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1. JOHDANTO
1.1 Yleistä
Tornion kaupungin pohjavesialueilla on kesällä ja syksyllä 2017 tehty pohjavesialueiden luokituksiin liittyviä tutkimuksia, joilla on selvitetty pääasiassa III luokan pohjavesialueiden soveltuvuutta yhdyskuntien vedenhankintaan. Tutkimukset ovat osa käynnissä olevaa Lapin pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamishankkeen (POSKI) 2. vaihetta, jota vetää Geologian tutkimuskeskus (GTK). POSKI2-hanke toteutetaan pääosin Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoilla ja rahoittajaviranomaisena toimii Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Tässä raportissa on hyödynnetty POSKI2-hankkeen tuloksia Tornion kaupungin osalta. Kaikki POSKI2-hankkeen tutkimukset raportoidaan kokonaisuutena hankkeen valmistuttua vuonna 2019.
Tornion III luokan pohjavesialueille sijoittuvat tutkimukset ovat sisältäneet maaperäkairauksia,
maatutkaluotauksia, ominaisantoisuuspumppauksia ja maastotarkasteluja. Tutkimusten toteutuksesta ja suunnittelusta on vastannut GTK. Lisäksi Lapin ELY-keskus on tehnyt alueella maastotarkasteluja ja lähteiden inventointeja. Tutkimusalueiden sijainnit on esitetty kuvassa 1.
Raportoinnista on vastannut Anne Lindholm (ELY) ja raportin laatimiseen on osallistunut myös
Juho Kupila (GTK).

Kuva 1. Tutkimuksessa mukana olleiden pohjavesialueiden sijainnit.
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1.2 Aikaisempi tutkimusaineisto
Tutkimuksissa mukana olleet pohjavesialueet ovat III luokan alueita, joista ei pääsääntöisesti ole
olemassa aikaisempaa tutkimusaineistoa. Kolmella pohjavesialueella on kuitenkin tehty aikaisemmin maaperäkairauksia ja ominaisantoisuus- tai koepumppauksia:
·

Kyläjoenkangas: maaperäkairauksia ja koepumppauksia (Alatornion kunnan alueen
pohjavesitutkimukset, Lapin vesipiiri, 1968; Meri-Lapin pohjavesitarkastelu, Lapin Vesi ja
ympäristöpiiri, 1990; Tornion pohjavesiselvitykset, Lapin ELY-keskus, 2009)

·

Palovaara A: maaperäkairauksia ja antoisuuspumppaus (Tornion pohjavesiselvitykset,
Lapin ELY-keskus, 2009)

·

Pikku-Ristijärvi: muutamia kairauksia (Meri-Lapin pohjavesitarkastelu, Lapin Vesi ja ympäristöpiiri, 1990)

1.3 Pohjavesialueiden luokitus
Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) uudessa 2 a luvussa (1263/2014), joka on tullut voimaan
1.2.2015. Lain mukaan alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset)
vastaavat pohjavesialueiden kartoituksesta ja luokituksesta sekä pohjavesialuetiedon ylläpidosta. Uuden lain mukaisesti pohjavesialueet luokitellaan seuraavasti:
1-luokka, vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue
2-luokka, muu vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue
E-luokka, pohjavesialue, jonka pohjavedestä maa- tai pintavesiekosysteemi on suoraan riippuvainen. Mikäli 1- tai 2-luokan pohjavesialueeseen liittyy pohjavedestä suoraan riippuvainen pintavesi- tai maaekosysteemi, käytetään lisäksi E-merkintää (1E,
2E).
Luokkaan 1 kuuluvan alueen pohjavettä käytetään tai on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 m3/d tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin. Luokkaan 2 kuuluu muu vedenhankintakäyttöön soveltuva alue, joka pohjaveden
antoisuutensa ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1-luokan yhteydessä mainittuun
käyttöön. E-luokkaan luokiteltavalla alueella on luonnontilainen, pohjavedestä suoraan riippuvainen, merkittävä ja muun lainsäädännön nojalla suojeltu maa- tai pintavesiekosysteemi.
Vanhan luokituksen mukainen luokka III (muu pohjavesialue) poistuu käytöstä kokonaan ja siihen
kuuluvat alueet luokitellaan uudelleen luokkiin 1, 2 tai E. Mikäli alueet eivät täytä edellä mainittujen luokkien kriteereitä, poistetaan ne pohjavesialueluokituksesta.
Pohjavesialueiden luokitusohjeen (SYKE, 2016) mukaisesti pohjavesialueet pyritään rajaamaan
geologisina kokonaisuuksina, jolloin selkeästi samaan muodostumaan sijoittuvat pohjavesialueet
tulee yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi.
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2. MENETELMÄT
2.1 Maaperäkairaukset
Kairauspaikat ja mahdolliset ominaisuusantoisuuspumppauspaikat valittiin kartta- ja maastotarkastelun perusteella. Alueilla hyödynnettiin myös maatutkaa kairauspaikkojen määrittelemisessä. Kairauspaikoiksi valittiin ensisijaisesti sellaisia paikkoja, joiden arvioitiin edustavan hyvin
muodostuman yleistä rakennetta ja joiden avulla voidaan saada selville pohjaveden ja kallion
pinnankorkeudet. Tutkimuspisteiden sijaintia saatettiin tarkentaa vielä kairauksen edetessä, kun
pohjavesialueesta saatiin tarkempaa tietoa.
Maaperäkairaukset toteutti Geopalvelu Oy ja käytössä oli GM 150 –kairauskone. Kairauspaikoille
asennettiin kairauksen jälkeen pohjaveden havaintoputki. Putkikortit on esitetty liitteinä kappaleessa 7. Pohjaveden havaintoputken ominaisuudet:
·

