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Esitys pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutoksista Tervolan
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.
Tässä esityksessä on tarkasteltu kaikki Tervolan pohjavesialueiden luokitukset.

Herukkaojan (1284541) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Herukkaojan III luokan pohjavesialue sijoittuu itä-länsisuuntaiseen, matalaan
harjumuodostumaan. Pohjavesialueen itäpäässä on peruskallio paikoin näkyvissä.
Pohjavesialueella tehtiin kesäkuussa 2017 maaperäkairaus, jonka perusteella aines
on melko ohuelti kallion päälle kerrostunutta hiekkaa ja hienoa hiekkaa. Pohjavettä ei
kairauksessa havaittu. Olosuhteet pohjaveden muodostumiselle ja varastoitumiselle
ovat heikot, eikä alueen siten katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Alue
voidaan poistaa pohjavesialueluokituksesta.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 1.
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Itäpirttikankaan (1284555 B) ja Länsipirttikankaan (1284555 A) pohjavesialueiden
yhdistäminen
Itäpirttikangas ja Länsipirttikangas ovat I luokan pohjavesialueita, jotka sijoittuvat
reunamuodostumaan. Molemmilla alueilla sijaitsee Meri-Lapin Vesi Oy:n
vedenottamot. Pohjavesialueiden katsotaan muodostavan geologisen kokonaisuuden
ja ne tulee siten ohjeistuksen (SYKE, 2016) mukaan yhdistää. Lisäksi
Länsipirttikankaan alueella sijaitsee lähde, joka maastotarkastelun perusteella edustaa
pohjavesiluokan E tarkoittamaa luonnontilaista, pohjavedestä suoraan riippuvaista,
merkittävää ja muun lainsäädännön nojalla suojeltua maa- tai pintavesiekosysteemiä.
Yhdistetty alue luokitellaan siten 1E-luokkaan. Yhdistetty pohjavesialue nimetään
Pirttikankaaksi ja sen uusi tunnus on 1284555.
Pohjavesialueiden aikaisemmat rajaukset on esitetty liitteessä 2 ja uusi rajaus liitteessä
3.
Joutsenlammen itäpuolen (1284543) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Joutsenlammen itäpuolen III luokan pohjavesialue sijaitsee matalassa
harjuselänteessä, joka kohoaa 5-10 metriä ympäristöstään. Harjun pinnalla on
rantamuodostumia, mm. rantavalleja. Pohjavesialueen koillisrajalla kohoaa
kallioselänne. Pohjavesialueella tehtiin kesäkuussa 2017 kaksi maaperäkairausta,
joiden perusteella maaperän aines on pääosin hienoa hiekkaa. Pohjavettä ei
kairauksissa havaittu. Olosuhteet pohjaveden muodostumiselle ja varastoitumiselle
ovat heikot, eikä alueen siten katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Alue
voidaan poistaa pohjavesialueluokituksesta.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 4.
Joutsenlamminnärhikön (1284542) pohjavesialueen luokituksen nostaminen
Joutsenlamminnärhikön III luokan pohjavesialue sijaitsee Joutsenlammen
eteläpuolisessa harjumuodostumassa. Noin kaksi kilometriä pitkässä ja kymmenen
metriä korkeassa muodostumassa on epäsymmetrinen, lounaan suuntaan levenevä
selänne ja sen lounaispuolella selännelaajentuma. Laajentuma ja selänteen
luoteisrinne ovat lukuisten rantavallien ja dyynivallien peittämiä. Pohjavesialueella
tehtiin kesäkuussa 2017 kaksi maaperäkairausta. Keskiosan kairauspisteessä aines
oli runsaan kahdeksan metrin syvyydelle saakka vuorotellen soran ja hiekan kerroksia.
Tutkimuspisteessä ei kuitenkaan tavoitettu pohjaveden pintaa. Alueen paksuhkot
lajittuneen aineksen kerrokset kuitenkin viittaavat pohjaveden muodostumisen ja
varastoitumisen kannalta hyviin olosuhteisiin, ja on mahdollista, että tutkimuspiste ei
sijoittunut pohjaveden havaitsemisen kannalta parhaimpaan paikkaan. Paksujen
maaperäkerrosten sekä alueen geologisten ominaisuuksien perusteella pohjavesialue
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan ja alue voidaan luokitella 2-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 5.

