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Esitys pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutoksista Rovaniemen
kaupungissa

Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja
merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) uudessa 2 a luvussa, joka on
tullut voimaan 1.2.2015. Lain mukaan alueelliset elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukset (ELY-keskukset) vastaavat pohjavesialueiden kartoituksesta ja
luokituksesta sekä pohjavesialuetiedon ylläpidosta. Tämän lainsäädännön muutoksen
myötä kaikkia aikaisemmin luokiteltuja pohjavesialueita tarkastellaan niiden
suojelutarpeen ja vedenhankinnan käyttöön soveltuvuuden kannalta kuin ne
määriteltäisiin ensimmäisen kerran.
1-luokkaan kuuluvat alueet ovat vedenhankintaa varten tärkeitä pohjavesialueita,
joiden vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan
taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 m3/vrk tai yli viidenkymmenen
ihmisen tarpeisiin. 2-luokkaan luokitellaan muut vedenhankintakäyttöön soveltuvat
pohjavesialueet, jotka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa
perusteella soveltuvat 1-luokan mukaiseen käyttöön. Lisäksi E-luokkaan luokitellaan
pohjavesialueet, joiden pohjavedestä jokin luonnontilainen, merkittävä ja muun
lainsäädännön nojalla suojeltu pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen
(1E, 2E tai E). Luokka III poistuu käytöstä, ja siihen kuuluvat alueet joko luokitellaan
uudelleen luokkiin 1, 2 tai E, tai poistetaan pohjavesialueluokituksesta.
Pohjavesialueluokat ilmaistaan jatkossa arabialaisin numeroin, jotta uusien
säännösten perusteella luokitellut alueet voidaan erottaa aikaisemmin luokitelluista
alueista.
Tässä esityksessä on tarkasteltu kaikki Rovaniemen pohjavesialueiden luokitukset.
Ahonselän (12699260) pohjavesialueen luokituksen nostaminen
Ahonselän
III
luokan
pohjavesialue
sijoittuu
koillis-lounassuuntaiseen
harjumuodostumaan, jonka eteläosassa on pinnassa runsaasti lohkareita.
Pohjavesialueella tehtyjen maaperäkairausten mukaan maaperän aines on pääosin
hiekkaa ja hienoa hiekkaa. Kerrospaksuudet vaihtelivat kairauspisteissä noin 7-14
metrin välillä. Pohjaveden pinta oli niin syvällä, ettei antoisuuspumppausta pystytty
tekemään. Maaperätietojen ja alueen geologisten ominaisuuksien perusteella
olosuhteet pohjaveden muodostumiselle ja varastoitumiselle ovat melko hyvät.
Pohjavesialue tulee siten luokitella 2-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteenä 1.
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Ahvenvaaran (12699280) pohjavesialueen rajaaminen ja luokitteleminen 1luokkaan
Ahvenvaaran alueella on tehty pohjavesiselvityksiä vuonna 2006. Aluetta ei ole rajattu
pohjavesialueeksi, mutta tehtyjen tutkimusten mukaan pisteestä UP711 saadaan
pohjavettä jatkuvassa käytössä arviolta 700 m3/d. Alue on maastotarkastelun
perusteella laakea, deltamainen muodostuma, jonka pintaosat ovat rantavoimien
muokkaamia. Tämä näkyy muodostuman pinnalla matalina rantavalleina. Tutkittu
vedenottamonpaikka sijaitsee alueen pohjoisreunassa, jossa rinne laskee suota kohti.
Korkeusero on noin 10-15 metriä. Itää kohti kuljettaessa muodostuman pintaa
ilmaantuu kivisyyttä. Alueelle tehtiin maastokäynti syksyllä 2017, jonka perusteella
alueelle tehtiin pohjavesialueen rajaus. Alueelle ei vielä ole rakennettu vedenottamoa,
mutta pisteelle UP711 on myönnetty vedenottolupa (700 m3/d). Alue tulee siten rajata
pohjavesialueeksi ja se luokitellaan 1-luokkaan. Alueen nimeksi tulee Ahvenvaara ja
sen tunnus on 12699280.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteenä 2.
Aittavaaran (12699180) pohjavesialueen luokitteleminen E-luokkaan
Aittavaaran III luokan pohjavesialue sijoittuu Aittavaaran eteläpuolelle
kerrostuneeseen, pienialaiseen harjumaiseen muodostumaan. Pohjavesialueen ei
katsota moreenimaisen aineksensa ja pienen antoisuutensa (alle 100 m3/d) perusteella
soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, mutta alueen luoteisrajalla sijaitseva lähde
on inventoinnin perusteella luonnontilainen, merkittävä, pohjavedestä suoraan
riippuvainen ja muun lainsäädännön nojalla suojeltu maa- tai pintavesiekosysteemi.
Pohjavesialue tulee siten luokitella E-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteenä 3.
Elättijoen (12699194) ja Elättijärvi C:n
yhdistäminen ja luokituksen nostaminen

(12699219C)

pohjavesialueiden

Elättijoen III luokan pohjavesialue sijaitsee lähes itä-länsisuuntaisessa
harjumuodostumassa, joka rajautuu suoalueisiin. Elättijärvi C:n III luokan
pohjavesialue sijaitsee Elättijoen itäpuolella ja sijoittuu samaan harjujaksoon. Elättijoen
pohjavesialueella kesällä 2017 tehtyjen maaperäkairausten perusteella alueella on
melko paksut lajittuneen hiekan ja soran kerrokset. Elättijärvi C:n pohjavesialueella on
tehty maaperäkairauksia keväällä 2008. Niiden perusteella maaperän aines on
pääosin hiekkaa, jonka kerrospaksuus on paikoin noin 10 metriä ja alueelta on
saatavissa pohjavettä noin 200 m3/d.
Maaperäolosuhteiden ja alueiden geologisten ominaisuuksien perusteella
pohjavesialueiden katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Lisäksi
pohjavesialueet muodostavat geologisen kokonaisuuden, jolloin alueet tulee
ohjeistuksen (SYKE, 2016) mukaan yhdistää. Yhdistetty alue luokitellaan 2-luokkaan.
Yhdistetyn pohjavesialueen nimi on Elättijoki ja sen tunnus on 12699194.
Pohjavesialueiden vanhat rajaukset on esitetty liitteessä 4 ja uusi rajaus liitteessä 5.
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Elättijärvi A ja B (12699219A ja 12699219B) pohjavesialueiden yhdistäminen
Elättijärvi A ja B sijoittuvat Elättivaaran koillisrinteen rantakerrostumiin. Elättijärvi A on
luokiteltu II luokkaan ja B III luokkaan. Elättijärvi A:n antoisuuden on tutkittu olevan noin
120 m3/d ja alueen katsotaan soveltuvan vedenhankintaan. Auttin alueella on lisäksi
vedentarvetta. Elättijärvi A ja B sijoittuvat samaan geologiseen kokonaisuuteen, ja
ohjeistuksen (SYKE, 2016) mukaan alueet tulee siten yhdistää. Elättijärvi A:n alueella
on lisäksi luonnontilainen lähde ja siitä alkava puro, jonka lajistoon kuuluvat mm.
lähdelehväsammal, hetevarstasammal, särmälähdesammal ja kinnassammalet.
Lähteen katsotaan edustavan pohjavesiluokan E-tarkoittamaa pohjavedestä suoraan
riippuvaista, merkittävää maa- tai pintavesiekosysteemiä. Yhdistetty pohjavesialue
luokitellaan siten 2E-luokkaan. Yhdistetyn alueen nimeksi tulee Elättijärvi ja sen uusi
tunnus on 12699277.
Pohjavesialueiden vanhat rajaukset on esitetty liitteessä 4 ja uusi rajaus liitteessä 5.
Halvari A:n (12699228A) pohjavesialueen luokituksen muuttaminen E-luokkaan
Halvari A:n pohjavesialue sijoittuu harjumuodostumaan, joka koostuu matalasta
harjuselänteestä sekä siihen liittyvistä lievehiekoista ja rantakerrostumista.
Pohjavesialueen länsireunalla sijaitsee lähteikköalue. Pohjavesialueella tehdyn
maaperäkairauksen perusteella lajittuneen aineksen kerrokset ovat alueella melko
ohuet ja peruskallion pinta lähellä maanpintaa, minkä perusteella alueen ei katsota
soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialueen länsilaidassa sijaitsevan
lähteen kuitenkin on katsottu edustavan pohjavesiluokan E tarkoittamaa
luonnontilaista, pohjavedestä suoraan riippuvaista, merkittävää ja muun
lainsäädännön nojalla suojeltua maa- tai pintavesiekosysteemiä. Pohjavesialue tulee
siten luokitella E-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteenä 6.
Harrilammen (12699208) pohjavesialueen luokituksen muuttaminen E-luokkaan
Pohjavesialueen ei pienen antoisuutensa (alle 100 m3/d) vuoksi katsota soveltuvan
yhdyskuntien vedenhankintaan, mutta alueella tehdyn lähdeinventoinnin perusteella
alueen länsireunalla sijaitsevan lähteen katsotaan edustavan pohjavesiluokan E
tarkoittamaa luonnontilaista, pohjavedestä suoraan riippuvaista, merkittävää ja muun
lainsäädännön nojalla suojeltua maa- tai pintavesiekosysteemiä. Pohjavesialue tulee
siten luokitella E-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteenä 7.
Hete-Utsakan (12699221), Poojoen (12699220) ja Särkijärven (12699502)
yhdistäminen ja luokitteleminen 2E-luokkaan
Hete-Utsakan, Poojoen ja Särkijärven III luokan pohjavesialueet sijaitsevat Rovajärven
ampuma-alueen pohjoisosassa. Pohjavesialueet sijoittuvat pohjois-eteläsuuntaiseen
harjumuodostumaan, joka kohoaa selvästi ympäristöstään ja jonka pinnassa on monin
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paikoin suppia. Hete-Utsakka muodostaa alueen eteläosan, Poojoki keskiosan ja
Särkijärvi pohjoisosan. Poojoen ja Särkijärven rajalla kulkee matala Poojoen uoma.
Pohjavesialueilla tehtiin kesällä ja syksyllä 2017 maastotarkasteluja ja
maatutkaluotauksia, joiden avulla tarkasteltiin alueiden yhdistämiseen liittyviä asioita.
Maastotarkastelun ja maatutkaluotausten perusteella Hete-Utsakan, Poojoen ja
Särkijärven pohjavesialueet sijoittuvat samaan geologiseen kokonaisuuteen, jolloin ne
tulee ohjeistuksen (SYKE, 2016) mukaan yhdistää. Lisäksi Hete-Utsakan
pohjavesialueella sijaitsee kirkasvetinen Hete-Utsakka –niminen järvi, jonka kautta
alueen pohjavesi purkautuu lähteenä. Hete-Utsakasta alkavasta uomasta on vuona
1994 mitattu (siivikkomittaus) purkautuvan pohjavettä noin 7900 m3/d. Kesäkuussa
2017 tehdyn maastokäynnin perusteella Hete-Utsakan rannoilla havaittiin tyypillistä
pohjavesivaikutteista kasvillisuutta. Alueella esiintyvää lähdelajistoa edustavat mm.
hetehiirensammal, purolähdesammal ja lähdelehväsammal.
Pohjavesialueelta purkautuvan veden määrän perusteella yhdistetty pohjavesialue
luokitellaan 2-luokkaan. Lisäksi alueella sijaitsevan järven todettiin edustavan E-luokan
tarkoittamaa luonnontilaista, pohjavedestä riippuvaista, merkittävää ja muun
lainsäädännön nojalla suojeltua maa- tai pintavesiekosysteemiä, jolloin alue tulee
luokitella 2E-luokkaan. Yhdistetyn alueen nimeksi tulee Hete-Utsakka ja sen uusi
tunnus on 12699510.
Pohjavesialueiden vanhat rajaukset on esitetty liitteessä 8 ja uusi rajaus liitteessä 9.
Hierikkokosanselän (12699192) pohjavesialueen luokituksen nostaminen
Hierikkokosanselän III luokan pohjavesialue sijoittuu pohjois-eteläsuuntaiseen
harjumuodostumaan, joka rajoittuu lännessä Hierikko-Kosanselän vaaraan ja idässä
suoalueisiin. Pohjavesialueella sijaitsee lähteitä, joista tehtiin virtaamamittaukset.
Lähteiden antoisuus oli vähintään 200 m3/d, minkä perusteella alueen katsotaan
soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Lisäksi lähteet ovat luonnontilaisia,
merkittäviä, pohjavedestä suoraan riippuvaisia ja muun lainsäädännön nojalla
suojeltuja, jolloin pohjavesiluokan E mukaiset kriteerit täyttyvät. Pohjavesialue tulee
siten luokitella 2E-luokkaan. Lisäksi alueen nimi muutetaan peruskartan mukaan
selkeämpään muotoon Hierikko-Kosanselkä.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteenä 10.
Hietakankaan (12699257) pohjavesialueen luokituksen nostaminen
Hietankaan III luokan pohjavesialue on Kivalon vaarojen länsisivulle kerrostunut
harjumuodostuma. Muodostuma on deltamaisesti laajentunut ja sen tasanteilla ja
rinteillä on edustavia tuuli- ja rantakerrostumia. Pohjoisosassa on kalliopaljastumia.
Pohjavesialueella on 1990-luvulla tehty useita maaperäkairauksia, joiden perusteella
aines on hiekkavaltaista. Pohjavesialueelta saadaan pohjavettä yli 100 m3/d, jolloin sen
katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan.
Pohjavesialueen lounaisosassa sijaitsee lähteikköalue, joka koostuu pistemäisestä
lähteestä, siitä alkavasta purosta ja tihkupintamaisesta ympäristöstä. Kohde on
lajistollisesti monipuolinen ja pohjavesivaikutteisuutta sekä merkittävyyttä ilmentävät
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mm. hetehiirensammal, sirohuurresammal, pohjanhuurresammal, purosuikerosammal
ja hetekuirisammal. Kohteen katsotaan edustavan pohjavesiluokan E-tarkoittamaa
pohjavedestä suoraan riippuvaista, merkittävää, luonnontilaista ja muun
lainsäädännön nojalla suojeltua maa- tai pintavesiekosysteemiä. Pohjavesialue tulee
siten luokitella 2E-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteenä 11.
Hietavaaran (12699248) pohjavesialueen luokituksen nostaminen, rajausmuutos
ja nimimuutos
Hietavaaran III luokan pohjavesialue sijaitsee Rovajärven ampuma-alueen
lounaisosassa, Hautainmaan pohjavesialueen läntisenä jatkeena. Pohjavesialue on
ilmeisesti saumavyöhykkeeseen liittyvän harjujakson itä-länsisuuntainen osa, joka
käsittää suurehkon selänteen, selännelaajentumia, tasanteita, suppia ja
rantamuodostumia. Muodostuma kohoaa ympäristöstään korkeimmillaan 20-25
metriä. Pohjavesialueella tehtiin kesällä ja syksyllä 2017 maastotarkasteluja ja
maatutkaluotauksia, joiden perusteella alueen kerrospaksuudet ovat suuret, aines
lajittunutta ja olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat
hyvät. Lisäksi pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen rajausta tarkasteltiin
alueen länsipäässä, jossa muodostumisalueen rajauksessa on silmukka. Rajaus
korjataan silmukan osalta siten, että kosteikkoalue rajataan pois ja muodostumisalue
käsittää vain selänneosan. Tutkimusten mukaan pohjavesialue soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan ja se tulee siten luokitella 2-luokkaan. Alueen uusi nimi on Hietajärvi,
jotta se erottuu Rovaniemen alueella sijaitsevasta toisesta Hietavaara-nimisestä
pohjavesialueesta
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteenä 12.
Hietavaaran pohjavesialueiden A ja B (12699156A ja 12699156B) yhdistäminen ja
luokituksen muuttaminen 1E-luokkaan
Hietavaaran pohjavesialueet A ja B sijoittuvat harjujaksoon liittyvään laajaan
deltamuodostumaan. Hietavaara A:n alueella sijaitsee vedenottamo ja alue on
luokiteltu I luokkaan ja Hietavaara B III luokkaan. Pohjavesialueet A ja B sijoittuvat
samaan geologiseen kokonaisuuteen, ja ohjeistuksen (SYKE, 2016) mukaan alueet
tulee siten yhdistää. Hietavaara B:n alueella sijaitsee kaksi lähdettä, joista toinen on
karumpi avolähde ja toinen lajistoltaan rikkaampi ja tihkupintamaisempi kohde.
Lähteiden
lajistoihin
kuuluvat
mm.
pohjavesivaikutteisuutta
ilmentävät
hetehiirensammal, kinnassammalet, purolähdesammal ja purosuikerosammal.
Lähteiden katsotaan edustavan pohjavesiluokan E-tarkoittamaa pohjavedestä suoraan
riippuvaista, merkittävää, luonnontilaista ja muun lainsäädännön nojalla suojeltua maatai pintavesiekosysteemiä. Yhdistetty pohjavesialue luokitellaan siten 1E-luokkaan.
Yhdistetyn alueen nimi on Hietavaara ja uusi tunnus 12699156.
Pohjavesialueiden vanhat rajaukset on esitetty liitteessä 13 ja uusi rajaus liitteessä 14.
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Hirvasvaaran (12699229) pohjavesialueen luokituksen nostaminen
Hirvasvaaran III luokan pohjavesialue sijaitsee Rovajärven ampuma-alueen
länsiosassa. Pohjavesialue sijoittuu harjumuodostumaan, jonka länsiosa koostuu
luode-kaakkosuuntaisesta, selvästi ympäristöstään erottuvasta selänteestä. Selänne
on jonkin verran deformoitunut ja osaksi moreeni- ja lohkarepeitteinen. Alueella on
lisäksi rantavalleja ja suppia. Pohjavesialueen itäpuoliskon muodostavat
Liinastenkeron ja Sarvikeron harjuselänteet, jotka ovat korkeimmilta osiltaan supraakvaattisia. Suurien selänteiden lisäksi alueella on jyrkkämuotoisia lohkareisia
kumpuja, sandur-deltatasanteita, ylivirtausuomia, rantamuodostumia ja lukuisia
suppia. Pohjavesialueen itäpäässä Sarvikeron harjuselänne kiertää Pikku Hirvasselän
vaaran rinteen. Pohjavesialueella tehtiin kesällä ja syksyllä 2017 maastotarkasteluja ja
maatutkaluotauksia, joiden perusteella alueen kerrospaksuudet ovat suuret, aines
lajittunutta hiekkaa ja soraa. Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja
varastoitumisen kannalta ovat siten hyvät. Pohjavesialue soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan ja se tulee siten luokitella 2-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteenä 15.
Häpiäselän (12699110), Kaitapuljujen (12699195) ja Käyläkkälammen
pohjavesialueiden A ja B (12699501A ja 12699501B) yhdistäminen ja
luokitteleminen 1E-luokkaan
III luokan pohjavesialueet Kaitapuljut sekä Käyläkkälampi A ja B sijoittuvat samaan,
pitkähköön harjujaksoon. Kaitapuljut muodostaa alueen eteläosan ja Käyläkkälampi A
ja B alueen pohjoisosan. Näiden välissä sijaitsee Häpiäselän I luokan pohjavesialue,
jolla sijaitsee Napapiirin Vesi Oy:n Osman vedenottamo.
Pohjavesialueilla alueilla tehtiin maastotarkastelu alueiden yhdistämiseen liittyen.
Harjumuodostuman kerrospaksuus on paikoin suuri, mikä näkyy erityisesti
Kaitapuljujen alueella. Kaitapuljujen ja Häpiäselän rajalla kulkee matala oja, mutta
alueet kuuluvat samaan geologiseen kokonaisuuteen. Käyläkkälampi A:n ja
Häpiäselän välissä taas on kapea suo, jonka molemmin puolin kohoavat
harjuselänteet. Lajittuneen aineksen kerrokset jatkuvat suon allakin. Kaikki
pohjavesialueet sijoittuvat selvästi samaan geologiseen kokonaisuuteen ja ne tulee
siten ohjeistuksen mukaan yhdistää (SYKE, 2016). Yhdistetty pohjavesialue
luokitellaan Häpiäselän mukaan 1-luokkaan. Yhdistetyn alueen nimeksi tulee
Häpiäselkä ja sen tunnus on 12699511.
Pohjavesialueiden vanhat rajaukset on esitetty liitteessä 16 ja uusi rajaus liitteessä 17.
Härkinlammen (12699174) pohjavesialueen luokituksen nostaminen
Härkinlammen III luokan pohjavesialue sijaitsee pohjois-eteläsuuntaisessa
harjumuodostumassa, joka rajoittuu pääosin soihin. Harjuselänne on alueella
kapealakinen ja kohoaa ympäristöstään noin 5-10 metriä. Pohjavesialueella tehtyjen
maaperäkairausten perusteella varsinkin pohjavesialueen pohjoisosassa on hyvät
olosuhteet pohjaveden muodostumista ja varastoitumista varten, sillä alueella
vuorottelevat lajittuneen hiekan ja soran kerrokset. Pohjavesialueella suoritetun
ominaisantoisuuspumppauksen perusteella alueelta voidaan saada pohjavettä
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vähintään 200 m3/d, ja alue soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialue
tulee luokitella 2-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteenä 18.
Iisinkisaari A:n ja B:n (12699236A
yhdistäminen ja luokituksen nostaminen

