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1. JOHDANTO
1.1 Yleistä
Lapin ELY-keskus on kesällä ja syksyllä 2018 tehnyt pohjavesialueiden luokitukseen liittyviä selvityksiä Ranuan kunnan alueella. Tutkimuksissa on selvitetty III luokan pohjavesialueiden soveltuvuutta yhdyskuntien vedenhankintaan. Tutkimukset ovat sisältäneet maaperäkairauksia, ominaisantoisuuspumppauksia, maastotarkasteluja ja lähteiden virtaamamittauksia.
Tutkimusten suunnittelusta ja toteutuksesta maastossa ovat vastanneet suunnittelija Anne Lindholm
ja rakennusmestari Aulis Ruotsalainen. Raportoinnista on vastannut Anne Lindholm.

1.2 Aikaisempi tutkimusaineisto
Tutkimukset koskevat III luokan pohjavesialueita, joilla ei aikaisemmin ole suoritettu maaperäkairauksia tai ominaisantoisuuspumppauksia.

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. Samaan hydrogeologiseen kokonaisuuteen sijoittuvat pohjavesialueet tulee ohjeistuksen mukaisesti yhdistää (Pohjavesialueet – opas
määrittämiseen, luokitukseen ja suojelusuunnitelmien laadintaan, Ympäristöministeriö, 2018).
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2. MENETELMÄT
2.1 Maaperäkairaukset
Kairauspaikat ja mahdolliset ominaisuusantoisuuspumppauspaikat valittiin maastotarkastelun perusteella. Kairauspaikoiksi valittiin ensisijaisesti sellaisia paikkoja, joiden perusteella saataisiin hyvä
yleiskäsitys alueen maaperän aineksesta ja muodostuman yleisestä rakenteesta, ja jotka soveltuisivat mahdollisimman hyvin ominaisantoisuuspumppauksen tekemiseen. Kalliovarmistuksia ei tämän
tutkimuksen yhteydessä pääsääntöisesti tehty, ja kairaussyvyydet olivat keskimäärin noin 8-15 metriä. 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 52/60 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 300 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 tehtiin myös pohjavesialueiden rajauksiin liittyviä tarkistuksia. Maastotarkastelut tehtiin kesällä ja syksyllä 2018, lukuun ottamatta virtaamamittauksia, joista valtaosa pyrittiin tekemään jo talvella 2018.
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3. MAAPERÄSELVITYKSET JA OMINAISANTOISUUSPUMPPAUKSET
3.1 Hyöteikkö (12683135)
Tutkimusalueen kuvaus
Hyöteikön pohjavesialue sijoittuu pohjois-eteläsuuntaiseen harjumuodostumaan, rajoittuen pääosin
soihin ja moreenimaihin. Muodostuman pinnassa on rantakerrostumia. Pohjavesialue on luokiteltu
III luokkaan. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,98 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala on 0,62 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 340 m3/d.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP2, joka sijoittuu muodostuman eteläpuoliskon itäreunalle. Maaperän aines oli tutkimuspisteessä PVP2 pinnassa hienoa hiekkaa neljän metrin syvyyteen saakka, jonka alla oli hiekkaa ja soraa noin yhdeksän metrin syvyyteen saakka. Kairauspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki, jonka päästä mitattuna pohjavesipinta oli 0,92 metrin
syvyydessä. Havaintoputkesta suoritettiin lyhytkestoinen ominaisantoisuuspumppaus, jonka perusteella pisteestä saadaan pohjavettä noin 140 m3/d. Maaperäkairauksen tulokset on esitetty taulukossa 1 ja sijainti kuvassa 1.
Taulukko 1. Hyöteikön kairaustulokset.
PVP2, Hyöteikkö (30.5.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0-4.0

hHk

4.0-5.4

Hk

5.4-9.2
Sr
Pohjavedenpinta 0,92 m putken päästä (putken pää
maanpinnasta 0,2 m).
Antoisuuspumppaus teholla 1,6 L/s = 138 m3/d

Johtopäätökset
Hyöteikön pohjavesialue sijoittuu harjumuodostumaan, jonka aines on alueen eteläpuoliskoon tehdyn maaperäkairauksen perusteella pääosin hiekka- ja soravaltaista. Tutkimuspisteestä tehdyn ominaisantoisuuspumppauksen perusteella pisteestä saadaan pohjavettä vähintään noin 140 m3/d, ja
koko pohjavesialueelta enemmänkin. Pohjavesialueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan ja se tulee luokitella 2-luokkaan.
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Kuva 1. Hyöteikön pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.
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3.2 Jäkälämaa (12683113)
Tutkimusalueen kuvaus
Jäkälämaan pohjavesialue sijoittuu koillis-lounassuuntaiseen harjumuodostumaan, joka kohoaa ympäristöstään noin 10-15 metriä. Muodostuma koostuu kahdesta peräkkäisestä selänteestä, joista
toisessa on harjoitettu maa-ainestenottoa.
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,73 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala
on 0,39 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 210 m3/d. Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP29, joka sijoittuu alueen keskiosassa sijaitsevalle
maa-ainestenottoalueelle. Kairauspisteessä maaperän aines oli soraa runsaan seitsemän metrin syvyyteen saakka, jonka alla oli hiekkaa noin kymmenen metrin syvyyteen saakka. Tätä syvemmälle
ei kairattu. Kairauspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki, jonka päästä mitattuna pohjavesipinta oli 5,22 metrin syvyydessä. Havaintoputkesta tehdyn antoisuuspumppauksen perusteella
pisteen antoisuus on noin 30-40 m3/d. Maaperäkairauksen tulokset on esitetty taulukossa 2 ja sijainti
kuvassa 2.
Taulukko 2. Jäkälämaan kairaustulokset.
PVP29, Jäkälämaa (27.6.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0-7.6

