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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. Valtaosa tässä kirjeessä esitetyistä luokitusmuutoksista perustuu POSKIhankkeen tuloksiin.
Tässä kirjeessä pohjavesialueiden luokituksia on tarkasteltu 25 Rovaniemen
kaupungin alueelle sijoittuvan pohjavesialueen osalta.
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Kolpeneen (1269802) pohjavesialueen rajauksen muuttaminen
Kolpene on vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (I luokka), joka sijaitsee
Rovaniemen kaakkoispuolella, rajoittuen pohjoisessa Ounasvaaraan, etelässä
Pöykkölän-Printtivaaran alueeseen, idässä Suonukkarakkaan/Toramojärveen ja
lännessä Kemijokeen. Noin kuusi kilometriä pitkä Kolpeneenharju on syntynyt kallion
ruhjeeseen ja sen aines on hiekkaa ja soraa. Kolpeneen pohjavesialueella sijaitsee
vuonna 1959 valmistunut vedenottamo. Pohjaveden muodostumisalueella ja sen
läheisyydessä pohjaveden päävirtaussuunta on kohti Kemijokea ja toisaalta myös
jossain
määrin
muodostumisalueen
läpi,
pohjoispuolen
korkeammasta
pohjavedenpinnan tasosta johtuen.
Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) Pohjois-Suomen yksikkö on toteuttanut
Kolpeneen pohjavesialueella harjun geologisen rakenneselvityksen. Tutkimuksen
yhtenä tavoitteena oli selvittää pohjavesialueen rajauksen oikeellisuutta ja
muutosmahdollisuuksia. Tutkimuksessa selvitettiin kallionpinnan korkokuvaa,
pohjavedenpinnan tasoa ja virtaussuuntia, pohjaveden laatua sekä muodostuman
rakennetta ja ominaisuuksia. Tutkimusmenetelminä käytettiin maaperäkairauksia,
painovoimamittauksia, maatutkaluotauksia ja maastokartoituksia. Maastotutkimukset
tehtiin vuoden 2014 aikana ja tulosten käsittely, analysointi ja raportointi saatiin
valmiiksi kesäkuussa 2015.
Rakenneselvityksen perusteella pohjavesialueen nykyinen rajaus kattaa tarvittavaa
laajemman alueen. GTK on esittänyt rakenneselvitystyön yhteydessä
pohjavesialueelle uuden rajausehdotuksen, jonka mukaan rajaus muuttuu
merkittävästi alueen etelä- ja pohjoisreunoilta.
Pohjavesialueen eteläpuolella vallitsevana maalajina on tiivis moreeni, minkä lisäksi
alueella on useita soita ja soistumia. Pohjavesipinta on eteläpuolella matalammalla
kuin harjun pohjoispuolella, ja tutkimusten mukaan pohjavesi virtaa lännen suuntaan
harjun suuntaisesti sekä jossakin määrin purkautuu etelää kohti. Pohjavesialueen
eteläpuolisen alueen yhteys pohjaveden varsinaiseen muodostumisalueeseen on
tutkimuksen perusteella epätodennäköinen, ja siksi pohjavesialueen etelärajaa
voidaan kaventaa reilusti, jolloin uusi rajaus sijoittuu Suonukkaojan tienoille.
Pohjavesialueen pohjoispuolella pohja- ja pintavedet virtaavat Ounasvaaran
jyrkähköä etelärinnettä pitkin Ounasrinteen eteläpuoliselle matalamman topografian
alueelle sekä itäpuolen tasaisemmalle, soistuneelle alueelle. Rinnealueen maaperä
on pääosin moreenia ja paikoin esiintyy kalliopaljastumia. Rakenneselvityksen
mukaan Linnuntien alue kerää jossakin määrin sinne suuntautuvia vesiä ja pidättää
veden kulkeutumisaikaa pohjaveden varsinaiselle muodostumisalueelle, kuten myös
Ounasrinteen eteläpuolen maaperä ja suoalueet. Pohjavesialueen pohjoisrajaa ei
kuitenkaan kavenneta yhtä paljon kuin etelärajaa, sillä pohja- ja pintavesien
päävirtaussuunta on rinnettä alas, eikä pohjoisosan yhteyttä pohjaveden
muodostumisalueeseen pystytty tutkimuksen perusteella täysin sulkemaan pois.
