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1. JOHDANTO
1.1 Tutkimuksen tarkoitus, suorittajat ja ajankohta
Lapin ELY-keskus on syksyllä 2014 tehnyt pohjavesialueiden luokitukseen liittyvän selvityksen
Kolarin Hannukaisen alueella. Tutkimuksen tarve on noussut esille Hannukaisen kaivoshankkeen yhteydessä. Suunnitellulla kaivosalueella ja/tai sen lähiympäristössä on kolme luokkaan
III luokiteltua pohjavesialuetta. Lisäksi pohjavesitutkimuksia tehtiin Juvakaisenmaan ja
Erihnäistenmaan pohjavesialueilla.
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää pohjavesialueiden soveltuvuutta vedenhankintaan. Kairaukset tehtiin lokakuussa 2014 ja lyhyet ominaisantoisuuspumppaukset joulukuussa 2014.
Tutkimusten toteutuksesta maastossa on vastannut rakennusmestari Aulis Ruotsalainen. ELYkeskus on lisäksi tehnyt alueella tarkentavia maastotarkasteluja elokuussa 2016 ja teettänyt
vesianalyysit neljästä havaintoputkesta syyskuussa 2016.
Juvakaisenmaan ja Erihnäistenmaan pohjavesialueet sijaitsevat Kolarin kirkonkylästä noin 15
kilometriä pohjoiseen Kolari – Rautuvaara rautatien risteyskohdassa (kuva 1). Kuervaaran pohjavesialue ja Kivivuopionvaaran pohjavesialue 1 Kolarin kunnan Hannukaisen kylän itäpuolella
ja Kivivuopionvaaran pohjavesialue 2 sekä Saivojärven pohjavesialueet A ja B sijaitsevat kylän
länsipuolella (kuva 1).

Kuva 1. Kolarin alueella tutkittujen pohjavesialueiden sijainnit.
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1.2 Tutkimuksen perustietoja
Kairauspaikat ja mahdolliset ominaisuusantoisuuspumppauspaikat valittiin maastotarkastelun
avulla. 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 tehtiin GM 200 –kairauskoneella. Kairauspaikoille asennettiin kairauksen
jälkeen pohjaveden havaintoputki. Pohjaveden havaintoputken ominaisuudet:
·

PEH-muoviputki, jonka halkaisija 100-160 mm

·

Siivilän rako 0,50-1,5 mm

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.

1.3 Aikaisempi tutkimusaineisto
Lapin ELY-keskus ei ole aiemmin tehnyt alueella pohjavesitutkimuksia.
Alueella on kuitenkin tehty useita Hannukaisen kaivoshankkeeseen liittyviä, Pöyry Oy:n toteuttamia selvityksiä. Maaperän ja pohjaveden perustilatutkimuksia on tehty vuonna 2008, ja vuonna 2014 on valmistunut raportti pohjavesialueiden luokitusmuutosehdotuksista. Pöyryn lisäksi
Helsingin yliopisto on tehnyt alueella tutkimuksia sedimentologisten ja hydrogeologisten olosuhteiden selvittämiseksi.

