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Simon kunnan pohjavesialueiden luokitusmuutokset

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 POSKI-hankkeen
tuloksiin.
Tässä kirjeessä on tarkasteltu kaikkia Simon kunnan alueella sijaitsevia pohjavesialueita.
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Aulanäijänkaarron (1275116) ja Honkaselän (1275151) pohjavesialueiden yhdistäminen, rajausmuutos ja luokituksen nostaminen
Aulanäijänkaarron III luokan pohjavesialue sijaitsee luode-kaakkosuuntaisessa, matalassa ja kapeassa harjumuodostumassa. Harju on moreenipeitteinen ja sen pinta on
kivinen/lohkareinen. Alueella ei POSKI-hankkeen yhteydessä tehty pohjavesitutkimuksia alueen vaikeakulkuisuuden vuoksi. Karttatarkastelun perusteella kuitenkin arvioitiin, että alueella on hydraulinen yhteys sen pohjoispuolella sijaitsevan Honkaselän pohjavesialueen kanssa.
Honkaselän III luokan pohjavesialue on hiekkamoreenipeitteinen, kapea harju, jonka
etelä- ja keskiosa koostuvat kivisestä sorasta. Alueella luodattiin POSKI-hankkeen
yhteydessä kaksi maatutkalinjaa ja tehtiin kaksi maaperäkairausta. Molemmille kairauspaikoille asennettiin pohjavesiputket. Pohjavesialueen keskiosan kairauspisteen
(56-1) maaperän aines on kivistä soraa 13,8 metrin syvyydellä olevaan kalliopintaan
saakka. Kallioperän kynnyksen ruhjeeseen sijoittuneesta kairauspisteestä ei havaittu
pohjaveden pintaa. Pohjavesialueen pohjoisosan kairauspisteen (56-2) maaperän aines on noin kahdeksan metrin syvyydelle hietaa, jonka alapuolella on runsaan kolmen metrin paksuinen sorakerros ennen kallion pintaa. Pohjaveden pinnan taso oli
havaintohetkellä +99,1 m mpy ja pohjaveden pinnan yläpuolisen aineksen kerrospaksuus oli 7,6 metriä. Ominaisantoisuuspumppausta ei suoritettu, koska pohjaveden
pinta oli liian syvällä.
Honkaselän pohjavesialue jakautuu kalliokynnyksestä johtuen etelä- ja pohjoisosiin.
Alueen eteläosassa ei vaikeakulkuisuuden vuoksi tehty lisätutkimuksia. Alueella on
kuitenkin todennäköisesti hydraulinen yhteys eteläpuolella sijaitsevaan Aulanäijänkaarron pohjavesialueeseen.
POSKI-hankkeen yhteydessä Aulanäijänkaarron pohjavesialueen antoisuuden arvioitiin olevan noin 100 m3/d ja Honkaselän noin 270 m3/d. Kokonaisuutena alue soveltuu
yhdyskunnan vedenhankintaan. Aulanäijänkaarron ja Honkaselän pohjavesialueet
muodostavat geologisen kokonaisuuden, ja pohjavesialueiden luokitusohjeen (SYKE,
2016) mukaan ne tulee siten yhdistää. Yhdistetyn alueen nimeksi tulee Honkaselkä
ja sen luokitus tulee nostaa 2-luokkaan.
Yhdistetyn pohjavesialueen rajaus on esitetty liitteessä 1 ja pohjavesialueiden aikaisemmat rajaukset liitteessä 2.
Haapaniemen (1275107) pohjavesialueen luokituksen nostaminen
Haapaniemen III luokan pohjavesialue on pitkä ja kapea rantakerrostuma, jonka aines on pääosin hiekkaa. Muodostuman pohjoisin osa koostuu kaikkein hiekkaisimmasta aineksesta, joka on osin hienohiekkaa.
Haapaniemen pohjavesialueella on ollut vedenottamo, joka on Simon vesihuollon
mukaan suljettu 1990-luvulla pohjaveden korkean rautapitoisuuden vuoksi. POSKIhankkeen yhteydessä alueella luodattiin viisi maatutkalinjaa. Luotaustulosten ja toisaalta Simon vesihuollon antamien tietojen perusteella lisätutkimusten tekemistä ei
katsottu tarpeelliseksi.

