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1. JOHDANTO
1.1 Yleistä
Lapin ELY-keskus on kesällä ja syksyllä 2018 tehnyt pohjavesialueiden luokitukseen liittyviä selvityksiä Sodankylän alueella. Tutkimuksissa on selvitetty III luokan pohjavesialueiden soveltuvuutta
yhdyskuntien vedenhankintaan. Tutkimukset ovat sisältäneet maaperäkairauksia, ominaisantoisuuspumppauksia, maatutkaluotauksia, maastotarkasteluja ja lähteiden virtaamamittauksia.
Tutkimusten suunnittelusta ja toteutuksesta maastossa ovat vastanneet suunnittelija Anne Lindholm
ja rakennusmestari Aulis Ruotsalainen. Raportoinnista on vastannut Anne Lindholm ja maatutkaluotausten osalta raportin laatimiseen on osallistunut myös Juho Kupila (GTK).

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 0,50 mm

Lisäksi kolmella pohjavesialueella (Kaunisvaara, Rantakangas ja Tammakkovuopajankangas) on
tehty maaperäkairauksia Lapin pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamishankkeen
(Poski) 2. vaiheen yhteydessä. Hanketta vetää Geologian tutkimuskeskus (GTK). Poski2-hanke toteutetaan pääosin Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoilla ja rahoittajaviranomaisena toimii
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Tässä raportissa on
hyödynnetty Poski2-hankkeen tuloksia edellä mainittujen kolmen pohjavesialueen osalta. Kaikki
Poski2-hankkeen tutkimukset raportoidaan kokonaisuutena hankkeen valmistuttua vuonna 2019.
Poski2-hankkeen maaperäkairaukset tehtiin kesällä 2018. Ne toteutti Suomen GPS-Mittaus Oy ja
käytössä oli GM 150 -kairauskone. Kairauspaikoille asennettiin kairauksen jälkeen 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.
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2.3 Maatutkaluotaukset
Maatutkaluotaus on geofysikaalinen tutkimusmenetelmä, joka perustuu sähkömagneettisten (radiotaajuisten) aaltojen etenemiseen väliaineessa. Maatutkaluotauksessa maaperään johdetaan lyhyt
sähkömagneettinen pulssi, joka heijastuu sähköisen rajapinnan kohdatessaan. Rajapinnat johtuvat
aineiden erilaisista sähkönjohtavuusominaisuuksista, joihin vaikuttaa erityisesti aineksen vesipitoisuus. Luotauksen edetessä havainnot piirtyvät profiiliksi, jolta voidaan tulkita esimerkiksi pohjaveden
pinnantasoa ja maaperän kerrostuneisuutta.
Maatutkaluotausta voidaan tehdä esimerkiksi mönkijävetoisella tutkalla olemassa olevaa tiestöä
hyödyntäen, tai tiettömillä alueilla jalkaisin perässä vedettävällä ns. letkutukalla (kuva 1). Maatutkaluotaus ei jätä jälkiä maastoon. Maatutkaluotauksien tuloksia tarkasteltaessa on kuitenkin otettava
huomioon, että tulos on aina suuntaa-antava ja perustuu tutkaajan tekemään tulkintaan, varsinkin
silloin kun saatavilla ei ole kairausaineistoa referenssiksi.

Kuva 1. Tiettömillä kohteilla
maatutkaluotausta
voidaan
tehdä jalkaisin perässä vedettävällä ns. letkututkalla.

Maatutkaluotauksia tehtiin Sodankylässä kahdella pohjavesialueella (Kielisenkangas ja Naattuankangas) kesällä 2018. Maastossa kuljettiin jalkaisin ja maatutkaluotauksissa käytettiin Malå Ramac
ProEx –mallin letkututkaa. Käytössä oli 100 MHz antenni. Luotausaineistoa kertyi yhteensä noin 6,5
kilometrin matkalta. Maatutkaluotaukset suoritti Geologian tutkimuskeskus (GTK).

2.4 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.

8/120

3. MAAPERÄSELVITYKSET JA OMINAISANTOISUUSPUMPPAUKSET
3.1 Aihikkoharjut (12758152)
Tutkimusalueen kuvaus
Aihikkoharjujen pohjavesialue sijoittuu lievästi luode-kaakkosuuntaiseen harjumuodostumaan, joka
sijoittuu Porttipahdan tekojärven rannalle. Muodostuma kattaa suurehkoja ja keskikokoisia selänteitä, sulamisvesiuomia, rantamuodostumia, törmiä ja tasanteita sekä harjulaajentumia. Muodostuma kohoaa selvästi ympäristöstään.
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,72 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala
on 0,97 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 530 m3/d. Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP76, joka sijoittuu pohjavesialueen luoteispuoliskoon. Maaperän aines oli kairauspisteessä koko kairatulta 11 metrin syvyydeltä hiekkaista moreenia.
Kairauspisteeseen ei asennettu pohjavedenhavaintoputkea. Pohjavedenpinta oli kairauksen yhteydessä arvioituna noin yhdeksän metrin syvyydessä, mikä olisi ollut liian syvällä antoisuuspumppauksen tekemisen kannalta. Yhteenveto kairaustuloksista on esitetty taulukossa 1 ja kairauspisteen sijainti kuvassa 2.
Taulukko 1. Yhteenveto kairaustuloksista.
PVP76, Aihikkoharjut (8.9.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0.0-11.0

HkMr

Ei asennettu havaintoputkea.
Pohjavedenpinta putken päästä arviolta noin 9,0
metriä.

Johtopäätökset
Luode-kaakkosuuntaiseen harjumuodostumaan sijoittuvalla Aihikkoharjujen pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, jonka perusteella aines oli tutkimuspisteessä koko kairatulta 11 metrin syvyydeltä hiekkaista moreenia. Kairauspiste sijoittuu muodostuman länsipään vanhan kotitarveottoalueen pohjalle, eikä siten välttämättä anna kattavaa käsitystä koko muodostuman aineksesta. Pohjavedenpinta oli kairauspisteessä arviolta noin yhdeksän metrin syvyydessä. Koska antoisuuspumppausta ei liian syvällä olevan pohjavedenpinnan vuoksi pystytty tekemään, on muodostuman aineksen vedenjohtavuutta vaikea arvioida. Vaikka kairaustuloksen perusteella aines vaikuttaisi olevan
moreenia, ei voida varmasti sanoa, että pohjavesialueen antoisuus jäisi heikoksi. Hiekkamoreeni voi
myös olla hyvin vettä johtavaa. Kerrospaksuudet ovat muodostumassa melko suuret ja maastotarkastelussa havaittiin selviä harjumuodostuman piirteitä. Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus
on melko iso, noin 530 m3/d. Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta
ovat muodostumassa kohtuulliset, ja pohjavettä voidaan arvioida saatavan yli 100 m3/d. Pohjavesialueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, ja se tulee luokitella 2-luokkaan.
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Kuva 2. Aihikkoharjujen pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.
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3.2 Halssikangas (12758210)
Tutkimusalueen kuvaus
Halssikankaan pohjavesialue sijoittuu laakeaan ja tasoittuneeseen, mahdollisesti deltamaiseen muodostumaan, jonka pinnassa on ranta- ja tuulikerrostumia
(kuva 3). Alue rajoittuu idässä Halssiaavan suoalueeseen ja lännessä Kitiseen. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 2,41 km2 ja pohjaveden varsinaisen
muodostumisalueen ala on 1,51 km2. Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on noin 830 m3/d. Alue
on luokiteltu III luokkaan.
Kuva 3. Halssikangas sijoittuu laakeaan ja deltamaiseen muodostumaan, jonka pinnassa on
tuuli- ja rantakerrostumia.

Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP56, joka sijoittuu alueen kaakkoispuoliskoon
(kuva 4). Maaperän aines oli kairauspisteessä koko 10,4 metrin kairatulta syvyydeltä soraa. Syvemmälle ei kairattu. Kairauspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki, jonka päästä mitattuna
pohjavedenpinta oli 3,98 metrin syvyydessä. Havaintoputkesta suoritetun antoisuuspumppauksen
perusteella pisteen antoisuus on vähintään noin 200 m3/d. Yhteenveto kairaustuloksista on esitetty
taulukossa 2 ja kairauspisteen sijainti kuvassa 5.
Taulukko 2. Yhteenveto kairaustuloksista.
PVP56, Halssikangas (24.8.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0-10.4
Sr
Pohjavedenpinta putken päästä 3,98 m (putken pää
maanpinnasta 0,45 m).
Antoisuuspumppaus 2,3 L/s eli noin 200 m3/d.

Kuva 4. Halssikankaan kairauspiste PVP56.

Johtopäätökset
Laakeaan ja tasoittuneeseen, deltamaiseen muodostumaan sijoittuvalla Halssikankaan pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, jonka perusteella aines on alueella soraa vähintään kymmenen
metrin syvyyteen sakka. Kairauspisteeseen asennetusta pohjaveden havaintoputkesta suoritetun
antoisuuspumppauksen perusteella pisteen antoisuus on vähintään 200 m3/d. Muodostumassa on
paksut lajittuneen aineksen kerrokset ja hyvä antoisuus, jolloin alueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialueella on lisäksi lähde, joka kesällä 2018 tehdyn inventoinnin
perusteella on E-luokan tarkoittama pohjavedestä suoraan riippuvainen, merkittävä, luonnontilainen
ja muun lainsäädännön nojalla suojeltu maaekosysteemi. Pohjavesialue tulee siten luokitella 2Eluokkaan.
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Kuva 5. Halssikankaan pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.
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3.3 Harakkamella (12758182)
Tutkimusalueen kuvaus
Harakkamellan pohjavesialue sijoittuu Sattasvaaran ja Sattasjoen väliin kerrostuneeseen muodostumaan, jossa on deltamaisia piirteitä. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 5,33 km2 ja pohjaveden
varsinaisen muodostumisalueen ala on 3,0 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 1640 m3/d.
Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueella tehtiin kaksi maaperäkairausta, PVP59 ja PVP60. Pohjavesialueen kaakkoispäässä sijaitsevassa kairauspisteessä PVP59 maaperän aines oli koko 8,5 metrin kairatulta matkalta
tiukkaa soramoreenia. Kairauspisteeseen ei asennettu pohjaveden havaintoputkea. Pohjavesialueen keskiosassa sijaitsevassa kairauspisteessä PVP60 maaperän aines oli pinnassa kahden metrin
paksuudelta soraa, sen alla oli metrin paksuinen hienonhiekan kerros ja sen alla hienohiekkapitoista
moreenia kymmenen metrin syvyyteen saakka. Tätä syvemmälle ei kairattu. Kairauspisteeseen
asennettiin pohjaveden havaintoputki, jonka päästä mitattuna pohjavedenpinta oli 6,38 metrin syvyydessä. Antoisuuspumppausta ei kuitenkaan pystytty tekemään hienoaineksen tukittua havaintoputken siiviläosan. Yhteenveto kairaustuloksista on esitetty taulukossa 3 ja kairauspisteiden sijainnit
kuvassa 6.
Taulukko 3. Yhteenveto kairaustuloksista.
PVP59, Harakkamella (25.8.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0.0-8.5
SrMr/tiukka
Ei asennettu havaintoputkea.

PVP60, Harakkamella (26.8.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0.0-2.0

Sr

2.0-3.0

hHk

3.0-10.0
HHkMr
Pohjavedenpinta putken päästä 6,38 m (putken
pää maanpinnasta 0,4 m).

Pohjavesialueen kaakkoispuoliskossa on vesikuoppa, joka kesällä 2018 tehdyn inventoinnin perusteella ei täytä E-luokan kriteerejä pohjavesivaikutteisuuden osalta. Inventoinnin perusteella kohde
muodostuu pienen lammen kaltaisesta pintavesialtaasta, joka saattaa kausittain olla kuiva. Pohjavesivaikutteisuutta ilmentävää lajistoa ei havaittu.
Johtopäätökset
Harakkamellan pohjavesialueella tehtiin kaksi maaperäkairausta, joiden perusteella maaperän aines
on muodostumassa pääosin moreenimaista. Pohjavesialueen keskiosaan sijoittuvassa kairauspisteessä muodostuman pinnassa on ohut sorakerros, mutta varsinainen pohjavedenpinta sijaitsee moreenikerroksessa. Keskiosan kairauspisteeseen asennetusta pohjaveden havaintoputkesta ei pystytty suorittamaan ominaisantoisuuspumppausta, sillä aineksen suuri hienoainespitoisuus tukki havaintoputken siiviläosan. Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on suuri, mutta koska muodostuman aines on pääosin moreenia, ovat olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen
kannalta heikot. Pohjavesialueen ei katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, ja se voidaan poistaa luokituksesta.
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Kuva 6. Harakkamellan pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteiden sijainnit.
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3.4 Heinälampi (12758222)
Tutkimusalueen kuvaus
Heinälammen pohjavesialue sijoittuu kapeaan ja lyhyehköön harjumuodostumaan, joka rajoittuu
etelä- ja pohjoispäistään vaarojen rinteisiin ja idässä ja lännessä soihin. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,33 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala on 0,1 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 80 m3/d. Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP81, joka sijoittuu alueen eteläosaan. Huonojen
kulkuyhteyksien vuoksi kairauspistettä ei voitu sijoittaa pohjoisemmaksi. Kairauspisteessä maaperän aines oli pinnassa hiekkaa 1,6 metrin syvyyteen saakka ja sen alla soraa kolmen metrin syvyydessä alkavaan peruskallionpintaan saakka. Kairauksen yhteydessä ei havaittu pohjavesipintaa,
eikä pisteeseen siten asennettu pohjaveden havaintoputkea. Yhteenveto kairaustuloksista on esitetty taulukossa 4 ja kairauspisteen sijainti kuvassa 7.
Taulukko 4. Yhteenveto kairaustuloksista.
PVP81, Heinälampi (14.10.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0.0-1.6

Hk

1.6-3.0

Sr

3.0-5.6

Ka

Ei asennettu havaintoputkea.

Johtopäätökset
Heinälammen pohjavesialue sijoittuu pienialaiseen ja kapeaan harjumuodostuman, jonka eteläosaan tehtiin yksi maaperäkairaus. Kairauksen perusteella peruskallion päällä on lajittunutta hiekkaa
ja soraa noin kolmen metrin paksuudelta. Kerrospaksuudet jäävät alueella siten melko ohuiksi, ja
olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat alueella heikot. Muodostuma on muutoinkin pieni, ja sen laskennallinen antoisuuskin jää alle 100 m3/d. Pohjavesialueen ei
katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, ja se voidaan poistaa luokituksesta.
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Kuva 7. Heinälammen pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.
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3.5 Iso-oja (12758148)
Tutkimusalueen kuvaus
Iso-ojan pohjavesialue sijoittuu Tankavaaran pohjoispuolelle kerrostuneeseen deltaan. Alue rajoittuu
pohjoisessa, lännessä ja etelässä Iso-ojan Lauttaojan uomiin sekä niitä ympäröiviin kapeisiin soistumiin. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,7 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala on 0,84 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 460 m3/d. Pohjavesialue on luokiteltu
III luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueella tehtiin kaksi maaperäkairausta, PVP72 ja PVP73. Yhteenveto kairaustuloksista
on esitetty taulukossa 5 ja kairauspisteiden sijainnit kuvassa 9.
Muodostuman kaakkoispuoliskoon sijoittuvassa kairauspisteessä PVP72 maaperän aines oli pinnassa soraa 2,6 metrin paksuudelta ja sen alla hiekkaa ja hienoa hiekkaa 10,2 metrin syvyyteen
saakka. Tätä syvemmälle ei kairattu. Kairauspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki, jonka
päästä mitattuna pohjavedenpinta oli 2,90 metrin syvyydessä. Havaintoputkesta tehtiin antoisuuspumppaus, jonka perusteella pisteen antoisuus on heikko, noin 20-30 m3/d.
Muodostuman luoteispuoliskossa, vanhalla maa-ainestenottamisalueella sijaitsevassa kairauspisteessä PVP73 maaperän aines oli pinnassa soraa 1,6 metrin syvyyteen saakka (kuva 8). Tämän alla
oli viiden metrin syvyyteen saakka ulottuva hiekkamoreenikerros ja sen alla hienoa hiekkaa 10,4
metrin syvyyteen saakka. Kairauspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki, jonka päästä
mitattuna pohjavedenpinta oli 5,40 metrin syvyydessä. Antoisuuspumppausta ei pystytty tekemään
hienoaineksen tukkiessa havaintoputken siiviläosan.
Taulukko 5. Yhteenveto kairaustuloksista.
PVP72, Iso-oja (6.9.2018)
PVP73, Iso-oja (7.9.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

Syvyys [m]

Maalaji

0.0-2.6

Sr

0.0-1.6

Sr

2.6-10.20
Hk/HHk
1.6-5.0
HkMr
Pohjavedenpinta putken päästä
2,90 m (putken pää maanpinnasta
5.0-10.4
HHk
0 m).
Antoisuus noin 20-30 m3/d.
Pohjavedenpinta putken päästä
5,40 m (putken pää maanpinnasta 0,65 m).

