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Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Kemijärvi

Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja
merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) uudessa 2 a luvussa, joka on
tullut voimaan 1.2.2015. Lain mukaan alueelliset elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukset (ELY-keskukset) vastaavat pohjavesialueiden kartoituksesta ja
luokituksesta sekä pohjavesialuetiedon ylläpidosta. Tämän lainsäädännön
muutoksen myötä kaikkia aikaisemmin luokiteltuja pohjavesialueita tarkastellaan
niiden suojelutarpeen ja vedenhankinnan käyttöön soveltuvuuden kannalta kuin ne
määriteltäisiin ensimmäisen kerran.
1-luokkaan kuuluvat alueet ovat vedenhankintaa varten tärkeitä pohjavesialueita,
joiden vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan
taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 m3/vrk tai yli viidenkymmenen
ihmisen tarpeisiin. 2-luokkaan luokitellaan muut vedenhankintakäyttöön soveltuvat
pohjavesialueet, jotka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa
perusteella soveltuvat 1-luokan mukaiseen käyttöön. Lisäksi E-luokkaan luokitellaan
pohjavesialueet, joiden pohjavedestä jokin pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan
riippuvainen (1E, 2E tai E). Luokka III poistuu käytöstä, ja siihen kuuluvat alueet joko
luokitellaan uudelleen luokkiin 1, 2 tai E, tai poistetaan pohjavesirekisteristä.
Pohjavesialueluokat ilmaistaan jatkossa arabialaisin numeroin, jotta uusien
säännösten perusteella luokitellut alueet voidaan erottaa aikaisemmin luokitelluista
alueista.
Tässä kirjeessä pohjavesialueiden luokituksia on tarkasteltu neljän Kemijärven
kaupungin alueella sijaitsevan pohjavesialueen osalta.
Heralampi A:n (12320109A) ja Heralampi B:n (12320109B) pohjavesialueiden
yhdistäminen ja pohjavesialueen luokituksen muuttaminen
Heralampi A:n ja B:n pohjavesialueet sijaitsevat Kemijärven kaupungissa,
Suomutunturin pohjoispuolella. Heralampi A on III luokan pohjavesialue (muu
pohjavesialue) ja Heralampi B on vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (I
luokka). Pohjavesialueet sijoittuvat noin 20 kilometriä pitkään muodostumajaksoon,
johon sijoittuu myös useita muita pohjavesialueita.
Heralampi B:n alueella on tehty pohjavesitutkimuksia vuonna 1975, ja sen jälkeen
alueelle on rakennettu Kemijärven kaupungin vesihuollon vedenottamo, Heralampi.
Vedenottamo perustettiin Suomutunturin matkailua ajatellen. Vedenottamo ei ole
enää jatkuvassa käytössä, ja toimii nykyisin varavedenottamona. Lapin ELY-keskus
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on tehnyt lokakuussa 2015 pohjavesitutkimuksia Heralampi A:n pohjavesialueella.
Tavoitteena oli myös tutkia mahdollisuutta yhdistää alueet A ja B. Pohjavesialueiden
yhteenlasketuksi pohjaveden antoisuudeksi on arvioitu noin 3800 m3/d.
Pohjavesitutkimukset keskittyivät pääosin alueen A länsiosaan.
Alueelle tehtiin lokakuussa 2015 neljä kairausta (KP1–KP4). Kairasyvyydet vaihtelivat
välillä 6–15 metriä. Kairareikiin asennettiin halkaisijaltaan 60 mm pohjavesiputket,
joista mitattiin vesipinnat. Kairauspisteestä KP2 suoritettiin antoisuuspumppaus
teholla noin 1,9 L/s eli 166 m³/d. Muissa kairauspisteissä antoisuuspumppausta ei
voitu tehdä hienojakoisen aineksen tukkiessa siiviläputket. Kairaustulosten mukaan
maaperän ylin kerros on hienoa hiekkaa, jonka alla maa-aines vaihtelee hiekasta
huonosti lajittuneeseen soraan. Havaintoputkista mitattujen vesipintatietojen mukaan
pohjaveden päävirtaussuunta on Suomunkankaan itäosasta länteen kohti
Kemijärveä.
Tehtyjen tutkimusten perusteella Heralampi A:n pohjavesialueelta on saatavissa
pohjavettä yli 100 m3/d, minkä perusteella alue soveltuu yhdyskunnan
vedenhankintaan. Geologian tutkimuskeskuksen maa-ainesmuodostumat –aineiston
perusteella Heralampi A ja B sijoittuvat saman harjumuodostuman alueelle ja
muodostavat geologisen kokonaisuuden. Pohjavesialueiden luokitusohjeen (SYKE,
2016) mukaisesti pohjavesialueet tulee rajata geologisina kokonaisuuksina. Siten
Heralampi A ja B tulee yhdistää. Yhdistetty pohjavesialue luokitellaan 1-luokkaan,
koska alueella sijaitseva vedenottamo toimii nykyään varavedenottamona. Yhdistetyn
pohjavesialueen rajaus on esitetty liitteessä 1 ja vanhat rajaukset liitteessä 2.
Kallaanvaaran (12320101) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Kallaanvaaran pohjavesialue on luokan III pohjavesialue (muu pohjavesialue). Alue
sijaitsee pohjois-eteläsuuntaisessa harjuselänteessä, joka on pääosin kaivettu pois.
Pohjavesialueen luoteiskulmassa on moreenipeitteinen matala harjuselänne.
Kallaanvaaran pohjavesialueella on ollut Kemijärven kaupungin pohjavedenottamo,
jonka kapasiteetti on ollut 200-300 m3/d. Vedenottamo on poistettu käytöstä 1990luvulla ja vesilaitos on purkanut pohjavedenottamon rakenteet.
Pohjavesialueen varsinainen muodostumisalue on pääosin kaivettu pois ja
pohjaveden pinta on hyvin lähellä maanpintaa. Alueella ei siten katsota olevan
riittäviä kerrospaksuuksia pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta.
Siten Kallaanvaaran pohjavesialueella ei Lapin ELY-keskuksen käsityksen mukaan
ole enää merkitystä yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta ja alue voidaan poistaa
pohjavesiluokituksesta. Pohjavesialueen rajaus on esitetty liitteessä 3.
Joutsijärven pohjavesialueen (12320105) poistaminen luokituksesta
Joutsijärven pohjavesialue sijaitsee runsaat 20 kilometriä Kemijärven keskustasta
itään. Pohjavesialue sijaitsee pienialaisessa moreenimuodostumassa. Alue on
luokiteltu I luokkaan (vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue).
Joutsijärven pohjavesialueella on sijainnut Kemijärven lämpö ja vesi Oy:n
vedenottamo (Joutsijärvi). Vedenottomäärä on kunnalta saatujen tietojen mukaan
ollut joitakin kymmeniä kuutioita. Ottamo on myös tulva-aikana jäänyt veden alle.
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Vedenottamo on poistettu käytöstä ja siihen liittyneet asiakkaat saavat nykyisin
vetensä Kemijärven toisilta vedenottamoilta.
Koska alueella oleva vedenottamo ei ole enää käytössä ja varsinainen pohjavesialue
sijaitsee heikkotuottoisessa moreenimuodostumassa, voidaan alue poistaa
pohjavesialueluokituksesta. Pohjavesialueen rajaus on esitetty liitteessä 4.