Sr

7.6-10.2
Hk
Pohjavedenpinta putken päästä 5,22 m (putken
pää maanpinnasta 1,05 m).
Antoisuus noin 30-40 m3/d.

Johtopäätökset
Jäkälämaan pohjavesialue sijoittuu harjumuodostumaan, jonka keskiosassa tehtiin yksi maaperäkairaus. Kairauksen perusteella maaperän aines koostuu lajittuneesta sorasta ja hiekasta. Lajittuneen aineksen kerrokset ulottuvat ainakin kymmenen metrin syvyyteen. Kairauspisteestä tehdyn
antoisuuspumppauksen perusteella pisteen antoisuus on noin 30-40 m3/d. Maaperäolosuhteet pohjavesialueella ovat kuitenkin pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta hyvät, ja koko
pohjavesialeen antoisuus ylittää 100 m3/d. Pohjavesialueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, ja se tulee luokitella 2-luokkaan.
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Kuva 2. Jäkälämaan pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.
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3.3 Korppikangas (12683130)
Tutkimusalueen kuvaus
Korppikankaan III luokan pohjavesialue sijoittuu pohjois-eteläsuuntaiseen, melko laakeaan muodostumaan, jonka pinnassa on rantakerrostumia. Alueen keskiosassa on harjoitettu maa-ainestenottoa.
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,74 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala
on 0,47 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 260 m3/d.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueen keskiosassa tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP1, joka sijaitsee maa-ainestenottamisalueen itäpuolella. Maaperän aines oli kairauspisteessä soraa 5,2 metrin syvyydessä alkavaan
peruskallion pintaan saakka. Kairareikä oli kuiva, eikä havaintoputkea siten asennettu. Maaperäkairauksen tulokset on esitetty taulukossa 3 ja sijainti kuvassa 3.
Taulukko 3. Korppikankaan kairaustulokset.
PVP1, Korppikangas (30.5.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0-5.2

Sr

5.2-10

Ka

Kairareikä kuiva, ei asennettu havaintoputkea

Johtopäätökset
Pohjavesialueen keskiosaan tehdyn maaperäkairauksen perusteella peruskallion päällinen kerrospaksuus jää alueella melko ohueksi, mikä näkyy myös mataliksi jääneinä maa-ainestenottoalueina.
Peruskallion pinnan läheisyys viittaa siihen, että muodostuma ei varsinaisesti ole harju, vaan rantavoimat ovat kerrostaneet kalliokohouman rinteille lajittunutta ainesta. Maa-ainestenottamisen myötä
myös suuri osa lajittuneen aineksen kerrostumista on kaivettu pois. Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja etenkin varastoitumisen kannalta ovat alueella siten heikot. Pohjavesialue voidaan
poistaa pohjavesialueluokituksesta.
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Kuva 3. Korppikankaan pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.
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3.4 Korvakangas A, B, C ja D (12683126A-D)
Tutkimusalueen kuvaus
Korvakankaan pohjavesialueet A, B, C ja D sijoittuvat laajaan ja topografialtaan vaihtelevaan muodostumakokonaisuuteen, joka käsittää harjuselänteitä, rantakerrostumia ja suppia. Suppia on erityisen runsaasti Korvakangas A:n alueella. Muodostuma rajoittuu suoalueisiin, kallioihin ja moreenimaihin. Lisäksi Korvakangas A rajoittuu itäpäästään Korvajärveen, ja alueella on hiekkaranta.
Kaikki neljä pohjavesialuetta on luokiteltu III luokkaan. Pohjavesialueiden kokonaispinta-alat ja pohjaveden varsinaisten muodostumisalueiden alat sekä laskennalliset antoisuudet on esitetty alla:
Kokonaispinta-ala
Korvakangas A
Korvakangas B
Korvakangas C
Korvakangas D

Muodostumisalueen pinta-ala

2

3,34 km
1,55 km2
1,19 km2
0,51 km2

2

2,25 km
1,08 km2
0,85 km2
0,27 km2

Laskennallinen antoisuus
1200 m3/d
600 m3/d
465 m3/d
150 m3/d

Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Korvakangas A:n alueella tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP5, joka sijaitsee alueen luoteispään vanhalla maa-ainestenottamisalueella (kuva 4). Kairauspisteessä vuorottelivat soran, hiekan ja kivisen
aineksen kerrokset 8,2 metriin saakka, jota syvemmälle ei kairattu. Pohjavedenpinta oli putken
päästä mitattuna kolmen metrin syvyydessä. Kairauspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki, josta tehtiin lyhytkestoinen ominaisantoisuuspumppaus. Sen perusteella tutkimuspisteestä
saadaan pohjavettä vähintään 130 m3/d. Kairaustulokset on esitetty taulukossa 4 ja kairauspisteen
sijainti kuvassa 6.
Taulukko 4. Korvakangas A:n kairaustulokset.
PVP5, Korvakangas A (31.5.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0-2.2