1.4 Tutkimusalueen kuvaus
Erihnäistenmaa (12273130) ja Juvakaisenmaa (12273131)
Juvakaisenmaa ja Erihnäistenmaa sijoittuvat matalahkoon harjujaksoon Erihnäistensuvannon
molemmin puolin. Juvakaisenmaa muodostaa alueen kaakkoispuoliskon ja Erihnäistenmaa luoteispuoliskon. Alueilla on ollut aikoinaan runsasta maa-ainesten ottamista, ja Juvakaisenmaan
eteläosan vanhalle ottamisalueelle on rakennettu moottoriurheilurata. Molemmat pohjavesialueet ovat pintaosaltaan hienoa hiekkaa, ja pohjakerrokseltaan hiekkaista ja silttistä moreenia.
Kerrospaksuudet ovat noin 8-15 metriä. Pohjavesialueiden itäpuolella sijaitsee vielä Sadinkankaanlammen III luokan pohjavesialue, jota ei tämän tutkimuksen yhteydessä tarkasteltu.
Juvakaisenmaan pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,96 km2 ja pohjaveden varsinaisen
muodostumisalueen pinta-ala 0,53 km2. Pohjavettä muodostuu alueella arviolta 400 m3/d.
Erihnäistenmaan pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,26 km² ja pohjaveden varsinaisen
muodostumisalueen pinta-ala 0,68 km². Pohjavettä muodostuu arviolta 500 m³/d.
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Kuervaara (12273123), Kivivuopionvaara 1 (12273124), Kivivuopionvaara 2 (12273125), Saivojärvi A (12273117A) ja Saivojärvi B (12273117B)
Kuervaara sekä Kivivuopionvaara 1 ja 2 sijoittuvat Äkäsjoen luoteispuolelle, Kivivuopionvaaranimisen vaaran ympärille ja Hannukaisen kylän välittömään läheisyyteen. Kuervaaran pohjavesialueen pohjoispuolella sijaitsee Hannukaisen avolouhosalue, jossa kaivostoiminta on päättynyt vuonna 1990. Kahdesta avolouhoksen vesialtaasta eteläisempi ulottuu osin pohjavesialueelle. Lisäksi sivukiven läjitysalue ulottuu osin pohjavesialueen pohjoispuoliskolle ja Kuervaaran
itäpuoliskon alueella sijaitsee lisäksi soranottamisalue (kuva 2 vas.). Pohjavesialueen länsipuolisko on säilynyt luonnontilaisena ja alueen etelärinne on paikoin jyrkähkö (kuva 2 oik.). Etelässä
pohjavesialue rajoittuu Äkäsjokeen, jota kohti pohjavesi myös alueelta virtaa. Rinteiden alapuolella on myös lähdepurkaumia. Kuervaaran pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,79 km2 ja
pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen pinta-ala 0,51 km2. Pohjavettä muodostuu alueella
arviolta 300 m3/d.

Kuva 2. Kuervaaran pohjavesialueen itäpuolella on maa-ainestenottamisalue, jonka taustalla häämöttää
avolouhoksen sivukivikasa (vas.). Pohjavesialueen länsipuoli sen sijaan on säilynyt luonnontilaisena
(oik.).

Kivivuopionvaara-nimiset pohjavesialueet sijaitsevat saman vaaran eri puolilla. Koska alueet
ovat täsmälleen samannimisiä ja ne voidaan erottaa toisistaan vain pohjavesitunnuksen avulla,
käytetään niistä tässä tutkimuksessa nimiä Kivivuopionvaara 1 ja Kivivuopionvaara 2. Kivivuopionvaara 1 (12273124) sijaitsee vaaran itäpuolen rinteellä ja Kivivuopionvaara 2
(12273125) vaaran länsipuolella. Laajalla rinnealueella pohjavesi virtaa selväpiirteisesti rinteitä
alas. Kivivuopionvaaran 1 pohjoisrinteen alapuolella on lähteikkö. Kivivuopionvaaran pohjavesialueen 1 pinta-ala on 0,92 km² ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen pinta-ala 0,31
km². Pohjavettä muodostuu alueella arviolta 300 m3/d. Kivivuopionvaaran pohjavesialueen 2
pinta-ala on 0,87 km² ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen pinta-ala 0,17 km². Pohjavettä muodostuu alueella arviolta 150 m3/d.
Kivivuopionvaara 2:n lounaispuolella Tapojoen suuntaan kuljettaessa alkaa selväpiirteisempi
hiekka- ja soramuodostuman alue, joka muistuttaa jääkauden sulamisvesien kasaamaa muinaista deltamuodostumaa. Tälle alueelle sijoittuu Saivojärvi A:n II luokan pohjavesialue, jonka
jatkeena pohjoisessa sijaitsee III luokkaan luokiteltu Saivojärvi B:n pohjavesialue. Saivojärvi A:n
pohjavesialueen pinta-ala on 3,18 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen pinta-ala
2,2 km2. Alueella muodostuu pohjavettä arviolta 2000 m3/d. Saivojärvi B:n pohjavesialueen pinta-ala on 0,89 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen pinta-ala 0,39 km2. Alueella
on arvioitu muodostuvan pohjavettä noin 500 m3/d.

6/21

1.5 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.
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 pohjavesiluokituksesta.
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.