ja

12699236B)

pohjavesialueiden

Iisinkisaaren pohjavesialueet A ja B sijoittuvat Ounasjoen itäpuoliseen
harjumuodostumaan. Alueella saattaa myös olla Ounasjoen jokikerrostumia.
Iisinkisaari A muodostaa alueen eteläpuoliskon ja B pohjoispään. Molemmat alueet on
luokiteltu III luokkaan. Pohjavesialueella tehdyn maaperäkairauksen perusteella
Iisinkiharju A:n maaperä koostuu pääosin paksuista lajittuneen hiekan ja soran
kerroksista. Pohjaveden pinta oli niin syvällä, ettei antoisuuspumppausta ole pystytty
tekemään, mutta kairauksessa saatujen maaperätietojen perusteella olosuhteet
pohjaveden varastoitumiselle ja muodostumiselle arvioitiin hyviksi. Pohjavesialueiden
A ja B katsottiin sijoittuvan samana geologiseen kokonaisuuteen, jolloin ne tulee
ohjeistuksen (SYKE, 2016) mukaan yhdistää. Yhdistetty pohjavesialue soveltuu
yhdyskuntien vedenhankintaan ja se tulee luokitella 2-luokkaan. Yhdistetyn
pohjavesialueen nimi on Iisinkisaari ja sen uusi tunnus on 12699236.
Pohjavesialueiden vanhat rajaukset on esitetty liitteessä 19 ja uusi rajaus liitteessä 20.
Imarin (12699154) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Imarin I luokan pohjavesialue sijaitsee pienialaisessa moreenimuodostumassa, jonka
laskennallinen antoisuus on noin 90 m3/d. Alueella on sijainnut Napapiirin Vesi Oy:n
vedenottamo (Imari), josta vedenotto on kuitenkin lopetettu. Pohjavesialuetta ei ole
enää tarkoitus käyttää vedenhankintaan ja vedenottamon rakenteet puretaan pois.
Pohjavesialue voidaan siten poistaa luokituksesta.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteenä 21.
Iso-Venejärvi A:n ja B:n (12699203A ja
yhdistäminen ja luokituksen nostaminen

12699203B) pohjavesialueiden

Iso-Venejärvi A ja B sijoittuvat luode-kaakkosuuntaiseen harjujaksoon. Molemmat
alueet on luokiteltu III luokkaan. Pohjavesialueiden A ja B kohdalla harjumuodostuma
erottuu selvästi ympäristöstään ja sisältää kapean selänneharjun lisäksi muun muassa
leveitä
selänteitä,
laajentumia,
suppia, sulamisvesiuomia,
raviineja
ja
rantamuodostumia. Molemmilla pohjavesialueilla sijaitsee lähteitä, joista tehtiin
virtaamamittauksia. Lähteiden antoisuus oli vähintään 200 m3/d, minkä perusteella
alue soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan. Lisäksi inventoinnin perusteella lähteet
ovat luonnontilaisia, merkittäviä, pohjavedestä suoraan riippuvaisia ja muun
lainsäädännön nojalla suojeltuja, jolloin pohjavesiluokan E mukaiset kriteerit täyttyvät.
Pohjavesialueet A ja B sijoittuvat samaan geologiseen kokonaisuuteen, ja ne tulee
siten ohjeistuksen (SYKE, 2016) mukaan yhdistää. Yhdistetty pohjavesialue
luokitellaan 2E-luokkaan ja sen nimeksi tulee Iso-Venejärvi ja sen uusi tunnus on
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12699203. Pohjavesialueiden vanhat rajaukset on esitetty liitteessä 22 ja uusi rajaus
liitteessä 23.
Isouoman (12699109) pohjavesialueen luokan laskeminen
Isouoman I luokan pohjavesialue sijoittuu pienialaiseen moreenimuodostumaan.
Alueella on sijainnut Napapiirin Vesi Oy:n Porokarin vedenottamo, joka on poistettu
käytöstä. Vedenottamoa ei käytetä myöskään varavedenottamona. Kaivorakenteet
kuitenkin jätetään paikoilleen, jolloin alueen voidaan edelleen katsoa soveltuvan
yhdyskuntien vedenhankintaan, vaikkei sillä nyt olekaan käyttöä. Pohjavesialue tulee
siten luokitella 2-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteenä 24.
Itä-Jouttiselän (12699275), Jouttiselän (12699242) ja Paljukan (12699241)
pohjavesialueiden yhdistäminen
Itä-Jouttiselkä, Jouttiselkä ja Paljukka muodostavat kokonaisuuden, joka koostuu
vaaran rinteen lajittuneen aineksen kerrostumista (Itä-Jouttiselkä) sekä rinteiden
välissä kulkevasta harjumuodostumasta (Jouttiselkä ja Paljukka). Kaikki kolme
pohjavesialuetta on luokiteltu II luokkaan ja tutkimusteen mukaan alueiden antoisuus
on vähintään 800 m3/d. Pohjavesialueiden katsotaan muodostavan geologisen
kokonaisuuden, sillä vaarojen välissä kulkevaan harjuun imeytyy vettä vaarojen
rinteiden valunnasta. Lisäksi pohjavesialueilla sijaitsee lähteitä, jotka ovat
luonnontilaisia, merkittäviä, pohjavedestä suoraan riippuvaisia ja muun lainsäädännön
nojalla suojeltuja. Siten pohjavesiluokan E mukaiset kriteerit täyttyvät. Yhdistetty
pohjavesialue luokitellaan 2E-luokkaan. Alue nimetään Jouttiseläksi ja sen tunnus on
12699242.
Pohjavesialueiden vanhat rajaukset on esitetty liitteessä 25 ja uusi rajaus liitteessä 26.
Jokilammit (12699131) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Hautainmaan (12699249) pohjavesialueen rajauksen muuttaminen