PEH-muoviputki, jonka halkaisija 51/63 mm

·

Siivilän rako 0,30 mm

·

Vandaaliputki, kansi ja lukko

2.2 Ominaisantoisuuspumppaukset
Maaperän vedenjohtavuutta arvioitiin ominaisuusantoisuuspumppauksen avulla. Hyvin vettä johtavissa, hydraulisesti yhtenäisissä karkean ja hyvin lajittuneen aineksen kerroksissa veden ominaisantoisuus on hyvä. Ominaisantoisuuspumppauksilla ei kuitenkaan selvitetä pohjavesialueen
varsinaista antoisuutta, vaan sen selvittämiseksi tulee tehdä tarkempia pohjavesitutkimuksia,
jotka sisältävät esimerkiksi pitkäaikaisen koepumppauksen. Maaperäkairauksilla ja ominaisantoisuuspumppauksilla saadaan kuitenkin pohjavesialueiden luokitusta varten riittävästi tietoja.
Ominaisantoisuuspumppauksia tehtiin tutkimuskohteilla aina kun se oli mahdollista. Joillakin
kohteilla pohjavedenpinta kuitenkin oli liian syvällä (käytännössä yli seitsemän metriä), eikä käytössä olleen pumpun teho riittänyt antoisuuspumppauksen tekemiseen. Lisäksi tutkimuksessa
käytetyn pumpun avulla pystytään pumppaamaan pohjavettä maksimissaan noin 200 m3/d, jolloin tutkimuspisteen todellinen antoisuus voi olla suurempikin.

2.3 Maatutkaluotaukset
Maatutkaluotaus on geofysikaalinen tutkimusmenetelmä, joka perustuu sähkömagneettisten (radiotaajuisten) aaltojen etenemiseen väliaineessa. Maatutkaluotauksessa maaperään johdetaan
lyhyt sähkömagneettinen pulssi, joka heijastuu sähköisen rajapinnan kohdatessaan. Rajapinnat
johtuvat aineiden erilaisista sähkönjohtavuusominaisuuksista, joihin vaikuttaa erityisesti aineksen vesipitoisuus. Luotauksen edetessä havainnot piirtyvät profiiliksi, jolta voidaan tulkita esimerkiksi pohjaveden pinnantasoa ja maaperän kerrostuneisuutta.
Maatutkaluotausta voidaan tehdä esimerkiksi mönkijävetoisella tutkalla olemassa olevaa tiestöä
hyödyntäen, tai tiettömillä alueilla jalkaisin perässä vedettävällä ns. letkutukalla (kuva 2). Maatutkaluotaus ei jätä jälkiä maastoon. Maatutkaluotauksien tuloksia tarkasteltaessa on kuitenkin
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otettava huomioon, että tulos on aina suuntaa-antava ja perustuu tutkaajan tekemään tulkintaan,
varsinkin silloin kun saatavilla ei ole kairausaineistoa referenssiksi.

Kuva 2. Tiettömillä alueilla maatutkaluotausta
voidaan tehdä jalkaisin
perässä vedettävällä ns.
letkututkalla. Kuva: Anne
Lindholm

Maatutkaluotauksia tehtiin Torniossa Kaitaharju B:n, Pikku-Ristijärven ja Sorvasvaaran pohjavesialueilla, joilla ei suoritettu maaperäkairauksia. Lisäksi maatutkaa käytettiin apuna maaperäkairauspaikkojen määrittämisessä Kainuunkylänmaan ja Korttovaaran pohjavesialueilla.
Käytössä oli sekä mönkijävetoinen GSSI:n Sir20-laitteisto että Malå Ramac Pro/EX –mallin letkututka. Kummassakin tapauksessa käytettiin 100 MHz antennia. Maatutkaluotaukset suoritti
Geologian tutkimuskeskus (GTK).

