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Esitys pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutoksista Pelkosenniemen
kunnassa

Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja
merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) uudessa 2 a luvussa, joka on
tullut voimaan 1.2.2015. Lain mukaan alueelliset elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukset (ELY-keskukset) vastaavat pohjavesialueiden kartoituksesta ja
luokituksesta sekä pohjavesialuetiedon ylläpidosta. Tämän lainsäädännön muutoksen
myötä kaikkia aikaisemmin luokiteltuja pohjavesialueita tarkastellaan niiden
suojelutarpeen ja vedenhankinnan käyttöön soveltuvuuden kannalta kuin ne
määriteltäisiin ensimmäisen kerran.
1-luokkaan kuuluvat alueet ovat vedenhankintaa varten tärkeitä pohjavesialueita,
joiden vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan
taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 m3/vrk tai yli viidenkymmenen
ihmisen tarpeisiin. 2-luokkaan luokitellaan muut vedenhankintakäyttöön soveltuvat
pohjavesialueet, jotka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa
perusteella soveltuvat 1-luokan mukaiseen käyttöön. Lisäksi E-luokkaan luokitellaan
pohjavesialueet, joiden pohjavedestä jokin luonnontilainen, merkittävä ja muun
lainsäädännön nojalla suojeltu pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen
(1E, 2E tai E). Luokka III poistuu käytöstä, ja siihen kuuluvat alueet joko luokitellaan
uudelleen luokkiin 1, 2 tai E, tai poistetaan pohjavesialueluokituksesta.
Pohjavesialueluokat ilmaistaan jatkossa arabialaisin numeroin, jotta uusien
säännösten perusteella luokitellut alueet voidaan erottaa aikaisemmin luokitelluista
alueista. Samaan hydrogeologiseen kokonaisuuteen sijoittuvat pohjavesialueet tulee
ohjeistuksen mukaisesti yhdistää (Pohjavesialueet – opas määrittämiseen,
luokitukseen ja suojelusuunnitelmien laadintaan, Ympäristöministeriö, 2018).
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Alakangas-Kissakankaan (1258326) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Alakangas-Kissakankaan III luokan pohjavesialue sijaitsee Kitisjoen rannalla,
Suvannon kylän itäpuolella. Muodostuma käsittää laaksontäytemäisiä kerrostumia ja
pinnassa rantakerrostumia. Muodostuma on erittäin matala, ja Kitisjoen pinnannoston
vuoksi pohjavesialueen pohjoisosa on jäänyt pääosin veden alle ja näkyy enää
matalina pienten saarten jonoina. Myös pohjavesialueen eteläosa on osin jäänyt veden
alle. Pohjavesialueella on tehty yksi maaperäkairaus, jonka perusteella lajittuneen
aineksen kerrokset ovat alueella ohuet. Pinnassa on hiekkaa ja soraa runsaan kahden
metrin paksuudelta, jonka alla on hienoainesmoreenia. Pohjavedenpintaa ei havaittu,
eikä havaintoputkea asennettu. Kairauspiste sijoittuu laakean muodostuman
korkeimman kohdan tienoille, ja sen voidaan siten katsoa edustavan melko hyvin
muodostuman pohjavesiolosuhteita. Tutkimusten perusteella muodostuma ei ole harju,
vaan enemmänkin laakea rantakerrostuma. Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja
etenkin varastoitumisen kannalta ovat alueella heikot, eikä alueen katsota soveltuvan
yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialue voidaan siten poistaa luokituksesta.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 1.
Hoikkaojan (1258340), Hopialammen (1258342), Kolmiloukkosen (1258339),
Mustaselän (1258338) ja Mustatlammit (1258341) pohjavesialueiden
yhdistäminen ja luokituksen nostaminen 2E-luokkaan
Hoikkaojan, Hopialammen, Kolmiloukkosen, Mustaselän ja Mustatlammien III luokan
pohjavesialueet ovat osa pitkää, luode-kaakkosuuntaista harjumuodostumien ketjua,
joka ulottuu Pelkosenniemeltä aina Sallaan saakka. Valtaosa harjujaksosta kuuluu
Kemihaaran suot -Natura-alueeseen. Muodostumakokonaisuudella on kesällä ja
syksyllä 2018 tehty maaperäkairaus, maatutkaluotauksia, maastotarkasteluja ja
lähdeinventointi.
Tehtyjen tutkimusten perusteella aineksen karkeus ja lajittuneisuus vaihtelevat
alueella. Pääsääntöisesti karkein ja lajittunein aines sijoittuu harjun ydinosien ja
korkeimpien selänteiden tienoille. Kerrospaksuudet ovat muodostumassa suuria, ja
pohjavesipinta näkyy maatutkatutkaprofiileilla lähinnä reunaosissa. Tutkaprofiileilta on
kuitenkin paikoin tulkittavissa yhtenäisenä alueelta toiselle jatkuva pohjavesipinta.
Maaperän kerrokset myös jatkuvat yhteneväisinä alueelta toiselle.
Hoikkaojan ja Mustaselän pohjavesialueiden välissä sijaitseva Hoikkaoja on kesällä
2018 tehtyjen inventointien perusteella lähteinen suoekosysteemi, joka käsittää useita
lähteitä, tihkupintoja ja lähteikköjä. Kohde on E-luokan tarkoittama luonnontilainen,
pohjavedestä suoraan riippuvainen, merkittävä ja muun lainsäädännön nojalla suojeltu
maaekosysteemi. Pohjavesialueilla sijaitsevat lammet ja järvet ovat pääosin
kirkasvetisiä ja todennäköisesti voimakkaasti pohjavesivaikutteisia.
Pohjavesialueiden
katsotaan
muodostavan
hydrogeologisesti
yhtenäisen
kokonaisuuden, ja alueet tulee siten yhdistää. Yhdistämisen myötä alueen rajausta
korjataan erityisesti Mustaselän ja Kolmiloukkosen itäpuolelta, jossa rajauksen
ulkopuolelle jätetään Kuusivaaran moreenirinnettä. Olosuhteet pohjaveden
muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat yhdistetyllä alueella hyvät, ja alueen