MAASTOTARKASTELUT, MAAPERÄSELVITYKSET JA OMINAISANTOISUUSPUMPPAUKSET TUTKIMUSALUEELLA

2.1 Erihnäistenmaa (12 273 130) ja Juvakaisenmaa (12 273 131)
Erihnäistenmaan pohjavesialueella tehtiin syyskuussa 2014 kaksi kairausta (kairapisteet
UP1248 ja UP1249). Kairasyvyydet vaihtelivat välillä 8,5–11,5 metriä. Kairareikiin asennettiin
myös pohjaveden havaintoputket. Kairaustulokset on esitetty taulukossa 1 ja kairauspisteiden
sijainnit kuvassa 3.
Kairaustulosten mukaan maaperä on huonosti lajittunutta hienoa hiekkaa sekä moreenia. Havaintoputkista mitattujen pohjaveden korkeustietojen mukaan pohjaveden päävirtaussuunta on
koillisesta lounaaseen Niesajoen virtaussuunnan mukaisesti. Havaintoputkista ei saatu juurikaan pumpattua vettä. Antoisuus jäi kaikissa havaintoputkissa alle 50 m3/d.
Taulukko 1. Erihnäistenmaan pohjavesialueella suoritettujen maaperäkairausten tulokset.

UP1248, Erihnäistenmaa

UP1249, Erihnäistenmaa

Syvyys (m)

Syvyys (m)

Maalaji

0 - 2.5

Hk

2.5 - 5.5

KkHk

5.5 - 8.5

Ka

Peilaukset/Huomautukset

Maalaji

Peilaukset/Huomautukset

Huon.laj.

0 - 2.5

HHk

Savinen aines

Kohtalaisesti lajittunut

2.5–5.5

HHkMr

Savinen aines

Kallio

5.5-8.5

HHkMr

Savinen aines

8.5-11.5

SaMr

eks

Alussa karkeaa n. 1.0 m muuten
savinen aines

eks
Asennettiin 160 mm putki siivilää 4.4 m (#1.0 mm), jatkoja 4.8
m. Kokeiltiin antoisuuspumppausta, ei saatu vettä.

Asennettiin 110 mm putki siivilää 2.0 m (# 0.5 mm), jatkoja 10.0
m. Kokeiltiin antoisuuspumppausta, ei saatu vettä.

Vesipinta: 0,89

Vesipinta: 2,77

Päiväys: 1.10.2014

Päiväys: 1.10.2014

X=364895, Y=7483707

X=364800, Y=7483282

Juvakaisenmaan pohjavesialueella tehtiin syys-lokakuussa 2014 kolme maaperäkairausta
(UP1246, UP1247 ja UP1250). Kairareikiin asennettiin myös pohjaveden havaintoputket. Maaperäkairausten tulokset on esitetty taulukossa 2 ja havaintoputkien sijainnit kuvassa 3.
Kairaustulosten mukaan maaperän aines koostuu pääosin huonosti lajittuneesta hienoaineksesta (savinen siltti ja hiekka sekä hienohiekka). Vain pisteessä UP1250 aines oli paikoin kohtalaisesti lajittunutta. Havaintoputkista mitattujen pohjaveden pinnankorkeustietojen mukaan pohjavesi virtaa myös Juvakaisenmaalla koillisesta lounaaseen Niesajoen virtaussuunnan mukaisesti. Havaintoputkista kokeiltiin tehdä ominaisantoisuuspumppausta, mutta vettä ei saatu pumpattua riittävästi.
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Taulukko 2. Juvakaisenmaan pohjavesialueella suoritettujen maaperäkairausten tulokset.

UP1246, Juvakaisenmaa

UP1247, Juvakaisenmaa

UP1250, Juvakaisenmaa

Syvyys
(m)
0 - 2.5

Syvyys
(m)
0 - 2,5

Peilaukset/
huomautukset
Huonosti lajittunut

Syvyys Maalaji
(m)
0 - 2.5
HHk

2,5-5,5

SaSi

2.5-5.5

KkHk

SaSi

Savinen siltti,
huon.laj.
Savinen siltti,
huon.laj.

Peilaukset/
huomautukset
Hienoa hiekka huon.
Laj.
Koht.laj

5.5-8.5

KkHk

Huon.laj.