2.4 Maastotarkastelut
Torniossa tehtiin Kyläjoenkankaan sekä Palovaaran pohjavesialueilla A ja B maastotarkasteluja,
joiden avulla selvitettiin muun muassa alueiden geologisia yleispiirteitä ja pohjavesialueiden yhdistämiseen liittyviä kysymyksiä. Maastotarkastelut tehtiin syksyllä 2017.
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3. MAAPERÄSELVITYKSET JA OMINAISANTOISUUSPUMPPAUKSET
3.1 Kainuunkylänmaa (1285112)
Tutkimusalueen kuvaus
Kainuunkylänmaan III luokan pohjavesialue sijaitsee laajassa ja loivapiirteisessä harjumuodostumassa, jonka reunat ovat deltamaisia. Pohjavettä purkautuu kahdesta lähteestä muodostuman
pohjoisrinteen alapuolella. Pohjavesialueen pinta-ala on 2,35 km2 ja pohjaveden varsinaisen
muodostumisalueen ala 1,25 km2. Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on noin 680 m3/d.
Maaperäkairaukset, antoisuuspumppaukset ja lähteiden inventoinnit
Pohjavesialueella tehtiin kaksi maaperäkairausta, HP 2516 alueen keskiosaan ja HP 6316 alueen länsipuoliskoon. Lisäksi alueella tehtiin maatutkaluotauksia. Kairaustulokset on esitetty taulukossa 1 ja tutkimuspisteiden sekä maatutkalinjojen sijainnit kuvassa 5.
Kairauspisteessä HP 2516 maaperän aines oli soraa ennen 5,4 metrin syvyydessä tavattua peruskallion pintaa. Pohjaveden pintaa ei havaittu. Maatutkaluotauksen perusteella on mahdollista,
että muodostuman kallioydin jatkuisi laajemmallekin, mutta tästä ei ole varmuutta.
Kairauspisteessä HP 6316 maaperän aines oli soraa kuuden metrin syvyyteen saakka, sen alla
oli kahden metrin paksuinen hiekkakerros ennen kahdeksan metrin syvyydessä alkavaa moreenia. Peruskallion pinta tavoitettiin 12,90 metrin syvyydestä. Pohjaveden pinta oli viiden metrin
syvyydessä putken päästä mitattuna. Pohjavesipinta on mitattu heti putken asentamisen jälkeen.
Tutkimuspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki, josta tehtiin ominaisantoisuuspumppaus marraskuussa 2017 (kuva 2). Pohjaveden pinta oli tuolloin noin 6,15 metriä putkenpäästä
mitattuna. Vettä saatiin pumpattua kerrallaan muutamia litroja, jonka jälkeen putki tyhjeni. Pumppaus toistettiin muutamia kertoja, eikä tulos parantunut. Pohjavedessä oli runsaasti hienoainesta,
eikä vesi selkiytynyt missään vaiheessa.
Taulukko 1. Kainuunkylänmaan maaperäkairausten tulokset.

HP 2516, Kainuunkylänmaa (20.8.2017)
Syvyys (m)

Maalaji

0-5,40
5,40-8,40
Ei pohjavettä

HP 6316, Kainuunkylänmaa (19.8.2017)
Maalaji

Sr

Syvyys (m)
0-6,0

Ka

6,0-8,0
8,0-12,90

Hk
Mr

12,90-15,90

Ka

Sr

Kallio erittäin risainen; pohjavesipinta 5,0 m

Kuva 2. Kainuunkylänmaan pohjavesialueelle
asennetusta havaintoputkesta HP 6316 tehtiin
ominaisantoisuuspumppaus marraskuussa 2017.
Tuotto oli muutamia litroja kerrallaan. Kuva: Anne
Lindholm
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Kainuunkylänmaan pohjavesialueella tehtiin myös lähteiden inventointiin liittyviä maastotarkasteluja kesällä 2016. Maastotarkasteluissa käytettiin apuna lämpökameraa (Flir E5), jonka avulla
mitattiin purkautuvan pohjaveden lämpötilaa sekä havainnoitiin tihkupinta-alueita. Pohjavesialueen pohjoisreunalla sijaitsee kaksi lähdettä, joiden kautta pohjavettä purkautuu suoalueelle (kuva
4). Pistemäiset lähteet sijaitsevat kangasmetsän laidassa, ja kummastakin lähteestä alkaa pieniä, suon suuntaan virtaavia puroja, joissa vesi oli kirkasta. Ympäristössä on myös tihkupintamaisia piirteitä. Pohjavesivaikutteisista sammallajeista esiintyy muun muassa hetekuirisammalta. Lähteet ovat pienialaisia, mutta niiden arvioitiin olevan luonnontilaisia.

Kuva 4. Kainuunkylänmaan pienet lähteet purkavat vesiään viereiselle suoalueelle, jossa pohjavedet sekoittuvat
suolampiin. Kuva: Anne Lindholm