Pohjavesialueen uusi pohjoisraja ulotetaan siten Linnuntien tienoille.
ELY-keskus on rajausluonnoksen pohjalta määrittänyt pohjavesialueelle uuden rajan,
joka noudattaa pitkälti GTK:n laatimaa ehdotusta. Uuteen rajaukseen liittyen
pohjavesialueelle tehtiin maastokäynti lokakuussa 2016, jolloin rajaus pystytiin
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tarkistamaan maastossa. Vedenottamon alueella etelärajaa ulotettiin hieman
ehdotusta etelämmäksi. Pohjavesialueen muodostumisalueen raja pysyy samana
kuin ennenkin, ja pohjavesialue luokitellaan jatkossakin luokkaan 1. Pohjavesialueen
uusi ja vanha rajaus on esitetty liitteessä 1.
Mäntyvaaran pohjavesialueiden A ja B (1269801A ja 1269801B) yhdistäminen
Mäntyvaaran harjumuodostumaan sijoittuva pohjavesialue on jaettu A ja B alueiksi.
Mäntyvaara A:n pohjavesialue on vedenhankintaa varten tärkeä (luokka I) ja
Mäntyvaara B vedenhankintaan soveltuva (luokka II) pohjavesialue.
Mäntyvaaran alueella on tehty kairauksia maaperän laadun ja kerrospaksuuksien
tutkimiseksi sekä pohjaveden virtaussuuntien tarkistamiseksi kesällä 2014. Alueella
tehdyn tutkimuksen perusteella pisteestä UP1274 on alustavan arvioin mukaan
saatavissa pohjavettä noin 170 m3/d. Alueella on myös toiminnassa oleva
Mäntyvaaran vedenottamo sekä käytöstä poistettu vedenottamo.
Mäntyvaaran pohjavesialueilla tarkasteltiin pohjavesiolosuhteita pohjaveden
virtaussuuntien selvittämiseksi. Tehtyjen tutkimusten perusteella Mäntyvaaran
pohjavesialueen B virtaussuunta on kokonaisuudessaan kohti kaakkoa eli kohti
pohjavesialuetta A. Molemmilta pohjavesialueilta on saatavissa teknis-taloudellisesti
hyödynnettävissä oleva määrä pohjavettä.
Pohjavesialueiden luokitusohjeen (SYKE, 2016) mukaisesti pohjavesialueet rajataan
geologisena kokonaisuutena, minkä lisäksi Mäntyvaara A:n ja B:n pohjavesialueiden
välillä on hydraulinen yhteys. Pohjavesialueet A ja B tulee siten yhdistää. Uusi alue
tulee luokitella vedenhankintaa varten tärkeäksi (1-luokka) pohjavesialueeksi. Alueen
kokonaisantoisuuden arvioidaan olevan noin 600 m3/d.
Yhdistetyn pohjavesialueen nimi on Mäntyvaara ja sen uusi tunnus on 1269801.
Yhdistetyn pohjavesialueen rajaus on esitetty liitteessä 2 ja pohjavesialueiden
aikaisemmat rajaukset liitteessä 3.
Ala-Säynäjä-Vuopiolampi A:n (12699211A) poistaminen sekä Ala-SäynäjäVuopiolampi B-D:n (12699211B-D) yhdistäminen ja luokituksen nostaminen
Ala-Säynäjäjärvi-Vuopiolampi A-D on neljästä III luokan pohjavesialueesta koostuva
harjujakso, joka ulottuu Ala-Säynäjäjärveltä Raudanjoelle ja muodostuu neljästä
erillisestä harjuselänteestä. Harjujen materiaali on kivistä soraa ja soraa, lukuun
ottamatta eteläpäätä, jossa materiaali on soraista hiekkaa. Paikoitellen harjua peittää
ohut moreenikerros.
Pohjavesialue A koostuu erillisestä pienestä harjusta, jolla on harjoitettu
kotitarveottoa. Pohjavesialue B käsittää kolme harjumuodostumaa, jotka ovat selvästi
samaa harjujaksoa ja jotka jatkuvat alueen C puolelle. Pohjavesialueella D
muodostuma on kivinen ja teräväpiirteinen.
Lapin POSKI-hankkeen yhteydessä pohjavesialueilla A-D on luodattu yhteensä
viisitoista maatutkalinjaa ja tehty kolme maaperäkairausta. Alueelle B on asennettu
pohjavesiputki 42-1 alueen keskiosaan ja pohjavesiputki 42-2 alueen eteläosaan.
Kairauspisteessä 42-1 vuorottelevat soran ja hiekan kerrokset. Pohjaveden pinnan