Sr

2.2-5.2

Hk

5.2-6.6

Sr

6.6-7.4

Ki

7.4-7.6

Sr

7.6-8.0

Ki

8.0-8.6
Sr
Pohjavedenpinta putken päästä 3,0 m (putken pää
maanpinnasta 0,15 m).
Antoisuuspumppaus teholla 1,5 L/s = noin 130 m3/d.
Kuva 4. Korvakangas A:n pohjavesialueelle asennettu pohjaveden havaintoputki sijaitsee vanhalla
maa-ainestenottoalueella.
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Pohjavesialueilla B, C ja D tehtiin maastotarkasteluja, joiden perusteella alueet kohoavat ympäristöstään hieman vähemmän kuin A, minkä lisäksi geomorfologisia ominaispiirteitä, kuten suppia, on
vähemmän. Alueet kuitenkin sijoittuvat selvästi samaan muodostumaan, jossa Korvakangas A:n alueella sijaitsee varsinainen harjuselänne, ja B:n, C:n ja D:n alueelle sijoittuu muodostuman lievealueita ranta- ja tuulikerrostumineen (kuva 5). Alueiden A, B ja C rajalla kulkeva uoma on matala, eikä
sen katsota katkaisevan muodostumaa. Pohjavesialueet muodostavat hydrogeologisen kokonaisuuden, ja ne tulee siten yhdistää. Maastotarkastelun perusteella yhdistetyn pohjavesialueen rajausta
kuitenkin korjataan länsi/lounaisosasta, josta ulkopuolelle rajataan kalliopaljastumien alue. Tällä alueella ei katsota olevan vaikutusta pohjavesialueeseen.

Kuva 5. Korvakankaan
muodostuman
pinnassa aines on pääosin hiekkaista, ja liittyy ranta- ja tuulikerrostumiin. Kuva: Anne
Lindholm

Johtopäätökset
Korvakankaan pohjavesialueet A, B, C ja D sijoittuvat laajaan ja monimuotoiseen harjumuodostumaan. Korvakangas A:n alueella tehdyn maaperäkairauksen perusteella alueella on paksuhkot lajittuneen aineksen kerrokset, jotka koostuvat pääosin sorasta ja kivisestä aineksesta. Kairauspisteeseen asennetusta havaintoputkesta tehdyn ominaisantoisuuspumppauksen perusteella pisteestä
saadaan pohjavettä vähintään 130 m3/d, ja koko pohjavesialueen potentiaali on huomattavasti suurempikin. Pohjavesialueilla B, C ja D tehtiin maastotarkasteluja, joiden perusteella kaikki neljä pohjavesialuetta muodostavat hydrogeologisen kokonaisuuden ja ne tulee siten yhdistää. Yhdistetyn
pohjavesialueen rajausta korjataan länsiosasta pienemmäksi kalliopaljastumien osalta. Olosuhteet
pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat yhdistetyllä pohjavesialueella hyvät,
ja alue tulee siten luokitella 2-luokkaan. Yhdistetyn pohjavesialueen nimi on Korvakangas ja sen
uusi tunnus on 12683126.
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Kuva 6. Korvakankaan pohjavesialueiden A, B, C ja D rajaukset sekä kairauspisteen sijainti.

15/38

3.5 Kupinavaara (12683134)
Tutkimusalueen kuvaus
Kupinavaaran III luokan pohjavesialue sijaitsee lähes pohjois-eteläsuuntaisessa harjumuodostumassa, joka rajoittuu pääosin soihin ja moreenimaihin. Alueella on vanhoja kotitarveottamisalueita.
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 2,04 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala
on 1,2 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 660 m3/d.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueen pohjoispäässä tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP4. Kairauspiste sijaitsee vanhalla
maa-ainestenottamisalueella. Maaperän aines oli kairauspisteessä soraa ja isokivistä soraa 8,4 metrin syvyyteen saakka, jota syvemmälle ei kairattu. Pohjavedenpinta oli kairauspisteessä 2,31 metrin
syvyydessä putken päästä mitattuna. Tutkimuspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki,
josta suoritettiin ominaisantoisuuspumppaus. Sen mukaan pisteestä saadaan pohjavettä vähintään
120 m3/d. Kairaustulokset on esitetty taulukossa 5 ja kairauspisteen sijainti kuvassa 7.
Taulukko 5. Kupinavaaran kairaustulos.
PVP4, Kupinavaara (31.5.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0-2.4

Sr

2.4-8.4
Isokivinen Sr
Pohjavedenpinta putken päästä 2,31 m (putken pää
maanpinnasta 0,15 m).
Antoisuuspumppaus teholla 1,4 L/s = noin 120 m3/d.