3/43

Kelta-ahon (1284513) ja Hallikontion (1284514) pohjavesialueiden yhdistäminen
ja luokituksen nostaminen
Kelta-ahon ja Hallikontion pohjavesialueet sijaitsevat pienessä harjuselänteessä, joka
kohoaa noin 5-10 metriä ympäröivien soiden tasosta. Kelta-ahon pohjavesialue
sijoittuu muodostuman pohjoispuoliskoon ja Hallikontio eteläpuoliskoon. Molemmat
pohjavesialueet on luokiteltu III luokkaan. Kelta-ahon pohjavesialueella pohjoispäässä
tehtiin kesäkuussa 2017 maaperäkairaus. Tutkimuspisteessä vuorottelivat hiekan ja
soran kerrokset runsaan kymmenen metrin syvyydelle saakka, jota syvemmälle ei
kairattu. Kairauspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki, josta tehdyn
ominaisantoisuuspumppauksen perusteella pisteestä saadaan pohjavettä noin 160
m3/d. Kelta-aho ja Hallikontio sijoittuvat samaan geologiseen kokonaisuuteen ja ne
tulee siten ohjeistuksen (SYKE, 2016) mukaan yhdistää. Yhdistetty pohjavesialue
soveltuu antoisuutensa puolesta vedenhankintaan ja se tulee luokitella 2-luokkaan.
Yhdistetyn alueen nimeksi tulee Kelta-aho ja sen tunnus on 1284513.
Pohjavesialueiden aikaisemmat rajaukset on esitetty liitteessä 6 ja uusi rajaus liitteessä
7.
Konttikankaan (1284540) pohjavesialueen luokituksen nostaminen
Konttikankaan III luokan pohjavesialue sijaitsee harjumuodostumassa, joka on laakea
ja kohoaa ympäristöstään 5-10 metriä. Sen pinnassa on rantavalleja. Pohjavesialueen
länsipään vanhoilla maa-ainesten ottamisalueilla on paikoin pohjaveden pinta
näkyvissä. Pohjavesialueella tehtiin kesäkuussa 2017 kaksi maaperäkairausta, joiden
perusteella maaperän aines koostuu pääosin sorasta. Havaintoputkesta PVP20 tehdyn
ominaisantoisuuspumppauksen perusteella alueelta saadaan pohjavettä vähintään
155 m3/d. Pohjaveden päävirtaussuunta on kohti itää ja Vähäjokea. Pohjavesialue
soveltuu aineksensa ja antoisuutensa puolesta yhdyskuntien vedenhankintaan ja se
tulee siten luokitella 2-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 8.
Laajamaan (1284519) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Laajamaan III luokan pohjavesialue sijoittuu pyöreään, ympäristöstään jonkin verran
kohoavaan muodostumaan, jonka aines on pääosin moreenimaista. Muodostuman
länsireunan päällä on ohut, hiekasta koostuva rantakerrostuma, mutta muutoin
lajittuneen aineksen kerrokset jäävät vähäisiksi. Olosuhteet pohjaveden
muodostumiselle ja varastoitumiselle arvioitiin heikoiksi ja alue voidaan siten poistaa
pohjavesialueluokituksesta.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 9.
Metsäharjun (1284551) ja Rantaharjun (1284550) pohjavesialueiden poistaminen
luokituksesta
Metsäharjun ja Rantaharjun III luokan pohjavesialueet sijaitsevat samassa matalassa
muodostumakokonaisuudessa niin, että Metsäharju kattaa alueen itäpuolisen
selänteen ja Rantaharju länsipuolisen selänteen.
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Pohjavesialueille tehtiin kesällä 2017 maastokäynti, jonka perusteella molemmilla
pohjavesialueilla aines on moreenimaista ja varsinkin pinnassa on melko paljon
hienoainesta. Muodostuman pinnassa on lisäksi paikoin paljon kiviä ja lohkareita, ja
kasvillisuus alueella on rehevää, mikä myös viittaa aineksen huonoon
lajittuneisuuteen. Rantaharjun keski- ja pohjoisosissa on tehty maaperäkairauksia
1990-luvulla. Kairaustietojen perusteella maaperä on molemmissa tutkimuspisteissä
noin seitsemän metrin syvyydelle saakka hiekkamoreenia.
Pohjavesialueet sijoittuvat luokituksesta keväällä 2017 poistetun Yli-Harjunselän
pohjavesialueen eteläpuolelle. Yli-Harjunselän pohjavesialue tutkittiin POSKI1hankkeessa, jolloin maaperäkairauksissa havaittiin alueen aineksen olevan pääosin
moreenia ja alue todettiin soveltumattomaksi yhdyskuntien vedenhankintaan.
Maastotarkastelun perusteella olosuhteiden voidaan arvioida jatkuvan samanlaisina