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taso oli kairaushetkellä +144,0 m mpy, eli pohjaveden pinnan yläpuolisen aineksen
kerrospaksuus oli kahdeksan metriä. Kairauspisteessä 42-2 pinnalla on noin metrin
paksuinen savikerros, jonka alla on noin kymmenen metrin paksuinen hiekka- ja
soramoreenikerros. Moreenin alla on vielä kymmenen metrin paksuinen sorakerros ja
sekä noin neljän metrin paksuinen moreenikerros ennen kallion pintaa. Pohjaveden
pinnan taso oli kairaushetkellä +144,5 m mpy, eli pohjaveden pinnan yläpuolisen
aineksen kerrospaksuus oli 4,3 metriä.
Osa-alue C:n pohjavesiputki 42-3 on kairattu pohjavesialueen eteläosaan.
Kairauspisteen maaperän aines on vajaan 22 metrin syvyydellä sijaitsevaan
kalliopintaan asti soraa. Pohjaveden pinnan taso oli kairaushetkellä +140,2 m mpy ja
pohjaveden pinnan yläpuolisen aineksen kerrospaksuus oli 14,1 metriä.
Putkesta 42-1 suoritettiin ominaisantoisuuspumppaus. Pumppauksen yhteydessä
pohjaveden pinta oli yhdeksän metrin syvyydessä, minkä vuoksi maksimiteho jäi noin
50 m3/d -tasolle. Vesipinta pysyi kuitenkin koko pumppauksen ajan vakaana eikä
veden laadussa havaittu muutoksia. On oletettavaa, että alueelta on otettavissa
pohjavettä merkittävästi suurempia määriä. Pohjavesialueiden B-D yhteenlasketuksi
antoisuudeksi arvioitiin noin 500 m3/d ja alueen A antoisuudeksi 41 m3/d. Antoisuudet
on POSKI-hankkeessa laskettu pinta-alaan perustuen ja käyttäen imeytymiskerrointa
0,5.
Pohjavesialueiden B, C ja D välillä on hydraulinen yhteys. Pohjavesialueiden
luokitusohjeen (SYKE, 2016) mukaan alueet rajataan geologisina kokonaisuuksina ja
siten osa-alueet B-D tulee yhdistää. Yhdistetty alue soveltuu yhdyskunnan
vedenhankintaan ja se nostetaan pohjavesiluokkaan 2.
Pohjavesialue A arvioitiin riittämättömäksi yhdyskuntien vesihuollon kannalta, eikä
sillä havaittu olevan hydraulista yhteyttä alueisiin B-D. Siten Ala-Säynäjä-Vuopiolampi
A voidaan poistaa pohjavesiluokituksesta.
Yhdistetyn pohjavesialueen nimeksi tulee Ala-Säynäjäjoki ja sen uusi tunnus on
12699211. Yhdistetyn pohjavesialueen rajaus on esitetty liitteessä 4 ja alueiden
aikaisemmat rajaukset liitteessä 5.
Hautainmaan (12699249) pohjavesialueen luokituksen nostaminen
Hautainmaan III luokan pohjavesialue on laaja harjumuodostuma, jonka ydinosalle on
tyypillistä kumpu- ja kuoppamaasto. Alueen reunaosat koostuvat deltamaisista
rakenteista. Alue sijaitsee Rovajärven ampuma-alueen itäreunalla.
Lapin POSKI-hankkeen yhteydessä pohjavesialueella on luodattu viisi
maatutkalinjaa, jotka tukevat aikaisempaa arviota muodostumasta. Räjähdevaaran
vuoksi alueella ei tehty lisäkairauksia hankkeen aikana. Pohjavesialueelle on
Puolustusvoimien tilaamana asennettu pohjaveden havaintoputki vuonna 2006
alueen itäosan soranottoalueen eteläpuolelle. Kairauksen yhteydessä tehtyjen
aistinvaraisten havaintojen mukaan maaperä on noin 12 metrin syvyyteen asti
vaihtelevasti hiekkaa ja soraa. Kallion pinta on arvioitu olevan 12,2 metrin kohdalla,
mutta kalliovarmistusta ei tehty. Pohjaveden pinnan taso vaihteli putkesta elo-
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syyskuun vaihteessa 2006 tehdyissä mittauksissa tasolla +213–215 m mpy ja sen
yläpuolisen aineksen kerrospaksuus oli 6,5–7,7 metriä.
Pohjavesialueella arvioitiin maaperätietojen ja laajalla alueella esiintyvän lajittuneen
aineksen perusteella olevan merkittävää pohjaveden muodostumispotentiaalia. Alue
