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Esitys pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutoksista Inarin kunnassa

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 pohjavesialeluokituksesta.
Pohjavesialueluokat ilmaistaan jatkossa arabialaisin numeroin, jotta uusien
säännösten perusteella luokitellut alueet voidaan erottaa aikaisemmin luokitelluista
alueista.
Tässä esityksessä on tarkasteltu Inarin kaikkien I ja II luokan pohjavesialueiden
luokitukset. Lisäksi on tarkasteltu yhdentoista III luokan pohjavesialueen luokituksia ja
rajattu yksi uusi pohjavesialue. Inarin pohjavesialueiden luokitustyö jatkuu III luokan
pohjavesialueiden osalta tulevina vuosina.
Keväjärven (12148107) pohjavesialueen luokituksen muuttaminen 2-luokkaan
Keväjärven
I
luokan
pohjavesialue
sijaitsee
itä-länsisuuntaisessa
harjumuodostumassa, joka käsittää länsipään kapeamman selänteen lisäksi laakeita
levinneiden hiekkojen alueita. Pohjavesialueella on sijainnut Inarin Lapin Vesi Oy:n
Keväjärven vedenottamo, joka on poistettu käytöstä noin kymmenen vuotta sitten.
Vedenottamolta on sähköt purettu, eikä se ole varavedenottokäytössä.
Harjumuodostumaan sijoittuvan pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on
kuitenkin noin 660 m3/d, ja alueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien
vedenhankintaan. Pohjavesialue tulee siten luokitella 2-luokkaan.
Pohjavesialueen rajaus on esitetty liitteessä 1.
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Korterannanniemen (12148103) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Korterannanniemen III luokan pohjavesialue sijoittuu Ivalojoen jokikerrostumiin.
Alueella muodostuu pohjavettä pääasiassa rantaimeytymisen kautta. Aines on alueella
vuonna 1975 tehtyjen tutkimusten mukaan pääosin hienojakoista. Pohjavesialueella
on toiminut Inarin kunnan omistama Korterannanniemen vedenottamo, jolla on ollut
lupa ottaa pohjavettä 900 m3/d. Vedenottamo on poistettu käytöstä, koska alueelta on
todellisuudessa saatu pumpattua pohjavettä alle 100 m3/d. Pohjavesialueen ei heikon
antoisuutensa vuoksi siten katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan ja se
voidaan poistaa luokituksesta.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 2.
Kotaharjun (12148221) pohjavesialueen luokituksen nostaminen
Kotaharjun III luokan pohjavesialue sijoittuu soraiseen rantakerrostumaan.
Pohjavesialueella on vuonna 1990 tehty maaperäkairaus, jonka perusteella alueella on
vettä hyvin johtavia, lajittuneen hiekan ja soran kerroksia. Tutkimuspisteestä P18
saadaan arvion mukaan pohjavettä 200-500 m3/d. Pohjavesialueen katsotaan
soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan ja se tulee siten luokitella 2-luokkaan.