3/37

POSKI-hankkeessa suositeltiin alueen poistamista pohjavesiluokituksesta, mutta rautapitoisuuden vuoksi kohtuullisesti vettä tuottavaa aluetta ei luokituksesta kuitenkaan
voida poistaa. Lisäksi Simon kunnassa on vedentarvetta, sillä kohtuullisesti vettä
tuottavia pohjavesialueita on melko vähän. Haapaniemen pohjavesialueella muodostuu pohjavettä arviolta 200-300 m3/d, ja alue soveltuu siten yhdyskunnan vedenhankintaan. Haapaniemen pohjavesialueen luokitus tulee nostaa luokkaan 2.
Pohjavesialueen rajaus on esitetty liitteessä 3.
Karijärven (1275112) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Karijärven III luokan pohjavesialue sijoittuu soravaltaisesta hiekasta koostuvaan harjumuodostumaan. Muodostuman eteläpuolella on hieman levinneitä hiekkoja. Harju
on moreenipeitteinen ja pinnaltaan paikoin runsaslohkareinen. Alueella on ollut paljon
maa-ainesten ottamista, ja varsinkin alueen keskiosan montuissa on pohjaveden pinta näkyvissä.
POSKI-hankkeessa alueella ei tehty tarkempia pohjavesitutkimuksia. Kartta- ja maastotarkastelujen perusteella alueelta on hyödynnetty suuri osa pohjaveden pinnan yläpuolisesta aineksesta, eikä alueella ole merkitystä yhdyskuntien vedenhankinnassa.
Alueen antoisuus on arviolta 90 m3/d eli alue ei siltä osinkaan ole soveltuva yhdyskunnan vedenhankintaan. Karijärven pohjavesialue voidaan siten poistaa pohjavesialueluokituksesta.
Pohjavesialueen rajaus on esitetty liitteessä 4.
Myllylänahon (1275113) pohjavesialueen luokituksen nostaminen
Myllylänaho on moreenipeitteinen harju, jonka pinnalla on rantakerrostumia. Alue sijaitsee soidensuojeluohjelma-alueella ja sitä halkoo tie 923. Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan.
Muodostuman eteläosassa on tehty maaperäkairauksia vuonna 2000. Näiden tutkimusten perusteella moreenin alla on soraa. POSKI-hankkeen yhteydessä alueella
tehtiin ominaisantoisuuspumppauksia aiemmin asennetuista pohjavesiputkista UP51
ja UP52. Tulosten perusteella alueelta olisi mahdollista saada erittäin hyvälaatuista
vettä noin 160 m3/d. Tulosten perusteella alue soveltuu yhdyskunnan vedenhankintaan ja Myllylänaho voidaan siten nostaa luokkaan 2.
Pohjavesialueen rajaus on esitetty liitteessä 5.
Puromaan (1275108) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Puromaan III luokan pohjavesialue sijaitsee pienessä, pohjois-eteläsuuntaisessa harjussa, joka on matala ja kapea. Harju on paikoin moreenin peittämä. Alueella on ollut
maa-ainesten ottamistoimintaa, jossa ainesta on otettu pohjaveden pinnantasoon ja
paikoin myös sen alapuolelle.
Alueella on tehty pohjavesitutkimuksia vuonna 1979. Vuonna 2001 tehtiin lisäkairauksia, joiden perusteella karkeat lajittuneet kerrokset rajoittuvat pienen soramontun kohdalle. Pisteestä UP37 saadaan jonkin verran vettä, mutta määrän arvioitiin
olevan niin vähäinen, ettei varsinaista koepumppausta tehty. Alueen laskennallinen
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antoisuus on 87 m3/d. POSKI-hankkeessa alueella tehtiin kartta- ja maastotarkasteluja, jotka vahvistivat käsitystä siitä, ettei alueella ei ole merkitystä yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta.