soveltuu siten yhdyskuntien vedenhankintaan ja se tulee nostaa luokkaan 2.
Pohjavesialueen rajaus on esitetty liitteessä 6.
Kolvavaara-Louejärvi A-C:n (12699106A-C) pohjavesialueiden yhdistäminen ja
luokituksen muuttaminen luokkaan 1E
Kolvavaara-Louejärven pohjavesialueet A, B ja C sijoittuvat itä-länsisuuntaiseen
harjujaksoon. Alueet A ja C on luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeiksi luokkaan I
ja B muuksi pohjavesialueeksi luokkaan III.
Kolvavaara-Louejärvi B:n pohjavesialue sijaitsee alueiden A ja C välissä. Aines on
pohjavesialue B:n ydinosissa soraa ja harjun pinnalla on lohkareita. Länsiosan
lievealueet ovat hyvin tasaisia ja koostuvat hiedalta vaikuttavasta aineksesta.
Muodostuman pohjataso laskee lännestä itään.
Pohjavesialueella B on Lapin POSKI-hankkeen yhteydessä luodattu kahdeksan
maatutkalinjaa, jotka tukevat aikaisempaa arviota lajiterajauksista ja aineksen
laadusta. Muodostuman kerrospaksuudeksi on arvioitu neljä metriä. Alueella ei tehty
POSKI-hankkeen
aikana
maaperäkairauksia
eikä
pohjavesitutkimuksia.
Maastotarkastelun ja maatutkaluotausten perusteella Kolvavaara-Louejärven osaalueiden välillä todettiin olevan hydraulinen yhteys. Pohjavesialueiden luokitusohjeen
(SYKE, 2016) mukaisesti alueet tulee yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi. Lisäksi
pohjavesialueella B sijaitsee Napapiirin Vesi Oy:n vedenottamo (Kolvanlampi), jolta
on vuonna 2015 otettu vettä keskimäärin 450 m3/d.
Harjujakson varrelle sijoittuu useampia lähteitä. Lapin ELY-keskus teki 27.7.2016
maastokäynnin kahdelle Kolvavaara-Louejärvi A:n itäpäässä sijaitsevalle lähteelle.
Lähteet ovat luonnontilaisia ja ne sijaitsevat jyrkässä harjurinteessä.
Pohjavesivaikutteisuutta ilmentää lähteiden lajisto, johon kuuluu mm. erilaisia
lehväsammalia (esim. lähdelehväsammal) ja suokeltto.
Luonnontilaisten lähteiden voidaan katsoa edustavan uuden pohjavesiluokan E
mukaista pohjavedestä suoraan riippuvaista pintavesi- tai maaekosysteemiä.
Yhdistetyn pohjavesialueen luokaksi tulee siten 1E.
Yhdistetyn pohjavesialueen nimi on Kolvavaara-Louejärvi ja sen uusi tunnus on
12699106. Yhdistetyn pohjavesialueen rajaus on esitetty liitteessä 7 ja alueiden
aikaisemmat rajaukset liitteessä 8.
Korvalan (12699212) pohjavesialueen luokituksen nostaminen
Korvalan III luokan pohjavesialue on reunamuodostuma, joka koostuu lajittuneesta
aineksesta ja on ainakin osittain moreenipeitteinen. Muodostuman eteläosan pinta on
paikoin kivinen.
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Pohjavesialueen keskiosassa on suurehko maa-ainesten ottamisalue, josta ainesta
on otettu arviolta 6-8 metrin paksuudelta. POSKI-hankkeessa montun pohjalle
asennettiin pohjavesiputki (49-1). Kairauspisteestä havaittiin hiekkaa noin 14 metrin
syvyydelle, jonka alla on noin kuuden metrin paksuinen hienohiedan kerros sekä
moreenia 24 metrin syvyydellä olevaan kallion pintaan saakka. Pohjaveden pinta oli
kairaushetkellä syvyydellä +144,2 m mpy ja pohjaveden pinnan yläpuolisen aineksen
kerrospaksuus siten 8,4 metriä.
Maaperäolosuhteiden perusteella alueella on kohtuulliset olosuhteet pohjaveden
muodostumiselle ja varastoitumiselle, vaikkei alue pinta-alansa puolesta olekaan
suuri. Alueella on potentiaalia yhdyskuntien vedenhankinnassa ja siten alueen
luokitus tulee nostaa luokkaan 2. Pohjavesialueen rajaus on esitetty liitteessä 9.
Mellalampi A-C:n (12699240A-C)
luokituksen nostaminen

