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1. JOHDANTO
1.1 Yleistä
Lapin ELY-keskus on kesällä ja syksyllä 2018 tehnyt pohjavesialueiden luokitukseen liittyviä selvityksiä Pelkosenniemellä. Tutkimuksissa on selvitetty III luokan pohjavesialueiden soveltuvuutta yhdyskuntien vedenhankintaan. Tutkimukset ovat sisältäneet maaperäkairauksia, ominaisantoisuuspumppauksia, maatutkaluotauksia, maastotarkasteluja ja lähteiden virtaamamittauksia.
Tutkimusten suunnittelusta ja toteutuksesta maastossa ovat vastanneet suunnittelija Anne Lindholm
ja rakennusmestari Aulis Ruotsalainen. Raportoinnista on vastannut Anne Lindholm ja maatutkaluotausten osalta raportin laatimiseen on osallistunut myös Juho Kupila (GTK).

1.2 Aikaisempi tutkimusaineisto
Tutkimukset koskevat III luokan pohjavesialueita, joilla ei aikaisemmin ole suoritettu maaperäkairauksia tai ominaisantoisuuspumppauksia.

1.3 Pohjavesialueiden luokitus
Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) uudessa 2 a luvussa (1263/2014), joka on tullut voimaan 1.2.2015.
Lain mukaan alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) vastaavat pohjavesialueiden kartoituksesta ja luokituksesta sekä pohjavesialuetiedon ylläpidosta. Uuden lain mukaisesti pohjavesialueet luokitellaan seuraavasti:
1-luokka, vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue
2-luokka, muu vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue
E-luokka, pohjavesialue, jonka pohjavedestä maa- tai pintavesiekosysteemi on suoraan riippuvainen. Mikäli 1- tai 2-luokan pohjavesialueeseen liittyy pohjavedestä suoraan riippuvainen pintavesi- tai maaekosysteemi, käytetään lisäksi E-merkintää (1E,
2E).
Luokkaan 1 kuuluvan alueen pohjavettä käytetään tai on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 m3/d tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin. Luokkaan 2 kuuluu muu vedenhankintakäyttöön soveltuva alue, joka pohjaveden antoisuutensa ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1-luokan yhteydessä mainittuun käyttöön.
E-luokkaan luokiteltavalla alueella on luonnontilainen, pohjavedestä suoraan riippuvainen, merkittävä ja muun lainsäädännön nojalla suojeltu maa- tai pintavesiekosysteemi.
Vanhan luokituksen mukainen luokka III (muu pohjavesialue) poistuu käytöstä kokonaan ja siihen
kuuluvat alueet luokitellaan uudelleen luokkiin 1, 2 tai E. Mikäli alueet eivät täytä edellä mainittujen
luokkien kriteereitä, poistetaan ne pohjavesialueluokituksesta. Samaan hydrogeologiseen kokonaisuuteen sijoittuvat pohjavesialueet tulee ohjeistuksen mukaisesti yhdistää (Pohjavesialueet – opas
määrittämiseen, luokitukseen ja suojelusuunnitelmien laadintaan, Ympäristöministeriö, 2018).
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2. MENETELMÄT
2.1 Maaperäkairaukset
Kairauspaikat ja mahdolliset ominaisuusantoisuuspumppauspaikat valittiin maastotarkastelun perusteella. Kairauspaikoiksi valittiin ensisijaisesti sellaisia paikkoja, joiden perusteella saataisiin hyvä
yleiskäsitys alueen maaperän aineksesta ja muodostuman yleisestä rakenteesta, ja jotka soveltuisivat mahdollisimman hyvin ominaisantoisuuspumppauksen tekemiseen. Kalliovarmistuksia ei tämän
tutkimuksen yhteydessä pääsääntöisesti tehty, ja kairaussyvyydet olivat keskimäärin noin 8-15 metriä. Tutkimuspisteiden sijaintia saatettiin tarkentaa vielä kairauksen edetessä, kun pohjavesialueesta
saatiin tarkempaa tietoa.
Maaperäkairaukset toteutti Mitta Oy ja käytössä oli GM 200 –kairauskone. Kairauspaikoille asennettiin kairauksen jälkeen mahdollisuuksien mukaan pohjaveden havaintoputki. Pohjaveden havaintoputken ominaisuudet:
•

PEH-muoviputki, jonka halkaisija 52/60 mm

•

Siivilän rako 0,30 mm

Lisäksi kahdella pohjavesialueella (Matalajärvi ja Rytivaara) on tehty maaperäkairauksia Lapin pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamishankkeen (Poski) 2. vaiheen yhteydessä.
Hanketta vetää Geologian tutkimuskeskus (GTK). Poski2-hanke toteutetaan pääosin Euroopan
aluekehitysrahaston (EAKR) varoilla ja rahoittajaviranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Tässä raportissa on hyödynnetty Poski2-hankkeen tuloksia edellä mainittujen kahden pohjavesialueen osalta. Kaikki Poski2-hankkeen tutkimukset
raportoidaan kokonaisuutena hankkeen valmistuttua vuonna 2019.
Poski2-hankkeen maaperäkairaukset tehtiin kesällä 2018. Kairaukset toteutti Suomen GPS-Mittaus
Oy ja käytössä oli GM 150 -kairauskone. Kairauspaikoille asennettiin kairauksen jälkeen pohjaveden
havaintoputki. Pohjaveden havaintoputken ominaisuudet:
•

