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Keminmaan pohjavesialueiden luokitusmuutokset

Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja
merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) uudessa 2 a luvussa, joka on
tullut voimaan 1.2.2015. Lain mukaan alueelliset elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukset (ELY-keskukset) vastaavat pohjavesialueiden kartoituksesta ja
luokituksesta sekä pohjavesialuetiedon ylläpidosta. Tämän lainsäädännön
muutoksen myötä kaikkia aikaisemmin luokiteltuja pohjavesialueita tarkastellaan
niiden suojelutarpeen ja vedenhankinnan käyttöön soveltuvuuden kannalta kuin ne
määriteltäisiin ensimmäisen kerran.
1-luokkaan kuuluvat alueet ovat vedenhankintaa varten tärkeitä pohjavesialueita,
joiden vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan
taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 m3/vrk tai yli viidenkymmenen
ihmisen tarpeisiin. 2-luokkaan luokitellaan muut vedenhankintakäyttöön soveltuvat
pohjavesialueet, jotka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa
perusteella soveltuvat 1-luokan mukaiseen käyttöön. Lisäksi E-luokkaan luokitellaan
pohjavesialueet, joiden pohjavedestä jokin pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan
riippuvainen (1E, 2E tai E). Luokka III poistuu käytöstä, ja siihen kuuluvat alueet joko
luokitellaan uudelleen luokkiin 1, 2 tai E, tai poistetaan pohjavesirekisteristä.
Pohjavesialueluokat ilmaistaan jatkossa arabialaisin numeroin, jotta uusien
säännösten perusteella luokitellut alueet voidaan erottaa aikaisemmin luokitelluista
alueista.
Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamishankkeen (POSKI-hanke)
ensimmäinen vaihe käynnistyi Lapissa seitsemän kunnan (Kemi, Keminmaa, Pello,
Rovaniemi, Simo, Tervola ja Ylitornio) alueella vuonna 2012. Hankkeessa kerättiin ja
päivitettiin tietoja pohjavesi- ja kiviainesmuodostumien laadusta ja määrästä, ja
tavoitteena oli mm. osoittaa pohjavedenottoon varattavat muodostumat. Hankkeessa
tutkittiin pääasiassa II ja III luokan pohjavesialueita, ja tutkimukset koostuivat mm.
maastotarkasteluista, maatutkaluotauksista, maaperäkairauksista ja pohjavesiputkien
asennuksista. Hanke valmistui edellä mainittujen seitsemän kunnan osalta vuonna
2015. Valtaosa tässä kirjeessä esitetyistä luokitusmuutoksista perustuu POSKIhankkeen tuloksiin.
Tässä kirjeessä on tarkasteltu kaikkia pohjavesialueita, joiden pääsijaintikunta on
Keminmaa.
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Annanpellonvaaran (1224110) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Annanpellonvaaran pohjavesialue koostuu kolmesta, lähes pohjois-eteläsuuntaisesta
harjuselänteestä. Selänteet ovat melko matalia ja ainakin osittain moreenipeitteisiä.
Pohjoisimman harjuselänteen pinnalla on soistumia, mikä viittaa moreenin harjun
pinnalla. Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan (muu pohjavesialue).
POSKI-hakkeen yhteydessä alueella luodattiin viisi maatutkalinjaa ja tehtiin yksi
