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1. JOHDANTO
1.1 Yleistä
Lapin ELY-keskus on kesällä ja syksyllä 2018 tehnyt pohjavesialueiden luokitukseen liittyviä selvityksiä Kemijärven 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. Kairaukset tehtiin kesällä
2018 ja kairauspaikoille asennettiin kairauksen jälkeen mahdollisuuksien mukaan pohjaveden havaintoputki. Pohjaveden havaintoputken ominaisuudet:
•

PEH-muoviputki, jonka halkaisija 52/60 mm

•

Siivilän rako 0,30 mm

Lisäksi neljällä pohjavesialueella (Juujärvi, Lapalionkangas, Purnukangas ja Vuostimojärvi) 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 neljän pohjavesialueen osalta. Kaikki
Poski2-hankkeen tutkimukset raportoidaan kokonaisuutena hankkeen valmistuttua vuonna 2019.
Poski2-hankkeen maaperäkairaukset tehtiin kesällä 2017 ja ne toteutti Geopalvelu Oy. Käytössä oli
GM 150–kairauskone. Kairauspaikoille asennettiin kairauksen jälkeen pohjaveden havaintoputki.
Pohjaveden havaintoputken ominaisuudet:
•

PEH-muoviputki, jonka halkaisija 60 mm

•

Siivilän rako 0,30 mm

•

Vandaaliputki, kansi ja lukko

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 antoi-
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suuspumppauksen tekemiseen. Lisäksi tutkimuksessa käytetyn pumpun avulla pystytään pumppaamaan pohjavettä maksimissaan noin 300 m3/d, jolloin tutkimuspisteen todellinen antoisuus voi olla
suurempikin.

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 Kemijärvellä neljällä pohjavesialueella (Sarriojärvi, Sarrioselkä A, Ketola
A ja Ketola B) kesällä 2018. Alueet sijaitsevat Rovajärven ampuma-alueella tai sen tuntumassa.
Lisäksi käytössä on ollut Sarrioselkä A:n, B:n ja C:n sekä Ketola A:n ja B:n alueille sijoittuvaa aikaisempaa maatutkaluotausaineistoa vuodelta 2016.
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.

7/73

3. MAAPERÄSELVITYKSET JA OMINAISANTOISUUSPUMPPAUKSET
3.1 Ahvenlampi (12320137) ja Rekoolimaa (12320136)
Tutkimusalueen kuvaus
Ahvenlammen ja Rekoolimaan pohjavesialueet sijoittuvat reunamuodostumakokonaisuuteen, joka
käsittää selänteitä, sandur-tasanteita sekä sulamisvesi- ja purkausuomia. Muodostuman pinnassa
on paikoin runsaasti lohkareita. Pohjavesialueet rajoittuvat pohjoisessa sulamisvesiuoman pohjan
puhtaaksi huuhtomaan peruskallioon. Rekoolimaa muodostaa länsipuoliskon ja Ahvenlampi itäpuoliskon. Alueiden välissä virtaa Rekoolioja, jota reunustavat soistuneet kaistaleet.
Ahvenlammen pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,43 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala on 1,01 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 550 m3/d. Rekoolimaan pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,2 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala on
0,83 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 450 m3/d. Molemmat pohjavesialueet on luokiteltu
III luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Ahvenlammen pohjavesialueella on tehty yksi maaperäkairaus, PVP40, joka sijoittuu alueen kaakkoisosaan (kuva 2). Maaperän aines oli tutkimuspisteessä koko kairatulta syvyydeltä (10,6 metriä)
soraa. Syvemmälle ei kairattu, eikä peruskallionpintaa tavoitettu. Kairauspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki, jonka päästä mitattuna pohjavedenpinta oli 3,55 metrin syvyydessä. Havaintoputkesta suoritetun antoisuuspumppauksen perusteella pisteestä saadaan pohjavettä vähintään
260 m3/d. Yhteenveto kairaustuloksista on esitetty taulukossa 1, ja kairauspisteen sijainti kuvassa 4.
Taulukko 1. Yhteenveto kairaustuloksista.
PVP40, Ahvenlampi (13.8.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0.0-10.6

Sr

Pohjavedenpinta putken päästä 3,55 m.
Antoisuuspumppaus teholla 3 L/s = yli 259 m3/d.

Kuva 2. Ahvenlammen kairauspiste sijaitsee
pohjavesialueen kaakkoisosan kankaalla.

Rekoolimaan pohjavesialueen itärinteessä sijaitsee laajahko lähteikkö, josta on talvella 2018 tehty
virtaamamittaus. Sen mukaan pohjavettä purkautuu lähteen kautta noin 100 m3/d. Lähteikköalueella
on lisäksi kesällä 2018 tehty E-luokan määrittämiseen liittyvä inventointi, jonka perusteella kohde
käsittää avolähteen, tihkupintoja ja lähdepuron. Lisäksi kohde purkaa pohjavettä suolle. Sammallajistossa esiintyy runsaasti lehväsammalia, ja lisäksi esiintyy kinnassammalia ja hetesirppisammalta.
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Pohjavesialueiden välissä virtaava Rekoolioja on syntynyt vanhaan sulamisvesiuomaan (kuva 3). Molemmat pohjavesialueet purkavat vesiään kohti Rekooliojaa
ja sitä reunustavaa kapeaa soistumaa.
Uoma on kulunut kiviseksi ja virtaus uomassa on voimakas. Rekoolioja on matala, ja liittyy alueiden muodostamaan
geologiseen kokonaisuuteen.

Kuva 3. Pohjavesialueiden välissä kulkee
matala Rekooliojan uoma, jota kohti molemmat pohjavesialueet purkavat vesiään.

Johtopäätökset
Ahvenlammen pohjavesialueella tehdyn maaperäkairauksen perusteella alueella on paksut lajittuneen soran kerrokset, ja olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat
hyvät. Tämä näkyy myös kairauspisteeseen asennetusta havaintoputkesta tehdyssä antoisuuspumppauksessa, jonka perusteella pisteestä saadaan pohjavettä vähintään 260 m3/d. Rekoolimaan
pohjavesialueella tehtiin maastotarkasteluja sekä virtaamamittaus lähteestä. Virtaamamittauksen
mukaan lähteen purkauma on noin 100 m3/d, minkä perusteella olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat hyvät myös tällä alueella.
Maastotarkastelun perusteella alueiden välissä kulkeva Rekoolioja on matala, ja liittyy alueiden muodostamaan geologiseen kokonaisuuteen. Ahvenlammen ja Rekoolimaan pohjavesialueet liittyvät siten samaan geologiseen muodostumaan, ja ne tulee siten yhdistää. Yhdistämisen myötä myös pohjaveden varsinaiset muodostumisalueet yhdistetään.
Lisäksi Rekoolimaan pohjavesialueella sijaitseva monimuotoinen lähteikkö on inventoinnin mukaan
E-luokan tarkoittama pohjavedestä suoraan riippuvainen, luonnontilainen, merkittävä ja muun lainsäädännön nojalla suojeltu ekosysteemi. Yhdistetty pohjavesialue tulee siten luokitella 2E-luokkaan.
Yhdistetyn alueen nimeksi tulee Ahvenlampi ja sen tunnus on 12320180.
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Kuva 4. Ahvenlammen ja Rekoolimaan pohjavesialueiden rajaukset ja kairauspisteen sijainti.
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3.2 Juujärvi (12320119)
Tutkimusalueen kuvaus
Juujärven pohjavesialue sijoittuu laajaan, deltamaiseen muodostumaan, jonka eteläosassa on korkea jokitörmä (kuva 5). Muodostuman pinnassa on tuuli- ja rantakerrostumia. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 2,74 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala on 1,87 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on
noin 1020 m3/d.
Kuva 5. Juujärven pohjavesialueen eteläosassa sijaitsee jyrkkärinteinen jokitörmä.

Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Juujärven pohjavesialueella on Poski2-hankkeen yhteydessä syksyllä 2017 tehty kaksi maaperäkairausta, HP2916 ja HP6516. Kairaustulokset on esitetty taulukossa 2 ja kairauspisteiden sijainnit
kuvassa 6.
Muodostuman keskiosassa sijaitsevassa kairauspisteessä HP2916 maaperän aines oli koko kairatulta syvyydeltä (32,5 m) hiekkaa ja hienoa hiekkaa. Peruskallionpintaa tai pohjavesipintaa ei saavutettu, eikä tutkimuspisteeseen asennettu pohjaveden havaintoputkea.
Muodostuman luoteisreunalla sijaitsevassa kairauspisteessä HP6516 vuorottelivat hiekan ja soran
kerrokset, ja lisäksi havaittiin silttistä ainesta sisältävä välikerros. Pohjalla ennen peruskallion pintaa
oli noin 16 metrin paksuinen pohjamoreenikerros. Kallionpinta tavoitettiin 39,40 metrin syvyydestä.
Pohjaveden pinta oli havaintoputken päästä mitattuna 14,10 metrin syvyydessä. Ominaisantoisuuspumppausta ei pystytty tekemään, koska pohjaveden pinta oli liian syvällä.
Taulukko 2. Yhteenveto Juujärven pohjavesialueella tehdyistä kairauksista.

HP2916, Juujärvi (18.9.2017)

HP6516, Juujärvi (19.9.2017)

Syvyys [m]

Maalaji

Syvyys [m]

Maalaji

0,0-32,50

Hk

0,0-4,0

Hk

4,0-11,5

Sr

11,5-20,0
20,0-23,5

HkSi
Sr

23,5-39,40

Mr

Ei asennettu havaintoputkea.

39,40-42,5
Ka
Pohjavedenpinta putken päästä 14,10 m (putken pää maanpinnasta 0,90 m).

Johtopäätökset
Pohjavesialueella tehtyjen maaperäkairausten perusteella pohjavesialueella on paksut lajittuneen
aineksen kerrokset, ja olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat hyvät. Pohjavesialueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan ja se tulee siten luokitella
2-luokkaan.
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Kuva 6. Juujärven pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteiden sijainnit.
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3.3 Lapalionkangas (12320504)
Tutkimusalueen kuvaus
Lapalionkankaan pohjavesialue sijoittuu luode-kaakkosuuntaiseen harjumuodostumaan, joka käsittää korkean ja paikoin jyrkkämuotoisen selänteen sekä deltamaisesti levittyvän harjulaajentuman
(kuva 7, oik.). Muodostuma on geomorfologialtaan monimuotoinen ja erottuu selvästi ympäristöstään. Muodostuman pinnassa on myös rantamuodostumia ja dyynejä.
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 4,46 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala
on 3,23 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 1770 m3/d. Pohjavesialue on luokiteltu III
luokkaan.

Kuva 7. Lapalionkankaan suuret kerrospaksuudet näkyvät vanhalla maa-ainestenottoalueella (vas). Harjulaajentuman kuivaa kangasta (oik.).

Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueella on Poski2-hankkeen yhteydessä tehty syksyllä 2017 kaksi maaperäkairausta,
HP3216 ja HP6216. Lisäksi on tehty yksitoista maatutkaluotauslinjaa. Kairaustulokset on esitetty
taulukossa 3 ja kairauspisteiden sekä maatutkalinjojen sijainnit kuvassa 8.
Muodostuman keskiosassa sijaitsevassa kairauspisteessä HP3216 maaperän aines oli 24 metrin
syvyyteen saakka hiekkaa, jonka alla oli 35 metrin syvyyteen saakka soraa. Tätä syvemmälle ei
kairattu, eikä pohjaveden tai peruskallion pintaa saavutettu. Kairauspisteeseen ei asennettu pohjaveden havaintoputkea.
Kairauspiste HP6216 sijaitsee muodostuman reunaosissa eteläosassa. Tässä pisteessä aines oli
pinnassa neljän metrin syvyyteen saakka hiekkaa, jonka alla oli soraa 6,3 metrin syvyydessä alkavaan peruskallion pintaan saakka. Tutkimuspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki, ja
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pohjavedenpinta oli 5,6 metrin syvyydessä putken päästä mitattuna. Havaintoputkesta yritettiin
tehdä antoisuuspumppaus, mutta liika hienoaines tukki putken siivilänraot, eikä pumppauksen tekeminen onnistunut. On myös mahdollista, että havaintoputken siiviläosa ei ole toiminut kunnolla.
Taulukko 3. Yhteenveto Lapalionkankaan pohjavesialueella tehdyistä kairauksista.

HP3216, Lapalionkangas (26.9.2017)

HP6216, Lapalionkangas (26.9.2017)

Syvyys [m]

Maalaji

Syvyys [m]

Maalaji

0,0-24,0

Hk

0,0-4,0

Hk

24,0-35,0

Sr

4,0-6,3

Sr

Ei asennettu havaintoputkea.

6,3-9,30
Ka
Pohjavedenpinta putken päästä 5,60 m (putken
pää maanpinnasta 0,80 m).

Johtopäätökset
Alueella tehtyjen tutkimusten perusteella muodostuman ydinosat koostuvat karkeasta, kivisestä sorasta, minkä lisäksi esiintyy suuria lohkareita. Harjun ydinosan kohdalla pohjavedenpinnan yläpuoliset lajittuneen aineksen kerrospaksuudet ovat suuret, yli 35 metriä. Muodostuman reuna- ja pintaosat ovat pääosin hiekkaa. Antoisuuspumppauksen tekeminen ei onnistunut pohjavesialueen lievealueella sijaitsevasta havaintoputkesta liiallisen hienoaineksen tukkiessa putken. On myös mahdollista, ettei putken siiviläosa ole toiminut oikein. Maaperän paksujen lajittuneen aineksen kerrosten
perusteella olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat alueella kuitenkin hyvät. Pohjavesialueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan ja se tulee siten
luokitella 2-luokkaan.
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Kuva 8. Lapalionkankaan pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteiden sijainnit.
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3.4 Leviäselkä (12320153)
Tutkimusalueen kuvaus
Leviäselän pohjavesialue sijoittuu itä-länsisuuntaiseen harjujakson osaan, ja käsittää selänteen ja
sitä ympäröivän harjulaajentuman. Muodostuman pinnassa on tuuli- ja rantakerrostumia, jotka näkyvät länsiosan rantaterasseina ja itäosan dyyneinä. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 5,87 km2
ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala on 4,3 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on
noin 2360 m3/d. Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueen eteläosassa tehtiin kaksi maaperäkairausta, PVP38 ja PVP39. Molemmissa kairauspisteissä maaperän aines oli hienoa hiekkaa koko kymmenen metrin kairasyvyydeltä. Kumpaankaan kairauspisteeseen ei asennettu pohjaveden havaintoputkea, koska maa-aines arvioitiin liian
hienojakoiseksi. Kairaustulokset on esitetty taulukossa 4 ja kairauspisteiden sijainnit kuvassa 10.
Taulukko 4. Yhteenveto Lapalionkankaan pohjavesialueella tehdyistä kairauksista.
PVP38, Leviäselkä (9.8.2018)

PVP39, Leviäselkä (13.8.2018)

Syvyys [m]

Maalaji

Syvyys [m]

Maalaji

0.0-10.1

HHk

0.0-10.3

HHk

Ei asennettu havaintoputkea.

Ei asennettu havaintoputkea.

Molemmat kairauspisteet sijoittuvat muodostuman lieveosiin, jossa aines on hienojakoisempaa kuin
ydinosissa. Kairauksilla ei siten saatu kattavaa käsitystä muodostuman. Muodostuman länsipäässä
sijaitsevassa lakkautettuun kaivokseen liittyvässä soramontussa pohjavesipinta on näkyvillä. Muodostuma myös purkaa pohjavettä ympäröiville soille. Muodostuman keskiosissa sijaitsevien vanhojen maa-ainesmonttujen alueella aines on selvästi karkeampaa hiekkaa, jonka seassa esiintyy myös
kiviä.
Johtopäätökset
Pohjavesialueen lieveosissa tehtiin kaksi maaperäkairausta, joissa maaperän aines oli hienoa hiekkaa
koko kairatulta noin kymmenen metrin matkalta. Pohjavesipinta kuitenkin on näkyvissä alueen länsipäähän
kaivetussa montussa (kuva 9), ja muodostuma myös
purkaa pohjavettä ympäröiville soille. Alueella muodostuu pohjavettä, mutta lieveosiin sijoittuvat kairauspisteet
eivät anna pohjavesiolosuhteista kattavaa käsitystä.
Muodostuman ydinosissa aines on karkeampaa. Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen
kannalta arvioitiin siten hyviksi, ja alueen laskennallinen
antoisuus on suuri, yli 2000 m3/d. Pohjavesialueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, ja
se tulee siten luokitella 2-luokkaan.

Kuva 9. Pohjavesipinta on näkyvissä pohjavesialueen länsiosan montussa.
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Kuva 10. Leviäselän pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteiden sijainnit.
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3.5 Oilunganniemi (12320157)
Tutkimusalueen kuvaus
Oilunganniemen pohjavesialue sijoittuu luode-kaakkosuuntaiseen, suurehkoon drumliinimaiseen
muodostumaan, jonka pinnassa on rantakerrostumia. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,74
km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala on 1,1 km2. Alueen laskennallinen antoisuus
on noin 600 m3/d. Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueen kaakkoispäähän tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP35. Kairauspiste sijoittuu vanhalle kotitarveottoalueelle. Kairauspisteessä maaperän aines oli pinnassa hiekkaa neljän metrin syvyyteen saakka, jonka alla oli ensin kahden metrin paksuinen silttimoreenikerros ja sen alla soramoreenia ainakin kymmenen metrin syvyyteen saakka. Kairauspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki, jonka päästä mitattuna pohjavedenpinta oli 5,02 metrin syvyydessä. Antoisuuspumppausta ei pystytty tekemään, sillä hienoaines tukki havaintoputken siiviläosan raot. Tulos on yhteneväinen kairauksessa saatujen maaperätietojen kanssa, sillä pohjavesipinta sijoittuu pääosin huonosti lajittuneeseen moreenikerrokseen. Yhteenveto kairaustuloksista on esitetty taulukossa 5, ja
kairauspisteen sijainti kuvassa 11.
Taulukko 5. Yhteenveto Oilunganniemen kairaustuloksesta.
PVP35, Oilunganniemi (9.8.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0.0-4.0

Hk

4.0-6.0

SiMr

6.0-10.10
SrMr
Pohjavedenpinta putken päästä 5,02 m (putken pää maanpinnasta 1,0 m).
Ei saatu pumpattua vettä, hienoaines tukki siivilän.

Johtopäätökset
Pohjavesialue sijoittuu drumliinimaiseen moreenimuodostumaan, jonka pinnassa on rantakerrostumia. Tämä näkyy hyvin myös kairauspisteessä, jossa pinnan aines on hiekkaa (rantakerrostumat) ja
sen alla on moreenia. Kairauspiste sijoittuu melko hyvin selänteen keskikohdalle, jolloin saadaan
hyvä käsitys selänteen ydinosan aineksesta. Pohjavesialueelle asennetusta havaintoputkesta ei
pystytty tekemään antoisuuspumppausta, koska hienoaines tukki siivilänraot. Tulos on yhteneväinen
kairauksessa saatujen maaperätietojen kanssa, sillä pohjavesipinta sijoittuu pääosin huonosti lajittuneeseen moreenikerrokseen. Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on suuri, mutta se ei vastaa todellista tilannetta, koska muodostuman aines on pääosin huonosti lajittunutta moreenia. Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat alueella heikot, eikä pohjavesialueen siten katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialue voidaan siten poistaa luokituksesta.
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Kuva 11. Oilunganniemen pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.
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3.6 Palovarvikko (12320502)
Tutkimusalueen kuvaus
Palovarvikon pohjavesialue sijoittuu luode-kaakkosuuntaiseen harjumuodostumaan. Muodostuma
kohoaa selvästi ympäristöstään, ja käsittää tasalakisen selänteen, joka loivenee itää kohti. Selänteen sivuilla on pieniä suppia. Palovarvikon pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,95 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala on 1 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 550
m3/d. Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Palovarvikon pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP46, joka sijoittuu aivan pohjavesialueen länsirajalla sijaitsevalle vanhalle maa-ainestenottoalueelle (kuva 12). Kairauspisteessä maaperän aines oli noin metrin paksuudelta soraa, jonka alla oli neljän metrin hienon hiekan kerros.
Hienon hiekan alla oli vielä vajaan metrin paksuinen silttinen pohjamoreeni 5,6 metrin syvyydessä
alkavan peruskallionpinnan päällä. Kairauspisteeseen ei asennettu pohjaveden havaintoputkea. Yhteenveto kairaustuloksista on esitetty taulukossa 6, ja kairauspisteen sijainti kuvassa 13.
Taulukko 6. Yhteenveto kairaustuloksista.
PVP46, Palovarvikko (21.8.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0-0.8

Sr

0.8-4.8

hHk

4.8- 5,6

SiMr

5,6-8,4

Ka

Ei asennettu havaintoputkea.

Kuva 12. Palovarvikon kairauspiste sijaitsee
aivan pohjavesialueen rajalla sijaitsevalla
vanhalla maa-ainestenottoalueella.