pohjavesialueiden

yhdistäminen

ja

Mellalammen pohjavesialue koostuu kolmesta alueesta A, B ja C, jotka kaikki on
luokiteltu III luokkaan. Mellalampi A-C sijaitsee Pohtimolammen matkailukeskuksen
kupeessa ja on moreenipeitteinen harjumuodostuma. Harjumuodostuman aines on
hiekkavaltaista. Muodostuman pinnalla olevan moreenikerroksen paksuus vaihtelee
metristä muutamaan metriin ja paksuimmillaan se on muodostuman pohjoispäässä.
Lapin POSKI-hankkeen yhteydessä alueella tehtiin kaksi maaperäkairausta ja
luodattiin kuusitoista maatutkalinjaa. Pohjavesialue B:n eteläosan kairauksessa (452) havaittiin hiekkaisen soran, moreenin, soran ja hiekan vuorottelevia kerroksia.
Pohjaveden pinta oli kairauspisteessä havaintohetkellä tasolla +115.0 m mpy ja
pohjaveden yläpuolisen aineksen kerrospaksuus oli 17 metriä.
Pohjavesialue C:n eteläosan kairauksessa (45-1) havaittiin 2,5 metrin paksuisen
moreenikerroksen alapuolella noin 29 metrin paksuudelta kivistä soraa sekä pohjalla
ohut soramoreenin kerros 33 metrin syvyydellä olevaan kallion pinnan päällä.
Pohjaveden pinnan taso oli kairaushetkellä +100,4 m mpy ja pohjaveden pinnan
yläpuolisen aineksen kerrospaksuus oli havaintohetkellä 7,6 metriä.
Havaintoputkesta 45-2 yritettiin tehdä ominaisantoisuuspumppaus lokakuussa 2014,
mutta pohjaveden pinta oli pumppausten kannalta liian syvällä (9,6 metriä
maanpinnan alapuolella). Maaperätietojen perusteella on oletettavaa, että antoisuus
riittää yhdyskuntien tarpeisiin, ja arvio muodostuman pohjaveden määrästä on
POSKI-hankkeen havaintojen mukaan 660 m3/d.
Pohjavesialue voidaan tulosten perusteella nostaa 2-luokkaan ja samaan
geologiseen muodostumaan sijoittuvat pohjavesialueet tulee pohjavesialueiden
luokitusohjeen (SYKE, 2016) mukaisesti yhdistää. Yhdistetyn pohjavesialueen
nimeksi tulee Mellalampi ja sen uusi tunnus on 12699240. Yhdistetyn
pohjavesialueen rajaus on esitetty liitteessä 10 ja alueiden aikaisemmat rajaukset
liitteessä 11.
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Tavivaara A:n (12699253A) pohjavesialueen luokituksen nostaminen ja
Tavivaara B:n (12699253B) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Tavivaaran pohjavesialue koostuu kahdesta alueesta (A ja B). Tavivaara A on
deltamaisesti laajentunut harjumuodostuma, jonka aines on hiekkavaltaista.
Tavivaara A:n lounaispuolella sijaitseva pienialainen Tavivaara B muodostaa
laajentuman jatkeen.
Tavivaara A:n alueella tehtiin POSKI-hankkeessa kaksi maaperäkairausta
muodostuman pohjois- ja itäosaan. Kairausten yhteydessä asennettiin
pohjavesiputket. Lisäksi alueella luodattiin kaksi maatutkalinjaa. Pohjoisosan
kairauksessa kairaus lopetettiin kallion pintaan syvyydellä 27,5 metriä.
Kairauspisteen maaperä on hietaa ja hiekkaa, jonka alapuolella on hiekkamoreenia.
Pohjaveden pinta oli kairauksen aikana tasolla +88,1 m mpy ja pohjaveden pinnan
yläpuolisen aineksen kerrospaksuus oli 17,5 metriä. Itäosan kairauksessa kallion
pinta tavoitettiin syvyydeltä 26,5 metriä. Kairauspisteen maaperä oli kolmen metrin
syvyydelle saakka hiesua, jonka alapuolella on hienohietaa ja hietaa 12 metrin
syvyydellä alkavaan hiekkaiseen soraan saakka. Hiekkaisen soran alapuolella on
kivistä soraa kallion pintaan saakka. Pohjaveden pinnan taso oli kairaushetkellä
+89,8 m mpy ja sen yläpuolisen aineksen kerrospaksuus oli 17,1 metriä.
Ominaisantoisuuspumppauksia ei suoritettu johtuen pohjaveden tason syvyydestä,
mutta Tavivaara A:n pohjavesialueella on maaperäkerrosten perusteella hyvät
olosuhteet pohjaveden muodostumiselle ja varastoitumiselle. Alueen katsotaan
soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan ja voidaan siten nostaa luokkaan 2.
Tavivaara B:n alueella tehtiin pelkkiä maastotarkasteluja, joiden perusteella alueella
ei arvioitu olevan merkitystä yhdyskuntien vedenhankinnassa ja alue voidaan siten
poistaa pohjavesiluokituksesta.
Tavivaaran pohjavesialueiden A ja B rajaukset on esitetty liitteessä 12.
Tolosen (12699232) pohjavesialueen luokituksen nostaminen
