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

1.2 Aikaisempi tutkimusaineisto
Maaperä- ja pohjavesiselvitykset koskevat III luokan pohjavesialueita, joista ei ole aikaisempia
tutkimusaineistoja.

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

PEH-muoviputki, jonka halkaisija 51/63 mm

·

Siivilän rako 0,30 mm

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

2.3 Maastotarkastelut
Ylitornion alueella tehtiin 17 pohjavesialueella maastotarkasteluja, joiden avulla selvitettiin muun
muassa alueiden geologisia yleispiirteitä, tehtiin lähteiden virtaamamittauksia ja selvitettiin pohjavesialueiden rajauksiin ja yhdistämiseen liittyviä kysymyksiä. Maastotarkastelut tehtiin kesällä
ja syksyllä 2017.
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3. MAAPERÄSELVITYKSET JA ANTOISUUSPUMPPAUKSET
3.1 Kaitarova A ja B (12976134A ja 12976134B)
Tutkimusalueen kuvaus
Kaitarovan pohjavesialueet A ja B sijoittuvat pitkään ja kapeaan, pohjois-eteläsuuntaiseen harjumuodostumaan, jota reunustavat avosuot. Muodostuma on moreenipeitteinen, kumpuileva ja
lähes 20 metriä korkea. Lohkareita esiintyy monin paikoin. Alue kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. Kaitarova A muodostaa alueen pohjoispuoliskon ja Kaitarova B eteläpuoliskon. Molemmat pohjavesialueet on luokiteltu III luokkaan. Kaitarova A:n pinta-ala on 0,99 km2
ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen pinta-ala 0,68 km2. Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on noin 370 m3/d. Kaitarova B:n pinta-ala on 0,36 km2 ja pohjaveden varsinaisen
muodostumisalueen ala 0,21 km2. Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on noin 115 m3/d.
Maaperäkairaukset ja antoisuuspumppaukset
Kaitarova A:n pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP10. Kairauspiste sijaitsee pohjavesialueen pohjoispään kotitarveottamisalueella. Maaperän aines on 9,6 metrin syvyyteen
saakka soraa, jossa esiintyy kiviä. Pohjavedenpintaa ei tavoitettu alueen kerrospaksuuksien
vuoksi, eikä syvemmälle kairattu, koska ominaisantoisuuspumppauksen tekeminen ei olisi onnistunut pohjavedenpinnan ollessa liian syvällä. Kairauksen tulokset on esitetty taulukossa 1 ja
sijainti kuvassa 1. Pohjavesialue purkaa vesiään aluetta ympäröiville soille.
Taulukko 1. Kaitarova A:n kairaustulos.

PVP10, Kaitarova A (30.-31.8.2017)
Syvyys [m]

Maalaji

0-2.0

Sr

2.0-7.2

Sr/Ki

7.2-9.6

Sr

Ei asennettu havaintoputkea

Johtopäätökset
Maaperäkairauksen perusteella Kaitarova A:n pohjavesialueella on soraa ainakin noin kymmenen metrin paksuudelta. Pohjaveden muodostumis- ja varastoitumisolosuhteiden voidaan siten
arvioida olevan melko hyvät, vaikkei maaperäkairauksessa onnistuttukaan tavoittamana pohjaveden pintaa. Pohjavesialueet A ja B sijoittuvat samaan geologiseen kokonaisuuteen, jolloin ne
tulee ohjeistuksen (SYKE, 2016) mukaan yhdistää. Yhdistetyn alueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan ja se tulee siten luokitella 2-luokkaan. Yhdistetyn alueen nimeksi
tulee Kaitarova ja sen uusi tunnus on 12976134.
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Kuva 1. Kaitarova A:n ja B:n pohjavesialueiden rajaukset sekä Kaitarova A:n kairauspaikan sijainti.
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3.2 Kaunismaa (12976153)
Tutkimusalueen kuvaus
Kaunismaan III luokan pohjavesialue sijoittuu Muurolan-Meltosmäen harjujaksoon kuuluvaan
deltamuodostumaan. Harjudelta kohoaa noin 15 m ympäröivien soiden pinnasta. Etelä- ja lounaisrinteillä on useita varsin kookkaita, joskin loivamuotoisia rantavalleja. Lakitasanteen koillisreunassa on lisäksi pieni rantatörmä. Pohjavesialueen pinta-ala on 1,17 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen pinta-ala 0,93 km2. Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on
noin 500 m3/d.
Maaperäkairaukset ja antoisuuspumppaukset
Kaunismaan pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP6 (kuva 2). Kairauspiste sijaitsee alueen luoteisreunalla. Maaperän aines oli kairauspisteessä 7,4 metrin syvyyteen sakka
hiekkaa, jonka alta alkoivat hienonhiekan kerrostumat. Kairauksen tulokset on esitetty taulukossa 2 ja sijainti kuvassa 3.
Taulukko 2. Kaunismaan kairaustulos.

PVP6, Kaunismaa (23.8.2017)
Syvyys [m]

Maalaji

0-7,4

Hk

7,4-8,0

hHk

Kuva 2. Kaunismaan kairauspiste, joka takana
kohoaa yksi alueen loivamuotoisista rantavalleista. Kuva: Anne Lindholm

Pohjavesialueen luoteispuolella, aivan alueen rajan tuntumassa on lähde, jonka virtaama on
kohtalainen. Lähde ei kuitenkaan ole luonnontilainen, joten alue ei täytä E-luokan tunnusmerkkejä. Pohjavesivaikutteista sammalkasvillisuutta kuitenkin havaittiin (mm. kinnassammalet ja hetevarstasammal) ja lähteen virtaaman perusteella voidaan arvioida, että alueella muodostuu pohjavettä vähintään kohtalaisesti.
Johtopäätökset
Maaperäkairauksen perusteella aines on alueella pääosin hiekkaa, jota esiintyy melko paksuina
kerroksina. Lisäksi pohjavesialueen luoteispuolella sijaitsevan lähteen virtaama arvioitiin kohtalaiseksi, mikäs osaltaan kertoo alueella muodostuvasta pohjavedestä. Olosuhteet pohjaveden
muodostumiselle ja varastoitumiselle arvioitiin maaperätietojen ja maastotarkastelun perusteella
hyviksi ja pohjavesialue tulee siten luokitella 2-luokkaan.
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Kuva 3. Kaunismaan pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.
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3.3 Kenttämaankangas (12976130)
Tutkimusalueen kuvaus
Kenttämaankankaan III luokan pohjavesialue sijoittuu reunamuodostumavyöhykkeeseen ja sisältää myös harjumaisia piirteitä. Pohjavesialueen pinta-ala on 1,46 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen pinta-ala a 0,91 km2. Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on noin
500 m3/d. Kenttämaankangas rajoittuu pohjoisessa Kaakkurirovan (12976160) pohjavesialueeseen (2-luokka).
Maaperäkairaukset ja antoisuuspumppaukset
Kenttämaankankaan keskiosaan tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP12. Maaperän aines oli kairauspisteessä pääosin hiekkaa 13,6 metrin syvyydelle saakka. Kahden metrin syvyydessä tavattiin ohut kivikerros. Pohjavesipinta oli 3,86 metrin syvyydessä. Kairauspisteeseen asennettiin
pohjaveden havaintoputki, mutta antoisuuspumppauksen tekeminen ei kuitenkaan onnistunut.
Syynä tähän voi olla havaintoputken siiviläosan toimintahäiriö. Kairauksen tulokset on esitetty
taulukossa 3 ja sijainti kuvassa 4.
Taulukko 3. Kenttämaankankaan kairaustulos.