Johtopäätökset
Palovarvikon pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, jonka perusteella aines on pinnassa soraa, sen alla pääosin hienoa hiekkaa ja 5,6 metrin syvyydessä alkavan peruskallionpinnan päällä on
vielä ohut pohjamoreenikerros. Kairaus edustaa kuitenkin melko huonosti koko muodostuman maaperäolosuhteita, koska se sijoittuu aivan pohjavesialueen rajalle, ja sijaitsee varsinaisen pohjaveden
muodostumisalueen ulkopuolella. Lisäksi maa-ainestenottoalueelta on sorakerros pääosin kaivettu
pois. Muodostuman luonnontilaisessa osassa sorakerros on kuitenkin vähintään viiden metrin paksuinen. Kerrospaksuudet ovat pohjavesialueen varsinaisella muodostumisalueella muutoinkin selvästi paksummat, sillä korkeimmillaan selänne kohoaa noin 10-15 metriä ympäristöstään. Koska
kerrospaksuudet ovat pohjavesialueella maastotarkastelun perusteella paksut, ja pohjavesialueen
laskennallinen antoisuus on suuri (noin 550 m3/d), arvioitiin olosuhteet pohjaveden muodostumisen
ja varastoitumisen kannalta hyviksi. Pohjavesialueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, ja se tulee luokitella 2-luokkaan.
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Kuva 13. Palovarvikon pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.
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3.7 Petäjikköpalo (12320134) ja Kuivahaaranpalo (12320133)
Tutkimusalueen kuvaus
Petäjikköpalon ja Kuivahaaranpalon pohjavesialueet sijoittuvat loivamuotoiseen itä-länsisuuntaiseen
harjumuodostumaan, joka rajautuu suoalueisiin. Selänteen päällä ja rinteillä on tuuli- ja rantamuodostumia. Pohjavesialueet rajoittuvat pääosin soihin.
Petäjikköpalon pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,15 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala on 0,6 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 330 m3/d. Kuivahaaranpalon
pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,81 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala
on 0,46 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 250 m3/d. Molemmat pohjavesialueet on luokiteltu III luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Petäjikköpalon pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP45, joka sijoittuu alueen länsipäähän. Kairauspisteessä maaperän aines oli pinnassa noin metrin paksuudelta soraa, jonka alla oli
neljän metrin paksuinen hienon hiekan kerros. Hienon hiekan alla oli silttistä moreenia kahdeksan
metrin syvyyteen saakka. Kairauspisteeseen ei asennettu pohjaveden havaintoputkea. Yhteenveto
kairaustuloksista on esitetty taulukossa 7, ja kairauspisteen sijainti kuvassa 14.
Taulukko 7. Yhteenveto kairaustuloksista.
PVP45, Petäjikköpalo (16.8.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0.0-0.8

Sr

0.8-4.8

hHk

4.8-8.0

SiMr

Ei asennettu havaintoputkea.

Kuivahaaranpalon pohjavesialueen länsipäässä on lähde, joka koostuu avolähteestä ja lähdepurosta. Lähde on syvä ja kirkasvetinen ja se purkaa pohjavettä suota kohti. Pohjavettä purkautuu
arviolta noin 80 m3/d. Sammallajeista esiintyy mm. kinnassammalia, hetehiirensammalta, purolähdesammalta, hetekuirisammalta ja erilaisia lehväsammalia. Lähde on kesällä 2018 tehdyn inventoinnin perusteella E-luokan tarkoittama pohjavedestä suoraan riippuvainen, luonnontiaisen kaltainen,
merkittävä ja muun lainsäädännön nojalla suojeltu maaekosysteemi. Myös Petäjikköpalon pohjavesialueella sijaitsevat lähteet ovat inventoinnin perusteella E-luokan tarkoittamia maaekosysteemejä.
Johtopäätökset
Petäjikköpalon pohjavesialueella tehdyn maaperäkairauksen perusteella aines on pinnassa soraa,
jonka alla on hienoa hiekkaa ja pohjalla moreenia. Kairauksen perusteella olosuhteet pohjaveden
muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat lähinnä kohtuulliset, mutta toisaalta Kuivahaaranpalon pohjavesialueella sijaitsevan lähteen virtaama on talvella ollut noin 80 m3/d, minkä perusteella
alueen antoisuus on yli 100 m3/d. Molemmat pohjavesialueet myös purkavat pohjavettä niitä ympäröiville suoalueille. Pohjavesialueet muodostavat hydrogeologisen kokonaisuuden, ja ne tulee siten
yhdistää. Yhdistetyn pohjavesialueen nimeksi tulee Kuivahaaranpalo, ja sen uusi tunnus on
12320182. Yhdistetyn pohjavesialueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, ja se
tulee siten luokitella 2E-luokkaan.
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Kuva 14. Petäjikköpalon ja Kuivahaaranpalon pohjavesialueiden rajaukset ja kairauspisteen sijainti.
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3.8 Purnukangas (12320160)
Tutkimusalueen kuvaus
Purnukankaan pohjavesialue sijoittuu ympäristöstään selvästi kohoavaan harjumuodostumaan,
jonka pinnassa on rantakerrostumia. Muodostuman länsiosassa on pinnassa runsaasti lohkareita.
Itäosassa on harjoitettu maa-ainestenottoa melko laajasti. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on
1,36 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 on Poski2-hankkeen yhteydessä syksyllä 2017 tehty yksi maaperäkairaus,
HP3116. Kairaustulokset on esitetty taulukossa 8 ja kairauspisteen sijainti kuvassa 15.
Kairauspiste HP3116 sijaitsee muodostuman etelärinteen alaosassa. Tutkimuspisteessä pinnalla oli
kuuden metrin moreenikerros, jonka alla vuorottelivat soran, moreenin ja hiekan kerrokset 26 metrin
syvyydessä alkavaan peruskallionpintaan saakka. Kairauspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki. Pohjavesipinta oli putken päästä mitattuna 10,40 metrin syvyydessä, mikä oli liian syvällä antoisuuspumppauksen tekemisen kannalta.
Taulukko 8. Yhteenveto kairaustuloksesta.

HP3116, Purnukangas (15.9.2017)
Syvyys [m]

Maalaji

0,0-6,0

Mr

6,0-11,0

Sr

11,0-13,5

Mr

13,5-16,0

Hk

16,0-26,0

Mr

26,0-29,0
Ka
Pohjavedenpinta putken päästä 10,40 m (putken
pää maanpinnasta 0,80 m).

Pohjavesialueella on lisäksi tehty Poski2-hankkeen yhteydessä maatutkaluotauksia. Maatutkaluotausten ja maastotarkastelujen perusteella pohjavedenpinnan yläpuolinen aines on pääosin hiekkaa
tai soraa. Pohjavedenpinnan yläpuolisten kerrosten paksuus on keskimäärin noin 14 metriä.
Johtopäätökset
Purnukankaan pohjavesialueella tehtiin Poski2-hankkeen yhteydessä maaperäkairaus, maatutkaluotauksia ja maastotarkasteluja, joiden perusteella pohjavedenpinnan yläpuolinen aines vaihtelee
pääosin hiekasta soraan. Maaperässä on moreenisia välikerroksia, mutta toisaalta myös lajittuneen
hiekan ja soran kerrokset ovat paksut. Ominaisantoisuuspumppausta ei pystytty tekemään liian syvällä olevan pohjavedenpinnan vuoksi. Alueen laskennallinen antoisuus on kuitenkin suuri, 460 m3/d.
Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat alueella kohtuulliset, ja
alueen katsotaan siten soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialue tulee siten luokitella 2-luokkaan.

24/73

Kuva 15. Purnukankaan pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.
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3.9 Päriharju (12320146) ja Parvaharju (12320147)
Tutkimusalueen kuvaus
Päriharjun ja Parvaharjun pohjavesialueet
sijaitsevat luode-kaakkosuuntaisessa harjumuodostumassa. Päriharju muodostaa
alueen luoteispuoliskon ja Parvaharju
kaakkoispuoliskon. Alueiden välissä on
matala uoma. Harjumuodostuma on Päriharjun kaakkoispäässä kapea ja jyrkkärinteinen, ja rajoittuu molemmilta puoliltaan
vesistöön (kuva 16). Muodostuma laajenee
kaakkoa kohti ja muuttuu kaksiselänteiseksi. Parvaharjun keskiosassa muodostuma kohoaa selvästi ympäristöstään
ja sisältää rinnakkaisselänteitä sekä runsaasti suppia. Tällä alueella muodostuman
pinnassa on myös erittäin runsaasti kiviä ja
lohkareita. Kaakkoa kohti kuljettaessa
harju muuttuu jälleen yhtenäiseksi, kapeaksi selänteeksi.

Kuva 16. Päriharjun korkea ja erittäin jyrkkä harjuselänne
rajoittuu lännessä Pärijärveen.

Päriharjun kokonaispinta-ala on 1,28 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala on 0,51
km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 300 m3/d. Parvaharjun kokonaispinta-ala on 1,25 km2
ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala on 0,45 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on
noin 250 m3/d. Molemmat pohjavesialueet on luokiteltu III luokkaan.

Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Päriharjun pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP34, joka sijoittuu aivan pohjavesialueen luoteispäähän. Maaperän aines oli kairauspisteessä hiekkaa koko kairatulta 9,1 metrin syvyydeltä. Kairauspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki, jonka päästä mitattuna pohjavedenpinta oli 5,13 metrin syvyydessä. Havaintoputkesta tehdyn antoisuuspumppauksen perusteella pisteen antoisuus on noin 50 m3/d. Kairaustulokset on esitetty taulukossa 9 ja kairauspisteen sijainti
kuvassa 18.
Taulukko 9. Yhteenveto kairaustuloksesta.
PVP34, Päriharju (8.8.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0.0-9.1
Hk
Pohjavedenpinta putken päästä 5,13 m (putken
pää maanpinnasta 0,1 m).
Antoisuus noin 50 m3/d.
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Päriharjun ja Parvaharjun pohjavesialueilla tehtiin myös maastotarkasteluja. Parvaharjun pinnassa
on runsaasti lohkareita, ja muodostuman keskiosassa sijaitsevalla maa-ainestenottoalueella aines
on karkeaa ja kivistä, ja kivet hyvin pyöristyneitä (kuva 17). Pohjavesialueiden välissä on matala
uoma, jonka ei katsota katkaisevan muodostumaa. Parvaharju ja Päriharju sijoittuvat siten samaan
harjumuodostumaan ja muodostavat hydrogeologisen kokonaisuuden.

Kuva 17. Parvaharjun keskiosassa sijaitsevalla maa-ainestenottoalueella
näkyy
muodostuman karkea ja kivinen aines, sekä taustalla
muodostuman
luonnontilaista pintaa, jossa on runsaasti lohkareisuutta.