Maalaji

2.5 - 5.5

Hk

Peilaukset/
huomautukset
1 m ajettua maata,
karkea aines
Sekalainen aines

5.5-8.5

SaHk

Savisilttinen aines

5,5-8,5

8.5-11.5

SaHk

Savisilttinen aines

eks

11.5-14.5

SaSi

Savisilttinen aines,
ei vettä

KaSr

Maalaji
HHk

eks

eks

Asennettiin 100 mm putki siivilää 2.0 m (#
0,5 mm), jatkoja 13.0 m. Kokeiltiin antoisuuspumppausta, ei saatu vettä.

Asennettiin 100 mm putki siivilää 2.0 m (#
0,5 mm), jatkoja 7.0 m. Kokeiltiin antoisuuspumppausta, ei saatu vettä.

Asennettiin 100 mm putki siivilää 4.0 m (#
0.5 mm), jatkoja 4.8 m. Kokeiltiin antoisuuspumppausta, ei saatu vettä.

Vesipinta: 4,46

Vesipinta: 1,82

Vesipinta: 2,05

Päiväys: 30.9.2014

Päiväys: 30.9.2014

Päiväys: 2.10.2014

X=364303, Y=7482365

X=364593, Y=7482228

X=365033, Y=7482867
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Kuva 3. Juvakaisenmaan ja Erihnäistenmaan pohjavesialueilla tehtyjen maaperäkairausten sijainnit.
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2.2 Kuervaara (12 273 123) ja Kivivuopionvaara 1 (12 273 124)
Kuervaaran pohjavesialueella tehtiin lokakuussa 2014 kaksi maaperäkairausta (UP1255 ja
UP1256) ja Kivivuopionvaara 1:n pohjavesialueella yksi (UP1254). Kaikkiin kairareikiin asennettiin pohjaveden havaintoputket. Kairasyvyydet vaihtelivat välillä 8-8,5 metriä. Kallionpintaa ei
kairauksissa lähdetty tavoittelemaan. Kairausten tulokset on esitetty taulukossa 3 ja niiden sijainnit kuvassa 4.
Kairaustulosten perusteella maaperä on Kuervaaran alueella hienoa hiekkaa ja hiekkaista moreenia, sekä paikoin hiekkaista soraa. Aineksen lajittuneisuus vaihtelee huonosta kohtalaiseen.
Ominaisantoisuuspumppaukset tehtiin joulukuussa 2014 Kuervaaran pohjavesialueen kummastakin kairauspisteestä:
Havaintoputkesta UP 1255 tehtiin lyhytaikainen antoisuuspumppaus 10.12.2014. Pumppaustulosten perusteella pisteestä on saatavissa pohjavettä alle 100 m3/d.
Havaintoputkesta UP 1256 tehtiin lyhytaikainen antoisuuspumppaus 9.12.2014. Pumppaustulosten perusteella pisteestä on saatavissa pohjavettä noin 300 m³/d.
Kivivuopionvaara 1:n alueella maaperän aines on kairauksen perusteella pääosin huonosti lajittunutta hienoa hiekkaa. Kairauspisteestä ei saatu pumpattua vettä.

Taulukko 3. Kivivuopionvaara 1:n ja Kuervaaran pohjavesialueilla tehtyjen maaperäkairausten tulokset.
UP1254, Kivivuopionvaara 1

UP1255, Kuervaara

UP1256, Kuervaara

Syvyys
(m)

Maalaji

Syvyys
(m)

Maalaji

HHk/Si

0 - 2.5

HHk

Peilaukset/
huomautukset
Huo.laj. Hieno
aines

Syvyys Maalaji
(m)

0 - 2.5

Peilaukset/
huomautukset
Huon.laj. Hieno
hiekka

2.5 5.5

HHk/Si

Huon.laj. Hieno
hiekka

2.5 - 5.5

HkSr

5.5 8.5

HHk/Si

Huon.laj. Hieno
hiekka

5.5 - 8.0

SrMr

0 - 2.5

HHk

Kohtalaisesti lajittunut

2.5 5.5

HkMr

Hiukan saviainesta
seassa. Hyvin vettä

5.5 8.0

HkMr

Peilaukset/
huomautukset
Huonosti lajittunut
Karkea aines kohtalaisesti lajittunut
Karkea aines kohtalaisesti lajittunut,
hyvin vettä

eks
Asennettiin 110 mm putki, siivilää 2.0 m
(# 0.5 mm), jatkoja 7.0 m. Ei saatu antoisuuspumppauksessa vettä.

eks
Asennettiin 160 mm putki, siivilää 1.5 m (#
1.5 mm), jatkoja 7.5 m. Antoisuuspumppauksessa kohteesta noin 100 m³/vrk.