Lisäksi pohjavesialueen länsirinteessä on inventoinnin mukaan lajistoltaan runsas tihkupinta, joka
on E-luokan tarkoittama pohjavedestä suoraan riippuvainen, merkittävä, luonnontilainen ja muun
lainsäädännön nojalla suojeltu ekosysteemi.
Johtopäätökset
Kupinavaaran pohjavesialue sijoittuu lähes pohjois-eteläsuuntaiseen harjumuodostumaan, jonka aines on maaperäkairauksen perusteella soraa ja isokivistä soraa. Tutkimuspisteestä suoritetun ominaisantoisuuspumppauksen perusteella pisteestä saadaan pohjavettä vähintään 120 m3/d, ja koko
pohjavesialueen antoisuus on suurempikin. Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat alueella hyvät, ja alueen katsotaan siten soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Lisäksi alueella sijaitseva tihkupinta on E-luokan tarkoittama ekosysteemi. Alue tulee siten luokitella 2E-luokkaan.
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Kuva 7. Kupinavaaran pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.
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3.6 Kämänpalo (12683500)
Tutkimusalueen kuvaus
Kämänpalon pohjavesialue sijoittuu Kämänpalon vaaran koillisrinteeseen. Alue rajoittuu avokallioihin ja ojitettuihin soihin. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,32 km2 ja pohjaveden varsinaisen
muodostumisalueen ala on 0,66 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 360 m3/d. Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueen keskiosaan tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP30. Maaperän aines oli kairauspisteessä 5,3 metrin syvyydessä alkavaan peruskallion pintaan saakka soraista moreenia. Pohjavesipintaa ei havaittu, eikä kairauspisteeseen asennettu pohjaveden havaintoputkea. Kairaustulokset on
esitetty taulukossa 6ja kairauspisteen sijainti kuvassa 8.
Taulukko 6. Kämänpalon kairaustulos.
PVP30, Kämänpalo (27.6.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0-5.3

SrMr

5.3-8.6

Ka

Ei asennettu pohjaveden havaintoputkea.

Johtopäätökset
Kämänpalon vaaran rinteeseen sijoittuvalla pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, jonka perusteella peruskallionpinnan päällä olevat soraisen moreenin kerrokset ovat melko ohuet. Pohjavedenpintaa ei kairauksessa havaittu lainkaan, eikä kairauspisteeseen asennettu pohjaveden havaintoputkea. Tutkimuksen perusteella olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat alueella heikot, ja pohjavesialue voidaan siten poistaa luokituksesta.
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Kuva 8. Kämänpalon pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.
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3.7 Leililampi (12683127)
Tutkimusalueen kuvaus
Leililammen pohjavesialue sijaitsee itä-länsisuuntaisessa muodostumassa, joka rajoittuu etelässä ja
idässä suohon, pohjoisessa Leililampeen ja lännessä kallioihin sekä suohon. Alue käsittää selänteitä
ja suppia, ja muodostuman reunat laskevat melko jyrkästi kohti pohjoispuolista Leililampea. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,88 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala on
0,47 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 260 m3/d. Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueen länsiosaan tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP6. Maaperän aines oli koko kairatulta
kymmenen metrin syvyydeltä hienoa hiekkaa. Kairauspisteeseen ei hienojakoisen aineksen vuoksi
asennettu pohjaveden havaintoputkea. Maaperäkairauksen tulokset on esitetty taulukossa 7 ja pisteen sijainti kuvassa 9.
Taulukko 7. Leililammen kairaustulos.
PVP6, Leililampi (31.5.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0-10
hHk
Ei asennettu havaintoputkea, maa-aines hienojakoista.

Johtopäätökset
Leililammen pohjavesialue sijoittuu itä-länsisuuntaiseen harjumuodostumaan, joka käsittää melko
jyrkkärinteisiä selänteitä ja suppamaastoa. Pohjavesialueella tehdyn maaperäkairauksen perusteella aines on hienoa hiekkaa koko kymmenen metrin kairasyvyydeltä, eikä kairauspisteeseen tämän vuoksi asennettu pohjaveden havaintoputkea. Kairauspiste sijoittuu muodostuman lievealueelle, jossa aines on hienojakoisempaa kuin varsinaisen harjuytimen alueella, jolloin kairauspiste
edustaa varsinaisen muodostuman ainesta hieman huonommin. Aines on todennäköisesti karkeampaa harjumuodostuman ytimen alueella. Lisäksi kymmenen metrin kerrospaksuus jo muodostuman
lievealueella viittaa siihen, että lajittuneen aineksen kerrokset ovat muodostumassa paksut.
Hienohiekan ei myöskään katsota olevan pohjaveden muodostumisen kannalta liian hienojakoisa,
sillä pohjavesialueiden varsinaiset muodostumisalueet määritetään siten, että maaperän läpäisevyys on vähintään hienohiekan läpäisevyyttä vastaava. Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on noin 260 m3/d, jolloin alueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, ja se
tulee luokitella 2-luokkaan.