PEH-muoviputki, jonka halkaisija 52/60 mm

•

Siivilän rako 0,30 mm

2.2 Ominaisantoisuuspumppaukset
Maaperän vedenjohtavuutta arvioitiin ominaisuusantoisuuspumppauksen avulla. Hyvin vettä johtavissa, hydraulisesti yhtenäisissä karkean ja hyvin lajittuneen aineksen kerroksissa veden ominaisantoisuus on hyvä. Ominaisantoisuuspumppauksilla ei kuitenkaan selvitetä pohjavesialueen varsinaista antoisuutta, sillä sen selvittämiseksi tulee tehdä pohjavesitutkimuksia, jotka sisältävät esimerkiksi pitkäaikaisen koepumppauksen. Maaperäkairauksilla ja ominaisantoisuuspumppauksilla saadaan kuitenkin pohjavesialueiden luokitusta varten riittävästi tietoja. Ominaisantoisuuspumppauksia
tehtiin tutkimuskohteilla aina kun se oli mahdollista. Joillakin kohteilla pohjavedenpinta kuitenkin oli
liian syvällä (käytännössä yli seitsemän metriä), eikä käytössä olleen pumpun teho riittänyt antoisuuspumppauksen tekemiseen. Lisäksi tutkimuksessa käytetyn pumpun avulla pystytään pumppaamaan pohjavettä maksimissaan noin 300 m3/d, jolloin tutkimuspisteen todellinen antoisuus voi olla
suurempikin.
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2.3 Maatutkaluotaukset
Maatutkaluotaus on geofysikaalinen tutkimusmenetelmä, joka perustuu sähkömagneettisten (radiotaajuisten) aaltojen etenemiseen väliaineessa. Maatutkaluotauksessa maaperään johdetaan lyhyt
sähkömagneettinen pulssi, joka heijastuu sähköisen rajapinnan kohdatessaan. Rajapinnat johtuvat
aineiden erilaisista sähkönjohtavuusominaisuuksista, joihin vaikuttaa erityisesti aineksen vesipitoisuus. Luotauksen edetessä havainnot piirtyvät profiiliksi, jolta voidaan tulkita esimerkiksi pohjaveden
pinnantasoa ja maaperän kerrostuneisuutta.
Maatutkaluotausta voidaan tehdä esimerkiksi mönkijävetoisella tutkalla olemassa olevaa tiestöä
hyödyntäen, tai tiettömillä alueilla jalkaisin perässä vedettävällä ns. letkutukalla (kuva 1). Maatutkaluotaus ei jätä jälkiä maastoon. Maatutkaluotauksien tuloksia tarkasteltaessa on kuitenkin otettava
huomioon, että tulos on aina suuntaa-antava ja perustuu tutkaajan tekemään tulkintaan, varsinkin
silloin kun saatavilla ei ole kairausaineistoa referenssiksi.

Kuva 1. Tiettömillä kohteilla maatutkaluotausta voidaan tehdä jalkaisin
perässä vedettävällä ns. letkututkalla.

Maatutkaluotauksia tehtiin Pelkosenniemellä seitsemällä pohjavesialueella (Hoikkaoja, Hopialampi,
Kolmiloukkonen, Mustaselkä, Mustatlammit, Puujakanlampi ja Reikäinharju) kesällä 2018. Pohjavesialueet sijoittuvat kaikki saman, pohjois-eteläsuuntaisen harjujakson varrelle.
Maastossa kuljettiin jalkaisin ja maatutkaluotauksissa käytettiin Malå Ramac ProEx –mallin letkututkaa. Käytössä oli 100 MHz antenni. Luotausaineistoa kertyi yhteensä noin 13 kilometrin matkalta.
Maatutkaluotaukset suoritti Geologian tutkimuskeskus (GTK).

2.4 Maastotarkastelut
Maastotarkastelujen avulla selvitettiin muun muassa alueiden geologisia yleispiirteitä ja tehtiin lähteiden virtaamamittauksia. Maastotarkastelujen yhteydessä tehtiin myös pohjavesialueiden rajauksiin liittyviä tarkistuksia. Maastotarkastelut tehtiin kesällä ja syksyllä 2018, lukuun ottamatta virtaamamittauksia, joista valtaosa pyrittiin tekemään jo talvella 2018.
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3. MAAPERÄSELVITYKSET JA OMINAISANTOISUUSPUMPPAUKSET
3.1 Alakangaskangas-Kissakangas (1258326)
Tutkimusalueen kuvaus
Alakangas-Kissakankaan pohjavesialue sijaitsee Kitisjoen rannalla, Suvannon kylän itäpuolella.
Muodostuma käsittää laaksontäytemäisiä kerrostumia ja pinnassa rantakerrostumia. Muodostuma
on erittäin matala, ja Kitisjoen pinnannoston vuoksi pohjavesialueen pohjoisosa on jäänyt pääosin
veden alle ja näkyy enää matalina pienten saarten jonoina (kuva 2). Myös pohjavesialueen eteläosa
on osin jäänyt veden alle.

Kuva 2. Alakangas-Kissakankaan pohjoisosa on
Kitisjoen pinnan noston vuoksi jäänyt osin veden
alle. Kuva otettu kohti pohjoista.

Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 2,59 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala
on 1,59 km2. Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on noin 870 m3/d, mutta koska huomattava
osa pohjaveden varsinaisesta muodostumisalueesta on jäänyt veden alle, olisi pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala todellisuudessa noin 0,63 km2 ja siten laskennallinen antoisuus noin
345 m3/d. Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Alakangas-Kissakankaan pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP49, joka sijoittuu alueen eteläosaan, laakean muodostuman korkeimman kohdan tuntumaan. Maaperän aines oli kairauspisteessä 2,8 metrin syvyyteen saakka hiekkaa, soraa ja kivistä materiaalia. Tämän alla alkoivat
silttisen moreeninen kerrostumat. Moreeniaines oli erittäin tiivistä, eikä pohjavedenpintaa havaittu.
Kairauspisteeseen ei siten asennettu pohjaveden havaintoputkea. Kairaustulokset on esitetty taulukossa 1 ja kairauspisteen sijainti kuvassa 4.
Taulukko 1. Yhteenveto kairaustuloksista.
PVP49, Alakangas-Kissakangas
(22.8.2018)
Syvyys [m]
Maalaji
0.0-1.4

Hk

1.4-2.4

Sr

2.4-2.8

Ki

2.8-3.2

SiMr/tiukka

3.2-3.4

Ki

3.4-8.4

SiMr/tiukka

Ei asennettu havaintoputkea.
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Maastotarkastelu tukee kairaustulosta, ja muodostuman pinnassa aines on pääosin hiekkaista rantakerrostumamateriaalia, kiviä on alueella hyvin vähän. Muodostuma ei juurikaan kohoa ympäristöstään, ja muodostuman korkeimmat osat ovat rantavallimaisia matalia selänteitä (kuva 3).

Kuva 3. Muodostuman pinnassa on loivia ja matalia rantavallimaisia selänteitä. Kuvassa on kairauspisteen lähiympäristöä.