Johtopäätökset
Päriharjun ja Parvaharjun pohjavesialueet sijoittuvat luode-kaakkosuuntaiseen harjujaksoon, jossa
Päriharju sisältää luoteispuoleisen osan ja Parvaharju kaakkoispuoleisen osan. Harjumuodostuma
kohoaa selvästi ympäristöstään, ja sisältää jyrkkiä selänteitä, rinnakkaisselänteitä, laajentumia ja
suppia. Päriharjun luoteispäässä tehtiin yksi maaperäkairaus, jonka perusteella aines on hiekkaa.
Kairauspisteeseen asennetusta havaintoputkesta tehtiin antoisuuspumppaus, jonka perusteella pisteestä saadaan pohjavettä noin 50 m3/d. Tämä ei kuitenkaan kuvasta koko alueen antoisuutta, varsinkin, kun muodostumassa esiintyy myös erittäin karkeaa ja kivistä ainesta. Molempien pohjavesialueiden yhteenlaskettu laskennallinen antoisuus on noin 550 m3/d.
Päriharjun ja Parvaharjun rajalla sijaitseva uoma on matala, eikä sen katsota katkaisevan muodostumaa. Pohjavesialueet sijoittuvat maastotarkastelun perusteella samaan hydrogeologiseen kokonaisuuteen, ja ne tulee siten yhdistää. Yhdistetyn pohjavesialueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, ja se tulee luokitella 2-luokkaan. Yhdistetyn pohjavesialueen nimeksi tulee
Päriharju, ja sen uusi tunnus on 12320183.
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Kuva 18. Päriharjun ja Parvaharjun pohjavesialueiden rajaukset ja kairauspisteen sijainti.
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3.10

Pärijärvi (12320145)

Tutkimusalueen kuvaus
Pärijärven pohjavesialue sijoittuu matalaan harjumaiseen muodostumaan. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,24 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala on 0,54 km2. Alueen
laskennallinen antoisuus on noin 300 m3/d. Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueen itäpäähän tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP33. Maaperän aines oli kairauspisteessä pinnassa metrin syvyyteen saakka hiekkaa, jonka alla oli 2,6 metrin syvyyteen sakka soraa.
Tämän alla oli moreenia 7,6 metrin syvyyteen saakka, jota syvemmälle ei kairattu. Kairauspisteeseen ei asennettu pohjaveden havaintoputkea, sillä maa-aines oli tiukkaa moreenia, eikä putken
asentaminen onnistunut. Kairaustulokset on esitetty taulukossa 10 ja kairauspisteen sijainti kuvassa
19.
Taulukko 10. Yhteenveto kairaustuloksesta.
PVP33, Pärijärvi (7.8.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0.0-1.0

Hk

1.0-2.6

Sr

2.6-7.6

Mr

Ei asennettu havaintoputkea.

Johtopäätökset
Pohjavesialueella tehdyn maaperäkairauksen perusteella lajittuneen aineksen kerrokset ovat alueella ohuet, sillä moreenin päällä on hiekkaa ja soraa yhteensä vain 2,6 metriä. Moreeni on alueella
tiivistä, eikä kairauspisteeseen siten pystytty asentamaan pohjaveden havaintoputkea. Maaperäkairauksen ja maastotarkastelun perusteella vaikuttaa siltä, että alueen lajittuneen aineksen kerrokset ovat lähinnä levinneitä hiekkoja, jotka voivat olla peräisin esimerkiksi lähistöllä sijaitsevasta, huomattavasti isommasta Päriharjun harjumuodostumasta.
Pärijärven pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on melko suuri, mutta ohuet kerrospaksuudet
huomioiden varsinaiset olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat alueella heikot. Pohjavesialueen ei siten katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, ja se voidaan poistaa luokituksesta.
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Kuva 19. Pärijärven pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.
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3.11

Raudankangas (12320159) ja Ailanganniemi (12320158)

Tutkimusalueen kuvaus
Raudankankaan ja Ailanganniemen pohjavesialueet sijaitsevat itä-länsisuuntaisessa harjumuodostumassa, joka kohoaa Kemijärven pinnasta noin 10-20 metriä (kuva 20). Raudankangas muodostaa alueen itäpään ja Ailanganniemi
länsipään. Pohjavesialueet kuuluvat Ailanganniemi-Raudankankaan harjujensuojeluohjelmaalueeseen (HSO).
Raudankankaan pohjavesialueen kokonaispintaala on 2,21 km2 ja pohjaveden varsinaisen muo- Kuva 20. Raudankankaan pohjavesialueella harjudostumisalueen ala on 1,33 km2. Alueen lasken- selänne kohoaa Kemijärven pinnasta noin 10-20
metriä.
nallinen antoisuus on noin 730 m3/d. Ailanganniemen pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,02 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala on 0,59 m3/d. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 330 m3/d. Molemmat pohjavesialueet
on luokiteltu III luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Raudankankaan pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP43, joka sijaitsee aivan pohjavesialueen itärajalla. Maaperän aines oli kairauspisteessä viiden metrin syvyyteen saakka hienoa
hiekkaa, sen alla hiekkaa kahdeksan metrin syvyyteen saakka ja jälleen hienoa hiekkaa 12 metrin
syvyyteen saakka. Tätä syvemmälle ei kairattu. Kairauspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki, jonka päästä mitattuna pohjavedenpinta oli 5,10 metrin syvyydessä. Havaintoputkesta tehtiin
antoisuuspumppaus, jonka perusteella pisteen antoisuus on noin 240 m3/d. Kairaustulokset on esitetty taulukossa 11 ja kairauspisteen sijainti kuvassa 21.
Taulukko 11. Yhteenveto kairaustuloksesta.
PVP43, Raudankangas (15.8.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0.0-5.0

hHk

5.0-8.0

Hk

8.0-12.0
hHk
Pohjavedenpinta putken päästä 5,10 m (putken
pää maanpinnasta 0,05 m).
Antoisuuspumppaus teholla 2,8 L/s = noin 240
m3/d.

Ailanganniemen ja Raudankankaan pohjavesialueilla tehtiin myös maastotarkasteluja, joiden avulla
arvioitiin muodostuman geologisia yleispiirteitä ja yhtenäisyyttä. Muodostuman matalimmat osat ovat
osin jääneet veden alle Kemijärven vedenpinnan säännöstelyn vuoksi, mutta lajittuneen aineksen
kerrosten katsotaan kuitenkin jatkuvan vedenpinnan alla tältä osin. Vanhat maastokartat tukevat tätä
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tulkintaa. Pohjavesialueet sijoittuvat siten samaan harjumuodostumaan, ja muodostavat hydrogeologisen kokonaisuuden.
Johtopäätökset
Raudankankaan itäpäähän tehtiin yksi maaperäkairaus, jossa aines oli hienoa hiekkaa ja hiekkaa
12 metrin kairaussyvyyteen saakka. Kairauspisteeseen asennetusta pohjaveden havaintoputkesta
tehtiin antoisuuspumppaus, jonka perusteella pisteestä saadaan pohjavettä vähintään noin 240
m3/d. Pohjavesialueiden rajalla sijaitsevat muodostuman matalimmat osat ovat jääneet Kemijärven
vedenpinnan säännöstelyn johdosta veden alle, mutta muodostuman ei kuitenkaan katsota katkeavan. Samaan hydrogeologiseen kokonaisuuteen sijoittuvat pohjavesialueet tulee siten yhdistää.
Yhdistetyn pohjavesialueen rajausta on syytä laajentaa hieman itäpäästä. Kairauspiste sijaitsee aivan pohjavesialueen itärajalla, mutta maaperäolosuhteet ovat tässä kohdassa pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta hyvät, ja vastaavat pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen määritelmää. Tämä näkyy pisteen hyvänä antoisuutensakin. Rajausta laajennetaan siten kattamaan Hiekkaniemen alue. Lisäksi Ailanganniemen osalta pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen rajausta on tarpeen korjata vastaaman paremmin nykyistä rantaviivaa. Yhdistetyn pohjavesialueen katsotaan antoisuutensa ja maaperäolosuhteidensa perusteella soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, ja se tulee siten luokitella 2-luokkaan. Yhdistetyn pohjavesialueen nimeksi tulee Ailanganniemi-Raudankangas, ja sen uusi tunnus on 12320184.
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Kuva 21. Raudankankaan ja Ailanganniemen pohjavesialueiden rajaukset ja kairauspisteen sijainti.
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3.12

Reinikanperä (12320155)

Tutkimusalueen kuvaus
Reinikanperän pohjavesialue sijoittuu luode-kaakkosuuntaiseen harjumuodostumaan, joka käsittää
harjuselänteen, levinneitä hiekkoja ja suppia. Muodostuman pinnassa on myös ranta- ja tuulikerrostumia. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 2, 0 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala on 1,23 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 670 m3/d. Pohjavesialue on luokiteltu
III luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Reinikanperän pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP36, joka sijaitsee maa-ainestenottoalueella pohjavesialueen reunaosissa. Maaperän aines olit tutkimuspisteessä 5,2 metrin syvyyteen saakka soraa, ja sen alla 8,8 metrin syvyyteen saakka karkeaa hiekkaa. Tätä syvemmälle
ei kairattu. Kairauspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki, jonka päästä mitattuna pohjavedenpinta oli 2,42 metrin syvyydessä. Havaintoputkesta tehtiin antoisuuspumppaus, jonka perusteella pisteen antoisuus on noin 170 m3/d. Kairaustulokset on esitetty taulukossa 12 ja kairauspisteen sijainti kuvassa 22.
Taulukko 12. Yhteenveto kairaustuloksesta.
PVP36, Reinikanperä (9.8.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0.0-5.2

Sr

5.2-8.8
KHk
Pohjavedenpinta putken päästä 2,42 m (putken
pää maanpinnasta 0,3 m).
Antoisuuspumppaus teholla 2 L/s = 172 m3/d.

Johtopäätökset
Reinikanperän pohjavesialueella tehdyn maaperäkairauksen perusteella aines on harjumuodostumassa soraa ja karkeaa hiekkaa. Lajittuneen aineksen kerrokset ovat paksut, ja kairauspisteeseen
asennetusta havaintoputkesta tehdyn antoisuuspumppauksen perusteella pisteen antoisuus on noin
170 m3/d. Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat alueella hyvät,
ja alue soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialue tulee siten luokitella 2-luokkaan.
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Kuva 22. Reinikanperän pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.
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3.13

Ruokovaara (12320125)

Tutkimusalueen kuvaus
Ruokovaaran pohjavesialue sijoittuu itä-länsisuuntaiseen harjumuodostumaan, joka rajoittuu pääosin suoalueisiin. Muodostuman pinnassa on rantakerrostumia. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala
on 1,21 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala on 0,62 km2. Alueen laskennallinen
antoisuus on noin 340 m3/d. Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueen keskiosaan tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP42, joka sijaitsee pienellä kotitarveottamisalueella. Maaperän aines oli kairauspisteessä 4,6 metrin syvyyteen saakka soraa, ja sen alla
kymmenen metrin syvyyteen saakka hiekkaa. Tätä syvemmälle ei kairattu. Kairauspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki, jonka päästä mitattuna pohjavedenpinta oli 4,96 metrin syvyydessä. Havaintoputkesta tehdyn antoisuuspumppauksen perusteella pisteen antoisuus on noin 130
m3/d. Kairaustulokset on esitetty taulukossa 13 ja kairauspisteen sijainti kuvassa 23.
Taulukko 13. Yhteenveto kairaustuloksesta.
PVP42, Ruokovaara (14.8.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0.0-4.6

Sr

4.6-10.0
Hk
Pohjavedenpinta putken päästä 4,96 m (putken
pää maanpinnasta 0 m).
Antoisuuspumppaus teholla 1,5 L/s = noin 130
m3/d.