myös Metsäharjun ja Rantaharjun alueilla.
Rantaharjun keskiosassa, suon reunassa on maastotietokannan mukaan lähde, josta
ei maastokäynnin aikana havaittu selkeää ylivalumaa tai pohjaveden purkautumista.
Lähteen sammallajisto koostui pääosin tavanomaisista rahkasammaleista, eikä
erityisiä arvoja havaittu. Maastohavaintojen sekä Rantaharjun kairaustietojen
perusteella pohjavesialueet eivät sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan ja ne voidaan
siten poistaa pohjavesialueluokituksesta.
Pohjavesialueiden kartat on esitetty liitteessä 10.
Petäjämaan pohjavesialueiden A ja B (1284504 A ja 1284504 B) yhdistäminen
Petäjämaan
pohjavesialueet
A
ja
B
sijoittuvat
itä-länsisuuntaiseen
harjumuodostumaan, jonka keskiosassa on harjulaajentuma. Petäjämaa A:n alueella
sijaitsee Meri-Lapin Vesi Oy:n vedenottamo ja Petäjämaa B:n alueella on Tervolan
Vesi Oy:n vedenottamo. Molemmat pohjavesialueet on luokiteltu I luokkaan.
Pohjavesialueiden katsotaan muodostavan geologisen kokonaisuuden ja ne tulee siten
ohjeistuksen (SYKE, 2016) mukaan yhdistää. Yhdistetty pohjavesialue luokitellaan 1luokkaan. Pohjavesialueen nimeksi tulee Petäjämaa ja sen uusi tunnus on 1284504.
Pohjavesialueiden aikaisemmat rajaukset on esitetty liitteessä 11 ja uusi rajaus
liitteessä 12.
Poroharjun (1284554) pohjavesialueen luokituksen nostaminen
Poroharjun III luokan pohjavesialue sijaitsee noin 3,5 kilometriä pitkässä
harjumuodostumassa, joka on Kivalon vaarojen länsipuolelle kerrostuneen harjujakson
osa. Muodostumaan sisältyy loivarinteisiä selänteitä ja niiden rinnalla ja päällä on tuulija rantakerrostumia. Pohjavesialueella tehtiin kesäkuussa 2017 kolme
maaperäkairausta, joiden perusteella maaperän aines koostuu pääosin sorasta ja
hiekasta. Kairauspisteeseen PVP10 asennetusta havaintoputkesta tehtiin
ominaisantoisuuspumppaus, jonka perusteella pisteestä saadaan pohjavettä
vähintään 170 m3/d. Pohjaveden päävirtaussuunta on muodostuman pituussuunnassa
lounaaseen. Pohjavesialueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan ja
se tulee luokitella 2-luokkaan. Pohjavesialueen Kartta on esitetty liitteessä 4.
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Riekkoharjun (1284528) pohjavesialueen luokituksen muuttaminen E-luokkaan
Riekkoharjun III luokan pohjavesialue sijaitsee pienessä, matalassa ja
moreenipeitteisessä harjunkaltaisessa muodostumassa. Pohjavesialueelle tehtiin
maastotarkastelu kesällä 2016. Alueen eteläkärjessä on kaksi koekuoppaa, joissa on
ollut noin viiden metrin paksuinen moreenikerros ja pohjalla kallio. Olosuhteet
pohjaveden muodostumiselle ja varastoitumiselle ovat siten heikot, eikä alueen katsota
soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialueen länsireunalla on
inventoitu luonnontilaisen kaltainen lähteikköalue, joka koostuu pistemäisestä
avolähteestä, purosta ja tihkupinnasta. Pohjavesivaikutteisuutta edustavat mm.
lähdelehväsammal, purolähdesammal, purosuikerosammal ja hetealvesammal.
Lähteikköalueen katsotaan edustavan E-luokan tarkoittamaa pohjavedestä suoraan
riippuvaista, merkittävää maa- tai pintavesiekosysteemiä, ja pohjavesialue tulee siten
luokitella E-luokkaan.
Pohjavesialueen rajaus on esitetty liitteessä 13.
Saarostenkankaan (1284539) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Saarostenkankaan III luokan pohjavesialue sijoittuu itä-länsisuuntaiseen harjujakson
osaan. Harju on melko matala ja laakea, mutta erottuu kuitenkin ympäristöstään
kohoten 5-7 metriä ympäröivien soiden pinnantasosta. Muodostuman pinnassa on
useita rantavalleja, varsinkin alueen luoteisosassa, jossa on myös särkkämäinen
harjanne. Pohjavesialueella tehtiin kesäkuussa 2017 kaksi maaperäkairausta, joiden
perusteella aines on hienoa hiekkaa. Pohjavesipintaa ei kairauksissa havaittu.
Pohjavesialueen ei tästä syystä katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan ja