20/38

Kuva 9. Leililammen pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.
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3.8 Likokangas (12683133)
Tutkimusalueen kuvaus
Likokankaan pohjavesialue sijoittuu pohjois-eteläsuuntaiseen muodostumaan, jossa on sekä harjumaisia että deltamaisia piirteitä. Pohjavesialue rajoittuu pääosin soihin. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,79 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala on 0,4 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 220 m3/d. Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueen lounaisosassa tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP31. Kairauspisteessä aines oli pintaosassa noin kuuden metrin syvyyteen saakka hienohiekkaa, jonka alla alkoivat lajittuneen soran
kerrokset kymmenen metrin syvyyteen saakka, jota pidemmälle ei kairattu. Kairauspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki, jonka päästä mitattuna pohjavedenpinta oli 3,58 metrin syvyydessä. Havaintoputkesta tehdyn antoisuuspumppauksen perusteella pisteestä saadaan pohjavettä
yli 200 m3/d. Maaperäkairauksen tulokset on esitetty taulukossa 8 ja pisteen sijainti kuvassa 10.
Taulukko 8. Likokankaan kairaustulos.
PVP31, Likokangas (27.6.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0-6.0

hHk

6.0-10.3
Sr
Pohjavedenpinta putken päästä 3,58 m (putken
pää maanpinnasta 0 m).
Antoisuuspumppaus teholla 2,4 L/s = yli 200
m3/d.

Johtopäätökset
Likokankaan pohjavesialueen lounaisosassa tehtiin yksi maaperäkairaus, jonka perusteella maaperän aines on pinnan hienon hiekan alla lajittunutta soraa. Tutkimuspisteestä suoritetun antoisuuspumppauksen perusteella pisteen antoisuus on erittäin hyvä, yli 200 m3/d, minkä perusteella lajittuneen soran kerrokset todennäköisesti jatkuvat vielä kairattua kymmentä metriä syvemmällekin. Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat alueella hyvä, ja alue soveltuu
yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialue tulee siten luokitella 2-luokkaan.
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Kuva 10. Likokankaan pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.
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3.9 Puolivälinkumpu (12683136)
Tutkimusalueen kuvaus
Puolivälinkummun pohjavesialue sijaitsee luode-kaakkosuuntaisessa muodostumassa, joka rajoittuu pääosin moreenimaihin. Muodostuma on pinnaltaan laakea ja kohoaa ympäristöstään 5-10 metriä. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,89 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen
ala on 0,58 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 320 m3/d. Pohjavesialue on luokiteltu III
luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP3, joka sijoittuu alueen itäosaan (kuva 11). Maaperän aines oli tutkimuspisteessä pinnassa moreenia, jonka alla oli noin viiteen metriin saakka hienoa hiekkaa ja sen alla silttimoreenia seitsemän metrin syvyyteen saakka, josta tavoitettiin peruskallion pinta. Kairauspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki, mutta ominaisantoisuuspumppausta ei pystytty tekemään liian hienojakoisen aineksen vuoksi. Maaperäkairauksen tulokset
on esitetty taulukossa 9 ja pisteen sijainti kuvassa 12.
Taulukko 9. Puolivälinkummun kairaustulos.
PVP3, Puolivälinkumpu (30.5.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0-0,4

Mr

0.4-5.2

HHk

5.2-7.0

SiMr

7.0-10
Ka
Antoisuuspumppausta ei pystytty tekemään liian
hienojakoisen aineksen vuoksi.

Kuva 11. Puolivälinkummun itäosassa sijaitsevaan kairauspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki.

Johtopäätökset
Puolivälinkummun pohjavesialue sijoittuu laakeaan, luode-kaakkosuuntaiseen muodostumaan. Alueella tehtiin yksi maaperäkairaus, jonka perusteella aines on pääosin hienoa hiekkaa ja moreenia.
Ominaisantoisuuspumppausta ei pystytty tekemään liian hienojakoisen aineksen vuoksi. Tutkimusten perusteella olosuhteet pohjaveden muodostumisen kannalta ovat alueella heikot johtuen hienojakoisesta, moreenimaisesta aineksesta. Pohjavesialueen ei siten katsota soveltuvan yhdyskuntien
vedenhankintaan, ja se voidaan poistaa luokituksesta.
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Kuva 12. Puolivälinkummun pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.
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4. MAASTOTARKASTELUT
4.1 Alasalmi (12683132)
Alasalmen III luokan pohjavesialue sijoittuu itä-länsisuuntaiseen, matalaan harjumuodostumaan,
joka rajoittuu etelässä ja idässä jokeen, lännessä Luminkajärveen ja pohjoisessa suohon. Alueella
sijaitsevan vanhan maa-ainestenottoalueella tehtyjen maastohavaintojen perusteella aines on alueella pääosin hiekkavaltaista ja kerrospaksuudet ovat ohuet. Pohjavesialue on melko pienialainen,
ja sen laskennallinen antoisuus on alle 100 m3/d. Pohjavesialueen ei heikon antoisuutensa ja huonon
varastotilavuutensa vuoksi katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 1.