maaperäkairaus (21-1) alueen eteläisimmän harjuselänteen länsipuolelle.
Kairauspisteessä maaperän aines oli koko 3,2 metrin paksuudeltaan moreenia, jonka
alta tavoitettiin kallion pinta. Pohjaveden pinnan taso oli kairaushetkellä +32,9 metriä.
Pohjaveden pinta oli 4,4 metriä maanpinnan alapuolella, eli 1,2 metriä kalliopinnan
alapuolella (kalliopohjavesi).
Alueen pohjoispäähän on asennettu kaksi pohjavesiputkea vuonna 1989.
Kairaustietojen perusteella maaperä on pinnasta isokivistä/louhikkoista moreenia.
Putkista pumpattiin lyhytkestoisissa ominaisantoisuuspumppauksissa pohjavettä noin
100 m3/d, mutta vedenpinta laski nopeasti. Pohjaveden laatu todettiin paikan päällä
heikoksi.
Kokonaisuutena alue arvioitiin POSKI-hankkeessa soveltumattomaksi yhdyskunnan
veden hankinnan kannalta, ja se voidaan siten poistaa pohjavesiluokituksesta.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 1.
Isopalon (1224117) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Isopalon
III
luokan
pohjavesialue
sijaitsee
Isopalo-nimisen
drumliinin
pohjoisrinteeseen kerrostuneessa rantakerrostumassa. Muodostuman pintaosassa
on noin 3-5 metriä karkeaa hiekkaa tai soraista hiekkaa. Noin viiden metrin
syvyydessä alkaa moreenikerros. Pohjavesialueella on maa-ainesten ottamisalue,
joka on luiskattu pientä pohjoisosan rinnettä lukuun ottamatta. Alue on metsittymässä
luonnollisesti. Ainesta on otettu noin 7-8 metriä ja kaivettu lähelle pohjaveden pinnan
tasoa, kaakkoisosassa mahdollisesti hieman sen allekin.
Alueella tehtiin POSKI-hankkeen yhteydessä kartta- ja maastotarkasteluja, joiden
perusteella pohjavesialue ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan. Alueen
lajittuneen aineksen kerrostumat on pitkälti kaivettu pois maa-ainesten ottamisen
myötä. Alue voidaan siten poistaa pohjavesialueluokituksesta. Pohjavesialueen kartta
on esitetty liitteessä 2.
Korkiamaan (1224115) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Korkiamaan III luokan pohjavesialue sijoittuu Korkiamaa-nimisen drumliinimaisen
mäen pohjoispään rantakerrostumaan. Muodostuman aines on pääasiassa soraista
hiekkaa ja hienoa hiekkaa. Kerrospaksuus vaihtelee 2-9 metrin välillä.
Pohjavesialueen pohjoisosassa on maa-ainesten ottamisalueita, joista läntiset ovat
aktiivisia ja eteläiset luiskaamatta. Hiekkaisissa törmissä on törmäpääskyjen pesiä.
Ottamisalueen eteläpuolinen alue on hyvin tasaista.
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Pohjavesialueella on POSKI-hankkeen yhteydessä luodattu kolme maatutkalinjaa ja
tehty yksi maaperäkairaus (24-1). Kairauspisteen maaperän aines on kahden metrin
syvyydelle hiekkaa, jonka alla on ohut hiesukerros ja sen alla vajaan kahdeksan
metrin paksuinen moreenikerros. Pohjavedenpintaa ei havaittu kairauksen
yhteydessä.
Maaperä- ja tutkimustietojen perusteella alue ei
vedenhankintaan,
ja
se
voidaan
siten poistaa
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 3.