3/57

katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialue tulee siten
luokitella 2E-luokkaan. Alueen nimi on jatkossa Kolmiloukkonen, ja sen uusi tunnus
on 1258360.
Yhdistetyn pohjavesialueen rajaus on esitetty kartalla liitteessä 2, ja pohjavesialueiden
vanhat rajaukset liitteessä 3.
Huhdanojan (1258325) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Huhdanojan III luokan pohjavesialue sijoittuu matalaan ja kapeaan, luodekaakkosuuntaiseen harjumaiseen muodostumaan. Maastotarkastelun perusteella
aines on alueella melko huonosti lajittunutta, ja peruskallion pinta nousee lähelle
maanpintaa. Eteläosassa on kalliopaljastumiakin. Kallionpinnan päälliset
maaperäkerrokset ovat alueella erittäin ohuet, eikä muodostuma juurikaan kohoa
ympäristöstään. Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta
ovat alueella heikot, eikä alueen siten katsota soveltuvan yhdyskuntien
vedenhankintaan. Pohjavesialue voidaan siten poistaa luokituksesta.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 4.
Keinoharjujen (1258319) pohjavesialueen luokituksen nostaminen 2-luokkaan
Keinoharjujen III luokan pohjavesialue sijoittuu Kitisjoen pohjoispuoliselle rannalle.
Melko laakea muodostuma on deltamainen ja käsittää sekä rantamuodostumia että
jokikerrostumia. Pohjavesialueella on tehty maaperäkairaus, jonka perusteella
maaperän aines oli soraa koko runsaan kymmenen metrin kairasyvyydeltä.
Kairauspisteeseen asennetusta pohjaveden havaintoputkesta ei pystytty tekemään
antoisuuspumppausta, sillä pohjavedenpinta oli liian syvällä. Kairatessa kuitenkin
havaittiin, että pisteestä tulee hyvin pohjavettä. Maaperätietojen perusteella alueella
on paksut lajittuneen aineksen kerrokset, ja olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja
varastoitumisen kannalta ovat hyvät. Pohjavesialueen katsotaan siten soveltuvan
yhdyskuntien vedenhankintaan, ja se tulee luokitella 2-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 5.
Keinojärvi, Kalkkivaaran (1258350) pohjavesialueen luokituksen nostaminen 2luokkaan
Keinojärvi, Kalkkivaaran III luokan pohjavesialue sijoittuu luode-kaakkosuuntaiseen
harjumuodostumaan, jota ympäröivät suot, moreenimaat ja Kalkkivaaran
kalliokohouma. Muodostuma käsittää jyrkkiä ja korkeita harjuselänteitä,
selännelaajentumia, uomia ja lukuisia suppia.
Pohjavesialueella on tehty yksi maaperäkairaus, jonka perusteella aines
kairauspisteessä on soramoreenia. Vajaan seitsemän metrin syvyydessä alkaa
rikkonainen kallio. Kairauspisteeseen ei asennettu pohjaveden havaintoputkea.
Kairauspisteen sijainti pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolella
kuitenkin vaikuttaa siihen, ettei kairauksen perusteella saada kunnollista käsitystä
varsinaisen muodostuman aineksesta tai pohjavesiolosuhteista. Pohjavesialue
sijoittuu luode-kaakkosuuntaiseen harjumuodostumaan, joka kaakkoispäässä sivuaa
Kalkkimaan kalliota. Kairauspiste sijoittuu juuri tämän kallioalueen kylkeen.
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Varsinaisessa harjumuodostumassa olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja
varastoitumisen kannalta arvioitiin kuitenkin hyviksi, ja pohjavesialueen laskennallinen
antoisuus on suuri (noin 940 m3/d). Pohjavesialueen katsotaan antoisuutensa
perusteella soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, ja se tulee luokitella 2luokkaan. Lisäksi pohjavesialueen nimi muutetaan yksinkertaisempaan muotoon
Keinojärvi.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 6.
Kokonvaaran (1258309) pohjavesialueen luokituksen laskeminen 2-luokkaan
Kokonvaaran
I
luokan
pohjavesialue
sijoittuu
luode-kaakkosuuntaiseen
harjumuodostumaan ja käsittää selänteen lisäksi sitä ympäröiviä lievealueita.
Pohjavesialueella on vuonna 1994 tehty pohjavesitutkimuksia (Pelkosenniemen