Tolosen pohjavesialue sijaitsee Ounasjokivarressa, Tolosen kylän kohdalla. Alue on
moreenipeitteinen harjumuodostuma, joka käsittää kolme erillistä selännettä sekä
pienempiä kumpareita. Harjun aines on soraista hiekkaa. Pohjavesialueella tehtiin
Lapin POSKI-hankkeen yhteydessä kolme kairausta ja luodattiin kahdeksan
maatutkalinjaa.
Pohjavesialueen pohjoisosaan tehdyssä kairauspisteessä 44-1 vuorottelevat
yhteensä noin 29 metriä paksut soran ja hiekan kerrokset, joiden lisäksi soran alla on
noin kolmen metriä moreenia 32 metrin syvyydelle alkavaan kallioon tai kiviseen
moreeniin asti. Pohjaveden pinnan taso kairauspisteessä oli havaintohetkellä +112,1
m mpy ja pinnan yläpuolisen aineksen kerrospaksuus oli 8,7 metriä.
Kairauspisteeseen asennettiin pohjavesiputki.
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Kairauspiste 44-2 sijaitsee pohjavesialueen keskiosan itäpuolella ja maaperän aines
on hiekkaista soraa kahden metrin syvyydelle ja sen alla on moreenia aina 6,2 metrin
syvyydellä olevaan kallioon saakka. Pohjaveden pintaa ei havaittu.
Kairauspiste 44-3 sijaitsee pohjavesialueen keskiosan länsipuolella ja tässä
pisteessä maaperä on vaihtelevan laatuista soraa 19 metrin syvyydelle, jonka alla on
hiekkaa ja soraista hiekkaa sekä vuorottelevia sora- ja moreenikerroksia 34,5 metrin
syvyydellä olevaan kallioon saakka. Pohjaveden pinnan taso oli havaintohetkellä
+115,5 m mpy ja pinnan yläpuolisen aineksen kerrospaksuus oli 14,5 metriä.
Kairauspisteeseen asennettiin pohjavesiputki.
Alueella ei suoritettu ominaisantoisuuspumppauksia, koska pohjavedenpinta oli
pumppausten kannalta liian syvällä. Maaperätietojen perusteella on oletettavaa, että
alueen antoisuus riittää yhdyskuntien tarpeisiin. Pohjavesialue voidaan tulosten
perusteella nostaa 2-luokkaan.
Pohjavesialueen rajaus on esitetty liitteessä 13.
Jouttikeron (12699216) pohjavesialueen luokituksen nostaminen luokkaan 1E
Jouttikeron III luokan pohjavesialue on rantakerrostuma, joka on kerrostunut
Jouttikeron etelä- ja itäpuolisille rinteille. Jouttikeron aines on pääosin hiekkaista
soraa ja soraa, mutta muodostuman kapeassa länsiosassa sekä reunoilla aines on
hiekkaa. Lapin POSKI-hankkeen yhteydessä alueella luodattiin kaksi maatutkalinjaa
ja tehtiin kolme maaperäkairausta, joiden yhteydessä asennettiin myös
pohjavesiputket (43-1, 43-2 ja 43-3).
Muodostuman pohjoisosassa kairauspisteessä 43-1 havaittiin hiekkaa ja
hienohiekkaa noin seitsemän metrin paksuudelta ja sen alla moreenia, hiekkaa ja
hiekkamoreenia 17,5 metrin syvyydellä olevaan kalliopintaan saakka. Pohjaveden
pinta oli kairaushetkellä syvyydellä +145,6 m mpy, eli pohjaveden pinnan yläpuolisen
aineksen kerrospaksuus oli 15 metriä. Kairauspisteen 43-2 maaperän aines on
pinnalla hiekkaa runsaan metrin syvyydelle ja moreenia 13 metrin syvyydellä olevaan
kalliopintaan saakka. Pohjaveden pinta oli kairaushetkellä +179,5 m mpy, eli
pohjaveden pinnan yläpuolisen aineksen kerrospaksuus oli 11 metriä. Kairauspisteen
43-3 maaperän aines on hiekkaa kahden metrin syvyydelle saakka ja moreenia 13,5
metrin syvyydellä olevaan kalliopintaan asti. Pohjaveden pinta oli kairaushetkellä
+188,8 m mpy ja sen yläpuolisen aineksen kerrospaksuus oli 7,8 metriä.
POSKI-hankkeessa tehtyjen kairausten perusteella olosuhteet arvioitiin pohjaveden
muodostumisen kannalta heikohkoiksi. Pohjavesialueella kuitenkin muodostuu
pohjavettä melko runsaasti, sillä vettä purkautuu suurehkojakin määriä vaaran rinteen
lähteistä. Lapin ELY-keskus teki 13.9.2016 muutamalle lähteelle maastokäynnin,
jonka tavoitteena oli arvioida pohjavesialueen soveltumista E-luokkaan.
Maastokäynnillä tarkastetut lähteet arvioitiin yhtä lukuun ottamatta luonnontilaisiksi tai
luonnontilaisen kaltaisiksi. Joistakin lähteistä on vuosikymmeniä sitten otettu vettä,
mutta vedenottoon liittyvät rakenteet ovat pääosin hävinneet. Jouttikeron
lähdeympäristöissä havaittiin kasvavan pohjavesivaikutteista lajistoa, kuten
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heterahkasammalta,
lehväsammalia.