Pohjavesialueen rajaus on esitetty liitteessä 3.
Kuusipään pohjavesialueiden A, C ja D (12148226A, 12148226C ja 12148226D)
yhdistäminen ja Kuusipää B:n (12148226B) pohjavesialueen poistaminen
luokituksesta
Kuusipään II luokan pohjavesialueet A, C ja D sijoittuvat Kuusipään vaaran
itärinteeseen. Pohjavesialueiden katsotaan sijoittuvan samaan geologiseen
kokonaisuuteen, jolloin ne tulee ohjeistuksen (SYKE, 2016) mukaan yhdistää.
Yhdistetyn pohjavesialueen varsinainen luokitus ei muutu, ja se luokitellaan siten
jatkossakin 2-luokkaan. Yhdistetyn alueen nimi on Kuusipää ja sen uusi tunnus on
12148226.
Kuusipää B:n pienialainen pohjavesialue sijoittuu Kaunispään rinteeseen, eikä sen
siten katsota sijoittuvan samaan geologiseen kokonaisuuteen Kuusipään muiden
pohjavesialueiden kanssa. Kuusipää B:n laskennallinen antoisuus on noin 35 m3/d,
eikä sen siten katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Kuusipää B voidaan
siten poistaa pohjavesialueluokituksesta.
Pohjavesialueiden vanhat rajaukset on esitetty liitteessä 4 ja uusi rajaus liitteessä 5.
Laanipalon (12148214) pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Laanipalon III luokan pohjavesialue sijoittuu Laanipalon länsirinteeseen. Pienialaisen
alueen laskennallinen antoisuus on noin 60 m3/d ja alueella on kallio paikoin lähellä
maanpintaa. Olosuhteet pohjaveden varastoitumisen ja muodostumisen kannalta
arvioitiin alueella heikoiksi, eikä alueen siten katsota soveltuvan yhdyskuntien
vedenhankintaan. Alue voidaan siten poistaa pohjavesialueluokituksesta.
Pohjavesialueen rajaus on esitetty liitteessä 6.
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Lompolonpää A:n (12148138A) ja Palkisojan (12148137) pohjavesialueiden
poistaminen luokituksesta
Lompolonpää A:n ja Palkisojan III luokan pohjavesialueet sijaitsevat Palkisvaaran
itärinteessä. Pohjavesialueilla ja niiden välisellä kapealla kaistaleella on tehty
maaperäkairauksia vuonna 2001. Kairausten perusteella aines on pääosin moreenia
ja kerrospaksuudet ohuita, noin 3-5 metriä. Pohjavesialueille syksyllä 2017 tehty
maastotarkastelu vahvistaa tätä käsitystä, ja varsinkin Palkisojan alueella
peruskalliopaljastumia on alueella paljon. Pohjavesialueilla sijaitsevat maaainestenottamisalueet ovat laajoja, mutta matalia johtuen ohuista kerrospaksuuksista.
Lisäksi alueella otetaan kalliokiviainesta. Varastotilavuus on pohjavesialueilla pieni, ja
moreenimaisen aineksen vuoksi olosuhteet pohjaveden muodostumisen kannalta ovat
heikot. Pohjavesialueiden ei katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, ja ne
voidaan siten poistaa luokituksesta.
Pohjavesialueiden rajaukset on esitetty liitteessä 7.
Paljakaisenjoen (12148280,
luokitteleminen 2E-luokkaan