pohjavesitutkimus, Lapin vesi ja ympäristöpiiri, 1994), joiden perusteella alueella on
paksut lajittuneen aineksen kerrokset. Tutkimusten yhteydessä alueelle on asennettu
viisi siiviläputkea, joista kaikista on tehty lyhytkestoiset antoisuuspumppaukset. Lisäksi
yhdestä pisteestä on tehty pidempikestoinen koepumppaus, jonka perusteella
pohjavesialueelta saadaan jatkuvassa käytössä pohjavettä vähintään 600 m3/d.
Pohjavesialueelle ei kuitenkaan toistaiseksi ole perustettu vedenottamoa, tai tehty
suunnitelmaa sellaisesta, joten alueen luokitus muutetaan 2-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 7.
Komovaaran (1258324) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Komovaaran III luokan pohjavesialue sijoittuu pohjois-eteläsuuntaiseen, pienialaiseen
muodostumaan. Muodostuma kohoaa 5-10 metriä ympäristöstään ja sen
pohjoispäässä on maa-ainestenottamisalue. Muodostuman pinnassa on lohkareita.
Pohjavesialueella on tehty maaperäkairaus, joka sijaitsee laakealla maaainestenottoalueella pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella. Kairauksen
perusteella maaperän aines on pääosin tiivistä moreenia. Kairauspisteeseen
asennetusta
pohjaveden
havaintoputkesta
ei
pystytty
tekemään
antoisuuspumppausta, sillä moreenin sisältämä hienoaines tukki putken siiviläosan.
Maastotarkastelun yhteydessä tehdyt havainnot tukevat kairaustulosta. Pohjavesialue
sijoittuu heikkotuottoiseen muodostumaan, jonka aines on pääosin huonosti
lajittunutta. Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat
alueella heikot, eikä sen katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan.
Pohjavesialue voidaan siten poistaa luokituksesta.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 4.
Koppaselän pohjavesialueiden A, B ja C (1258312 A, 1258312 B ja 1258312 C)
poistaminen luokituksesta
Koppaselän pohjavesialueet A, B ja C sijoittuvat kolmeen erilliseen kohoumaan, jotka
sijaitsevat Pelkosenniemen lounaisosassa, lähellä Kemijärven rajaa. Pohjavesialueet
on luokiteltu III luokkaan. Maastotarkastelujen perusteella kaikilla kolmella
pohjavesialueella aines on moreenimaista, ja matalien muodostumien
kerrospaksuudet jäävät ohuiksi. Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja
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varastoitumisen kannalta arvioitiin heikoiksi, ja alueet voidaan siten poistaa
pohjavesiluokituksesta.
Pohjavesialueiden rajaukset on esitetty kartalla liitteessä 8.
Korteselän pohjavesialueiden A ja B (1258302 A ja 1258302 B) yhdistäminen
Korteselän pohjavesialueet A ja B sijoittuvat Pyhätunturin koillispuolelle, Korteselän ja
Pyhätunturin väliseen laaksoon kerrostuneeseen lajittuneen aineksen muodostumaan.
Muodostumassa on reunamuodostuman piirteitä. Molemmat pohjavesialueet on
luokiteltu II luokkaan. Pohjavesialueet sijoittuvat samaan geologiseen kokonaisuuteen
ja ne tulee siten yhdistää. Alueella on tutkittu vedenottopaikka, jonka antoisuus on noin
120 m3/d. Yhdistetty pohjavesialue luokitellaan 2-luokkaan. Sen nimi on Korteselkä ja
uusi tunnus 1258302.
Yhdistetyn pohjavesialueen rajaus on esitetty kartalla liitteessä 9, ja pohjavesialueiden
vanhat rajaukset liitteessä 10.
Mairivaaran pohjavesialueen (1258315) luokituksen nostaminen 2-luokkaan
Mairivaaran III luokan pohjavesialue sijoittuu Mairivaaran lounaisrinteellä sijainneen
purku-uoman kerrostamaan deltamaiseen muodostumaan, jonka aines on pääosin
kivistä soraa, joka muuttuu hiekkaisemmaksi kohti lounaispuolen suoaluetta
mentäessä. Pohjavesialueella on vuonna 2002 tehty maaperäkairauksia ja
lyhytkestoinen koepumppaus (Pyhätunturin ja Luoston alueen pohjavesitutkimus,
Lapin ympäristökeskus, 2005). Maaperäkairausten perusteella lajittuneen aineksen
alla vaihtelevasti rikkonaista kalliota jopa 36 metrin syvyyteen saakka.
Koepumppauksen perusteella kohteen jatkuva antoisuus olisi noin 150 m3/d.
Pohjavesialueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan ja se tulee
luokitella 2-luokkaan.
Pohjavesialueiden rajaukset on esitetty kartalla liitteessä 11.
Matalajärven (1258337) pohjavesialueen luokituksen nostaminen 2-luokkaan
Matalajärven III luokan pohjavesialue on osa pitkää, luode-kaakkosuuntaista
harjumuodostumien ketjua, joka ulottuu Pelkosenniemeltä aina Sallaan saakka.
Matalajärven pohjavesialue kattaa harjujaksosta vajaan neljän kilometrin pituisen
muodostumakokonaisuuden, joka käsittää jyrkkiä harjuselänteitä sekä runsaasti syviä
suppakuoppia. Harjumuodostuma rajautuu lukuisiin lampiin, joista ainakin osa on
todennäköisesti syntynyt suppakuoppiin.
Pohjavesialueen keskiosaan on Poski2-hankkeen yhteydessä tehty yksi
maaperäkairaus, jonka perusteella alueella on paksut lajittuneen aineksen (kivinen
sora) kerrokset. Pohjavedenpinta oli antoisuuspumppauksen tekemistä ajatellen liian
syvällä, mutta olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat
alueella hyvät, ja pohjavesialue soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan. Alue tulee
siten luokitella 2-luokkaan.
Pohjavesialueiden rajaukset on esitetty kartalla liitteessä 12.
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Mukkalan (1258322) pohjavesialueen luokituksen nostaminen 2-luokkaan
Mukkalan
III
luokan
pohjavesialue
sijoittuu
luode-kaakkosuuntaiseen
harjumuodostumaan. Alue käsittää harjuselänteen ja siihen liittyviä suppia.
Pohjavesialueella tehdyn maaperäkairauksen perusteella aines on hyvin lajittunutta
hiekkaa ja soraa ja kerrospaksuus hyvä. Kairauspisteeseen asennetusta pohjaveden
havaintoputkesta suoritetun antoisuuspumppauksen perusteella pisteen antoisuus on
noin 170 m3/d. Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta
ovat alueella hyvät, ja pohjavesialueen katsotaan soveltuvan yhdyskutien
vedenhankintaan. Pohjavesialue tulee siten luokitella 2-luokkaan.
Pohjavesialueiden rajaukset on esitetty kartalla liitteessä 13.
Mänty-Loviselän (1258351) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Mänty-Loviselän III luokan pohjavesialue sijaitsee Pelkosenniemen ja Sodankylän
rajalla ja sijoittuu pieneen luode-kaakkosuuntaiseen selänteeseen. Pohjavesialue on
pienialainen ja kerrospaksuudet ohuet. Alueella on lisäksi harjoitettu kotitarveottoa,
jonka myötä lajittuneen aineksen muutoinkin vähäiset kerrokset on pitkälti kaivettu
pois. Pohjaveden varastotilavuus on siten alueella huono. Pohjavesialueen ei katsota
soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan ja se voidaan poistaa luokituksesta.
Pohjavesialueiden rajaukset on esitetty kartalla liitteessä 14.
Niskakankaan (1258320) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Niskakankaan III luokan pohjavesialue sijoittuu Kitisjoen pohjoisrannan laakeaan
muodostumaan, jossa on hieman deltamaisia piirteitä. Muodostuma kattaa lähinnä
jokikerrostumia. Pohjavesialueella on tehty maaperäkairaus, joka sijoittuu
muodostuma keskiosaan. Kairauspisteessä maaperän aines oli koko kairatulta 10,2
metrin syvyydeltä hiekkamoreenia. Antoisuuspumppausta ei pystytty tekemään
moreenin sisältämän hienoaineksen tukkiessa havaintoputken siiviläosan.
Kairauspiste sijoittuu muodostuman keskiosaan ja karkean maa-aineskuvion alueelle,
jolloin kairauksen voidaan katsoa edustavan hyvin muodostuman maaperää ja
pohjavesiolosuhteita. Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on suuri, mutta
kairauksen perusteella olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen
kannalta ovat heikot. Pohjavesialueen ei katsota soveltuvan yhdyskuntien
vedenhankintaan, ja se voidaan siten poistaa luokituksesta.
Pohjavesialueiden rajaukset on esitetty kartalla liitteessä 15.
Palokankaan (1258335) ja Kenttämaan (1258334)
yhdistäminen ja luokituksen nostaminen 2-luokkaan