Johtopäätökset
Alakangas-Kissakankaan pohjavesialue sijoittuu matalaan muodostumaan, jonka pohjoispuolisko
on jäänyt pääosin veden alle ja näkyy enää matalina pienten saarten jonoina. Pohjavesialueella
tehtiin yksi maaperäkairaus, jonka perusteella lajittuneen aineksen kerrokset ovat alueella ohuet.
Pinnassa on hiekkaa ja soraa runsaan kahden metrin paksuudelta, jonka alla on hienoainesmoreenia. Pohjavedenpintaa ei havaittu, eikä havaintoputkea asennettu. Kairauspiste sijoittuu laakean
muodostuman korkeimman kohdan tienoille, ja sen voidaan siten katsoa edustavan melko hyvin
muodostuman pohjavesiolosuhteita. Tutkimusten perusteella muodostuma ei varsinaisesti ole harju,
vaan enemmänkin laakea rantakerrostuma. Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja etenkin varastoitumisen kannalta ovat alueella heikot, eikä alueen siten katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialue voidaan siten poistaa luokituksesta.
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Kuva 4. Alakangas-Kissakankaan pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.
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3.2 Keinoharjut (1258319)
Tutkimusalueen kuvaus
Keinoharjujen pohjavesialue sijoittuu Kitisjoen pohjoispuoliselle rannalle. Melko laakea muodostuma
on deltamainen ja käsittää sekä rantamuodostumia että jokikerrostumia. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 2,06 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala on 1,22 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 670 m3/d. Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueen lounaanpuoleiseen osaan tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP51. Maaperän aines oli
kairauspisteessä koko kairatulta 10,2 metrin matkalta soraa. Syvemmälle ei kairattu. Kairauspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki, jonka päästä mitattuna pohjavedenpinta oli 8,98 metrin
syvyydessä. Antoisuuspumppausta ei pystytty tekemään, koska pohjavedenpinta oli liian syvällä.
Kairatessa kuitenkin havaittiin, että pisteestä tulee hyvin pohjavettä. Kairaustulokset on esitetty taulukossa 2 ja kairauspisteen sijainti kuvassa 5.
Taulukko 2. Yhteenveto kairaustuloksista.
PVP51, Keinoharjut (22.8.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0-10,2
Sr
Pohjavedenpinta putken päästä 8,98 m (putken
pää maanpinnasta 0,4 m).

Johtopäätökset
Kitisjoen rannalle sijoittuvalla Keinoharjujen pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, jonka perusteella maaperän aines oli soraa koko runsaan kymmenen metrin kairasyvyydeltä. Kairauspisteeseen asennetusta pohjaveden havaintoputkesta ei pystytty tekemään antoisuuspumppausta, sillä
pohjavedenpinta oli liian syvällä. Kairatessa kuitenkin havaittiin, että pisteestä tulee hyvin pohjavettä.
Maaperätietojen perusteella alueella on paksut lajittuneen aineksen kerrokset, ja olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat hyvät. Pohjavesialueen katsotaan siten soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, ja se tulee luokitella 2-luokkaan.
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Kuva 5. Keinoharjujen pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.

12/40

3.3 Keinojärvi, Kalkkivaara (1258350)
Tutkimusalueen kuvaus
Keinojärvi, Kalkkivaaran pohjavesialue sijoittuu luode-kaakkosuuntaiseen harjumuodostumaan, jota
ympäröivät suot, moreenimaat ja Kalkkivaaran kalliokohouma. Muodostuma käsittää jyrkkiä ja korkeita harjuselänteitä, selännelaajentumia, uomia ja lukuisia suppia. Pohjavesialueen kokonaispintaala on 3,32 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala on 1,72 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 940 m3/d. Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueen kaakkoispuoliskoon tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP52, joka sijoittuu Kalkkivaaran kylkeen pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolelle. Kairauspisteen valintaan ovat
vaikuttaneet kulkuyhteydet alueelle. Maaperän aines oli kairauspisteessä soramoreenia 6,8 metrin
syvyydessä alkavaan rikkonaiseen peruskallionpintaan saakka. Pisteeseen ei asennettu pohjaveden
havaintoputkea. Kairaustulokset on esitetty taulukossa 3 ja kairauspisteen sijainti kuvassa 6.
Taulukko 3. Yhteenveto kairaustuloksista.
PVP52, Keinojärvi, Kalkkivaara (23.8.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0.0-6.8

SrMr/tiukka

6.8-10.0

rikkonainen kallio

eks
Ei asennettu havaintoputkea.

Johtopäätökset
Pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, jonka perusteella aines kairauspisteessä on soramoreenia. Vajaan seitsemän metrin syvyydessä alkaa rikkonainen kallio. Kairauspisteeseen ei asennettu pohjaveden havaintoputkea. Kairauspisteen sijainti pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolella kuitenkin vaikuttaa siihen, ettei kairauksen perusteella saada kunnollista käsitystä
varsinaisen muodostuman aineksesta tai pohjavesiolosuhteista. Pohjavesialue sijoittuu luode-kaakkosuuntaiseen harjumuodostumaan, joka kaakkoispäässä sivuaa Kalkkimaan kalliota. Kairauspiste
sijoittuu juuri tämän kallioalueen kylkeen. Varsinaisessa harjumuodostumassa olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta arvioitiin kuitenkin hyviksi, ja pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on suuri (noin 940 m3/d). Pohjavesialueen katsotaan antoisuutensa perusteella soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, ja se tulee luokitella 2-luokkaan. Lisäksi pohjavesialueen nimi muutetaan yksinkertaisempaan muotoon Keinojärvi.
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Kuva 6. Keinojärvi, Kalkkivaaran pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.

14/40

3.4 Komovaara (1258324)
Tutkimusalueen kuvaus
Komovaaran pohjavesialue sijoittuu pohjois-eteläsuuntaiseen, pienialaiseen muodostumaan. Muodostuma kohoaa 5-10 metriä ympäristöstään ja sen pohjoispäässä on maa-ainestenottamisalue.
Muodostuman pinnassa on lohkareita. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,52 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala on 0,16 km2. Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on
noin 90 m3/d. Komovaaran pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Komovaaran pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP54, joka sijoittuu muodostuman
keskiosassa sijaitsevalle maa-ainestenottoalueelle (kuva 7). Maaperän aines oli pinnassa kolmen
metrin syvyyteen saakka soramoreenia, sen alla oli kivisen aineksen ohut kerros, ja tämän alla jälleen tiivistä soramoreenia 8,1 metrin syvyyteen saakka. Tätä syvemmälle ei kairattu. Kairauspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki, jonka päästä mitattuna pohjavedenpinta oli 2,46 metrin
syvyydessä. Antoisuuspumppausta ei pystytty tekemään, koska moreenin hienoaines tukki havaintoputken siiviläosan. Kairaustulokset on esitetty taulukossa 4 ja kairauspisteen sijainti kuvassa 8.
Taulukko 4. Yhteenveto kairaustuloksista.
PVP54, Komovaara (23.8.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0.0-3.0

SrMr

3.0-3.6

Ki

3.6-8.1
SrMr/tiukka
Pohjavedenpinta putken päästä 2,46 m (putken
pää maanpinnasta 0 m).
Antoisuuspumppausta ei pystytty tekemään,
liika hienoaines tukki siivilän.

Kuva 7. Komovaaran kairauspiste
sijoittuu
vanhalle maa-ainestenottoalueelle.