sovellu yhdyskuntien
pohjavesiluokituksesta.

Korsukankaan (1224118) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Korsukankaan III luokan pohjavesialue on matala, vain noin 2-3 metriä ympäröivien
soiden pintojen yläpuolelle kohoava, suistoon tai lahdelmaan hiesujen ja savien
päälle kerrostunut hiekkainen rantakerrostuma. Pohjaveden päävirtaussuunta on
muodostuman suunnassa koilliseen.
POSKI-hankkeen yhteydessä pohjavesialueella luodattiin neljä maatutkalinjaa ja
tehtiin yksi maaperäkairaus muodostuman keskiosaan (25-1) ja yksi pohjoisosaan
(25-2). Kairauspisteessä 25-1 aines on noin viiden metrin paksuudelta hiekkaa, jonka
alla on runsaan metrin paksuinen savikerros ja tämän alapuolella moreenia 16,4
metrin syvyydellä olevaan kalliopintaan asti. Pohjaveden pinnan taso oli
havaintohetkellä +29,1 m mpy ja pinnan yläpuolisen aineksen kerrospaksuus oli 1,9
metriä. Kairauspisteen 25-2 maaperän aines on kahdeksan metrin syvyydelle hiekkaa
ja hietaa, jonka alla on noin kahden metrin paksuinen hiesukerros ja sen alla
moreenia 14,4 metrin syvyydellä olevaan kalliopintaan saakka. Pohjaveden pinnan
taso oli havaintohetkellä +28,0 m mpy ja pinnan yläpuolisen aineksen kerrospaksuus
oli 3,2 metriä.
Molemmista pohjavesiputkista tehtiin ominaisantoisuuspumppaus. Pohjavettä saatiin
pumpattua putkesta 25-1 maksimissaan noin 95 m3/d. Suuremmilla tehoilla
vedenpinta laski äkillisesti. Putkessa 25-2 tuotto jäi hyvin alhaiseksi (<10 m3/d).
Kokonaisuutena alue ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan ja se voidaan siten
poistaa pohjavesialueluokituksesta. Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 4.
Makkaravaaran (1224112) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Makkaravaaran pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan. Alue sijoittuu lähes pohjoiseteläsuuntaiseen harjumuodostumaan, jonka aines on pääosin huonosti
huuhtoutunutta kivistä soraa. Pohjaveden päävirtaussuunta on pohjoiseen
muodostuman pituussuunnassa. Pohjavesialueen pohjoispäässä on pieni, vanha
maa-ainesten ottamisalue, jota on otettu ainesta noin 3-4 metrin paksuudelta. Lisäksi
pohjavesialueen keskiosassa on vanha maa-ainesten ottamisalue, josta ainesta on
otettu noin kahden metrin paksuudelta.
Alueella tehtiin POSKI-hankkeen yhteydessä kartta- ja maastotarkasteluja. Niiden
perusteella alue ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan ja se voidaan siten poistaa
pohjavesialueluokituksesta. Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 5.
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Mäntymaa A:n (1224111A) ja Mäntymaa B:n (1224111B) pohjavesialueiden
yhdistäminen
Mäntymaa A:n ja Mäntymaa B:n pohjavesialueet sijoittuvat kapeaan ja matalaan
harjumuodostumaan. Muodostuma on osin moreenipeitteinen ja harjun kivissä on
liusketta. Mäntymaa A käsittää alueen pohjoispuoliskon ja Mäntymaa B
eteläpuoliskon. Mäntymaa A kuuluu pohjavesialueluokkaan III ja Mäntymaa B
luokkaan II.
Pohjavesialueiden luokitusohjeen (SYKE, 2016) mukaisesti pohjavesialueet rajataan
geologisina kokonaisuuksina, ja siten Mäntymaa A ja B tulee yhdistää. Yhdistetyn
alueen antoisuus on arviolta noin 160-200 m3/d ja se soveltuu yhdyskunnan
vedenhankintaan. Yhdistetty alue luokitellaan 2-luokkaan Mäntymaa B:n mukaan.
Yhdistämisen myötä alueen nimi on jatkossa Mäntymaa ja sen tunnus 1224111.
Yhdistetyn pohjavesialueen rajaus on esitetty liitteessä 6 ja pohjavesialueiden vanhat
rajaukset liitteessä 7.
Tervasmaan (1224114) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Tervasmaan III luokan pohjavesialue on Tervasmaa-nimisen mäen pohjoisrinteelle