Johtopäätökset

Kuva 8. Kairauspiste PVP73.

Iso-ojan pohjavesialueella tehtiin kaksi maaperäkairausta, joiden perusteella aines on soraa vain
muodostuman pintaosissa. Muutoin aines on moreenimaista ja sisältää paljon hienoainesta. Tämä
näkyy myös vanhalla maa-ainestenottoalueella, joka on jäänyt matalaksi. Antoisuuspumppaus pystyttiin tekemään vain toisesta kairauspisteestä, ja tämänkin pisteenantoisuus jäi heikoksi (noin 2030 m3/d). Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat alueella heikot,
eikä sen siten katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialue voidaan poistaa
luokituksesta.
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Kuva 9. Iso-ojan pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteiden sijainnit.
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3.6 Jeesiö (12758201)
Tutkimusalueen kuvaus
Jeesiön pohjavesialue sijoittuu Pitkäkoskenvaaran pohjoispuolelle kerrostuneeseen harjumuodostumaan. Alue käsittää kapeita harjuselänteitä ja Pitkäkoskenvaaran rinteen rantakerrostumia. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,94 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala on
0,19 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 100 m3/d. Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP79, joka sijoittuu alueen keskiosaan. Maaperän
aines oli kairauspisteessä soraa koko 10,5 metrin kairatulta syvyydeltä. Kairauspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki, jonka päästä mitattuna pohjaveden pinta oli 4,20 metrin syvyydessä.
Havaintoputkesta suoritettiin antoisuuspumppaus, jonka perusteella pisteen antoisuus on noin 150
m3/d. Yhteenveto kairaustuloksista on esitetty taulukossa 6 ja kairauspisteen sijainti kuvassa 10.
Taulukko 6. Yhteenveto kairaustuloksista.
PVP79, Jeesiö (10.9.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0.0-10.5
Sr
Pohjavedenpinta putken päästä 4,20 m (putken pää
maanpinnasta 0 m).
Antoisuuspumppaus 1,7 L/s eli noin 150 m3/d.

Johtopäätökset
Pitkäkoskenvaaran rinteen pohjoispuoliseen kapeaan harjumuodostumaan sijoittuvalla Jeesiön pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, jonka perusteella muodostuman aines on soraa. Harju
on melko matala, mutta lajittuneen aineksen kerrokset ovat kuitenkin kairauksen perusteella paksut,
sillä kairauksessa ei saavutettu peruskallionpintaa. Kairauspisteeseen asennetusta pohjaveden havaintoputkesta suoritettiin antoisuuspumppaus, jonka perusteella pisteen antoisuus on noin 150
m3/d. Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat alueella hyvät, ja
alueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialue tulee siten luokitella 2luokkaan.
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Kuva 10. Jeesiön pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen siajinti.
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3.7 Juurakkosaaret (12758167)
Tutkimusalueen kuvaus
Juurakkosaarten pohjavesialue sijoittuu katkeilevaan, itä-länsisuuntaiseen harjumuodostumaan.
Alue koostuu kolmesta selänteestä ja niiden välisistä suoalueista. Pohjavesialueen kokonaispintaala on 2,97 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala on 0,94 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 500 m3/d. Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP66, joka sijoittuu aivan muodostuman länsipäähän. Kairauspisteessä maaperän aines oli hiekkaa ja kivistä soraa 3,2 metrin syvyydessä alkavaan
peruskallionpintaan saakka. Kairatessa ei havaittu pohjavesipintaa, eikä kairauspisteeseen asennettu pohjaveden havaintoputkea. Yhteenveto kairaustuloksista on esitetty taulukossa 7 ja kairauspisteen sijainti kuvassa 11.
Taulukko 7. Yhteenveto kairaustuloksista.
PVP66, Juurakkosaaret (4.9.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0-1.7

Hk

1.7-3.2

Sr/Ki

3.2-6.2

Ka

Ei asennettu havaintoputkea.

Johtopäätökset
Juurakkosaarten pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, jonka perusteella peruskallion
päällä on lajittunutta hiekkaa ja soraa vain noin kolmen metrin paksuudelta. Pohjavedenpintaa ei
kairauksen yhteydessä havaittu. Kairauspiste sijaitsee aivan muodostuman länsipäässä, mutta
maastotarkastelun perusteella piste kuvaa muodostumaa kohtuullisen hyvin, sillä muodostuma kohoaa hyvin vähän kohti itää. Kerrospaksuudet ovat katkonaisessa muodostumassa ohuet, minkä
vuoksi pohjaveden varastotilavuus jää epäyhtenäisessä muodostumassa pieneksi. Alueen laskennallinen antoisuus on iso, mutta kun huomioidaan alueen pohjavesiolosuhteet (matalat kerrospaksuudet ja epäyhtenäinen muodostuma), jää antoisuus todellisuudessa heikoksi. Pohjavesialueen ei
siten katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, ja se voidaan poistaa luokituksesta.
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Kuva 11. Juurakkosaarten pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.
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3.8 Kaitmitvaara (12758169)
Tutkimusalueen kuvaus
Kaitmitvaaran pohjavesialue sijoittuu harjumuodostumaan, joka on kerrostunut Kaitmitvaaran luoteis- ja pohjoispuolelle. Harju koostuu peräkkäisistä, noin 10-15 metriä korkeista selänteistä sekä
harjulaajentumasta.
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 5,47 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala
2,02 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 1110 m3/d. Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP65, joka sijoittuu alueen lounaispäähän. Kairauspisteessä pinnassa oli ohut, 0,6 metrin paksuinen hienon hiekan kerros, jonka alla vuorottelivat soran, kivisen aineksen ja hiekan kerrokset 10,4 metrin syvyydelle saakka. Tätä syvemmälle ei kairattu.
Kairauspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki, jonka päästä mitattuna pohjavedenpinta
oli 3,0 metrin syvyydessä. Havaintoputkesta suoritettiin antoisuuspumppaus, jonka perusteella pisteen antoisuus on vähintään noin 220 m3/d. Yhteenveto kairaustuloksista on esitetty taulukossa 8 ja
kairauspisteen sijainti kuvassa 12.
Taulukko 8. Yhteenveto kairaustuloksista.
PVP65, Kaitmitvaara (4.9.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0.0-0.6

hHk

0.6-0.9

Ki

0.9-2.4

Sr

2.4-6.9

Hk

6.9-10.4
Sr
Pohjavedenpinta putken päästä 3,0 m (putken
pää maanpinnasta 0 m).
Antoisuuspumppaus 2,6 L/s eli noin 224 m3/d.

Johtopäätökset
Kaitmitvaaran pohjavesialue sijoittuu vaaran luoteis- ja pohjoispuolille kerrostuneeseen harjumuodostumaan. Pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, jonka perusteella aines on pääosin karkeaa, lajittunutta soraa ja hiekkaa, jossa on mukana myös kivistä materiaalia. Kairauspisteeseen
asennetusta pohjaveden havaintoputkesta suoritetun antoisuuspumppauksen perusteella pisteen
antoisuus on vähintään noin 220 m3/d. Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen
kannalta ovat alueella hyvät, ja alueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialue tulee siten luokitella 2-luokkaan.
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Kuva 12. Kaitmitvaaran pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.
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3.9 Kaunisvaara (12758258)
Tutkimusalueen kuvaus
Kaunisvaaran pohjavesialue sijoittuu laajaan, Kitisjoen varteen kerrostuneeseen deltamuodostumaan. Muodostuma on luoteispäässä laakeaa kangasta ja kohoaa kohti kaakkoa. Pohjavesialue
rajoittuu pohjoisessa ja koillisessa Kitisjokeen ja lounaassa suoalueisiin.
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 5,18 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala
on 4,18 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 2290 m3/d. Pohjavesialue on luokiteltu III
luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueella on Poski2-hankkeen yhteydessä tehty kesällä 2018 yksi maaperäkairaus,
HP4218. Yhteenveto kairaustuloksista on esitetty taulukossa 9 ja kairauspisteen sijainti kuvassa 13.
Muodostuman keskiosaan sijoittuvassa kairauspisteessä maaperän aines oli kolmen metrin syvyyteen saakka hiekkaista soraa ja 7,8 metrin syvyyteen saakka hiekkaa. Määräsyvyyttä syvemmälle
ei kairattu. Kairauspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki, jonka päästä mitattuna pohjavedenpinta oli 2,41 metrin syvyydessä. Havaintoputkesta suoritetun antoisuuspumppauksen perusteella pisteen antoisuus on noin 150 m3/d.
Taulukko 9. Yhteenveto kairaustuloksista.

HP4218, Kaunisvaara (28.8.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0,0-3,0

HkSr

3,0-7,8

Hk

7,8
Määräsyvyys
Pohjavedenpinta putken päästä 2,41 m (putken pää
maanpinnasta 0,7 m).
Antoisuuspumppaus 1,7 L/s eli noin 150 m3/d.

Johtopäätökset
Kaunisvaaran pohjavesialueella suoritetun maaperäkairauksen perusteella muodostumassa on paksut lajittuneen aineksen kerrokset, ja olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat alueella hyvät. Kairauspisteeseen asennetusta pohjaveden havaintoputkesta suoritetun
antoisuuspumppauksen perusteella pisteen antoisuus on noin 150 m3/d. Pohjavesialue soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan ja se tulee siten luokitella 2-luokkaan.
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Kuva 13. Kaunisvaaran pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.
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3.10

Kersilönkangas (12758187)

Tutkimusalueen kuvaus
Kersilönkankaan pohjavesialue sijaitsee Kitisen itärannalla, Viiankiaavan suoalueen kyljessä. Pohjavesialue käsittää jokikerrostuman, joka on osa suurempaa, Kitisen laaksoon kerrostunutta deltamuodostumaa (kuva 14). Jäätikön sulamisvedet ja muinainen Kitinen ovat muovanneet muodostuman pintaan uomia, jotka ovat pääosin luode-kaakkosuuntaisia. Laakean kankaan pinnassa on
myös rantakerrostumia.
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 2,77 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala
on 1,73 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 950 m3/d. Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan.

Kuva 14. Kersilönkangas sijoittuu
laakeaan deltamuodostumaan,
jonka pinnassa useita sulamisvesien muovaamia uomia.

Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueella tehtiin kaksi maaperäkairausta, PVP57 ja PVP80. Yhteenveto kairaustuloksista
on esitetty taulukossa 10 ja kairauspisteiden sijainnit kuvassa 15.
Pohjavesialueen pohjoispäässä sijaitsevalle maa-ainestenottoalueelle sijoittuvassa kairauspisteessä PVP57 maaperän aines oli pinnassa kahden metrin syvyyteen saakka soraa, jonka alla oli
pääosin moreenia kymmenen metrin syvyyteen saakka. Kairauspisteeseen asennettiin pohjaveden
havaintoputki, jonka päästä mitattuna pohjavedenpinta oli 0,8 metrin syvyydessä. Havaintoputkesta
yritettiin suorittaa antoisuuspumppaus, mutta se ei onnistunut suuren hienoainespitoisuuden vuoksi.
Tämän kairauksen yhteydessä havaittu pohjavesipinta on todennäköisesti orsivettä.
Pohjavesialueen eteläosaan sijoittuvassa kairauspisteessä PVP80 maaperän aines on pinnassa
hiekkaa 1,8 metrin syvyyteen saakka ja sen alla soraa 3,0 metrin syvyyteen saakka. Tämän alla
melko hyvin lajittuneen hiekkamoreenin kerros, joka ulottuu 8,0 metrin syvyyteen saakka ja sen alla
vielä melko hyvin lajittuneen soramoreenin kerros, joka ulottuu 10,2 metrin syvyyteen saakka. Tätä
syvemmälle ei kairattu, mutta kairauksen yhteydessä tehtyjen havaintojen perusteella on todennäköistä, että moreenikerrosten alla on jälleen lajittuneen soran kerros. Kairauspisteeseen asennettiin
pohjaveden havaintoputki, jonka päästä mitattuna pohjavedenpinta oli 2,24 metrin syvyydessä. Havaintoputkesta suoritettiin antoisuuspumppaus, jonka perusteella pisteen antoisuus on noin 80 m3/d.
Syvemmällä kairauksella antoisuus olisi ollut parempi.
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Taulukko 10. Yhteenveto kairaustuloksista.
PVP57, Kersilönkangas (25.8.2018)

PVP80, Kersilönkangas (13.10.2018)

Syvyys [m]

Maalaji

Syvyys [m]

Maalaji

0.0-2.0

Sr

0.0-1.8

Hk

2.0-4.0

SrMr paljon hienoain.

1.8-3.0

Sr

4.0-6.0

HkMr huon laj.

3.0-8,00

HkMr/tiukka

6.0-8.0

HkMr huon laj.

8.0-10.0

SiMr

Pohjavedenpinta putken päästä 1,79 m (putken
pää maanpinnasta 1,0 m).

8,00-10.2
SrMr/tiukka
Pohjavedenpinta putken päästä 2,24 m (putken pää maanpinnasta 1,0 m).
Antoisuuspumppaus 0,95 L/s eli noin 82 m3/d.

Molemmista pohjavesialueelle asennetuista pohjaveden havaintoputkista otettiin lisäksi vesinäytteet, joista analysoitiin perusanalyysien (mm. pH, sähkönjohtavuus) lisäksi erityisesti sulfaatin ja liukoisten metallien pitoisuuksia. Sulfaatin tai raskasmetallien pitoisuudet eivät otettujen näytteiden
mukaan olleet erityisen korkeita. Liukoisen raudan pitoisuus oli havaintoputkesta PVP57 otetussa
näytteessä talousveden laatuvaatimukset ja –suositukset ylittävä, samoin mangaanin pitoisuus sekä
pisteen PVP57, että PVP80 näytteissä. Raudan tai mangaanin ei kuitenkaan katsota aiheuttavan
sellaista maa- ja kallioperän luontaisista ominaisuuksista aiheutuvaa laadullista haittaa, mikä estäisi
pohjaveden käytön yhdyskuntien vedenhankintaan.
Pohjavesialueella tehtiin myös maastotarkasteluja, joiden perusteella aines on melko pyöristynyttä
alueen keskiosan kotitarveottamisalueilla. Karkeamman ja lajittuneemman aineksen osuus vaikuttaisi kasvavan kohti etelää, kun taas muodostuman pohjoisosaan aines on huonommin lajittunut.
Pohjavesialueella on myös tehty Lapin Poski2-hankkeen yhteydessä maatutkaluotauksia, joiden perusteella orsivesikerroksen päällä on lajittunutta hiekkaa ja soraa ja sen alla hiekka- ja soramoreenia.
Maatutkaluotauksien tulokset ovat yhteneväisiä kairaustulosten kanssa, eikä muodostuman syvempien maaperäkerrosten aineksen laadusta saatu käsitystä. Maatutkalinjojen sijainnit on esitetty kuvassa 16.
Johtopäätökset
Kersilönkankaan pohjavesialueella tehtiin kaksi maaperäkairausta, jotka sijoittuvat alueen kumpaankin päähän. Maaperän aines on muodostuman pohjoisosassa huonommin lajittunutta ja sisältää
enemmän hienoainesta kuin muodostuman eteläosassa, jossa hiekka- ja soramoreeni on paremmin
lajittunutta. Muodostumassa kerrospaksuudet ovat suurempia kuin nyt kairatut syvyydet, ja vaikuttaa
siltä, että muodostumassa vuorottelevat lajittuneen aineksen ja moreenin kerrokset. Eteläosan kairauspisteeseen asennetusta pohjaveden havaintoputkesta suoritettiin antoisuuspumppaus, jonka
perusteella pisteen antoisuus on noin 80 m3/d. Kairauksen yhteydessä tehtyjen havaintojen mukaan
lajittuneen aineksen kerrokset todennäköisesti jatkuvat tässä pisteessä syvemmälle kuin mitä nyt on
kairattu. Pisteen antoisuus myöskin olisi ollut parempi syvemmällä kairauksella. Tulosten perusteella
olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat alueella vähintään kohtuulliset, ja koko muodostumasta pohjavettä on saatavissa yli 100 m3/d. Pohjavesialueen katsotaan siten
soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, ja se tulee siten luokitella 2-luokkaan.
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Kuva 15. Kersilönkankaan pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteiden sijainnit.
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Kuva 16. Kersilönkankaan pohjavesialueella Lapin Poski2-hankkeessa luodattujen maatutkalinjojen sijainnit.
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3.11

Kotivaara (12758176)

Tutkimusalueen kuvaus
Kotivaaran pohjavesialue sijoittuu Lokan kylän tuntumaan, Kotivaaran rinteen kaakkoispuolelle kerrostuneisiin lajittuneen aineksen kerrostumiin, joissa on paikoin myös harjumaisia piirteitä. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,84 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala on 0,37
km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 200 m3/d. Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP71, joka sijoittuu alueen itäpäähän. Kairauspisteessä maaperän aines oli pinnassa soraa kahden metrin paksuudelta. Tämän alla oli moreenikerroksia 8,4 metrin syvyyteen saakka, jota syvemmälle ei kairattu. Kairatessa ei havaittu pohjavedenpintaa, eikä kairauspisteeseen asennettu pohjaveden havaintoputkea. Yhteenveto kairaustuloksista
on esitetty taulukossa 11 ja kairauspisteen sijainti kuvassa 17.
Taulukko 11. Yhteenveto kairaustuloksista.
PVP71, Kotivaara (6.9.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0.0-2.0

Sr

2.0-4.8

HkMr

4.8-5.8

Mr/tiukka

5.8-8.0

Ki

8.0-8.4

Mr/tiukka

Ei asennettu havaintoputkea.