PVP12, Kenttämaankangas (30.8.2017)
Syvyys [m]

Maalaji

0-2.0

Hk

2.0-2.2

Ki

2.2-13.6
Hk
Pohjavesipinta putkenpäästä 3,86 m.

Pohjavesialueella tehtiin myös maastotarkasteluja alueen rajauksen tarkistamiseksi. Alueen eteläosan rajaukseen lukeutuu mukaan Vähä Lohijärven ranta-alue, joka sijaitsee suon erottamana
muusta pohjavesialueesta. Maastotarkastelun perusteella tämä alue sijoittuu muusta alueesta
erilliseen kokonaisuuteen, joten rajausta korjataan tältä alueelta. Pohjoisosassa Kenttämaankangas rajautuu Kaakkurirovan pohjavesialueeseen, jonka voidaan katsoa kuuluvan Kenttämaankankaan kanssa samaan geologiseen kokonaisuuteen.
Johtopäätökset
Kenttämaankankaan keskiosaan tehdyn maaperäkairauksen perusteella alueen aines on hiekkavaltaista, ja lajittuneen hiekan kerrokset ovat paikoin paksutkin. Kohteessa ei onnistuttu tekemään antoisuuspumppausta, mikä voi johtua putken siiviläosan toimintahäiriöstä. Maaperätietojen perusteella olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta arvioitiin kuitenkin melko hyviksi. Pohjavesialueen katsotaan kuuluvan samaan geologiseen kokonaisuuteen
pohjoispuolisen Kaakkurirovan kanssa, ja ohjeistuksen (SYKE, 2016) mukaan pohjavesialueet
tulee siten yhdistää. Kenttämaankankaan lounaisosasta rajataan kuitenkin pois suon erottama,
erillinen ja pienialainen alue. Yhdistetty pohjavesialue luokitellaan Kaakkurirovan mukaan 2-luokkaan. Yhdistetyn alueen nimeksi tulee Kaakkurirova ja sen tunnus on 12976160.
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Kuva 4. Kenttämaankankaan ja pohjoispuolisen Kaakkurirovan pohjavesialueiden rajaukset sekä Kenttämaankankaan kairauspisteen sijainti.
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3.4 Kotakulha (12976149)
Tutkimusalueen kuvaus
Kotakulhan III luokan kuuluu Muurolan-Meltosjärven harjujaksoon. Muodostuma on moreenipeitteinen selänneharju ja sen korkein lakiharjanne kohoaa noin 15-17 metriä ympäröivien soiden
pinnoista. Muodostuman rinteillä on muutamia loivia rantavalleja ja korkeimmassa kohdassa
pieni törmä. Alueen luoteispäässä on jokilaaksossa noin 10 metriä korkea eroosiotörmä ja kuivaksi jäänyt vanha joenmutka. Kotakulhan ja sen luoteispuolisen Pitkäharjun pohjavesialueiden
rajalla kulkee Meltosjoki.
Kotakulhan pohjavesialueen pinta-ala on 1,22 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen pinta-ala 0,8 km2. Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on noin 440 m3/d.
Maaperäkairaukset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueella tehtiin kaksi maaperäkairausta, PVP3 alueen luoteispäähän ja PVP4 alueen
kaakkoispuoliskoon (kuva 5). Luoteispään tutkimuspisteessä PVP3 pinnassa oli 0,4 metrin paksuinen moreenikerros, jonka alla oli yhdeksän metriä hienoa hiekkaa ja sen alla 4,4 metrin paksuinen sorakerros. Kaakkoisosan tutkimuspisteessä PVP4 maaperän aines oli pinnassa 1,8 metriin saakka hiekkaa ja soraa, jonka alta alkoivat ainakin 16,4 metrin syvyyteen saakka ulottuvat
hiekkakerrokset. Pohjavesipinta tavoitettiin 9,39 metrin syvyydestä. Antoisuuspumppausta ei
voitu tehdä, koska pohjaveden pinta oli liian syvällä. Kairausten tulokset on esitetty taulukossa 4
ja sijainnit kuvassa 6.
Taulukko 4. Kotakulhan kairaustulokset.

PVP3, Kotakulha (22.8.2017)

PVP4, Kotakulha (22.8.2017)

Syvyys [m]

Maalaji

Syvyys [m]

Maalaji

0-0.4

Mr

0-0.6

Hk

0.4-9.4

hHk

0,6-1.8

Sr

9.4-13.8

Sr

1.8-16.40
Hk
Pohjavesipinta putkenpäästä 9,39
m. Antoisuuspumppausta ei voitu
tehdä, koska pohjaveden pinta
liian syvällä.

Kuva 5. Kotakulhan kaakkoisosan kairauspiste PVP4. Kuva:
Anne Lindholm

Johtopäätökset
Tehtyjen tutkimusten perusteella pohjavesialueen kaakkoisosaan sijoittuvat paksut lajittuneen
hiekan kerrokset viittaavat pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta hyviin olosuhteisiin. Pohjaveden pinta oli liian syvällä antoisuuspumppauksen tekemistä ajatellen, mutta
maaperätietojen perusteella alueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan ja se
tulee luokitella 2-luokkaan. Kotakulhan ja Pitkäharjun pohjavesialueiden välissä kulkeva Meltosjoki arvioitiin maastotarkastelussa sen verran isoksi, että se jakaa pohjavesialueet eri kokonaisuuksiin eikä alueita siten yhdistetä.
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Kuva 6. Kotakulhan pohjavesialueen rajaus ja tutkimuspisteiden sijainnit.
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3.5 Kuoreenharju, hietanokkakangas (12976140) ja Keski- ja Etu-Niveriö (12976141)
Tutkimusalueen kuvaus
Kuoreenharju, hietanokkakankaan III luokan pohjavesialue sijoittuu luode-kaakkosuuntaiseen
harjumuodostumaan, joka on luoteispäässään Kuoreenharjun kohdalla kapea ja laajenee kaakossa Hietanokkakankaan alueella. Kaakkoa kohti kuljettaessa muodostuma jatkuu Keski- ja
Etu-Niveriön III luokan pohjavesialueena.
Kuoreenharju, hietanokkakankaan pohjavesialueen pinta-ala on 0,56 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen pinta-ala 0,29 km2. Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on
noin 160 m3/d. Keski- ja Etu-Niveriön pohjavesialueen pinta-ala on 0,36 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala on 0,2 km2. Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on noin
110 m3/d.
Maaperäkairaukset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP14, joka sijoittuu alueen keskiosan vanhalle
maa-ainestenottamisalueelle (kuva 7). Kairauksen perusteella maaperässä vuorottelevat soran
ja hiekan kerrokset kahdeksan metrin syvyyteen sakka, jota syvemmälle ei kairattu. Kairauspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki, josta tehtiin antoisuuspumppaus. Antoisuuspumppauksen perusteella pisteestä saadaan pohjavettä vähintään 130 m3/d. Kairauksen tulokset on esitetty taulukossa 5 ja sijainti kuvassa 8. Keski- ja Etu-Niveriön pohjavesialueella tehtiin
maastotarkastelu, jonka perusteella harjuselänne jatkuu maastossa selvästi havaittavana myös
tällä alueella ja pohjavesialueet muodostavat geologisen kokonaisuuden.
Taulukko x. Kuoreenharjun kairaustulos.