uusi

alue)

pohjavesialueen

rajaaminen

ja

Paljakaisenjoen varressa, noin puoli kilometriä nelostieltä länteen sijaitsee
lähteikköalue, jonka ympäristössä on tehty maaperäkairauksia ja koepumppauksia
vuonna 2001. Aluetta ei ole aikaisemmin rajattu pohjavesialueeksi. Maaperän aines on
alueella pinnassa soramoreenia, jonka alla on rikkonaista kalliota 18,5 metrin
syvyyteen saakka. Pohjavettä purkautuu paineellisena pisteeseen TK5 asennetusta
havaintoputkesta. Alueella tehtyjen koepumppausten perusteella pohjavettä saataisiin
alivirtaamakaudella ainakin noin 150-200 m3/d. Alueen katsotaan soveltuvan
yhdyskuntien vedenhankintaan ja syksyllä 2017 tehdyn maastokäynnin perusteella
alueelle rajataan siten uusi pohjavesialue. Lähteikköalue koostuu avolähteistä, joista
purkautuu pohjavettä puroon. Sammallajeista tavataan mm. kinnassammalia.
Lähteikköalueen katsotaan edustavan pohjavesialueluokan E tarkoittamaa
luonnontilaista, merkittävää, pohjavedestä suoraan riippuvaista ja muun
lainsäädännön nojalla suojeltua maa- tai pintavesiekosysteemiä. Pohjavesialue tulee
siten luokitella 2E-luokkaan. Pohjavesialueen nimeksi tulee Paljakaisenjoki ja sen
tunnus on 12148280.
Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 8.
Salmijärven pohjavesialueiden A ja B (12148135A ja 12148135B) ja Taimenjärven
harjun (12148134) yhdistäminen ja luokituksen nostaminen
Salmijärven pohjavesialueet A ja B sekä Taimenjärven harjun pohjavesialue sijoittuvat
Taimenvaarat-nimisen vaaran molemmin puolin kulkevaan harjumuodostumaan.
Kaikki alueet on luokiteltu III luokkaan. Salmijärvi B:n pohjavesialueella on tehty
maaperäkairauksia ja koepumppauksia vuonna 2001. Niiden perusteella maaperän
aines käsittää noin 6-7 metrin paksuudelta lajittunutta hiekkaa. Koepumppausten
perusteella alueen antoisuus on noin 650 m3/d ja pohjavesialueen katsotaan
soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialueilla tehtiin maastokäynti
syksyllä 2017. Maastokäynnin perusteella pohjavesialueet sijoittuvat samaan
geologiseen kokonaisuuteen, ja ne tulee siten ohjeistuksen (SYKE, 2016) mukaan
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yhdistää. Yhdistetty alue luokitellaan 2-luokkaan. Yhdistetyn alueen uusi nimi on
Salmijärvenharju ja uusi tunnus 12148135.
Pohjavesialueiden vanhat rajaukset on esitetty liitteessä 9 ja uusi rajaus liitteessä 10.
Sevettijärven pohjavesialueiden A, B ja C (12148180A, 12148180B ja 12148180C)
sekä Porttiniemen (12148181) pohjavesialueiden yhdistäminen
Sevettijärven pohjavesialueet A, B ja C sekä Porttiniemen pohjavesialue sijoittuvat
samaan, koillis-lounassuuntaiseen harjumuodostumaan, joka sisältää kapeita
harjuselänteitä ja matalia harjulaajentumia. Sevettijärvi B on luokiteltu I luokkaan, muut
alueet ovat III luokan pohjavesialueita. Pohjavesialueiden katsotaan sijoittuvan
samaan geologiseen kokonaisuuteen, jolloin ne tulee ohjeistuksen (SYKE, 2016)
mukaan yhdistää. Yhdistetty alue luokitellaan 1-luokkaan, ja sen nimi on Sevettijärvi
ja uusi tunnus 12148180.
Pohjavesialueiden vanhat rajaukset on esitetty liitteessä 11 ja uusi rajaus liitteessä 12.
Pohjavesialueet, joiden luokitus ei muutu
Seuraavien pohjavesialueiden luokituksiin ei ole tarvetta tehdä muutoksia ja alueiden
osalta vain todetaan uuden lainsäädännön mukainen luokka (toisin sanoen vain luokan
esitystapa muuttuu roomalaisesta numerosta arabialaiseen).
Alumavaara (12148147, liite 13), Kiilopää (12148106, liite 14), Laaniselkä
(12148104, liite 6), Magneettimäki (12148269, liite 8), Nukkumajoki A (12148146A,
liite 15), Paljakainen (12148271, liite 8), Törmänen (12148110, liite 16), ovat
yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta tärkeitä alueita, jotka luokitellaan jatkossakin
1-luokkaan.
Lompolonpää B (12148138B, liite 7), Paljakaisenvaara (12148225, liite 10),
Pieranvaara (12148105, liite 6), Pitkäjärvi (12148224, liite 10), Saarineitämö
(12148101, liite 17) ja Urupää (12148272, liite 5) ovat vedenhankintaan soveltuvia
pohjavesialueita, jotka luokitellaan jatkossakin 2-luokkaan.
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Yhteenveto Inarin pohjavesialueita koskevista muutoksista
Muutosten jälkeen Inarissa on kymmenen 1-luokan pohjavesialuetta. 2-luokan
pohjavesialueita on 13, joista yksi luokitellaan 2E-luokkaan. III luokan pohjavesialueita
on Inarissa 219. Yhteenveto pohjavesialueiden luokituksia koskevista muutoksista on
esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1. Yhteenveto Inarin pohjavesialueita koskevista muutoksista.
Pohjavesialueen
Tunnus
Vanha
Uusi luokka Lisätietoja
nimi
luokka
Alumavaara