Pohjavesialueella tehtiin myös maastotarkasteluja, joiden perusteella aines on myös muodostuman
länsipäässä paikoin moreenimaista sekä huonosti lajittunutta ja pyöristynyttä. Pohjavesialueella on
harjoitettu soranottoa, ja leikkauksien perusteella pohjaveden päälliset kerrospaksuudet vaihtelevat
noin 5-10 metrin välillä. Paksummat ja paremmin lajittuneen aineksen kerrokset jäävät kuitenkin alueella pienialaisiksi.
Johtopäätökset
Kotivaaran pohjavesialueen itäpäähän tehtiin yksi maaperäkairaus, jonka perusteella vain muodostuman pinnassa on ohuelti lajittunutta soraa. Muutoin aines on heikommin lajittunutta moreenia. Kairatessa ei havaittu pohjavedenpintaa. Maastotarkastelun perusteella maaperäolosuhteet ovat muodostuman länsiosassa samansuuntaiset. Länsiosassa vaikuttaisi olevan jonkin verran myös lajittuneen aineksen kerroksia, ja kerrospaksuudet ovat paikoin hieman suuremmat kuin itäosassa. Paksummat ja paremmin lajittuneen aineksen kerrokset jäävät kuitenkin alueella hyvin pienialaisiksi, ja
alueen katsotaan pääosin olevan heikkotuottoinen vaaran rinteen moreenimuodostuma. Olosuhteet
pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat alueella heikot, eikä sen siten katsota
soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialue voidaan poistaa luokituksesta.
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Kuva 17. Kotivaaran pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.
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3.12

Kuorinkivaara A ja B (12758178A ja 12758178B)

Tutkimusalueen kuvaus
Kuorinkivaaran pohjavesialueet A ja B sijoittuvat luode-kaakkosuuntaiseen, kapeaan harjumuodostumaan. Kuorinkivaara A kattaa alueen luoteispään ja Kuorinkivaara B kaakkoispään. Kuorinkivaara
A on osittain kerrostunut Kuorinkivaaran kaakkoisrinteeseen.
Kuorinkivaara A:n pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,84 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala on 0,38 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 210 m3/d. Kuorinkivaara
B:n pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,76 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen
ala on 0,24 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 130 m3/d. Molemmat pohjavesialueet on
luokiteltu III luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Kuorinkivaara B:n pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP70, joka sijoittuu muodostuman kaakkoispäähän. Maaperän aines oli kairauspisteessä hiekkaa 6,1 metrin syvyydessä alkavaan
peruskallionpintaan saakka. Kairauspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki, jonka päästä
mitattuna pohjavedenpinta oli 5,02 metrin syvyydessä. Havaintoputkesta suoritettiin antoisuuspumppaus, jonka perusteella pisteen antoisuus oli noin 90 m3/d. Vesi kuitenkin loppui tunnin pumppauksen jälkeen. Yhteenveto kairaustuloksista on esitetty taulukossa 12 ja kairauspisteen sijainti kuvassa
18.
Taulukko 12. Yhteenveto kairaustuloksista.
PVP70, Kuorinkivaara B (6.9.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0.0-6.1

Hk

6.1-8.4
Ka
Pohjavedenpinta putken päästä 5,02 m (putken
pää maanpinnasta 0 m).
Antoisuuspumppaus alle 1 L/s eli noin 86 m3/d.
Vesi loppui tunnin pumppauksen jälkeen.

Johtopäätökset
Kuorinkivaara B:n pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, jonka perusteella aines on muodostuman kaakkoispäässä hiekkaa kuuden metrin paksuudelta. Pohjavesipinta on muodostumassa
noin viiden metrin syvyydessä, ja koska peruskallionpinta havaittiin kairauksessa alkavan kuuden
metrin syvyydessä jää pohjavesikerroksen paksuus ohueksi. Tämä näkyi myös antoisuuspumppauksessa, jossa antoisuus oli noin 90 m3/d, mutta vesi loppui tunnin pumppauksen jälkeen. Muodostuman aines on lajittunutta hiekkaa, mutta kerrospaksuuksien jäädessä ohuiksi muutoinkin pienialaisessa muodostumassa jää myös antoisuus heikoksi. Kuorinkivaara A:n pohjavesialueella olosuhteet
ovat samanlaiset, ja peruskallionpinta on tälläkin alueella melko lähellä maanpintaa, varsinkin kun
muodostuma on osin kerrostunut vaaran rinteeseen. Olosuhteet pohjaveden varastoitumisen kannalta ovat Kuorinkivaaran pohjavesialueilla A ja B heikot, eikä pohjavesialueiden ei katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialueet voidaan siten poistaa luokituksesta.
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Kuva 18. Kuorinkivaaran pohjavesialueiden A ja B rajaukset sekä kairauspisteen sijainti.
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3.13

Köngäs (12758160)

Tutkimusalueen kuvaus
Könkään pohjavesialue sijoittuu Kitisjoen itärannalle kerrostuneeseen deltamaiseen muodostumaan. Muodostuma on pintaosistaan melko laakea. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,04 km2
ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala on 0,59 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on
noin 320 m3/d. Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueen eteläosaan tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP77. Maaperän aines oli kairauspisteessä soraa koko 10,4 metrin kairatulta syvyydeltä. Kairauspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki, jonka päästä mitattuna pohjavedenpinta oli 5,35 metrin syvyydessä. Havaintoputkesta
suoritettiin antoisuuspumppaus, jonka perusteella pisteen antoisuus on noin 150 m3/d. Yhteenveto
kairaustuloksista on esitetty taulukossa 13 ja kairauspisteen sijainti kuvassa 19.
Taulukko 13. Yhteenveto kairaustuloksista.
PVP77, Köngäs (9.9.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0.0-10.4
Sr
Pohjavedenpinta putken päästä 5,35 m (putken
pää maanpinnasta 0 m).
Antoisuuspumppaus 1,7 L/s eli noin 150 m3/d.

Johtopäätökset
Kitisjoen itärannalle kerrostuneeseen deltamaiseen muodostumaan sijoittuvalla Könkään pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, jonka perusteella muodostuman aines on soraa. Kerrospaksuus on vähintään kymmenen metriä. Kairauspisteeseen asennetusta pohjaveden havaintoputkesta
suoritettiin antoisuuspumppaus, jonka perusteella pisteen antoisuus on noin 150 m3/d. Olosuhteet
pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat alueella hyvät, ja alueen katsotaan
soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialue tulee siten luokitella 2-luokkaan.
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Kuva 19. Könkään pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.
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3.14

Lavalampi (12758240)

Tutkimusalueen kuvaus
Lavalammen pohjavesialue sijoittuu luode-kaakkosuuntaiseen harjumuodostumaan, joka sisältää
laakeita, tasoittuneita harjuselänteitä. Alueen eteläpäässä on myös rantakerrostumia. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 2,76 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala on 1,2 km2.
Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on noin 660 m3/d. Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP82, joka sijoittuu muodostuman keskiosaan. Kairauspisteessä maaperän aines oli pinnassa soraa 3,2 metrin paksuudelta, jonka olla oli soramoreenia 6,6 metrin syvyydessä alkavaan peruskallionpintaan saakka. Kairauksen yhteydessä ei havaittu
pohjavedenpintaa, eikä pisteeseen asennettu pohjaveden havaintoputkea. Maastotarkastelu tukee
kairauksessa tehtyjä havaintoja aineksen moreenimaisesta luonteesta. Yhteenveto kairaustuloksista
on esitetty taulukossa 14 ja kairauspisteen sijainti kuvassa 20.
Taulukko 14. Yhteenveto kairaustuloksista.
PVP82, Lavalampi (14.10.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0.0-3.2

Sr

3.2-6.6

SrMr

6.6-8.6

Ka

Ei asennettu havaintoputkea.

Pohjavesialueen kaakkoispäässä on kaksi lähdekohdetta, jotka on inventoitu kesällä 2018. Molemmissa kohteissa esiintyy laajasti tihkupintaa, ja pohjavesivaikutteisuutta ilmentävässä sammallajistossa esiintyvät mm. särmälähdesammal, hetehiirensammal ja kiiltolehväsammal. Molemmat kohteet ovat luonnontilaisia ja merkittäviä.
Johtopäätökset
Lavalammen pohjavesialueen keskiosassa tehdyn maaperäkairauksen perusteella muodostuman
aines on pinnassa soraa ja sen alla soramoreenia. Kerrospaksuus jää melko ohueksi, sillä peruskallionpinta alkaa 6,6 metrin syvyydessä. Kairauksen yhteydessä ei havaittu pohjavedenpintaa. Pohjavesialueella kuitenkin muodostuu pohjavettä jonkin verran, sillä alueen kaakkoispäässä on lähteisyyttä. Todennäköisesti peruskallionpinta jakaa pohjavesialueen erillisiin yksiköihin, joiden välillä ei
ole hydraulista yhteyttä. Siksi kaakkoisosassa muodostuu pohjavettä jonkin verran, mutta keskiosan
kairauksessa sitä pohjavesipintaa taas ei havaittu. Ohuiden kerrospaksuuksien, moreenimaisen aineksen ja muodostuman epäyhtenäisen luonteen vuoksi olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja
varastoitumisen kannalta ovat alueella heikot. Pohjavesialueen ei sen vuoksi katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan.
Pohjavesialueella on kuitenkin kaksi lähdekohdetta, jotka kesällä 2018 tehdyn inventoinnin perusteella ovat E-luokan tarkoittamia pohjavedestä suoraan riippuvaisia, merkittäviä, luonnontilaisia ja
muun lainsäädännön nojalla suojeltuja maaekosysteemejä. Pohjavesialue tulee siten luokitella Eluokkaan.
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Kuva 20. Lavalammen pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.
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3.15

Naattuankangas (12758261)

Tutkimusalueen kuvaus
Naattuankankaan pohjavesialue sijoittuu katkeilevan harjujakson yhteyteen ja käsittää loivamuotoisen, sulamisvesivirran ja jokiprosessien muotoileman tasanteen. Muodostuman pinnassa on tuulikerrostumia. Muodostuma rajoittuu lännessä Ala-Korpijokeen ja idässä Naattuanaapaan.
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,85 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala
on 0,54 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 290 m3/d. Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP55, joka sijoittuu alueen pohjoisreunalle. Maaperän aines oli kairauspisteessä hienoa hiekkaa 8,6 metrin syvyyteen saakka. Sen alla oli ohut, 9,0
metriin saakka ulottuva soramoreenikerros ja sen alla vielä metrin paksuinen savi- tai silttikerros.
Tätä syvemmälle ei kairattu. Kairatessa ei havaittu pohjavesipintaa, eikä kairauspisteeseen asennettu pohjaveden havaintoputkea. Yhteenveto kairaustuloksista on esitetty taulukossa 15 ja kairauspisteen sijainti kuvassa 21.
Taulukko 15. Yhteenveto kairaustuloksista.
PVP55, Naattuankangas (24.8.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0.0-8.6

HHk

8.6-9.0

SrMr

9.0-10.0

Sa/Si

Ei asennettu havaintoputkea.

Johtopäätökset
Naattuankankaan pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, jonka perusteella muodostuman
aines on pääosin hienoa hiekkaa. Lisäksi syvemmällä on ohut moreenikerros ja sen alla savea.
Pohjavesipintaa ei kairauksen yhteydessä havaittu ollenkaan. Kairaustietojen perusteella muodostuman aines on hienojakoista ja karkean, lajittuneen soran tai hiekan kerrokset puuttuvat. Tämä
toisaalta on johdonmukainen karttatulkinnan kanssa, sillä muodostuma näyttää koostuvan pääosin
tuulikerrostumista, ja varsinainen harjumuodostuma puuttuu. Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat alueella heikot, eikä alueen katsota soveltuvan yhdyskuntien
vedenhankintaan. Pohjavesialue voidaan siten poistaa luokituksesta.
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Kuva 21. Naattuankankaan pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.
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3.16

Neitykäinen (12758173)

Tutkimusalueen kuvaus
Neitykäisen pohjavesialue sijoittuu Kirakkavaaran ja Pitsakkapuljun vaarojen väliseen laaksoon kerrostuneeseen harjumuodostumaan. Monimuotoinen harju kattaa noin 15-20 metriä ympäristöstään
kohoavia, sulamisvesi- ja lievevirtojen katkomia selänteitä. Harjun pinnassa on rantakerrostumia.
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 2,2 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala
on 0,73 km3. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 400 m3/d. Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueen keskiosaan tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP68. Kairauspisteessä maaperän aines
oli viiden metrin syvyyteen saakka karkeaa soramoreenia. Tämän alla oli moreenia, hiekkamoreenia
ja hienoa hiekkaa 8,5 metrin syvyyteen saakka. Tätä syvemmälle ei kairattu. Kairauspisteeseen ei
asennettu pohjaveden havaintoputkea aineksen tiiviin luonteen vuoksi. Yhteenveto kairaustuloksista
on esitetty taulukossa 16 ja kairauspisteen sijainti kuvassa 23.
Taulukko 16. Yhteenveto kairaustuloksista.
PVP68, Neitykäinen (5.9.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0.0-5.0

KarkeaSrMr

5.0-6.8

Mr

6.8-8.2

HkMr/tiukka

8.2-8.5

hHk

Ei asennettu havaintoputkea.

Pohjavesialueella tehtiin myös maastotarkasteluja. Muodostuma kohoaa selvästi ympäristöstään ja
maastossa on havaittavissa harjuselänne. Aines on kairauspisteestä noin 150 metriä itään sijaitsevasta kotitarveottoalueen leikkauksesta tarkasteltuna karkeaa ja hiekkavaltaista (kuva 22). Kerrospaksuudet kasvavat selvästi itää kohti.

Kuva 22. Kairauspisteeltä itää kohti
kuljettaessa kerrospaksuudet kasvavat ja aines muuttuu karkeammaksi
ja hiekkavaltaiseksi.
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Johtopäätökset
Pohjavesialueen keskiosassa tehtiin yksi maaperäkairaus, jonka perusteella aines pinnassa karkeaa
soramoreenia ja sen alla vuorottelevat erilaiset moreenikerrokset. Pohjalla on hienoa hiekkaa. Kairauspisteeseen ei asennettu pohjaveden havaintoputkea. Kairauspiste sijaitsee pohjavesialueen
keskiosassa sijaitsevassa notkelmassa, jossa aines vaikuttaisi olevan hieman heikommin lajittunutta
kuin muodostuman korkeammissa selänneosissa, joissa aines on maastotarkastelun perusteella
karkeampaa ja hiekkavaltaista. Kairauspisteessä aines oli pinnassa karkeaa soramoreenia, joka voi
toisaalta olla myös hyvin vettä johtavaa. Kokonaisuutena pohjavesialue sijoittuu vaarojen väliin kerrostuneeseen harjumuodostumaan, jossa pohjavesiolosuhteet ilmeisesti vaihtelevat hieman alueellisesti. Harjumuodostumaan sijoittuvan pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on kuitenkin noin
400 m3/d, ja olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat muodostumassa vähintään kohtuulliset. Pohjavesialueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, ja se tulee luokitella 2-luokkaan.
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Kuva 23. Neitykäisen pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.
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3.17

Pahalaksonmaa (12758186)

Tutkimusalueen kuvaus
Pahalaksonmaan pohjavesialue sijaitsee Kitisen itärannalla, Viiankiaavan kyljessä ja Kersilönkankaan pohjavesialueen eteläpuolella. Alue käsittää laakean, deltamaisen kankaan, jonka pinnassa on
rantakerrostumia. Muodostuma on tyypiltään jokikerrostuma. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on
1,88 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala on 1,45 km2. Alueen laskennallinen
antoisuus on noin 790 m3/d. Alue on luokiteltu III luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP58, joka sijoittuu alueen luoteisosaan. Kairauspisteessä maaperän aines oli 6,2 metrin syvyyteen saakka soraa ja sen alla hienoa hiekkaa ja hiekkaa 11,5 metrin syvyyteen saakka, jota syvemmälle ei kairattu. Kairauspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki, jonka päästä mitattuna pohjavedenpinta oli 6,79 metrin syvyydessä. Havaintoputkesta suoritettiin antoisuuspumppaus, jonka perusteella pisteen antoisuus on noin 120 m3/d.
Yhteenveto kairaustuloksista on esitetty taulukossa 17 ja kairauspisteen sijainti kuvassa 25.
Taulukko 17. Yhteenveto kairaustuloksista.
PVP58, Pahalaksonmaa (25.8.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0.0-6.2

Sr

6.2-9.0

hHk

9.0-11.5
Hk
Pohjavedenpinta putken päästä 6,79 m (putken
pää maanpinnasta 0,4 m).
Antoisuuspumppaus 1,4 L/s eli noin 120 m3/d.