Maastotarkastelun perusteella aines on moreenimaista ja huonosti lajittunutta myös muualla muodostumassa. Kivet ovat pääosin kulmikkaita. On mahdollista, että muodostumalla on kallioydin.
Johtopäätökset
Pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, joka sijaitsee laakealla maa-ainestenottoalueella
pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella. Kairauksen perusteella maaperän aines on pääosin
tiivistä moreenia. Kairauspisteeseen asennetusta pohjaveden havaintoputkesta ei pystytty tekemään antoisuuspumppausta, sillä moreenin sisältämä hienoaines tukki putken siiviläosan. Maastotarkastelun yhteydessä tehdyt havainnot tukevat kairaustulosta. Pohjavesialue sijoittuu heikkotuottoiseen muodostumaan, jonka aines on pääosin huonosti lajittunutta. Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat alueella heikot, eikä sen katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialue voidaan siten poistaa luokituksesta.
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Kuva 8. Komovaaran pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.
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3.5 Matalajärvi (1258337)
Tutkimusalueen kuvaus
Matalajärven pohjavesialue on osa pitkää, luode-kaakkosuuntaista harjumuodostumien ketjua, joka
ulottuu Pelkosenniemeltä aina Sallaan saakka. Matalajärven pohjavesialue kattaa harjujaksosta vajaan neljän kilometrin pituisen muodostumakokonaisuuden, joka käsittää jyrkkiä harjuselänteitä sekä
runsaasti syviä suppakuoppia. Harjumuodostuma rajautuu lukuisiin lampiin, joista ainakin osa on
todennäköisesti syntynyt suppakuoppiin.
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 2,58 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala
on 1,2 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 660 m3/d. Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueella on Poski2-hankkeen yhteydessä tehty yksi maaperäkairaus, HP2118. Kairaustulokset on esitetty taulukossa 5 ja kairauspisteen sijainti kuvassa 9.
Pohjavesialueen keskiosassa sijaitsevassa kairauspisteessä HP2118 maaperän aines oli koko 16
metrin kairatulta syvyydeltä soraa ja kivistä soraa. Syvemmälle ei kairattu. Kairauspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki, jonka päästä mitattuna pohjavedenpinta oli 11,48 metrin syvyydessä. Pohjavesipinta oli liian syvällä antoisuuspumppauksen tekemistä ajatellen.
Taulukko 5. Yhteenveto kairaustuloksista.

HP2118, Matalajärvi (26.8.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0-16,0

Sr/KiSr

16,0
Ms.
Pohjavedenpinta putken päästä 11,48 m (putken pää
maanpinnasta 0,2 m).

Johtopäätökset
Pohjavesialue sijoittuu luode-kaakkosuuntaiseen harjumuodostumaan, jonka kerrospaksuudet ovat
suuret. Tutkimuspisteessä maaperän aines oli soraa ja kivistä soraa koko kairatulta syvyydeltä. Pohjavedenpinta oli antoisuuspumppauksen tekemistä ajatellen liian syvällä, mutta olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat alueella hyvät, ja pohjavesialue soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan. Alue tulee siten luokitella 2-luokkaan.
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Kuva 9. Matalajärven pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.
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3.6 Mukkala (1258322)
Tutkimusalueen kuvaus
Mukkalan pohjavesialue sijoittuu luode-kaakkosuuntaiseen harjumuodostumaan. Alue käsittää harjuselänteen ja siihen liittyviä suppia. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,82 km2 ja pohjaveden
varsinaisen muodostumisalueen ala on 0,29 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 160 m3/d.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueen kaakkoispäähän tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP53. Maaperän aines oli kairauspisteessä 3,4 metrin syvyyteen saakka hiekkaa ja sen alla 10,1 metrin syvyyteen saakka soraa.
Syvemmälle ei kairattu. Kairauspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki, jonka päästä mitattuna pohjavedenpinta oli 2,46 metrin syvyydessä. Havaintoputkesta suoritettiin antoisuuspumppaus, jonka perusteella pisteestä saadaan pohjavettä noin 170 m3/d. Kairaustulokset on esitetty taulukossa 6 ja kairauspisteen sijainti kuvassa 10.
Taulukko 6. Yhteenveto kairaustuloksista.
PVP53, Mukkala (23.8.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0.0-3.4

Hk

3.4-10.1
Sr
Pohjavedenpinta putken päästä 2,46 m (putken
pää maanpinnasta 0,4 m).
Antoisuuspumppaus 2 L/s = noin 170 m3/d.

Johtopäätökset
Mukkalan pohjavesialue sijoittuu melko pienialaiseen harjumuodostumaan, mutta alueella tehdyn
maaperäkairauksen perusteella aines on hyvin lajittunutta hiekkaa ja soraa ja kerrospaksuus hyvä.
Kairauspisteeseen asennetusta pohjaveden havaintoputkesta suoritetun antoisuuspumppauksen
perusteella pisteen antoisuus on noin 170 m3/d. Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat alueella hyvät, ja pohjavesialueen katsotaan soveltuvan yhdyskutien vedenhankintaan. Pohjavesialue tulee siten luokitella 2-luokkaan.
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Kuva 10. Mukkalan pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.
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3.7 Niskakangas (1258320)
Tutkimusalueen kuvaus
Niskakankaan pohjavesialue sijoittuu Kitisjoen pohjoisrannan laakeaan muodostumaan, jossa on
hieman deltamaisia piirteitä. Muodostuma kattaa lähinnä jokikerrostumia. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 2,99 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala on 2,18 km2. Alueen
laskennallinen antoisuus on noin 1190 m3/d. Pohjavesialue on luokiteltu III luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP50, joka sijoittuu alueen keskiosaan. Maaperän
aines oli kairauspisteessä koko 10,2 metrin kairatulta syvyydeltä hiekkamoreenia. Kairauspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki, jonka päästä mitattuna pohjavedenpinta oli 3,86 metrin
syvyydessä. Antoisuuspumppausta ei kuitenkaan pystytty tekemään, koska moreenin sisältämä hienoaines tukki havaintoputken siiviläosan raot. Kairaustulokset on esitetty taulukossa 7 ja kairauspisteen sijainti kuvassa 11.
Taulukko 7. Yhteenveto kairaustuloksista.
PVP50, Niskakangas (22.8.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0-10,2
HkMr
Pohjavedenpinta putken päästä 3,86 m (putken
pää maanpinnasta 0,3 m).
Antoisuuspumppausta ei pystytty tekemään,
liika hienoaines tukki siivilän.