ja

Jokilammit sijoittuu pienialaiseen harjumuodostuman lievealueeseen. Pohjavesialue
on luokiteltu I luokkaan, ja alueella on sijainnut Puolustusvoimien porakaivo.
Vedenottamo ei ole enää käytössä, ja alueen ohuet kerrospaksuuden huomioiden
antoisuus jää pieneksi (alle 100 m3/d). Pohjavesialueen ei katsota soveltuvan
yhdyskuntien vedenhankintaan, ja se voidaan siten poistaa luokituksesta.
Hautainmaan 2-luokan pohjavesialue (luokitus tarkistettu jo keväällä 2017) sijaitsee
Jokilammit-alueen
pohjoispuolella.
Hautainmaan
pohjavesialueen
rajausta
pienennetään hieman lounaiskulmasta.
Pohjavesialueiden kartat on esitetty liitteessä 93.
Joutovaaran (12699202) pohjavesialueen luokituksen nostaminen
Joutovaaran III luokan pohjavesialue sijoittuu kahden vaaran väliin kerrostuneeseen
deltamaiseen muodostumaan. Pohjavesialueen länsireunassa on lähde.
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Pohjavesialueen pohjoisosassa on melko paksut lajittuneen hiekan kerrokset, joskin
välikerroksena on hienoa hiekkaa. Eteläkärjen tutkimuspisteessä lajittuneen aineksen
kerrokset taas ovat selvästi ohuemmat, mutta toisaalta piste sijaitsee lähellä
pohjavesialueen rajaa. Kummastakaan tutkimuspisteestä ei saatu pumpattua
pohjavettä, jolloin pisteiden antoisuuden selvittäminen on vaikeaa. Maaperätietojen
perusteella alueella on hyvät olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja
varastoitumisen kannalta, ja on mahdollista, että havaintoputken siiviläosa ei ole
toiminut kunnolla, jolloin antoisuuspumppauksen tekeminen ei ole onnistunut.
Pohjavesialueella sijaitsee lisäksi lähde, joka inventoinnin perusteella edustaa
pohjavesiluokan E tarkoittamaa luonnontilaista, merkittävää, pohjavedestä suoraan
riippuvaista ja muun lainsäädännön nojalla suojeltua maa- tai pintavesiekosysteemiä.
Maaperätietojen ja geologisten ominaisuuksien perusteella pohjavesialue soveltuu
yhdyskuntien vedenhankintaan ja se luokitellaan 2E-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteenä 27.
Juurakkojängän (12699139) pohjavesialueen luokan laskeminen
Juurakkojängän I luokan pohjavesialue sijoittuu Känsäpalon vaaran pohjoisrinteeseen.
Pohjavesialueella on sijainnut Napapiirin Vesi Oy:n Taipaleenkylän vedenottamo, joka
on poistettu käytöstä. Vedenottamoa ei käytetä myöskään varavedenottamona.
Kaivorakenteet kuitenkin jätetään paikoilleen, jolloin alueen voidaan edelleen katsoa
soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, vaikkei sillä nyt olekaan käyttöä.
Pohjavesialue tulee siten luokitella 2-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteenä 28.
Kaishannun (12699176) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Kaishannun III luokan pohjavesialue sijaitsee Marrasjärven itärannalle kerrostuneessa
harjumaisessa muodostumassa. Muodostuman rinne laskee jyrkästi kohti
Marrasjärveä varsinkin pohjavesialueen pohjois- ja keskiosissa. Pohjavesialueella
tehdyn maaperäkairauksen mukaan maaperän aines koostuu alueella pääosin melko
hienojakoisesta materiaalista, joka on kerrostunut moreenin päälle. Pohjaveden pintaa
ei tutkimuksessa havaittu ollenkaan. Pohjavesialueen ei siten katsota soveltuvan
yhdyskuntien vedenhankintaan ja se voidaan poistaa luokituksesta.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteenä 29.
Kalkkimaan (12699269) pohjavesialueen luokituksen nostaminen
Kalkkimaan II luokan pohjavesialue sisältää vaaran rinteen alapuolisia lajittuneen
aineksen kerroksia. Pohjavesialueella on kaksi Napapiirin Vesi Oy:n vedenottamoa,
UP1015 ja UP1017, joista on vuonna 2016 otettu pohjavettä yhteensä noin 300 m3/d.
Pohjavesialuetta käytetään yhdyskuntien vedenhankintaan, joten se tulee luokitella 1luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteenä 30.
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Kampsajärven (12699283) pohjavesialueen rajaaminen ja luokitteleminen 1luokkaan, Kampsavaaran (12699159) pohjavesialueen rajausmuutos ja
Särkiselän (12699143) pohjavesialueen luokitteleminen 1E-luokkaan
Kampsavaaran ja Särkiselän I luokan pohjavesialueet sijoittuvat Kampsavaaran
ympärille. Lisäksi Kampsavaaran lounaisrinteen alapuolella, pohjavesialuerajauksen
ulkopuolella, sijaitsee Napapiirin Vesi Oy:n vedenottamo UP71B. Pohjavettä otetaan
noin 230 m3/d. Vedenottamon ympärille rajataan uusi pohjavesialue, jonka nimi on
Kampsajärvi ja tunnus 12699283.
Kampsavaaran I luokan pohjavesialueen rajaus tarkennetaan maastotarkastelun
perusteella lounaanpuoleiselta osalta. Pitkälle vaaran rinteeseen ulottunutta rajausta
kavennetaan hieman. Pohjavesialueen luokitus ei muutu, ja se luokitellaan siten
jatkossakin 1-luokkaan.
Särkiselän pohjavesialueella on tehty lähdeinventointi kesällä 2016, jonka perusteella
alueella sijaitsevan avolähteen katsottiin edustavan E-luokan tarkoittamaa
luonnontilaista, merkittävää, pohjavedestä suoraan riippuvaista ja muun
lainsäädännön nojalla suojeltua maa- tai pintavesiekosysteemiä. Pohjavesialue
luokitellaan siten 1E-luokkaan.
Kampsavaaran vanha rajaus on esitetty liitteessä 31 ja uusi rajaus liitteessä 32.
Kampsajärven ja Särkiselän rajaukset on esitetty liitteessä 32.
Kankaanpään pohjavesialueiden A ja B (12699234A ja 12699234B) yhdistäminen
ja luokituksen nostaminen sekä Kankaanpää C:n (12699234C) pohjavesialueen
poistaminen luokituksesta
Kankaanpään III luokan pohjavesialueet A, B ja C sijaitsevat Ounasjoen itärannalle
kerrostuneessa harjumuodostumassa. Kankaanpää A muodostaa alueen pohjoisosan,
B keskiosan ja C eteläisen osan. Pohjavesialueelle B tehdyn maaperäkairauksen
perusteella alueen aines koostuu paksuista lajittuneen hiekan ja soran kerroksista.
Pohjaveden pinta oli liian syvällä antoisuuspumppauksen tekemistä ajatellen, mutta
maaperätietojen ja alueen geologisten ominaisuuksien perusteella olosuhteet
pohjaveden muodostumiselle ja varastoitumiselle ovat hyvät. Pohjavesialueet A ja B
sijoittuvat samaan geologiseen kokonaisuuteen ja ne tulee siten ohjeistuksen (SYKE,
2016) mukaisesti yhdistää. Yhdistetty alue soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan ja
se tulee luokitella 2-luokkaan. Yhdistetyn alueen nimi on Kankaanpää ja sen uusi
tunnus on 12699234.
Muista alueista erillinen Kankaanpää C on antoisuudeltaan pieni alue, joka ei sovellu
yhdyskuntien vedenhankintaan ja se voidaan poistaa luokituksesta.
Pohjavesialueiden vanhat rajaukset on esitetty liitteessä 33 ja uusi rajaus liitteessä 34.
Karhukurunlaki A:n (12699197A) pohjavesialueen luokituksen nostaminen ja
Karhukurunlaki B:n (12699197B) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Karhukurunlaen III luokan pohjavesialueet A ja B sijoittuvat Kärpänlaukkavaaran ja
Karhukurunlaen vaarojen rinteille ja niiden väliseen laaksoon. Karhukurunlaki A
sijoittuu
Kärpänlaukkavaaran
etelärinteen
jatkeeksi
kerrostuneeseen
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harjumuodostumaan. Karhukurunlaki B taas sijoittuu suurimmaksi osaksi
Karhukurunlaen pohjoisrinteeseen, johon on kerrostunut rantahiekkoja sekä
mahdollisesti pohjavesialueella A sijaitsevan harjun lievehiekkoja.
Lajittuneen hiekan ja soran kerrokset ovat Karhukurunlaki A:n tutkimuspisteessä melko
paksut, ja vaikka antoisuus jäi vähäiseksi (noin 20-30 m3/d), maaperätietojen
perusteella olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat
silti melko hyvät. Maaperäkairauksia ei ollut pohjavesialueella mahdollista sijoittaa
antoisampiin paikkoihin. On myös mahdollista, ettei havaintoputken siiviläosa ole
toiminut oikein. Maaperätietojen ja alueen geologisten ominaisuuksien perusteella
pohjavesialueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, ja se tulee siten
luokitella 2-luokkaan.
Karhukurunlaki B sijoittuu pääosin vaaran rinteen rantakerrostumiin ja peruskallion
pinta on alueella melko pinnassa. Suurin osa alueen eteläosasta onkin
peruskalliopaljastumien aluetta. Pohjavesialueella tehdyn maastotarkastelun
perusteella alueen varastotilavuus arvioitiin melko pieneksi, eikä alueen katsottu
soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Karhukurunlaki B voidaan siten poistaa
pohjavesiluokituksesta.
Pohjavesialueiden kartat on esitetty liitteenä 35.
Karjalanjoen (12699224) pohjavesialueen luokitteleminen E-luokkaan
Karjalanjoen III luokan pohjavesialue sijaitsee pienialaisessa, luode-kaakkosuuntaisen
harjujakson osassa. Pohjavesialueen ei katsota pienen antoisuutensa (alle 100 m3/d)
vuoksi soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialueen luoteispäässä
sijaitsevan tihkupinnan on kuitenkin katsottu edustavan pohjavesiluokan E
tarkoittamaa luonnontilaista, pohjavedestä suoraan riippuvaista, merkittävää ja muun
lainsäädännön nojalla suojeltua maa- tai pintavesiekosysteemiä. Pohjavesialue tulee
siten luokitella E-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteenä 5.
Kemiläisperän (12699205) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Kemiläisperän III luokan pohjavesialue sijoittuu vaaran rinteen itäpuolelle, jossa
rantavoimat ovat muokanneet ainesta paikoin terassimaisiksi kerrostumiksi.
Maastotarkastelun perusteella kallionpinta on alueella lähellä maanpintaa ja
peruskalliopinta onkin näkyvissä alueen pohjoispäässä. Muodostuman pinnassa olevat
kivet ovat kulmikkaita, mikä viittaa huonosti lajittuneeseen, moreenimaiseen ainekseen
sekä kallion läheisyyteen. Olosuhteet pohjaveden muodostumiselle ja
varastoitumiselle ovat melko huonot. Lähdepurkaumia ei maastotarkastelussa
havaittu. Pienehkön muodostuman ei katsota soveltuvan yhdyskuntien
vedenhankintaan moreenimaisen aineksensa ja huonon varastotilavuutensa vuoksi.
Pohjavesialue voidaan siten poistaa luokituksesta.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteenä 36.