4.2 Juuriharju (12683137)
Juuriharjun III luokan pohjavesialue sijoittuu melko pienialaiseen muodostumaan, joka rajautuu pääosin suoalueisiin. Muodostuma on melko matala. Aines on ainakin pintaosissa hiekkavaltaista. Pohjavesialueella ei havaittu selkeää pohjaveden purkautumispaikkaa ja on mahdollista, että muodostuma voi jakaa veden eri suuntiin, jolloin pohjavesiolosuhteet ovat yhdyskuntien vedenhankinnan
kannalta haasteelliset. Pohjavesialue on myös pienialainen, ja alueelta saatavan veden määrä jää
vähäiseksi. Pohjavesialueen ei siten katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 2.

4.3 Kelankylä-Siuruakangas A, B ja C (12683502A, 12683502B ja 12683502C)
Kelankylä-Siuruankangas A ja B sijoittuvat luode-kaakkosuuntaiseen harjumuodostumaan. III luokkaan luokitellut pohjavesialueet A ja B muodostavat alueen länsipään ja I luokkaan luokiteltu pohjavesialue C itäosan. Pohjavesialue C kattaa suurimman osan muodostumasta. Alueella tehdyn maastotarkastelun perusteella pohjavesialueet A, B ja C muodostavat hydrogeologisen kokonaisuuden,
ja alueet tulee siten yhdistää. Pohjavesialueilla A ja B on asutusta ja niiden pintaa on muokattu,
lisäksi alueiden A ja B välissä kulkee kapeahko jokiuoma. Luonnontilaisempaa aluetta C tarkasteltaessa voidaan havaita, että muodostuman kerrospaksuudet ovat suuret ja lajittuneen aineksen kerrokset jatkuvat myös alueiden A ja B muokatun pinnan alla. Lajittuneen aineksen kerrosten voidaan
myös olettaa jatkuvan alueiden A ja B rajalla kulkevan jokiuoman alla. Yhdistetty pohjavesialue luokitellaan 1-luokkaan Kelankylä-Siuruakangas C:n mukaan, sillä alueella sijaitsee Kelankylän vesiosuuskunnan vedenottamo. Yhdistetyn alueen rajausta korjataan hieman pienemmäksi alueen länsipäästä. Yhdistetyn alueen uudeksi nimeksi tulee Kelankylä ja sen uusi tunnus on 12683502.
Pohjavesialueiden kartta on esitetty liitteessä 2.

4.4 Koikkurinlampi A, B ja C (12683120A, 12683120CB ja 12683120C)
Koikkurinlammen pohjavesialueet A, B ja C sijoittuvat pohjois-eteläsuuntaiseen harjumuodostumaan, josta pohjavesialue A muodostaa eteläisimmän osan, B keskiosan ja C pohjoisosan. Pohjavesialueet A ja C on luokiteltu III luokkaan ja B II luokkaan. Alueella B on tehty maaperäkairauksia
vuonna 1977 ja 2003. Tutkimusten perusteella alueelta on saatavissa pohjavettä noin 200 m3/d.
Eteläosan muodostavalla alueella A on myös tehty maaperäkairauksia vuonna 2003. Niiden perusteella aines on pinnassa moreenia ja sen alla on karkeaa soraa ja hiekkaa. Pohjavesialueilla tehtiin
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maastotarkastelu kesäkuussa 2018. Sen perusteella alueen muodostavat hydrogeologisen kokonaisuuden ja ne tulee siten yhdistää. Yhdistetyn pohjavesialueen rajausta tuodaan pohjoispäästä hieman lähemmäksi rantaa. Yhdistetty alue on todettu yhdyskuntien vedenhankintaan soveltuvaksi ja
se luokitellaan 2-luokkaan. Yhdistetyn pohjavesialueen nimi on Koikkurinlampi, ja sen uusi tunnus
on 12683152.
Pohjavesialueiden kartta on esitetty liitteessä 3.

4.5 Kolonenäke (12683101)
Kolonenäkkeen I luokan pohjavesialue sijaitsee Ranuan keskustassa. Alue sijoittuu luode-kaakkosuuntaisen harjujakson osaan ja alueella on Ranuan Infra Oy:n Kirkonkylän vedenottamo. Pohjavesialueelle tehtiin maastotarkastelu alueen rajauksen tarkistamiseksi. Pohjavesialueen rajausta on
tarpeen korjata hieman etelä- ja pohjoisosista, joissa rajaus kattaa tarpeettoman laajan alueen. Rajauksen ulkopuolelle jäävillä alueilla ei katsota olevan vaikutusta pohjavesialueeseen.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 4.

4.6 Petäjäkangas (12683131)
Petäjäkankaan III luokan pohjavesialue sijoittuu melko laakeaan muodostumaan. Pohjavesialueella
tehdyn maastotarkastelun perusteella aines on huonosti lajittunutta ja moreenimaista. Mukana on
melko paljon hienoainesta ja kivet ovat kulmikkaita. Maastotarkastelussa havaittiin viitteitä siitä, että
muodostumalla saattaisi olla kallioydin. Eteläosassa, jossa muodostuma rajoittuu suohon, on myös
hiekkaisempaa ainesta. Kallionpinnan läheisyyden sekä huonosti lajittuneen aineksen perusteella
olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta arvioitiin huonoiksi. Pohjavesialueen ei katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 1.