Alue on pieni ja heikkotuottoinen ja sen pienialaiset lajittuneet kerrokset on osittain
kaivettu pois. Alue voidaan siten poistaa pohjavesiluokituksesta.
Pohjavesialueen rajaus on esitetty liitteessä 6.
Pv-alueen 1275120 luokituksen nostaminen ja nimen muuttaminen
Pv-alue 1275120 sijaitsee Hangassalmenahon harjumuodostumassa. Harju on moreenipeitteinen ja matala. Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan ja sijaitsee kokonaisuudessaan soidensuojeluohjelma-alueella. Pohjavesialuetta halkoo tie 923.
Alueella on tehty vuonna 2000 kolme maaperäkairausta. Alueen keskiosassa tien
923 länsipuolella olevan kairauspisteen UP54 maaperä on hiekkaa tai moreenia kuuden metrin syvyyteen. Kairauspisteen UP55 maaperä on noin kuuden metrin syvyyteen moreenia tai hietaa. Alapuolella on kallio. Alueen pohjoisosassa sijaitsevan kairauspisteen UP56 maaperä on seitsemän metrin syvyyteen asti huonosti lajittunutta
moreenia, jonka alla on kahden metrin paksuinen hienon hiekan kerros ja sen alla
vielä metri soraa, jonka alla on kallio. Kairauspisteeseen UP56 oli asennettu myös
115 mm pohjavesiputki.
Maaperätiedot todettiin riittäviksi eikä POSKI-hankkeessa tehty enempää maaperätutkimuksia. Pohjavesiputki UP56 arvioitiin toimivaksi ja siitä tehtiin ominaisantoisuuspumppaus sekä otettiin pohjavesinäytteet. Ominaisantoisuuspumppauksessa
tuotto oli yli 100 m3/d vedenpinnan pysyessä tasaisena (pumpun maksimi).
POSKI-hankkeen tuloksien mukaan alueelta on saatavissa laadultaan hyvää pohjavettä ja alueen antoisuudeksi arvioitiin 350 m3/d. Alue soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan ja se tulee siten nostaa luokkaan 2. Koska pohjavesialueelta on aiemmin
puuttunut nimi, nimetään alue nyt Hangassalmenahoksi.
Pohjavesialueen rajaus on esitetty liitteessä 7.
Sarkakankaan (1275117) pohjavesialueen luokituksen nostaminen
Sarkakankaan III luokan pohjavesialue sijoittuu Koivukylästä tulevaan matalaan ja
loivaan harjujaksoon, jonka aines on soraista hiekkaa. Muodostuma on levinnyt pohjoisosastaan deltamaisesti ja siinä on suppakuoppia. Harjun pinnassa on paikoin ohut
hiekkamoreenikerros.
Sarkakankaalla luodattiin POSKI-hankkeen yhteydessä kaksi maatutkalinjaa ja tehtiin
kaksi maaperäkairausta. Itäisempi kairauspiste (54-1) sijaitsee harjuselänteen keskiosassa ja läntinen (54-2) pohjavesialueen luoteisosassa. Molempiin kairareikiin
asennettiin pohjavesiputket. Ominaisantoisuuspumppauksia ei tehty.
Kairauspisteen 54-1 maaperän aines on 1,5 metrin syvyydelle hiekkaista soraa, jonka
alla on hiekkaa ja soraa 14 metrin syvyydellä olevaan kalliopintaan saakka. Pohjaveden pinnan taso oli havaintohetkellä +106,8 m mpy ja pinnan yläpuolisen aineksen
kerrospaksuus oli 6,7 metriä. Kairauspisteen 54-2 maaperän aines on yhdeksän met-
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rin syvyydelle soraa, jonka alla on noin kahden metrin paksuinen moreenikerros. Moreenin alapuolella on hiekkaista soraa ja kivistä soraa 18 metrin syvyydellä olevaan