haprarahkasammalta,

lettorahkasammalta

ja

erilaisia

Saman maastokäynnin aikana saatiin maanomistajalta tietoja koskien
pohjavedenottoa alueella. Alueen pohjavettä käyttää juomavetenään useampi talous
ja alueelle on rakennettu kaivoja talousvedenottoa varten. Kyseiset taloudet ovat
riippuvaisia alueen pohjavedestä.
Vaaran rinteeseen kerrostuneen alueen pohjavesiolosuhteet ovat monimutkaiset ja
POSKI-hankkeen yhteydessä tehdyt kairaukset ovat sijoittuneet sellaisiin paikkoihin,
ettei niiden voida katsoa kattavasti kuvaavan koko pohjavesialueen tilannetta.
Koska alueelta otetaan pohjavettä yhdyskunnan vedenhankintaa varten, tulee
Jouttikeron pohjavesialue luokitella 1-luokkaan (vedenhankintaa varten tärkeä
pohjavesialue). Lisäksi lukuisten lähteiden ja niihin liittyvän pohjavesivaikutteisen
lajiston perusteella Jouttikeron pohjavesialueen voidaan katsoa edustavan
pohjavesialueluokan E tarkoittamaa pohjavedestä riippuvaista maa- tai
pintavesiekosysteemiä. Alueen luokaksi tulee siten 1E.
Pohjavesialueen rajaus on esitetty liitteessä 14.
Narkauksen (12699155) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Narkauksen III luokan pohjavesialue sijaitsee matalahkossa, lounaasta koilliseen
suuntautuvassa harjumuodostumassa. Pohjavesialueen lounaisosaan tehtiin yksi
maaperäkairaus (41-1). Kairauspisteen maaperä on koko 1,8 metrin paksuudeltaan
moreenia. Pohjaveden pintaa ei havaittu.
Narkausjärven puoleisessa osassa saattaa olla pohjaveden varastoitumiseen
soveltuvia maakerroksia, mutta alueen pinta-alan perusteella muodostuman
antoisuus ei ole yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta riittävä, minkä vuoksi
pohjavesialue voidaan poistaa pohjavesiluokituksesta.
Pohjavesialueen rajaus on esitetty liitteessä 15.
Sonka A-C:n (12699243A-C) pohjavesialueiden poistaminen luokituksesta
Songan pohjavesialueet A, B ja C on luokiteltu pohjavesialueluokkaan III.
Muodostumat ovat kerrostuneet kahden vaaran väliseen laaksoon Songan kylän
läheisyyteen.
Sonka A:n pohjavesialue on lähes pohjois-eteläsuuntainen harjujaksossa, jota on
hyödynnetty soranotolla jo pitkään. Muodostuman pohjoispää on kerrostunut
moreenin ja kallion päälle ja aines on soraista hiekkaa. Muodostuman pohjoisosassa
on laajoja monttualueita, joiden pintatasot vaihtelevat. Harjujakson eteläisin pää on
kapean salmen takana ja harju on tällä alueella matala ja pinta-alaltaan pieni.
Kerrospaksuus on muodostuman pohjoispäässä noin kaksi metriä ja eteläpäässä
noin kolme metriä. Sonka B sijoittuu korkeaan ja kapeaan, lähes itä-länsisuuntaiseen
harjuun. Sonka C sijaitsee Hongikkomaan rinteen eteläpuolella.
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Pohjavesialueilla on luodattu kolme maatutkalinjaa, joista kaksi Sonka A:n ja yksi
Sonka B:n alueella. Maatutkalinjat tukevat aikaisempaa arviota muodostumien
rajauksesta ja aineksen laadusta. Sonkajärvi-muodostuma on lähes itälänsisuuntainen harju, jonka pinta-ala on yhdeksän hehtaaria.
Alueella ei tehty hankkeen aikana maaperäkairauksia eikä pohjavesitutkimuksia.
Lapin ELY-keskuksen vuonna 2012 tekemissä tutkimuksissa todettiin, että Songan
osa-alueista ei saa otettua riittävästi vettä yhdyskuntien vedenhankintatarpeisiin.
Tutkimustulosten perusteella Songan pohjavesialueet A-C voidaan poistaa
pohjavesialueluokituksesta.
Pohjavesialueiden rajaukset on esitetty liitteessä 16.
Tuhnajajärvi A:n (12699239A) ja Tuhnajajärvi B:n (12699239B) poistaminen
pohjavesiluokituksesta
Tuhnajajärvi A ja B ovat III luokan pohjavesialueita, jotka sijaitsevat Tuhnajajärven
itärannalla, moreenipeitteisessä harjumuodostumassa. Muodostuma koostuu
kolmesta kapeasta harjuselänteestä ja harjun kerrospaksuus on keskimäärin 2,5
metriä. Muodostumassa ei ole leikkauksia.
Tuhnajajärvi A:n ja B:n alueella luodattiin kaksi maatutkalinjaa ja tehtiin
maastotarkasteluja. Niiden perusteella alueen pohjavesipotentiaali arvioitiin
alhaiseksi, eikä jatkotutkimuksia tehty. Alueella ei ole tarpeeksi lajittuneen aineksen
kerrostumia yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta ja Tuhnajärvi A ja B voidaan
poistaa pohjavesialueluokituksesta.
Pohjavesialueiden rajaukset on esitetty liitteessä 17.