Pohjavesialueelle asennetusta pohjaveden havaintoputkesta otettiin vesinäyte, josta analysoitiin perusanalyysien (mm. pH, sähkönjohtavuus) lisäksi erityisesti sulfaatin ja liukoisten metallien pitoisuuksia. Sulfaatin tai raskasmetallien pitoisuudet eivät otettujen näytteiden mukaan olleet erityisen korkeita. Liukoisen mangaanin pitoisuus oli lievästi talousveden laatusuositukset ylittävä. Mangaanin
ei kuitenkaan katsota aiheuttavan sellaista maa- ja kallioperän luontaisista ominaisuuksista aiheutuvaa laadullista haittaa, mikä estäisi pohjaveden käytön yhdyskuntien vedenhankintaan.
Pohjavesialueella on lisäksi Lapin Poski2-hankkeen yhteydessä luodattu kaksi maatutkalinjaa, joiden sijainnit on esitetty kuvassa 24. Maatutkaluotausten perusteella muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolisesta aineksesta arviolta puolet on soravaltaista. Lajittuneen aineksen kerrospaksuudet
ohenevat itää kohti kuljettaessa. Peruskallionpintaa ei maatutkaluotausten perusteella pystytty määrittämään, ja irtomaapeitteen paksuus saattaa alueella olla suurikin, joskin välissä esiintyy moreenikerroksia. Muodostuman itä- ja keskiosissa esiintyy paikoin orsivettä, joka purkautuu Viiankiaavan
suuntaan.
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Kuva 24. Pahalaksonmaan pohjavesialueella Lapin Poski2-hankkeen yhteydessä luodattujen maatutkalinjojen
sijainnit.

Johtopäätökset
Pahalaksonmaan deltamaiseen jokikerrostumaan sijoittuvalla pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, jonka perusteella muodostuman aines koostuu soran, hienon hiekan ja hiekan kerrostumista. Kairauspisteeseen asennetusta pohjaveden havaintoputkesta tehdyn antoisuuspumppauksen perusteella pisteen antoisuus on vähintään noin 120 m3/d. Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat alueella hyvä, ja pohjavesialueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialue tulee siten luokitella 2-luokkaan.
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Kuva 25. Pahalaksonmaan pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.
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3.18

Purnumukka A ja B (12758147A ja 12758147B)

Tutkimusalueen kuvaus
Purnumukan pohjavesialueet A ja B sijoittuvat Tankajoen laaksoon kerrostuneeseen matalaan deltaan (kuva 26). Purnumukka A kattaa pohjoispuolen ja B eteläpuolen. Pohjavesialueiden rajalla virtaa matala Iso-ojan uoma.
Purnumukka A:n pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,67 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala on 1,19 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 650 m3/d. Purnumukka
B:n pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,85 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen
ala on 0,31 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 170 m3/d. Molemmat pohjavesialueet on
luokiteltu III luokkaan.

Kuva 26. Purnumukan pohjavesialueet A ja
B sijoittuvat laakeaan deltamuodostumaan.
Kuva Purnumukka A:n eteläosan laakealta
kankaalta.

Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Purnumukka A:n pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP74, joka sijoittuu alueen eteläosaan. Kairauspisteessä maaperän aines oli kolmen metrin syvyyteen saakka hiekkaa, ja sen alla
10,3 metrin syvyyteen saakka soraa, jossa oli mukana hienoainesta. Syvemmälle ei kairattu. Kairauspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki, jonka päästä mitattuna pohjavedenpinta oli
4,34 metrin syvyydessä. Havaintoputkesta yritettiin tehdä antoisuuspumppaus, mutta pisteen tuotto
jäi melko heikoksi, noin 20-30 m3/d. Syynä tähän oli mahdollisesti havaintoputken siiviläosan tukkeutuminen. Yhteenveto kairaustuloksista on esitetty taulukossa 18 ja kairauspisteen sijainti kuvassa 27.
Taulukko 18. Yhteenveto kairaustuloksista.
PVP74, Purnumukka A (7.9.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0.0-3.0

Hk

3.0-10.3
Sr runs. Hienoainesta
Pohjavedenpinta putken päästä 4,34 m (putken
pää maanpinnasta 0 m).
Antoisuuspumppaus noin 20-30 m3/d.
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Molemmilla pohjavesialueilla tehtiin myös maastotarkasteluja. Pohjavesialueiden A ja B välissä virtaava Iso-ojan uoma on matala, eikä sen katsota katkaisevan muodostumaa. Lajittuneen aineksen
kerrokset jatkuvat uoman allakin.
Johtopäätökset
Purnumukka A:n pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, jonka perusteella maaperän aines
on hiekkaa ja soraa, joskin sorakerroksessa on mukana myös hienoainesta. Havaintoputkesta suoritettiin myös antoisuuspumppaus, mutta sen tuotto jäi melko pieneksi (noin 20-30 m3/d). Havaintoputken huuhteleminen ennen pumppausta voisi parantaa antoisuutta. Maaperätietojen perusteella
olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat alueella kuitenkin melko
hyvät, ja alueen laskennallinen antoisuus on pohjavesialueella A noin 650 m3/d ja pohjavesialueella
B noin 170 m3/d. Antoisuuspumppauksen tulos kuvastaa vain kairauspisteen antoisuutta, joten koko
muodostumasta on saatavissa pohjavettä vähintään 100 m3/d.
Maastotarkastelujen perusteella pohjavesialueet A ja B sijoittuvat samaan hydrogeologisen kokonaisuuteen, ja ne tulee yhdistää. Samassa yhteydessä yhdistetyn pohjavesialueen rajausta korjataan
niin, että eteläosasta rajausta kavennetaan Kotivaaran rinteen osalta. Rajaus ulottuu pitkälle Kotivaaran rinteeseen, ja rajaus korjataan tuomalla se lähemmäs varsinaisen deltamuodostuman reunaa. Yhdistetyn pohjavesialueen osalta rajausta korjataan niin, että länsireunan muodostumisalueen
rajausta tuodaan hieman idemmäs kauemmaksi joesta. Yhdistetty pohjavesialue luokitellaan 2-luokkaan. Alueen nimi on jatkossakin Purnumukka, ja sen uusi tunnus on 12758147.
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Kuva 27. Purnumukka A:n ja B:n pohjavesialueiden rajaukset ja kairauspisteen sijainti.
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3.19

Rantakangas (12758153)

Tutkimusalueen kuvaus
Rantakankaan pohjavesialue sijoittuu laaksoon kerrostuneeseen harjumuodostumaan, joka rajoittuu
Vuotson kanavaan. Laakeassa muodostumassa on kapeahko tasanne sekä muutamia vanhoja jokiuomia ja jokivalleja. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 2,19 km2 ja pohjaveden varsinaisen
muodostumisalueen ala on 1,59 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 870 m3/d. Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueella on Poski2-hankkeen yhteydessä tehty kesällä 2018 yksi maaperäkairaus,
HP4018. Kairaustulokset on esitetty taulukossa 19 ja kairauspisteen sijainti kuvassa 28.
Pohjavesialueen luoteispäässä sijaitsevassa kairauspisteessä aines oli pinnassa 3,5 metrin syvyyteen saakka hiekkaista soraa ja sen alla 7,7 metrin määräsyvyyteen saakka hienohiekkaa. Kairauspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki, jonka päästä mitattuna pohjavedenpinta oli 2,14
metrin syvyydessä. Antoisuuspumppausta ei pystytty tekemään, sillä hienoaines tukki havaintoputken siiviläosan. Maastotarkastelun perusteella aines on kuitenkin muualla muodostumassa karkeampaa, mikä näkyy esimerkiksi muodostuman keskiosan maa-ainestenottoalueella.
Taulukko 19. Yhteenveto kairaustuloksista.

HP4018, Rantakangas (28.8.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0,0-3,5

HkSr

3,5-7,7

hHk

7,7
Määräsyvyys
Pohjavedenpinta putken päästä 2,14 m (putken pää
maanpinnasta 0,6 m).

Johtopäätökset
Rantakankaan pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, joka sijoittuu muodostuman luoteispäähän. Maaperän aines on kairauspisteessä pääosin hiekkaista soraa ja hienoa hiekkaa. Antoisuuspumppausta ei pystytty tekemään liiallisen hienoainespitoisuuden vuoksi. Kairauspiste sijoittuu
aivan muodostuman luoteisreunaan, ja maastotarkastelun perusteella esimerkiksi muodostuman
keskiosissa aines on lajittuneempaa ja karkeampaa. Maaperätietojen perusteella muodostumassa
on kohtuulliset olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta. Pohjavesialue
sijoittuu melko laajaan muodostumaan, jonka laskennallinen antoisuus on suuri, noin 870 m3/d. Eri
kohdassa muodostumaa antoisuuspumppauksin olisi voinut onnistua paremmin. Pohjavesialueen
katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, ja se tulee siten luokitella 2-luokkaan.
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Kuva 28. Rantakankaan pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.
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3.20

Takavaara A ja B (12758196A ja 12758196B)

Tutkimusalueen kuvaus
Takavaaran pohjavesialueet A ja B sijoittuvat pohjois-eteläsuuntaiseen harjumuodostumaan. Takavaara A muodostaa alueen pohjoisosan, jonka kohdalla harjumuodostuma on pitkä, kapea ja melko
matala. Takavaara B muodostaa alueen eteläosan, jossa muodostuma kohoaa pohjoisosaa korkeammalle ja myös laajenee.
Takavaara A:n pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,91 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala on 0,14 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 80 m3/d. Takavaara B:n pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,57 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala on
0,22 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 120 m3/d. Molemmat alueet on luokiteltu III luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Takavaara B:n pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP64, joka sijoittuu alueen eteläpäähän. Maaperän aines oli kairauspisteessä hiekkamoreenia sekä kivistä ainesta 2,6 metrin syvyydessä alkavaan peruskallionpintaan saakka. Kairauksen yhteydessä ei havaittu pohjavesipintaa,
eikä kairauspisteeseen asennettu pohjaveden havaintoputkea. Yhteenveto kairaustuloksista on esitetty taulukossa 20 ja kairauspisteen sijainti kuvassa 30.
Taulukko 20. Yhteenveto kairaustuloksista.
PVP64, Takavaara B (3.9.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0.0-1.2

HkMr

1.2-1.7

Ki

1.7-2.6

HkMr/tiukka

2.6-5.5

Ka

Ei asennettu havaintoputkea.

Takavaara A:n pohjavesialueella tehtiin maastotarkasteluja, joiden perusteella muodostuma kohoaa
tällä alueella jonkin verran ympäristöstään, mutta on myös katkeileva. Pohjavesialueen keskiosassa
on melko pienialainen maa-ainestenottoalue, joka on jäänyt matalaksi (kuva 29). Aines on ottoalueella osin hiekkaista, ja osin esiintyy pyöristyneitä kiviä. Toisaalta aineksessa on paikoin myös moreenimaisia piirteitä.

Kuva 29. Takavaara A:n alueella lajittuneen hiekan kerrokset ovat erittäin ohuet.
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Johtopäätökset
Takavaara A:n alueella tehtyjen maastotarkastelujen perusteella muodostuma on kapea ja matala,
ja kerrospaksuudet jäävät ohuiksi. Myös aines on ainakin osin huonosti lajittunutta ja moreenimaista.
Harjuselänne vaikuttaa epäyhtenäiseltä.
Takavaaran pohjavesialueella B tehtiin maastotarkastelujen lisäksi yksi maaperäkairaus. Pohjavesialueen eteläpäähän sijoittuvassa kairauspisteessä maaperän aines oli moreenia, ja peruskallionpinta alkoi 2,6 metrin syvyydessä. Pohjavedenpintaa ei havaittu, eikä kairauspisteeseen asennettu
pohjaveden havaintoputkea. Kairauspiste sijaitsee vanhalla maa-ainestenottoalueella, joten muodostuman alkuperäiset kerrospaksuudet ovat tässä kohdassa olleet paksummat, ja kerrospaksuudet
ovat koko muodostuman paksuimmat Takavaara B:n alueella. Tämä korkeampien kerrospaksuuksien alue jää kuitenkin melko pienialaiseksi, ja muodostuma vaikuttaisi ainakin osittain kerrostuneen
kalliokohouman päälle, jolloin Takavaara B:n alueella tapahtuva muodostuman kohoaminen johtunee osittain peruskallion pinnantason noususta. Todelliset kerrospaksuudet jäävät siten Takavaara
B:n alueellakin melko vaatimattomiksi.
Takavaaran pohjavesialueet A ja B sijoittuvat matalaan ja kapeaan, epäyhtenäiseen harjumuodostumaan. Maaperän aines on maaperäkairauksen ja maastotarkastelun perusteella paikoin huonosti
lajittunutta ja moreenimaista. Peruskallionpinta todennäköisesti kohoaa Takavaara B:n kohdalla, jolloin muodostuma vaikuttaa tällä alueella korkeammalta kuin Takavaara A:n kohdalla. Olosuhteet
pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta arvioitiin molemmilla pohjavesialueilla heikoiksi, eikä alueiden siten katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialueet voidaan siten poistaa luokituksesta.
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Kuva 30. Takavaaran pohjavesialueiden A ja B rajaukset sekä kairauspisteen sijainti.
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3.21

Taljanleikkausselkä (12758179)

Tutkimusalueen kuvaus
Taljanleikkausselän pohjavesialue sijoittuu vaarojen väliseen laaksoon kerrostuneeseen muodostumaan, joka käsittää suuren sulamisvesi- tai purkausuoman osan, sulamisvesien ylivirtausuomia ja
tasanteen sekä sen reunassa raviineja.
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,78 km2, ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala
on 0,72 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 390 m3/d. Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP69, joka sijoittuu alueen keskiosaan. Kairauspisteessä vuorottelivat lajittuneen hiekan ja soran kerrokset koko 10,1 metrin kairatulta syvyydeltä. Peruskallionpintaa ei kairauksessa tavoitettu. Kairauspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki,
jonka päästä mitattuna pohjavedenpinta oli 3,96 metrin syvyydessä. Havaintoputkesta suoritettiin
antoisuuspumppaus, jonka perusteella pisteen antoisuus on noin 170 m3/d. Yhteenveto kairaustuloksista on esitetty taulukossa 21 ja kairauspisteen sijainti kuvassa 31.
Taulukko 21. Yhteenveto kairaustuloksista.
PVP69, Taljanleikkausselkä (5.9.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0.0-2.2

Hk

2.2-3.4

Sr

3.4-8.6

Hk

8.6-10.1
Sr
Pohjavedenpinta putken päästä 3,96 m (putken
pää maanpinnasta 0 m).
Antoisuuspumppaus 2 L/s eli noin 170 m3/d.

Johtopäätökset
Taljanleikkausselän pohjavesialue sijoittuu vaarojen väliseen laaksoon jäätikköjokien kerrostamaan
muodostumaan, joka käsittää mm. lukuisia sulamisvesiuomia. Pohjavesialueen keskiosaan tehtiin
yksi maaperäkairaus, jonka perusteella maaperän aines on lajittunutta hiekkaa ja soraa vähintään
kymmenen metrin paksuudelta. Kairauspisteeseen asennetusta pohjaveden havaintoputkesta tehdyn antoisuuspumppauksen perusteella pisteen antoisuus on vähintään noin 170 m3/d. Olosuhteet
pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat alueella hyvät, ja pohjavesialueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialue tulee siten luokitella 2-luokkaan.
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Kuva 31. Taljanleikkausselän pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.
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3.22

Tammakkovuopajankangas (12758193)

Tutkimusalueen kuvaus
Tammakkovuopajankankaan pohjavesialue sijoittuu deltamaisesti levinneeseen harjumuodostumaan. Alueella harjoitetaan maa-ainestenottoa. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,7 km2 ja
pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala on 0,29 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on
noin 160 m3/d. Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueella on Poski2-hankkeen yhteydessä tehty kesällä 2018 yksi maaperäkairaus,
HP4118. Kairaustulokset on esitetty taulukossa 22 ja kairauspisteen sekä sijainti kuvassa 33.
Pohjavesialueen länsiosiin sijoittuvassa kairauspisteessä vuorottelivat lajittuneen soran ja hiekan
kerrokset kymmenen metrin syvyyteen saakka. Tätä määräsyvyyttä syvemmälle ei kairattu. Kairauspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki, jonka päästä mitattuna pohjavedenpinta oli 3,36
metrin syvyydessä. Havaintoputkesta suoritettiin antoisuuspumppaus, jonka perusteella pisteen antoisuus on noin 200 m3/d. Maastotarkastelun perusteella muodostuman kerrospaksuudet ovat suuret, mikä näkyy erityisesti muodostuman ydinosiin sijoittuvilla maa-ainestenottoalueilla (kuva 32).
Aines on karkeaa hiekkaa ja soraa.
Taulukko 22. Yhteenveto kairaustuloksista.