Johtopäätökset
Pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, joka sijoittuu muodostuma keskiosaan. Kairauspisteessä maaperän aines oli koko kairatulta 10,2 metrin syvyydeltä hiekkamoreenia. Antoisuuspumppausta ei pystytty tekemään moreenin sisältämän hienoaineksen tukkiessa havaintoputken siiviläosan. Kairauspiste sijoittuu muodostuman keskiosaan ja karkean maa-aineskuvion alueelle, jolloin
kairauksen voidaan katsoa edustavan hyvin muodostuman maaperää ja pohjavesiolosuhteita. Pohjavesialueen laskennallinen antoisuus on suuri, mutta kairauksen perusteella olosuhteet pohjaveden
muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat heikot. Pohjavesialueen ei katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, ja se voidaan siten poistaa luokituksesta.
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Kuva 11. Niskakankaan pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.
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3.8 Rytivaara (1258336)
Tutkimusalueen kuvaus
Rytivaaran pohjavesialue on osa pitkää, luode-kaakkosuuntaista harjumuodostumien ketjua, joka
ulottuu Pelkosenniemeltä aina Sallaan saakka. Pohjavesialue käsittää kaksi selännealuetta, jotka
risteävät Ahvenjärven kohdalla. Rytivaaran selännealue on luode-kaakkosuuntainen, ja siihen liittyvä
Ahvenvaaran selännealue itä-länsisuuntainen. Harjuselänteet ovat korkeita ja jyrkkiä, ja muodostumassa esiintyy runsaasti suppia. Alueen geomorfologia on muutoinkin monimuotoista.
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 3,22 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala
on 2,05 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 1120 m3/d. Valtaosa pohjavesialueesta sijoittuu Palokangas-Rytivaaran harjujensuojeluohjelma-alueelle (HSO). Pohjavesialue on luokiteltu III
luokkaan.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueella on Poski2-hankkeen yhteydessä tehty yksi maaperäkairaus, HP2018. Kairaustulokset on esitetty taulukossa 8 ja kairauspisteen sijainti kuvassa 12.
Pohjavesialueen länsipäässä sijaitsevassa kairauspisteessä HP2018 maaperän aines oli 8,5 metrin
syvyyteen saakka soraa, ja sen alla oli runsaan metrin paksuinen hiekkakerros. Hiekkakerroksen
alla oli vielä soraista tai moreenimaista ainesta ennen 11 metrin syvyydessä alkavaa mahdollista
peruskallionpintaa. Kairauspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki, jonka päästä mitattuna
pohjavedenpinta oli 9,05 metrin syvyydessä. Antoisuuspumppauksen tekemistä ajatellen tämä oli
liian syvällä.
Taulukko 8. Yhteenveto kairaustuloksista.

HP2018, Rytivaara (26.8.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0,0-8,5

Sr

8,5-9,7

Hk

9,7-11,0

Sr/Mr?

11,0-11,4
Ka?
Pohjavedenpinta putken päästä 9,05 m (putken pää
maanpinnasta 0,2 m).

Johtopäätökset
Luode-kaakkosuuntaisen ja itä-länsisuuntaisen selännealueen sisältävän Rytivaaran pohjavesialueen länsipäähän tehdyn maaperäkairauksen perusteella alueella on paksut lajittuneen aineksen kerrokset. Pohjavedenpinta oli antoisuuspumppauksen tekemistä ajatellen liian syvällä, mutta olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat alueella hyvät, ja pohjavesialue
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan. Alue tulee siten luokitella 2-luokkaan.
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Kuva 12. Rytivaaran pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.
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3.9 Sulavanselkä (1258353)
Tutkimusalueen kuvaus
Sulavanselän III luokan pohjavesialue on osa pitkää, luode-kaakkosuuntaista harjumuodostumien
ketjua, joka ulottuu Pelkosenniemeltä aina Sallaan saakka. Alue käsittää runsaan kahden kilometrin
matkalla luode-kaakkosuuntaisen harjuselänteen sekä alueen eteläosassa samansuuntaisen rinnakkaiselänteen. Selänteet ovat paikoin jyrkkärinteisiä. Muodostumassa esiintyy myös suppia.
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,47 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala
on 0,81 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 440 m3/d.
Maaperäselvitykset ja antoisuuspumppaukset
Pohjavesialueen kaakkoispäähän tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP47. Maaperän aines oli kairauspisteessä viiden metrin syvyyteen saakka soraa, ja sen alla 10,2 metrin määräsyvyyteen saakka
hiekkaa. Kairauspisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki, jonka päästä mitattuna pohjavedenpinta oli 1,05 metrin syvyydessä. Havaintoputkesta suoritettiin antoisuuspumppaus, jonka perusteella pisteen antoisuus on noin 120 m3/d. Kairaustulokset on esitetty taulukossa 9 ja kairauspisteen
sijainti kuvassa 13.
Taulukko 9. Yhteenveto kairaustuloksista.
PVP47, Sulavanselkä (21.8.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0.0-5.0

Sr

5.0-10.2
Hk
Pohjavedenpinta putken päästä 1,05 m (putken
pää maanpinnasta 0,7 m).
Antoisuuspumppaus 1,4 L/s = 123 m3/d.

Johtopäätökset
Pohjavesialueella tehtiin yksi maaperäkairaus, jonka perusteella aines on lajittunutta soraa ja hiekkaa. Kairauspisteeseen asennetusta pohjaveden havaintoputkesta tehdyn antoisuuspumppauksen
perusteella pisteen antoisuus on vähintään noin 120 m3/d. Olosuhteet pohjaveden muodostumisen
ja varastoitumisen kannalta ovat alueella hyvä, ja alueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialue tulee siten luokitella 2-luokkaan.
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Kuva 13. Sulavanselän pohjavesialueen rajaus ja kairauspisteen sijainti.
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4. MAATUTKALUOTAUKSET
4.1 Hoikkaoja (1258340), Hopialampi (1258342), Kolmiloukkonen (1258339), Mustaselkä (1258338) ja
Mustatlammit (1258341)
Tutkimusalueen kuvaus
Hoikkaojan, Hopialammen, Kolmiloukkosen, Mustaselän ja Mustatlammien pohjavesialueet ovat osa
pitkää, luode-kaakkosuuntaista harjumuodostumien ketjua, joka ulottuu Pelkosenniemeltä aina Sallaan saakka. Valtaosa harjujaksosta kuuluu Kemihaaran suot -Natura-alueeseen.
Kolmiloukkosen ja Mustaselän pohjavesialueet käsittävät harjujakson pääselännettä yhteensä noin kuuden kilometrin
matkalta. Kolmiloukkosen pohjavesialue
kattaa jyrkkäreunaisen ja paikoin kapean
selänteen sekä Reikäinharjun kohdalla sijaitsevan laajentuman suppineen (kuva
14). Selännettä ympäröivät suoalueet
sekä lukuisat lammet. Kolmiloukkosen
luoteispuolella sijaitseva Mustaselän pohjavesialue käsittää harjuselänteen ja siihen liittyvää suppamaastoa sekä harjulaajentuman.
Hoikkaojan, Hopialammen ja MustatlamKuva 14. Harjulaajentumaan liittyvää matalahkoa selänmien pohjavesialueet sijoittuvat varsinainemaastoa Kolmiloukkosen pohjavesialueella.
sen pääselänteen itäpuoliselle rinnakkaisselänteiden alueelle. Hoikkaoja koostuu kahdesta selänteestä sekä niitä reunustavista suoalueista.
Pohjavesialueen luoteiskulmassa, Hoikkaojan ympäristössä, on lähteikköalue. Hopialammen pohjavesialue sisältää melko jyrkkämuotoisia, rinnakkaisia selänteitä sekä niiden välisiä suppia. Muodostuma rajautuu idässä Neulikkoaavan suoalueeseen, ja pohjoisessa, lännessä ja etelässä lampiin
sekä pienempiin soihin. Mustatlammien pohjavesialue käsittää rinnakkaiset selänteet, suppia sekä
rantakerrostumia. Alue sijaitsee Hoikkaojan pohjavesialueen eteläpuolella.
Kaikki pohjavesialueet on luokiteltu III luokkaan. Pohjavesialueiden kokonaispinta-alat ja pohjaveden
varsinaisten muodostumisalueiden alat sekä alueiden laskennalliset antoisuudet on esitetty alla:
Pohjavesialue
Hoikkaoja
Hopialampi
Kolmiloukkonen
Mustaselkä
Mustatlammit