Johtopäätökset
Itä-länsisuuntaiseen harjumuodostumaan sijoittuvalla Ruokovaaran pohjavesialueella tehtiin maaperäkairaus, jonka perusteella aines on soraa ja hiekkaa. Kerrospaksuudet ovat hyvät, sillä lajittunutta ainesta on vähintään kymmenen metrin paksuudelta, eikä peruskallionpintaa vielä tässä syvyydessä saavutettu. Kairauspisteeseen asennetusta pohjaveden havaintoputkesta tehdyn antoisuuspumppauksen perusteella pisteestä saadaan pohjavettä vähintään noin 130 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 23. Ruokovaaran pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.
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3.14

Rättiharju (12320141)

Tutkimusalueen kuvaus
Rättiharjun pohjavesialue sijoittuu luode-kaakkosuuntaiseen harjumuodostumaan, joka on luoteispäästään kapea ja jyrkkärinteinen. Kaakkoa kohti muodostuma muuttuu laakeammaksi. Harju on
kerrostunut osittain Rättivaaran kylkeen.
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,23 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala
on 0,51 km2. Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on noin 300 m3/d. Pohjavesialue on luokiteltu
III luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueen luoteispäähän tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP32. Kairauspisteessä maaperän
aines oli koko kairatulta 10,2 metrin syvyydeltä soraa. Syvemmälle ei kairattu. Kairauspisteeseen
asennettiin pohjaveden havaintoputki, jonka päästä mitattuna pohjavedenpinta oli 2,82 metrin syvyydessä. Havaintoputkesta suoritettiin antoisuuspumppaus, jonka perusteella pisteestä saadaan
pohjavettä vähintään 250 m3/d. Kairaustulokset on esitetty taulukossa 14 ja kairauspisteen sijainti
kuvassa 24.
Taulukko 14. Yhteenveto kairaustuloksesta.
PVP32, Rättiharju (7.8.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0.0-10.2
Sr
Pohjavedenpinta putken päästä 2,82 m (putken
pää maanpinnasta 0,35 m).
Antoisuus noin 250 m3/d.

Johtopäätökset
Rättiharjun pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, jonka perusteella maaperän aines on soraa koko kymmenen metrin kairatulta syvyydeltä. Kairauspisteeseen asennetusta pohjaveden havaintoputkesta tehdyn antoisuuspumppauksen perusteella pisteen antoisuus on noin 250 m3/d. Pohjavesialueen varsinaisen muodostumisalueen rajausta on tarpeen korjata kaakkoisosasta hieman,
jotta se vastaa paremmin alueen maaperää. Pohjavesialueella on paksut lajittuneen aineksen kerrokset, ja olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat hyvät. Pohjavesialueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, ja se tulee luokitella 2-luokkaan.
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Kuva 24. Rättiharjun pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.
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3.15

Tervamaa (12320120)

Tutkimusalueen kuvaus
Tervamaan pohjavesialue sijoittuu luode-kaakkosuuntaiseen harjumuodostumaan, joka idässä rajoittuu Javarusjokeen ja muualla moreenimaihin. Muodostuma käsittää harjuselänteen ja siihen liittyviä suppia. Alueen kaakkoispäässä on lähteikkö. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 2,24 km2
ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala on 0,58 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on
noin 320 m3/d. Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP41, joka sijaitsee alueen luoteispuoliskossa sijaitsevalla kotitarveottoalueella. Kairauspisteessä maaperän aines oli soraa ja kivistä materiaali 8,4
metrin syvyydessä alkavaan peruskallionpintaan saakka. Kairauspisteeseen asennettiin pohjaveden
havaintoputki, jonka päästä mitattuna pohjavedenpinta oli 5,10 metrin syvyydessä. Havaintoputkesta
tehdyn antoisuuspumppauksen perusteella pisteen antoisuus on noin 140 m3/d. Kairaustulokset on
esitetty taulukossa 15 ja kairauspisteen sijainti kuvassa 25.
Taulukko 15. Yhteenveto kairaustuloksesta.
PVP41, Tervamaa (14.8.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0.0-3.4

Sr

3.4-3.8

Ki

3.8-8.4

Sr

8.4-10.0
Ka
Pohjavedenpinta putken päästä 5,10 m (putken
pää maanpinnasta 0,15 m).
Antoisuuspumppaus teholla 1,6 L/s = noin 136
m3/d.

Pohjavesialueen kaakkoispäässä on lähteikkö, joka on inventoitu kesällä 2018. Kohde käsittää
avolähteen, lähdepuron ja tihkupinnan. Lähteikkö ylläpitää korpimaista ympäristöä. Kohde on luonnontilaisen kaltainen, ja sen pohjavesivaikutteiseen sammallajistoon kuuluvat mm. hetesirppisammal, hetehiirensammal, purolähdesammal ja erilaiset lehväsammalet. Kohde on E-luokan tarkoittama pohjavedestä suoraan riippuvainen, luonnontilaisen kaltainen, merkittävä ja muun lainsäädännön nojalla suojeltu maaekosysteemi.
Johtopäätökset
Pohjavesialueella tehdyn maaperäkairauksen perusteella aines on pääosin karkeaa ja kerrospaksuudet kohtuulliset. Kairaustietojen perusteella soran seassa esiintyy kivinen välikerros. Kairauspisteeseen asennetusta pohjaveden havaintoputkesta tehdyn antoisuuspumppauksen perusteella pisteestä saadaan pohjavettä noin 140 m3/d. Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat alueella hyvä, ja alueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan.
Lisäksi pohjavesialueella sijaitseva lähteikkö on E-luokan tarkoittama pohjavedestä suoraan riippuvainen, luonnontilaisen kaltainen, merkittävä ja muun lainsäädännön nojalla suojeltu maaekosysteemi. Pohjavesialue tulee siten luokitella 2E-luokkaan.
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Kuva 25. Tervamaan pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.
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3.16

Tuohilammit (12320154)

Tutkimusalueen kuvaus
Tuohilammien pohjavesialue sijoittuu itä-länsisuuntaiseen harjumuodostumaan, joka käsittää selänteen ja sen pinnassa olevia rantakerrostumia. Muodostuman länsipäässä on runsaasti lohkareisuutta. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,18 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala on 0,57 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 310 m3/d. Pohjavesialue on luokiteltu
III luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP37, joka sijoittuu alueen länsipään maa-ainestenottoalueelle. Kairauspisteessä vuorottelivat soran ja kivisen aineksen kerrokset. Kairaus päätettiin 5,6 metrin syvyyteen isokivisen aineksen kerrokseen. Perukallionpintaa ei saavutettu. Havaintoputken asentaminen ei runsaan kivisyyden vuoksi onnistunut. Kairaustulokset on esitetty taulukossa
16 ja kairauspisteen sijainti kuvassa 26. Maastotarkastelun perusteella aines on alueen itäpäässä
hieman hiekkaisempaa.
Taulukko 16. Yhteenveto kairaustuloksesta.
PVP37, Tuohilammit (9.8.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0.0-1.3

Sr

1.3-1.5

Ki

1.5-1.6

Sr

1.6-1.9

Ki

1.9-5.6

Isokivinen aines

Ei asennettu havaintoputkea.

Johtopäätökset
Pohjavesialueella tehdyn maaperäkairauksen perusteella muodostuman aines on länsipäässä erittäin karkeaa ja kivistä. Itäpäässä aines on maastotarkastelun perusteella hiekkaisempaa. Pohjaveden havaintoputken asentaminen ei runsaan kivisyyden vuoksi onnistunut, eikä alueelta siten pystytty tekemään antoisuuspumppausta. Karkea lajittunut materiaali kuitenkin osoittaa, että olosuhteet
pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat hyvät. Pohjavesialueen laskennallinen
antoisuus on noin 310 m3/d. Pohjavesialueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan,
ja se tulee siten luokitella 2-luokkaan.
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Kuva 26. Tuohilammit-pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.
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3.17

Vilmavaara (12320161)

Tutkimusalueen kuvaus
Vilmavaaran pohjavesialue sijoittuu Vilmavaaran itäpuolelle kerrostuneeseen harjumaiseen muodostumaan, joka käsittää selännemuotoja ja rantakerrostumia. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala
on 1,42 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala on 0,48 km2. Alueen laskennallinen
antoisuus on noin 260 m3/d. Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueen eteläpäähän tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP44. Maaperän aines oli kairauspisteessä soraa 4,5 metrin syvyyteen saakka. Tämän alla oli 11,6 metrin määräsyvyyteen saakka tiivistä soramoreenia. Kairauspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki, jonka päästä mitattuna pohjavedenpinta oli 4,96 metrin syvyydessä. Antoisuuspumppausta ei kuitenkaan pystytty tekemään, sillä hienoaines tukki havaintoputken siiviläosan. Tämä johtunee siitä, että pohjavesipinta
oli moreenikerroksessa. Kairaustulokset on esitetty taulukossa 17 ja kairauspisteen sijainti kuvassa
27. Pohjavesialueella tehtyjen maasto- ja karttatarkastelujen perusteella peruskallionpinta nousee
paikoin paljastumiksi jopa pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella.
Taulukko 17. Yhteenveto kairaustuloksesta.
PVP44, Vilmavaara (15.8.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0.0-4.5

Sr

4.5-11.6
SrMr tiukka
Pohjavedenpinta putken päästä 4,96 m (putken
pää maanpinnasta 0,30 m).
Ei saatu pumpulla vettä, hienoaines tukki siivilän.

Johtopäätökset
Vaaran rinteen itäpuolelle sijoittuvan Vilmavaaran pohjavesialueen eteläosaan tehdyn maaperäkairauksen perusteella lajittuneen soran kerrokset ovat alueella melko ohuet. Tätä tukevat myös
maastohavainnot, joiden perusteella pohjavesialueella on kalliopaljastumia. Kairauspisteeseen
asennetusta pohjaveden havaintoputkesta ei pystytty tekemään antoisuuspumppausta, sillä pohjavedenpinta sijaitsi moreenikerroksessa ja hienoaines tukki havaintoputken siiviläosan. Vaikuttaa
siltä, että kalliokynnykset jakavat pohjavesialueen taskumaisiin osiin, jolloin pohjaveden yhtenäinen
virtaus estyy, ja alueen antoisuus jää heikoksi. Lisäksi ohuehkot kerrospaksuudet huomioiden olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja etenkin varastoitumisen kannalta ovat heikot. Pohjavesialueen ei siten katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan ja se voidaan poistaa luokituksesta.
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Kuva 27. Vilmavaaran pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.
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3.18

Vuostimojärvi (12320123)

Tutkimusalueen kuvaus
Vuostimojärven pohjavesialue sijoittuu luode-kaakkosuuntaiseen harjumuodostumaan, joka koostuu
kapeahkoista selänteistä. Muodostumaa ympäröivät suot ja moreenimaat. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,88 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala on 0,28 km2. Alueen
laskennallinen antoisuus on noin 150 m3/d. Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueella on Poski2-hankkeen yhteydessä tehty yksi maaperäkairaus, HP3016. Kairaustulokset on esitetty taulukossa 18 ja kairauspisteen sekä maatutkalinjojen sijainnit kuvassa 29.
Pohjavesialueen keskiosaan sijoittuvassa kairauspisteessä HP3016 pinnassa oli neljän metrin paksuinen moreenikerros, jonka alla oli soraa 14,4 metrin syvyydessä alkavaan peruskallion pintaan
saakka. Kairauspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki (kuva 28). Pohjavesipinta oli putken päästä mitattuna viiden metrin syvyydessä. Havaintoputkesta tehdyn antoisuuspumppauksen
perusteella tutkimuspisteen antoisuus on noin 170 m3/d, ja antoisuus pysyi yhtä hyvänä kolmen tunnin pumppauksen jälkeenkin.
Taulukko 18. Yhteenveto kairaustuloksista.