Yhteenveto Rovaniemen pohjavesialueita koskevista muutoksista
Taulukossa 1 on esitetty yhteenveto Rovaniemen pohjavesialueita koskevista
luokitus- ja rajausmuutoksista. Muutokset koskevat yhteensä 25 pohjavesialuetta.
Pohjavesiluokituksesta poistuu kahdeksan aluetta, jotka tutkimusten perusteella eivät
sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan. 11 pohjavesialuetta yhdistetään siten, että ne
jatkossa muodostavat neljä pohjavesialuetta. Pohjavesialueiden yhdistäminen
perustuu pohjavesialueiden luokitusohjeeseen (SYKE, 2016), jonka mukaan samaan
geologiseen kokonaisuuteen sijoittuvat pohjavesialueet tulee yhdistää yhdeksi
kokonaisuudeksi. Yhdistämisten myötä luokituksesta poistuu siten teoreettisesti
seitsemän pohjavesialuetta. Viiden pohjavesialueen luokitus nousee 1- tai 2luokkaan. Lisäksi Kolpeneen 1-luokan pohjavesialueen rajausta on muutettu alueella
tehdyn rakenneselvityksen perusteella.
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Taulukko 1. Yhteenveto
rajausmuutoksista.
Numero/
tunnus

Pohjavesialueen nimi

Ala - säynäjä vuopiolampi
Ala - säynäjä 12699211B
vuopiolampi
Ala - säynäjä 12699211C
vuopiolampi
Ala - säynäjä 12699211D
vuopiolampi
12699211A

Rovaniemen

pohjavesialueilla
Lisätietoja

III

poistuu luokituksesta

ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan, pieni
alue

III

2 / yhdistäminen

B+C+D yhdistyy -> Ala-Säynäjäjoki (12699211)

III

2 / yhdistäminen

B+C+D yhdistyy -> Ala-Säynäjäjoki (12699211)

III

2 / yhdistäminen

B+C+D yhdistyy -> Ala-Säynäjäjoki (12699211)

III

2

12699216

Jouttikero

III

1E

Kolpene
Kolvavaara –
12699106A
louejärvi
Kolvavaara –
12699106B
louejärvi
Kolvavaara –
12699106C
louejärvi

I

1

I

1E / yhdistäminen

III

1E / yhdistäminen

I

1E / yhdistäminen

12699212

III

2

12699240A Mellalampi

III

2 / yhdistäminen

12699240B Mellalampi

III

2 / yhdistäminen

12699240C Mellalampi

III

2 / yhdistäminen

1269801 A

Mäntyvaara

I

1 / yhdistäminen

1269801 B

Mäntyvaara

II

1 / yhdistäminen

12699155

Narkaus

III

poistuu luokituksesta

12699243A Sonka

III

poistuu luokituksesta

12699243B Sonka

III

poistuu luokituksesta

12699243C Sonka

III

poistuu luokituksesta

12699253A Tavivaara

III

2

12699253B Tavivaara

III

poistuu luokituksesta

12699232

III

2

12699239A Tuhnajajärvi

III

poistuu luokituksesta

12699239B Tuhnajajärvi

III

poistuu luokituksesta

Tolonen

ja

Uusi luokka

Hautainmaa

Korvala

luokitus-

Vanha
luokka

12699249

1269802

tehdyistä

soveltuu tutkimusten perusteella yhdyskuntien
vedenhankintaan
useita lähteitä; aluetta käytetään yhdyskunnan
vedenhankintaan
rajausmuutos
lähteitä, A+B+C yhdistyy -> Kolvavaara-Louejärvi
(12699106)
lähteitä, A+B+C yhdistyy -> Kolvavaara-Louejärvi
(12699106)
lähteitä, A+B+C yhdistyy -> Kolvavaara-Louejärvi
(12699106)
soveltuu tutkimusten perusteella yhdyskuntien
vedenhankintaan
soveltuu tutkimusten perusteella yhdyskuntien
vedenhankintaan, yhdistyy A+B+C -> Mellalampi
(12699240)
soveltuu tutkimusten perusteella yhdyskuntien
vedenhankintaan, yhdistyy A+B+C -> Mellalampi
(12699240)
soveltuu tutkimusten perusteella yhdyskuntien
vedenhankintaan, yhdistyy A+B+C -> Mellalampi
(12699240)
A+B yhdistyy -> Mäntyvaara (1269801)
A+B yhdistyy -> Mäntyvaara (1269801)
ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan, pieni
alue
ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan, ei
saada riittävästi vettä
ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan, ei
saada riittävästi vettä
ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan, ei
saada riittävästi vettä
soveltuu tutkimusten perusteella yhdyskuntien
vedenhankintaan
ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan, pieni
alue
soveltuu tutkimusten perusteella yhdyskuntien
vedenhankintaan
ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan, liian
pienet lajittuneen aineksen kerrokset
ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan, liian
pienet lajittuneen aineksen kerrokset
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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.
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