se voidaan siten poistaa pohjavesialueluokituksesta.
Pohjavesialueen rajaus on esitetty liitteessä 8.
Taka-Kuoringin (1284544) ja Teerikummunjängän (1284548) pohjavesialueiden
luokituksen muuttaminen E-luokkaan
Taka-Kuoringin ja Teerikummunjängän III luokan pohjavesialueet sijoittuvat saman
harjujakson erillisiin osiin. Alueille tehtiin maastotarkastelut, joiden perusteella alueet
arvioitiin antoisuuksiensa ja maaperäolosuhteidensa perusteella soveltumattomaksi
yhdyskuntien vedenhankintaan. Molemmilla pohjavesialueilla kuitenkin sijaitsee
lähteitä, jotka inventointien mukaan edustavat E-luokan tarkoittamia pohjavedestä
suoraan riippuvaisia, luonnontilaisia, merkittäviä ja muun lainsäädännön nojalla
suojeltuja maa- tai pintavesiekosysteemejä.
Pohjavesialueiden rajaukset on esitetty liitteessä 14.
Törmävaaran (1284527) pohjavesialueen luokitteleminen E-luokkaan
Törmävaaran pohjavesialue on laaja-alainen rantakerrostuma, joka sijoittuu
Törmävaaran pohjois- ja koillisrinteille. Pohjavesialue on Lapin pohjavesien suojelun ja
kiviaineshuollon yhteensovittamishankkeen (POSKI) 1. vaiheen tutkimuksissa todettu
yhdyskuntien vedenhankintaan soveltumattomaksi ja alue on poistettu
pohjavesialueluokituksesta keväällä 2017. Pohjavesialueen länsipäässä on kuitenkin
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lähde, joka on inventoitu kesällä 2017. Inventoinnin perusteella lähde on
luonnontilainen, pohjavedestä suoraan riippuvainen, merkittävä ja muun
lainsäädännön nojalla suojeltu maa- tai pintavesiekosysteemi. Pohjavesialue tulee
siten luokitella E-luokkaan.
Pohjavesialueen rajaus on esitetty liitteessä 15.
Pohjavesiluokituksesta poistettavat, antoisuuksiltaan pienet pohjavesialueet
Hattuvaara (1284549), liite 16
Koivikko-Haasiomaa (1284533), liite 17
Kuusikko-Haasiomaa (1284532), liite 17
Kuusikko-Loanmaa (1284522), liite 18
Lehmijoki-Jyrkänhuhta A ja B (1284526 A ja 1284526 B), liite 19
Outunen (1284512), liite 20
Pitkäaho (1284525), liite 19
Pörölänmaa A, B ja C (1284520 A, 1284520 B ja 1284520 C), liite 21
Tontinaho (1284505), liite 7
Tärkämännokka (1284515), liite 7
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. Alueet voidaan siten poistaa pohjavesialueluokituksesta.
E-luokkaan luokiteltavat pohjavesialueet
Seuraavassa on esitetty ne pohjavesialueet, joiden varsinainen luokitus (1- tai 2luokka) ei muutu, mutta jotka lisäksi luokitellaan E-luokkaan. Näillä pohjavesialueilla
on inventointien mukaan lähteitä, joiden katsotaan edustavan E-luokan tarkoittamia
luonnontilaisia, merkittäviä, pohjavedestä suoraan riippuvaisia ja muun lainsäädännön
nojalla suojeltuja maa- tai pintavesiekosysteemejä.
Jouttiaavan (1284553, liite 22) pohjavesialue luokitellaan 1E-luokkaan ja Ketunmaan
(1284517, liite 23), Piilolan (1284556, liite 24), Sirkon (1284518, liite 9) ja
Vammavaaran (1284511, liite 25) pohjavesialueet luokitellaan 2E-luokkaan.
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).
Anttilankangas (1284535, liite 26), Heiskarinselkä (1284536, liite 27),
Honkasenkangas (1284501, liite 28), Isoaho (1284546, liite 3), Kantolanranta
(1284507, liite 29), Kauvonkangas (1284502, liite 30), Louve (1284503, nimimuutos:
Loue; liite 31), Mikonaho (1284530, liite 17), Palokoski (1284506, liite 24), Perämaa
(1284529, liite 32), Peura (1284508, liite 28), Reutuaapa (1284510, liite 33) ja
Torniokumpu (1284552, liite 7) ovat yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta tärkeitä
alueita, jotka luokitellaan jatkossakin 1-luokkaan.
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Jäkäläkangas (1284545, liite 34), Kaitaharju (1284516 A, liite 19), Korkiamaa
(1284521, liite 21), Murtola (1284524, liite 20) ja Ulko-Salonaho (1284509, liite 7)
ovat vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita, jotka luokitellaan jatkossakin 2luokkaan.

