteella harjuselänne jatkuu pohjoispuolisen
Pahkamaan pohjavesialueelle ja alueet muodostavat geologisen kokonaisuuden.
Pohjavesialueet tulee siten yhdistää. Yhdistetyn alueen nimeksi tulee Pahkamaa, sen
tunnus on 1285106 ja pohjavesialue luokitellaan 1-luokkaan.
Pohjavesialueiden aikaisemmat rajaukset on esitetty liitteessä 4 ja uusi rajaus liitteessä
5.
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Korttovaaran (1285114) pohjavesialueen luokituksen nostaminen
Korttovaaran III luokan pohjavesialue sijoittuu Korttovaaran pohjoisrinteeseen ja
sisältää rinteille kerrostuneita ranta- ja tuulikerrostumista. Rantakerrostumat sisältävät
törmiä ja kapeita terasseja. Pohjoisrinteen itäpuoliskossa on matalahkoja dyynejä ja
dyynivalleja. Alueelle tehdyn maaperäkairauksen perusteella pohjavesialueella on
kohtuulliset olosuhteet pohjaveden muodostumiselle ja varastoitumiselle, sillä
lajittuneen hiekan kerrokset ovat paksut. Antoisuuspumppauksen tuotto oli noin 20-30
m3/d, mutta tulokseen vaikutti pohjavedenpinnan syvyys, jolloin pumpun teho ei ollut
täysin riittävä. Pohjavedenpinnan nopea palautumisen pumppausta edeltävälle tasolle
antaa myös viitteitä siitä, että kohteesta saataisiin vettä enemmänkin. Maaperätietojen
ja antoisuuspumppauksen perusteella pohjavesialue soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan ja alue tulee siten luokitella 2-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 6.
Kyläjoenkankaan (1285109) pohjavesialueen luokituksen nostaminen
Kyläjoenkankaan III luokan pohjavesialue sijoittuu laajaan ja tasalakiseen
reunamuodostumaan, jonka aines on pintaosissa soraista hiekkaa. Muutoin aines
vaihtelee karkeasta hiekasta hienoon hiekkaan. Kerrospaksuus on noin seitsemän
metriä ja muodostuman paksuimmat kerrokset sijaitsevat alueen keskiosan poikki
kulkevan rautatien eteläpuolella. Pohjaveden päävirtaussuunta on pohjoisesta etelään.
Pohjavesialueella on tehty tutkimuksia 1970- ja 1990-luvuilla sekä lisätutkimuksia
vuonna 2009. 1970-luvun tutkimusten yhteydessä on tehty koepumppaus teholla 400
m3/d. Täydentävissä tutkimuksissa alueelta on arvioitu saatavan pohjavettä noin 200300 m3/d. Pohjavesialue soveltuu siten vedenhankintaan ja se tulee luokitella 2luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 7.
Liakan (1285125 B) pohjavesialueen luokituksen nostaminen
Liakan III luokan pohjavesialue sijaitsee harjumuodostumassa, joka koostuu
kumpumaisten selänteiden jonosta. Pohjoisosan Hoikka-aho koostuu soraisesta
hiekasta, jonka paksuus on noin kolme metriä. Muodostuman eteläosassa sijaitseva
Rantamaa on moreenipeitteinen, tasalakinen kumpare, jonka ydinosan aines on kivistä
soraa ja hiekkaista soraa. Kerrospaksuus on noin 4-8 metriä. Rantamaan alueella on
harjoitettu maa-ainesten ottamista tien molemmin puolin. Rantamaan eteläpuolella
sijaitsee vielä pieni ja kapea, lajittuneesta aineksesta muodostunut moreenipeitteinen
selänne. Pohjavesialueella on tehty maaperätutkimuksia 1970-luvulla sekä täydentäviä
tutkimuksia vuonna 2009. Tutkimusten perusteella alueelta on mahdollista saada
pohjavettä noin 500 m3/d. Alueen katsotaan siten soveltuvan yhdyskuntien
vedenhankintaan ja sen tulee luokitella 2-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 8.
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Mellasalon (1285123) pohjavesialueen luokituksen nostaminen
Mellasalon III luokan pohjavesialue sijoittuu drumliinityyppiseen, pohjoiseteläsuuntaiseen moreeniselänteeseen. Alueelle tehdyn maaperäkairauksen
perusteella pohjavesialueen aines koostuu moreenista. Kairatessa on havaittu, että
pohjavettä saataisiin kohteesta melko hyvin, mutta todellinen antoisuus jäi
selvittämättä pohjavedenpinnan ollessa antoisuuspumppauksen tekemisen kannalta
liian syvällä. Alueen geologisten ominaisuuksien ja kairauksen yhteydessä tehtyjen
havaintojen perusteella pohjavesialue soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, jolloin
se tulee luokitella 2-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 9.
Palovaara A:n (1285118 A) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta ja
Palovaara B:n (1285118 B) pohjavesialueen rajauksen muuttaminen
Palovaaran pohjavesialueet A ja B sijoittuvat Itälaen vaaran rinteiden
rantakerrostumiin. Palovaara A on luokiteltu III luokkaan ja se sijaitsee Itälaen
kaakkoispuolella. Palovaara B sijoittuu Itälaen pohjoispuolelle ja on luokiteltu I
luokkaan. Alueella sijaistee käytössä oleva Palovaaran vedenottamo (Tornion Vesi
Oy). Palovaara A:n alueella on 2000-luvulla tehty maaperäkairauksia, joiden
perusteella alueen aines on silttimoreenia ja hienohiekkaa. Antoisuuspumppauksen
perusteella antoisuus on ollut noin 15 m3/d. Pohjavesialueen ei katsota soveltuvan
yhdyskuntien vedenhankintaan. Maastotarkastelun perusteella pohjavesialueiden A ja