kerrostunut rantakerrostuma. Muodostuman aines on pääasiassa hiekkaa ja
pohjaveden pinta on melko syvällä (noin 8-10 metriä). Pohjavesialueella ja osin
muodostumisalueella on kaksi vanhaa, luiskaamatonta maa-ainesten ottamisaluetta.
Alueella tehtiin POSKI-hankkeen yhteydessä kartta- ja maastotarkasteluja, joiden
perusteella alue arvioitiin heikkotuottoiseksi (antoisuus on arviolta korkeintaan 90
m3/d) eikä se siten sovellu yhdyskunnan vedenhankintaan. Tervasmaan
pohjavesialue voidaan siten poistaa pohjavesialueluokituksesta. Pohjavesialueen
kartta on esitetty liitteessä 8.
Tuhkaojan (1224113) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Tuhkaojan pohjavesialue on todennäköisesti fluviaalista alkuperää ja siten
geologisesti osa varhaista Kemijoen suistoa, jonne on kerrostunut savea, hiesua ja
hiekkaa veden virtauksen vaihtelun mukaan. Alue on varsin tasainen ja topografisesti
ympäristöään alemmalla tasolla. Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan.
POSKI-hankkeen yhteydessä alueella luodattiin yhdeksän maatutkalinjaa ja tehtiin
kaksi maaperäkairausta (23-1 ja 23-2), joista pisteeseen 23-2 asennettiin myös
pohjavesiputki. Kairauspisteen 23-1 maaperän aines on 1,5 metrin syvyydelle hietaa,
jonka alapuolella on vajaan kuuden metrin paksuinen kerros sulfaattipitoista hiesua.
Hiesun alapuolella on hiekkaa 9,6 metrin syvyydellä olevaan kallioon asti.
Pohjaveden pinnasta ei saatu havaintoa. Kairauspisteen 23-2 maaperän aines on
pinnasta 5,5 metrin syvyydelle hiesua ja savea, joiden alla vuorottelevat hiekan ja
moreenin kerrokset. Pohjaveden pinnan taso oli kairaushetkellä +9,3 m mpy ja
pohjaveden pinnan yläpuolisen aineksen kerrospaksuus 3,6 metriä.
Alueella on 1970-luvulla tehty maaperäkairauksia alueen länsireunassa,
eteläreunassa ja koillisosassa. Kairaukset on ilmeisesti tehty kevyellä kairakoneella ja
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lopetettu noin kymmenen metrin syvyyteen, minkä vuoksi tulostiedot ovat lähinnä
viitteellisiä. Tuloksien mukaan pinnassa on reuna-alueilla noin viiden metrin
paksuinen hienoainespitoinen kerros ja siitä syvemmälle karkeaa ainesta.
Koillisosassa on pinnassa ohut, noin 2–3 metrin paksuinen kerros karkeampaa
ainesta.
Maaperän lajitekoostumuksen ja niiden sisältämien sulfaattipitoisten kerrosten takia
Tuhkaojan pohjavesialueelta ei todennäköisesti saada hyvälaatuista pohjavettä, mikä
myös todettiin POSKI-hankkeen aikana pohjavesinäytteistä. Putkesta 23-2 tehtiin
ominaisantoisuuspumppaus ja pohjavettä saatiin pumpattua vain noin 60 m3/d.
Tutkimusten mukaan alue on heikkotuottoinen, eikä siten sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan.
Tuhkaojan
pohjavesialue
voidaan
siten
poistaa
pohjavesiluokituksesta. Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 9.
Vähäpalon (1224116) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Vähäpalon pohjavesialue sijoittuu Vähäpalo-nimisen drumliinin pohjoisrinteeseen
kerrostuneeseen rantakerrostumaan. Pohjavesialueen aines on noin neljään metriin
saakka karkeaa hiekkaa tai hiekkaista soraa, jonka alla on moreenia. Pohjavesialue
on luokiteltu III luokkaan.
Alueella tehtiin POSKI-hankkeen yhteydessä kartta- ja maastotarkasteluja. Alueen
lajittuneen aineksen kerrostumat on pitkälti kaivettu pois maa-ainesten ottamisen
myötä. Lisäksi alueen antoisuuden on arvioitu olevan vain 90 m3/d, eikä se siten
sovellu yhdyskunnan vedenhankintaan. Vähäpalo voidaan siten poistaa
pohjavesialueluokituksesta. Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 2.
Ristikangas, Ketolanperä-Salmenkylänkangas
1224150B) pohjavesialueiden yhdistäminen