12/44

Kielivaara A:n (12699252A) pohjavesialueen luokituksen nostaminen
Kielivaara A:n III luokan pohjavesialue sijaitsee luode-kaakkosuuntaisessa
harjujaksossa. Harju on melko matala ja laakea ja sen pinnassa on rantamuodostumia.
Pohjavesialueen luoteispäässä Kielivaaran kohdalla muodostumalla on kallioydin.
Harjumuodostuman aines on tutkimusten perusteella pääosin hiekkaa.
Pohjavesialueella tehtyjen antoisuuspumppausten mukaan pohjavettä saadaan
tutkimuspisteistä vähintään 150-200 m3/d. Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja
varastoitumisen kannalta ovat alueella hyvät ja alue soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan. Pohjavesialue tulee luokitella 2-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteenä 37.
Kivivaaran (12699112) pohjavesialueen luokan laskeminen
Kivivaaran I luokan pohjavesialue sijoittuu pienialaiseen moreenimuodostumaan.
Alueella on sijainnut Napapiirin Vesi Oy:n Niesin vanha vedenottamo, joka on poistettu
käytöstä. Vedenottamoa ei käytetä myöskään varavedenottamona. Kaivorakenteet
kuitenkin jätetään paikoilleen, jolloin alueen voidaan edelleen katsoa soveltuvan
yhdyskuntien vedenhankintaan, vaikkei sillä nyt olekaan käyttöä. Pohjavesialue tulee
siten luokitella 2-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteenä 38.
Koiramännikkö A:n ja B:n (12699189A ja 12699189B) pohjavesialueiden
poistaminen luokituksesta
Koiramännikön III luokan pohjavesialueet A ja B käsittävät matalan harjumuodostuman
ja siihen liittyviä lievealueiden hiekkoja. Maaperäkairauksen mukaan lajittuneen
aineksen kerrokset jäävät Koiramännikkö A:n alueella ohuiksi ja pienialaisiksi.
Maastotarkastelu tukee tätä käsitystä. Pohjaveden pintaa ei tutkimuksessa havaittu.
Koiramännikkö B:n alue on hyvin pienialainen, eikä alue vaikuttanut maastotarkastelun
perusteellakaan potentiaaliselta. Pohjavesialueiden ei katsota soveltuvan
yhdyskuntien vedenhankintaan ja ne voidaan siten poistaa luokituksesta.
Pohjavesialueiden kartat on esitetty liitteenä 39.
Koiravaaran (12699281) pohjavesialueen rajaaminen ja luokitteleminen 2Eluokkaan
Kaihuan kylässä sijaitsevan Koiravaaran alueella on tehty pohjavesitutkimuksia
vuonna 2013. Tavoitteena on ollut löytää varavedenottopaikka Kaihuanjärven
vedenottamolle. Koiravaaran alue on laakea, hiekkavaltaisesta aineksesta koostuva
rantakerrostuma, jonka itäpäässä on lähde. Lähteen lähellä sijaitsee tutkimuspiste UP
1116, josta tehdyn koepumppauksen perusteella pohjavettä saataisiin jatkuvassa
käytössä arviolta 200 m3/d. Koiravaaraa ei ole rajattu pohjavesialueeksi, joten alueen
rajaamiseksi tehtiin maastokäynti syksyllä 2017. Maastokäynnin yhteydessä
inventoitiin tutkimuspisteen lähelle sijaitseva lähde. Lähde ja siitä alkava puro ovat
luonnontilaisia ja sisältävät melko paljon pohjavesivaikutteista sammallajistoa (muun
muassa kinnassammalet). Lähteen ja puron katsottiin edustavan pohjavesiluokan E-
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tarkoittamaa luonnontilaista, merkittävää, pohjavedestä suoraan riippuvaista ja muun
lainsäädännön nojalla suojeltua maa- tai pintavesiekosysteemiä. Alueelle on haettu
vedenottolupaa, mutta luvitus on vielä kesken. Pohjavesialueen katsotaan soveltuvan
yhdyskuntien vedenhankintaan, jolloin se luokitellaan 2E-luokkaan. Alueen nimeksi
tulee Koiravaara ja sen tunnus on 12699281.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteenä 40.
Kokkovaaran (12699503) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Kokkovaaran III luokan pohjavesialue sijaitsee luode-kaakkosuuntaisessa
harjumuodostumassa. Aluetta reunustavat Kokkolampi ja soistumat koillisessa ja
vaaranrinteet lounaassa. Pohjavesialue sijaitsee Rovajärven ampuma-alueella ja
osittain Kemijärven puolella. Tutkimusten perusteella lajittuneen aineksen kerrokset
ovat alueella ohuet ja peruskallionpinta nousee lähelle maanpintaa. Pohjavedenpintaa
ei tutkimuksissa havaittu ollenkaan. Olosuhteet pohjaveden muodostumiselle ja
etenkin varastoitumiselle arvioitiin alueella huonoiksi, eikä alueen siten katsota
soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialue voidaan siten poistaa
luokituksesta.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteenä 41.
Kontojärven (12699186) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Kontojärven III luokan pohjavesialue sijoittuu katkeilevaan ja matalaan harjumaiseen
muodostumaan, jonka aines on moreenimaista. Pohjavesialueella tehtiin
maastotarkastelu, jonka perusteella muodostuma on matala ja aines pääosin
moreenimaista. Pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen rajaus on alueella melko
laaja, eikä vastaa todellista tilannetta. Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja
varastoitumisen kannalta arvioitiin melko heikoiksi ja pohjavesialue voidaan siten
poistaa luokituksesta.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteenä 42.
Korkiapalon (12699138) pohjavesialueen luokan laskeminen
Korkiapalon I luokan pohjavesialue sijoittuu Korkiarakka-nimisen vaaran
lounaisrinteeseen. Pohjavesialueella sijaitsee Napapiirin Vesi Oy:n Taipaleenkylän
vanha vedenottamo, joka on poistettu käytöstä. Vedenottamoa ei käytetä myöskään
varavedenottamona. Kaivorakenteet kuitenkin jätetään paikoilleen, jolloin alueen
voidaan edelleen katsoa soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, vaikkei sillä nyt
olekaan käyttöä. Pohjavesialue tulee siten luokitella 2-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteenä 28.
Kroopinpalo-Palovaaran pohjavesialueiden A ja B (12699103A ja 12699103B)
yhdistäminen ja luokitteleminen 1E-luokkaan
Kroopinpalo-Palovaaran pohjavesialueet A ja B sijoittuvat lähes itä-länsisuuntaiseen
harjumuodostumaan. Molemmilla alueilla on vedenottamoita ja alueet on luokiteltu I
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luokkaan. Pohjavesialueet muodostavat geologisen kokonaisuuden, ja ohjeistuksen
(SYKE, 2016) mukaan alueet tulee siten yhdistää. Lisäksi alueella sijaitsee lähteitä,
joiden katsotaan edustavan pohjavesialueluokan E tarkoittamia luonnontilaisia,
merkittäviä, pohjavedestä suoraan riippuvaisia ja muun lainsäädännön nojalla
suojeltuja maa- tai pintavesiekosysteemejä. Yhdistetty pohjavesialue luokitellaan siten
1E-luokkaan ja sen nimeksi tulee Kroopinpalo-Palovaara. Pohjavesialueen uusi
tunnus on 12699103.
Pohjavesialueiden vanhat rajaukset on esitetty liitteessä 43 ja uusi rajaus liitteessä 44.
Kulpakon (12699118) pohjavesialueen luokituksen laskeminen
Kulpakon I luokan pohjavesialue sijaitsee moreenimaista ainesta sisältävän rinteen
alapuolella. Pohjavesialueella on sijainnut Napapiirin Vesi Oy:n vedenottamo, joka on
poistettu käytöstä. Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on kuitenkin noin 230
m3/d, jolloin sen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialue
tulee siten luokitella 2-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteenä 45.
Kurulan (12699184) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Kurulan III luokan pohjavesialue sijoittuu matalaan ja katkonaiseen muodostumaan,
jonka aines on pääosin moreenimaista. Muutoin muodostuma on katkeileva ja
varsinkin keskiosassa muodostuma häviää lähes kokonaan. Pohjois- ja eteläosine
mataliin selänteisiin liittyvät lajittuneemman aineksen alueet katsotaan siten
kokonaisuudesta irrallisiksi, eivätkä ne pienialaisuutensa vuoksi ole antoisuudeltaan
riittäviä. Pohjavesialueen ei siten katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan ja
se voidaan poistaa luokituksesta.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteenä 46.
Kuuselan (12699111) pohjavesialueen rajausmuutos
Kuuselan I luokan pohjavesialueelle tehtiin maastotarkastelu pohjavesialueen
rajauksen tarkistamiseksi, sillä alueelle merkitty vedenottamo (Perttaus, Napapiirin
Vesi Oy) näyttäisi karttatarkastelun perusteella sijaitsevan pohjavesialueen rajauksen
ulkopuolella. Vedenottamon sijainti varmistettiin maastokäynnin avulla ja
pohjavesialueen pohjois/koilliskulman rajausta muutetaan niin, että vedenottamo
sisältyy jatkossa pohjavesialueen rajauksen sisäpuolelle.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteenä 47.
Kuusivaaran (12699117) pohjavesialueen luokan laskeminen
Kuusivaaran pohjavesialue sijaitsee Kuusivaaran kaakkoisrinteessä. Pohjavesialue on
luokiteltu I luokkaan, mutta sillä ei sijaitse vedenottamoa. Alueen laskennallinen
antoisuus on noin 150 m3/d ja sen arvioidaan siten soveltuvan yhdyskuntien
vedenhankintaan ja alue luokitellaan siten 2-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteenä 48.
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Käyrämönjärvi A:n (12699209A) pohjavesialueen luokituksen nostaminen ja
rajausmuutos sekä Käyrämönjärvi B:n (12699209B) poistaminen luokituksesta
III luokan pohjavesialueet Käyrämönjärvi A ja B sijaitsevat Rovaniemen koillisosassa.
Käyrämönjärvi A sijoittuu pohjois-eteläsuuntaiseen harjumaiseen muodostumaan,
jossa on myös deltamaisia piirteitä sekä kame-muotoja. Käyrämönjärvi B on erillinen,
kosteikkoalueen erottama pienialainen alue Käyrämönjärvi A:n itäsivulla.
Käyrämönjärvi A:n eteläpuolella, pohjavesialuerajauksen ulkopuolella, sijaitsee
Tiaisen vedenottamo (Napapriirin Vesi Oy) ja alueella tehtiin maastotarkastelu
pohjavesialueen
rajauksen
muuttamiseksi.
Maastotarkastelun
perusteella
vedenottamo sijoittuu samaan geologiseen kokonaisuuteen pohjavesialueen kanssa,
jolloin rajaus on syytä muuttaa kattamaan vedenottamoalue. Käyrämönjärvi A
luokitellaan siten 1-luokkaan. Käyrämönjärvi B todettiin kokonaisuudesta erilliseksi
alueeksi, jonka antoisuus on pieni, eikä alue siten sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan. Alue voidaan poistaa luokituksesta.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteenä 48.
Lahnalammen (12699500) pohjavesialueen yhdistäminen Kienajajoki B:n ja C:n
pohjavesialueiden (12273161B ja 12273161BC) kanssa sekä luokituksen
nostaminen
Lahnalammen III luokan pohjavesialue sekä Kienajajoen III luokan pohjavesialueet B
ja C sijoittuvat samaan, luode-kaakkosuuntaiseen harjujaksoon. Kolarin kunnan
puolella sijaitsevat Kienajajoki B ja C muodostavat alueen luoteispuoliskon ja kuntien
rajalla sijaitseva Lahnalampi kaakkoispuoliskon. Harjujakso on kapealakinen ja sen
pinnassa on paikoin runsaasti lohkareita. Harjuun liittyy myös laajentumia, varsinkin
Lahnalammen pohjavesialueen kohdalla.
Tutkimusten perusteella maaperäolosuhteet ovat Kienajajoki B:n alueella pohjaveden
muodostumisen ja varastoitumisen kannalta hyvät, minkä lisäksi tutkimuspisteestä
PVP18 saadaan pohjavettä vähintään 200 m3/d. Kartta- ja maastotarkastelun
perusteella Kienajajoen pohjavesialueet B ja C sekä Lahnalammen pohjavesialue
sijoittuvat samaan geologiseen kokonaisuuteen ja ne tulee siten ohjeistuksen (SYKE,
2016) mukaan yhdistää. Yhdistetty pohjavesialue soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan ja se luokitellaan 2-luokkaan. Yhdistetyn pohjavesialueen
pääsijaintikunta on Kolari, sen nimi on Kienajajoki ja sen tunnus on 12273161.
Pohjavesialueiden vanhat rajaukset on esitetty liitteessä 49 ja uusi rajaus liitteessä 50.
Lapiomaanaavan (12699261) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Lapiomaanaavan III luokan pohjavesialue sijoittuu matalahkoon muodostumaan, jonka
aines on moreenimaista ja hienojakoista. Muodostuma käsittää myös jonkin verran
levinneitä hiekkoja. Alueelle tehdyssä maastotarkastelussa ei havaittu
lähdepurkaumia. Alueen todettiin olevan heikkotuottoinen moreenimuodostuma, joka
ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan ja se voidaan siten poistaa luokituksesta.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteenä 51.
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Lautavaaran (12699130) pohjavesialueen rajauksen muuttaminen
Lautavaaran I pohjavesialue sijaitsee Lautavaaran länsirinteessä. Pohjavesialueen
rajausta on muutettu hieman, jotta se kattaa Napapiirin Vesi Oy:n Vikajärven
vedenottamon, jonka perusteella alue on luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeäksi.
Pohjavesialueen varsinainen luokitus ei muutu, ja se luokitellaan jatkossakin 1luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteenä 52.
Louejärven (12699263) pohjavesialueen luokituksen nostaminen
Louejärven III luokan pohjavesialue on kerrostunut vaaran lounaisrinteeseen ja
alueelle on muodostunut laaja lähteikkö. Pohjavesi purkautuu lähteiden kautta
puroihin, joissa virtaama on paikoin voimakas. Alueen lähteiden yhteisvirtaaman on
kesällä 1992 mitattu olevan noin 200 m3/d (Pohjavesitietojärjestelmä). Lähteissä
havaittiin runsaasti pohjavedestä riippuvaista lajistoa, mm. hetehiirensammalta ja
purosuikerosammalta. Purkautuvan pohjaveden määrän perusteella alue soveltuu
yhdyskuntien vedenhankintaan, minkä lisäksi alueen lähteiköt edustavat
pohjavesialueluokan E mukaista pohjavedestä suoraan riippuvaista, merkittävää,
luonnontilaista
ja
muun
lainsäädännön
nojalla
suojeltua
maatai
pintavesiekosysteemiä. Louejärven pohjavesialue tulee siten luokitella 2E-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteenä 53.
Myllykankaan (12699181) pohjavesialueen luokituksen nostaminen
Myllykankaan III luokan pohjavesialue sijoittuu pienipiirteistä vesi- ja suomaisemaa
sisältävään epäyhtenäiseen harjujaksoon. Alue käsittää 10-15 metriä korkeita,
moreenipeitteisiä selänteitä sekä kumpuja, harjanteita ja suppia. Pohjavesialue
rajautuu lännessä Marrasjokeen ja alueen sisällä on Luusuanlampi sekä kaksi
nimetöntä suorantaista lampea. Pohjavesialueella tehtiin maaperäkairaus, jonka
perusteella aines on noin kahdeksan metrin paksuudelta kivistä soraa. Pohjaveden
pintaa ei kairauspisteessä havaittu, koska vesipinta on syvemmällä. Maaperän
aineksen ja alueen geologisten ominaisuuksien perusteella olosuhteet pohjaveden
muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat melko hyvät ja alue soveltuu
yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialue tulee siten luokitella 2-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteenä 54.
Naskuttajalampi B:n (12699217B) pohjavesialueen luokitteleminen E-luokkaan
Naskuttajalampi B:n III luokan pohjavesialue sijaitsee pienialaisessa, yksittäisestä
selänteestä koostuvassa harjumuodostumassa. Pohjavesialueen ei katsota pienen
antoisuutensa (alle 100 m3/d) vuoksi soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan.
Pohjavesialueella sijaitsevan tihkupinnan on kuitenkin katsottu edustavan
pohjavesiluokan E tarkoittamaa luonnontilaista, pohjavedestä suoraan riippuvaista,
merkittävää ja muun lainsäädännön nojalla suojeltua maa- tai pintavesiekosysteemiä.
Pohjavesialue tulee siten luokitella E-luokkaan. Pohjavesialueen kartta on esitetty
liitteenä 55.
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Niesikivalon (12699162) pohjavesialueen luokituksen nostaminen
Niesikivalon III luokan pohjavesialue sijaitsee Niesikivalon vaaran runsaslohkareisessa
luoteisrinteessä. Pohjavesialueella sijaitsee lähde, josta mitatun virtaaman perusteella
alueen antoisuus olisi vähintään 200 m3/d. Pohjavesialueen katsotaan siten soveltuvan
yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialueella on myös tehty lähdeinventointi, joka
perusteella lähde on luonnontilainen, merkittävä, suoraan pohjavedestä riippuvainen
ja muun lainsäädännön nojalla suojeltu maa- tai pintavesiekosysteemi. Pohjavesialue
luokitellaan siten 2E-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteenä 30.
Niesikivalon (12699270), Pohjoinen Niesikivalon pohjavesialueiden A ja B
(12699271A ja 12699271B) yhdistäminen ja luokituksen nostaminen
Niesikivalon, Pohjoinen Niesikivalo A:n ja Pohjoinen Niesikivalo B:n pohjavesialueet
sijaitsevat Niesikivalon vaaran rinteeseen liittyvissä lajittuneen aineksen
kerrostumissa. Kaikki kolme pohjavesialuetta on luokiteltu II luokkaan.
Pohjavesialueelle B on rakennettu Napapiirin Vesi ja Energia Oy:n vedenottamo, jolta
on lupa ottaa pohjavettä 350 m3/d. Lisäksi Niesikivalo sekä Pohjoinen Niesikivalon
pohjavesialueet A ja B sijoittuvat samaan geologiseen kokonaisuuteen, jolloin ne tulee
ohjeistuksen (SYKE, 2016) mukaan yhdistää. Lisäksi pohjavesialueilla on
pohjavesialueluokan E tarkoittamia luonnontilaisia, merkittäviä, pohjavedestä suoraan
riippuvaisia ja muun lainsäädännön nojalla suojeltuja maa- tai pintavesiekosysteemejä.
Yhdistetty pohjavesialue luokitellaan siten 1E-luokkaan. Alueen nimeksi tulee
Pohjoinen Niesikivalo ja sen uusi tunnus on 12699271.
Pohjavesialueiden vanhat rajaukset on esitetty liitteessä 56 ja uusi rajaus liitteessä 30.
Perttaus A:n (12699255A) pohjavesialueen luokituksen nostaminen ja nimen
muuttaminen
Perttaus A:n III luokan pohjavesialue sijoittuu pohjois-eteläsuuntaiseen
harjumuodostumaan. Muodostuma koostuu peräkkäisistä, pienistä ja kapeista
selänteistä.
Pohjavesialueella
tehtyjen
maaperäkairausten
Perttaus
A:n
pohjavesialueella esiintyy lajittuneesta sorasta ja hiekasta koostuvia kerroksia.
Kerrospaksuudet ovat alueen eteläosassa melko ohuet, eikä pohjavesipintaa havaittu,
mutta pohjoisosassa kerrospaksuus kasvaa jonkin verran ja antoisuuspumppauksen
perusteella pohjoisosan tutkimuspisteestä saadaan vettä noin 80 m3/d.
Antoisuuspumppauksen tulos kuvaa vain tämän pisteen antoisuutta, joten
pohjavesialueelta saadaan pohjavettä yhteensä yli 100 m3/d. Pohjavesialueen
katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan ja se tulee siten luokitella 2luokkaan. Pohjavesialueen nimi on jatkossa Perttausjärvi.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteenä 6.
Pikkuojan (12699145) pohjavesialueen luokan laskeminen
Pikkuojan I luokan pohjavesialueella on sijainnut Tennilän vedenottamo, joka on
kuntaliitoksen jälkeen poistettu käytöstä. Vedenottamoa ei käytetä myöskään
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varavedenottamona. Kaivorakenteet kuitenkin jätetään paikoilleen, jolloin alueen