Johtopäätökset
Maaperätietojen perusteella olosuhteet pohjaveden muodostumiselle ja varastoitumiselle ovat
kohtuulliset alueen länsiosassa. Itäosassa peruskallion päällä sijaitsevat lajittuneen aineksen
kerrokset jäävät melko ohuiksi, ja on mahdollista, että muodostuman kallioydin ulottuu laajemmallekin alueelle kohti itää. Pohjavesialueelle asennetusta havaintoputkesta tehtiin ominaisantoisuuspumppaus marraskuussa 2017. Tuolloin pohjavedenpinta oli noin metrin syvemmällä kuin
elokuussa putken asentamisen aikaan. Pohjavettä saatiin pumpattua muutamia litroja kerrallaan,
eikä hienoainesta sisältänyt vesi selkiytynyt missään vaiheessa. Maaperätutkimusten ja ominaisantoisuuspumppauksen perusteella alueen ei katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan.
Pohjavesialueella sijaistee kuitenkin kaksi pienialaista, luonnontilaista lähdettä. Lähteiden arvioitiin olevan merkittäviä, ja Tornion alueella lähteitä on ylipäätään melko vähän. Lähteiden katsottiin edustavan pohjavesialueluokan E tarkoittamia luonnontilaisia, merkittäviä, pohjavedestä
suoraan riippuvaisia ja muun lainsäädännön nojalla suojeltuja maa- tai pintavesiekosysteemejä.
Pohjavesialue tulee siten luokitella E-luokkaan.
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Kuva 5. Kainuunkylänmaan pohjavesialueen rajaus sekä tutkimuspisteiden ja maatutkalinjoen sijainnit.
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3.2 Korttovaara (1285114)
Tutkimusalueen kuvaus
Korttovaaran III luokan pohjavesialue sijoittuu Korttovaaran pohjoisrinteeseen ja sisältää rinteille
kerrostuneita ranta- ja tuulikerrostumista. Rantakerrostumat sisältävät törmiä ja kapeita terasseja. Pohjoisrinteen itäpuoliskossa on matalahkoja dyynejä ja dyynivalleja. Pohjavesialueen
pinta-ala on 1,92 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala on 0,56 km2. Korttovaaran laskennallinen antoisuus on noin 300 m3/d.
Maaperäkairaukset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueen keskiosaan tehtiin yksi maaperäkairaus, HP 2616. Lisäksi alueella tehtiin maatutkaluotaus itä-länsisuunnassa. Kairaustulos on esitetty taulukossa 2 ja tutkimuspisteen sekä
maatutkalinjojen sijainnit kuvassa 7. Kairauspisteessä maaperän aines oli pinnassa hiekkaa 1,8
metrin syvyyteen saakka. Hiekan alla oli soraa syvyysvälillä 1,8-3,0 metriä ja tämän alla jälleen
hiekkaa 12,7 metrin syvyydessä alkavaan peruskallion pintaan saakka. Pohjaveden pinta oli 5,3
metriä putkenpäästä mitattuna. Pohjavedenpinta on mitattu heti putken asennuksen jälkeen. Tutkimuspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki, josta tehtiin antoisuuspumppaus marraskuussa 2017 (kuva 6). Antoisuuspumppauksen tuotto oli noin 20-30 m3/d. Pohjavedenpinnan
syvyydestä johtuen pumpun teho ei täysin riittänyt, ja tutkimuspisteen todellinen antoisuus jäi
siten selvittämättä. Koska pohjavedenpinta oli niin syvällä, oli imutason kohdalla putken siiviläosaa vain noin 0,5 metrin matkalta, mikä sekin vaikuttanee tulokseen. Todennäköisesti pisteestä
saataisiin pohjavettä enemmän. Vesi oli aluksi sameaa, mutta selkeni melko pian. Pohjavedenpinta oli ennen pumppausta 6,77 metriä putkenpäästä mitattuna, ja vesipinta palautui samalle
tasolle nopeasti pumppauksen lopettamisen jälkeen.
Taulukko 2. Korttovaaran kairaustulos.

HP 2616, Korttovaara (18.8.2017)
Syvyys (m)
0-1,8

Maalaji
Hk

1,8-3,0

Sr

3,0-12,7

Hk

12,7-15,7

Ka

Pohjavesipinta 5,3 m
Kuva 6. Korttovaaran pohjavesialueen tutkimuspisteestä HP 2616 tehtiin antoisuuspumppaus marraskuussa 2017. Kuva: Anne Lindholm.