A:n

ja

B:n

(1224150A

ja

Pohjavesialue muodostaa suuren, korkeuseroiltaan huomattavan, ympäristöstään
selvästi erottuvan ja lajittuneesta aineksesta koostuvan muodostumakokonaisuuden,
joka on osa reunamuodostumaa. Muodostuma on paikoin moreenipeitteinen. Alueelle
ominaisia piirteitä ovat lukuisat rantavallit ja terassit. Rinteen juurella on soistunut,
2000 vuotta vanha Kemijoen suiston sivu-uoma. Joen kulutus- ja kasausmuotoja on
rinteen alaosissa. Rinteen tyvellä on useita lähteitä, joista lentokentän lounaispuolella
sijaitsevaan on rakennettu vedenottamo. Molemmat osa-alueet on luokiteltu
vedenhankintaa varten tärkeiksi eli luokaan I.
Pohjavesialueiden luokitusohjeen (SYKE, 2016) mukaisesti pohjavesialueet rajataan
geologisina kokonaisuuksina. Osa-alueet A ja B sijoittuvat samaan muodostumaan ja
niillä voidaan olettaa olevan hydraulinen yhteys. Osa-alueet A ja B tulee siten
yhdistää.
Varsinkin osa-alueen B länsireunalla on useita lähteitä ja tihkupintoja. ELY-keskus on
tehnyt maastokäynnin kahdelle lähteelle 19.7.2016. Maastokäynnillä havaittiin
avolähteitä, tihkupintoja ja noroja sekä niihin liittyvää lajistoa (mm. lehväsammalia).
Alueiden arvioitiin olevan luonnontilaisia. Lähteiden voidaan katsoa edustavan uuden
pohjavesiluokan E mukaista pohjavedestä suoraan riippuvaista pintavesi- tai
maaekosysteemiä. Pohjavesialueen luokitus tulee siten olla 1E.
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Osa-alueiden A ja B yhdistämisen myötä pohjavesialueen nimi muuttuu selkeämpään
muotoon ja jatkossa alueen nimi on Saarenkylänkangas ja sen tunnus 1224150.
Uusi nimi on määritetty peruskarttaan (vedenottamoiden läheisyyteen) merkittyä
nimeä käyttäen. Yhdistetyn pohjavesialueen rajaus on esitetty liitteessä 10 ja
alueiden aikaisemmat rajaukset liitteessä 11.
Haapamaan (1224108) pohjavesialueen luokituksen muuttaminen luokkaan 2E
Haapamaan II luokan pohjavesialue on Haapamaa-nimisen drumliinin
pohjoisrinteeseen kerrostunut rantakerrostuma. Pohjavesialueen keskiosassa
sijaitsee maastotietokantaan ja ympäristöhallinnon Pohjavesitietojärjestelmään
merkitty lähde. Lähde sijoittuu suon reunaosaan tasamaalle ja koostuu avolähteestä
sekä tihkupuntamaisesta ympäristöstä. Lähteelle tehtiin maastokäynti lokakuussa
2016. Valtatie 4 sijaitsee vajaan sadan metrin etäisyydellä kohteesta ja suota on
ojitettu kohteen länsipuolelta, mutta lähteen ja sen välittömän lähiympäristön arvioitiin
olevan luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia.
Pohjavettä purkautuu alueella muualtakin kuin kartoitetusta lähteestä, sillä valtatie 4:n
ja lähteen väliin sijoittuvalla kosteikkoalueella kasvaa mm. erilaisia lehväsammalia.
Lähdeympäristön voidaan katsoa edustavan pohjavesiluokan E tarkoittamaa
pohjavedestä riippuvaista maa- tai pintavesiekosysteemiä. Pohjavesialueen luokaksi
tulee siten 2E. Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 12.
Karkumaan (1224107) pohjavesialueen luokituksen muuttaminen luokkaan 2E
Karkumaan
II
luokan
pohjavesialue
sijaitsee
Karkumaa-nimisen
moreenimuodostuman pohjoisrinteessä. Pohjavesialueen jyrkän länsirinteen
alapuolella on useampia pohjaveden purkauskohtia ja lähdemäistä ympäristöä. Myös
selänteen itäpuolella on luonnontilaisia kosteikko- ja tihkupinta-alueita, joskin osa
suoalueesta on myös ojitettu. Karkumaan pohjavesialueelle tehtiin maastokäynti
lokakuussa 2016. Maastokäynnin aikana todettiin mm. pohjavesivaikutteisuutta
ilmentäviä lehväsammalia jyrkän länsirinteen alapuolella, jossa kosteikko on
ojittamaton.
Lähde- ja tihkupinta-alueen voidaan katsoa edustavan pohjavesiluokan E mukaista
pohjavedestä suoraan riippuvaista pintavesi- tai maaekosysteemiä. Pohjavesialueen
luokaksi tulee siten 2E. Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 12.
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).
Kiviharju (1224102), Kotikumpu (1224105), Maula (1224106) ja Paakkolanaho
(1224104) ovat yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta tärkeitä alueita, jotka
luokitellaan jatkossakin 1-luokkaan. Pohjavesialueiden kartat on esitetty liitteinä 1316.
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Kallinkangas (1224101), Listemaa (1224103) ja Törmä (1224109) ovat
vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita, jotka luokitellaan jatkossakin 2luokkaan. Pohjavesialueiden kartat on esitetty liitteinä 17-19.

Yhteenveto Keminmaan
muutoksista

pohjavesialueiden

luokituksia

koskevista

Muutosten jälkeen Keminmaan kunnassa on viisi 1-luokan pohjavesialuetta, (joista
yksi luokassa 1E), ja kuusi 2-luokan pohjavesialuetta, (joista kaksi luokassa 2E).
Keminmaassa ei muutosten jälkeen enää ole III luokan pohjavesialueita.
Tunnus