HP4118, Tammakkovuopajankangas
(28.8.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0,0-3,5

Sr

3,5-7,0

Hk

7,0-10,0

Sr

10,0
Ms.
Pohjavedenpinta putken päästä 3,36 m (putken
pää maanpinnasta 0,6 m).
Antoisuuspumppaus 2,5 L/s eli noin 200 m3/d.

Kuva 32. Tammakkovuopajankankaan pohjavesialueella kerrospaksuudet ovat suuret ja aines pääosin karkeaa, lajittunutta hiekkaa ja soraa.

Johtopäätökset
Tammakkovuopajankankaan pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, jonka perusteella alueella on paksut lajittuneen soran ja hiekan kerrokset. Kairauspisteeseen asennetusta pohjaveden
havaintoputkesta tehdyn antoisuuspumppauksen perusteella pisteen antoisuus on noin 200 m3/d.
Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat alueella hyvät. Pohjavesialueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan ja se tulee siten luokitella 2-luokkaan.
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Kuva 33. Tammakkovuopajankankaan pohjavesialueen rajaus ja Poski2-hankkeen kairauspisteen sijainti.
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3.23

Tunkaharju (12758146)

Tutkimusalueen kuvaus
Tunkaharjun pohjavesialue sijoittuu luode-kaakkosuuntaiseen, pitkään ja kapeaan harjumuodostumaan. Harju koostuu peräkkäisistä selänteistä, ja on paikoin terävälakinen, mutta osin myös loivapiirteinen. Muodostuma kuuluu Tunkaharju-Mäkäräharjun harjujensuojeluohjelma-alueeseen
(HSO).
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 2,61 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala
on 0,63 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 350 m3/d. Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueen pohjoispuoliskoon tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP75. Maaperän aines oli kairauspisteessä tiivistä ja isokivistä soramoreenia 8,4 metrin syvyydessä alkavaan peruskallionpintaan
saakka. Pohjavesipintaa ei kairauksen yhteydessä havaittu, eikä kairauspisteeseen asennettu pohjaveden havaintoputkea. Yhteenveto kairaustuloksista on esitetty taulukossa 34 ja kairauspisteen
sijainti kuvassa 23.
Taulukko 23. Yhteenveto kairaustuloksista.
PVP75, Tunkaharju (8.9.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0.0-8.4

SrMr/tiukka

8.4-10.3

Ka

Ei asennettu havaintoputkea.

Johtopäätökset
Pohjavesialue sijoittuu pitkään ja kapeaan harjumuodostumaan, jonka pohjoispään lievealueella tehtiin yksi maaperäkairaus. Kairauspisteessä maaperän aines oli tiivistä soramoreenia 8,4 metrin syvyydessä alkavaan peruskallionpintaan saakka. Kairauksen yhteydessä ei havaittu pohjavedenpintaa. Koska kairauspiste sijaitsee pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolella, ei kairauksen perusteella saada kattavaa käsitystä muodostuman varsinaisesta aineksesta. Varsinaisen
harjuselänteen alueella pohjavesiolosuhteiden arvioidaan kuitenkin olevan vähintään kohtuulliset,
sillä kyse on selkeästä ja pitkästä, harjujensuojeluohjelmaan kuuluvasta harjumuodostumasta, jonka
laskennallinen antoisuus on noin 350 m3/d. Pohjavesialueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, ja se tulee siten luokitella 2-luokkaan.
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Kuva 34. Tunkaharjun pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.

60/120

3.24

Vasikkaoja (12758231)

Tutkimusalueen kuvaus
Vasikkaojan pohjavesialue sijoittuu deltamuodostumaan, joka kohoaa 2-5 metriä alueen länsipuolisen suon pinnasta. Muodostuman pinnassa on myös tuulikerrostumia. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,28 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala on 0,72 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 350 m3/d. Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueen keskiosaan tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP83. Maaperän aines oli kairauspisteessä koko 8,4 metrin kairatulta syvyydeltä soraa. Peruskallionpintaa ei vielä tavoitettu. Kairauspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki, jonka päästä mitattuna pohjavedenpinta oli 3,03 metrin syvyydessä. Havaintoputkesta suoritettiin antoisuuspumppaus, jonka perusteella pisteen antoisuus on noin 130 m3/d. Yhteenveto kairaustuloksista on esitetty taulukossa 24 ja kairauspisteen
sijainti kuvassa 35.
Taulukko 24. Yhteenveto kairaustuloksista.
PVP83, Vasikkaoja (14.10.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0.0-8.4
Sr
Pohjavedenpinta putken päästä 3,03 m (putken
pää maanpinnasta 0 m).
Antoisuuspumppaus 1,5 L/s eli noin 130 m3/d.

Johtopäätökset
Vasikkaojan pohjavesialueella tehtiin muodostuman keskiosaan sijoittuva maaperäkairaus, jonka
perusteella aines on soraa vähintään 8,4 metrin syvyyteen saakka. Kairauspisteeseen asennetusta
pohjaveden havaintoputkesta tehdyn antoisuuspumppauksen perusteella pisteen antoisuus on noin
130 m3/d. Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat alueella hyvät,
ja alueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialue tulee siten luokitella
2-luokkaan.
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Kuva 35. Vasikkaojan pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.
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3.25

Viisakumpu (12758202)

Tutkimusalueen kuvaus
Viisakummun pohjavesialue sijoittuu pohjois-eteläsuuntaiseen, pääosin kapealakiseen harjumuodostumaan. Muodostumassa on muutamia suppia, joista osa jakaa selänteen kaksoisselänteeksi.
Muodostuman pohjois/koillispää on pieneltä osin jäänyt nykyisen pohjavesialueen rajauksen ulkopuolelle.
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,82 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala
on 0,23 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 130 m3/d. Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueen pohjoispäähän tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP78. Kairauspisteessä maaperän
aines oli koko 10,3 metrin kairatulta syvyydeltä soraa. Peruskallionpintaa ei vielä tavoitettu. Kairauspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki, jonka päästä mitattuna pohjavedenpinta oli 4,76
metrin syvyydessä. Havaintoputkesta suoritettiin antoisuuspumppaus, jonka perusteella pisteen antoisuus on noin 175 m3/d. Yhteenveto kairaustuloksista on esitetty taulukossa 25 ja kairauspisteen
sijainti kuvassa 36.
Taulukko 25. Yhteenveto kairaustuloksista.
PVP78, Viisakumpu (10.9.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0.0-10.3
Sr
Pohjavedenpinta putken päästä 4,76 m (putken
pää maanpinnasta 0 m).
Antoisuuspumppaus 2 L/s eli noin 175 m3/d.

Johtopäätökset
Viisakummun harjumuodostumaan sijoittuvalla pohjavesialueella tehtiin maaperäkairaus, jonka perusteella muodostuman aines on soraa ja kerrospaksuus vähintään kymmenen metriä. Muodostuma
jatkuu hieman nykyisen pohjavesialuerajauksen ulkopuolelle kohti pohjoiskoillista. Pohjavesialueen
rajausta on siten syytä tarkistaa tältä osin kattamaan koko muodostuma. Kairauspisteeseen asennetusta pohjaveden havaintoputkesta tehdyn antoisuuspumppauksen perusteella pisteen antoisuus
on noin 175 m3/d. Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat muodostumassa erittäin hyvät, sillä kairauspisteen antoisuus on suurempi kuin koko muodostuman laskennallinen antoisuus. Pohjavesialueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, ja se
tulee luokitella 2-luokkaan.
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Kuva 36. Viisakummun pohjavesialueen rajaus, ehdotettu uusi rajaus ja kairauspisteen sijainti.
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3.26

Vuollosselkä (12758165)

Tutkimusalueen kuvaus
Vuollosselän pohjavesialue sijoittuu Lokan tekojärven itärannalla sijaitsevaan, lounas-koillissuuntaiseen harjujakson osaan. Alueella on noin 10-15 metriä korkeita, alkuperäisen muotonsa menettäneitä selänteitä, joiden välissä on sulamisvesiuomia ja rinteillä paikoin rantamuodostumia.
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,67 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala
on 0,51 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 280 m3/d. Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP67, joka sijoittuu alueen keskiosan tienoille. Maaperän aines oli kairauspisteessä pinnassa 3,6 metrin syvyyteen saakka hiekkaa, jonka alla oli tiivistä
soramoreenia 10,2 metrin syvyyteen saakka. Syvemmälle ei kairattu. Kairauspisteeseen asennettiin
pohjaveden havaintoputki, jonka päästä mitattuna pohjavedenpinta oli 3,92 metrin syvyydessä. Havaintoputkesta suoritettiin antoisuuspumppaus, jonka mukaan pisteen antoisuus on noin 10-20 m3/d.
Yhteenveto kairaustuloksista on esitetty taulukossa 26 ja kairauspisteen sijainti kuvassa 37.
Taulukko 26. Yhteenveto kairaustuloksista.
PVP67, Vuollosselkä (5.9.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0.0-3.6

Hk

3.6-10.2
SrMr/tiukka
Pohjavedenpinta putken päästä 3,92 m (putken
pää maanpinnasta 0 m).
Antoisuuspumppaus noin 10-20 m3/d.

Pohjavesialueella tehtiin myös maastotarkasteluja, joiden perusteella aines on koko alueella heikosti
lajittuneen oloista ja kulmikkaat kivet viittaavat moreenimaisiin piirteisiin.
Johtopäätökset
Vuollosselän pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, jonka perusteella muodostuman aines
on pinnassa runsaan kolmen metrin paksuudelta hiekkaa ja sen alla on tiivistä soramoreenia. Kairauspisteeseen asennetusta pohjaveden havaintoputkesta tehtiin antoisuuspumppaus, jonka tuotto
jäi heikoksi, noin 10-20 m3/d. Pohjavedenpinta on muodostumassa moreenikerroksessa, joten antoisuus on siksi heikko. Maastotarkasteluissa tehdyt havainnot muodostuman moreenimaisesta aineksesta ovat yhteneväiset kairaustuloksen kanssa. Muodostuma koostuu ohuehkosta hiekkakerroksesta, joka on kerrostunut moreenipeitteisen vaaran rinteeseen. Koska lajittuneen aineksen kerrokset jäävät alueella ohuiksi, ja pohjavedenpinta on moreenikerroksessa, ovat olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta heikot. Pohjavesialueen ei katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, ja se voidaan poistaa luokituksesta.
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Kuva 37. Vuollosselän pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.

66/120

3.27

Vuoselkä (12758256)

Tutkimusalueen kuvaus
Vuoselän pohjavesialue sijoittuu Vuoselänvaaran itä- ja kaakkoispuolella kulkevaan kapeaan harjumuodostumaan. Kaakossa selänne jakautuu kaksoisselänteeksi. Muodostuman pohjoisosa on suon
ympäröimä, eikä juurikaan kohoa ympäristöstään. Muodostumassa on myös paikoin runsaasti hienoainesta, joka on mahdollisesti peräisin railojen täytteistä.
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,06 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala
on 0,34 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 190 m3/d. Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP63, joka sijoittuu alueen kaakkoisosaan. Maaperän aines oli pinnassa soraa neljän metrin syvyyteen saakka. Soran alla oli kivikerros, ja sen alla
tiivistä hiekkamoreenia sekä soramoreenia 9,7 metrin syvyydessä alkavaan peruskallionpintaan
saakka. Kairauspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki, jonka päästä mitattuna pohjavedenpinta oli 3,68 metrin syvyydessä. Havaintoputkesta yritettiin suorittaa antoisuuspumppaus, mutta
vesi loppui heti, eikä vettä siten saatu pumpattua. Yhteenveto kairaustuloksista on esitetty taulukossa 27 ja kairauspisteen sijainti kuvassa 38.
Taulukko 27. Yhteenveto kairaustuloksista.
PVP63, Vuoselkä (27.8.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0.0-4.0

Sr

4.0-4.4

Ki

4.4-7.0

HkMr/tiukka

7.0-9.7

SrMr

9.7-10.20
Ka
Pohjavedenpinta putken päästä 3,68 m (putken
pää maanpinnasta 1 m).

Johtopäätökset
Vuoselän pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, jonka perusteella muodostuman aines on
pinnassa soraa neljän metrin paksuudelta. Soran alta alkavat moreenikerrokset. Kairauspisteeseen
asennetusta pohjaveden havaintoputkesta yritettiin tehdä antoisuuspumppaus, mutta pohjaveden
määrä ei riittänyt pumppauksen tekemiseen. Kairauspiste sijoittuu muodostuman kaakkoisosaan,
jossa harjuselänne jakautuu kaksoisselänteeksi ja muodostuma on selkeäpiirteisin. Siten kairauspisteen voidaan katsoa edustavan muodostuman olosuhteita hyvin. Pohjoista kohti mentäessä muodostuma muuttuu matalammaksi ja epäyhtenäisemmäksi, minkä lisäksi aines on hienojakoisempaa.
Siten pohjavesiolosuhteet eivät todennäköisesti ainakaan parane kohti pohjoista mentäessä. Koska
muodostuman parhaimpiin osiin sijoittuvassa kairauspisteessäkään olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta olivat heikot, ei pohjavesialueen katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialue voidaan siten poistaa luokituksesta.
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Kuva 38. Vuoselän pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.
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4. MAATUTKALUOTAUKSET
4.1 Naattuankangas (12758180) ja Kielisenkangas (12758181)
Tutkimusalueen kuvaus
Naattuankankaan III luokan pohjavesialue sijoittuu laajaan deltaan, joka on kerrostunut Sattasen ja
Saittajoen väliseen niemekkeeseen. Muodostuman pinnassa on useita rantavalleja. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 4,07 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala 2,83 km2.
Alueen laskennallinen antoisuus on noin 1550 m3/d.
Kielisenkankaan III luokan pohjavesialue sijoittuu Sattasen ja Saittajoen väliin kerrostuneeseen laajaan muodostumaan, jossa on deltamaisia piirteitä. Rantavoimat ovat muokanneet muodostuman
pintaosia. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 4,28 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala on 3,54 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 1940 m3/d.
Maaperäkairaukset, maatutkaluotaukset ja maastotarkastelut
Naattuankankaan ohjavesialueella tehtiin kaksi maaperäkairausta, PVP61 ja PVP62. Yhteenveto
kairaustuloksista on esitetty taulukossa 28 ja kairauspisteiden sijainnit kuvassa 40.
Naattuankankaan keskiosan reuna-alueella sijaitsevassa kairauspisteessä PVP61 maaperän aines
oli neljän metrin syvyyteen saakka soraa. Tämän alla oli hienoainesta (savi, siltti) 7,4 metrin syvyyteen saakka. Tätä syvemmälle ei kairattu. Kairauspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki,
jonka päästä mitattuna pohjavedenpinta oli 0,95 metrin syvyydessä. Havaintoputkesta suoritettiin
antoisuuspumppaus, jonka perusteella pisteen antoisuus on noin 210 m3/d.
Naattuankankaan koillispäässä sijaitsevassa kairauspisteessä PVP62 pinnassa oli soraa kolmen
metrin paksuinen kerros. Tämän alla oli niin ikään kolmen metrin paksuinen hiekkamoreenikerros ja
sen alla hienoa hiekkaa 4,5 metrin paksuudelta. Tätä syvemmälle (10,5 metriä) ei kairattu. Kairauspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki, jonka päästä mitattuna pohjavedenpinta oli 2,63
metrin syvyydessä. Havaintoputkesta ei pystytty tekemään antoisuuspumppausta suuren hienoainesmäärän vuoksi.
Taulukko 28. Yhteenveto Naattuankankaan kairaustuloksista.
PVP61, Naattuankangas (26.8.2018)
PVP62, Naattuankangas (26.8.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

Syvyys [m]

Maalaji

0.0-4.0

Sr

0.0-3.0

Sr

3.0-6.0

HkMr

6.0-10.5

HHk

4.0-7.4
SaSi
Pohjavedenpinta putken päästä 0,95 m (putken
pää maanpinnasta 0,3 m).
Antoisuuspumppaus 2,4 L/s eli noin 207 m3/d.

Pohjavedenpinta putken päästä 2,63 m (putken pää maanpinnasta 0,3 m).