B rajalla sijaitseva kallio jakaa alueet omiin kokonaisuuksiinsa. Alueita ei siten
yhdistetä, ja Palovaara A voidaan poistaa luokituksesta. Palovaara B:n rajausta
korjataan hieman kaakkoissivulta vastaamaan alueen maaperää. Palovaara B on
vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, joka luokitellaan jatkossakin 1-luokkaan.
Pohjavesialueiden rajaukset on esitetty liitteessä 10.
Sorvasvaaran (1285117) pohjavesialueen luokituksen muuttaminen E-luokkaan
Sorvasvaaran III luokan pohjavesialue sijaitsee Sorvasvaaran ja Sorvasjärven
välisessä rantakerrostumassa. Alueen jyrkän pohjoisrinteen alaosassa on lähteitä.
Pohjavesivaikutteisuus näkyy paikoin rinteen alapuolella tihkupintaisuutena
muutenkin kuin lähteiden kohdalla.
Maasto- ja karttatarkastelun sekä maatutkaluotausten perusteella alueen aines
koostuu pääosin hiekasta ja peruskallion päälliset lajittuneen aineksen
maaperäkerrokset ovat ohuehkoja. Lisäksi peruskallion pinta muodostaa kynnyksiä,
jotka katkaisevat mahdollista pohjaveden virtausta. Maatutkaluotausten tulkinnat ovat
aina suuntaa-antavia, mutta kallionpinta pystytään tässä tapauksessa kuitenkin
havaitsemaan kohtuullisen hyvin. Myös maastotarkastelu tukee tätä käsitystä.
Yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta olosuhteet pohjaveden muodostumiselle ja
etenkin varastoitumiselle ovat kuitenkin heikot. Alueen ei siten katsota soveltuvan
yhdyskuntien vedenhankintaan.
Pohjavesialueella sijaitsee kuitenkin luonnontilaisia lähteitä, joiden katsotaan
edustavan pohjavesiluokan E tarkoittamaa luonnontilaista, suoraan pohjavedestä
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riippuvaista, merkittävää ja muun lainsäädännön nojalla suojeltua maa- tai
pintavesiekosysteemiä. Siten pohjavesialue tulee luokitella E-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 11.
Pohjavesiluokituksesta poistettavat, antoisuusiltaan pienet pohjavesialueet:
Karhakkamaa (1285115), Liite 12
Korpikangas (1285113), Liite 13
Mäntymaa (1285111), Liite 14
Mäntymaa B (1285154), Liite 14
Nuottajärvenlehto (1285153), Liite 3
Palanutrova (1285152), Liite 15
Pikku-Ristijärvi (1285134), Liite 16
III luokan pohjavesialueet Karhakkamaa, Korpikangas, Mäntymaa, Mäntymaa B,
Nuottajärvenlehto, Palanutrova ja Palovaara A ovat kaikki pienehköjä muodostumia,
joiden arvioidut antoisuudet jäävät alle 100 m3/d. Niillä ei siten katsota soveltuvan
yhdyskuntien vedenhankintaan ja ne voidaan poistaa pohjavesialueluokituksesta.
Pikku-Ristijärven III luokan pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on noin 200
m3/d, mutta alueella harjoitetun maa-ainesten ottamistoiminnan seurauksena
pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta tärkeät lajittuneen aineksen
kerrokset on pääosin kaivettu pois lähes koko pohjaveden muodostumisalueen osalta.
Laskennallinen antoisuus ei siten kuvaa todellista tilannetta ja alueen antoisuuden
arvioidaankin jäävän huomattavasti alhaisemmaksi. Pohjavesialueen ei siten katsota
soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan ja se voidaan poistaa luokituksesta.
Pohjavesialueet, joiden luokitus ei muutu
Seuraavien pohjavesialueiden luokituksiin ei ole tarvetta tehdä muutoksia ja alueiden
osalta vain todetaan uuden lainsäädännön mukainen luokka (toisin sanoen vain luokan
esitystapa muuttuu roomalaisesta numerosta arabialaiseen).
Korkeamaa (1285104), Nivavaara (1285105) ja Revonpesämaa (1285139) ovat
yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta tärkeitä alueita, jotka luokitellaan jatkossakin
1-luokkaan. Lisäksi Kattilaharjun (1285101) 1-luokan pohjavesialue luokitellaan
jatkossa 1E-luokkaan, sillä alueella on inventoinnin perusteella lähde, joka on E-luokan
tarkoittama luonnontilainen, merkittävä ja muun lainsäädännön nojalla suojeltu maatai pintavesiekosysteemi.
Pohjavesialueiden kartat on esitetty liitteissä 17-20.
Kaakamoharju (1285107), Keltunmäki (1285140), Laivakangas (1285110),
Lapinkula (1285103) ja Rahkosenkangas (1285108) ovat vedenhankintaan
soveltuvia pohjavesialueita, jotka luokitellaan jatkossakin 2-luokkaan.
Pohjavesialueiden kartat on esitetty liitteissä 7, 21 ja 22.
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Yhteenveto Tornion pohjavesialueita koskevista muutoksista
Muutosten jälkeen Torniossa on seitsemän 1-luokan pohjavesialuetta, joista yksi
luokitellaan 1E-luokkaan, ja yhdeksän 2-luokan pohjavesialuetta. E-luokan
pohjavesialueita on kaksi. Torniossa ei muutosten jälkeen enää ole III luokan
pohjavesialueita. Yhteenveto Tornion pohjavesialueiden luokituksia koskevista
muutoksista on esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1. Yhteenveto Tornion pohjavesialueiden luokituksia koskevista muutoksista.
Pohjavesialueen
Tunnus
Vanha
Uusi luokka
Lisätietoja
nimi
luokka
Hannunmatinmaa A