PVP14, Kuoreenharju, hietanokkakangas (23.8.2017)
Syvyys [m]

Maalaji

0-2.6

Sr

2.6-4.2

Hk

4.2-7.2

Sr

7.2-8.0
Hk
Pohjavesipinta putken päästä 1,57, antoisuus 130 m3/d.

Kuva 7. Kuoreenharju, hietanokkakankaan kairauspiste sijoittuu
vanhalle maa-ainestenottamisalueelle. Kuva: Anne Lindholm

Johtopäätökset
Maaperäkairauksen perusteella Kuoreenharjun, hietanokkakankaan maaperän aines koostuu
hiekasta ja sorasta, ja antoisuuspumppauksen mukaan alueelta saadaan pohjavettä vähintään
130 m3/d. Alueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Kuoreenharju, hietanokkakangas ja viereinen Keski- ja Etu-Niveriön pohjavesialue muodostavat selvän geologisen kokonaisuuden ja alueet tulee siten yhdistää. Yhdistetty pohjavesialue luokitellaan 2-luokkaan. Yhdistetyn alueen nimeksi tulee Hietanokkakangas ja sen uusi tunnus on 12976181.
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Kuva 8. Kuoreenharju, hietanokkakankaan ja Keski- ja Etu-Niveriön pohjavesialueiden rajaukset sekä
tutkimuspisteen sijainti.

3.6 Kurkiovaara (hietala) (12976138)
Tutkimusalueen kuvaus
Kurkiovaaran III luokan pohjavesialue sijoittuu Kurkkiovaaran kaakkoispuolelle kerrostuneeseen
harjumaiseen muodostumaan, joka on levinnyt deltamaisesti. Muodostuman pinnalla on paikoin
runsaasti lohkareita. Pohjavesialueen pinta-ala on 1,53 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala 0,72 km2. Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on noin 390 m3/d.
Maaperäkairaukset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP18. Kairauspiste sijaitsee pohjavesialueen
kaakkoispuoliskolla sijaitsevalla maa-ainestenottamisalueella. Tutkimuspisteessä vuorottelivat
ohuet kivisen ja soraisen materiaalin kerrokset kolmen metrin syvyyteen saakka, jonka jälkeen
aines muuttui kiviseksi silttimoreeniksi. Pohjavesipintaa ei tutkimuspisteessä havaittu. Kairauksen tulokset on esitetty taulukossa 6 ja sijainti kuvassa 9.
Taulukko 6. Kurkiovaaran (hietala) kairaustulos.

PVP18, Kurkiovaara (hietala) (29.8.2017)
Syvyys [m]

Maalaji

0-0.6

Sr

0.6-1.0

Ki

1.0-1.2

Sr

1.2-1.4

Ki

1.4-3.0

Ki-Sr

3.0-7.0

KiSiMr

Johtopäätökset
Pohjavesialue sijoittuu vaaran rinteen alapuolelle kerrostuneeseen matalaan harjumaiseen muodostumaan, jonka aines on tutkimusten perusteella pinnassa ohuelti soraa, jossa on kivisiä välikerroksia. Lajittuneen aineksen kerrokset jäävät kuitenkin vain noin kolmen metrin paksuisiksi,
ja niiden alla aines on kivistä silttimoreenia. Pohjaveden pintaa ei tutkimuksessa havaittu. Maaperätietojen perusteella pohjavesialueen ei katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan,
sillä lajittuneen aineksen kerrokset jäävät ohuiksi, eivätkä olosuhteet ole hyvät pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta potentiaaliset. Pohjavesialue voidaan siten poistaa luokituksesta.
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Kuva 9. Kurkiovaaran pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.
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3.7 Mellavaara (12976145)
Tutkimusalueen kuvaus
Mellavaaran III luokan pohjavesialue sijaitsee Mellavaaran koillispuolisessa rantakerrostumassa.
Pohjavesialueen pinta-ala on 0,76 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala 0,4
km2. Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on noin 130 m3/d.
Maaperäkairaukset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueen keskiosaan tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP9, joka sijaitsee pienellä maa-ainestenottamisalueella. Tutkimuspisteessä vuorottelivat hiekan, soran ja kivisen aineksen kerrokset 13,6 metrin syvyydessä alkavaan kallioon saakka. Pohjaveden pinta oli 4,3 metrin syvyydessä putken päästä mitattuna. Kairauspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki, josta
tehtiin antoisuuspumppaus. Pisteen antoisuus jäi hieman alle 50 m3/d. Kairauksen tulokset on
esitetty taulukossa 7 ja sijainti kuvassa 10.
Taulukko 7. Mellavaaran kairaustulos.

PVP9, Mellavaara (31.8.2017)
Syvyys [m]

Maalaji

0-2.0

Hk

2.0-4.4

hHk

4.4-6.8

Sr

6.8-7.4

Sr/Ki

7.4-8.4

Hk

8.4-10.8

Sr

10.8-11.0

Ki

11.0-12.0

Sr

12.0-13.6

Ki/Sr

13.6-14.0
Ka
Pohjavesipinta putken päästä 4,30 m. Antoisuus noin 50 m3/d.

Johtopäätökset
Maaperäkairauksen perusteella lajittuneen soran ja hiekan kerrokset ovat pohjavesialueella
melko paksut. Vaikka antoisuuspumppauksessa tuotto jäi noin 50 m3/d, kuvaa se vain tämän
pisteen antoisuutta ja maaperätietojen perusteella voidaan olettaa, että koko alueelta pohjavettä
saataisiin kuitenkin yli 100 m3/d. Mellajärven alueella saattaa myös olla tarvetta varavedenottopaikoille. Tutkimustietojen perusteella alueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan ja se tulee luokitella 2-luokkaan.
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Kuva 10. Mellavaaran pohjavesialueen rajaus sekä tutkimuspisteen sijainti.
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3.8 Palorova (12976152)
Tutkimusalueen kuvaus
Palorovan III luokan pohjavesialue sijoittuu luode-kaakkosuuntaiseen harjumuodostumaan.
Muodostuma kohoaa ympäristöstään noin 10-15 metriä ja koostuu hieman katkeilevista selänteistä. Pohjavesialueen pinta-ala on 0,7 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala
0,33 km2. Pohjaveden laskennallinen antoisuus on noin 180 m3/d.
Maaperäkairaukset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP5. Kairauspiste sijaitsee vanhalla kotitarveottamisalueella. Maaperän aines oli tutkimuspisteessä pinnassa hiekkaa, jonka alla oli kivistä
ainesta ja soraa ennen kolmen metrin syvyydessä alkavaa peruskallion pintaa. Pohjaveden pintaa ei havaittu. Kairauksen tulokset on esitetty taulukossa 8 ja sijainti kuvassa 11.
Taulukko 8. Palorovan kairaustulokset.