Yhteenveto Tervolan pohjavesialueita koskevista muutoksista
Muutosten jälkeen Tervolan kunnassa on 16 1-luokan pohjavesialuetta, joista kaksi
luokitellaan 1E-luokkaan. 2-luokan pohjavesialueita on 13, joista viisi luokitellaan 2Eluokkaan. E-luokkaan luokiteltavia pohjavesialueita on neljä. Tervolassa ei muutosten
jälkeen enää ole III luokan pohjavesialueita. Yhteenveto Tervolan pohjavesialueiden
luokituksia koskevista muutoksista on esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1. Yhteenveto Tervolan pohjavesialueita koskevista luokitus- ja rajausmuutoksista.
Pohjavesialueen
Tunnus
Vanha
Uusi luokka
Lisätietoja
nimi
luokka
Anttilankangas

1284535

I

1

Luokitus ei muutu

Hallikontio

1284514

III

2/
yhdistäminen

Hattuvaara

1284549

III

poistuu
luokituksesta

Heiskarinselkä

1284536

1

1

Herukkaoja

1284541

III

poistuu
luokituksesta

Honkasenkangas

1284501

I

1

Luokitus ei muutu

Isoaho

1284546

I

1

Luokitus ei muutu

Itäpirttikangas

1284555 B

I

1E /
yhdistäminen

Luokitellaan 1E-luokkaan ja
yhdistetään Länsipirttikankaan
kanssa -> Pirttikangas (1284555)