Kokonaispinta-ala
2

0,67 km
0,84 km2
2,82 km2
1,76 km2
0,41 km2

Muodostumisalueen pinta-ala
2

0,43 km
0,46 km2
1,23 km2
1,01 km2
0,25 km2

Laskennallinen antoisuus
240 m3/d
250 m3/d
670 m3/d
550 m3/d
140 m3/d
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Maaperäselvitykset, maatutkaluotaukset ja maastotarkastelut
Mustaselän pohjavesialueen luoteisosassa tehtiin yksi maaperäkairaus, PVP48. Kairauspiste sijoittuu hieman sivuun varsinaisesta harjumuodostumasta, sillä kairatessa haluttiin välttää Natura-alueella kairaamista. Maaperän aines oli kairauspisteessä pinnassa moreenia, sen alla ohut kivisen
aineksen kerros ja sen alla tiivistä soramoreenia 9,5 metrin syvyyteen saakka. Kairauspisteeseen ei
asennettu pohjaveden havaintoputkea tiiviin ja kivisen aineksen vuoksi. Yhteenveto kairauksesta on
esitetty taulukossa 10, ja kairauspisteen sijainti on esitetty kuvassa 16.
Taulukko 10. Yhteenveto kairaustuloksista.
PVP48 Mustaselkä (21.8.2018)
Syvyys [m]

Maalaji

0.0-0.8

Mr

0.8-1.4

Ki

1.4-9.5

SrMr/tiukka aines

Ei asennettu havaintoputkea.

Pohjavesialueiden muodostamalla aluekokonaisuudella luodattiin kesällä 2018 yhteensä 23 maatutkalinjaa. Linjojen sijainnit on esitetty kuvassa 16. Koko alueella yhteistä on se, että kerrospaksuudet
ovat suuria muodostuman ydinosissa, ja pohjavesipinta näkyy tutkaprofiileilla vasta reunaosissa. Aineksen laatu vaikuttaisi olevan alueella vaihtelevaa, ja lajittuneen aineksen kerrosten rakenteita on
tutkaprofiileilta melko hankala erottaa. Tämä näkyy myös Mustaselän pohjavesialueella tehdyssä
maaperäkairauksessa, jonka perusteella aines vaihtelee pinnan moreenista soraan ja soramoreeniin
sekä kiviseen ainekseen. Aines on myös paikoin tiivistä, mikä osaltaan vaikeuttaa tutkaprofiilien tulkintaa. Maatutkaluotausten perusteella aines kuitenkin vaikuttaisi olevan karkeampaa ja lajittuneempaa harjun ydinosien ja korkeampien selänteiden kohdalla, esimerkiksi Kolmiloukkosen pääselänteen alueella.
Maatutkaluotauksien perusteella pohjavesialueet sijoittuvat samaan hydrogeologiseen kokonaisuuteen, ja profiilit jatkuvat melko yhtenäisinä alueelta toiselle siirryttäessä. Pohjavesipinta on pääosin
sen verran syvällä, ettei tutkapulssi tavoita sitä kuin muodostumien reuna-alueilla, mutta esimerkiksi
Mustaselän ja Kolmiloukkosen rajalla on tulkittavissa pohjavesipinnan esiintyminen jatkuvana muodostumien välillä.
Kolmiloukkosen pohjavesialueen pohjoisosassa alueen rajaus ulottuu melko pitkälle Kuusivaaran
rinteeseen. Maastotarkastelujen ja maatutkaluotausten (linja F39) perusteella rajauksen Kuusivaaran puoleinen osa (käytännössä tien länsipuoli) sisältää moreeniainesta, eivätkä olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ole tällä alueella enää hyvät. Pohjavesialueen
rajausta on tarpeen korjata niin, että tien länsipuolinen osa rajataan pohjavesialueen ulkopuolelle,
sillä sen ei katsota enää kuuluvan samaan hydrogeologiseen kokonaisuuteen harjumuodostuman
kanssa.
Hoikkaojan ja Mustaselän pohjavesialueiden välissä sijaitsevalla Hoikkaojan alueella on kesällä
2018 tehty E-luokan kartoittamiseen liittyviä inventointeja. Pohjavettä purkautuu Hoikkaojan uomaan
molempien pohjavesialueiden suunnasta. Inventoitava lähteikkökohde on alun perin merkitty Hoikkaojan pohjavesialueen luoteiskulmaan, mutta lähteikköalue ulottuu oikeastaan koko uoman varrelle
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ja ympäristöön. Lähteikkökokonaisuus käsittää useita avolähteitä, tihkupintoja ja lähteikköjä. Pohjavesivaikutteista sammallajistoa on runsaasti, ja siihen kuuluvat mm. hetehiirensammal, rassisammal, lettohammassammal, hetekuirisammal ja purolähdesammal. Lähteiköissä esiintyy myös runsaasti huurresammalia (sirppihuurresammal ja pohjanhuurresammal). Inventoinnin perusteella lähtöikköalue on luonnontilainen, laaja ja merkittävä.
Johtopäätökset
Viisi pohjavesialuetta (Hoikkaoja, Hopialampi, Kolmiloukkonen, Mustaselkä ja Mustatlammit) käsittävällä muodostumakokonaisuudella tehtiin maaperäkairaus, maatutkaluotauksia, maastotarkasteluja ja lähdeinventointi.
Mustaselän kairauspiste sijoittuu sivuun varsinaisesta harjumuodostumasta, ja kuvastaa enemmänkin alueen länsipuolisen
Siiamonselän maaperää. Mustaselän pohjavesialue sijoittuu Matalajärven pohjavesialueen kaakkoispuolelle ja on osa samaa harjujaksoa. Matalajärven alueella suoritetussa kairauksessa maaperän
aines oli soraa ja kivistä soraa 16 metrin määräsyvyyteen saakka
(ks. kappale 3.5). Maaperäolosuhteiden voidaan arvioida olevan
samansuuntaiset myös Mustaselän alueella.
Maatutkaluotausten ja maastotarkastelujen perusteella aineksen
karkeus ja lajittuneisuus vaihtelevat alueella. Pääsääntöisesti karkein ja lajittunein aines sijoittuu harjun ydinosien ja korkeimpien selänteiden tienoille. Kerrospaksuudet ovat muodostumassa suuria,
ja pohjavesipinta näkyy tutkaprofiileilla lähinnä reunaosissa. Tutkaprofiileilta on kuitenkin paikoin tulkittavissa yhtenäisenä alueelta toiselle jatkuva pohjavesipinta. Maaperän kerrokset myös jatkuvat yhteneväisinä alueelta toiselle.
Hoikkaojan ja Mustaselän pohjavesialueiden välissä sijaitseva
Hoikkaoja on kesällä 2018 tehtyjen inventointien perusteella lähtei- Kuva 15. Lähteikköaluetta
Hoikkaojan pohjavesialueella.
nen suoekosysteemi, joka käsittää useita lähteitä, tihkupintoja ja
lähteikköjä (kuva 15). Kohde on E-luokan tarkoittama luonnontilainen, pohjavedestä suoraan riippuvainen, merkittävä ja muun lainsäädännön nojalla suojeltu maaekosysteemi. Pohjavesialueilla sijaitsevat lammet ja järvet ovat pääosin kirkasvetisiä ja todennäköisesti voimakkaasti pohjavesivaikutteisia.
Pohjavesialueiden katsotaan muodostavan hydrogeologisesti yhtenäisen kokonaisuuden, ja alueet
tulee siten yhdistää. Yhdistämisen myötä alueen rajausta korjataan erityisesti Mustaselän ja Kolmiloukkosen itäpuolelta, jossa rajauksen ulkopuolelle jätetään Kuusivaaran moreenirinnettä. Yhdistetyn alueen uusi, ehdotettu rajaus on esitetty kuvassa 17. Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja
varastoitumisen kannalta ovat yhdistetyllä alueella hyvät, ja alueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialue tulee siten luokitella 2E-luokkaan. Alueen nimi on jatkossa Kolmiloukkonen, ja sen uusi tunnus on 1258360.
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Kuva 16. Maatutkalinjojen sijainnit pohjavesialueilla.