PVP5, Palorova (22.8.2017)
Syvyys [m]

Maalaji

0-0.8

Hk

0.8-1.2

Ki

1.2-3.0

Sr

3.0-5.6

Ka

Ei asennettu putkea

Johtopäätökset
Tutkimuksen perusteella maaperän lajittuneen aineksen kerrokset jäävät alueella melko ohuiksi,
ja peruskallio on lähellä maanpintaa. Pohjaveden pintaa ei tutkimuksessa havaittu. Muodostuma
myös vaikuttaa katkonaiselta. Olosuhteet pohjaveden varastoitumiselle arvioitiin melko huonoiksi, eikä alueen siten katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialue voidaan poistaa luokituksesta.
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Kuva 11. Palorovan pohjavesialueen rajaus ja tutkimuspisteen sijainti.
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3.9 Pitkäharju (12976148) ja Säkkiojanmaa (12976167)
Tutkimusalueen kuvaus
Pitkäharjun III luokan pohjavesialue sijoittuu lähes pohjois-eteläsuuntaiseen harjujaksoon. Pohjavesialue koostuu kapeasta harjuselänteestä ja sen ympärille levinneistä laajentumista sekä
rantakerrostumista. Pohjavesialue rajoittuu etelässä Meltosjokeen ja pohjoisessa matalampaan
Säkkiojan uomaan. Pohjavesialueen pinta-ala on 0,94 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala 0,66 km2. Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on noin 360 m3/d.
Säkkiojanmaan III luokan pohjavesialue sijoittuu samaan harjujaksoon Pitkäharjun kanssa, sijaiten sen pohjoispuolella. Säkkiojanmaan ja Pitkäharjun rajalla sijaitsee Säkkiojan uoma. Pohjavesialueen pinta-ala on 0,31 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala 0,14 km2.
Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on noin 80 m3/d.
Maaperäkairaukset ja antoisuuspumppaukset
Pitkäharjun pohjavesialueella tehtiin kaksi maaperäkairausta, PVP1 alueen pohjoispäähän (kuva
12) ja PVP2 alueen eteläpäähän. Kairauspisteessä PVP1 maaperän aines koostui vuorottelevista hiekan ja soran kerroksista 8,6 metrin syvyyteen saakka, jota syvemmälle ei kairattu. Pohjavesipinta sijaitsi 2,3 metrin syvyydellä putken päästä mitattuna. Kairauspisteeseen asennettiin
pohjaveden havaintoputki, josta suoritettiin antoisuuspumppaus. Antoisuuspumppauksen perusteella pisteestä saadaan pohjavettä vähintään 200 m3/d. Alueen eteläosassa sijaitsevassa tutkimuspisteessä PVP2 maaperän aines oli hiekkaa koko 12,4 metrin kairatulta matkalta. Pohjaveden pintaa ei tavoitettu. Kairausten tulokset on esitetty taulukossa 9 ja sijainnit kuvassa 14.
Taulukko 9. Pitkäharjun kairaustulokset.

PVP1, Pitkäharju (21.8.2017)

PVP2, Pitkäharju (21.8.2017)

Syvyys [m]

Maalaji

Syvyys [m]

Maalaji

0-2.2

Hk

0-12.4

Hk

2.2-2.6

Ki

2.6-3.8

Sr

3.8-5.2

Hk

5.2-6.8

Sr

6.8-7.2

Ki

7.2-8.6
Sr/Ki
Pohjavesipinta putkenpäästä 2,3
m, antoisuus 200 m3/d
Kuva 12. Pitkäharjun pohjoispään kairauspiste, PVP1.
Kuva: Anne Lindholm
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Säkkiojanmaan pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP17, joka sijaitsee pohjavesialueen eteläosassa. Tutkimuspisteessä vuorottelivat soran ja hiekan kerrokset 11 metrin syvyyteen saakka, jota syvemmälle ei kairattu. Tutkimuspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki ja pohjaveden pinta havaittiin 6,03 metrin syvyydessä putken päästä mitattuna. Havaintoputkesta suositettiin myös antoisuuspumppaus, jonka perusteella pisteestä saadaan pohjavettä
vähintään 130 m3/d. Kairauksen tulokset on esitetty taulukossa 10 ja sijainti kuvassa 14.
Taulukko 10. Säkkiojanmaan kairaustulos.

PVP17, Säkkiojanmaa (29.8.2017)
Syvyys [m]

Maalaji

0-0.4

Tv

0.4-8.0

Sr

8.0-9.0

Hk

9.0-11.0
Sr
Pohjavesipinta putken päästä 6,03 m, antoisuus 130
m3/d

Pitkäharjun ja Säkkiojanmaan pohjavesialueilla tehtiin myös maastotarkastelu alueiden yhdistämisnäkökulmasta. Pohjavesialueiden rajalla sijaitsee Säkkiojan uoma, joka maastotarkastelussa arvioitiin niin matalaksi, ettei se katkaise geologista kokonaisuutta (kuva 13). Pitkäharjun
ja Säkkiojanmaan pohjavesialueiden voidaan katsoa kuuluvan samaan harjumuodostumaan.

Kuva 13. Pitkäharjun ja Säkkiojanmaan pohjavesialueiden rajalla
sijaitseva matala Säkkiojan uoma, jonka ei katsota katkaisevan
alueiden muodostamaa geologista kokonaisuutta. Kuva: Anne
Lindholm

Johtopäätökset
Maaperän aines koostuu sekä Pitkäharjun että Säkkiojanmaan pohjavesialueilla lajittuneesta
hiekasta ja sorasta. Pohjavesialueilla suoritettiin myös antoisuuspumppaukset, joiden perusteella Pitkäharjun pohjavesialueelta saadaan pohjavettä vähintään 200 m3/d ja Säkkiojanmaan
pohjavesialueelta vähintään 130 m3/d. Molempien pohjavesialueiden katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan sekä antoisuuksiensa että maaperäolosuhteidensa puolesta. Pohjavesialueilla tehtiin myös maastotarkastelu, jonka perusteella alueet sijoittuvat samaan geologiseen kokonaisuuteen ja ne tulee siten oheistuksen (SYKE, 2016) mukaan yhdistää. Yhdistetty
pohjavesialue soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan ja se tulee luokitella 2-luokkaan. Yhdistetyn alueen nimeksi tulee Pitkäharju ja sen tunnus on 12976148.
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Kuva 14. Pitkäharjun ja Säkkiojanmaan pohjavesialueiden rajaukset sekä tutkimuspisteiden sijainnit.
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3.10

Takanen Akanrova (12976162)

Tutkimusalueen kuvaus
Takanen Akanrovan III luokan pohjavesialue sijoittuu harjujakson reunalla sijaitseviin rantakerrostumiin. Pohjavesialueen pinta-ala on 0,77 km2 ja pohjaveden varsinainen muodostumisalueen
ala on 0,55 km2. Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on noin 300 m3/d. Pohjavesialue on
nimetty Takanen Akanrovaksi, mutta peruskartalla muodostuman nimi on Etuinen Akanrova.
Maaperäkairaukset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueella tehtiin kaksi maaperäkairausta, PVP15 ja PVP16. Pohjavesialueen itäosassa
sijaitsevassa tutkimuspisteessä PVP15 maaperän aines oli pinnassa hiekkaa ja soraa 1,2 metrin
syvyyteen saakka, jonka alla oli kivistä materiaalia 4,8 metrin syvyyteen saakka. Tämän alla oli
hienoa hiekkaa 10,2 metrin syvyyteen saakka. Syvemmälle ei kairattu. Pohjaveden pinta havaittiin 6,82 metrin syvyydessä, mutta tutkimuspisteeseen ei saatu asennettua havaintoputkea,
koska aines oli liian hienoa. Pohjavesialueen pohjoisosassa sijaitsevassa tutkimuspisteessä
PVP16 maaperän aines oli 10,2 metrin syvyyteen saakka hienoa hiekkaa, jonka alla oli savea
14,8 metrin syvyyteen sakka. Syvemmälle ei kairattu. Pohjaveden pinta oli 3,35 metrin syvyydessä, mutta pohjavesiputkea ei pystytty asentamaan liian hienojakoisen aineksen vuoksi. Kairausten tulokset on esitetty taulukossa 11 ja sijainnit kuvassa 15.
Taulukko 11. Takanen Akanrovan kairaustulokset.