Naattuankankaan pohjavesialueella luodattiin lisäksi kuusi maatutkalinjaa, joista pohjoisin sijoittuu
Naattuankankaan ja sen pohjoispuolisen Kielisenkankaan pohjavesialueen rajalle. Maatutkalinojen
sijainnit on esitetty kuvassa 40. Pohjavedenpinta näkyy selkeäasti tutkalinjoilla F24, F34, F35 ja F37.
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Pohjavedenpinta on pääosin muodostumaa ympäröivän suon tasossa. Pohjavedenpinnan yläpuoliset kerrospaksuudet ovat muodostuman länsiosassa noin 5-6 metriä. Pohjatasoa ei maatutkan
avulla pystytty tavoittamaan. Maatutkaluotausten perusteella pohjavesiolosuhteet ovat Naattuankankaan alueella kauttaaltaan samantyyppiset. Kaikkein karkein aines on tutkausten perusteella
muodostuman länsiosan pohjoisreunassa.
Naattuankankaan muodostuma purkaa pohjavettä kohti reunaosiaan, mikä näkyy lähteisyytenä sekä
muodostumaa ympäröivinä soina ja kosteikkoalueina (kuva 39). Pohjavettä purkautuu erityisesti Pitkäjängän suuntaan. Pohjavesialueen reunaosassa sijaitsevalla Pitkäjängän laajalla lähteikköalueella on kesällä 2018 tehty inventointi, jonka perusteella kohde koostuu luonnontilaisista avolähteistä
ja tihkupinnoista. Lähteikön lajisto on monipuolista, ja pohjavesivaikutteisuutta lajistoa edustavat
mm. hetehiirensammal, hetekuirisammal, rassisammal, hetesirppisammal, kalvaskuirisammal, isonäkinsammal ja lettoväkäsammal. Lisäksi alueella esiintyy pohjanhorsmaa.

Kuva 39. Naattuankankaan länsireuna laskee kohti muodostumaa ympäröivää suoaluetta. Muodostuma purkaa pohjavesiään kohti suoaluetta. Rinteen alareunassa, suon laidassa sijaitsee myös lähteikköjä.

Kielisenkankaan pohjavesialueella luodattiin kolme maatutkalinjaa, joiden lisäksi Naattuankankaan
linja F26 ulottuu myös Kielisenkankaan puolelle. Maatutkalinjojen sijainnit on esitetty kuvassa 40.
Maatutkaluotausten ja maastotarkastelujen perusteella muodostuman aines on pääosin moreenimaista ja hienoainespitoista, eikä niin selkeäasti lajittunutta kuin viereisen Naattuankankaan puolella. Rantavoimien kasaamaa hiekkaa esiintyy paikoin ohuelti muodostuman pinnassa. Kerrospaksuudet ovat muutoinkin alueella ohuet, ja maastotarkastelun perusteella paikoin esiintyy viitteitä siitä,
että peruskallion pinta saattaa nousta melko lähelle maanpintaa. Pohjavedenpinta näkyy linjan F31
profiilissa välillä 170-500 metriä. Kielisenkankaan ja Naattuankankaan rajalle sijoittuvalla linjalla F26
pohjavedenpinta näkyy pääasiassa vain Naattuankankaan puoleisella osalla. Maatutkaluotausten ja
maastotarkastelujen perusteella Kielisenkangas ja Naattuankangas eivät muodosta selkeää hydrogeologista kokonaisuutta.
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Johtopäätökset
Naattuankankaan pohjavesialueella tehtyjen maaperäkairausten ja maatutkaluotausten perusteella
muodostuman aines on kohtalaisesti lajittunutta. Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat alueella hyvät, mikä näkyy kairauspisteen PVP61 hyvänä antoisuutena
(noin 210 m3/d) ja muodostuman reunaosien lähteisyytenä. Pohjavesialueen katsotaan siten soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Naattuankankaan pohjavesialueella sijaitseva lähteikköalue
on kesällä 2018 tehdyn inventoinnin mukaan E-luokan tarkoittama pohjavedestä suoraan riippuvainen, luonnontilainen, merkittävä ja muun lainsäädännön nojalla suojeltu maaekosysteemi. Pohjavesialue tulee siten luokitella 2E-luokkaan.
Kielisenkankaan pohjavesialueella tehtyjen maatutkaluotausten ja maastotarkastelujen perusteella
muodostuman aines on heikosti lajittunutta ja hienoainespitoista. Lajittunutta ainesta esiintyy lähinnä
vain muodostuman pintaosan ohuissa rantakerrostumissa. Alue tehtyjen tutkimusten perusteella
myöskään sijoitu samaan hydrogeologiseen kokonaisuuteen viereisen Naattuankankaan pohjavesialueen kanssa. Erot alueiden välillä näkyvät sekä aineksen lajittuneisuudessa, että pohjavedenpinnassa, jota Kielisenkankaan alueella ei juurikaan havaittu. Olosuhteet pohjaveden muodostumisen
ja varastoitumisen kannalta ovat alueella heikot, eikä sen siten katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Alue voidaan poistaa pohjavesiluokituksesta.
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Kuva 40. Naattuankankaan ja Kielisenkankaan pohjavesialueiden rajaukset sekä kairauspisteiden ja maatutkalinjojen sijainnit.
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5. MAASTOTARKASTELUT
5.1 Ahopäännokka (12758268)
Ahopäännokan I luokan pohjavesialue sijaitsee
vaaran rinteen eteläosassa, noin kolme kilometriä Kiilopäältä länteen. Pohjavesialueella on
kaksi Kopararovan vedenottamon (Inarin Lapin
Vesi Oy) kaivoa. Varsinainen vedenottamorakennus, joka käsittää myös vesisäiliön, sijaitsee
pohjavesialuerajauksen ulkopuolella, noin 150
metriä rajauksesta itään (kuva 41). Pohjavesialueen rajausta korjataan maastotarkastelun
perusteella vastaamaan paremmin alueen pohjavesiolosuhteita. Käytännössä alueen rajausta
laajennetaan hieman itää (vedenottamorakenKuva 41. Kopararovan vedenottamorakennus.
nusta) kohti, koska tällä alueella katsotaan olevan vaikutusta pohjaveden virtaukselle kohti vedenottamon kaivoja. Pohjaveden varsinainen muodostumisalue ei muutu. Myöskään pohjavesialueen varsinainen luokitus ei muutu, ja alue luokitellaan jatkossakin 1-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 1.

5.2 Almanpalo (12758162)
Almanpalon III luokan pohjavesialue sijoittuu Kitisjoen itärannalle. Pohjavesialueella on tehty maaperäkairauksia ja koepumppaus vuonna 1987. Maaperäkairausten perusteella muodostuma sisältää
karkeita, hyvin lajittuneita kerroksia noin 4-5 metriä. Karkean aineksen alla alkavat moreenikerrokset. Koepumppaus on tehty teholla noin 270 m3/d, ja pumppauspiste sijoittuu pohjavesialueen kaakkoisososassa sijaitsevan lähteen tuntumaan. Koepumppauksen perusteella pisteestä olisi saatavissa pohjavettä jatkuvassa käytössä noin 100 m3/d. Koepumppauspisteen läheisyydessä sijaitsevalle lähteelle tehtiin inventointi kesällä 2018. Inventoinnin mukaan lähde on menettänyt luonnontilaisuutensa, jolloin kohde ei täytä E-luokan kriteerejä.
Pohjavesialueen länsiosa on osin jäänyt veden alle Kurittukosken voimalaitoksen rakentamisen aiheuttaman vedenpinnan nousun vuoksi. Tästä syystä pohjavesialueen rajausta korjataan länsiosasta siten, että muodostumisalue rajautuu jatkossa rantaan. Rajausmuutoksen jälkeen pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on noin 370 m3/d. Pohjavesialueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, ja se tulee siten luokitella 2-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 2.

5.3 Erkin Ripittämävosa (12758172)
Erkin Ripittämävosan III luokan pohjavesialue sijoittuu luode-kaakkosuuntaiseen harjumuodostumaan. Harjumuodostuma koostuu selänteistä ja niiden välisistä painaumista. Selänteet kohoavat
ympäristöstään noin 5-10 metriä. Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on noin 230 m3/d. Aines
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on alueella leikkauksesta tarkasteltuna karkeaa ja hiekkavaltaista. Muodostuma kohoaa selvästi ympäristöstään, noin kymmenen metriä. Pohjavesialueen katsotaan antoisuutensa ja pohjavesiolosuhteidensa puolesta soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, ja se tulee siten luokitella 2-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 3.

5.4 Hietakangas (12758185) ja Ahvenjärvenkangas (12758120)
Hietakankaan ja Ahvenjärvenkankaan pohjavesialueet sijaitsevat Kitisen länsirannalle kerrostuneessa deltamuodostumassa. Ahvenjärvenkangas on luokiteltu II luokkaan ja Hietakangas III luokkaan. Maastotarkastelun perusteella aines on alueella hiekkaista, myös soraista materiaalia esiintyy.
Hietakankaan pohjavesialueella on vuonna 1979 tehty muutamia maaperäkairauksia, joiden perusteella Hietakankaan ja Ahvenjärvenkankaan pohjavesialueiden rajalla on karkeita hiekan ja soran
lajitteita vähintään 5,5 metrin syvyyteen saakka, tätä syvemmälle ei kairattu (piste 150). Hietakankaan itäosan kairauspisteissä lajittunutta hiekkaa ja soraa on ollut noin seitsemän metrin paksuudelta ennen pohjamoreenia (piste 148). Hietakankaan katsotaan sijoittuvan samaan hydrogeologiseen kokonaisuuteen Ahvenjärvenkankaan kanssa, ja pohjavesialueet tulee siten yhdistää. Yhdistetty pohjavesialue luokitellaan 2-luokkaan, sillä Ahvenjärvenkankaalla on tutkittu vedenottamonpaikka. Alueen nimi on Ahvenjärvenkangas ja sen uusi tunnus on 12758281.
Pohjavesialueiden rajaukset on esitetty kartalla liitteessä 4.

5.5 Juppuralampi (12758239)
Juppuralammen III luokan pohjavesialue sijoittuu luodekaakkosuuntaiseen harjumuodostumaan, joka sisältää
paikoin kapeita ja jyrkkämuotoisia selänteitä, suppia ja
harjulaajentumia (kuva 42). Pohjavettä purkautuu muodostuman reunaosien lähteiden kautta aluetta ympäröiville soille. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 670
m3/d. Pohjavesialueella on talvella 2018 tehty virtaamamittaus, jonka perusteella mitatun lähteen antoisuus on
noin 280 m3/d. Pohjavesialueella tehtyjen lähdeinventointien mukaan lähteet edustavat E-luokan tarkoittamia
pohjavedestä suoraan riippuvaisia, luonnontilaisia, merkittäviä ja muun lainsäädännön nojalla suojeltuja ekosysteemejä. Olosuhteet harjumuodostumassa ovat pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta hyvät, ja lisäksi alue soveltuu antoisuutensa puolesta yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialue tulee siten
luokitella 2E-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 5.

Kuva 42. Juppuralammen pohjavesialue käsittää useampia
harjuselänteitä, joista osa on kapeampia ja osa tasalakisempia.
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5.6 Kaaresvuopaja (12758192)
Kaaesvuopajan III luokan pohjavesialue sijaitsee Jeesiöjoen pohjoispuolella ja käsittää deltamaisia
kerrostumia. Muodostuma on matala ja sen aines on keskiosassa sijaitsevan vanhan maa-ainestenottamisalueen perusteella pääosin hiekkaa. Lajittuneen hiekan kerrokset ovat kuitenkin maastotarkastelun perusteella muodostumassa pienialaiset, jolloin alueen antoisuus jää alle 100 m3/d. Pohjavesialueen ei heikon antoisuutensa vuoksi katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, ja se
voidaan poistaa luokituksesta.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 6.

5.7 Kalatonjärvi (12758204), Hanhijärvi (12758205) ja Honkajänkä (12758206)
Kalatonjärven III luokan pohjavesialue sijoittuu pohjois-eteläsuuntaiseen harjumuodostumaan. Alueen keskiosassa alueeseen liittyy luoteen suunnasta sivuselänne. Selänteet ovat alueella jyrkkämuotoisia ja kapeita, ja kokonaisuuteen liittyy myös suppia. Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on noin 180 m3/d. Muodostuma erottuu hyvin ympäristöstään ja aines on maastotarkastelun
perusteella karkeaa. Maasto- ja karttatarkastelun perusteella Kalattomanjärven eteläpuolella sijaitsevat Hanhijärven (12758205) ja Honkajängän (12758206) pohjavesialueet sijoittuvat samaan geologiseen kokonaisuuteen ja alueet tulee siten yhdistää. Yhdistetyn pohjavesialueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan sekä antoisuutensa että muiden hydrogeologisten ominaisuuksiensa perusteella. Alue tulee siten luokitella 2-luokkaan. Yhdistetyn alueen nimeksi tulee Kalatonjärvi ja sen uusi tunnus on 12758276.
Pohjavesialueiden rajaukset on esitetty kartalla liitteessä 7.

5.8 Kattilalampi (12758213) ja Askankangas (12758121)
Kattilalammen III luokan pohjavesialue
Askankankaan II luokan pohjavesialueen
länsipuolella. Pohjavesialueet muodostavat
yhdessä laakean ja matalan deltan, ja käsittävät myös rantakerrostumia, eroosiotörmiä
ja suppia (kuva 43). Kattilalammen laskennallinen antoisuus on noin 320 m3/d. Pohjavesialueille tehtiin maastotarkastelu, jonka
perusteella alue sijoittuu samaan geologiseen
kokonaisuuteen
Askankankaan
kanssa ja alueen tulee siten yhdistää.
Askankankaalla
sijaitsee
Sodankylän Kuva 43. Kattilalammen laakean pohjavesialueen pinlämpö ja vesi oy:n Askan vedenottamo, nassa on loivamuotoisia rantakerrostumia.
joka toimii varavedenottamona. Vedenottamolta pumpataan ylläpitopumppauksena pohjavettä noin 20 m3/d. Varavedenottamon johdosta yhdistetty pohjavesialue tulee luokitella 1-luokkaan. Yhdistetyn alueen nimeksi tulee Aska, ja sen uusi
tunnus on 12758275.
Pohjavesialueiden rajaukset on esitetty kartalla liitteessä 8.
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5.9 Kivilehto A (12758114A) ja B (12758114B)
Kivilehto A:n ja B:n pohjavesialueet sijoittuvat luode-kaakkosuuntaiseen harjumuodostumaan, joka
rajoittuu ojitettuihin soihin, moreenimaihin ja Madevaaraan. III luokkaan luokitellun Kivilehto B:n laskennallinen antoisuus on noin 600 m3/d, ja se kattaa harjumuodostumasta suurimman osan, kun
taas I luokkaan luokiteltu Kivilehto A kattaa aivan muodostuman kaakkoisimman kärjen. Maastotarkastelun perusteella pohjavesialueet sijoittuvat samaan harjumuodostumaan ja muodostavat hydrogeologisen kokonaisuuden. Alueet tulee siten yhdistää. Yhdistetty pohjavesialue luokitellaan 1-luokkaan. Yhdistetyn alueen nimeksi tulee Kivilehto ja sen uusi tunnus on 12758114.
Pohjavesialueiden rajaukset on esitetty kartalla liitteessä 9.

5.10

Koivulehto (12758233)

Koivulehdon III luokan pohjavesialue sijoittuu
pitkään, pohjois-eteläsuuntaiseen harjumuodostumaan, joka erottuu selvästi ympäristöstään (kuva 44). Alue käsittää kapean, laelta
kumpuilevan selänteen, jossa on myös rinnakkaisharjanne. Alue käsittää lisäksi useita suppia ja kumpuja. Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on noin 310 m3/d. Alueella on
tehty maaperäkairauksia vuonna 1979, jolloin
pintaosissa on havaittu karkean, lajittuneen aineksen kerroksia, mutta aineksen kivisyyden
vuoksi ei ole päästy syvemmälle. Alueelle tehtiin maastokäynti syksyllä 2018, jolloin alueen
pohjoispään maa-ainestenottoalueen kohdalla Kuva 44. Koivulehden pohjavesialueella harjuselajittuneen aineksen kerrospaksuudet ovat vä- länne kohoaa paikoin jyrkästi ympäristöstään.
hintään 5-10 metriä. Olosuhteet pohjaveden
muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat isossa harjumuodostumassa hyvät, ja alueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialue tulee siten luokitella 2-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 10.

5.11

Kommattivaara (12758195)

Kommattivaaran III luokan pohjavesialue sijaitsee Kommattivaaran länsirinteessä. Alueen aines on
pääosin moreenimaista ja peruskallion päälliset kerrospaksuudet jäävät ohuiksi. Hienoainespitoisuus vaikuttaisi olevan alueella suuri. Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen
kannata ovat heikot ohuiden kerrospaksuuksien ja moreenimaisen aineksen vuoksi. Pohjavesialueen ei siten katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Alueen lounaisrajalla on lähteikköalue, josta alkaa pieni lähdepuro. Virtaama purossa on melko heikko (noin 10 m3/d), mutta inventoinnin mukaan kohde kuitenkin edustaa E-luokan tarkoittamaa, pohjavedestä suoraan riippuvaista,
luonnontilaista, merkittävää ja muun lainsäädännön nojalla suojeltua ekosysteemiä. Pohjavesialue
tulee siten luokitella E-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 11.
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5.12

Koskimaa (12758211)

Koskimaan III luokan pohjavesialue sijoittuu Kitisen länsipuolelle ja käsittää muun muassa jokikerrostumia. Muodostuman pinnassa on lisäksi tuuli- ja rantakerrostumia. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 190 m3/d. Pohjavesialueella on vuonna 1995 tehty maaperäkairauksia, joiden perusteella pohjamoreenin päällä on hiekan ja hienon hiekan kerroksia. Pohjavesialuerajan ulkopuolella
idässä, lähellä Kitisen rantaa on vuonna 1997 koepumpattu piste, josta on pumpattu hyvälaatuista
pohjavettä teholla 270 m3/d. Pohjavesialueen rajausta on siten tarpeen korjata itään päin kattamaan
tutkittu vedenottamonpaikka. Pohjavesialueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan
ja se tulee siten luokitella 2-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 12.