pohjavesialueiden

Palokankaan ja Kenttämaankankaan III luokan pohjavesialueet sijoittuvat pohjoiseteläsuuntaiseen harjumuodostumaan, josta Palokankaan laaja muodostuma
muodostaa pääosan ja Kenttämaan pienempi pohjavesialue pohjoispään.
Muodostuma käsittää harjuselänteitä ja lukuisia suppia. Palokankaan osalta harjualue
kuuluu Palokangas-Rytivaaran harjujensuojeluohjelma-alueeseen (HSO).
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Muodostuma kohoaa selvästi ympäristöstään, ja kerrospaksuudet ovat suuria
erityisesti Palokankaan alueella. Muodostuman itäreunassa kulkevan ytimen kohdalla
aines on soraa ja kivistä soraa, lievealueilla hiekkaa. Pohjavesiolosuhteiden katsotaan
olevan samantapaiset kuin alueen eteläpuolisella Rytivaaran pohjavesialueella.
Muodostuma purkaa pohjavesiään sitä ympäröiville soille. Lisäksi muodostumassa on
kirkasvetisiä lampia, jotka todennäköisesti ovat voimakkaasti pohjavesivaikutteisia.
Palokankaan ja Kenttämaankankaan pohjavesialueet muodostavat hydrogeologisen
kokonaisuuden, ja ne tulee siten yhdistää. Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja
varastoitumisen kannalta ovat yhdistetyllä alueella hyvät, ja alueen katsotaan
soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialue tulee siten luokitella 2luokkaan. Yhdistetyn alueen nimi on Palokangas, ja sen uusi tunnus on 1258362.
Yhdistetyn pohjavesialueen rajaus on esitetty
pohjavesialueiden vanhat rajaukset liitteessä 17.

kartalla

liitteessä

16,

ja

Puujakanlammen (1258347) ja Reikäinharjun (1258348) yhdistäminen ja
luokituksen nostaminen 2-luokkaan
Puujakanlammen ja Reikäinharjun III luokan pohjavesialueet ovat osa pitkää, luodekaakkosuuntaista harjumuodostumien ketjua, joka ulottuu Pelkosenniemeltä aina
Sallaan saakka. Puujakanlammen pohjavesialue kattaa selkeämuotoista
harjuselännettä noin kahden kilometrin matkalta. Selänne on kapeampi luoteispäästä
ja levenee kohti kaakkoa. Varsinkin muodostuman kaakkoisosassa on myös
suppakuoppia. Reikäinharjun pohjavesialue käsittää kaksi rinnakkaista selännealuetta,
jotka molemmat käsittävät laajentumia, pienempiä sivuselänteitä sekä suppia.
Pohjavesialueilla tehtyjen maatutkaluotausten ja maastotarkastelujen perusteella
aines on muodostumassa karkeaa ja kerrospaksuudet suuria. Lajittuneen aineksen
kerrokset jatkuvat yhteneväisinä pohjavesialueelta toiselle, ja alueet muodostavat siten
hydrogeologisen kokonaisuuden. Pohjavesialueet tulee siten yhdistää. Olosuhteet
pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat yhdistetyllä alueella
hyvät, ja alue soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan. Yhdistetty pohjavesialue tulee
siten luokitella 2-luokkaan. Yhdistetyn alueen nimi on jatkossa Puujakanlampi, ja sen
uusi tunnus on 1258361.
Yhdistetyn pohjavesialueen rajaus on esitetty
pohjavesialueiden vanhat rajaukset liitteessä 19.