PVP15, Takanen Akanrova (28.8.2017)

PVP16, Takanen Akanrova (28.8.2017)

Syvyys [m]

Maalaji

Syvyys [m]

Maalaji

0-0.4

Hk

0-10.2

hHk

0.4-1.2

Sr

10.2-14.8

Sa

1.2-1.4

Ki

1.4-4.8

Sr/Ki

4.8-10.2
hHk
Pohjavesipinta putkenpäästä 6,82 m. Ei asennettu putkea.

Pohjavesipinta putkenpäästä 3,35 m. Ei asennettu putkea.

Johtopäätökset
Maaperätutkimusten perusteella aines on pohjavesialueella pääosin hienojakoista, jolloin olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat heikot. Pohjavesialueen ei
siten katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan ja se voidaan poistaa luokituksesta.
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Kuva 15. Takanen Akanrovan pohjavesialueen rajaus sekä tutkimuspisteiden sijainnit.
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3.11

Vuonorovat (12976139)

Tutkimusalueen kuvaus
Vuonorovien III luokan pohjavesialue sijoittuu laajaan deltaan, joka on osa KantomaanpäänRaanujärven reunamuodostumaa. Muodostuman pohjoisosassa on kumpumainen kohouma,
joka nousee ympäristöstään noin 5-10 metriä. Länsireunassa on hiekkavalli ja siinä kaareva,
noin 200 metriä pitkä hiekkaranta. Muodostuma on moreenipeitteinen ja sen pinta kivinen. Pohjavesialueen pinta-ala on 4,2 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala 2,95 km2.
Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on noin 1600 m3/d.
Maaperäkairaukset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueella tehtiin kaksi maaperäkairausta, PVP11 alueen keskiosaan ja PVP13 alueen
eteläosaan. Tutkimuspisteessä PVP11 vuorottelivat hiekan ja soran sekä kivisen aineksen kerrokset 10,6 metrin syvyyteen saakka, jonka alla oli hienoa hiekkaa 15,2 metrin syvyydelle. Syvemmälle ei kairattu. Pohjaveden pinta oli 13,57 metrin syvyydessä, mikä oli liian syvällä antoisuuspumppauksen tekemistä ajatellen. Kotitarveottamisalueella sijaitsevassa tutkimuspisteessä
PVP13 maaperän aines oli pinnassa hiekkaa, soraa ja kivistä materiaalia 3,8 metrin paksuudelta,
jonka alta alkoivat 16,3 metrin syvyydelle saakka jatkuvat hienon hiekan kerrokset. Tutkimuspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki ja pohjavesipinta havaittiin 0,76 metrin syvyydessä ja. Pohjavettä ei kuitenkaan saatu pumpattua. Kairausten tulokset on esitetty taulukossa
12 ja sijainnit kuvassa 16.
Taulukko 12. Vuonorovien pohjavesialueen kairaustulokset.

PVP11, Vuonorovat (23.-24.8.2017) PVP13, Vuonorovat (23.-24.8.2017)
Syvyys [m]

Maalaji

Syvyys [m]

Maalaji

0-1.4

Hk

0-1.4

Hk

1.4-1.8

Ki

1.4-1.8

Ki

1.8-3.2

Sr

1.8-3.2

Sr

3.2-3.8

Ki/Sr

3.2-3.8

Ki/Sr

3.8-10.6

Sr/Hk

3.8-10.6

HHk

10.6-15.2
hHk
Pohjavesipinta putkenpäästä 13,57 m,
ei asennettu putkea.

10.6-16.3
HHk
Pohjavesipinta putkenpäästä 0,76 m.
Pohjavesi ei riittänyt pumpattavaksi.

Johtopäätökset
Pohjavesialue sijoittuu reunamuodostumaan liittyvään deltaan, jonka aines on tutkimusten perusteella karkealajitteista alueen keskiosassa, kun taas etelää kohti kuljettaessa hienoaineksen
osuus kasvaa. Pohjavesialueen keskiosassa pohjaveden pinta oli liian syvällä, eikä antoisuuspumppausta pystytty tekemään. Eteläosassa, jossa hienoaineksen osuus on suurempi, pohjavettä ei saatu pumpattua. On mahdollista, että havaintoputken siiviläosa ei ole toiminut oikein.
Alueen keskiosan maaperätietojen (paksuhkot lajittuneen aineksen kerrokset), perusteella olosuhteet pohjaveden muodostumiselle ja varastoitumiselle ovat kuitenkin vähintään kohtuulliset,
jolloin alueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan ja se tulee luokitella 2-luokkaan.
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Kuva 16. Pohjavesialueen Vuonorovat rajaus sekä tutkimuspisteiden sijainnit.
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4. MAASTOTARKASTELUT
4.1 Juopavaara (12976123)
Juopavaaran III luokan pohjavesialue sijoittuu vaaran koillisrinteeseen, johon on kerrostunut
ohuelti lajittunutta ainesta. Peruskallionpinta on alueella paikoin näkyvissä, erityisesti alueen
keski- ja kaakkoisosissa. Kerrospaksuudet ovat alueella ohuet, ja lisäksi alueen keskiosassa on
vanha maa-ainestenottamisalue, jonka myötä parhaiten lajittuneet kerrokset on kaivettu pois.
Pohjavesialueen pohjoispäässä on kuitenkin kaksi lähdettä, joista molemmista alkaa puro. Virtaamat puroissa vaihtelevat heikosta kohtalaiseen, mutta purkautuvan pohjaveden määrä jää
kuitenkin alle 100 m3/d. Lähteistä pohjoisempi arvioitiin luonnontilaisen kaltaiseksi ja eteläisempi
luonnontilaiseksi. Lähdelajistoa edustavat mm. lähdelehväsammal ja kinnassammalet. Pohjavesialueen ei katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, koska alueen lajittuneen aineksen kerrostumat ovat pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta riittämättömät.
Alue luokitellaan kuitenkin E-luokkaan, sillä lähteikköalueen katsotaan edustavan E-luokan tarkoittamaa pohjavedestä suoraan riippuvaista maa- tai pintavesiekosysteemiä. Pohjavesialueen
kartta on esitetty liitteessä 1.