HP3016, Vuostimojärvi (14.9.2017)
Syvyys [m]

Maalaji

0,0-4,0

Mr

4,0-14,4

Sr

14,4-17,4
Ka
Pohjavedenpinta putken päästä 5,0 m (putken
pää maanpinnasta 1,0 m).
Antoisuus 2 L/s eli noin 172 m3/d.

Kuva 28. Vuostimojärven pohjavesialueen kairauspisteeseen asennettu pohjavedenhavaintoputki. Putki on suojattu teräksisellä vandaaliputkella ja lukolla.

Johtopäätökset
Pohjavesialueella on tutkimusten perusteella moreenipeitteen alla paksut lajittuneen soran kerrokset. Havaintoputkesta tehdyn antoisuuspumppauksen perusteella tutkimuspisteestä saadaan pohjavettä 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 29. Vuostimojärven pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.
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4. MAATUTKALUOTAUKSET
4.1 Ketola A ja B (12320115A ja 12320115B)
Tutkimusalueen kuvaus
Ketolan pohjavesialueet A ja B sijoittuvat luode-kaakkosuuntaiseen muodostumakokonaisuuteen, joka käsittää harjuselännettä (Ketola A) ja sen jatkeena olevan
sandur-deltan (Ketola B). Muodostuma on pääosin laakea ja kumpuileva (kuva 30), mutta idän puolella virtaavaa matalaa jokea kohti rinteet ovat jyrkät. Ketola A on
luokiteltu III luokkaan ja Ketola B II luokkaan.
Ketola A:n pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,35
km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala
on 0,88 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin
480 m3/d. Ketola B:n pohjavesialueen kokonaispintaala on 3,39 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala on 2,21 km2. Alueen antoisuudeksi on
aikaisempien tutkimusten perusteella arvioitu 2200
m3/d.

Kuva 30. Muodostuman pinta on laakea ja
kumpuileva, ja pinnassa on rantakerrostumia.

Maatutkaluotaukset ja maastotarkastelut
Ketolan pohjavesialueilla A ja B luodattiin yhteensä 11 maatutkalinjaa. Maatutkalinjojen sijainnit on
esitetty kuvassa 31. Tutkauksen perusteella maaperän aines on alueella hiekkaa ja soraa. Lisäksi
paikoin esiintyy pintakivikoita. Pohjavedenpinta on tutkaprofiileissa havaittavissa. Tutkauksen ja
maastotarkastelun perusteella pohjavesialueet muodostavat hydrogeologisen kokonaisuuden. Ehdotettu uusi aluerajaus on esitetty kuvassa 32.
Ketola B:n alueella tehtiin lisäksi lähdeinventointi alueen kaakkoispäässä sijaitsevalla kohteella.
Kohde koostuu laajahkosta tihkupinta-alueesta ja lähdenorosta. Pohjavesivaikutteisuutta edustavassa sammallajistossa esiintyvät mm. hetehiirensammal, purolähdesammal, hetesirppisammal,
kalvaskuirisammal ja kinnassammalet sekä erilaiset ja runsaslukuiset lehväsammalet.
Johtopäätökset
Ketolan pohjavesialueet A ja B sijoittuvat luodekaakkosuuntaiseen harjumuodostumaan, jonka kaakkoispäässä on sandur-delta. Pohjavesialueilla tehtyjen maatutkaluotausten ja maastotarkastelujen
perusteella aines on muodostumassa hiekkaa ja soraa. Pohjavesialueet sijoittuvat samaan hydrogeologiseen kokonaisuuteen, ja ne tulee siten yhdistää. Muodostumakokonaisuuden kaakkoispäässä sijaitsee lisäksi tihkupinnan ja lähdenoron käsittävä kohde, joka inventoinnin perusteella on
E-luokan tarkoittama pohjavedestä suoraan riippuvainen, luonnontilainen, merkittävä ja muun lainsäädännön nojalla suojeltu maaekosysteemi. Koska Ketola B:n pohjavesialueen on jo aiemmin tutkimuksissa todettu soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, luokitellaan yhdistetty pohjavesialue
siten 2E-luokkaan. Yhdistetyn alueen nimi on Ketola ja sen uusi tunnus on 12320115.
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Kuva 31. Ketolan pohjavesialueilla A ja B luodattujen maatutkalinjojen sijainnit.
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Kuva 32. Ketolan pohjavesialueiden A ja B rajaukset, ehdotettu uusi rajaus sekä inventoidun lähteen sijainti.
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4.2 Morkankangas (12320127)
Tutkimusalueen kuvaus
Morkankankaan pohjavesialue sijaitsee luode-kaakkosuuntaisessa harjumuodostumassa, joka rajoittuu idässä ja lännessä pääosin soihin ja moreenimaihin, ja etelässä ja pohjoisessa vesistöihin.
Harju kohoaa ympäristöstään noin kymmenen metriä.
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,64 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala
on 0,32 km2. Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on noin 175 m3/d. Morkankangas on luokiteltu III luokkaan.
Maatutkaluotaukset ja maastotarkastelut
GTK on Poski2-hankkeen yhteydessä kesällä 2017 luodannut pohjavesialueella kaksi maatutkalinjaa, joista linja F1 kulkee muodostuman keskiosassa sijaitsevalta soranottoalueelta selänteen pituussuunnassa kohti etelää, ja linja F2 muodostuman eteläosan poikki lännestä itään. Maatutkalinjojen sijainti on esitetty kartalla kuvassa 34. Maatutkaluotauksien perusteella aines on harjun ydinosissa hiekkaa ja soraista hiekkaa. Pohjaveden pinnan yläpuolisen lajittuneen aineksen kerrospaksuus on keskimäärin noin neljä metriä. Maatutkaluotauksissa havaittujen pohjaveden pinnantasojen
korkeuksien perusteella pohjaveden päävirtaussuunta on kaakosta luoteeseen.
Pohjavesialueella tehtiin kesällä 2018 maastotarkasteluja, jotka tukevat maatutkatulkintaa. Muodostuman aines on keskiosan soranottoalueella pääosin
lajittunutta hiekkaa ja sisältää myös kiviä (kuva 33).
Pohjavesipinnan läheisyys näkyy paikoin soranottoalueella kosteina alueina. Harjuselänne on korkeimmillaan alueen kaakkoisosassa, jossa selänne kohoaa paikoin yli kymmenen metriä ympäristöstään.
Harjuselänne on tässä osassa säilynyt luonnontilaisempana.
Kuva 33. Morkankankaan vanhalla maa-ainestenottoalueella on näkyvissä muodostuman
hiekkainen aines, joka sisältää myös kiviä.

Johtopäätökset
Morkankankankaan harjumuodostumaan sijoittuvalla pohjavesialueella tehtiin sekä maatutkaluotauksia ja maastotarkasteluja, joiden perusteella muodostuman aines on lajittunutta hiekkaa ja soraista hiekkaa. Maaperätietojen perusteella pohjavesiolosuhteiden katsotaan alueella olevan hyvät,
ja pohjavesialueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialue tulee siten
luokitella 2-luokkaan.
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Kuva 34. Morkankaan pohjavesialueella luodattujen maatutkalinjojen sijainnit.
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4.3 Sarriojärvi (12320149)
Tutkimusalueen kuvaus
Sarriojärven III luokan pohjavesialue sijoittuu luodekaakkosuuntaiseen harjumuodostumaan, joka rajoittuu suo- ja moreenimaastoihin sekä kaakkoispäässä
Sarriojärveen. Muodostuma on paikoin kapea ja jyrkkärinteinen (kuva 35). Muodostumassa esiintyy myös
suppia. Harju purkaa pohjavesiään ympäröiville soille,
ja pohjavesialueen luoteispäässä on lähteitä.
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,19 km2 ja
pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala on
0,37 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 200
m3/d. Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan.
Kuva 35. Sarriojärven harjumuodostuma
nousee paikoin jyrkkärinteisenä ympäröivien
soiden pinnoista.

Maatutkaluotaukset ja maastotarkastelut
Pohjavesialueella luodattiin neljä maatutkalinjaa, jotka kattavat alueen luoteispuoliskon. Linjoja vedettiin sekä harjun pitkittäis- että poikittaissuunnassa. Maatutkalinjojen sijainnit on esitetty kuvassa
36. Maatutkaluotausten perusteella aines on muodostumassa lajittunutta ja karkeaa hiekkaa ja soraa. Kerrospaksuudet ovat muodostumassa yleisesti alle kymmenen metriä, paikoin vähemmän.
Pohjavesipinta näkyy tutkaprofiileilla selvästi.
Pohjavesialueen luoteispäässä on kaksi lähdettä, joista on tehty virtaamamittaukset talvella 2018.
Kummassakin lähteessä virtaama oli noin 50 m3/d. Lisäksi lähteille on kesällä 2018 tehty E-luokan
määrittämiseen liittyvä inventointi. Kumpikin lähdekohde käsittää avolähteen, lähdepuron ja tihkupintoja. Pohjavesivaikutteiseen sammallajistoon kuuluvat mm. purolähdesammal, hetesirppisammal, kinnassammalet, punasirppisammal ja erilaisia lehväsammalia.
Johtopäätökset
Sarriojärven pohjavesialueella tehtyjen maatutkaluotausten perusteella harjumuodostuman aines on
karkeaa ja pohjavesipinta selvästi näkyvissä tutkaprofiileilla. Lähteistä suoritettujen virtaamamittausten perusteella kummankin lähteen antoisuus on noin 50 m3/d. Koko pohjavesialueen antoisuus on
siten yli 100 m3/d. Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat alueella
hyvät, ja alueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Lisäksi pohjavesialueella sijaitsevat lähteet ovat kesällä 2018 tehtyjen inventointien perusteella E-luokan tarkoittamia pohjavedestä suoraan riippuvaisia, luonnontilaisia, merkittäviä ja muun lainsäädännön nojalla suojeltuja
maaekosysteemejä. Pohjavesialue tulee siten luokitella 2E-luokkaan.
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Kuva 36. Sarriojärven pohjavesialueella luodattujen maatutkalinjojen sijainnit.
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4.4 Sarrioselkä A, B ja C (12320113A, 12320113B ja 12320113C)
Tutkimusalueen kuvaus
Sarrioselän pohjavesialueet A, B ja C sijoittuvat luode-kaakkosuuntaiseen harjumuodostumaan, joka
on kerrostunut sulamisvesiuomaan. Muodostumassa on myös sandur-deltamaisia piirteitä. Sarrioselkä A on luokiteltu I luokkaan, Sarrioselkä B III luokkaan ja Sarrioselkä C II luokkaan. Pohjavesialueiden kokonaispinta-alat ja pohjaveden varsinaisten muodostumisalueiden alat sekä laskennalliset antoisuudet on esitetty alla:
Kokonaispinta-ala
Sarrioselkä A
Sarrioselkä B
Sarrioselkä C