kartalla

liitteessä

18,

ja

Rytivaaran (1258336) pohjavesialueen luokituksen nostaminen 2-luokkaan
Rytivaaran III luokan pohjavesialue on osa pitkää, luode-kaakkosuuntaista
harjumuodostumien ketjua, joka ulottuu Pelkosenniemeltä aina Sallaan saakka.
Pohjavesialue käsittää kaksi selännealuetta, jotka risteävät Ahvenjärven kohdalla.
Rytivaaran selännealue on luode-kaakkosuuntainen, ja siihen liittyvä Ahvenvaaran
selännealue itä-länsisuuntainen. Harjuselänteet ovat korkeita ja jyrkkiä, ja
muodostumassa esiintyy runsaasti suppia. Alueen geomorfologia on muutoinkin
monimuotoista.
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Pohjavesialueen länsiosaan on Poski2-hankkeen yhteydessä tehty yksi
maaperäkairaus, jonka perusteella alueella on paksut lajittuneen hiekan ja soran
kerrokset. Pohjavedenpinta oli antoisuuspumppauksen tekemistä ajatellen liian
syvällä, mutta olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat
alueella hyvät, ja pohjavesialue soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan. Alue tulee
siten luokitella 2-luokkaan.
Pohjavesialueiden rajaukset on esitetty kartalla liitteessä 20.
Saunavaaran (1258304) pohjavesialueen luokituksen laskeminen 2-luokkaan
Saunavaaran I luokan pohjavesialue sijoittuu vaaran rinteen pohjoispuolelle
kerrostuneeseen rantakerrostumaan. Pohjavesialueella ei kunnalta saatujen tietojen
mukaan ole varsinaista yhdyskuntien palvelevaa vedenottamoa, vaan alueella
sijaitseva kaivo on yksityiskaivo ja muutaman talouden käytössä. Pohjavesialuetta ei
siis varsinaisesti käytyetä yhdyskuntien vedenhankintaan, mutta alueen katsotaan silti
soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, ja sen laskennallinen antoisuus on noin
160 m3/d. Pohjavesialue tulee siten luokitella 2-luokkaan. Kesällä 2018 tehdyn
inventoinnin perusteella pohjavesialueella sijaitsevat lähteet eivät ole enää
luonnontilaisia, eivätkä siten täytä E-luokan kriteerejä.
Pohjavesialueiden rajaukset on esitetty kartalla liitteessä 21.
Sulavanselän (1258353) pohjavesialueen luokituksen nostaminen 2-luokkaan
Sulavanselän III luokan pohjavesialue on osa pitkää, luode-kaakkosuuntaista
harjumuodostumien ketjua, joka ulottuu Pelkosenniemeltä aina Sallaan saakka. Alue
käsittää runsaan kahden kilometrin matkalla luode-kaakkosuuntaisen harjuselänteen
sekä alueen eteläosassa samansuuntaisen rinnakkaiselänteen. Pohjavesialueen
tehdyn maaperäkairauksen perusteella aines on lajittunutta soraa ja hiekkaa.
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 alueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialue
tulee siten luokitella 2-luokkaan.
Pohjavesialueiden rajaukset on esitetty kartalla liitteessä 22.
Urakkaselän (1258310) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Urakkaselän III luokan pohjavesialue sijoittuu matalan jokiuoman etelä- ja
pohjoispuolelle. Alueen itäpäässä peruskallio kohoaa lähelle maanpintaa ja paikoin
alueella esiintyy myös kalliopaljastumia. muodostuma on matala ja peruskallion
päälliset lajittuneen aineksen kerrokset ovat alueella ohuet. Alueen keskiosassa on
lajittunutta hiekkaa muutaman metrin paksuien kerros, mutta tämä rajoittuu hyvin
pienelle alueelle.
Pohjaveden varsinainen muodostumisalue on todellisuudessa merkittävästi pienempi
kuin alueen nykyinen rajaus antaa olettaa. Koska lajittuneen aineksen kerrokset jäävät
alueella ohuiksi ja pienialaisiksi, ovat olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja
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varastoitumisen kannalta huonot, ja alueen antoisuus jää heikoksi. Pohjavesialueen ei
siten katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan ja se voidaan poistaa
luokituksesta.
Pohjavesialueiden rajaukset on esitetty kartalla liitteessä 23.
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Pohjavesiluokituksesta poistettavat, antoisuuksiltaan pienet pohjavesialueet

Aapajärvi (1258318), liite 24
Huttutunturi (itäpuoli) (1258349), liite 25
Härkäjoki A (1258321 A), liite 13
Härkäjoki B (1258321 B), liite 13
Härkäjoki C (1258321 C), liite 13
Keski-Loviselkä (1258308), liite 14
Känsälampi (1258323), liite 26
Lauttalamminkumpu (1258345), liite 27
Lompsinjoki A (1258316 A), liite 28
Lompsinjoki B (1258316 B), liite 28
Lompsinjoki C (1258316 C), liite 28
Pikku Aapalampi (1258346), liite 27
Pirunkuusikko (1258352), liite 29
Puljunpalo (1258327), liite 30
Purnunmaa (1258311), liite 31
Pyhäjoki A (1258314 A), liite 28
Pyhäjoki B (1258314 B), liite 28
Sammakkolampi A (1258343 A), liite 27
Sammakkolampi B (1258343 B), liite 27
Sokanharju (1258330), liite 32
Suksilammit (1258329), liite 32
Tiermaskaarrot (1258344), liite 27
Tulkila (1258313), liite 24
Tuormusjärvi (1258328), liite 33