4.2 Kontiovaara (12976165)
Kontiovaaran III luokan pohjavesialue sijoittuu Kontiovaaran pohjoispuolelle kerrostuneeseen
rantakerrostumaan. Alueelle tehdyn maastokäynnin perusteella aines vaikuttaisi olevan hiekkavaltaista, mutta joukossa on myös kiviä ja lohkareita. Maastotarkastelussa havaittiin kalliopaljastumia alueen keskellä sekä viitteitä kallionpinnan läheisyydestä myös alueen reunaosissa. Alueen
vanhat maa-ainestenottamispaikat ovat matalia, mikä osaltaan myös kertoo lajittuneen aineksen
kerrospaksuuden ohuudesta. Alueen itäreunalla on lähteikköalue, joka sisältää pienen avolähteen sekä useita tihkupintoja. Lähteen virtaama on heikko ja pohjavettä purkautuu alle 100 m3/d.
Lähteikköalue on kuitenkin säilynyt luonnontilaisena ja sen lajistossa esiintyvät mm. lähdelehväsammal, lettohiirensammal, purolähdesammal ja hetehiirensammal. Pohjavesialueen ei katsota
soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, koska peruskallionpinnan läheisyyden vuoksi lajittuneen aineksen kerrokset jäävät alueella ohuiksi, eivätkä ne ole pohjaveden muodostumisen ja
varastoitumisen kannalta riittäviä. Alue luokitellaan kuitenkin E-luokkaan, sillä lähteikköalueen
katsotaan edustavan E-luokan tarkoittamaa pohjavedestä suoraan riippuvaista maa- tai pintavesiekosysteemiä. Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 2.

4.3 Liinankivaara (12976164)
Liinankivaaran III luokan pohjavesialue sijoittuu Liinankivaaran länsirinteeseen kerrostuneisiin
rantakerrostumiin. Maastotarkastelun perusteella lajittuneen aineksen kerrokset jäävät alueella
ohuiksi, sillä peruskallion pinta on lähellä. Pohjaveden varastotilavuus jää tällöin pieneksi. Pohjavesialueella sijaitsevasta lähteestä tehtiin virtaamamittaus, jonka perusteella pohjavettä purkautuu alle 20 m2/d. Alueella sijaitseva lähde kuitenkin arvioitiin luonnontilaiseksi, pohjavedestä suoraan riippuvaiseksi, merkittäväksi ja muun lainsäädännön nojalla suojeltavaksi maa- tai pintavesiekosysteemiksi, jolloin pohjavesialueluokan E kriteerit täyttyvät. Pohjavesialueen ei katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, mutta se luokitellaan lähteensä vuoksi E-luokkaan. Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 3.
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4.4 Lylymaa (12976166)
Lylymaan III luokan pohjavesialue sijoittuu soihin rajautuvaan harjujakson osaan. Pohjavesialueelle ei saatu maaperäkairauslupaa, joten alueella tehtiin pelkkiä maastotarkasteluja. Niiden perusteella muodostuma on laakea ja hiekkapintainen, ja sen pinta on rantavoimien muokkaama.
Muodostuma kohoaa ympäristöstään noin 10 metriä. Pohjavesiolosuhteiden oletetaan olevan samantapaiset kuin samaan harjujaksoon kuuluvilla Säkkiöjanmaalla ja Pitkäharjulla, jotka sijaitsevat vajaan kilometrin päässä Lylymaasta. Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on noin 320
m3/d. Maastotarkastelun ja alueen geologisten ominaisuuksien perusteella pohjavesialueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan ja se voidaan luokitella 2-luokkaan. Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 4.

4.5 Matalavaara (12976154)
Matalavaaran III luokan pohjavesialueen aines on maastotarkastelun perusteella moreenimaista
ja kivet melko huonosti pyöristyneitä. Pohjavesialueen ympäristössä sijaitsee useita moreeniselänteitä. Pohjavesialueen keskiosassa on vanha maa-ainestenottamisalue, jossa ainesta on
otettu melko ohuelti. Ottamisalueella on pohjaveden pinta paikoin näkyvissä lammikoissa, minkä
lisäksi alueella havaittiin paikoin kallionpintaa. Muodostuma on mahdollisesti kerrostunut kalliosydämen päälle. Alueella sijaitsevan lähteen virtaama on alle 30 m3/d. Pohjavesialue ei heikkotuottoisuutensa vuoksi sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialueella sijaitseva lähde
kuitenkin arvioitiin luonnontilaiseksi, pohjavedestä suoraan riippuvaiseksi, merkittäväksi ja muun
lainsäädännön nojalla suojelluksi maa- tai pintavesiekosysteemiksi, ja pohjavesialue tulee siten
luokitella E-luokkaan. Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 5.

4.6 Mellakoski (12976137) ja Jylyharju (12976104)
Mellakosken III luokan pohjavesialue on osa pohjois-eteläsuuntaista harjujaksoa. Mellakosken
eteläpuolella sijaitsee Jylyharjun 1-luokan pohjavesialue, jonka keskiosassa on Jylynharjun vedenottamo (Ylitornion kunnan vesihuoltolaitos). Pohjavesialueiden välissä on noin 200 metrin pituinen rajaamaton kaistale. Alueelle tehtiin maastotarkastelu alueiden yhdistämismahdollisuuden
selvittämiseksi. Molemmilla pohjavesialueilla sijaitsee vanhoja maa-ainestenottamisalueita, joiden perusteella muodostuman kerrospaksuudet ovat suurehkot ja pohjaveden pinta vaikuttaisi
olevan melko syvällä. Pohjavesialueiden välissä sijaitsevalla rajaamattomalla alueella on kapeaalainen kosteikko, jonka molemmin puolin harjuselänteet kohoavat. Maastotarkastelun perusteella lajittuneen aineksen kerrosten voidaan olettaa jatkuvan pienialaisen kosteikkoalueen alla
ja pohjavesialueet sijoittuvat siten samaan geologiseen kokonaisuuteen. Ohjeistuksen (SYKE,
2016) mukaisesti pohjavesialueet tulee siten yhdistää ja yhdistetty alue luokitellaan Jylyharjun
mukaisesti 1-luokkaan. Yhdistetyn alueen nimeksi tulee Jylyharju ja sen tunnus on 12976104.
Pohjavesialueiden rajaukset on esitetty liitteessä 6.

4.7 Mäntylaki (12976151)
Mäntylaen III luokan pohjavesialue sisältää kaksi kalliokohoumaa ja niiden väliin kerrostuneita
ohuita hiekkakerroksia. Peruskallion pinta on monin paikoin näkyvissä alueen kummassakin
päässä. Alueen koillispäässä sijaitsevan lähteen virtaama on mittausten mukaan alle 20 m3/d.
Pohjavesialueen lajittuneen aineksen kerrokset ovat pienialaisia, eivätkä olosuhteet pohjaveden
muodostumiselle ja varastoitumiselle ole yhdyskuntien vedenhankintaan soveltuvat. Lähde ei
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myöskään täytä pohjavesialueluokan E kriteerejä. Pohjavesialue voidaan siten poistaa luokituksesta. Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 7.

4.8 Pakisvaara (12976131)
Pakisvaaran III luokan pohjavesialue on vaaran rinteeseen kerrostunut rantakerrostuma, jossa
lajittuneen aineksen kerrokset ovat ohuet. Tämä ilmenee kalliopaljastumina rinteessä. Rinne oli
maastokäynnin aikana erittäin kuiva, eikä alueella havaittu lähdepurkaumia. Alueella on ohuista
lajittuneen aineksen kerroksista johtuen huonot edellytykset pohjaveden varastoitumiselle eikä
alue siten sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan. Alue voidaan poistaa pohjavesialueluokituksesta. Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 8.