Johtopäätökset
Maaperäkairauksen perusteella pohjavesialueella on kohtuulliset olosuhteet pohjaveden muodostumiselle ja varastoitumiselle, sillä lajittuneen hiekan kerrokset ovat paksut. Antoisuuspumppauksen tuotto oli noin 20-30 m3/d, mutta tulokseen vaikutti pohjavedenpinnan syvyys, jolloin
pumpun teho ei ollut täysin riittävä. Pohjavedenpinnan nopea palautumisen pumppausta edeltävälle tasolle antaa myös viitteitä siitä, että kohteesta saataisiin vettä enemmänkin. Maaperätietojen ja antoisuuspumppauksen perusteella pohjavesialue soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan ja alue tulee siten luokitella 2-luokkaan.
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Kuva 7. Korttovaaran pohjavesialueen rajaus sekä tutkimuspisteen ja maatutkalinjoen sijainnit.
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3.3 Mellasalo (1285123)
Tutkimusalueen kuvaus
Mellasalon III luokan pohjavesialue sijoittuu drumliinityyppiseen, pohjois-eteläsuuntaiseen moreeniselänteeseen. Pohjavesialueen pinta-ala on 0,87 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala on 0,38 km2. Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on noin 200 m3/d.
Maaperäkairaukset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueen eteläosana tehtiin yksi maaperäkairaus, HP
6416. Kairaustulos on esitetty taulukossa 3 ja tutkimuspisteen
sijainti kuvassa 9. Tutkimuspisteessä maaperän aines oli 14,5
metrin syvyydessä alkavaan peruskalliopintaan saakka moreenia. Pohjavedenpinta havaittiin 6,6 metriä putkenpäästä mitattuna. Pohjavedenpinta on mitattu heti putken asennuksen jälkeen. Kairatessa on havaittu, että vettä on tullut kohteesta hyvin. Pohjavesi on todennäköisesti ainakin osin kalliopohjavettä.
Tutkimuspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki,
josta oli tarkoitus tehdä antoisuuspumppaus marraskuussa
2017. Pohjavedenpinta oli tuolloin kuitenkin niin syvällä (putken
päästä mitattuna 7,9 metriä), ettei pumpun teho riittänyt, eikä
antoisuuspumppausta pystytty tekemään. Voidaan kuitenkin
arvioida, että pohjavesialueelta saataisiin vettä yli 100 m3/d,
sillä alueen laskennallinen antoisuus on noin 200 m3/d.
Taulukko 3. Mellasalon kairaustulos.

HP 6416, Mellasalo (17.8.2017)
Syvyys (m)

Maalaji

0-14,5

Mr

14,5-17,5

Ka

Pohjavesipinta 6,60 m, vesi mahdollisesti kalliosta

Kuva 8. Mellasalon tutkimuspiste HP 6416. Antoisuuspumppausta ei pystytty tekemään syvällä olevan pohjavedenpinnan
vuoksi. Kuva: Anne Lindholm