Yllä esitetyt pohjavesialueet ovat antoisuuksiltaan pieniä (alle 100 m3/d) muodostumia,
jotka sijoittuvat mataliin moreenimäkiin, vaaran rinteen ohuisiin rantakerrostumiin tai
mataliin ja pienialaisiin harjuselänteisiin. Olosuhteet pohjaveden muodostumiselle ja
varastoitumiselle ovat alueilla heikot, eikä alueiden katsota soveltuvan yhdyskuntien
vedenhankinnan tarpeisiin. Alueilla ei myöskään inventointien mukaan ole E-luokan
tarkoittamia pohjavedestä suoraan riippuvaisia, luonnontilaisia, merkittäviä ja muun
lainsäädännön nojalla suojeltuja maa- tai pintavesiekosysteemejä. Alueet voidaan
siten poistaa pohjavesialueluokituksesta.
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1E- ja 2E-luokkiin luokiteltavat pohjavesialueet

Seuraavassa on esitetty ne 1- ja 2-luokkien pohjavesialueet, joiden varsinaiseen
luokitukseen ei tehdä muutoksia, mutta jotka luokitellaan lisäksi E-luokkaan (1E tai 2E).
Näillä
pohjavesialueilla
on
inventointien
perusteella
todettu
olevan
pohjavesialueluokan E tarkoittamia pohjavedestä suoraan riippuvaisia, luonnontilaisia,
merkittäviä ja muun lainsäädännön nojalla suojeltuja maa- tai pintavesiekosysteemejä.
1E-luokkaan luokitellaan:
Suvanto (1258303), liite 34

2E-luokkaan luokitellaan:
Kapustanpalo (1258355), liite 35
Talviaisselkä (1258332), liite 36
Vyötämöselkä (1258357), liite 37

Pohjavesialueet, joiden luokitus ei muutu
Seuraavien pohjavesialueiden luokituksiin ei ole tarvetta tehdä muutoksia ja alueiden
osalta vain todetaan uuden lainsäädännön mukainen luokka (toisin sanoen vain luokan
esitystapa muuttuu roomalaisesta numerosta arabialaiseen).
Yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeät pohjavesialueet, jotka luokitellaan
jatkossakin 1-luokkaan:
Kupittaja (1258306), liite 38
Luironvaara (1258305), liite 39
Messukallio (1258354), liite 40

Yhdyskuntien vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet, jotka luokitellaan
jatkossakin 2-luokkaan:
Moitaselkä (1258356), liite 35
Tallavaara (1258307), liite 41
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Yhteenveto Pelkosenniemen pohjavesialueita koskevista muutoksista
Muutosten jälkeen Pelkosenniemellä on neljä 1-luokan pohjavesialuetta, joista yksi
luokitellaan 1E-luokkaan. 2-luokan pohjavesialueita on 18, joista neljä luokitellaan 2Eluokkaan. E-luokkaan luokiteltavia alueita ei ole yhtään. Pelkosenniemellä ei
muutosten jälkeen enää ole III luokan pohjavesialueita. Yhteenveto pohjavesialueita
koskevista muutoksista on esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1. Yhteenveto Pelkosenniemen pohjavesialueita koskevista muutoksista.
Pohjavesialueen
Tunnus
Vanha Uusi luokka
Lisätietoja
nimi
luokka

Karttaliite
nro
24

Aapajärvi

1258318

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

AlakangasKissakangas

1258326

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

1

Hoikkaoja

1258340

III

2E /
yhdistäminen

2,3

Hopialampi

1258342

III

2E /
yhdistäminen

Huhdanoja

1258325

III

poistuu
luokituksesta

Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E), yhdistetään
Hoikkaoja, Hopialampi,
Kolmiloukkonen,
Mustaselkä ja
Mustatlammit ->
Kolmiloukkonen
(1258360)
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E), yhdistetään
Hoikkaoja, Hopialampi,
Kolmiloukkonen,
Mustaselkä ja
Mustatlammit ->
Kolmiloukkonen
(1258360)
Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Huttutunturi
(itäpuoli)

1258349

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

25

Härkäjoki A

1258321 A

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

13

Härkäjoki B

1258321 B

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

13

Härkäjoki C

1258321 C

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

13

Kapustanpalo

1258355

II

2E

35

Keinoharjut

1258319

III

2

Varsinainen luokitus ei
muutu, mutta luokitellaan
lisäksi E-luokkaan (2E)
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan

2,3

4

5
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Pohjavesialueen
nimi

Tunnus

Vanha
luokka

Uusi luokka

Lisätietoja

Karttaliite
nro
6

Keinojärvi,
kalkkivaara

1258350

III

2

Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
nimimuutos: Keinojärvi

Kenttämaa

1258334

III

2/
yhdistäminen

16,17

Keski-loviselkä

1258308

III

poistuu
luokituksesta

Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
yhdistetään Palokankaan
kanssa -> Palokangas
(1258362)
Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Kokonvaara