Vesipinta: 5,14

Vesipinta: 3,65

eks
Asennettiin 160 mm putki, siivilää 2.5 m
(# 1.0 mm), jatkoja 6.0 m. Antoisuuspumppauksessa kohteesta noin 300
m³/vrk.
Vesipinta: 4,32

Päivämäärä: 8.10.2014

Päivämäärä: 8.10.2014

Päivämäärä: 9.10.2014

X=370807, Y=7495369

X=371376, Y=7495524

X=371825, Y=7495884
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Kuva 4. Kuervaaran ja Kivivuopionvaara 1:n pohjavesialueilla tehtyjen maaperäkairausten sijainnit.
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2.3 Kivivuopionvaara 2 (12 273 125) ja Saivojärvi A ja B (12273117A, 12273117B)
Saivojärvi A:n pohjavesialueelle tehtiin lokakuussa 2014 kaksi maaperäkairausta (UP1251 ja
UP1252) ja Kivivuopionvaara 2:n alueelle yksi (UP1253). Kaikkiin kairareikiin asennettiin pohjaveden havaintoputket. Kairasyvyys oli kaikissa kairauksissa 8,5 metriä. Kairausten tulokset
on esitetty taulukossa 4 ja kairauspaikkojen sijainnit kuvassa 5.
Maaperäkairausten perusteella aines on Saivojärvi A:n pisteessä UP1251 kohtalaisesti lajittunutta soraista hiekkaa. Pinnalla on hienompaa ainesta (hienohiekka). Pisteessä UP1252 aines
on selvästi hienompaa ja huonommin lajittunutta kuin pisteessä UP1251. Saivojärvi B:n alueella ei tehty maaperäkairauksia.
Kivivuopionvaara 2:n kairauspisteessä (UP1253) maaperän aines on pinnan hienomman ja sekalajitteisemman aineksen alla karkeaa ja kohtalaisesti lajittunutta soraa ja/tai soraista moreenia.
Havaintoputkista mitattujen pohjaveden korkeustietojen mukaan pohjaveden päävirtaussuunta
on pohjoisesta etelään sekä myös koillisesta lounaaseen. Ominaisantoisuuspumppaukset tehtiin joulukuussa 2014 Saivojärvi A:n pisteestä UP1251 ja Kivivuopionvaaran kairauspisteestä
UP1253:
Havaintoputkesta UP 1251 tehtiin lyhytaikainen antoisuuspumppaus 11.12.2014. Pumppaustulosten perusteella pisteestä on saatavissa pohjavettä noin 300 m3/d.
Havaintoputkesta UP 1253 tehtiin lyhytaikainen antoisuuspumppaus 12.12.2014. Pumppaustulosten perusteella pisteestä on saatavissa pohjavettä noin 200 m³/d.

Taulukko 4. Saivojärvi A:n ja Kivivuopionvaara 2:n maaperäkairausten tulokset.

UP1251, Saivojärvi A

UP1252, Saivojärvi A

UP1253, Kivivuopionvaara 2

Syvyys
(m)

Syvyys
(m)

Syvyys
(m)

Maalaji

Peilaukset/
huomautukset

Maalaji

0 - 2.5

HHk

Huon.laj

0 - 2.5

HHk

2.5 - 5.5

Sr/Hk

Koht.laj.

2.5 - 5.5

5.5 - 8.5

Sr/Hk

Koht.laj.