5.13

Lehmikotimaa (12758212)

Lehmikotimaan III luokan pohjavesialue sijoittuu pieneen ja matalaan, deltamaiseen muodostumaan.
Pohjavesialueella on vuonna 1995 tehty muutamia maaperäkairauksia, joiden perusteella aines on
ollut pinnassa hiekkaa ja sen alla on moreenikerros. Alueella on harjoitettu maa-ainestenottamista
ja kesällä 2018 tehdyn maastotarkastelun perusteella muutoinkin matalasta muodostumasta on pinnan lajittuneen aineksen kerrokset pääosin kaivettu pois ja alueen varastotilavuus on huono. Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat alueella huonot, eikä sen siten
katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialue voidaan poistaa luokituksesta.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 12 (samassa kartassa Koskimaan pohjavesialueen
kanssa).

5.14

Lismanharjut (12758155)

Lismanharjujen III luokan pohjavesialue sijoittuu luode-kaakkosuuntaiseen harjumuodostumaan, joka käsittää loivamuotoisia selänteitä
ja rantakerrostumia. Muodostuma kohoaa ympäristöstään noin kymmenen metriä. Pohjavesialueella ei huonokuntoisten kulkuyhteyksien
(joen ylitys) vuoksi pystytty tekemään maaperäkairauksia. Maastotarkastelun perusteella
aines kuitenkin on karkeaa ja kerrospaksuudet
suuria, jolloin olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat hyvät
(kuva 45). Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on noin 160 m3/d. Pohjavesialueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, ja se tulee siten luokitella 2-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 13.

Kuva 45. Lismanharjujen pohjavesialueella sijaitsevalla vanhalla maa-ainestenottoalueella muodostuman hiekkaiset kerrospaksuudet ovat näkyvissä.
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5.15

Lohijoenmaa (12758183)

Lohijoenmaan III luokan pohjavesialue sijoittuu Sattasjoen eteläpuoliseen laaksoon kerrostuneeseen deltamuodostumaan. Muodostuman reunaosissa on useita lähteitä ja lähteikköjä, jotka inventointien mukaan ovat E-luokan tarkoittamia luonnontilaisia, pohjavedestä suoraan riippuvaisia, merkittäviä ja muun lainsäädännön nojalla suojeltuja ekosysteemejä. Pohjavesialueella on talvella 2018
tehty virtaamamittauksia, joiden perusteella purkautuvan pohjaveden määrä on yksittäisessä lähteessä ollut suurimmillaan noin 280 m3/d. Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on noin 790
m3/d. Olosuhteet pohjaveden muodostumiselle ja varastoitumiselle ovat alueella hyvät, ja pohjavesialueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialue tulee siten luokitella
2E-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 14.

5.16

Lohijoki (12758157)

Lohijoen III luokan pohjavesialue sijoittuu itä-länsisuuntaiseen, laaksoon kerrostuneeseen harjumuodostumaan, joka kattaa kolme selännettä. Muodostuma kohoaa ympäristöstään noin 20 metriä, ja
aines on hiekkavaltaista. Pohjavesialueelle ei päästy tekemään maaperäkairauksia alueelle johtavan
polun heikon kunnon sekä kantavuudeltaan heikon siltarakennelman vuoksi. Maastotarkastelun perusteella pohjavesialue sijoittuu selkeään harjumuodostumaan, jossa olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat tyypillisesti hyvät. Alue purkaa pohjavettä eteläpuoliselle suoalueelle ja Lohijoen suuntaan. Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on noin 200 m3/d,
ja antoisuutensa puolesta alueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Alue tulee
siten luokitella 2-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 15.

5.17

Luostonloma (12758189)

Luostonloman III luokan pohjavesialue
sijoittuu Keski-Luoston tunturin kaakkoisrinteeseen. Pohjavesialueella tehdyn maastokäynnin perusteella alueella
on lähteikkökompleksi, josta alkaa lähdepuro (kuva 46). Pohjaveden virtaus on
lähdepurossa voimakas, ja purosta tehtiin virtaamamittaus, jonka mukaan lähteikköalueen antoisuus on yli 100 m3/d.
Pohjavesialueen katsotaan siten soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan.
Pohjaveden varsinaisen muodostumis- Kuva 46. Luostonloman pohjavesialueella sijaitseva laaja lähalueen rajausta on tarpeen tarkistaa teikköalue käsittää mm. avolähteitä.
niin, että jatkossa se ulottuu kattamaan
myös lähteikköalueen. Lisäksi pohjavesialueen rajausta tarkistetaan muutoinkin, ja siihen tehdään
pieniä teknisiä korjauksia. Lähteikköalueella tehtiin myös E-luokan määrittämiseen liittyvä inventointi, jonka perusteella lähteikköalue on luonnontilaisen kaltainen, merkittävä, muun lainsäädännön

78/120

nojalla suojeltu ja pohjavedestä suoraan riippuvainen ekosysteemi. Lähteikköalueen pohjavesivaikutteinen sammallajisto on runsasta, ja siinä esiintyvät mm. hetehiirensammal, purolähdesammal ja
erilaiset lehväsammalet. Pohjavesialue tulee siten luokitella 2E-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 16.

5.18

Maaselkä (12758164)

Maaselän III luokan pohjavesialue sijoittuu Maaselän vaarojen pohjoisrinteisiin. Pohjaveden muodostumisalue on rajattu kapeana, itä-länsisuuntaisena vyöhykkeenä. Maastotarkastelun perusteella
aines on alueella kauttaaltaan moreenimaista ja kallio on paikoin lähellä maanpintaa (kuva 47). Ohuiden kerrospaksuuksien ja moreenimaisen aineksen perusteella pohjavesialueen varastotilavuus ja
antoisuus jäävät heikoiksi, eivätkä olosuhteet pohjaveden muodostumisen kannalta ole hyvät. Rinteissä on useampia sulamisvesiuomia, mutta nämä ovat maastotarkastelun perusteella pintavesiuomia, joista osa oli kartoitushetkellä syksyllä 2018 kuivia. Pohjavesivaikutteisuutta ilmentäviä sammallajeja ei havaittu. Pohjavesialueen ei katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, ja se
voidaan siten poistaa luokituksesta.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 17.
Kuva 47. Maaselän pohjavesialueella aines on moreenimaista, kivet kulmikkaita ja kerrospaksuudet ohuita.

5.19

Moskuvaara (12758188)

Moskuvaaran III luokan pohjavesialue sijaitsee Venevaaran kaakkoisrinteessä. Pohjavesialueella on
tehty maaperäkairauksia vuonna 1986. Peruskallion päälliset maakerrokset ovat alueella ohuet, noin
2-4 metriä. Aines on pääosin moreenimaista. Alueella on tehty koepumppaus tammikuussa 1987,
jonka mukaan tutkimuspisteen antoisuus on noin 50 m3/d. Pienialaisella alueella tämä tarkoittaa
käytännössä koko alueen antoisuutta. Varastotilavuus jää alueella melko pieneksi, koska peruskallion päälliset maakerrokset ovat ohuet. Kesällä 2018 tehty maastotarkastelu tukee tätä, ja pohjaveden muodostumisalueen luoteispäässä peruskallio nousee jo kalliopaljastumiksi. Olosuhteet pohjaveden muodostumiselle ja varastoitumiselle ovat alueella heikot ja pohjavesialue voidaan poistaa
luokituksesta.
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Venevaaran luoteispuolella sijaitsee Moskuvaaran rinne, jonka eteläosassa on Moskuvaaran Vesihuolto Oy:n vedenottamo. Vedenottamo toimittaa vettä Moskuvaaran kylän tarpeisiin, noin 50 henkilölle. Tätä aluetta ei ole aikaisemmin rajattu pohjavesialueeksi, ja vedenottamolle sekä sen lähiympäristöön tehtiin maastokäynti pohjavesialueen rajaamiseksi. Uusi pohjavesialue nimetään Moskuvaaraksi, ja sen tunnus on 12758279. Alue on vedenhankintaa varten tärkeä, ja se luokitellaan siten
1-luokkaan.
Pohjavesialueiden rajaukset on esitetty kartalla liitteessä 18.

5.20

Mäkäräharju (12758144)

Mäkäräharjun III luokan pohjavesialue sijoittuu kapeaan, lounas-koillissuuntaiseen harjujaksoon.
Alue käsittää selännejonon ja siihen liittyviä sulamisvesiuomia sekä pinnassa rantakerrostumia. Alue
on osa Tunkaharju-Mäkäräharjun harjujensuojeluohjelma-aluetta (HSO). Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on noin 350 m3/d. Alueen eteläpäässä on lähde, josta talvella 2018 tehdyn virtaamamittauksen perusteella pohjavettä purkautuu noin 330 m3/d. Lisäksi kesällä 2018 tehdyn lähdeinventoinnin mukaan kohde on E-luokan tarkoittama pohjavedestä suoraan riippuvainen, luonnontilainen, merkittävä ja muun lainsäädännön nojalla suojeltu maa- tai pintavesiekosysteemi. Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat hyvät, ja pohjavesialueen antoisuus suuri. Pohjavesialueen katsotaan siten soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, ja se tulee
luokitella 2E-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 19.

5.21

Palkislampi (12758199) ja Palkisvaara (12758200)

Palkislammen ja Palkisvaaran III luokan pohjavesialueet sijaitsevat länsi-itäsuuntaisessa
harjumuodostumassa. Palkislampi sijoittuu
muodostuman länsipäähän ja Palkisvaara itäpäähän. Harjua ympäröivät pohjoisessa suoalueet ja etelässä vaaranrinteet. Palkislammen laskennallinen antoisuus on noin 200
m3/d ja Palkisvaaran laskennallinen antoisuus
on noin 160 m3/d. Molemmilla pohjavesialueilla tehtiin maastotarkasteluja, joiden perusteella harjuselänteet kohoavat selvästi ympäristöstään (kuva 48). Aines on paikoin pintaosissa moreenimaista, mutta muutoin hiekka- Kuva 48. Palkisvaaran pohjavesialueella harjumuovaltaista. Maastotarkastelun perusteella poh- dostuma kohoaa paikoin merkittävästi ympäristösjavesialueiden katsotaan sijoittuvan samaan tään.
hydrogeologiseen kokonaisuuteen, ja ne tulee
siten yhdistää. Yhdistetyn pohjavesialueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, ja
se tulee luokitella 2-luokkaan. Yhdistetyn alueen nimi on jatkossa Palkisvaara ja sen uusi tunnus
on 12758282.
Pohjavesialueiden rajaukset on esitetty kartalla liitteessä 20.
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5.22

Palsselkä (12758107)

Palsselän I luokan pohjavesialue sijoittuu Palsselän ja Puolavaaran vaarojen väliin. Pohjavesialueella sijaitsee Vaalajärven vesihuolto Oy:n vedenottamo Palsselkä 1. Lisäksi pohjavesialuerajauksen ulkopuolella sijaitsee saman vedenottajan toinen, uudempi vedenottamo Palsselkä 2. Pohjavesialueelle tehtiin syksyllä 2018 maastokäynti alueen rajauksen muuttamiseksi. Pohjavesialueen rajausta muutetaan siten, että Palsselkä 2 sijoittuu jatkossa pohjavesialuerajauksen sisäpuolelle. Vastaavasti rajausta pienennetään hieman Palsselän vaaran suunnasta vastaamaan paremmin nykyistä
tilannetta, jossa pohjavesi virtaa vedenottamoille enemmänkin Puolavaaran kuin Palsselän suunnasta. Myös pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen rajausta korjataan nykyisiä olosuhteita
vastaavaksi. Palsselkä 2 on rakennettu lähteeseen, joka on siten menettänyt luonnontilaisuutensa.
Pohjavesialue ei siten täytä E-luokan kriteerejä. Pohjavesialueen varsinainen luokitus ei siten muutu,
ja se luokitellaan jatkossakin vedenhankintaa varten tärkeäksi (1-luokka).
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 21.

5.23

Peurasuvanto (12758163)

Peurasuvannon III luokan pohjavesialue sijoittuu Kitisjoen rannalla sijaitsevaan matalaan deltaan.
Muodostuma on laakea ja sen pinnassa on rantakerrostumia. Aines on vanhalla maa-ainestenottamisalueella karkeaa, ja kivet kohtalaisesti pyöristyneitä. Pohjavesiolosuhteiden voidaan arvioida olevan alueella samanlaiset kuin Almanpalon pohjavesialueella, joka sijaitsee noin puoli kilometriä Peurasuvannon pohjavesialueesta pohjoiseen. Peurasuvannon pohjavesialueen eteläosassa sijaitsee
Peurasuvannon lomakylä, joka on ympärivuotisessa majoituskäytössä. Lomakylän yhteydessä sijaitsee myös kahvila-ravintola. Pohjavesialueen eteläosassa on lomakylän kaivo, josta otetaan vettä
lomakylän tarpeisiin. Vedenottomäärästä ei ole olemassa tietoja, mutta lomakylän ollessa täynnä voi
vedenkulutus olla suurtakin. Pohjavesialueetta katsotaan käytettävän yhdyskuntien vedenhankintaan, ja se tulee siten luokitella 1-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 22.

5.24

Pitkäkoskenvaara (12758269)

Pitkäkoskenvaaran I luokan pohjavesialue sijoittuu Sattasjoen eteläpuolelle ja sisältää laaksoon kerrostuneita
glasifluviaali- ja jokikerrostumia. Muodostumassa on tasanteita, jokitasanteita, jyrkkiä kulutustörmiä, uomia ja
raviineja. Pohjavesialueella sijaitsee
Sodankylän lämpö ja vesi oy:n Pitkäkosken vedenottamo. Pohjavesialueen itäreunalla on myös laaja luonnontilainen lähteikkö sekä siitä alkavia
lähdepuroja. Pohjavesialueelle tehtiin
maastotarkastelu, jonka perusteella
alueen rajausta korjataan pohjoisosasta siten, että mukaan rajautuu jat-

Kuva 49. Pitkäkoskenvaaran pohjavesialueen pohjoisosaa,
jonka osalta rajausta on laajennettu hieman.

81/120

kossa koko muodostuma (kuva 49). Pohjavesialueen itäreunan lähteikköalue on E-luokan tarkoittama luonnontilainen, pohjavedestä suoraan riippuvainen, merkittävä ja muun lainsäädännön nojalla
suojeltu maa- tai pintavesiekosysteemi. Pohjavesialue tulee siten luokitella 1E-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 23.

5.25

Riivikkoharjut (12758197)

Riivikkoharjut sijoittuu matalaan ja katkeilevaan muodostumaan, joka koostuu vaarojen kylkiin kerrostuneesta aineksesta. Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan. Muodostuma on katkeileva ja epäyhtenäinen ja koostuu yksittäisistä, pienistä selänteistä. Varsinkin alueen pohjoisosassa aines on
todella hienoainespitoista ja peruskallio nousee lähelle maanpintaa. Pohjavesialueen rajaus on
melko iso, eikä vastaa alueen todellista antoisuutta. Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta arvioitiin alueella heikoiksi, eikä alueen katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialue voidaan siten poistaa luokituksesta.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 24.

5.26

Rovajoki (12758216)

Rovajoen III luokan pohjavesialue sijoittuu pitkään,
länsi-itäsuuntaiseen, selvästi ympäristöstään kohoavaan harjumuodostumaan. Muodostuma rajautuu soihin ja vaarojen rinteisiin. Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on noin 420 m3/d. Muodostumaa halkovan leikkauksen perusteella aines on karkeaa hiekkaa ja soraa, myös kiviä esiintyy. Muodostuman reunaosissa on lähteitä, jotka kesällä 2018 tehdyn inventoinnin mukaan ovat pohjavesiluokan E tarkoittamia
luonnontilaisia, merkittäviä, pohjavedestä suoraan
riippuvaisia ja muun lainsäädännön nojalla suojeltuja
maa- tai pintavesiekosysteemejä. Muodostuman keskiosan tuntumassa sijaitsevan lähteen antoisuus on
virtaamamittauksen perusteella noin 200 m3/d (kuva
50). Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat alueella hyvät, ja alue soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialue tulee luokitella 2E-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 25.