Johtopäätökset
Maaperäkairauksen perusteella pohjavesialueen aines koostuu moreenista. Kairatessa on havaittu, että pohjavettä saataisiin kohteesta melko hyvin, mutta todellinen antoisuus jäi selvittämättä pohjavedenpinnan ollessa antoisuuspumppauksen tekemisen kannalta liian syvällä. Kairauksen yhteydessä tehtyjen havaintojen perusteella pohjavesialueen arvioidaan kuitenkin soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, jolloin se tulee luokitella 2-luokkaan.
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Kuva 9. Mellasalon pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.
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4. MAATUTKALUOTAUKSET
4.1 Kaitaharju A, B ja C (1285151 A, 1285151 B ja 1285151 C)
Tutkimusalueen kuvaus
Kaitaharjun III luokan pohjavesialueet A, B ja C sijoittuvat kapeaan, pohjois-eteläsuuntaiseen
harjumuodostumaan, joka koostuu hieman katkonaisina kohoavista selänteistä. Kaitaharju A
muodostaa alueen eteläisimmän osan, B keskimmäisen ja C pohjoisimman. Noin kaksi kilometriä
pitkällä aluekokonaisuudella on loivasti kaareilevia, kapeahkoja, 3-7 metriä korkeita selänteitä
puustoisten, paikoin avointen soiden ja kahden lammen reunustamana. Keskiosassa selänteessä on lohkarepintaisuutta. Alue on säilynyt melko luonnontilaisena.
Kaitaharju A:n pinta-ala on 0,45 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala 0,07
km2. Kaitaharju B:n pinta-ala on 1,19 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala
0,22 km2. Kaitaharju C:n pinta-ala on 0,39 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen
ala 0,08 km2. Aluekokonaisuuden laskennallinen antoisuus on noin 200 m3/d.
Maatutkaluotaukset ja maastotarkastelut
Kaitaharjun pohjavesialueilla A, B ja C tehtiin maastotarkasteluja ja lisäksi Kaitaharju B:n alueella
luodattiin kahdeksan maatutkalinjaa. Linjojen sijainnit on esitetty kuvassa 10. Maatutkaluotauksen perusteella ei kuitenkaan saatu kattavaa käsitystä alueen maaperän rakenteista, sillä muodostuman moreenipeite sekä kivinen ja lohkareinen pinta aiheuttivat häiriöitä tutkapulssiin.
Maasto- ja korkeusmallitarkastelujen perusteella harjuselänne kuitenkin vaikuttaisi jatkuvan pohjoispuolisen Pahkamaan (1-luokka) pohjavesialueella. Pohjavesialueiden katsotaan siten muodostavan geologisen kokonaisuuden.
Johtopäätökset
Maasto- ja korkeusmallitarkastelujen perusteella Kaitaharjun pohjavesialueiden A, B ja C katsotaan kuuluvan samaan geologiseen kokonaisuuteen pohjoispuolisen Pahkamaan 1-luokan pohjavesialueen kanssa. Pohjavesialueet tulee siten yhdistää. Yhdistetyn alueen nimeksi tulee Pahkamaa, sen tunnus on 1285106 ja pohjavesialue luokitellaan 1-luokkaan.
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Kuva 10. Kaitaharjun pohjavesialueen rajaus ja maatutkalinjojen sijainnit.
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4.2 Pikku-Ristijärvi (1285134)
Tutkimusalueen kuvaus
Pikku-Ristijärven III luokan pohjavesialue sijaitsee tasalakisessa harjuselänteessä, jonka aines
on soraista hiekkaa ja kivistä soraa. Pohjavesi on melko rautapitoista. Alueella on harjoitettu
melko paljon maa-ainesten ottamista, lisäksi alueella on moottorirata. Pohjavesialueen pinta-ala
on 0,93 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala 0,57 km2. Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on noin 300 m3/d.
Maatutkaluotaukset ja maastotarkastelut
Pohjavesialueella luodattiin neljä maatutkalinjaa (F1-F4), jotka sijoittuvat muodostuman pohjoisja keskiosiin. Maatutkalinjojen sijainnit on esitetty kuvassa 11. Maatutkaluotauksen perusteella
pohjavedenpinnan yläpuolinen aines on pääosin hienohiekkaa tai hiekkaa. Pohjavedenpinnan
alapuolella voi myös esiintyä karkeampaa hiekkaa ja soraa, mutta pelkän maatutkaluotauksen
perusteella aineksen laatua on mahdoton varmistaa. Pohjavesialueen eteläosassa on tehty maaperäkairauksia vuonna 1990. Niiden perusteella aines on ollut hiekka- ja soramoreenia ja myös
hienoainesta on esiintynyt. Kairausten yhteydessä tehtyjen antoisuuspumppausten perusteella
tuotto on ollut noin 50 m3/d.
Johtopäätökset
Pohjavesialueella tehtyjen maatutkaluotausten perusteella maaperän aines vaikuttaisi olevan
hienohiekkaa tai hiekkaa. Ilman kairausreferenssiaineistoa maaperän laadusta ei kuitenkaan
varmuudella voi esittää johtopäätöksiä. Pohjavesialueen eteläosaan vuonna 1990 tehtyjen maaperäkairausten perusteella aines taas on moreenimaista ja siinä myös esiintyy hienoainesta.
Vuoden 1990 kairausten yhteydessä tehdyn antoisuuspumppauksen perusteella tuotto on ollut
noin 50 m3/d, mikä osaltaan sopii yhteen maaperäkairauksissa havaitun moreenimaisen aineksen kanssa.
Pohjavesialueella on harjoitettu maa-ainesten ottamista niin laajasti, ettei alueen laskennallinen
antoisuus välttämättä anna todellista kuvaa alueen pohjavesiolosuhteista. Maa-ainestenottamistoiminta on keskittynyt kokonaan pohjaveden varsinaiselle muodostumisalueelle, jolloin voidaan
arvioida, että kerrospaksuudet jäävät ohuiksi pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen
kannalta. Pohjavesiolosuhteet arvioitiin yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta heikoiksi, ja
pohjavesialue voidaan siten poistaa luokituksesta.
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Kuva 11. Pikku-Ristijärven pohjavesialueen rajaus ja maatutkalinjojen sijainnit.
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4.3 Sorvasvaara (1285117)
Tutkimusalueen kuvaus
Sorvasvaaran III luokan pohjavesialue sijaitsee Sorvasvaaran ja Sorvasjärven välisessä rantakerrostumassa. Pohjavesialueen keskiosasta on otettu maa-aineksia noin kahden metrin syvyyteen ja ottamisalueella on pohjavesi näkyvissä. Alueen jyrkän pohjoisrinteen alaosassa on lähteitä. Pohjavesivaikutteisuus näkyy paikoin rinteen alapuolella tihkupintaisuutena muutenkin kuin
lähteiden kohdalla. Pohjavesialueen pinta-ala on 1,7 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala on 0,43 km2. Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on noin 230 m3/d.
Maatutkaluotaukset, maastotarkastelut ja lähdeinventoinnit
Pohjavesialueella luodattiin kaksi maatutkalinjaa, F4 ja F5. Linjoen sijainnit on esitetty kuvassa
14. Linja F4 kulkee lähes pohjois-eteläsuuntaisesti muodostuman poikki ja linja F5 luode-kaakkosuuntaisesti kattaen muodostuman länsipuoliskon. Maatutka-aineiston perusteella pohjavesialueella on peruskallion päällä muutaman metrin paksuisia, hiekasta koostuvia rantakerrostumia
(kuva 12). Kallionpinta vaikuttaisi muodostuvan kohoumista ja painaumista. Pohjavedenpintaa
ei luotauksissa havaittu.

Kuva 12. Maatutkaluotauslinja F4, joka kulkee muodostuman poikki. Profiililta voidaan tulkita kynnyksiä
muodostava peruskallionpinta sekä sen päälliset lajittuneen aineksen ohuehkot kerrokset.