Yhteenveto Kemijärven pohjavesialueita koskevista muutoksista
Numero/
tunnus

Pohjavesialueen
nimi

Vanha
luokka

Uusi luokka

Lisätietoja

12320109A Heralampi A

III

1

alueella on varavedenottamo; yhdistetään
A+B -> Heralampi (12320109)

12320109B Heralampi B

I

1

alueella on varavedenottamo; yhdistetään
A+B -> Heralampi (12320109)

12320101

Kallaanvaara

III

12320105

Joutsijärvi

I

poistuu
ei riittäviä kerroksia pohjaveden
luokituksesta muodostumisen ja varastoitumisen
kannalta, vedenottamorakenteet purettu
pois
poistuu
heikkotuottoinen moreenimuodostuma,
luokituksesta vedenottamo ei ole enää käytössä.
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Muutoksista tiedottaminen ja kuuleminen
ELY-keskus tiedottaa pohjavesialueen sijaintikuntaa muutoksista tällä kirjeellä ja
pyytää lausunnot pohjavesialueen sijaintikunnan lisäksi maakunnan liitolta sekä niiltä
kunnilta, joiden vedenhankintaan tai maankäyttöön pohjavesialueen rajauksella tai
luokituksella voi olla vaikutusta. ELY-keskus julkaisee valmisteluasiakirjojen
nähtävillä olosta kuulutuksen pohjavesialueen sijaintikunnan ilmoitustaululla.
Nähtävillä oloaika on minimissään 30 päivää. Aineistot ovat nähtävillä
kunnanvirastoissa niiden aukioloaikoina sekä Lapin ELY-keskuksessa virastoaikana
(osoite Hallituskatu 3B Rovaniemi). Asiaa koskeva kuulutus ja siihen liittyvät asiakirjat
ovat nähtävillä myös verkko-osoitteessa: www.ymparisto.fi -> Vesi -> Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu -> Pohjavesialueet -> (valitse) Lapin ELY-keskus
Mahdolliset lausunnot pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutoksista pyydetään
toimittamaan viimeistään 23.3.2017 Lapin ELY-keskuksen kirjaamoon, PL 8060,
96101 Rovaniemi tai sähköpostilla kirjaamo.lappiely-keskus.fi.
Mikäli luokitukseen vaikuttavia seikkoja ei ilmene, tehdään muutokset
ympäristöhallinnon Pohjavesitietojärjestelmään keväällä 2017. Muutokset tulevat
voimaan, kun ne on tallennettu Pohjavesitietojärjestelmään. Tarvittaessa lisätietoja
antaa hydrogeologi Anu Rautiala puh. 0295 037 010. Esityksen on valmistellut
suunnittelija Anne Lindholm puh. 0295 037 021.

Ympäristönsuojeluyksikön
päällikkö

Eira Luokkanen

Hydrogeologi

Anu Rautiala

LIITTEET

Pohjavesialueiden kartat

TAUSTA-AINEISTO

Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys, pohjavesialueet
12320109 Aja 12320109 B KemUärvi. Lapin elinkeino-, liikenne-ja

ympäristökeskus, 2016.
JAKELU

Kemijärven kaupunki
Kemijärven lämpö ja vesi Oy
Pelastuslaitos
Lapin liitto
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