kalliopintaan saakka. Pohjaveden pinnan taso oli havaintohetkellä +108,3 m mpy ja
pinnan yläpuolisen aineksen kerrospaksuus oli 6,5 metriä.
Alueella on maaperäolosuhteiden perusteella hyvät olosuhteet pohjaveden muodostumiselle ja varastoitumiselle. Alue tulee nostaa 2-luokkaan.
Pohjavesialueen rajaus on esitetty liitteessä 8.
Ykskuusen (1275111) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Ykskuusen pohjavesialue on rantakerrostuma, jossa on myös reunamuodostuman
piirteitä. Itäosassa on muutama pohjois-eteläsuuntainen harjanne, joista korkeamman
selänteen pinnalla on sen keskiosista etelään ulottuvalla alueella pieniä dyynejä.
Pohjavesialueen länsiosa on melko tasaista ja matalaa aluetta. Alueella on paljon
rantaviivaa mereen ja siten saattaa esiintyä myös rantaimeytymistä, mikä voi heikentää pohjaveden laatua.
Pohjavesialueella on POSKI-hankkeen yhteydessä luodattu kaksi maatutkalinjaa ja
tehty keskiosaan matalammalle alueelle yksi maaperäkairaus (52-1). Kairauksen yhteydessä asennettiin pohjavesiputki. Kairauspisteen maaperän aines on yhdeksän
metrin syvyydelle moreenia, jonka alapuolella on soraa 13,2 metrin syvyydellä olevaan kalliopintaan saakka. Pohjaveden pinnan taso oli kairaushetkellä +2,7 m mpy ja
sen yläpuolisen aineksen kerrospaksuus oli 3,5 metriä.
Myös Lapin ELY-keskus on tehnyt alueella maaperäkairauksen vuonna 2006. Kairauspiste sijaitsee noin sata metriä POSKI-hankkeen kairauspiste 52-1:stä pohjoiseen. Kairaustietojen mukaan maaperä on 2,5 metrin syvyyteen hiekkamoreenia,
jonka alapuolella on ainakin yhdeksän metrin paksuinen silttikerros. Syvemmälle ei
kairattu. Lisätietona on kirjattu, että koko matkalla on ollut erittäin hienoa ja savista
ainesta.
Alueella ei arvioitu olevan maaperätietojen perusteella potentiaalia yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta. Alue voidaan poistaa pohjavesialueluokituksesta. Pohjavesialueen rajaus on esitetty liitteessä 9.
Haarainkangas A:n ja B:n (1275105A ja 1275105B) pohjavesialueiden yhdistäminen
Haarainkangas (A ja B) sijaitsee pohjois-eteläsuuntaisessa harjujaksossa. Haarainkangas A on luokiteltu luokkaan II ja B luokkaan I. Harjun selännemäinen muoto on
kapea, matala ja moreenipeitteinen. Ydinaines on hiekkaa ja soraa, josta valtaosa on
pohjavedenpinnan alapuolella. Aines on hyvin vettäläpäisevää ja johtavaa, ja pohjavesi ikään kuin virtaa putkessa. Pohjavettä muodostuu myös harjun reuna-alueilla,
josta se kertyy ydinosan hyvin vettä johtaviin kerroksiin. Pohjaveden päävirtaussuunta on pohjoisesta etelään.
Pohjavesialueiden luokitusohjeen (SYKE, 2016) mukaisesti samaan geologiseen kokonaisuuteen kuuluvat muodostuman osat tulee rajata kokonaisuuksina. Siten Haa-
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rainkangas A ja B tulee yhdistää. Yhdistetty pohjavesialue luokitellaan Haarainkangas B:n mukaisesti luokkaan 1.