4.9 Palovaara (12976107)
Palovaaran I luokkaan luokitellulla pohjavesialueella tehtiin maastotarkastelu pohjavesialueen rajauksen tarkistamiseksi. Pohjavesialueen etelärajan ulkopuolella sijaitsee Kaulinrannan vedenottamon kaivo, ja pohjavesialueen rajaa tulisi muuttaa kattamaan vedenottamoalue. Maastotarkastelun perusteella kaivo voidaan rajata mukaan pohjavesialueeseen. Lisäksi alueen länsirajaa
muutetaan siten, että viereisen Palovaaran rinne ei jatkossa sisälly rajaukseen, koska vedenottamon vedet tulevat pääosin Iso Himovaaran suunnalta. Pohjavesialueen luokitusta ei ole tarpeen
muuttaa. Pohjavesialueen uusi nimi on Tupajänkkä. Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä
9.

4.10

Perämaa (12976133)

Perämaan III luokan pohjavesialue sijoittuu laakeaan reunamuodostuman osaan, joka kohoaa
noin kymmenen metriä ympäristöstään. Muodostuma rajoittuu suo- ja moreenialueisiin. Muodostuman pinnassa on matalia rantavalleja. Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on noin 640
m3/d. Pohjavesialueen eteläkärjessä sijaitsee lähde, josta tehtiin virtaamamittaus kevättalvella
2017. Virtaama oli tuolloin noin 50 m3/d. Maastotarkastelun ja alueen geologisten ominaisuuksien
perusteella pohjavettä arvioidaan kuitenkin saatavan alueelta vähintään 100 m3/d, jolloin alueen
katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Lisäksi pohjavesialueella sijaitseva lähde
kuitenkin arvioitiin luonnontilaiseksi, pohjavedestä suoraan riippuvaiseksi, merkittäväksi ja muun
lainsäädännön nojalla suojelluksi maa- tai pintavesiekosysteemiksi. Pohjavesialue tulee siten luokitella 2E-luokkaan. Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 10.

4.11

Riisperi (12976180; uusi alue)

Huitaperin 1-luokan pohjavesialueen eteläpuolella tehtiin maastotarkastelu pohjavesialueen ulkopuolella sijaitsevien Kainuunkylän Ylipään vesiosuuskunnan vedenottamon kaivojen alueella.
Kaivot sijaitsevat Riisperin vaaran länsirinteessä, noin kilometrin Huitaperin pohjavesialueen rajauksesta lounaaseen. Maastotarkastelun perusteella kaivojen ympärille rajattiin uusi, 1-luokkaan
luokiteltava pohjavesialue, jonka nimeksi tulee Riisperi. Alueen tunnus on 12976180. Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 11.

4.12

Rompaanoja-Tuorerommas (12976150)

Rompaanoja-Tuorerompaan III luokan pohjavesialue sijoittuu kalliokumpareiden kylkeen kerrostuneeseen moreenimuodostumaan. Alueella sijaitsee kaksi lähdettä, joiden virtaamat ovat noin
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20-35 m3/d. Pohjavesialue on heikkotuottoinen moreenimuodostuma, joka ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialueella sijaitsevat lähteet kuitenkin arvioitiin luonnontilaisiksi,
pohjavedestä suoraan riippuvaisiksi, merkittäviksi ja muun lainsäädännön nojalla suojelluiksi
maa- tai pintavesiekosysteemeiksi, jolloin pohjavesialue tulee luokitella E-luokkaan. Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 12.

4.13

Ruokevaara (12976119)

Ruokevaaran III luokan pohjavesialue käsittää vaaran rinteeseen kerrostuneita hiekkoja. Kallio
on näkyvissä monin paikoin varsinkin alueen luoteispuoliskossa. Kaakkoispuoliskossa aines on
hiekkaisempaa, kiviä tai lohkareita ei juurikaan esiinny. Alueen kerrospaksuudet ovat ohuet,
minkä vuoksi olosuhteet pohjaveden varastoitumiselle ovat heikot. Alue ei siten sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialueella sijaitsevat lähteet kuitenkin arvioitiin luonnontilaisiksi, pohjavedestä suoraan riippuvaisiksi, merkittäviksi ja muun lainsäädännön nojalla suojelluiksi maa- tai pintavesiekosysteemeiksi, jolloin pohjavesialue tulee luokitella E-luokkaan. Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 13.

4.14

Salmenvaara (12976143)

Salmenvaaran III luokan pohjavesialueen rajauksen ulkopuolella idässä sijaitsee Jolangin vedenottamo (Ylitornion kunnan vesihuoltolaitos). Alueelle tehdyn maastokäynnin avulla selvitettiin
mahdollisuutta rajata vedenottamo mukaan pohjavesialueeseen. Maastokäynnin perusteella Salmenvaara ja Revonpesänlaki purkavat pohjavettä pohjavesialueen suunnasta rinteeseen ja kohti
vedenottamoa, joka on rakennettu lähteikköalueelle. Pohjavesialueen rajausta muutetaan siten,
että vedenottamo rajataan mukaan ja toisaalta rajausta kavennetaan hieman etelästä, jossa Salmenvaaran kalliohuippu toimii vedenjakajana. Lisäksi pohjavesialueella sijaitseva lähde arvioitiin
luonnontilaiseksi, pohjavedestä suoraan riippuvaiseksi, merkittäväksi ja muun lainsäädännön nojalla suojelluksi maa- tai pintavesiekosysteemiksi. Pohjavesialue tulee siten luokitella 1E-luokkaan. Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 14.

4.15

Uudenmaanharju (12976127)

Uudenmaanharjun III luokan pohjavesialueen aines on pääosin moreenimaista. Karkeamman aineksen kerrokset ovat pienialaisia ja sijoittuvat vanhan maa-ainestenottamisalueen ympäristöön.
Alueella ei havaittu lähdepurkaumia. Pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta
olosuhteet ovat alueella heikot. Alue ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan ja se voidaan poistaa pohjavesialueluokituksesta. Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 15.

4.16

Välimaa (12976147)