5.5 - 8.5

Peilaukset/
huomautukset

0 - 2.5

Maalaji

Sr/Hk

Erittäin hieno aines
Karkea huon.laj.
Aines

2.5 - 7.5

SrMr

HHk

savinen aines

7.5 - 8.5

Ka

Peilaukset/
huomautukset

HHk/Hk Sekalainen aines
Karkea, koht.vettä
Kivi tai kallio. Hyvin
vettä

eks
Asennettiin 160 mm putki, siivilää 4.0 m
(#1,0 mm), jatkoja 5.0 m. Antoisuuspumppaus teholla 300 m³/vrk.
Vesipinta: 3,25

eks
Asennettiin 100 mm putki, siivilää 2.0 m
(# 1.0 mm), jatkoja 3,8 m.
Vesipinta: 1,95

eks
Asennettiin 160 mm putki, siivilää 2.0 m
(# 0.5 mm), jatkoja 7.0 m. Antoisuuspumppaus noin 200 m³/vrk.
Vesipinta: 4,09

Päivämäärä: 6.10.2014

Päivämäärä: 7.10.2014

Päivämäärä: 7.10.2014

X=368588, Y=7494177

X=367756, Y=7493818

X=368288, Y=7495655
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Kuva 5. Saivojärvi A:n ja Kivivuopionvaara 2:n tutkimuspisteet.
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2.3 Maastotarkastelut syksyllä 2016

Lapin ELY-keskus teki Kuervaaran, Kivivuopiovaaran 1, Kivivuopionvaaran 2 ja Saivojärvi A:n
pohjavesialueille maastokäynnit 24.–25.8.2016. Maastokäyntien aikana havainnoitiin mm. alueiden yleisiä geologisia piirteitä ja arvioitiin pohjavesiolosuhteita.
Kuervaaran alueella vanhan kaivostoiminnan
vaikutukset sivukivineen varsinkin alueen itäpuolella havaittiin erittäin suureksi. Lisäksi
havaittiin rikin hajua pohjavesialueen eteläpuolisissa pintavesilammikoissa.
Kivivuopionvaaran 1 alue kuljettiin maastossa
pohjois-eteläsuuntaisesti. Vaaran rinne on
suurelta osin avohakattu, mutta puusto on ollut pääosin kitukasvuista männikköä (kuva 6).
Kenttäkerroksen valtalaji on kanerva, ja pohjakerroksessa kasvaa jäkälää. Rinne on hyvin
kivinen ja peruskallio on paikoin näkyvissä,
mikä indikoi sitä, että olosuhteet pohjaveden
muodostumiselle ja varastoitumiselle eivät ole
kovin hyvät. Vaaran pohjoiskärkeen merkitty

Kuva 5. Kuervaaran pohjavesialueen rinne laskee jyrkästi kohti Ylläksentietä. Kuva on otettu
alueella sijaitsevan laajan soranottamisalueen
suunnasta.

lähde (Metsäkeskuksen aineisto), jossa veden purkautuminen tarkastushetkellä oli vähäistä ja kasvillisuus tavanomaista.
Kivivuopionvaara 2:n osalta tehtiin suppea
maastotarkastelu, jossa alueen läpi kuljettiin
pohjois-eteläsuunnassa ja havainnoitiin erityisesti kairauspisteen ympäristöä. Alueella ei
todettu olevan tarvetta lisätutkimuksille.
Saivojärvi A:n alueella tehty maastotarkastelu
rajoittui alueen kaakkoispäähän ja Saivojärven ympäristöön. Kirkasvetinen Saivojärvi arvioitiin maastossa pohjavesivaikutteiseksi Kuva 6. Kivivuopionvaaran 1 kivinen rinne on
kasvistonsa, lämpötilansa ja kirkasvetisyyten- avohakattu.
sä perusteella.
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3. VEDENLAATU JA VESIANALYYSIT
Kuervaaran pohjavesialueen vedenlaadussa on Pöyryn tutkimusten yhteydessä havaittu kohonneita sulfaattipitoisuuksia (Pöyry 2014). Sulfaattipitoisuudet ovat paikoin ylittäneet Sosiaalija terveysministeriön talousvesiasetuksen (STM 461/2000) enimmäispitoisuuden 250 mg/l, ja
suurimmat mitatut pitoisuudet ovat olleet noin 420 mg/l pohjavesialueen koillisosassa. Pöyryn
raportissa todetaan, että kohonneet sulfaattipitoisuudet johtuvat todennäköisesti alueelle
aiemmin sijoittuneesta kaivostoiminnasta, mutta luontaista vaikutustakaan ei voida täysin sulkea pois, sillä mineralisoituneella alueella (sulfidimalmi) pohjavesi voi sisältää luontaisesti kohonneita sulfaatti- ja metallipitoisuuksia.
Pohjaveden laadun tutkimiseksi Lapin ELY-keskuksessa päätettiin ottaa pohjavesinäytteet molemmista Kuervaaran pohjavesialueen eteläosaan asennetuista havaintoputkista (UP1255 ja
UP1256). Lisäksi vedenlaatu päätettiin tutkia Kivivuopionvaara 2:n havaintoputkesta UP1253
sekä Saivojärvi A:n havaintoputkesta UP1252. Kivivuopionvaara 2 ja Saivojärvi A sijaitsevat
Kivivuopionvaaran (pohjavedenjakaja) länsipuolella, eikä Hannukaisen avolouhosalueella ja
ihmistoiminnalla todennäköisesti ole ollut suoraa vaikutusta niiden vedenlaatuun.
Näytteenotto suoritettiin 20.9.2016 ja näytteenottajana toimi Eerikki Tervo (Ahma Ympäristö
Oy). Havaintoputki tyhjennyspumpattiin ennen näytteenottoa.
Havaintoputkista otettiin seuraavat vesianalyysit:
·
·
·
·
·
·
·