Yhdistetyn alueen nimi on Haarainkangas ja uusi tunnus 1275105. Yhdistetyn pohjavesialueen rajaus on esitetty liitteessä 10 ja alueiden aikaisemmat rajaukset liitteessä 11.
Maksniemi A:n ja B:n (1275153A ja 1275153B) pohjavesialueiden yhdistäminen
Maksniemi A ja B sijoittuvat lähes pohjois-eteläsuuntaiseen harjujaksoon. Maksniemi
A on vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (I luokka) ja Maksniemi B vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (II luokka). Harjua peittää 1,5 – 2 metriä paksu
isokivinen moreenikerros, jonka alla on paksut hiekka- ja sorakerrokset. Peitteisyydestä huolimatta alueella muodostuu pohjavettä hyvin ja moreenin alainen harjun osa
on hyvin vettäläpäisevää. Reuna-alueilla on heikommin vettäläpäiseviä silttejä ja moreenia. Pohjaveden päävirtaussuunta on mereen päin ja pohjaveden laatu on hyvä.
Pohjavesialueiden luokitusohjeen (SYKE, 2016) mukaisesti samaan geologiseen kokonaisuuteen kuuluvat muodostuman osat tulee rajata kokonaisuuksina. Siten Maksniemi A ja B tulee yhdistää. Yhdistetty pohjavesialue luokitellaan Maksniemi A:n mukaisesti 1-luokkaan.
Yhdistetyn alueen nimi on Maksniemi ja sen uusi tunnus 1275153. Yhdistetyn pohjavesialueen rajaus on esitetty liitteessä 12 ja aikaisemmat rajaukset liitteessä 13.
Ylikosken (12273176) pohjavesialueen luokituksen muuttaminen luokkaan 1E
Ylikosken vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen (I luokka) lounaiskulmassa
sijaitsee metsäkeskuksen kartoittama luonnontilaisen kaltainen lähde. Lähde on merkitty myös maastotietokantaan.
ELY-keskus on tehnyt lähteelle maastokäynnin 19.7.2016. Lähde on lajistoltaan melko tavanomainen, mutta pohjavesivaikutteisuutta ilmentää mm. nurmilauha. Lähteessä havaittiin myös selviä pohjaveden purkautumispaikkoja, vaikka siinä ei selvää
ulosvirtaamaa ollutkaan. Pohjaveden purkautumisen havaitsemiseen käytettiin lämpökameraa (Flir E5), jonka avulla kylmän pohjaveden purkautumispaikat erottuvat
selvästi. Pohjavettä purkautuu myös tihkupintamaisena vyöhykkeenä alueen länsirinteeltä laajemmaltakin alueelta.
Lähde on luonnontilaisen kaltainen ja sen voidaan katsoa edustavan E-luokan tarkoittamaa pohjavedestä suoraan riippuvista maa- tai pintavesiekosysteemiä. Pohjavesialueen luokitus tulee siten nostaa luokkaan 1E.
Pohjavesialueen rajaus on esitetty liitteessä 14.
Palokankaan pohjavesialueen (1275102) luokituksen muuttaminen
Palokankaan pohjavesialue sijaitsee pohjois-eteläsuuntaisessa harjujaksossa. Muodostuman pinnassa on hiekkamoreenikerros, muutoin aines on pääosin hiekkaa, jossa on paikoin ohuita karkean hiekan ja soran kerroksia. Pohjaveden päävirtaussuunta
on luoteesta kaakkoon. Pohjavesialue on luokiteltu I luokkaan (vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue).
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Pohjavesialueella sijaitsee Simon Vesihuolto Oy:n vedenottamo (Palokangas), joka ei
ole käytössä. Vedenottamo on suljettu mm. korkean rautapitoisuuden vuoksi. Pohjavesialueiden luokitusohjeen (SYKE, 2016) mukaisesti aiemmin vedenhankintaan varten tärkeäksi luokitellun pohjavesialueen luokitus voidaan muuttaa 2-luokkaan, mikäli