1285102 A

I

1/
yhdistäminen

Yhdistetään A+B, luokitus ei
muutu -> Hannumatinmaa
(1285102)
Yhdistetään A+B, luokitus ei
muutu -> Hannumatinmaa
(1285102)
Luokitus ei muutu

Hannunmatinmaa B

1285102 B

I

1/
yhdistäminen

Kaakamoharju

1285107

II

2

Kainuunkylänmaa

1285112

III

E

Kaitaharju A

1285151 A

III

1/
yhdistäminen

Kaitaharju B

1285151 B

III

1/
yhdistäminen

Kaitaharju C

1285151 C

III

1/
yhdistäminen

Karhakkamaa

1285115

III

poistuu
luokituksesta

Kattilaharju

1285101

I

1E

Keltunmäki

1285140

II

2

Varsinainen luokitus ei muutu,
mutta luokitellaan lisäksi Eluokkaan (1E)
Luokitus ei muutu

Korkeamaa

1285104

I

1

Luokitus ei muutu

Korpikangas

1285113

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Korttovaara

1285114

III

2

Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Kyläjoenkangas

1285109

III

2

Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Laivakangas

1285110

II

2

Luokitus ei muutu

Lapinkula

1285103

II

2

Luokitus ei muutu

Liakka

1285125 B

III

2

Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Mellasalo

1285123

III

2

Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan, mutta
luokitellaan E-luokkaan
Yhdistetään A+B+C + Pahkamaa
(1-luokka) -> Pahkamaa
(1285106)
Yhdistetään A+B+C + Pahkamaa
(1-luokka) -> Pahkamaa
(1285106)
Yhdistetään A+B+C + Pahkamaa
(1-luokka) -> Pahkamaa
(1285106)
Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan
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Pohjavesialueen
nimi

Tunnus

Vanha
luokka

Uusi luokka

Lisätietoja

Mäntymaa

1285111

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Mäntymaa B

1285154

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Nivavaara

1285105

I

1

Nuottajärvenlehto

1285153

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Pahkamaa

1285106

I

1/
yhdistäminen

Palanutrova

1285152

III

poistuu
luokituksesta

Varsinainen luokitus ei muutu,
mutta yhdistetään Kaitaharju A:n,
B:n ja C:n kanssa -> Pahkamaa
(1285106)
Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Palovaara A

1285118 A

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Palovaara B

1285118 B

I

1

Pikku - ristijärvi

1285134

III

poistuu
luokituksesta

Rahkosenkangas

1285108

II

2

Luokitus ei muutu

Revonpesämaa

1285139

I

1

Luokitus ei muutu

Sorvasvaara

1285117

III

E

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan, mutta
luokitellaan E-luokkaan

Luokitus ei muutu

Pieni rajausmuutos, luokitus ei
muutu
Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan
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