Nimi

Vanha
luokka

Uusi luokka

Lisätieto

1224110

Annanpellonvaara

III

1224108
1224117

Haapamaa
Isopalo

II
III

poistuu
luokituksesta
2E
poistuu
luokituksesta

1224101
1224107
1224102
1224115

Kallinkangas
Karkumaa
Kiviharju
Korkiamaa

II
II
I
III

2
2E
1
poistuu
luokituksesta

1224118

Korsukangas

III

1224105
1224103
1224112

Kotikumpu
Listemaa
Makkaravaara

I
II
III

1224106
1224111 A

Maula
Mäntymaa

I
III

1224111 B

Mäntymaa

II

1224104
1224150 A

I
I
I

1E /
yhdistäminen

Yhdistäminen A+B -> uusi nimi
Saarenkylänkangas (1224150)

1224114

Paakkolanaho
Ristikangas,
Ketolanperä Salmenkylänkangas
Ristikangas,
Ketolanperä Salmenkylänkangas
Tervasmaa

poistuu
luokituksesta
1
2
poistuu
luokituksesta
1
2/
yhdistäminen
2/
yhdistäminen
1
1E /
yhdistäminen

Ei sovellu vedenhankintaan, pieni
antoisuus
Alueella lähde ja tihkupinta
Ei sovellu vedenhankintaan, ei
riittävästi lajittuneen aineksen
kerroksia
Luokitus pysyy samana
Alueella lähde ja tihkupinta
Luokitus pysyy samana
Ei sovellu vedenhankintaan, ei
riittävästi lajittuneen aineksen
kerroksia
Ei sovellu vedenhankintaan, pieni
antoisuus
Luokitus pysyy samana
Luokitus pysyy samana
Ei riittävästi lajittuneen aineksen
kerroksia
Luokitus pysyy samana
Yhdistäminen A+B -> Mäntymaa
(1224111)
Yhdistäminen A+B -> Mäntymaa
(1224111)
luokitus pysyy samana
Yhdistäminen A+B -> uusi nimi
Saarenkylänkangas (1224150)

III

1224113

Tuhkaoja

III

1224109
1224116

Törmä
Vähäpalo

II
III

poistuu
luokituksesta
poistuu
luokituksesta
2
poistuu
luokituksesta

Ei sovellu vedenhankintaan, pieni
antoisuus
Ei sovellu vedenhankintaan, pieni
antoisuus
Luokitus pysyy samana
Ei sovellu vedenhankintaan

1224150 B
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Muutoksista tiedottaminen ja kuuleminen
ELY-keskus tiedottaa pohjavesialueen sijaintikuntaa muutoksista tällä kirjeellä ja
pyytää lausunnot pohjavesialueen sijaintikunnan lisäksi maakunnan liitolta sekä niiltä
kunnilta, joiden vedenhankintaan tai maankäyttöön pohjavesialueen rajauksella tai
luokituksella voi olla vaikutusta. ELY-keskus julkaisee valmisteluasiakirjojen
nähtävillä olosta kuulutuksen pohjavesialueen sijaintikunnan ilmoitustaululla.
Nähtävillä oloaika on minimissään 30 päivää. Aineistot ovat nähtävillä
kunnanvirastoissa niiden aukioloaikoina sekä Lapin ELY-keskuksessa virastoaikana
(osoite Hallituskatu 3B Rovaniemi). Asiaa koskeva kuulutus ja siihen liittyvät asiakirjat
ovat nähtävillä myös verkko-osoitteessa: www.ymparisto.fi -> Vesi -> Vesiensuojelu
> Pohjaveden suojelu -> Pohjavesialueet -> (valitse) Lapin ELY-keskus
-

Mahdolliset lausunnot pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutoksista pyydetään
toimittamaan viimeistään 23.32OJ7 Lapin ELY-keskuksen kirjaamoon, PL 8060,
96101 Rovaniemi tai sähköpostilla kirjaamo.lappi(’ely-keskus.fi.
Mikäli luokitukseen vaikuttavia seikkoja ei ilmene, tehdään muutokset
ympäristöhallinnon Pohjavesitietojärjestelmään keväällä 2017. Muutokset tulevat
voimaan, kun ne on tallennettu Pohjavesitietojärjestelmään. Tarvittaessa lisätietoja
antaa hydrogeologi Anu Rautiala puh. 0295 037 010. Esityksen on valmistellut
suunnittelija Anne Lindholm puh. 0295 037 021.

Ympäristönsuojeluyksikön
päällikkö

2—
Eira Luokkanen

Hydrogeologi

Anu Rautiala

LIITTEET

Pohjavesialueiden kartat

TAUSTA-AINEISTO

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

JAKELU

Keminmaan kunta
Meri-Lapin vesi Oy
Pelastuslaitos
Lapin liitto
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