voidaan edelleen katsoa soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, vaikkei sillä nyt
olekaan käyttöä. Pohjavesialue tulee siten luokitella 2-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteenä 57.
Pistilän pohjavesialueiden A, B ja C (12699114A, 12699114B ja 12699114C)
yhdistäminen
Pistilän pohjavesialueet A, B ja C sijoittuvat pohjois-eteläsuuntaiseen
harjumuodostumaan. Pistilä A:n III luokan pohjavesialue käsittää alueen pohjoispään,
I luokan Pistilä B keskiosan ja III luokan Pistilä C alueen eteläosan. Pistilä B:n alueella
sijaitsee Napapiirin Vesi Oy:n Meltauksen vedenottamo. Pohjavesialueille A, B ja C
tehtiin maastotarkastelu alueiden geologisen kokonaisuuden määrittämiseksi.
Maastotarkastelussa havaittiin, että alueiden A ja B välillä harjuselänne mataloituu,
mutta ei katkea. Myöskin alueiden B ja C välissä harjumuodostuman voidaan katsoa
jatkuvan, vaikka alueella onkin matalahko oja sekä paikoin kosteikkomaista maastoa.
Pohjavesialueet muodostavat geologisen kokonaisuuden, ja ne tulee siten
ohjeistuksen (SYKE, 2016) mukaisesti yhdistää. Lisäksi pohjavesialueen rajausta
tarkennetaan hieman pohjoisosan länsirajalta. Koska Pistilä B:n alueella sijaitsee
käytössä oleva vedenottamo, luokitellaan yhdistetty alue 1-luokkaan. Yhdistetyn
alueen nimeksi tulee Pistilä ja sen uusi tunnus on 12699114.
Pohjavesialueiden vanhat rajaukset on esitetty liitteessä 58 ja uusi rajaus liitteessä 59.
Pohjoinen Ranta-Raaka A:n ja B:n (12699267A ja 12699267B) yhdistäminen
Pohjoinen Ranta-Raaka A ja B sijaitsevat Ranta-Raaka –nimisen vaaran
pohjoispuolelle muodostuneisiin lajittuneen aineksen kerrostumiin. Molemmat
pohjavesialueet on luokiteltu I luokkaan ja niillä sijaitsee Napapiirin Vesi Oy:n
vedenottamot. Pohjavesialueiden katsotaan sijoittuvan samaan geologiseen
kokonaisuuteen ja ne tulee siten ohjeistuksen (SYKE, 2016) mukaan yhdistää.
Yhdistetyn pohjavesialueen nimeksi tulee Pohjoinen Ranta-Raaka ja sen uusi tunnus
on 12699267. Alue luokitellaan 1-luokkaan.
Pohjavesialueiden vanhat rajaukset on esitetty liitteessä 60 ja uusi rajaus liitteessä 61.
Porkkavaaran (12699505) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Porkkavaaran III luokan pohjavesialue sijaitsee Rovaniemen ja Kolarin rajalla,
Porkkavaara-nimisen vaaran eteläpuolella. Lännessä pohjavesialue rajoittuu
Mäntyvaaran rinteeseen. Alue käsittää pääosin vaaran rinteen rantakerrostumia.
Peruskallionpinta on paikoin melko lähellä maanpintaa. Alueen pohjoispäässä
sijaitsevalla maa-ainestenottamisalueella aines on kivistä ja paikoin melko
moreenimaista. Kivet ovat melko kulmikkaita ja mukana on myös hienoainesta.
Pohjavesialueen eteläosan maa-ainestenottamisalueilla aines taas vaikuttaisi olevan
melko hiekkavaltaista. Eteläosan hiekkavaltainen aines kuitenkin esiintyy katkonaisina
kumpuina, jolloin yhtenäiset, lajittuneen aineksen kerrostumat jäävät pienialaisiksi ja
irrallisiksi. Pohjavesialueella ei havaittu lähdepurkaumia. Pohjavesialueen ei katsota
soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan moreenimaisen aineksensa, paikoin
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huonon varastotilavuutensa ja lajittuneen aineksen kerrosten pienilaisuutensa ja
katkonaisuutensa vuoksi. Pohjavesialue voidaan siten poistaa luokituksesta.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteenä 62.
Puukkovaara B:n (12699213B) pohjavesialueen luokitteleminen E-luokkaan
Puukkovaara B:n III luokan pohjavesialue sijoittuu pienialaiseen harjumuodostumaan,
jonka ei pienen antoisuutensa (alle 100 m3/d) puolesta katsota soveltuvan
yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialueella sijaitsevan lähteen on kuitenkin
inventointien perusteella katsottu edustavan pohjavesiluokan E tarkoittamaa
luonnontilaista, pohjavedestä suoraan riippuvaista, merkittävää ja muun
lainsäädännön nojalla suojeltua maa- tai pintavesiekosysteemiä. Pohjavesialue tulee
siten luokitella E-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteenä 63.
Pyhäselän (12699226) pohjavesialueen luokitteleminen E-luokkaan
Pyhäselän III luokan pohjavesialue sijoittuu Pyhäselän vaaran rinteeseen. Peruskallion
pinta on alueella lähellä maanpintaa ja aines moreenimaista. Pohjavesialueella tehtiin
lähdeinventointeja, joiden perusteella lähteiden virtaamat ovat melko heikot, ja
pohjavesialueen antoisuus jää siten melko pieneksi. Pohjavesialueen ei katsota
soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, mutta lähteet arvioitiin kuitenkin
luonnontilaisiksi, merkittäviksi, pohjavedestä suoraan riippuvaisiksi ja muun
lainsäädännön nojalla suojelluiksi, jolloin pohjavesialue tulee luokitella E-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteenä 64.
Pöyliövaaran (12699107) pohjavesialueen luokituksen laskeminen
Pöyliövaaran I luokan pohjavesialue Pöyliövaaran länsipuolella. Pohjavesialueella on
toiminut Napapiirin Vesi Oy:n Paavalniemen vedenottamo, joka on poistettu käytöstä.
Vedenottamoa ei käytetä myöskään varavedenottamona. Kaivorakenteet kuitenkin
jätetään paikoilleen, jolloin alueen voidaan edelleen katsoa soveltuvan yhdyskuntien
vedenhankintaan, vaikkei sillä nyt olekaan käyttöä. Pohjavesialue tulee siten luokitella
2-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteenä 65.
Rakkavaaran pohjavesialueiden A ja B (12699207A ja 12699207B) poistaminen
luokituksesta
Rakkavaara A:n III luokan pohjavesialue sijoittuu Rakkavaaran itärinteeseen ja käsittää
rantakerrostumatyyppisen muodostuman. Peruskallion läheisyys on pohjavesialueella
selvästi havaittavissa ja kallion pinta on paikoin näkyvissäkin. Alueen pintalohkareet ja
kivet ovat kulmikkaita, mikä myöskin viittaa kallion läheisyyteen sekä huonosti
lajittuneeseen, moreenimaiseen ainekseen. Pohjavesialueella on peruskarttaan
merkittyjä vesikuoppia, jotka tarkistettiin maastokäynnin aikana. Vesikuopat eivät ole
pohjavesivaikutteisia eivätkä lähteitä, eikä pohjavesivaikutteista lajistoa havaittu.
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Vesikuoppien sammallajit koostuivat tavanomaisista rahka- ja karhunsammaleista.
Pohjavesialueen ei katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan huonosti
lajittuneen aineksensa sekä pienen varastotilavuutensa vuoksi. Pohjavesialue voidaan
siten poistaa luokituksesta. Rakkavaara B:n III luokan pohjavesialue sijaitsee
Rakkavaara A:n jatkeena pohjoisessa, uoman erottamana. Rakkavaara B:n alueelle ei
tehty maastokäyntiä, sillä alue on antoisuudeltaan (16 m3/d) niin pieni, ettei sen katsota
soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan ja se voidaan poistaa luokituksesta.
Pohjavesialueiden kartta on esitetty liitteenä 66.
Ruuhijärvi i:n pohjavesialueiden A ja B (12699179A ja 12699179B) yhdistäminen
ja luokituksen nostaminen ja Ruuhijärvi i:n pohjavesialueen (12699179C)
poistaminen luokituksesta
Ruuhijärvi i:n pohjavesialueet A, B ja C sijoittuvat murroslaaksoon kerrostuneeseen
harjumuodostumaan. Pohjavesialue A muodostaa alueen pohjoisosan, B eteläosan ja
C sijoittuu B:n itäpuoliseen, hieman erilliseen muodostumaan. Pohjavesialueella A
tehtyjen maaperäkairausten perusteella alueella on melko hyvät olosuhteet
pohjaveden muodostumiselle ja varastoitumiselle. Antoisuuspumppauksen perusteella
tutkimuspisteestä saadaan pohjavettä vähintään 150 m3/d. Pohjavesialueet A ja B
muodostavat geologisen kokonaisuuden ja ne tulee siten ohjeistuksen (SYKE, 2016)
mukaan yhdistää. Yhdistetty alue luokitellaan 2-luokkaan. Sen nimeksi tulee
Ruuhiselkä ja sen uusi tunnus on 12699179.
Pohjavesialue C katsottiin maastotarkastelun perusteella alueista A ja B erilliseksi
muodostumaksi, jonka pohjavesiolosuhteiden arvioitiin olevan heikohkot ja antoisuus
pieni. Pohjavesialue C voidaan siten poistaa luokituksesta.
Pohjavesialueiden vanhat rajaukset on esitetty liitteessä 67 ja uusi rajaus liitteessä 68.
Salmilammen (12699238) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Salmilammen III luokan pohjavesialue käsittää yksittäisen harjuselänteen ja siihen
liittyviä levinneitä hiekkoja. Selänne on melko matala ja pienialainen, ja
maastotarkastelun perusteella pohjaveden varsinainen muodostumisalue on arvioitua
pienempi. Tämä huomioiden pohjavesialueen laskennallinen antoisuus jää alle 100
m3/d, eikä pohjavesialueen siten katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan.
Pohjavesialue voidaan siten poistaa luokituksesta.
Pohjavesialueiden kartta on esitetty liitteenä 69.
Saunaojan pohjavesialueiden A ja B (12699256A ja 12699256B) yhdistäminen ja
luokituksen nostaminen
Saunaojan III luokan pohjavesialueen A ja B sisältävät Saunakivalon länsisivulle
kerrostuneita matalia harjumuodostumia sekä rantakerrostumia. Muodostuma on
muutaman metrin korkeampi pohjavesialueen pohjoisosassa Saunakankaan kohdalla,
kuin eteläosan muodostavan Jäkäläkankaan alueella. Pohjavesialueella tehtiin
maaperäkairauksia ja ominaisantoisuuspumppauksia kesäkuussa 2017. Kairausten
perusteella muodostuman aines on pääosin hiekkavaltaista ja lajittuneen aineksen
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kerrospaksuus on Saunaoja B:n eteläosassa jopa 23 metriä. Antoisuuspumppauksen
perusteella pisteistä PVP1, PVP3 ja PVP5 saadaan pohjavettä vähintään 170-220
m3/d. Pohjavesialueet muodostavat geologisen kokonaisuuden ja ne tulee siten
ohjeistuksen (SYKE, 2016) mukaan yhdistää. Yhdistetty pohjavesialue soveltuu
antoisuutensa ja aineksensa puolesta yhdyskuntien vedenhankintaan ja se luokitellaan
siten 2-luokkaan. Yhdistetyn pohjavesialueen nimi on Saunaoja ja sen uusi tunnus on
12699256.
Pohjavesialueiden vanhat rajaukset on esitetty liitteessä 70 ja uusi rajaus liitteessä 71.
Siurumaan (12699178) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Siurumaan III luokan pohjavesialue sijoittuu luode-kaakkosuuntaiseen matalaan ja
katkeilevaan
harjumaiseen
muodostumaan.
Maastotarkastelun
perusteella
selänteiden aines on pääosin moreenimaista ja pohjavesialueen muodostumisalueella
on useampia kosteikkoja, joissa ei kuitenkaan havaittu lähdepurkaumia tai
pohjavesivaikutteista lajistoa. Alueen keskiosassa (selänteen länsipuolella) on
suoalue, joka on pohjavesialueen keskiosaa korkeammalla. Suoalueelta virtaa puro
pohjavesialueen poikki. Maastotarkastelun perusteella pohjavesialueen lajittuneen
aineksen kerrokset jäävät pienialaisiksi ja katkonaisiksi, ja antoisuus pieneksi, minkä
vuoksi alueen ei katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialue
voidaan siten poistaa luokituksesta.
Pohjavesialueiden kartta on esitetty liitteenä 72.
Sukulankankaan (12699168) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Sukulankankaan III luokan pohjavesialue sijoittuu pieneen harjumaiseen
muodostumaan, joka koostuu matalasta selänteestä ja sen pinnalle ja ympäristöön
muodostuneista rantakerrostumista. Maastotarkastelun perusteella lajittuneen
aineksen kerrokset vaikuttavat pienialaisilta ja sijoittuvat vanhan maaainestenottamisalueen ympäristöön, jolloin olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja
varastoitumisen kannalta eivät vaikuta yhdyskuntien vedenhankintatarpeisiin riittäviltä.
Muodostuman länsipäässä aines on todennäköisesti hienoainesta. Lajittuneen
aineksen kerrokset jäävät alueella pienialaisiksi, joten alueen ei katsota soveltuvan
yhdyskuntien vedenhankintaan ja se voidaan poistaa luokituksesta.
Pohjavesialueiden kartta on esitetty liitteenä 73.
Sulaojan (12699201) ja Unariköngäs B:n (12699200B) pohjavesialueiden
yhdistäminen ja luokituksen nostaminen
Sulaojan III luokan pohjavesialue sijoittuu harjumuodostumaan, joka käsittää selänteen
ja sen ympärille levinneittä hiekkoja. Sulaojan pohjavesialueella tehdyn
maaperäkairauksen perusteella pohjavesialueella on melko paksut lajittuneen hiekan
ja soran kerrokset. Antoisuuspumppauksen perusteella pohjavesialueelta saadaan
yhdyskuntien vedenhankintaan soveltuva määrä pohjavettä (yli 100 m3/d.). Lisäksi
Sulaoja ja sen pohjoispuolinen Unariköngäs B:n pohjavesialue sijoittuvat samaan
geologiseen kokonaisuuteen ja ne tulee siten yhdistää. Yhdistetty pohjavesialue
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luokitellaan 2-luokkaan ja sen nimeksi tulee Mikkelinvaara. Alueen tunnus on
12699284.
Pohjavesialueiden vanhat rajaukset on esitetty liitteessä 74 ja uusi rajaus liitteessä 75.
Sulaojantuoreen (12699214) pohjavesialueen luokitteleminen 2E-luokkaan
Sulaojantuoreen III luokan pohjavesialue sijoittuu Luukkisenvaaran luoteispuolella
kohoavan vaaran luoteispuolen rinteeseen. Muodostuma koostuu sekä
rantakerrostumista että itäpäässä kohoavasta harjumaisesta selänteestä. Selänne on
paikoin erittäin lohkarepintainen. Pohjavesialue purkaa vesiään luoteispuoleiselle
suoalueelle ja alueella on myös lähteitä. Pohjavesialueelle asennetusta
pohjavedenhavaintoputkesta tehdyn antoisuuspumppauksen perusteella pisteestä
saadaan pohjavettä vähintään 130 m3/d ja alueen katsotaan siten soveltuvan
yhdyskuntien vedenhankintaan. Alueella sijaitseva lähde ja puro arvioitiin
pohjavedestä suoraan riippuvaiseksi, luonnontilaiseksi, merkittäväksi ja muun
lainsäädännön nojalla suojelluksi maa- tai pintavesiekosysteemiksi, jolloin alue tulee
luokitella E-luokkaan. Koska pohjavesialue soveltuu myös yhdyskuntien
vedenhankintaan, tulee se siten luokitella 2E-luokkaan.
Pohjavesialueiden kartta on esitetty liitteenä 63.
Särkijärven pohjavesialueiden A ja B (12699196A ja 12699196B) poistaminen
luokituksesta sekä uuden 1-luokkaan luokiteltavan pohjavesialueen (Perttaus,
12699282) rajaaminen
Särkijärvi A:n ja B:n III luokan pohjavesialueet sijoittuvat matalaan ja katkonaiseen
harjumuodostumaan, jossa aines on pääosin moreenimaista ja huonosti lajittunutta.
Maastohavainnot tukevat tätä käsitystä. Alueella B lajittuneen aineksen kerrokset on
pääosin poistettu maa-ainestenottamistoiminnan yhteydessä. Kummankin alueen
antoisuudet jäävät pieneksi, alle 100 m3/d. Alueiden ei siten katsota soveltuvan
yhdyskuntien vedenhankintaan ja ne voidaan poistaa pohjavesiluokituksesta.
Samassa yhteydessä tehtiin maastotarkastelu Särkiselkä A:n luoteispuolella
sijaitsevan kohouman ympäristöön. Kohouman pohjoispuolelle, rinteen alapuolelle on
rakennettu Perttauksen vedenottamon toinen kaivo. Kaivon ympärille rajataan uusi
pohjavesialue, jonka nimeksi tulee Perttaus (tunnus 12699282).
Pohjavesialueiden kartta on esitetty liitteenä 47.
Taapajoki B:n (12699165B) pohjavesialueen luokituksen nostaminen
Taapajoki B:n III luokan pohjavesialue sijoittuu lähes pohjois-eteläsuuntaiseen
harjujaksoon, joka koostuu kapeista, ympäristöstään 10-15 metriä kohoavista
selänteistä. Selänteet ovat paikoin jyrkkärinteisiä ja niiden pinnassa on paljon
lohkareisuutta.
Muodostuma
purkaa
pohjavesiään
ympäröiville
soille.
Pohjavesialueella
ei
ollut
mahdollisuutta
tehdä
maaperäkairauksia
pohjavesiolosuhteiden selvittämiseksi. Alueella tehtiin kuitenkin maastotarkastelu
syksyllä 2017, ja alue arvioitiin selväpiirteiseksi harjumuodostumaksi, jonka aines
vaikuttaa karkealta, ja olosuhteet pohjaveden muodostumiselle ja varastoitumiselle
ovat todennäköisesti melko hyvät. Taapajoki B sijoittuu samaan harjujaksoon kuin
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Vasikkalampi A:n pohjavesialue, joka sijaitsee noin kolme kilometriä Taapajoki B:stä
kaakkoon. Vasikkalampi A:n alueella on tehty maaperäkairaus ja antoisuuspumppaus,
jodien perusteella alueen katsottiin soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan.
Pohjavesiolosuhteiden voidaan siten olettaa olevan Taapajoki B:n alueella
samansuuntaiset. Taapajoki B:n laskennallinen antoisuus on noin 230 m3/d ja alueen
katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Taapajoki B tulee siten luokitella
2-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteenä 76.
Takavaaran (12699199) pohjavesialueen luokituksen nostaminen
Takavaaran III luokan pohjavesialue sijoittuu Takavaaran itäpuolelle kerrostuneeseen,
pohjois-eteläsuuntaiseen harjumuodostumaan. Harjumuodostuma on melko kapea ja
varsinkin sen pohjoispäässä on pieniä suppia. Harju rajautuu idässä jokeen.
Lajittuneen aineksen kerrokset olivat alueelle tehdyssä kairauspisteessä melko ohuet,
sillä peruskallionpinta alkoi jo viiden metrin syvyydestä. Kairauspiste kuitenkin sijoittuu
muodostuman eteläpäähän, jossa Takavaaran rinne ulottuu harjun alueelle ja
peruskallion pinta noussee korkeammalle tästä syystä. Harjun pohjoisosassa
kerrospaksuudet ovat suuremmat. Tälle alueelle ei kuitenkaan päästy kairaamaan.
Kairauspisteeseen asennetusta havaintoputkesta tehtiin antoisuuspumppaus, jonka
perusteella pohjavettä saataisiin tästä pisteestä noin 30 m3/d. Myös tähän tulokseen
vaikuttanee Takavaaran rinteen läheisyys alueen eteläosassa, eikä tulos edusta koko
pohjavesialueen antoisuutta. Siten voidaan katsoa, että koko pohjavesialueelta
saadaan pohjavettä yli 100 m3/d ja pohjavesialueen katsotaan siten soveltuvan
yhdyskuntien vedenhankintaan. Se tulee luokitella 2-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteenä 77.
Tervakarinojan pohjavesialueiden A, B ja C (12699164A, 12699164B ja
12699164C) poistaminen luokituksesta
Tervakarinojan III luokan pohjavesialueet A, B ja C sijoittuvat katkonaiseen
harjujaksoon, joka käsittää irrallisia, matalahkoja selänteitä. Tervakarinoja A käsittää
muodostuman pohjoisosan, B keskiosan ja C eteläosan. Aines on pääosin
moreenimaista ja ainakin pinnassa esiintyy myös hienoainesta. Lajittuneen aineksen
kerrokset ovat epäyhtenäiset ja pienialaiset. Pohjavesialueella havaittiin
maastotarkastelun yhteydessä kosteikkoalueita, muttei kuitenkaan lähdepurkaumia.
Myöskään pohjavesivaikutteista sammallajistoa ei havaittu. Pohjavesialueiden
laskennalliset antoisuudet ovat alle 100 m3/d. Pohjavesialueiden A, B ja C ei siten
katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, ja ne voidaan siten poistaa
luokituksesta.
Pohjavesialueiden kartta on esitetty liitteenä 78.