4.7 Petäjälampi (12683139) ja Välikangas (12683141)
Petäjälammen ja Välikankaan III luokan
pohjavesialueet sijaitsevat samassa,
pohjois-eteläsuuntaisessa harjumuodostumassa. Petäjälampi muodostaa
alueen pohjoisosan ja Välikangas eteläosan. Alueiden välissä kulkee matala
uoma. Petäjälammen pohjavesialue rajautuu kaakossa Yli-Soppanajärveen, ja
alueelle on muodostunut hiekkaranta
(kuva 13). Pohjavesialueilla tehtiin
maastotarkasteluja sekä antoisuuspumppaus Välikankaan pohjoisosassa
sijaitsevan leiripaikan kaivosta. Antoisuuspumppauksen mukaan pisteestä
saadaan pohjavettä vähintään 100
m3/d, ja koko alueen antoisuus on suu-

Kuva 13. Petäjälammen pohjavesialue rajautuu kaakossa YliSoppanajärveen. Muodostuman pintaosissa aines on hiekkavaltaista. Kuva: Anne Lindholm.
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rempikin. Aines on varsinkin pintaosissa hiekkavaltaista, mutta leikkauksista havainnoituna syvemmällä esiintyy myös kivistä ainesta. Maastotarkastelun perusteella pohjavesialueet muodostavat
hydrogeologisen kokonaisuuden, eikä alueiden välissä kulkeva matala uoma katkaise muodostumaa. Pohjavesialueet tulee siten yhdistää. Yhdistetyn pohjavesialueen rajausta voidaan alueen pohjoisosasta korjata siten, että peruskalliopaljastumia rajataan ulkopuolelle. Lisäksi pohjavesialueiden
muodostumisalueet rajataan yhtenäiseksi. Yhdistetty pohjavesialue soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, ja se tulee luokitella 2-luokkaan. Yhdistetyn pohjavesialueen nimeksi tulee Soppanan
Välikangas ja sen uusi tunnus on 12683151.
Pohjavesialueiden kartta on esitetty liitteessä 5.

4.8 Petäjävaara (12683117)
Petäjävaaran II luokan pohjavesialue sijaitsee luode-kaakkosuuntaisessa muodostumassa, jonka
aines on ydinosissa karkeaa ja lohkareista. Muodostuman liepeillä aines on kivistä soraa ja hiekkaa.
Kallionpinta nousee lähelle maanpintaa kohti kaakkoa kuljettaessa. Alueella on harjoitettu melko
laajamittaista maa-ainestenottoa. Pohjavesialueen länsirajan tuntumassa sijaitsee vuonna 1977
koepumpattu tutkimuspiste KP150, josta on pohjavettä saatu keskimäärin 320 m3/d. Tutkimuspiste
sijaitsee varsinaisen pohjavesialuerajauksen ulkopuolella, joten alueelle tehtiin toukokuussa 2018
maastokäynti rajauksen muuttamiseksi. Rajausta laajennetaan hieman länsipäästä, jotta tutkittu vedenottamonpaikka rajautuu jatkossa pohjavesialueen sisäpuolelle. Pohjavesialueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan ja se luokitellaan jatkossakin 2-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 6.

4.9 Poroharju (12683122)
Poroharjun II luokan pohjavesialue sijaitsee luode-kaakkosuuntaisessa harjumuodostumassa, jonka
aines on pääosin hiekkavaltaista. Pohjavesialueella on aiemmin tehty maaperäkairauksia ja koepumppauksia, joiden perusteella alueelta saadaan pohjavettä jatkuvassa käytössä vähintään 150
m3/d. Pohjavesialueella tehtiin maastotarkastelu, jonka perusteella alueen rajausta korjataan hieman
länsi- ja lounaisosista vastaamaan paremmin maaperää. Rajausmuutos on pieni, eikä alueen varsinainen luokitus muutu. Alueen katsotaan edelleen soveltuvan vedenhankintaan, ja se luokitellaan
jatkossakin 2-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 1.

4.10Sapilasvaara (12683129)
Sapilasvaaran III luokan pohjavesialue sijoittuu Sapilasvaara-nimisen kalliokohouman rinteille. Aluetta ympäröivät suot ja moreenimaat. Maastotarkastelun perusteella peruskallionpinta on alueella
monin paikoin lähellä maanpintaa ja paikoin alueella on kalliopaljastumiakin. Kerrospaksuudet jäävät
alueella siten ohuiksi. Kalliokynnykset jakavat alueen useampaan pienempään altaaseen, jolloin olosuhteet pohjaveden muodostumiselle ja varastoitumiselle ovat heikot. Aines on pääosin moreenimaista. Pohjavesialueen länsipuolella, noin 240 metriä rajauksesta länteen, on tehty maaperäkairaus vuonna 2004 (Ranuan pohjavesitutkimus, Lapin ympäristökeskus, 2006). Kairauksessa maaperän aines on ollut moreenia viiden metrin syvyydessä alkavaan peruskallionpintaan saakka. Pohjavesialueen ei huonosti lajittuneen aineksensa ja heikon varastotilavuutensa vuoksi katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan.
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Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 7.