Kuva 50. Osa Rovajoen pohjavesialueen laajaa lähteikköaluetta, jonka kautta pohjavettä purkautuu noin 200
m3/d.
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5.27

Säynäjämännikkö (12758247)

Säynäjämännikön III luokan pohjavesialue sijoittuu luode-kaakkosuuntaiseen harjumuodostumaan,
joka käsittää selväpiirteisen ja ympäristöstään selvästi erottuvan, paikoin melko jyrkkärinteisen ja
hieman katkeilevan pääselänteen sekä keskiosassa levinneitä hiekkoja. Muodostumaa ympäröivät
suoalueet ja moreenimaat. Pohjavesialueelle ei johda kunnollista tietä, eikä alueella siten pystytty
tekemään maaperäkairauksia. Maastotarkastelun perusteella muodostuma on kuitenkin selkeä
harju, jolla olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat hyvät. Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on noin 240 m3/d. Pohjavettä purkautuu aluetta ympäröiville soille.
Pohjavesialueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan ja se tulee siten luokitella 2luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 26.

5.28

Takajängänpulju (12758238)

Takajängänpuljun III luokan pohjavesialue sijaitsee luode-kaakkosuuntaisessa, geomorfologisesti
monimuotoisessa harjumuodostumassa, joka käsittää suurehkon, pääosin jyrkkämuotoisen selänteen, selännelaajentuman ja runsaasti suppia (kuva 51). Pohjavesialue purkaa pohjavesiään ympäröiville soille, ja alueen koillispäässä on jyrkän selänteen alapuolella lähteikköalue, joka käsittää
avolähteen, lähdepuron ja runsaasti tihkupintaa. Lähdepurosta tehdyn virtaamamittauksen perusteella pohjavettä purkautuu vähintään 100 m3/d. Lähteikkö on lisäksi E-luokan tarkoittama luonnontilainen, pohjavedestä suoraan riippuvainen, merkittävä ja muun lainsäädännön nojalla suojeltu maatai pintavesiekosysteemi. Pohjavesialueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, ja
se tulee siten luokitella 2E-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 27.

Kuva 51. Takajängänpuljun
pohjavesialue käsittää monimuotoista geomorfologiaa sisältävän harjumuodostuman,
jossa on mm. syviä suppia.

5.29

Tinaselkä (12758280), uusi pohjavesialue

Riipin kylän alueella on tehty pohjavesitutkimuksia lisäpohjaveden hankintaa varten vuonna 2013
(Riipin kylän pohjavesitutkimus, Lapin ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat, 2014). Tavoitteena
on ollut varmentaa kylän vedensaantia ja parantaa kriisiajan vedenjakelua. Tinaselän ja Paitinmaan
kohoumien välisellä alueella tehtiin useampia maaperäkairauksia sekä vuorokauden mittainen näy-
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tepumppaus pisteestä UP1202. Pumppauksen perusteella kohteesta arvioidaan saatavan hyvälaatuista pohjavettä jatkuvassa käytössä vähintään noin 140 m3/d. Kohde sijaitsee aikaisemmin rajaamattomalla alueella, joten kohteelle tehtiin syksyllä 2018 maastokäynti pohjavesialueen rajaamiseksi. Uusi pohjavesialue luokitellaan 2-luokkaan, sen nimeksi tulee Tinaselkä ja sen tunnus on
12758280.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 28.

5.30

Tuorekolla (12758143)

Tuorekollan III luokan pohjavesialue sijoittuu yksittäiseen, Mäkäräharjun länsipuolella kohoavaan
kumpareeseen. Aines on alueella maastotarkastelun perusteella moreenimaista, kivet kulmikkaita ja
kasvillisuus paikoin rehevää. Pohjavesialueella on useampia vesikuoppia, jotka eivät kuitenkaan ole
lähdepurkaumia. Pohjavesivaikutteista sammallajistoa ei havaittu. Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta arvioitiin heikoiksi, eikä alueen katsota soveltuvan yhdyskuntien
vedenhankintaan. Pohjavesialue voidaan siten poistaa luokituksesta.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 29.

5.31

Valkkisjärvi (12758241)

Valkkisjärven III luokan pohjavesialue sijoittuu pohjois-eteläsuuntaiseen harjumuodostumaan, joka
on kerrostunut Seipäjärven luoteispuolelle. Muodostuma kohoaa ympäristöstään selvästi, ja sisältää
selänteitä, rinnakkaisselänteitä, harjulaajentumia, suppia ja sulamisvesiuomia. Aines on maastotarkastelun perusteella hiekkavaltaista, ja sisältää paikoin erittäin suuriakin, hyvin pyöristyneitä kiviä ja
lohkareita (kuva 52). Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on noin 200 m3/d. Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat alueella hyvät. Alueen katsotaan siten
soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, ja se tulee luokitella 2-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 30.

Kuva 52. Valkkisjärven harjuaines sisältää paikoin suuria, pyöristyneitä kiviä.
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5.32

Varsakumpu (12758237), Ruutilampi (12758236) ja Hopialampi (12758235)

Hopialammen, Ruutilammen ja Varsakummun III luokan pohjavesialueet sijoittuvat luode-kaakkosuuntaiseen harjujaksoon, joka käsittää jyrkkämuotoisia kumpuilevia selänteitä, selännelaajentumia,
harjukumpuja, sivuharjanteita ja suppia. Muodostuma erottuu selvästi ympäristöstään (kuva 53). Hopialampi kattaa muodostumakokonaisuuden luoteispään, Ruutilampi keskiosan ja Varsakumpu
kaakkoispään. Pohjavesialueet sijoittuvat samaan hydrogeologiseen kokonaisuuteen, ja ne tulee siten yhdistää.
Pohjavesialueiden yhteenlaskettu laskennallinen antoisuus on noin 370 m3/d. Varsakummun pohjavesialueen itäreunalla on lähde, josta purkautuu runsaasti pohjavettä. Talvella 2018 tehtyjen virtaamamittausten mukaan purkautuvan pohjaveden määrä on vähintään noin 100 m3/d. Lähde on kaivamisen myötä menettänyt luonnontilaisuutensa, jolloin E-luokan kriteerit eivät täyty. Sen sijaan
Ruutilammen pohjavesialueella sijaitsevat lähteet ovat kesällä 2018 tehdyn inventoinnin mukaan Eluokan tarkoittamia pohjavedestä suoraan riippuvaisia, merkittäviä, luonnontilaisia ja muun lainsäädännön nojalla suojeltuja ekosysteemejä. Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat aluekokonaisuudella hyvät, ja sen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Yhdistetyn pohjavesialueen rajausta on kavennettu vaarojen rinteille ulottuvilta osilta hieman. Yhdistetyn aluekokonaisuuden nimeksi tulee Varsakumpu ja sen uusi tunnus on 12758277.
Yhdistetty pohjavesialue luokitellaan 2E-luokkaan.
Pohjavesialueiden rajaukset on esitetty kartalla liitteessä 31.

Kuva 53. Harjuselänne kohoaa selvästi ympäristöstään Varsakummun pohjavesialueella.
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6. 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 29.
Taulukko 29. Yhteenveto Sodankylän pohjavesialueilla tehdyistä tutkimuksista.
Pohjavesialueen
Tunnus
Luokka Tutkimus
Johtopäätökset
nimi
Ahopäännokka
12758268
I
maastotarkastelu
rajausmuutos, luokitus pysyy
ennallaan
Ahvenjärvenkangas
12758120
II
maastotarkastelu
yhdistetään Ahvenjärvenkangas + Hietakangas (nimi Ahvenjärvenkangas, uusi tunnus:
12758281)
Aihikkoharjut
12758152
III
maaperäkairaus
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan
Almanpalo
12758162
III
maastotarkastelu,
soveltuu yhdyskuntien vedenlähdeinventointi,
hankintaan, ei luokitella E-luokkairauksia vuonna
kaan
1987)
Askankangas
12758121
II
maastotarkastelu
yhdistetään Askankangas + Kattilalampi (uusi nimi Aska ja uusi
tunnus 12758275)
Erkin ripittämävosa
12758172
III
maastotarkastelu
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan
Halssikangas
12758210
III
maaperäkairaus,
soveltuu yhdyskuntien vedenlähdeinventointi
hankintaan, luokitellaan lisäksi
E-luokkaan (2E)
Hanhijärvi
12758205
III
maastotarkastelu
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, yhdistetään Honkajänkä + Kalatonjärvi + Hanhijärvi (nimi Kalatonjärvi, uusi
tunnus 12758276)
Harakkamella
12758182
III
maaperäkairaus,
ei sovellu yhdyskuntien vedenlähdeinventointi
hankintaan, ei myöskään Eluokkaa
Heinälampi
12758222
III
maaperäkairaus
ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan
Hietakangas
12758185
III
maastotarkastelu,
yhdistetään Ahvenjärvenkankairauksia tehty
gas + Hietakangas (nimi Ahvenvuonna 1979
järvenkangas, uusi tunnus:
12758281)

Uusi
luokka
1
2

2
2

2

2
2E

2

poisto

poisto
2
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Pohjavesialueen
nimi
Honkajänkä

Tunnus
12758206

Hopialampi

Luokka

Tutkimus

Johtopäätökset

III

maastotarkastelu

12758235

III

maastotarkastelu

Iso - oja

12758148

III

maaperäkairaus

Jeesiö

12758201

III

maaperäkairaus

Juppuralampi

12758239

III

Juurakkosaaret

12758167

III

maastotarkastelu,
lähdeinventointi,
virtaamamittaus
maaperäkairaus

Kaaresvuopaja

12758192

III

maastotarkastelu

Kaitmitvaara

12758169

III

maaperäkairaus

Kalatonjärvi

12758204

III

maastotarkastelu

Kattilalampi

12758213

III

maastotarkastelu

Kaunisvaara

12758258

III

Kersilönkangas

12758187

III

maaperäkairaus
(poski)
maaperäkairaus

Kielisenkangas

12758181

III

maatutkaluotaus

Kivilehto A

12758114A

I

maastotarkastelu

Kivilehto B

12758114B

III

maastotarkastelu

Koivulehto

12758233

III

maastotarkastelu

Kommattivaara

12758195

III

maastotarkastelu,
lähdeinventointi,
virtaamamittaus

soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, yhdistetään Honkajänkä + Kalatonjärvi + Hanhijärvi (nimi Kalatonjärvi, uusi
tunnus 12758276)
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, yhdistetään Varsakumpu + Ruutilampi + Hopialampi (nimi Varsakumpu,
uusi tunnus 12758277), luokitellaan lisäksi E-luokkaan (2E)
ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, luokitellaan lisäksi
E-luokkaan (2E)
ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan
ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, yhdistetään Honkajänkä + Kalatonjärvi + Hanhijärvi (nimi Kalatonjärvi, uusi
tunnus 12758276)
yhdistetään Askankangas + Kattilalampi (uusi nimi Aska ja uusi
tunnus 12758275)
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan
ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan
yhdistetään A+B (nimi Kivilehto, uusi tunnus 12758114)
yhdistetään A+B (nimi Kivilehto, uusi tunnus 12758114)
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan
ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan, mutta luokitellaan
E-luokkaan

Uusi
luokka
2

2E

poisto
2
2E

poisto
poisto
2
2

2

2
2
poisto
1
1
2
E
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Pohjavesialueen
nimi
Koskimaa

Tunnus

Luokka

Tutkimus

Johtopäätökset

12758211

III

soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, rajausmuutos

III

maastotarkastelu,
kairaus ja koepumppaus vuonna
1997
maaperäkairaus

Kotivaara

12758176

Kuorinkivaara A

12758178A

III

maastotarkastelu

Kuorinkivaara B

12758178B

III

maaperäkairaus

Köngäs

12758160

III

maaperäkairaus

Lavalampi

12758240

III

maaperäkairaus,
lähdeinventointi

Lehmikotimaa

12758212

III

maastotarkastelu

Lismanharjut

12758155

III

maastotarkastelu

Lohijoenmaa

12758183

III

maastotarkastelu,
lähdeinventointi

Lohijoki

12758157

III

maastotarkastelu

Luostonloma

12758189

III

Maaselkä

12758164

III

maastotarkastelu,
lähdeinventointi,
virtaamamittaus
maastotarkastelu

Moskuvaara

12758188

III

maastotarkastelu

Moskuvaara

12758279

uusi
alue

maastotarkastelu

Mäkäräharju

12758144

III

Naattuankangas

12758261

III

maastotarkastelu,
lähdeinventointi,
virtaamamittaus
maaperäkairaus

Naattuankangas

12758180

III

Neitykäinen

12758173

III

maatutkaluotaus,
maastotarkastelu,
lähdeinventointi
maastotarkastelu

Pahalaksonmaa

12758186

III

maaperäkairaus

ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan
ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan
ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan
ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan, mutta luokitellaan
E-luokkaan
ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, luokitellaan lisäksi
E-luokkaan (2E)
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, luokitellaan lisäksi
E-luokkaan (2E), rajausmuutos
ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan
ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan
rajataan vedenottamon ympärille kokonaan uusi pohjavesialue
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, luokitellaan lisäksi
E-luokkaan (2E)
ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, luokitellaan lisäksi
E-luokkaan (2E)
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan

Uusi
luokka
2

poisto
poisto
poisto
2
E

poisto
2
2E

2
2E

poisto
poisto
1

2E

poisto
2E

2
2

88/120

Pohjavesialueen
nimi
Palkislampi

Tunnus
12758199

Palkisvaara

Luokka

Tutkimus

Johtopäätökset

III

maastotarkastelu

12758200

III

maastotarkastelu

Palsselkä

12758107

I

maastotarkastelu

yhdistetään Palkislampi + Palkisvaara (nimi Palkislampi ja
uusi tunnus 12758282)
yhdistetään Palkislampi + Palkisvaara (nimi Palkislampi ja
uusi tunnus 12758282)
rajausmuutos

Peurasuvanto

12758163

III

maastotarkastelu

Pitkäkoskenvaara

12758269

I

Purnumukka A

12758147A

III

maastotarkastelu,
lähdeinventointi
maaperäkairaus

Purnumukka B

12758147B

III

maastotarkastelu

Rantakangas

12758153

III

Riivikkoharjut

12758197

III

maaperäkairaus
(poski)
maastotarkastelu

Rovajoki

12758216

III

Ruutilampi

12758236

III

maastotarkastelu,
lähdeinventointi,
virtaamamittaus
maastotarkastelu

Säynäjämännikkö

12758247

III

maastotarkastelu

Takajängänpulju

12758238

III

Takavaara A

12758196A

III

maastotarkastelu,
lähdeinventointi,
virtaamamittaus
maastotarkastelu

Takavaara B

12758196B

III

maaperäkairaus

Taljanleikkausselkä

12758179

III

maaperäkairaus

käytetään yhdyskuntien vedenhankintaan
rajausmuutos, luokitellaan lisäksi E-luokkaan (1E)
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, yhdistäminen Purnumukka A+B (nimi Purnumukka, uusi tunnus
12758147), rajausmuutos
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, yhdistäminen Purnumukka A+B (nimi Purnumukka, uusi tunnus
12758147), rajausmuutos
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan
ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, luokitellaan lisäksi
E-luokkaan (2E)
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, yhdistetään Varsakumpu + Ruutilampi + Hopialampi (nimi Varsakumpu,
uusi tunnus 12758277), luokitellaan lisäksi E-luokkaan (2E)
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, luokitellaan lisäksi
E-luokkaan (2E)
ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan
ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan

Uusi
luokka
2

2

1
1
1E
2

2

2
poisto
2E

2E

2
2E

poisto
poisto
2
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Pohjavesialueen
nimi
Tammakkovuopajankangas

Tunnus

Luokka

Tutkimus

Johtopäätökset

12758193

III

soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan

III

maaperäkairaus
(poski), maastotarkastelu
maastotarkastelu
(kairattu vuonna
2014)
maaperäkairaus

Tinaselkä

12758280

uusi
alue

Tunkaharju

12758146

Tuorekolla

12758143

III

maastotarkastelu

Valkkisjärvi

12758241

III

maastotarkastelu

Varsakumpu

12758237

III

maastotarkastelu,
lähdeinventointi,
virtaamamittaus

Vasikkaoja

12758231

III

maaperäkairaus

Viisakumpu

12758202

III

maaperäkairaus

Vuollosselkä

12758165

III

maaperäkairaus

Vuoselkä

12758256

III

maaperäkairaus

Uusi
luokka
2

soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan

2

soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan
ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, yhdistetään Varsakumpu + Ruutilampi + Hopialampi (nimi Varsakumpu,
uusi tunnus 12758277), luokitellaan lisäksi E-luokkaan (2E)
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan
ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan
ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan

2
poisto
2
2E

2
2
poisto
poisto

90/120

7. LIITTEET
Liite 1

91/120

Liite 2

92/120

Liite 3

93/120

Liite 4

94/120

Liite 5

95/120

Liite 6

96/120

Liite 7

97/120

Liite 8

98/120

Liite 9

99/120

Liite 10

100/120

Liite 11

101/120

Liite 12

102/120

Liite 13

103/120

Liite 14

104/120

Liite 15

105/120

Liite 16

106/120

Liite 17

107/120

Liite 18

108/120

Liite 19

109/120

Liite 20

110/120

Liite 21

111/120

Liite 22

112/120

Liite 23

113/120

Liite 24

114/120

Liite 25

115/120

Liite 26

116/120

Liite 27

117/120

Liite 28

118/120

Liite 29

119/120

Liite 30

120/120

Liite 31