·

Alkaliniteetti
pH
Sähkönjohtavuus
Happi
Tärkeimmät anionit (F, Cl, SO4, NO2,
NO3, NH4, Br ja PO4)
Uraani (U)
Muut alkuaineet (Al, As, B, Ba, Be, Ca,
Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo,
Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Sn, Ti, V ja Zn)
Lämpötila

·
·
·
·
·

redox
koliformiset bakteerit ja e.Coli
CODMn
Haju, sameus ja väri
Öljyhiilivedyt C5-C40 (määritysraja alle 50
µg/l)

Tulokset
Havaintoputkista UP1252 (Saivojärvi A) ja UP1253 (Kivivuopionvaara 2) otettujen vesianalyysien perusteella pohjavesi on hyvälaatuista ja täyttää pääosin Sosiaali- ja terveysministeriön talousvedelle asettamat laatuvaatimukset ja –suositukset (STM 461/2000). Pisteessä UP1252
pH (6,42) alitti lievästi laatusuositusten tavoitetason (6,5), minkä lisäksi väriluku oli laatusuosituksia (5) korkeampi. Pisteessä UP1253 ainoastaan väriluku (17) oli laatusuosituksia korkeampi.
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Kuva 7. Kivivuopionvaara 2:n pohjavesialueella sijaitseva pohjaveden havaintoputki
UP1253. Pohjavesialueen vedenlaatu todettiin tutkimuksissa pääosin hyväksi.