Joutsenlammen
itäpuoli

1284543

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Joutsenlamminnärhikkö

1284542

III

2

Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Jouttiaapa

1284553

I

1E

Jäkäläkangas

1284545

2

2

Kaitaharju

1284516 A

II

2

Luokitellaan lisäksi E-luokkaan
(1E)
Luokitus tarkistettu jo keväällä
2017
Luokitus ei muutu

Kantolanranta

1284507

I

1

Luokitus ei muutu

Kauvonkangas

1284502

I

1

Luokitus ei muutu

Kelta-aho

1284513

III

2/
yhdistäminen

Ketunmaa

1284517

II

2E

Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan, yhdistäminen
Kelta-ahon kanssa -> Kelta-aho
(1284513)
Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan
Luokitus tarkistettu jo keväällä
2017
Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan, yhdistäminen
Hallikontion kanssa -> Kelta-aho
(1284513)
Luokitellaan lisäksi E-luokkaan
(2E)

8/43

Pohjavesialueen
nimi

Tunnus

Vanha
luokka

Uusi luokka

Lisätietoja

Koivikko haasiomaa

1284533

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Konttikangas

1284540

III

2

Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Korkiamaa

1284521

2

2

Kuusikko haasiomaa

1284532

III

poistuu
luokituksesta

Luokitus tarkistettu jo keväällä
2017
Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Kuusikko - loanmaa

1284522

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Laajamaa

1284519

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Lehmijoki jyrkänhuhta A

1284526 A

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Lehmijoki jyrkänhuhta B

1284526 B

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Louve

1284503

I

1

Länsipirttikangas

1284555 A

I

1E /
yhdistäminen

Metsäharju

1284551

III

poistuu
luokituksesta

Mikonaho

1284530

I

1

Luokitus ei muutu

Murtola

1284524

2

2E

Outunen

1284512

III

poistuu
luokituksesta

Luokitellaan lisäksi E-luokkaan
(2E)
Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Palokoski

1284506

I

1

Luokitus ei muutu

Perämaa

1284529

I

1

Luokitus ei muutu

Petäjämaa A

1284504 A

I

1/
yhdistäminen

Yhdistetään A+B, luokitus ei
muutu -> Petäjämaa (1284504)

Petäjämaa B

1284504 B

I

1/
yhdistäminen

Yhdistetään A+B, luokitus ei
muutu -> Petäjämaa (1284504)

Peura

1284508

I

1

Luokitus ei muutu

Piilola

1284556

II

2E

Pitkäaho

1284525

III

poistuu
luokituksesta

Luokitellaan lisäksi E-luokkaan
(2E)
Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Poroharju

1284554

III

2

Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Pörölänmaa A

1284520 A

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Pörölänmaa B

1284520 B

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Luokitus ei muutu, nimimuutos:
Loue
Luokitellaan 1E-luokkaan ja
yhdistetään Itäpirttikankaan
kanssa -> Pirttikangas (1284555)
Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

9/43

Pohjavesialueen
nimi

Tunnus

Vanha
luokka

Uusi luokka

Lisätietoja

Pörölänmaa C

1284520 C

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Rantaharju

1284550

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Reutuaapa

1284510

I

1

Luokitus ei muutu

Riekkoharju

1284528

III

E

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan, mutta
luokitellaan E-luokkaan

Saarostenkangas

1284539

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Sirkko

1284518

II

2E

Taka - kuorinki

1284544

III

E

Teerikummunjänkä

1284548

III

E

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan, mutta
luokitellaan E-luokkaan

Tontinaho

1284505

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Torniokumpu

1284552

I

1

Tärkämännokka

1284515

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Törmävaara

1284527

poistet
tu

E

Ulko-salonaho

1284509

II

2

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan, mutta
luokitellaan E-luokkaan
Luokitus ei muutu

Vammavaara

1284511

II

2E

Luokitellaan lisäksi E-luokkaan
(2E)
Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan, mutta
luokitellaan E-luokkaan

Luokitus ei muutu

Luokitellaan lisäksi E-luokkaan
(2E)
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