30/40

Kuva 17. Yhdistetyn alueen ehdotettu rajaus sekä inventoidun lähteen sijainti.
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4.2 Puujakanlampi (1258347) ja Reikäinharju (1258348)
Tutkimusalueen kuvaus
Puujakanlammen ja Reikäinharjun III luokan
pohjavesialueet ovat osa pitkää, luode-kaakkosuuntaista harjumuodostumien ketjua, joka
ulottuu Pelkosenniemeltä aina Sallaan saakka.
Puujakanlammen pohjavesialue kattaa selkeämuotoista harjuselännettä noin kahden kilometrin matkalta (kuva 18). Selänne on kapeampi luoteispäästä ja levenee kohti kaakkoa.
Varsinkin muodostuman kaakkoisosassa on
myös suppakuoppia. Reikäinharjun pohjavesialue käsittää kaksi rinnakkaista selännealuetta,
jotka molemmat käsittävät laajentumia, pienempiä sivuselänteitä sekä suppia.
Kuva 18. Puujakanlammen pohjavesialueella selkeämuotoinen harjuselänne kohoaa selvästi ympäristöstään.

Puujakanlammen pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,73 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala on 0,35 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 190 m3/d. Reikäinharjun pohjavesialueen kokonaispinta-ala on
1,5 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ala on 0,83 km2. Alueen laskennallinen antoisuus on noin 450 m3/d.
Maatutkaluotaukset ja maastotarkastelut
Pohjavesialueilla luodattiin yhteensä kaksi maatutkalinjaa, jotka sijoittuvat pohjavesialueiden rajalle.
Linjojen sijainti on esitetty kuvassa 19. Luotausten perusteella aines on muodostumassa selvästi
karkeaa ja lajittunutta. Kerrospaksuudet ovat paikoin suuriakin, yli 15 metriä. Pohjavesipinta näkyy
tutkaprofiileissa. Maatutkaluotausten perusteella muodostuma jatkuu yhtenäisenä pohjavesialueelta
toiselle (linja F71), ja todennäköisesti yhteys jatkuu myös pohjavesialueiden rajalla sijaitsevan pienen lammen länsipuolella. Pohjavesialueet muodostavat siten hydrogeologisen kokonaisuuden.
Maastotarkastelun yhteydessä tehdyt havainnot tukevat tutkaprofiileista tehtyjä tulkintoja.
Johtopäätökset
Puujakanlammen ja Reikäinharjun pohjavesialueilla tehtiin maatutkaluotauksia, jotka sijoittuvat alueiden rajalle. Maatutkaluotausten perusteella aines on muodostumassa karkeaa ja kerrospaksuudet
suuria. Lajittuneen aineksen kerrokset jatkuvat yhteneväisinä pohjavesialueelta toiselle, ja alueet
muodostavat siten hydrogeologisen kokonaisuuden. Pohjavesialueet tulee siten yhdistää. Yhdistetyn alueen uusi, ehdotettu rajaus on esitetty yhdessä alkuperäisten rajausten kanssa kuvassa 20.
Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat yhdistetyllä alueella hyvät,
ja alue soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan. Yhdistetty pohjavesialue tulee siten luokitella 2luokkaan. Yhdistetyn alueen nimi on jatkossa Puujakanlampi, ja sen uusi tunnus on 1258361.
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Kuva 19. Puujakanlammen ja Reikäinharjun pohjavesialueilla luodattujen maatutkalinjojen sijainnit.
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Kuva 20. Yhdistetyn pohjavesialueen uusi, ehdotettu rajaus.
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5. MAASTOTARKASTELUT
5.1 Huhdanoja (1258325)
Huhdanojan III luokan pohjavesialue sijoittuu matalaan ja kapeaan, luode-kaakkosuuntaiseen harjumaiseen muodostumaan. Maastotarkastelun perusteella aines on alueella melko huonosti lajittunutta, ja peruskallion pinta nousee lähelle maanpintaa. Eteläosassa on kalliopaljastumiakin. Kallionpinnan päälliset maaperäkerrokset ovat alueella erittäin ohuet, eikä muodostuma juurikaan kohoa
ympäristöstään. Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta ovat alueella
heikot, eikä alueen siten katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialue voidaan
siten poistaa luokituksesta. Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 1.