1258309

I

2

7

Kolmiloukkonen

1258339

III

2E /
yhdistäminen

Komovaara

1258324

III

poistuu
luokituksesta

Pohjavesialueella on
tutkittuja
vedenottopaikkoja, mutta
ei vedenottamoa eikä
suunnitelmaa sellaisen
rakentamisesta
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E), yhdistetään
Hoikkaoja, Hopialampi,
Kolmiloukkonen,
Mustaselkä ja
Mustatlammit ->
Kolmiloukkonen
(1258360)
Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Koppaselkä A

1258312 A

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

8

Koppaselkä B

1258312 B

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

8

Koppaselkä C

1258312 C

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

8

Korteselkä A

1258302 A

II

2/
yhdistäminen

Varsinainen luokitus ei
muutu, yhdistetään A+B ->
Korteselkä (1258302)

9,10

Korteselkä B

1258302 B

II

2/
yhdistäminen

Varsinainen luokitus ei
muutu, yhdistetään A+B ->
Korteselkä (1258302)

9,10

Kupittaja

1258306

I

1

38

Känsälampi

1258323

III

poistuu
luokituksesta

Varsinainen luokitus ei
muutu
Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Lauttalamminkumpu

1258345

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

27

14

2,3

4

26
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Pohjavesialueen
nimi

Tunnus

Lompsinjoki A

1258316 A

Lompsinjoki B

Vanha
luokka

Uusi luokka

Lisätietoja

Karttaliite
nro
28

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

1258316 B

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

28

Lompsinjoki C

1258316 C

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

28

Luironvaara

1258305

I

1

39

Mairivaara

1258315

III

2

Varsinainen luokitus ei
muutu
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Matalajärvi

1258337

III

2

Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan

12

Messukallio

1258354

I

1

40

Moitaselkä

1258356

II

2

Mukkala

1258322

III

2

Varsinainen luokitus ei
muutu
Varsinainen luokitus ei
muutu
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Mustaselkä

1258338

III

2E /
yhdistäminen

2,3

Mustatlammit

1258341

III

2E /
yhdistäminen

Mänty-loviselkä

1258351

III

poistuu
luokituksesta

Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E), yhdistetään
Hoikkaoja, Hopialampi,
Kolmiloukkonen,
Mustaselkä ja
Mustatlammit ->
Kolmiloukkonen
(1258360)
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E), yhdistetään
Hoikkaoja, Hopialampi,
Kolmiloukkonen,
Mustaselkä ja
Mustatlammit ->
Kolmiloukkonen
(1258360)
Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Niskakangas

1258320

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

15

Palokangas

1258335

III

2/
yhdistäminen

16,17

Pikku Aapalampi

1258346

III

poistuu
luokituksesta

Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
yhdistetään Kenttämaan
kanssa -> Palokangas
(1258362)
Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

11

35
13

2,3

14

27
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Pohjavesialueen
nimi

Tunnus

Vanha
luokka

Uusi luokka

Lisätietoja

Pirunkuusikko

1258352

Puljunpalo

Karttaliite
nro
29

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

1258327

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

30

Purnunmaa

1258311

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

31

Puujakanlampi

1258347

III

2/
yhdistäminen

18,19

Pyhäjoki A

1258314 A

III

poistuu
luokituksesta

Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
yhdistetään Reikäinharjun
kanssa -> Puujakanlampi
(1258361)
Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Pyhäjoki B

1258314 B

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

28

Reikäinharju

1258348

III

2/
yhdistäminen

18,19

Rytivaara

1258336

III

2

Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan,
yhdistetään
Puujakanlammen kanssa > Puujakanlampi
(1258361)
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Sammakkolampi A

1258343 A

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

27

Sammakkolampi B

1258343 B

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

27

Saunavaara

1258304

I

2

21

Sokanharju

1258330

III

poistuu
luokituksesta

Pohjavesialueella ei ole
yhdyskuntien
vedenhankintakäytössä
olevaa vedenottamoa.
Alue kuitenkin soveltuu
yhdyskuntien
vedenhankintaan.
Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Suksilammit

1258329

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

32

Sulavanselkä

1258353

III

2

Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan

22

Suvanto

1258303

I

1E

34

Tallavaara

1258307

II

2

Talviaisselkä

1258332

II

2E

Varsinainen luokitus ei
muutu, mutta luokitellaan
lisäksi E-luokkaan (1E)
Varsinainen luokitus ei
muutu
Varsinainen luokitus ei
muutu, mutta luokitellaan
lisäksi E-luokkaan (2E)

28

20

32

41
36
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Pohjavesialueen
nimi

Tunnus

Vanha
luokka

Uusi luokka

Lisätietoja

Tiermaskaarrot

1258344

Tulkila

Karttaliite
nro
27

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

1258313

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

24

Tuormusjärvi

1258328

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

33

Urakkaselkä

1258310

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

23

Vyötämöselkä

1258357

II

2E

Varsinainen luokitus ei
muutu, mutta luokitellaan
lisäksi E-luokkaan (2E)

37
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