alueella sijaitseva vedenottamo ei ole käytössä, mutta alue soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan. Siten Palokankaan pohjavesialueen luokitus tulee muuttaa 2luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 15.
Yliojanharjun pohjavesialueen (1275103) luokituksen muuttaminen
Yliojanharjun pohjavesialue sijaitsee koillis-lounassuuntaisessa harjumuodostumassa, jonka eteläpää kääntyy kohti kaakkoa. Harjuselänne on matala ja kapealakinen ja
pohjavesi virtaa molemmista päistä kohti alueen keskiosaa. Pohjavesialue on luokiteltu I luokkaan.
Pohjavesialueella sijaitsee Simon Vesihuolto Oy:n vedenottamo (Yliojanharju) sekä
Valajanaavan vesiosuuskunnan vedenottamo. Kumpikaan ottamo ei ole käytössä ja
syy vedenoton lopettamiseen on ollut korkea rautapitoisuus. Pohjavesialueiden luokitusohjeen (SYKE, 2016) mukaisesti aiemmin vedenhankintaan varten tärkeäksi luokitellun pohjavesialueen luokitus voidaan muuttaa 2-luokkaan, mikäli alueella sijaitseva
vedenottamo ei ole käytössä, mutta alue soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan. Siten Yliojanharjun pohjavesialueen luokitus tulee muuttaa 2-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 16.
Pohjavesiluokituksesta poistettavat alueet: Huhtalampi (1275119), Kaunismaa
(1275110), Kaunismaankaarrot (1275109), Lintulampi (1275114), Onkilamminaho
(1275118) ja Valajanaapa (1275115)
POSKI-hankkeen tuloksien perusteella poistettavien ja yhdistämisien myötä poistuvien alueiden lisäksi poistettaviksi ehdotetaan kuutta III luokan pohjavesialuetta: Huhtalampi, Kaunismaa, Kaunismaankaarrot, Lintulampi, Onkilamminaho ja Valajanaapa.
Huhtalampi, Kaunismaa, Kaunismaankaarrot ja Lintulampi ovat kaikki pienehköjä
muodostumia, joiden arvioidut antoisuudet jäävät alle 100 m3/d. Niillä ei katsota olevan merkitystä yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta. Onkilamminahon antoisuuden on arvioitu olevan noin 100 m3/d, mutta kaukana asutuksesta sijaitsevan, heikkotuottoisen alueen ei katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Valajanaavan
antoisuuden on arvioitu olevan noin 150 m3/d, mutta alueella vuonna 2001 tehtyjen
maaperäkairausten mukaan karkeimmat hiekkakerrokset rajoittuvat muodostuman
ylimpiin kerroksiin. Syvemmällä olevat kerrokset ovat niin hienojakoisia, ettei niistä
saa pumpattua merkittäviä vesimääriä, eikä alue siten sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan.
Poistettavien pohjavesialueiden kartat on esitetty liitteissä 17-22.
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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).
Ahmamaa (1275152), Lähde (1275106), Tikkasenkangas (1275101), Valajankoski
(1275154) ja Veittikoski (1275104) ovat vedenhankintaan varten tärkeitä pohjavesialueita ja ne luokitellaan jatkossakin 1-luokkaan.
Pohjavesialueiden kartat on esitetty liitteinä 23-27.
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Yhteenveto Simon kunnan pohjavesialueista
Tunnus