Muodostuman pohjoisrinteen alapuolella on kaksi luonnontilaista lähdettä, jotka käytiin tarkistamassa maastossa kesällä 2016. Kartoituksessa käytettiin apuna lämpökameraa (Flir E5), jolla
tarkasteltiin kohteiden ympäristöä ja havaittiin kylmän pohjaveden purkautumispaikkoja.
Läntisempi kohde on pieni, pistemäinen lähdepurkautuma, josta alkaa lähdepuro. Lisäksi kohteen ympäristössä on tihkupintaa. Lähteen virtaama arvioitiin heikoksi, mutta oli kuitenkin selvästi
havaittavissa. Pohjavesivaikutteisuutta ilmentävistä sammaleista esiintyy lähdelehväsammalta
ja purolähdesammalta. Kasvillisuudessa esiintyy myös maariankämmekkää, metsäkurjenpolvea,
vilukkoa ja kultapiiskua.
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Itäisempi kohde on koivu- ja kuusivaltaisen puuston varjostama lähteikköalue, joka koostuu ison
avolähdealtaan lisäksi pienemmistä avolähteistä (kuva 13). Lähdealtaista ei havaittu ulosvirtaamaa. Kohteen ympäristössä on korpimaisia piirteitä, minkä lisäksi esiintyy tihkupintaa. Sammallajeista pohjavesivaikutteisuutta edustaa mm. lähdelehväsammal. Kasvillisuuteen kuuluvat myös
metsäkurjenpolvi ja kotkansiipi.
Molemmat kohteet ovat luonnontilaisia, pohjavedestä suoraan riippuvaisia, merkittäviä ja vesilain
nojalla suojeltuja. Lisäksi itäisempi lähde on metsälakikohde.

Kuva 13. Sorvasvaaran pohjoisrinteen alapuolinen,
korpimaisessa ympäristössä sijaitseva avolähde.
Lähde on metsälakikohde. Kuva: Anne Lindholm

Johtopäätökset
Maasto- ja karttatarkastelun sekä maatutkaluotausten perusteella pohjavesialue sijoittuu vaaran
rinteen rantakerrostumaan, jonka aines koostuu pääosin hiekasta ja peruskallion päälliset lajittuneen aineksen maaperäkerrokset ovat ohuehkoja. Peruskallion pinta nousee paikoin hyvin lähelle maanpintaa. Maatutkaluotausten tulkinnat ovat aina suuntaa-antavia, mutta kallionpinta
pystytään tässä tapauksessa kuitenkin havaitsemaan kohtuullisen hyvin. Myös maastotarkastelu
tukee tätä käsitystä.
Maatutkaluotauksessa ei havaittu pohjaveden pintaa, mutta maastotarkastelun perusteella alueella muodostuu kuitenkin jonkin verran pohjavettä, joka purkautuu lähteinä alueen pohjoisrinteen alapuolella. Yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta olosuhteet pohjaveden muodostumiselle ja etenkin varastoitumiselle ovat kuitenkin heikot. Alueen ei siten katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan.
Pohjavesialueella sijaitsee kuitenkin luonnontilaisia lähteitä, joiden katsotaan edustavan pohjavesiluokan E tarkoittamaa luonnontilaista, suoraan pohjavedestä riippuvaista, merkittävää ja
muun lainsäädännön nojalla suojeltua maa- tai pintavesiekosysteemiä. Siten pohjavesialue tulee
luokitella E-luokkaan.
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Kuva 14. Sorvasvaaran pohjavesialueen rajaus ja maatutkalinjojen sijainnit.
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5. MAASTOTARKASTELUT
5.1 Kyläjoenkangas (1285109)
Kyläjoenkankaan III luokan pohjavesialue sijoittuu laajaan ja tasalakiseen reunamuodostumaan,
jonka aines on pintaosissa soraista hiekkaa. Pohjaveden päävirtaussuunta on pohjoisesta etelään. Pohjavesialueen pinta-ala on 1,4 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala
0,62 km2. Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on noin 340 m3/d. Alueen rajaus on esitetty
kuvassa 15.
Pohjavesialueella on tehty useita maaperäkairauksia vuosina 1968, 1990 ja 2009 sekä koepumppaus 1970-luvulla. Tutkimusten perusteella aines vaihtelee karkeasta hiekasta hienoon
hiekkaa ja pintaosissa on soraista hiekkaa. Alueella tehdyn antoisuuspumppauksen perusteella
tuotto on muutamia satoja kuutioita vuorokaudessa. Vesi on ollut rauta- ja mangaanipitoista.
Maastotarkastelun perusteella alueen kerrospaksuudet ovat melko suuret ja alueelta voidaan
saada yhdyskuntien vedenhankintaan soveltuvan määrän pohjavettä. Alueen eteläosaan sijoittuvalla maa-ainestenottamisalueella pohjavedenpinta on paikoin näkyvissä.
Pohjavesialueen antoisuus on tutkimusten mukaan selvästi yli 100 m3/d, ja vaikka veden rautaja mangaanipitoisuudet ovat olleet suuria, olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat melko hyvät. Alueen katsotaan siten soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, ja se tulee luokitella 2-luokkaan.