2

0,56 km
0,52 km2
0,92 km2

Muodostumisalueen pinta-ala
2

0,33 km
0,38 km2
0,57 km2

Laskennallinen antoisuus
180 m3/d
210 m3/d
310 m3/d

Maatutkaluotaukset ja maastotarkastelut
Sarrioselän pohjavesialueilla A, B ja C on luodattu yhteensä yhdeksän maatutkalinjaa Lapin Poski2hankkeen yhteydessä vuosina 2016-2018. Maatutkalinjojen sijainnit on esitetty kuvassa 37. Maatutkaluotausten perusteella aines on kaikilla kolmella pohjavesialueella saman tyyppistä kuin viereisillä
Ketolan pohjavesialueilla ja vaihtelee hiekasta soraan. Sarrioselän alueella aines on kuitenkin hiekkavaltaisempaa. Pohjavesipinta näkyy tutkauksissa lähinnä pohjavesialueiden reunaosissa. Lajittuneen kerrospaksuudet ovat pohjavesialueella A paksut, ja muodostuman jyrkkä selänne kohoaa selvästi ympäristöstään. Pohjavesialueilla B ja C muodostuma muuttuu laakeammaksi ja kerrospaksuudetkin ovat melko matalia. Tutkausten ja maastotarkastelujen perusteella pohjavesialueet A, B
ja C sijoittuvat samaan muodostumaan ja muodostavat hydrogeologisen kokonaisuuden.
Sarrioselkä A:n ja Sarrioselkä C:n pohjavesialueilla on lisäksi tehty kesällä 2018 lähdeinventointi.
Inventoidut kohteet on esitetty kartalla kuvassa 38. Sarrioselkä A:n pohjavesialueella sijaitseva
kohde käsittää laajan lähteikön, johon pohjavedet purkautuvat pohjoisrinteen alta laajoina tihkupintoina. Kohteessa esiintyy runsaasti lahopuuta, ja runsaaseen sammallajistoon kuuluvat mm. hetehiirensammal, hetesirppisammal, purolähdesammal, suonihuopasammal ja kinnassammalet sekä
erilaiset lehväsammalet. Läheisellä vedenottamolla ei ole ollut vaikutusta kohteen luonnontilaisuuteen. Sarrioselkä C:n pohjavesialueella sijaitseva kohde käsittää avolähteen, tihkupinnan ja lähdepuron. Pohjavesivaikutteisuutta ilmentävässä sammallajistossa esiintyvät mm. hetehiirensammal,
hetesirppisammal ja erilaiset lehväsammalet.
Johtopäätökset
Pohjavesialueilla tehtyjen maatutkaluotausten ja maastotarkastelujen perusteella muodostuman aines on hiekkavaltaista. Pohjavesialueet sijoittuvat samaan hydrogeologiseen kokonaisuuteen, ja ne
tulee siten yhdistää. Sarrioselkä A:n pohjavesialueella sijaistee vedenottamo, joten yhdistetty pohjavesialue on vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue. Lisäksi yhdistetyllä pohjavesialueella sijaitsevat lähteet ovat kesällä 2018 tehtyjen inventointien perusteella E-luokan tarkoittamia pohjavedestä suoraan riippuvaisia, luonnontilaisia, merkittäviä ja muun lainsäädännön nojalla suojeltuja
maaekosysteemejä. Yhdistetty pohjavesialue tulee siten luokitella 1E-luokkaan. Yhdistetyn alueen
nimi on Sarrioselkä, ja sen uusi tunnus on 12320113.
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Kuva 37. Sarrioselkä A:n, B:n ja C:n pohjavesialueilla luodattujen maatutkalinjojen sijainnit.
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Kuva 38. Yhdistetyn pohjavesialueen uusi ehdotettu rajaus ja inventoitujen lähteiden sijainnit.
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5. MAASTOTARKASTELUT
5.1 Ahmakangas (12320135)
Ahmakankaan III luokan pohjavesialue sijoittuu Kaihuan vaaran luoteispuolen rinteen rantakerrostumaan. Muodostuma ei juurikaan kohoa ympäristöstään. Aines on alueella maastotarkastelun perusteella pääosin hiekkavaltaista, mutta kerrospaksuudet ovat ohuet. Pohjaveden varastotilavuus jää
siten heikoksi, ja pohjaveden antoisuus jää pieneksi (alle 100 m3/d). Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta arvioitiin alueella heikoiksi. Pohjavesialueen ei katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, ja se voidaan poistaa luokituksesta. Pohjavesialueen kartta
on esitetty liitteessä 1.

5.2 Harjunpalo (12320501)
Harjunpalon III luokan pohjavesialue sijoittuu luode-kaakkosuuntaiseen harjujaksoon,
ja käsittää deltamaisesti levinneen, soraisesta hiekasta koostuvan harjumuodostuman. Muodostuma kohoaa selvästi ympäristöstään ja sen lakikorkeus on noin kymmenen metriä. Maastotarkastelun perusteella muodostumaan liittyy myös kivisestä
sorasta koostuvia ydinselänteitä. Muodostuma on kerrostunut kallioiden kylkeen ja
niiden väliseen laaksomaiseen painanteeKuva 39. Rantakerrostumia Harjunpalon pohjavesialuseen. Muodostuman pinnassa on rantakereella.
rostumia (kuva 39). Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on noin 710 m3/d. Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen
kannalta ovat alueella hyvät, ja pohjavesialueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Alue tulee siten luokitella 2-luokkaan. Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 2.

5.3 Honkalampi (12320152)
Honkalammen III luokan pohjavesialue sijaitsee Kemijärven keskustan eteläpuolella sijaitsevassa,
melko pienialaisessa harjumuodostumassa. Maastotarkastelun perusteella alue on matala ja pienialainen ja aines koostumukseltaan vaihtelevaa. Merkittävä osa pohjaveden yläpuolisesta lajittuneesta
aineksesta on maa-ainestenottamisen myötä kaivettu pois, jolloin pohjaveden varastotilavuus jää
heikoksi. Muodostuma vaikuttaa myös epäyhtenäiseltä, ja olosuhteet pohjaveden muodostumisen
ja varastoitumisen kannalta arvioitiin heikoiksi. Alue voidaan siten poistaa pohjavesialueluokituksesta. Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 3.

5.4 Kalliojärvi (12320151) ja Kolmiloukkosenlampi (12320150)
Kalliojärven ja Kolmiloukkosenlammen III luokan pohjavesialueet sijoittuvat pohjois-eteläsuuntaiseen harjumuodostumaan, jonka pinnassa on paikoin runsaasti lohkareita. Pienialainen Kolmiloukkosenlampi sijoittuu valtaosan alueesta muodostavan Kalliojärven pohjoispuolelle. Alueiden välissä
on matala uoma, jonka ei katsota katkaisevan muodostumaa. Kalliojärven pohjavesialueen pohjoispäässä sijaitsee lähde, josta on talvella 2018 tehty virtaamamittaus. Virtaamamittauksen mukaan
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pohjavettä purkautuu noin 200 m3/d, ja pohjavesialue soveltuu siten yhdyskuntien vedenhankintaan.
Lisäksi lähde on kesällä 2018 tehdyn inventoinnin perusteella E-luokan tarkoittama pohjavedestä
suoraan riippuvainen, luonnontilaisen kaltainen, merkittävä ja muun lainsäädännön nojalla suojeltu
ekosysteemi. Lähde käsittää avolähteen, tihkupinnan ja lähdepuron. Lähteen sammallajistossa
esiintyvät mm. hetehiirensammal, purolähdesammal ja kinnassammalet sekä erilaisia lehväsammalia.
Kalliojärvi ja Kolmiloukkosenlampi muodostavat hydrogeologisen kokonaisuuden, ja alueet tulee siten yhdistää. Lisäksi yhdistetyn alueen rajausta korjataan kaakkoisosasta siten, että rajaus tuodaan
lähemmäksi rantaviivaa. Yhdistetty pohjavesialue luokitellaan 2E-luokkaan. Alueen nimeksi tulee
Kalliojärvi ja sen uusi tunnus on 12320181. Pohjavesialueiden rajaukset on esitetty liitteessä 4.

5.5 Lattiavaara (12320142)
Lattiavaaran III luokan pohjavesialue sijaitsee uoman erottamana Rättivaaran pohjavesialueen itäpuolella. Lattiavaaran muodostuma sijoittuu epäyhtenäiseen harjujakson sivuhaaraan, joka idässä
sulautuu Lattiavaaran moreenimuodostuman kylkeen. Pohjavesialue on pienialainen, ja sen laskennallinen antoisuus on alle 100 m3/d. Pohjavesialueen ei katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan ja se voidaan siten poistaa luokituksesta. Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 5.

5.6 Misi-Raaka A ja B (12320108A ja 12320108B)
Misi-Raaka A:n ja B:n pohjavesialueet sijoittuvat luode-kaakkosuuntaiseen harjumuodostumaan,
joka käsittää geomorfologialtaan monimuotoisen ja laajan kokonaisuuden. Luoteispäästään kapea
harjuselänne laajenee alueen keskiosassa suureksi harjulaajentumaksi, jonka päällä on runsaasti
paksuja tuulikerrostumia. Muodostuman pinnassa on myös rantakerrostumia (kuva 40). Misi-Raaka
A on luokiteltu I luokkaan ja se muodostaa alueen koillispuolisen puoliskon. Alueella sijaitsee käytössä oleva Napapiirin Vesi Oy:n Misin vedenottamo. III luokkaan luokiteltu Misi-Raaka B käsittää
muodostuman lounaan puoleisen osan. Maastotarkastelun perusteella pohjavesialueet muodostavat hydrogeologisen kokonaisuuden, ja ne tulee siten yhdistää. Yhdistetyn pohjavesialueen rajausta
korjataan hieman länsipuolelta, jossa ulkopuolelle rajataan tiiviistä maakerroksista koostuva alue.
Yhdistetyn pohjavesialueen nimeksi tulee Misi-Raaka ja sen uusi tunnus on 12320108. Pohjavesialue luokitellaan 1-luokkaan. Pohjavesialueiden rajaukset on esitetty liitteessä 6.