Nimi

1275152
1275116
1275107

Ahmamaa
Aulanäijänkaarto
Haapaniemi

1275105 A

Vanha
luokka

Uusi luokka

Lisätietoja

I
III
III

1
2 / yhdistäminen
2

Haarainkangas

II

1 / yhdistäminen

1275105 B

Haarainkangas

I

1 / yhdistäminen

1275151

Honkaselkä

III

2 / yhdistäminen

1275119

Huhtalampi

III

poistuu luokituksesta

1275112

Karijärvi

III

poistuu luokituksesta

1275110

Kaunismaa

III

poistuu luokituksesta

1275109

III

poistuu luokituksesta

1275114

Kaunismaankaarrot
Lintulampi

III

poistuu luokituksesta

1275106
1275153 A

Lähde
Maksniemi

I
I

1
1 / yhdistäminen

1275153 B

Maksniemi

II

1 / yhdistäminen

1275113

Myllylänaho

III

2

1275118

Onkilamminaho

III

poistuu luokituksesta

1275102
1275108

Palokangas
Puromaa

I
III

2
poistuu luokituksesta

1275120

pv-alue 1275120

III

2

1275117

Sarkakangas

III

2

1275101
1275154
1275115
1275104
1275111
12273176
1275103

Tikkasenkangas
Valajankoski
Valajanaapa
Veittikoski
Ykskuusi
Ylikoski
Yliojanharju

I
I
III
I
III
I
I

1
1
poistuu luokituksesta
1
poistuu luokituksesta
1E
2

luokitus pysyy samana
Yhdistäminen -> Honkaselkä
soveltuu tutkimusten perusteella yhdyskuntien vedenhankintaan
yhdistäminen A+B -> Haarainkangas (1275105)
yhdistäminen A+B -> Haarainkangas (1275105)
soveltuu tutkimusten perusteella yhdyskuntien vedenhankintaan, yhdistäminen (Aulanäijänkaarto) -> Honkaselkä
ei sovellu vedenhankintaan,
pieni antoisuus
ei sovellu vedenhankintaan,
pieni antoisuus
ei sovellu vedenhankintaan,
pieni antoisuus
ei sovellu vedenhankintaan,
pieni antoisuus
ei sovellu vedenhankintaan,
pieni antoisuus
luokitus pysyy samana
yhdistäminen A+B -> Maksniemi (1275153)
yhdistäminen A+B -> Maksniemi (1275153)
soveltuu tutkimusten perusteella yhdyskuntien vedenhankintaan, antoisuus 160 m3/d
ei sovellu vedenhankintaan,
pieni antoisuus
vedenottamo ei ole käytössä
ei sovellu vedenhankintaan,
pieni antoisuus
soveltuu tutkimusten perusteella yhdyskuntien vedenhankintaan, uusi nimi: Hangassalmenaho
soveltuu tutkimusten perusteella yhdyskuntien vedenhankintaan
luokitus pysyy samana
luokitus pysyy samana
ei sovellu vedenhankintaan
luokitus pysyy samana
ei sovellu vedenhankintaan
alueella lähde
vedenottamot ei käytössä
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Muutoksista tiedottaminen ja kuuleminen
ELY-keskus tiedottaa pohjavesialueen sijaintikuntaa muutoksista tällä kirjeellä ja pyy
tää lausunnot pohjavesialueen sijaintikunnan lisäksi maakunnan tiitolta sekä niiltä
kunnilta, joiden vedenhankintaan tai maankäyttöön pohjavesialueen rajauksella tai
luokituksella voi olla vaikutusta. ELY-keskus julkaisee valmisteluasiakirjojen nähtävil
lä olosta kuulutuksen pohjavesialueen sijaintikunnan ilmoitustaululla. Nähtävillä oloai
ka on minimissään 30 päivää. Aineistot ovat nähtävillä kunnanvirastoissa niiden auki
oloaikoina sekä Lapin ELY-keskuksessa virastoaikana (osoite Hallituskatu 3B Rova
niemi). Asiaa koskeva kuulutus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä myös verk
ko-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.ti.
Mikäli luokitukseen vaikuttavia seikkoja ei ilmene, tehdään muutokset ympäristöhal
linnon 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 Lind
hoim puh. 0295 037 021.

Ympäristönsuojeluyksikön
päällikkö

Eira Luokkanen

•%
Hydrogeologi

Anu Rautiala

LIITTEET

Pohjavesialueiden kartat

TAUSTA-AINEISTO

Lapin pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamishanke (POSKI)
Vaihe 1: Maaperä ja pohjavesitutkimukset, Lapin liitto, verkkojulkaisu 25.5.2015

JAKELU

Simon kunta
Simon vesihuolto Oy
Pelastuslaitos
Lapin liitto
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