5.2 Koppaselkä A, B ja C (1258312 A, 1258312 B ja 1258312 C)
Koppaselän pohjavesialueet A, B ja C sijoittuvat kolmeen erilliseen kohoumaan, jotka sijaitsevat
Pelkosenniemen lounaisosassa, lähellä Kemijärven rajaa. Pohjavesialueet on luokiteltu III luokkaan.
Maastotarkastelujen perusteella kaikilla kolmella pohjavesialueella aines on moreenimaista, ja matalien muodostumien kerrospaksuudet jäävät ohuiksi. Olosuhteet pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen kannalta arvioitiin heikoiksi, ja alueet voidaan siten poistaa pohjavesiluokituksesta.
Pohjavesialueiden rajaukset on esitetty liitteessä 2.

5.3 Mänty-Loviselkä (1258351)
Mänty-Loviselän III luokan pohjavesialue sijaitsee Pelkosenniemen ja Sodankylän rajalla ja sijoittuu
pieneen luode-kaakkosuuntaiseen selänteeseen. Pohjavesialue on pienialainen ja kerrospaksuudet
ohuet. Alueella on lisäksi harjoitettu kotitarveottoa, jonka myötä lajittuneen aineksen muutoinkin vähäiset kerrokset on pitkälti kaivettu pois. Pohjaveden varastotilavuus on siten alueella huono. Pohjavesialueen ei katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan ja se voidaan poistaa luokituksesta. Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 3.

5.4 Urakkaselkä (1258310)
Urakkaselän III luokan pohjavesialue sijoittuu matalan jokiuoman etelä- ja pohjoispuolelle. Alueen itäpäässä peruskallio kohoaa lähelle maanpintaa ja paikoin alueella esiintyy myös kalliopaljastumia (kuva 21). Muodostuma on matala ja peruskallion päälliset lajittuneen aineksen kerrokset
ovat alueella ohuet. Alueen keskiosassa on lajittunutta
hiekkaa muutaman metrin paksuinen kerros, mutta tämä
rajoittuu hyvin pienelle alueelle. Pohjaveden varsinainen
muodostumisalue on todellisuudessa merkittävästi pienempi kuin alueen nykyinen rajaus antaa olettaa. Koska
lajittuneen aineksen kerrokset jäävät alueella ohuiksi ja
pienialaisiksi, ovat olosuhteet pohjaveden muodostumisen
ja varastoitumisen kannalta huonot, ja alueen antoisuus
jää heikoksi. Pohjavesialueen ei siten katsota soveltuvan
yhdyskuntien vedenhankintaan ja se voidaan poistaa luokituksesta. Pohjavesialueen kartta on esitetty liitteessä 4.

Kuva 21. Kerrospaksuudet ovat Urakkaselän pohjavesialueella ohuet ja peruskallion pinta on paikoin näkyvissä vanhalla maa-ainestenottoalueella.
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6. YHTEENVETO
Selvityksessä mukana olleilla pohjavesialueilla tehtiin maaperäkairauksia ja ominaisantoisuuspumppauksia pohjavesialueiden luokituksen tarkistamiseksi. Lisäksi tehtiin maastotarkasteluja, jotka käsittivät muun muassa alueiden geologisten ja geomorfologisten yleispiirteiden tarkastelua, alueiden
rajauksiin liittyviä tarkistuksia ja lähteiden virtaamamittauksien tekemistä. Pohjavesialueilla on myös
tehty lähdeinventointeja E-luokan määrittämiseen liittyen. Yhteenveto tehdyistä tutkimuksista on esitetty taulukossa 11.
Taulukko 11. Yhteenveto Pelkosenniemen kunnan pohjavesialueilla tehdyistä tutkimuksista.
PohjavesialuTunnus
Luokk Tutkimus
Johtopäätös
een nimi
a
Alakangas-Kissakangas
Hoikkaoja

1258326

III

poisto

maaperäkairaus

ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan,
yhdistäminen (Hoikkaoja, Hopialampi,
Kolmiloukkonen, Mustaselkä ja Mustatlammit), luokitellaan lisäksi E-luokkaan
(2E)
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan,
yhdistäminen (Hoikkaoja, Hopialampi,
Kolmiloukkonen, Mustaselkä ja Mustatlammit), luokitellaan lisäksi E-luokkaan
(2E)
ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan

Hopialampi

1258342

Huhdanoja

1258325

III

maastotarkastelu

Keinoharjut

1258319

III

Keinojärvi,
Kalkkivaara
Kolmiloukkonen

1258350

III

maaperäkairaus

soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan

2

III

maatutkaluotaus,
maastotarkastelu

2E

III

1258312 A

maaperäkairaus,
maastotarkastelu
maastotarkastelu

Koppaselkä B

1258312 B

maastotarkastelu

Koppaselkä C

1258312 C

maastotarkastelu

Matalajärvi

1258337

III

soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan,
yhdistäminen (Hoikkaoja, Hopialampi,
Kolmiloukkonen, Mustaselkä ja Mustatlammit), luokitellaan lisäksi E-luokkaan
(2E)
ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan
ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan
ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan
ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan

Komovaara

1258324

Koppaselkä A

Mukkala

1258322

III

Mustaselkä

1258338

III

1258340

maaperäkairaus,
maastotarkastelu
maatutkaluotaus,
maastotarkastelu,
lähdeinventointi

Uusi
luokka

maatutkaluotaus,
maastotarkastelu

maaperäkairaus
(Poski2)
maaperäkairaus,
antoisuuspumppaus
maaperäkairaus,
maatutkaluotaus,
maastotarkastelu

2E

2E

poisto
2

poisto
poisto
poisto
poisto
2

soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan

2

soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan,
yhdistäminen (Hoikkaoja, Hopialampi,
Kolmiloukkonen, Mustaselkä ja Mustatlammit), luokitellaan lisäksi E-luokkaan
(2E)

2E
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Pohjavesialueen nimi

Tunnus

Luokk
a

Tutkimus

Johtopäätös

Mustatlammit

1258341

III

maatutkaluotaus,
maastotarkastelu

1258351

III

maastotarkastelu

1258320

III

maaperäkairaus

Puujakanlampi

1258347

III

maatutkaluotaus,
maastotarkastelu

Reikäinharju

1258348

III

maatutkaluotaus,
maastotarkastelu

Rytivaara

1258336

III

Sulavanselkä

1258353

III

maaperäkairaus
(Poski2)
maaperäkairaus

soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan,
yhdistäminen (Hoikkaoja, Hopialampi,
Kolmiloukkonen, Mustaselkä ja Mustatlammit), luokitellaan lisäksi E-luokkaan
(2E)
ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan
ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan,
yhdistäminen Puujakanlampi + Reikäinharju
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan,
yhdistäminen Puujakanlampi + Reikäinharju
soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan

Mänty-Loviselkä
Niskakangas

Urakkaselkä

1258310

III

maastotarkastelu

soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan
ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan

Uusi
luokka
2E

poisto
poisto
2
2
2
2
poisto
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7. LIITTEET
Liite 1
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Liite 4