5.2 Palovaara A ja B (1285118 A, 1285118 B)
Palovaaran pohjavesialueet A ja B sijoittuvat Itälaen vaaran rinteiden rantakerrostumiin. Palovaara A on luokiteltu III luokkaan ja se sijaitsee Itälaen kaakkoispuolella. Palovaara A:n pinta-ala
on 1,01 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala 0,23 km2. Laskennallinen antoisuus on noin 120 m3/d. Palovaara B sijoittuu Itälaen pohjoispuolelle ja on luokiteltu I luokkaan.
Alueella sijaistee käytössä oleva Palovaaran vedenottamo (Tornion Vesi Oy). Pohjavesialueen
pinta-ala on 0,49 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala 0,12 km2. Vedenottamolta on lupa ottaa vettä enintään 80 m3/d. Alueiden rajaukset on esitetty kuvassa 16.
Palovaara A:n alueella on 2000-luvulla tehty maaperäkairauksia, joiden perusteella alueen aines
on silttimoreenia ja hienohiekkaa. Antoisuuspumppauksen perusteella antoisuus on ollut noin 15
m3/d. Pohjavesialueen ei katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, mutta maastotarkastelun avulla tuli kuitenkin selvittää, sijoittuvatko pohjavesialueet A ja B samaan geologiseen
kokonaisuuteen, jolloin ne tulisi yhdistää. Maastotarkastelun perusteella aines ja olosuhteet pohjaveden muodostumiselle ovat paremmat Palovaara B:n alueella, minkä lisäksi alueiden rajalla
sijaitseva kallio jakaa alueet omiin kokonaisuuksiinsa. Alueita ei siten yhdistetä, ja Palovaara A
voidaan poistaa luokituksesta. Palovaara B:n rajausta korjataan hieman kaakkoissivulta vastaamaan alueen maaperää (kuva 16). Palovaara B on vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue,
joka luokitellaan jatkossakin 1-luokkaan.
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Kuva 15. Kyläjoenkankaan pohjavesialueen rajaus ja koepumppauspisteen sijainti.
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Kuva 16. Palovaaran pohjavesialueiden A ja B rajaukset. Palovaara B:n osalta on esitetty sekä uusi että
vanha rajaus.
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6. TUTKIMUKSEN YHTEEN VETO
Tutkimuksessa mukana olleilla pohjavesialueilla tehtiin maaperäkairauksia, maatutkaluotauksia ja
ominaisantoisuuspumppauksia vedensaantiedellytysten selvittämiseksi sekä pohjavesialueiden luo
kituksen tarkistamiseksi. Lisäksi alueilla tehtiin maastotarkasteluja ja lähdeinventointeja. Yhteenveto
tehdyistä tutkimuksista on esitetty taulukossa 4.
Tutkimusten ja maastotarkastelujen perusteella yhdyskuntien vedenhankintaan eivät sovellu Palovaara A, Pikku-Ristijärvi ja Sorvasvaara. Palovaara A ja Pikku-Ristijärvi voidaan poistaa luokituk
sesta, mutta Kainuunkylänmaa ja Sorvasvaara luokitellaan E-luokkaan alueella sijaitsevien, luon
nontilaisten ja merkittävien lähteiden vuoksi.
Taulukko 4. Yhteenveto Tornion pohjavesialueilla tehdyistä tutkimuksista.
Pohjavesialueen nimi Tunnus
Luokka Tutkimus
Johtopäätös
Kainuunkylänmaa

1285112

III

Kaitaharju A

1285151 A

III

maaperäkairaus,
maatutkaluotaus,
lähdeinventointi,
antoisuuspump
pa us
maatutkaluotaus

Kaitaharju B

1285151 B

III

maatutkaluotaus

Kaitaharju C

1285151 C

III

maatutkaluotaus

Korttovaara

1285114

III

Kyläjoenkangas

1285109

III

maaperäkairaus,
maatutkaluotaus,
antoisuuspump
pa us
maastotarkastelu

Mellasalo

1285123

III

maaperäkairaus

Palovaara A

1285118 A

III

maastotarkastelu

Palovaara 8

1285118 B

1

maastotarkastelu

Pikku-Ristijärvi

1285134

III

maatutkaluotaus

Sorvasvaara

1285117

III

maatutkaluotaus,
lähdeinventointi

ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan, mutta luokitellaan E-Iuok
kaan

E

yhdistetään A+B+C + Pahkamaa (1luokka)
yhdistetään A÷B+C + Pahkamaa (1luokka)
yhdistetään A+B+C + Pahkamaa (1luokka)
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, luokitellaan 2-luokkaan

1

soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, luokitellaan 2-luokkaan
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan, luokitellaan 2-luokkaan
ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan
rajausmuutos, luokitellaan 1-luokkaan jatkossakin
ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan, poistetaan luokituksesta
ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan, mutta luokitellaan E-luok
kaan

2

Rovaniemellä 22.1.2018

Suunnittelija

Uusi
luokka

Anne Lindholm

1
1
2

2
poisto
1
poisto
E
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7. LIITTEET
7.1 Putkikortit / Kainuunkylänmaa
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7.2 Putkikortti / Korttovaara
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7.3 Putkikortti / Mellasalo