Kuva 40. Rantakerrostumia Misi-Raaka
B:n pinnassa.
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5.7 Multavaara (12320163)
Multavaaran III luokan pohjavesialue sijoittuu luode-kaakkosuuntaiseen harjumuodostumaan, joka
kohoaa ympäristöstään noin 15-25 metriä (kuva 41). Aines on pinnassa hiekkaista varsinkin alueen
eteläosassa. Pohjavesialueelle ei päästy tekemään maaperäkairauksia huonokuntoisen tiestön
vuoksi. Maastotarkastelun perusteella muodostuma kuitenkin kohoaa selvästi ympäristöstään ja kerrospaksuudet vaikuttavat melko suurilta varsinkin alueen kaakkoispäässä. Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on noin 340 m3/d ja olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen
kannalta ovat hyvät. Alueen katsotaan siten soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialue tulee siten luokitella 2-luokkaan. Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 7.

Kuva 41. Multavaaran eteläosassa harjuselänne kohoaa selvästi ympäristöstään.

5.8 Syyräkinmaa (12320144)
Syyräkinmaan III luokan pohjavesialue sijoittuu Syyräkinmaan kohouman luoteispuolelle, ja sisältää
pääosin moreenimaista ainesta. Muodostuma on matala ja peruskallion pinta on alueella lähellä
maanpintaa, minkä vuoksi alueen varastotilavuus jää heikoksi. Pohjavesialue on pienialainen ja sen
laskennallinen antoisuus on noin 80 m3/d. Pohjavesialueen ei heikon varastotilavuutensa ja pienen
antoisuutensa vuoksi katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan ja se voidaan poistaa pohjavesialueluokituksesta. Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 8.

5.9

Tarsavaara etel. (+ niskalampi) (12320130)

Tarsavaaran III luokan pohjavesialue sijaitsee vaarojen väliin kerrostuneessa, luode-kaakkosuuntaisessa harjumuodostumassa. Maaperäkairausten tekeminen alueella ei ollut mahdollista huonojen
kulkuyhteyksien vuoksi, joten alueella tehtiin maastotarkastelu sekä lähdeinventointi. Pohjavesialueen keskiosassa sijaitsee vanhoja maa-ainestenottamisalueita, joista tehtyjen havaintojen perusteella aines on pääosin hiekkaista, ja mukana on paikoin myös pyöristyneitä kiviä. Alueella sijaitsee
vanha havaintoputki, josta ei kuitenkaan pystynyt tekemään antoisuuspumppausta putken rakenteen
vuoksi. Putkesta pystyttiin kuitenkin mittaamaan pohjavedenpinta, joka oli 1,26 metrin syvyydessä
maanpinnasta.
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Pohjavesialueella on useita luonnontilaisia tai luonnontilaisen
kaltaisia lähteitä, joiden sammallajistoon kuuluvat mm. hetehiirensammal, kinnassammalet, punasirppisammal, hetesirppisammal, purolähdesammal ja erilaisia lehväsammalia. Pohjavettä purkautuu alueella myös kartoitettujen lähteiden ulkopuolella, sillä Hevoskurun kohdalla harjuselänne on jyrkkä, ja
pohjavettä purkautuu sen eteläpuolelle useammasta pisteestä
(kuva 42). Pohjaveden purkautumispisteitä havainnoitiin lämpökameran (Flir E5) avulla. Alueen lähteet ovat lähdeinventoinnin perusteella edustavat pohjavesiluokan E tarkoittamia
pohjavedestä suoraan riippuvaisia, merkittäviä, luonnontilaisia
ja muun lainsäädännön nojalla suojeltuja maa- tai pintavesiekosysteemejä.
Maastotarkastelun perusteella olosuhteet pohjaveden varastoitumisen ja muodostumisen kannalta ovat alueella hyvä. Alueella myös muodostuu pohjavettä, mikä näkyy runsaana lähteisyytenä. Lisäksi pohjavesialueella sijaitsevat lähteet ja lähteiköt ovat E-luokan tarkoittamia ekosysteemejä. Pohjavesialueen katsotaan siten soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan ja se tulee luokitella 2E-luokkaan. Pohjavesialueen nimi
muutetaan yksinkertaisempaan muotoon Tarsavaara. Lisäksi
pohjavesialueen tarpeettoman laajaa rajausta tuodaan vaaran
rinteiltä hieman lähemmäs varsinaista harjumuodostumaa.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 9.

5.10

Kuva 42. Pohjavesi purkautuu Tarsavaaran harjuselänteen alareunasta useina lähteinä ja lähdepuroina.

Ulkuniemi (12320156)

Ulkuniemen III luokan pohjavesialue sijoittuu itä-länsisuuntaiseen hiekkamuodostumaan, joka työntyy niemenä Kemijärveen. Muodostuma kohoaa ympäristöstään noin viisi metriä. Kemijärven säännöstelyn myötä matalan muodostuman reunaosat ovat jääneet veden alle. Kerrospaksuudet ovat
pohjavesialueella matalat, jolloin pohjaveden varastotilavuus jää pieneksi. Pohjavesialueen ei katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, ja se voidaan siten poistaa pohjavesialueluokituksesta. Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 10.
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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 19.
Taulukko 19. Yhteenveto Kemijärven kaupungin pohjavesialueilla tehdyistä tutkimuksista.
Pohjavesialueen
Tunnus
Luokka Tutkimus
Johtopäätös
nimi

Uusi
luokka

Ahmakangas

12320135

III

maastotarkastelu

ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan

Ahvenlampi

12320137

III

maaperäkairaus, antoisuuspumppaus,
maastotarkastelu

Ailanganniemi

12320158

III

maastotarkastelu

Harjunpalo

12320501

III

maastotarkastelu

soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E), yhdistetään Ahvenlampi ja Rekoolimaa
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, yhdistetään Ailanganniemi ja Raudankangas
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan

Honkalampi

12320152

III

maastotarkastelu

ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan

Juujärvi

12320119

III

soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan

2

Kalliojärvi

12320151

III

maaperäkairaus
(Poski2), maastotarkastelu
maastotarkastelu,
virtaamamittaus, lähdeinventointi

2E

Ketola A

12320115A

III

maastotarkastelu,
maatutkaluotaus

Soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E), yhdistetään Kalliojärvi ja Kolmiloukkosenlampi
yhdistetään A+B, luokitellaan lisäksi E-luokkaan (2E)

Ketola B

12320115B

II

yhdistetään A+B, luokitellaan lisäksi E-luokkaan (2E)

2E

Kolmiloukkosenlampi

12320150

III

maastotarkastelu,
maatutkaluotaus,
lähdeinventointi
maastotarkastelu

2E

Kuivahaaranpalo

12320133

III

maastotarkastelu,
virtaamamittaus, lähdeinventointi

Lapalionkangas

12320504

III

Lattiavaara

12320142

III

maaperäkairaus
(Poski2), antoisuuspumppaus, maastotarkastelu
maastotarkastelu

Soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E), yhdistetään Kalliojärvi ja Kolmiloukkosenlampi
Soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E), yhdistetään Petäjikköpalo ja Kuivahaaranpalo
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan
ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan

poisto
2E

2
2
poisto

2E

2E

2

poisto
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Pohjavesialueen
nimi

Tunnus

Leviäselkä

12320153

Misi-Raaka A

Luokka

Tutkimus

Johtopäätös

III

maaperäkairaus,
maastotarkastelu

soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan

2

12320108A

III

maastotarkastelu

yhdistetään A+B, rajausmuutos

1

Misi-Raaka B

12320108B

I

maastotarkastelu

yhdistetään A+B, rajausmuutos

1

Morkankangas

12320127

III

maastotarkastelu,
maatutkaluotaus

soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan

2

Multavaara

12320163

III

maastotarkastelu

soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan

2

Oilunganniemi

12320157

III

maaperäkairaus

ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan

Palovarvikko

12320502

III

maaperäkairaus,
maastotarkastelu

soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan

2

Parvaharju

12320147

III

maastotarkastelu

2

Petäjikköpalo

12320134

III

maaperäkairaus, lähdeinventointi

Purnukangas

12320160

III

maaperäkairaus
(Poski2)

soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, yhdistetään Parvaharju
ja Päriharju
Soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E), yhdistetään Petäjikköpalo ja Kuivahaaranpalo
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan

Päriharju

12320146

III

Pärijärvi

12320145

III

maaperäkairaus, antoisuuspumppaus ,
maastotarkastelu
maaperäkairaus

Raudankangas

12320159

III

Reinikanperä

12320155

III

Rekoolimaa

12320136

III

maastotarkastelu,
virtaamamittaus, lähdeinventointi

Ruokovaara

12320125

III

maaperäkairaus, antoisuuspumppaus

Rättiharju

12320141

III

Sarriojärvi

12320149

III

Sarrioselkä A

12320113A

II

maaperäkairaus, antoisuuspumppaus ,
maastotarkastelu
maastotarkastelu,
maatutkaluotaus,
lähdeinventointi
maastotarkastelu,
maatutkaluotaus,
lähdeinventointi

maaperäkairaus, antoisuuspumppaus ,
maastotarkastelu
maaperäkairaus, antoisuuspumppaus

soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, yhdistetään Parvaharju
ja Päriharju
ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, yhdistetään Ailanganniemi ja Raudankangas
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan

Uusi
luokka

poisto

2E

2
2
poisto
2
2

soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E), yhdistetään Ahvenlampi ja Rekoolimaa
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan

2E

soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan

2

soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E)
yhdistetään A+B+C, luokitellaan
lisäksi E-luokkaan (1E)

2E

2

1E
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Pohjavesialueen
nimi

Tunnus

Sarrioselkä B

12320113B

Sarrioselkä C

Luokka

Tutkimus

Johtopäätös

Uusi
luokka

I

maastotarkastelu,
maatutkaluotaus

yhdistetään A+B+C, luokitellaan
lisäksi E-luokkaan (1E)

1E

12320113C

III

yhdistetään A+B+C, luokitellaan
lisäksi E-luokkaan (1E)

1E

Syyräkinmaa

12320144

III

maastotarkastelu,
maatutkaluotaus,
lähdeinventointi
maastotarkastelu

ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan

poisto

Tarsavaara etel.
(+ niskalampi)

12320130

III

maastotarkastelu,
lähdeinventointi

soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E), rajausmuutos, nimimuutos -> Tarsavaara

2E

Tervamaa

12320120

III

12320154

III

soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E)
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan

2E

Tuohilammit

maaperäkairaus, antoisuuspumppaus,
lähdeinventointi
maaperäkairaus

Ulkuniemi

12320156

III

maastotarkastelu

ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan

poisto

Vilmavaara

12320161

III

maaperäkairaus

ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan

poisto

Vuostimojärvi

12320123

III

maaperäkairaus
(Poski2), antoisuuspumppaus, maastotarkastelu

soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan

2

2
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