4.11Toivakkakangas (12683128)
Toivakkakankaan III luokan pohjavesialue sijoittuu Toivakkakangas-nimisen kohouman pohjoispuolisiin lajittuneen aineksen kerrostumiin. Rinteessä on myös rantakerrostumia, jotka ilmenevät mm.
matalina rantaterasseina (kuva 14). Lajittuneen aineksen kerrokset ovat rinteen yläosassa sijaitsevan vanhan maa-ainestenottopaikan alueella ohuehkot, mutta kerrospaksuus kasvaa rinteen alaosaa kohti. Pohjavesi virtaa rinteen suuntaisesti, ja purkautuu muodostumaa ympäröiville soille. Pohjavesipinta on näkyvissä alueen pohjoisreunalla sijaitsevalla vanhalla kotitarveottoalueella. Pohjavesialueen pohjoisreunalla, suon laidassa, on lähteeseen rakennettu kaivo, joka on talousvedenhankintakäytössä. Kaivon käyttö on enimmillään ollut noin 10 m3/d. Koska pohjavesialuetta käytetään
yhdyskuntien vedenhankintaan, tulee alue siten luokitella 1-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 8.

Kuva 14. Toivakkakankaan rinteen
rantakerrostuma-aluetta.
Kuva: Anne Lindholm
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5. YHTEENVETO
Selvityksessä mukana olleilla pohjavesialueilla tehtiin maaperäkairauksia ja ominaisantoisuuspumppauksia pohjavesialueiden luokituksen tarkistamiseksi. Lisäksi tehtiin maastotarkasteluja, jotka käsittivät muun muassa alueiden geologisten ja geomorfologisten yleispiirteiden tarkastelua, alueiden
rajauksiin liittyviä tarkistuksia ja lähteiden virtaamamittauksien tekemistä. Pohjavesialueilla on myös
tehty lähdeinventointeja E-luokan määrittämiseen liittyen. Yhteenveto tehdyistä tutkimuksista on esitetty taulukossa 10.
Taulukko 10. Yhteenveto Ranuan kunnan pohjavesialueilla tehdyistä tutkimuksista.
Pohjavesialueen
Tunnus
Luokka Tutkimus
Johtopäätös
nimi
Alasalmi

12683132

III

maastotarkastelu

Hyöteikkö

12683135

III

Juuriharju

12683137

III

maaperäkairaus,
antoisuuspumppaus
maastotarkastelu

Jäkälämaa

12683113

III

Kelankylä-Siuruakangas A
Kelankylä-Siuruakangas B
Kelankylä-Siuruakangas C
Koikkurinlampi A

12683502A

III

maaperäkairaus,
antoisuuspumppaus
maastotarkastelu

12683502B

III

12683502C

Uusi
luokka

ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan

poisto

ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan

poisto

2

2

yhdistetään A+B+C

1

maastotarkastelu

yhdistetään A+B+C

1

I

maastotarkastelu

yhdistetään A+B+C

1

12683120A

III

maastotarkastelu

2

Koikkurinlampi C

12683120C

III

maastotarkastelu

Kolonenäke

12683101

I

maastotarkastelu

soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, yhdistetään A+B+C
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, yhdistetään A+B+C
pieni rajausmuutos

Korppikangas

12683130

III

maaperäkairaus

poisto

Korvakangas A

12683126A

III

Korvakangas B

12683126B

III

maaperäkairaus,
antoisuuspumppaus
maastotarkastelu

ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, yhdistetään A+B+C+D

2

Korvakangas C

12683126C

III

maastotarkastelu

Korvakangas D

12683126D

III

maastotarkastelu

Kupinavaara

12683134

III

Kämänpalo

12683500

III

maaperäkairaus,
antoisuuspumppaus
maaperäkairaus

Leililampi

12683127

III

maaperäkairaus

soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, yhdistetään A+B+C+D
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, yhdistetään A+B+C+D
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, yhdistetään A+B+C+D
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, luokitellaan lisäksi E-luokkaan
(2E)
ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan

2
1

2

2
2
2E
poisto
2
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Pohjavesialueen
nimi

Tunnus

Luokka

Tutkimus

Johtopäätös

Likokangas

12683133

III

Petäjäkangas

12683131

Petäjälampi

Uusi
luokka

soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan

2

III

maaperäkairaus,
antoisuuspumppaus
maastotarkastelu

poisto

12683139

III

maastotarkastelu

Petäjävaara

12683117

II

maastotarkastelu

ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, yhdistetään Välikankaan kanssa
pieni rajausmuutos

Poroharju

12683122

II

maastotarkastelu

pieni rajausmuutos

Puolivälinkumpu

12683136

III

maaperäkairaus

Sapilasvaara

12683129

III

maastotarkastelu

Toivakkakangas

12683128

III

maastotarkastelu

Välikangas

12683141

III

maastotarkastelu,
ominaisantoisuuspumppaus

ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan
ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan
aluetta käytetään yhdyskuntien vedenhankintaan, luokitellaan 1-luokkaan
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, yhdistetään Petäjälammen
kanssa

2
2
2
poisto
poisto
1
2
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