24/44

Totonkankaan pohjavesialueiden A ja B (12699102A ja 12699102B) sekä
Pitkäsyrjän (12699276) pohjavesialueen yhdistäminen
Totonkangas A on luokiteltu I luokkaan ja Totonkangas B III luokkaan. Pohjavesialueilla
tehtiin maastotarkastelu alueiden yhdistämiseen liittyen. Maastotarkastelussa
arvioitiin, että vaikka alueiden välinen maasto on paikoin ihmisen voimakkaastikin
muokkaamaa, sijoittuvat muodostumat samaan geologiseen kokonaisuuteen ja ne
voidaan siten yhdistää. Harjuselänne kohoaa Totonkangas B:n alueella paikoin
korkeana ja jyrkkänä. Pitkäsyrjän III luokan pohjavesialue sijaitsee Totonkangas B:n
jatkeena lännessä. Pohjavesialueiden rajan alueelta on otettu maa-aineksia, mutta
maasto- ja korkeusmallitarkastelun perusteella harjuselänne jatkuu Totonkangas B:n
alueelta Pitkäsyrjän alueelle. Siten Totonkangas A ja B sekä Pitkäsyrjä tulee
ohjeistuksen (SYKE, 2016) mukaan yhdistää. Samassa yhteydessä pohjaveden
varsinaisen muodostumisalueen rajausta tarkennetaan Pitkäsyrjän alueelta.
Yhdistetty pohjavesialue luokitellaan Totonkangas A:n mukaan 1-luokkaan. Alueen
nimeksi tulee Totonkangas ja sen uusi tunnus on 12699102.
Pohjavesialueiden vanhat rajaukset on esitetty liitteessä 79 ja uusi rajaus liitteessä 80.
Unariköngäs A:n (12699200A) pohjavesialueen luokituksen nostaminen
Unariköngäs A sijoittuu pohjois-eteläsuuntaiseen harjumuodostumaan. Alue sijaitsee
Takavaaran pohjavesialueen jatkeena etelässä. Harju on pohjoispäästään kapeahko,
mutta leviää etelää kohti deltamaiseksi. Pohjavesialueella on maaperäkairauksen
perusteella paksut lajittuneen aineksen kerrokset. Pohjavedenpintaa ei kairauksessa
tavoitettu, mutta paksut lajittuneen aineksen kerrokset viittaavat pohjaveden
muodostumisen ja varastoitumisen kannalta hyviin olosuhteisiin. Pohjavesialue tulee
siten luokitella 2-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteenä 75.
Vasikkalammen pohjavesialueiden A ja
yhdistäminen ja luokituksen nostaminen

B

(12699167A

ja

12699167B)

Vasikkalammen III luokan pohjavesialueet A ja B sijoittuvat luode-kaakkosuuntaiseen
harjujaksoon. Vasikkalampi A muodostaa alueen kakkoisosan ja Vasikkalampi B
luoteispään. Harjumuodostuma on pohjavesialueilla selvästi ympäristöstään erottuva
ja kapealakinen sekä paikoin jyrkkärinteinen. Se koostuu peräkkäisistä selänteistä ja
niiden välisistä painanteista ja sisältää myös sivukumpuja, -laajentumia ja -harjanteita.
Vasikkalampi A:n pohjavesialueella tehdyn maaperäkairauksen perusteella alueella on
paksut lajittuneen aineksen kerrokset, ja olosuhteet pohjaveden muodostumiselle ja
varastoitumiselle
ovat
siten
hyvät.
Antoisuuspumppauksen
perusteella
tutkimuspisteestä saadaan pohjavettä vähintään 200 m3/d. Vasikkalampi B sijoittuu
samaan geologiseen kokonaisuuteen Vasikkalampi A:n kanssa, jolloin alueet tulee
ohjeistuksen (SYKE, 2016) mukaan yhdistää. Yhdistetty pohjavesialue soveltuu
yhdyskuntien vedenhankintaan ja se tulee siten luokitella 2-luokkaan. Pohjavesialueen
nimi on Vasikkalampi ja sen uusi tunnus on 12699167.
Pohjavesialueiden vanhat rajaukset on esitetty liitteessä 81 ja uusi rajaus liitteessä 82.

25/44

Vennivaaran (12699104) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Vennivaaran I luokan pohjavesialue sijoittuu Vennivaaran länsi- ja pohjoispuolen
rantakerrostumiin. Peruskallion pinta on alueella monin paikoin lähellä maanpintaa ja
lajittuneen aineksen kerrokset ovat siten paikoin melko ohuet. Pohjavesialueella on
toiminut Napapiirin Vesi Oy:n Vennivaaran vedenottamo, jonka toiminta on lopetettu.
Vedenottamoon liittyvät kaivorakenteet on tarkoitus purkaa pois, eikä aluetta tulla enää
käyttämään vedenottoon. Pohjavesialue voidaan siten poistaa luokituksesta.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteenä 83.
Vittaselän (12699129) pohjavesialueen luokituksen laskeminen
Vittaselän I luokan pohjavesialue sijaitsee vaaran rinteen eteläpuolisissa
rantakerrostumissa. Pohjavesialueella on sijainnut Napapiirin Vesi Oy:n vedenottamo,
joka on poistettu käytöstä. Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on kuitenkin noin
180 m3/d ja sen arvioidaan siten soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan ja alue
luokitellaan siten 2-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteenä 84.
Välijoen (12699126) pohjavesialueen rajauksen muuttaminen
Välijoen I luokan pohjavesialue sijoittuu Mustavaaran koillisrinteeseen.
Pohjavesialueen rajauksen tuntumassa sijaitsee Napapiirin Vesi Oy:n Ylinamman
vedenottamo, ja pohjavesialueen rajausta on tarpeen tarkentaa kattamaan
vedenottamo. Pohjavesialueen luokitukseen ei tehdä muutoksia, vaan alue luokitellaan
jatkossakin 1-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteenä 85.
Välijoen (12699140) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Välijoen I luokan pohjavesialue sijoittuu melko pienialaiseen moreenimuodostumaan.
Pohjavesialueella on toiminut Napapiirin Vesi Oy:n Välijoen vedenottamo, jonka
toiminta on lopetettu. Vedenottamoon liittyvät kaivorakenteet on tarkoitus purkaa pois,
eikä aluetta tulla enää käyttämään vedenottoon. Pohjavesialue voidaan siten poistaa
luokituksesta. Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteenä 86.
Välikankaan (12699258) pohjavesialueen luokituksen nostaminen
Välikankaan III luokan pohjavesialue sijoittuu pieneen reunamuodostumaan tai
selännelaajentumaan, joka pohjoisessa rajoittuu suoalueisiin. Alue ei liity mihinkään
isompaan harjujaksoon. Muodostuman pinnassa on rantatörmä ja rantavalleja.
Pohjavesialueella tehdyn maaperäkairauksen perusteella aines on pohjavesialueella
pääosin hiekkaa, jonka kerrospaksuudet ovat suuret. Pohjaveden pinta on syvällä, eikä
antoisuuspumppausta voitu siten tehdä. Maaperäkairauksen ja alueen geologisten
ominaisuuksien
perusteella
olosuhteet
pohjaveden
muodostumiselle
ja
varastoitumiselle ovat kuitenkin melko hyvät. Pohjavesialueen katsotaan siten
soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan ja se tulee siten luokitella 2-luokkaan.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteenä 87.
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Pohjavesiluokituksesta poistettavat, antoisuuksiltaan pienet pohjavesialueet
Ahvenlampi (12699161), liite 30
Ala-Naarmanselkä (12699227), liite 90
Haarainvaara A ja B (12699193A, 12699193B), liite 92
Halvari B (12699228B), liite 6
Hirvasjoki (12699230), liite 15
Isokumpu (12699218), liite 55
Isoselkä (12699204), liite 36
Jokela (12699170), liite 102
Jääskö (12699231), liite 106
Kielivaara B (12699252B), liite 37
Kuivakoskenkangas A ja B (12699245A, 12699245B), liite 114
Kupari (12699177), liite 72
Kursujärvi (12699206), liite 36
Laitavaara (12699504), liite 117
Liikamaa (12699191), liite 120
Luukkisenvaara A ja B (12699215A ja 12699215B), liite 63
Marrasjoki (12699187), liite 46
Meltaus hanhipalo (12699233), liite 59
Mukkajärvi A, B ja C (12699172A, 12699172B ja 12699172C), liite
Mukkajärvi (12699183), liite 42
Mukkajärvi sammalselkä (12699182), liite 42
Mukkarova A ja B (12699175A ja 12699175B), liite 29
Myllylampi (12699247), liite 124
Naskuttajalampi A (12699217A), liite 55
Perttaus B ja C (12699255B ja 12699255C), liite 6
Pikku-Pyhäjärvi (12699225), liite 64
Pirrikangas (12699169), liite 102
Pirttiselkä (12699198), liite 129
Pitkä-Utsakka (12699223), liite 130
Puukkovaara A (12699213A), liite 63
Raanseljänlampi (12699250), liite 132
Ranta-Vuorsamo (12699237), liite 69
Saarisuvanto A ja B (12699166A ja 12699166B), liite 82
Savela A ja B (12699188A ja 12699188B), liite 46
Suolajärvi (12699173), liite 138
Säynäjäselkä (12699210), liite 7
Taapajoki A ja C (12699165A ja 12699165C), liite 76
Taapajoki (12699171), liite 123
Taka-Korinteenvaara (12699190), liite 39
Taka-Iisinkivaara (12699185), liite 46
Unariköngäs C (12699200C), liite 75
Utsakkavaara (12699222), liite 130
Ylilamminkangas (12699246), liite 124

Yllä esitetyt pohjavesialueet ovat antoisuuksiltaan pieniä (alle 100 m3/d) muodostumia,
jotka sijoittuvat mataliin moreenimäkiin, vaaran rinteen ohuisiin rantakerrostumiin tai
mataliin ja pienialaisiin harjuselänteisiin. Olosuhteet pohjaveden muodostumiselle ja
varastoitumiselle ovat alueilla heikot, eikä alueiden katsota soveltuvan yhdyskuntien
vedenhankinnan tarpeisiin. Alueet voidaan siten poistaa pohjavesialueluokituksesta.
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1E- ja 2E-luokkiin luokiteltavat pohjavesialueet
Seuraavassa on esitetty ne 1- ja 2-luokkien pohjavesialueet, joiden varsinaiseen
luokitukseen ei tehdä muutoksia, mutta jotka luokitellaan lisäksi E-luokkaan (1E tai 2E).
Näillä
pohjavesialueilla
on
inventointien
perusteella
todettu
olevan
pohjavesialueluokan E tarkoittamia pohjavedestä suoraan riippuvaisia, luonnontilaisia,
merkittäviä ja muun lainsäädännön nojalla suojeltuja maa- tai pintavesiekosysteemejä.
1E-luokkaan luokitellaan: Hännänjänkä (12699124), Höpöttäjävaara (12699149),
Iso-Olkkavaara (12699128), Kenttävaara (12699119), Käyrälampi (1269803),
Mellavaara (12699157), Narkausjärvi (12699158, nimimuutos Aitamaaksi),
Nivalampi (12699123), Petäjävaara (12699274), Pikku-Pajulampi (12699153),
Ranta-Paavorova (12698274), Sonkakivalo (12699244), Ternuvuoma (12699134),
Venevaara (12699251) ja Vuoskuselkä (12699146).
2E-luokkaan luokitellaan: Ala-Säynäjäjoki 12699211, Pieni-Kulpakko (12699268) ja
Tolonen (12699232).
Pohjavesialueiden kartat on esitetty liitteinä. Liitekarttojen numerot on koottu
yhteenvetotaulukkoon 1.
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).
Ala-Nampa (12699127), Alajärvi (12699116), Heinuvaara (12699133), Iso-Paljakka
(12699160), Isojänkä (12699115), Isolahdenvaara (12699125), Isovuoma
(12699121), Jokkavaara (12699101), Jouttikero (12699216), Jyrhämävaara
(12699136), Kaartolampi (12699132), Kivikangas (12699151), Kolpene (1269802),
Kolulammit (12699147), Kolvavaara-Louejärvi (12699106), Kortteenlehto
(12699150), Kumpu (12699152), Lamminvaara (12699105), Lehtoaho (12699122),
Lohiniva (12699108), Mäntyvaara (1269801), Narkausjärvi (12699142),
Navettavaara (12699272), Oitoselkä (12699273), Poutinki (12699137), RantaRaaka (12699265), Rinne (12699144), Ruuttikangas (12699120), Saari-Kämä
(12699141), Sarvilammit (12699113), Vierus Ranta-Raaka (12699266) ja Välineva
(12699148) ovat yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta tärkeitä alueita, jotka
luokitellaan jatkossakin 1-luokkaan tai 1E-luokkaan.
Korvala (12699212), Mellalampi (12699240), Patokoski (12699235), Tahtamavaara
(12699259) ja Tavivaara (12699253A) ovat vedenhankintaan soveltuvia
pohjavesialueita, jotka luokitellaan jatkossakin 2-luokkaan.
Pohjavesialueiden kartat on esitetty liitteinä. Liitekarttojen numerot on koottu
yhteenvetotaulukkoon 1.
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Yhteenveto Rovaniemen pohjavesialueita koskevista muutoksista
Muutosten jälkeen Rovaniemellä on 64 1-luokan pohjavesialuetta, joista 22 luokitellaan
1E-luokkaan. 2-luokan pohjavesialueita 48, joista 14 luokitellaan 2E-luokkaan. Eluokan pohjavesialueita on seitsemän. Rovaniemellä ei muutosten jälkeen enää ole III
luokan pohjavesialueita. Yhteenveto pohjavesialueita koskevista muutoksista on
esitetty taulukossa 1. Taulukossa on myös esitetty pohjavesialueiden karttaliitteiden
hakemisto.
Taulukko 1. Yhteenveto Rovaniemen pohjavesialueita koskevista muutoksista.
Pohjavesialueen
Tunnus
Vanha
Uusi luokka
Lisätietoja
nimi
luokka
Ahonselkä