Välimaan III luokan pohjavesialue sijoittuu Liinankivaaran etelärinteeseen, johon on kerrostunut
rantahiekkoja. Kuten viereisellä Liinankivaaran pohjavesialueellakin, lajittuneen aineksen kerrokset jäävät alueella ohuiksi, sillä peruskallion pinta on lähellä. Pohjaveden varastotilavuus jää tällöin pieneksi. Pohjavesialueella sijaitsevasta lähteestä tehtiin virtaamamittaus, jonka perusteella
pohjavettä purkautuu alle 20 m2/d. Pohjavesialueella sijaitsevat lähteet kuitenkin arvioitiin luonnontilaisiksi, pohjavedestä suoraan riippuvaisiksi, merkittäviksi ja muun lainsäädännön nojalla
suojelluiksi maa- tai pintavesiekosysteemeiksi, jolloin pohjavesialue tulee luokitella E-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 3.
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5. TUTKIMUKSEN YHTEENVETO
Tutkimuksessa mukana olleilla pohjavesialueilla tehtiin maaperäkairauksia ja antoisuuspumppauksia vedensaantiedellytysten selvittämiseksi sekä pohjavesialueiden luokituksen tarkistamiseksi. Lisäksi pohjavesialueilla tehtiin lähdeinventointeja ja luokituksen sekä rajauksen tarkistamiseen liittyviä maastotarkasteluja. Yhteenveto tehdyistä tutkimuksista on esitetty taulukossa
13.
Vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet
Kaitarova A:n, Kaunismaan, Kenttämaankankaan, Kotakulhan, Kuoreenharju hietanokkakankaan, Mellavaaran, Pitkäharjun, Säkkiojanmaan ja Vuonorovien pohjavesialueilla tehtiin maaperäkairauksia ja antoisuuspumppauksia, joiden perusteella pohjavesialueiden todettiin soveltuvan
yhdyskuntien vedenhankintaan ja ne tulee luokitella 2-luokkaan. Lisäksi samoihin geologisiin kokonaisuuksiin sijoittuvia ja siten yhdistettäviä alueita ovat: Kenttämaankangas ja Kaakkurirova,
Kuoreenharju hietanokkakangas ja Keski- ja Etu-Niveriö sekä Pitkäharju ja Säkkiojanmaa.
Perämaan ja Lylymaan pohjavesialueilla ei tehty maaperäselvityksiä, mutta pohjavesialueet arvioitiin maastotarkastelun perusteella yhdyskuntien vedenhankintaan soveltuviksi ja tulee siten luokitella 2-luokkaan. Perämaan alue luokitellaan lisäksi lähteensä vuoksi 2E-luokkaan.
Rajausmuutokset
Palovaaran pohjavesialueella tehtiin rajauksen tarkistus, jossa mukaan rajattiin vedenottamon
kaivo. Lisäksi alueen länsirajaan tehtiin pieni tarkennus. Luokitusmuutoksia ei tehty, ja pohjavesialue luokitellaan jatkossakin 1-luokkaan. Salmenvaaran III luokan pohjavesialueella tehtiin
myös rajaukseen liittyvä tarkistus, ja mukaan rajattiin alueen ulkopuolelle sijoittuva vedenottamo.
Toisaalta rajausta myös hieman kavennettiin eteläosasta. Alueella sijaitsee myös inventoinnin
mukaan luonnontilainen, merkittävä, pohjavedestä suoraan riippuvainen ja muun lainsäädännön
nojalla suojeltu maa- tai pintavesiekosysteemi. Pohjavesialue luokitellaan siten jatkossa 1E-luokkaan.
Mellakosken III luokan pohjavesialue todettiin maastotarkastelussa kuuluvan samaan geologiseen kokonaisuuteen kuin 1-luokan Jylyharju, jolloin alueet tulee yhdistää. Yhdistetty alue luokitellaan Jylyharjun mukaan 1-luokkaan.
E-luokkaan luokiteltavat pohjavesialueet
Juopavaara, Kontiovaara, Matalavaara, Rompaanoja-Tuorerommas, Ruokevaara, Liinankivaara,
Välimaa pohjavesialueet todettiin maastotarkastelujen perusteella yhdyskuntien vedenhankintaan soveltumattomiksi, mutta lähdeinventointien perusteella alueiden todettiin edustavan E-luokan tarkoittamaa pohjavedestä suoraan riippuvaista, merkittävää ja muun lainsäädännön nojalla
suojeltua maa- tai pintavesiekosysteemiä
Luokituksesta poistettavat pohjavesialueet
Maaperäkairausten ja maastotarkastelujen perusteella yhdyskuntien vedenhankintaan soveltumattomiksi pohjavesialueiksi todettiin Kurkiovaara (hietala), Mäntylaki, Pakisvaara, Palorova,
Takanen Akanrova ja Uudenmaanharju.
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Taulukko 13. Yhteenveto Ylitornion pohjavesialueilla tehdyistä tutkimuksista ja johtopäätöksistä.
Pohjavesialueen
Tunnus
Luokka Tutkimus
Johtopäätös
nimi
Juopavaara

12976123

III

maastotarkastelu,
lähdeinventointi

Jylyharju

12976104

I

maastotarkastelu

Kaitarova A

12976134A

III

maaperäkairaus

Kaitarova B

12976134B

III

karttatarkastelu

Kaunismaa

12976153

III

maaperäkairaus

Kenttämaankangas

12976130

III

maaperäkairaus

Keski- ja etu - niveriö

12976141

III

maastotarkastelu

Kontiovaara

12976165

III

maastotarkastelu,
lähdeinventointi

Kotakulha

12976149

III

maaperäkairaus

Kuoreenharju, hietanokkakangas

12976140

III

Kurkiovaara (hietala )
Liinankivaara

12976138

III

maaperäkairaus,
maastotarkastelu,
antoisuuspumppaus
maaperäkairaus

12976164

III

maastotarkastelu,
lähdeinventointi

Lylymaa

12976166

III

maastotarkastelu

Matalavaara

12976154

III

maastotarkastelu,
lähdeinventointi

Mellakoski

12976137

III

maastotarkastelu

Mellavaara

12976145

III

Mäntylaki

12976151

III

Pakisvaara

12976131

III

maaperäkairaus,
antoisuuspumppaus
maastotarkastelu,
lähdeinventointi
maastotarkastelu

Palorova

12976152

III

maaperäkairaus

Palovaara

12976107

I

maastotarkastelu

Perämaa

12976133

III

maastotarkastelu,
lähdeinventointi

Pitkäharju

12976148

III

maaperäkairaus,
antoisuuspumppaus

ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan, mutta luokitellaan Eluokkaan
yhdistetään Mellakosken kanssa

Uusi
luokka
E
1

soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, yhdistetään A+B
yhdistetään A+B

2

soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, yhdistetään Kaakkurirovan (2-luokka) kanssa
yhdistetään Kuoreenharju, hietanokkakankaan kanssa, soveltuu
yhdyskuntien vedenhankintaan
ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan, mutta luokitellaan Eluokkaan
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, yhdistetään Keski- ja EtuNiveriön kanssa

2

ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan
ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan, mutta luokitellaan Eluokkaan
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan
ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan, mutta luokitellaan Eluokkaan
yhdistetään Jylyharjun kanssa

poisto

soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan

2

ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan
ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan
ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan
rajausmuutos (kaivot mukaan)
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E)
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, yhdistetään Säkkiojanmaan kanssa

2

2
2
E
2
2

E
2
E
1

poisto
poisto
poisto
1
2E
2
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Pohjavesialueen

Tunnus

Riisperi

12976180

Luokka

Tutkimus

.

maastotarkastelu

12976150

III

maastotarkastelu,
lähdeinventointi

Ruokevaara

12976155

III

maastotarkastelu,
lähdeinventointi

Salmenvaara

12976143

III

maastotarkastelu,
lähdeinventointi

Säkkiojanmaa

12976167

III

Rompaanoja
rerommas

/ tuo-

Takanenakanrova

12976162

III

maaperäkairaus,
antoisuuspump
paus
maaperäkairaus

Uuden maa nha rju

12976127

III

maastotarkastelu

Vuonorovat

12976139

III

Välimaa

12976147

III

maaperäkairaus,
antoisuuspump
paus
maastotarkastelu,
lähdeinventointi

Uusi
luokka

Johtopäatös
vedenottamo, rajataan uusi poh
javesialue
ei sovellu yhdyskuntien veden
hankintaan, mutta luokitellaan E
luokkaan
ei sovellu yhdyskuntien veden
hankintaan, mutta luokitellaan E
luokkaan
vedenottamo -> 1-luokka + ra
jausmuutos, luokitellaan lisäksi E
luokkaan tiE)
soveltuu yhdyskuntien vedenhan
kintaan, yhdistetään Pitkäharjun
kanssa
ei sovellu yhdyskuntien veden
hankintaan
ei sovellu yhdyskuntien veden
hankintaan
soveltuu yhdyskuntien vedenhan
kintaan
ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan, mutta luokitellaan E
luokkaan
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