12148147

I

1

Luokitus ei muutu

Keväjärvi

12148107

I

2

Pohjavesialueella sijainnut
vedenottamo ei ole enää käytössä

Kiilopää

12148106

I

1

Luokitus ei muutu

Korterannanniemi

12148103

III

poistuu
luokituksesta

Kotaharju

12148221

III

2

Kuusipää A

12148226A

II

2/
yhdistäminen

Kuusipää B

12148226B

II

poistuu
luokituksesta

Kuusipää C

12148226C

II

2/
yhdistäminen

Kuusipää D

12148226D

II

2/
yhdistäminen

Laanipalo

12148214

III

poistuu
luokituksesta

Laaniselkä

12148104

I

1

Lompolonpää A

12148138A

III

poistuu
luokituksesta

Lompolonpää B

12148138B

II

2

Luokitus ei muutu

Magneettimäki

12148269

I

1

Luokitus ei muutu

Nukkumajoki A

12148146A

I

1

Luokitus ei muutu

Paljakainen

12148271

I

1

Luokitus ei muutu

Paljakaisenjoki

12148280

uusi
alue

2E

Paljakaisenvaara

12148225

II

2

Alueella tutkittu vedenottopaikka,
soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan, luokitellaan lisäksi
E-luokkaan (2E)
Luokitus ei muutu

Palkisoja

12148137

III

poistuu
luokituksesta

Pieranvaara

12148105

II

2

Luokitus ei muutu

Pitkäjärvi

12148224

II

2

Luokitus ei muutu

Alueella on ollut vedenottamo, joka on
purettu pois, alue ei sovellu
yhdyskuntien vedenhankintaan
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan
Varsinainen luokitus ei muutu,
yhdistetään A, C ja D -> Kuusipää
(12148226)
Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan
Varsinainen luokitus ei muutu,
yhdistetään A, C ja D -> Kuusipää
(12148226)
Varsinainen luokitus ei muutu,
yhdistetään A, C ja D -> Kuusipää
(12148226)
Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan
Luokitus ei muutu
Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan

Ei sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan
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Pohjavesialueen
nimi

Tunnus

Vanha
luokka

Uusi luokka

Porttiniemi

Lisätietoja

12148181

III

1/
yhdistäminen

Saarineitämö

12148101

II

2

Salmijärvi A

12148135A

III

2/
yhdistäminen

Salmijärvi B

12148135B

III

2/
yhdistäminen

Sevettijärvi A

12148180A

III

1/
yhdistäminen

Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan, yhdistetään A+B
sekä Taimenjärven harju ->
Salmijärvenharju (12148135)
Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan, yhdistetään A+B
sekä Taimenjärven harju ->
Salmijärvenharju (12148135)
Yhdistäminen A+B+C sekä Porttiniemi > Sevettijärvi (12148180)

Sevettijärvi B

12148180B

I

1/
yhdistäminen

Yhdistäminen A+B+C sekä Porttiniemi > Sevettijärvi (12148180)

Sevettijärvi C

12148180C

III

1/
yhdistäminen

Yhdistäminen A+B+C sekä Porttiniemi > Sevettijärvi (12148180)

Taimenjärven
harju

12148134

III

2/
yhdistäminen

Törmänen

12148110

I

1

Soveltuu yhdyskuntien
vedenhankintaan, yhdistetään
Salmijärvi A:n ja B:n kanssa ->
Salmijärvenharju (12148135)
Luokitus ei muutu

Urupää

12148272

II

2

Luokitus ei muutu

Yhdistäminen Sevettijärvi A:n, B:n ja
C:n kanssa -> Sevettijärvi (12148180)
Luokitus ei muutu
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