12699260

III

2

Ahvenlampi

12699161

III

poistuu
luokituksesta

Ahvenvaara

12699280

uusi
alue

1

Aittavaara

12699180

III

E

Ala - naarmaselkä

12699227

III

poistuu
luokituksesta

Ala - nampa

12699127

I

1

Ala-Säynäjäjoki

12699211

2

2E

Alajärvi

12699116

I

1

Elättijoki

12699194

III

2/
yhdistäminen

Elättijärvi A

12699219A

II

2E /
yhdistäminen

Soveltuu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Alueella tutkittu
vedenottamonpaikka
ja vedenottolupa
myönnetty
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan,
mutta luokitellaan Eluokkaan
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Luokitus ei muutu

Karttaliite
nro
1
30
2

3

90
91

Varsinainen luokitus
ei muutu, mutta
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E)
Luokitus ei muutu

45

Soveltuu
yhdyskuntien
vedenhankintaan,
yhdistetään Elättijärvi
C:n kanssa ->
Elättijoki (12699194)
Luokitellaan Eluokkaan (2E),
soveltuu
yhdyskuntien
vedenhankintaan,
yhdistetään A+B ->
Elättijärvi (12699277)

4, 5

89

4, 5
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Pohjavesialueen
nimi

Tunnus

Elättijärvi B

12699219B

Elättijärvi C

Vanha
luokka

Uusi luokka

Lisätietoja

III

2E /
yhdistäminen

12699219C

III

2/
yhdistäminen

Haarainvaara A

12699193A

III

poistuu
luokituksesta

Haarainvaara B

12699193B

III

poistuu
luokituksesta

Halvari A

12699228A

III

E

Halvari B

12699228B

III

poistuu
luokituksesta

Harrilampi

12699208

III

E

Hautainmaa

12699249

2

2

Heinuvaara

12699133

I

1

Luokitellaan Eluokkaan (2E),
soveltuu
yhdyskuntien
vedenhankintaan,
yhdistetään A+B ->
Elättijärvi (12699277)
Soveltuu
yhdyskuntien
vedenhankintaan,
yhdistetään Elättijoen
kanssa -> Elättijoki
(12699194)
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan,
mutta luokitellaan Eluokkaan
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan,
mutta luokitellaan Eluokkaan
Luokitus tarkistettu jo
keväällä 2017, pieni
rajausmuutos
Luokitus ei muutu

Hete - utsakka

12699221

III

2E /
yhdistäminen

Hierikkokosanselkä

12699192

III

2E

Soveltuu
yhdyskuntien
vedenhankintaan,
yhdistetään Poojoen
ja Särkijärven kanssa
ja luokitellaan lisäksi
E-luokkaan (2E) ->
Hete-Utsakka
(12699510)
Soveltuu
yhdyskuntien
vedenhankintaan,
lisäksi luokitellaan Eluokkaan (2E),
nimimuutos:
Hierikko-Kosanselkä

Karttaliite
nro
4, 5

4, 5

92
92
6

6
7

93
94
8, 9

10
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Pohjavesialueen
nimi

Tunnus

Vanha
luokka

Uusi luokka

Hietakangas

12699257

III

2E

Hietavaara A

12699156A

I

1E /
yhdistäminen

Hietavaara B

12699156B

III

1E /
yhdistäminen

Hietavaara

12699248

III

2

Hirvasjoki

12699230

III

poistuu
luokituksesta

Hirvasvaara

12699229

III

2

Hännänjänkä

12699124

I

1E

Häpiäselkä

12699110

I

1E /
yhdistäminen

Härkinlampi

12699174

III

2

Höpöttäjävaara

12699149

I

1E

Iisinkisaari A

12699236A

III

2/
yhdistäminen

Iisinkisaari B

12699236B

III

2/
yhdistäminen

Lisätietoja
Soveltuu
yhdyskuntien
vedenhankintaan,
luokitellaan Eluokkaan (2E)
Yhdistetään A+B ja
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (1E)
Yhdistetään A+B ja
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (1E)
Soveltuu
yhdyskuntien
vedenhankintaan,
rajausmuutos, uusi
nimi: Hietajärvi
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Soveltuu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Varsinainen luokitus
ei muutu, mutta
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (1E)
Yhdistetään
Kaitapuljujen ja
Käyläkkälampi A:n ja
B:n kanssa sekä
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (1E) ->
Häpiäselkä
(12699511)
Soveltuu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Varsinainen luokitus
ei muutu, mutta
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (1E)
Soveltuu
yhdyskuntien
vedenhankintaan,
yhdistetään A+B ->
Iisinkisaari
(12699236)
Soveltuu
yhdyskuntien
vedenhankintaan,
yhdistetään A+B ->
Iisinkisaari
(12699236)

Karttaliite
nro
11

13, 14
13, 14
12

15
15
95

16, 17

18
96

19, 20

19, 20
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Pohjavesialueen
nimi

Tunnus

Vanha
luokka

Uusi luokka

Imari

12699154

I

poistuu
luokituksesta

Iso - olkkavaara

12699128

I

1E

Iso - paljakka

12699160

I

1

Iso - venejärvi A

12699203A

III

2E /
yhdistäminen

Iso - venejärvi B

12699203B

III

2E /
yhdistäminen

Isojänkä

12699115

I

1

Isokumpu

12699218

III

poistuu
luokituksesta

Isonlahdenvaara

12699125

I

1

Isoselkä

12699204

III

poistuu
luokituksesta

Isouoma

12699109

I

2

Isovuoma

12699121

I

1

Itä-Jouttiselkä

12699275

II

2E /
yhdistäminen

Jokela

12699170

III

poistuu
luokituksesta

Lisätietoja
Alueella sijainnut
vedenottamo on
poistettu käytöstä ja
siihen liittyvät
rakenteet puretaan
pois
Luokitellaan lisäksi Eluokkaan (1E)
Luokitus ei muutu
Soveltuu
yhdyskuntien
vedenhankintaan,
lisäksi luokitellaan Eluokkaan (2E),
yhdistetään A+B ->
Iso-Venejärvi
(12699203)
Soveltuu
yhdyskuntien
vedenhankintaan,
lisäksi luokitellaan Eluokkaan (2E),
yhdistetään A+B ->
Iso-Venejärvi
(12699203)
Luokitus ei muutu

Karttaliite
nro
21

99
100
22, 23

22, 23

97

Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Luokitus ei muutu

55

Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Alueella sijaitseva
vedenottamo on
poistettu käytöstä,
eikä ole varalla,
mutta kaivorakenteet
jäävät paikoilleen
Luokitus ei muutu

36

Varsinainen luokka ei
muutu, mutta
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E) ja
yhdistetään
Jouttiselän ja
Paljukan kanssa ->
Jouttiselkä
(12699242)
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan

98

24

101
25, 26

102
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Pohjavesialueen
nimi

Tunnus

Vanha
luokka

Uusi luokka

Jokilammit

12699131

I

poistuu
luokituksesta

Jokkavaara

12699101

I

1

Joutovaara

12699202

III

2E

Jouttikero

12699216

1E

1E

Jouttiselkä

12699242

II

2E /
yhdistäminen

Juurakkojänkä

12699139

I

2

Jyrhämävaara

12699136

I

1

Jääskö

12699231

III

poistuu
luokituksesta

Kaartolampi

12699132

I

1

Kaishannu

12699176

III

poistuu
luokituksesta

Kaitapuljut

12699195

III

1E /
yhdistäminen

Kalkkimaa

12699269

II

1

Kampsajärvi

12699283

1

Kampsavaara

12699159

uusi
alue
I

1

Lisätietoja
Alueella sijainnut
vedenottamo on
poistettu käytöstä, ei
sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan
Luokitus ei muutu
Soveltuu
yhdyskuntien
vedenhankintaan ja
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E)
Luokitus tarkistettu jo
keväällä 2017
Varsinainen luokka ei
muutu, mutta
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E) ja
yhdistetään ItäJouttiselän ja
Paljukan kanssa ->
Jouttiselkä
(12699242)
Alueella sijaitseva
vedenottamo on
poistettu käytöstä,
eikä ole varalla,
mutta kaivorakenteet
jäävät paikoilleen
Luokitus ei muutu

Karttaliite
nro
93

103
27

104
25, 26

28

105

Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Luokitus ei muutu

106

Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Yhdistetään
Häpiäselän ja
Käyläkkälampi A:n ja
B:n kanssa sekä
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (1E) ->
Häpiäselkä
(12699511)
Alueella on kaksi
vedenottamoa
Alueella sijaitsee
vedenottamo
Luokitus ei muutu,
rajausmuutos

29

107

16, 17

30
32
31, 32
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Pohjavesialueen
nimi

Tunnus

Kankaanpää A

12699234A

Kankaanpää B

Vanha
luokka

Uusi luokka

Lisätietoja

III

2/
yhdistäminen

12699234B

III

2/
yhdistäminen

Kankaanpää C

12699234C

III

poistuu
luokituksesta

Karhukurunlaki A

12699197A

III

2

Karhukurunlaki B

12699197B

III

poistuu
luokituksesta

Karjalanjoki

12699224

III

E

Kemiläisperä

12699205

III

poistuu
luokituksesta

Kenttävaara

12699119

I

1E

Kielivaara A

12699252A

III

2

Kielivaara B

12699252B

III

poistuu
luokituksesta

Kivikangas

12699151

I

1

Soveltuu
yhdyskuntien
vedenhankintaan,
yhdistetään A+B ->
Kankaanpää
(12699234)
Soveltuu
yhdyskuntien
vedenhankintaan,
yhdistetään A+B ->
Kankaanpää
(12699234)
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Soveltuu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan,
mutta luokitellaan Eluokkaan
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Varsinainen luokitus
ei muutu, mutta
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (1E)
Soveltuu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Luokitus ei muutu

Kivivaara

12699112

I

2

Koiramännikkö A

12699189A

III

poistuu
luokituksesta

Koiramännikkö B

12699189B

III

poistuu
luokituksesta

Alueella sijaitseva
vedenottamo on
poistettu käytöstä,
eikä ole varalla,
mutta kaivorakenteet
jäävät paikoilleen
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan

Karttaliite
nro
33, 34

33, 34

33, 34
35
35
5

36
108

37
37
109
38

39
39
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Pohjavesialueen
nimi

Tunnus

Vanha
luokka

Uusi luokka

Koiravaara

12699281

uusi
alue

2E

Kokkovaara

12699503

III

poistuu
luokituksesta

Kolpene

1269802

1

1

Kolulammit

12699147

I

1

Kolvavaara-Louejärvi

12699106

1E

1E

Kontojärvi

12699186

III

poistuu
luokituksesta

Korkiapalo

12699138

I

2

Kortteenlehto

12699150

I

1

Korvala

12699212

2

2

Kroopinpalo palovaara A

12699103A

I

1E /
yhdistäminen

Kroopinpalo palovaara B

12699103B

I

1E /
yhdistäminen

Kuivankoskenkangas
A

12699245A

III

poistuu
luokituksesta

Kuivankoskenkangas
B

12699245B

III

poistuu
luokituksesta

Kulpakko

12699118

I

2

Kumpu

12699152

I

1

Kupari

12699177

III

poistuu
luokituksesta

Lisätietoja
Alueella tutkittu
vedenottopaikka,
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E)
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Luokitus tarkistettu jo
keväällä 2017
Luokitus ei muutu

Karttaliite
nro
40

41
110
111

Luokitus tarkistettu jo
keväällä 2017
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Alueella sijaitseva
vedenottamo on
poistettu käytöstä,
eikä ole varalla,
mutta kaivorakenteet
jäävät paikoilleen
Luokitus ei muutu

112

Luokitus tarkistettu jo
keväällä 2017
Luokka ei
varsinaisesti muutu,
mutta luokitellaan Eluokkaan (1E) ja
yhdistetään A+B ->
KroopinpaloPalovaara
(12699103)
Luokka ei
varsinaisesti muutu,
mutta luokitellaan Eluokkaan (1E) ja
yhdistetään A+B ->
KroopinpaloPalovaara
(12699103)
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Vedenottamo on
poistettu käytöstä
Luokitus ei muutu

45

Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan

42
28

113

43, 44

43, 44

114
114
45
115
72
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Pohjavesialueen
nimi

Tunnus

Vanha
luokka

Uusi luokka

Kursujärvi

12699206

III

poistuu
luokituksesta

Kurula

12699184

III

poistuu
luokituksesta

Kuusela

12699111

I

1

Kuusivaara

12699117

I

2

Käyläkkälampi A

12699501A

III

1E /
yhdistäminen

Käyläkkälampi B

12699501B

III

1E /
yhdistäminen

Käyrälampi

1269803

I

1E

Käyrämönjärvi A

12699209A

III

1

Käyrämönjärvi B

12699209B

III

poistuu
luokituksesta

Lahnalampi

12699500

III

2/
yhdistäminen

Laitavaara

12699504

III

poistuu
luokituksesta

Lamminvaara

12699105

I

1

Lapiomaanaapa

12699261

III

poistuu
luokituksesta

Lisätietoja
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Rajausmuutos
(vedenottamo
mukaan rajaukseen),
luokitus ei muutu
Alueella ei sijaitse
vedenottamoa, mutta
antoisuus yli 100
m3/d
Yhdistetään A+B sekä
Häpiäselän ja
Kaitapuljujen kanssa
sekä luokitellaan
lisäksi E-luokkaan (1E)
-> Häpiäselkä
(12699511)
Yhdistetään A+B sekä
Häpiäselän ja
Kaitapuljujen kanssa
sekä luokitellaan
lisäksi E-luokkaan (1E)
-> Häpiäselkä
(12699511)
Varsinainen luokitus
ei muutu, mutta
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (1E)
Alueella on
vedenottamo
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Soveltuu
yhdyskuntien
vedenhankintaan,
yhdistetään
Kienajajoki B:n ja C:n
(Kolari) kanssa ->
Kienajajoki
(12273161)
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Luokitus ei muutu
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan

Karttaliite
nro
36
46
47

48

16, 17

16, 17

116

48
48
49, 50

117
118
51

36/44

Pohjavesialueen
nimi

Tunnus

Vanha
luokka

Uusi luokka

Lautavaara

12699130

I

1

Lehtoaho

12699122

I

1

Liikamaa

12699191

III

poistuu
luokituksesta

Lohiniva

12699108

I

1

Louejärvi

12699263

III

2E

Luukkisenvaara A

12699215A

III

poistuu
luokituksesta

Luukkisenvaara B

12699215B

III

poistuu
luokituksesta

Marrasjoki

12699187

III

poistuu
luokituksesta

Mellalampi

12699240

2

2

Mellavaara

12699157

I

1E

Meltaus, hanhipalo

12699233

III

poistuu
luokituksesta

Mukkajärvi

12699183

III

poistuu
luokituksesta

Mukkajärvi A

12699172A

III

poistuu
luokituksesta

Mukkajärvi B

12699172B

III

poistuu
luokituksesta

Mukkajärvi C

12699172C

III

poistuu
luokituksesta

Mukkajärvi,
sammalselkä

12699182

III

poistuu
luokituksesta

Mukkarova A

12699175A

III

poistuu
luokituksesta

Mukkarova B

12699175B

III

poistuu
luokituksesta

Lisätietoja
Rajausmuutos,
luokitus ei
varsinaisesti muutu
Luokitus ei muutu

Karttaliite
nro
52
119

Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Luokitus ei muutu

120

Soveltuu
yhdyskuntien
vedenhankintaan,
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E)
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Luokitus tarkistettu jo
keväällä 2017
Varsinainen luokitus
ei muutu, mutta
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (1E)
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan

53

78

63
63
46
121
122

59
42
123
123
123
42
29
29
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Pohjavesialueen
nimi

Tunnus

Vanha
luokka

Uusi luokka

Myllykangas

12699181

III

2

Myllylampi

12699247

III

poistuu
luokituksesta

Mäntyvaara

1269801

1

1

Narkausjärvi

12699142

I

1

Narkausjärvi

12699158

I

1E

Naskuttajalampi A

12699217A

III

poistuu
luokituksesta

Naskuttajalampi B

12699217B

III

E

Navettavaara

12699272

I

1

Niesikivalo

12699162

III

2E

Niesikivalo

12699270

II

1E /
yhdistäminen

Nivalampi

12699123

I

1E

Oitoselkä

12699273

I

1

Paljukka

12699241

II

2E /
yhdistäminen

Patokoski

12699235

II

2

Lisätietoja
Soveltuu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Luokitus tarkistettu jo
keväällä 2017
Luokitus ei muutu

Karttaliite
nro
54
124
125
88

Luokitellaan Eluokkaan (1E) ja
muutetaan nimi
Aitamaaksi
(vedenottamon
mukaan)
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan,
mutta luokitellaan Eluokkaan
Luokitus ei muutu

88

Soveltuu
yhdyskuntien
vedenhankintaan,
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E)
Yhdistetään
Pohjoinen Niesikivalo
A:n ja B:n kanssa sekä
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (1E) ->
Pohjoinen
Niesikivalo
(12699271)
Varsinainen luokitus
ei muutu, mutta
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (1E)
Luokitus ei muutu

30

Varsinainen luokka ei
muutu, mutta
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E) ja
yhdistetään ItäJouttiselän ja
Jouttiselän kanssa ->
Jouttiselkä
(12699242)
Luokitus ei muutu

55
55

2

30, 56

126

61
25, 26

97

38/44

Pohjavesialueen
nimi

Tunnus

Vanha
luokka

Uusi luokka

Lisätietoja

Karttaliite
nro
47

Perttaus

12699282

uusi
alue

1

Perttaus A

12699255A

III

2

Perttaus B

12699255B

III

poistuu
luokituksesta

Perttaus C

12699255C

III

poistuu
luokituksesta

Petäjävaara

12699274

I

1E

Pieni-Kulpakko

12699268

II

2E

Pikku - pajulampi

12699153

I

1E

Pikku - pyhäjärvi

12699225

III

poistuu
luokituksesta

Pikkuoja

12699145

I

2

Pirrikangas

12699169

III

poistuu
luokituksesta

Pirttiselkä

12699198

III

poistuu
luokituksesta

Pistilä A

12699114A

III

1/
yhdistäminen

Rajattu uusi
pohjavesialue
vedenottamon
ympärille
Soveltuu
yhdyskuntien
vedenhankintaan,
uusi nimi:
Perttausjärvi
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Varsinainen luokitus
ei muutu, mutta
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (1E)
Varsinainen luokitus
ei muutu, mutta
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E)
Varsinainen luokitus
ei muutu, mutta
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (1E)
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Alueella sijaitseva
vedenottamo on
poistettu käytöstä,
eikä ole varalla,
mutta kaivorakenteet
jäävät paikoilleen
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Yhdistetään A+B+C ->
Pistilä (12699114)

Pistilä B

12699114B

I

1/
yhdistäminen

Yhdistetään A+B+C ->
Pistilä (12699114)

58, 59

Pistilä C

12699114C

III

1/
yhdistäminen

Yhdistetään A+B+C ->
Pistilä (12699114)

58, 59

Pitkä - utsakka

12699223

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan

6

6
6
127

128

5

64
57

102
129
58, 59

130

39/44

Pohjavesialueen
nimi

Tunnus

Pitkäsyrjä

12699276

Pohjonen Niesikivalo
A

Vanha
luokka

Uusi luokka

Lisätietoja

III

1/
yhdistäminen

12699271A

II

1E /
yhdistäminen

Pohjonen Niesikivalo
B

12699271B

II

1E /
yhdistäminen

Pohjonen RantaRaaka A

12699267A

I

1/
yhdistäminen

Pohjonen RantaRaaka B

12699267B

I

1/
yhdistäminen

Poojoki

12699220

III

2E /
yhdistäminen

Porkkavaara

12699505

III

poistuu
luokituksesta

Poutinki

12699137

I

1

Yhdistetään
Totonkangas A:n ja
B:n kanssa ->
Totonkangas
(12699102)
Yhdistetään A+B ja
Niesikivalo
(12699270) kanssa
sekä luokitellaan
lisäksi E-luokkaan (1E)
-> Pohjoinen
Niesikivalo
(12699271)
Yhdistetään A+B ja
Niesikivalo
(12699270) kanssa
sekä luokitellaan
lisäksi E-luokkaan (1E)
-> Pohjoinen
Niesikivalo
(12699271)
Varsinainen luokitus
ei muutu, yhdistetään
A+B -> Pohjoinen
Ranta-Raaka
(12699267)
Varsinainen luokitus
ei muutu, yhdistetään
A+B -> Pohjoinen
Ranta-Raaka
(12699267)
Soveltuu
yhdyskuntien
vedenhankintaan,
yhdistetään HeteUtsakan ja
Särkijärven kanssa ja
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E) ->
Hete-Utsakka
(12699510)
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Luokitus ei muutu

Puukkovaara A

12699213A

III

poistuu
luokituksesta

Puukkovaara B

12699213B

III

E

Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan,
mutta luokitellaan Eluokkaan

Karttaliite
nro
79, 80

30, 56

30, 56

60, 61

60, 61

8, 9

62
131
63
63

40/44

Pohjavesialueen
nimi

Tunnus

Vanha
luokka

Uusi luokka

Lisätietoja

Karttaliite
nro
64

Pyhäselkä

12699226

III

E

Pöyliövaara

12699107

I

2

Raanseljänlampi

12699250

III

poistuu
luokituksesta

Rakkavaara A

12699207A

III

poistuu
luokituksesta

Rakkavaara B

12699207B

III

poistuu
luokituksesta

Ranta - vuorsamo

12699237

III

poistuu
luokituksesta

Ranta-Paavorova

12698274

I

1E

Ranta-Raaka

12699265

I

1

Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan,
mutta luokitellaan Eluokkaan
Alueella sijaitseva
vedenottamo on
poistettu käytöstä,
eikä ole varalla,
mutta kaivorakenteet
jäävät paikoilleen
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Varsinainen luokitus
ei muutu, mutta
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (1E)
Luokitus ei muutu

Rinne

12699144

I

1

Luokitus ei muutu

134

Ruuhijärvi i A

12699179A

III

2/
yhdistäminen

67, 68

Ruuhijärvi i B

12699179B

III

2/
yhdistäminen

Ruuhijärvi i C

12699179C

III

poistuu
luokituksesta

Ruuttikangas

12699120

I

1

Soveltuu
yhdyskuntien
vedenhankintaan,
yhdistetään A+B ja
uusi nimi ->
Ruuhiselkä
(12699179)
Soveltuu
yhdyskuntien
vedenhankintaan,
yhdistetään A+B ja
uusi nimi ->
Ruuhiselkä
(12699179)
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Luokitus ei muutu

Saari - kämä

12699141

I

1

Luokitus ei muutu

136

Saarisuvanto A

12699166A

III

poistuu
luokituksesta

Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan

82

65

132
66
66
69
133

61

67, 68

67, 68
135

41/44

Pohjavesialueen
nimi

Tunnus

Vanha
luokka

Uusi luokka

Saarisuvanto B

12699166B

III

poistuu
luokituksesta

Salmilampi

12699238

III

poistuu
luokituksesta

Sarvilammit

12699113

I

1

Saunaoja A

12699256A

III

2/
yhdistäminen

Saunaoja B

12699256B

III

2/
yhdistäminen

Savela A

12699188A

III

poistuu
luokituksesta

Savela B

12699188B

III

poistuu
luokituksesta

Siurumaa

12699178

III

poistuu
luokituksesta

Sonkakivalo

12699244

I

1E

Sukulankangas

12699168

III

poistuu
luokituksesta

Sulaoja

12699201

III

2/
yhdistäminen

Sulaojantuores

12699214

III

2E

Suolajärvi

12699173

III

poistuu
luokituksesta

Särkijärvi A

12699196A

III

poistuu
luokituksesta

Lisätietoja
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Luokitus ei muutu
Soveltuu
yhdyskuntien
vedenhankintaan,
yhdistetään A+B ->
Saunaoja (12699256)
Soveltuu
yhdyskuntien
vedenhankintaan,
yhdistetään A+B ->
Saunaoja (12699256)
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Varsinainen luokitus
ei muutu, mutta
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (1E)
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Soveltuu
yhdyskuntien
vedenhankintaan,
yhdistetään
Unariköngäs B:n
kanssa ->
Mikkelinvaara
(12699284)
Soveltuu
yhdyskuntien
vedenhankintaan ja
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E)
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan

Karttaliite
nro
82
69
29
70, 71

70, 71

46
46
72
137

73
75, 75

63

138
47

42/44

Pohjavesialueen
nimi

Tunnus

Vanha
luokka

Uusi luokka

Särkijärvi B

12699196B

III

poistuu
luokituksesta

Särkijärvi

12699502

III

2E /
yhdistäminen

Särkiselkä

12699143

I

1E

Säynäjäselkä

12699210

III

poistuu
luokituksesta

Taapajoki A

12699165A

III

poistuu
luokituksesta

Taapajoki B

12699165B

III

2

Taapajoki C

12699165C

III

poistuu
luokituksesta

Taapajoki

12699171

III

poistuu
luokituksesta

Tahtamavaara

12699259

II

2

Taka korinteenvaara

12699190

III

poistuu
luokituksesta

Taka - lisinkivaara

12699185

III

poistuu
luokituksesta

Takavaara

12699199

III

2

Tavivaara

12699253A

2

2

Ternuvuoma

12699134

I

1E

Tervakarinoja A

12699164A

III

poistuu
luokituksesta

Tervakarinoja B

12699164B

III

poistuu
luokituksesta

Lisätietoja
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Soveltuu
yhdyskuntien
vedenhankintaan,
yhdistetään HeteUtsakan ja Poojoen
kanssa ja luokitellaan
lisäksi E-luokkaan (2E)
-> Hete-Utsakka
(12699510)
Luokitellaan lisäksi Eluokkaan (1E)
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Soveltuu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Luokitus ei muutu
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Soveltuu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Luokitus tarkistettu jo
keväällä 2017
Varsinainen luokitus
ei muutu, mutta
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (1E)
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan

Karttaliite
nro
47
8, 9

32
7
76
76
76
123
139
39
46
77
140
141

78
78

43/44

Pohjavesialueen
nimi

Tunnus

Vanha
luokka

Uusi luokka

Tervakarinoja C

12699164C

III

poistuu
luokituksesta

Tolonen

12699232

2

2E

Totonkangas

12699102A

I

1/
yhdistäminen

Totonkangas

12699102B

III

1/
yhdistäminen

Unariköngäs A

12699200A

III

2

Unariköngäs B

12699200B

III

2/
yhdistäminen

Unariköngäs C

12699200C

III

poistuu
luokituksesta

Utsakkavaara

12699222

III

poistuu
luokituksesta

Vasikkalampi A

12699167A

III

2/
yhdistäminen

Vasikkalampi B

12699167B

III

2/
yhdistäminen

Venevaara

12699251

I

1E

Vennivaara

12699104

I

poistuu
luokituksesta

Vierus Ranta-Raaka

12699266

I

1

Vittaselkä

12699129

I

2

Lisätietoja
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Varsinainen luokitus
ei muutu, mutta
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (2E)
Yhdistetään A+B sekä
Pitkäsyrjä ->
Totonkangas
(12699102)
Yhdistetään A+B sekä
Pitkäsyrjä ->
Totonkangas
(12699102)
Soveltuu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Yhdistetään Sulaojan
kanssa ->
Mikkelinvaara
(12699284)
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Soveltuu
yhdyskuntien
vedenhankintaan,
yhdistetään A+B ->
Vasikkalampi
(12699167)
Soveltuu
yhdyskuntien
vedenhankintaan,
yhdistetään A+B ->
Vasikkalampi
(12699167)
Luokitellaan lisäksi Eluokkaan (1E)
Alueella sijainnut
vedenottamo on
poistettu käytöstä ja
siihen liittyvät
rakenteet puretaan
pois
Luokitus ei muutu
Vedenottamo on
poistettu käytöstä

Karttaliite
nro
78
142

79, 80

79, 80

74, 75
74, 75

74, 75
130
81, 82

81, 82

37
83

61
84

44/44

Pohjavesialueen
nimi

Tunnus

Vanha
luokka

Uusi luokka

Vuoskuselkä

12699146

I

1E

Välijoki

12699126

I

1

Välijoki

12699140

I

poistuu
luokituksesta

Välikangas

12699258

III

2

Välineva

12699148

I

1

Ylilamminkangas

12699246

III

poistuu
luokituksesta

Lisätietoja
Varsinainen luokitus
ei muutu, mutta
luokitellaan lisäksi Eluokkaan (1E)
Rajausmuutos
(vedenottamo
mukaan rajaukseen),
luokitus ei muutu
Alueella sijainnut
vedenottamo on
poistettu käytöstä ja
siihen liittyvät
rakenteet puretaan
pois
Soveltuu
yhdyskuntien
vedenhankintaan
Luokitus ei muutu
Ei sovellu
yhdyskuntien
vedenhankintaan

Karttaliite
nro
143

85

86

87
144
124

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Liite 22

Liite 23

Liite 24

Liite 25

Liite 26

Liite 27

Liite 28

Liite 29

Liite 30

Liite 31

Liite 32

Liite 33

Liite 34

Liite 35

Liite 36

Liite 37

Liite 38

Liite 39

Liite 40

Liite 41

Liite 42

Liite 43

Liite 44

Liite 45

Liite 46

Liite 47

Liite 48

Liite 49

Liite 50

Liite 51

Liite 52

Liite 53

Liite 54

Liite 55

Liite 56

Liite 57

Liite 58

Liite 59

Liite 60

Liite 61

Liite 62

Liite 63

Liite 64

Liite 65

Liite 66

Liite 67

Liite 68

Liite 69

Liite 70

Liite 71

Liite 72

Liite 73

Liite 74

Liite 75

Liite 76

Liite 77

Liite 78

Liite 79

Liite 80

Liite 81

Liite 82

Liite 83

Liite 84

Liite 85

Liite 86

Liite 87

Liite 88

Liite 89

Liite 90

Liite 91

Liite 92

Liite 93

Liite 94

Liite 95

Liite 96

Liite 97

Liite 98

Liite 99

Liite 100

Liite 101

Liite 102

Liite 103

Liite 104

Liite 105

Liite 106

Liite 107

Liite 108

Liite 109

Liite 110

Liite 111

Liite 112

Liite 113

Liite 114

Liite 115

Liite 116

Liite 117

Liite 118

Liite 119

Liite 120

Liite 121

Liite 122

Liite 123

Liite 124

Liite 125

Liite 126

Liite 127

Liite 128

Liite 129

Liite 130

Liite 131

Liite 132

Liite 133

Liite 134

Liite 135

Liite 136

Liite 137

Liite 138

Liite 139

Liite 140

Liite 141

Liite 142

Liite 143

Liite 144