Kuervaaran pohjavesialueella sijaitsevan havaintoputken UP1255 pohjavesi täytti laatuvaatimukset ja –suositukset pH:ta, väriä ja mangaania lukuun ottamatta. Mangaanipitoisuus oli 94,5
µg/l, mikä ylittää talousveden laatusuosituksen enimmäispitoisuuden (50 µg/l). Värin ja pH:n
osalta ylitykset ovat melko merkityksettömiä. Sulfaatti oli lievästi koholla verrattuna putkiin 1252
ja 1253, mutta mitattu pitoisuus 19 mg/l jää kuitenkin talousvedelle asetetun laatusuosituksen
enimmäispitoisuudesta (250 mg/l).
Havaintoputkesta UP1256 otetussa vesinäytteessä havaittiin eniten poikkeamia verrattuna alueen muihin näytepisteisiin. Havaintoputken UP1256 näytteessä havaittiin kohonnut sulfaattipitoisuus (140 mg/l). Verrattuna muihin alueen näytepisteisiin, havaittiin vesinäytteessä myös
kohonneita nitraatin, boorin, kalsiumin, raudan, magnesiumin, natriumin ja rikin pitoisuuksia. Lisäksi pH oli hieman alhainen (6,26) ja sähkönjohtavuus huomattavasti korkeampi kuin alueen
muista havaintoputkista otetuissa näytteissä.
Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että Kuervaaran pohjavesialueelle sijoittunut aiempi kaivostoiminta on merkittävästi heikentänyt alueen vedenlaatua. Lisäksi sulfidimalmialueella maa- ja
kallioperä hyvin todennäköisesti vaikuttavat luontaisesti pohjaveden laatuun heikentävästi.
Vesianalyysien tarkat tulokset on esitetty tutkimustodistuksessa (liite 1).
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4. TUTKIMUKSEN YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Hannukaisen alueen pohjavesialueilla tehtiin tutkimus vedensaantiedellytysten selvittämiseksi
sekä pohjavesialueiden luokituksen tarkistamiseksi.
Erihnäistenmaa ja Juvakaisenmaa
Juvakaisenmaan ja Erihnäistenmaan pohjavesialueet ovat muodostuneet molemmin puolin
Niesajokea ja sijoittuvat matalahkoon harjujaksoon. Juvakaisenmaa muodostaa alueen kaakkoispuoliskon ja Erihnäistenmaa luoteispuoliskon. Kairaustulosten mukaan Erihnäistenmaan
maaperä koostuu huonosti lajittuneesta hienosta hiekasta sekä moreenista ja Juvakaisenmaan
alueella aines on pääosin huonosti lajittunutta hienoainesta (savinen siltti, hiekka ja hienohiekka). Pohjavesialueiden havaintoputkista kokeiltiin tehdä ominaisantoisuuspumppausta, mutta
vettä ei saatu pumpattua riittävästi kummaltakaan pohjavesialueelta.
Tehtyjen tutkimusten perusteella Erihnäistenmaan ja Juvakaisenmaan pohjavesialueet eivät sovellu yhdyskunnan vedenhankintaan ja ne voidaan siten poistaa pohjavesialueluokituksesta.
Kuervaara
Kuervaaran pohjavesialueen pohjoispuolella sijaitsee entinen avolouhos vesialtaineen ja sivukiven läjitysalueineen. Läjitysalue sekä vesialtaista eteläisempi ulottuvat osin myös pohjavesialueen rajauksen sisäpuolelle.
Alueella tehtiin kaksi maaperäkairausta, ja kummastakin pisteestä suoritettiin myös ominaisantoisuuspumppaukset. Pohjavettä on mahdollista saada läntisemmästä kairauspisteestä noin
100 m3/d ja itäisemmästä noin 300 m3/d.
Molemmista havaintoputkista otettiin myös vedenlaatuanalyysit. Sulfaatin, boorin, kalsiumin ja
rikin pitoisuudet olivat koholla havaintoputken UP1256 näytteessä. Lisäksi sulfaattipitoisuudet
nousevat yli talousvesiasetuksen (STM 461/2000) mukaisen enimmäispitoisuuden muodostuman pohjoisosassa (Pöyry 2014).
Pohjavesialueen veden laatua on heikentänyt alueella ollut aiempi kaivostoiminta. Lisäksi sulfidimalmialueella maa- ja kallioperä hyvin todennäköisesti vaikuttaa luontaisesti pohjaveden laatuun heikentävästi. Vaikka havaintoputkesta UP1256 mitattu sulfaattipitoisuus oli alle talousveden laatusuosituksissa ja –vaatimuksissa esitetyn 250 mg/l, on huomattava, että talousvesi ei
silti saa olla syövyttävää. Talousveden laatusuosituksissa ja -vaatimuksissa mainitaan, että vesijohtomateriaalien syöpymisen ehkäisemiseksi sulfaattipitoisuuden tulisi olla alle 150 mg/l. Havaintoputkesta mitattu pitoisuus 140 mg/l on melko lähellä tuota rajaa, ja koska pohjavesialueen
pohjoisosasta on mitattu jopa 420 mg/l sulfaattipitoisuuksia, on mahdollista, että mikäli alueen
pohjavettä pumpattaisiin jatkuvaan käyttöön, lähtisivät jo valmiiksi koholla olevat sulfaattipitoisuudet nousuun myös pohjavesialueen eteläosassa.
Alueelle aiemmin sijoittunut kaivostoiminta on peruuttamattomasti heikentänyt pohjaveden laatua, minkä lisäksi alueen maa- ja kallioperä heikentävät luontaisesti pohjaveden laatua. Sulfidi-
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malmialueella sijaitseva pohjavesialue ei siten hydrogeologisista syistä sovellu yhdyskuntien
vedenhankintaan, joten se voidaan poistaa pohjavesialueluokituksesta.
Kivivuopion vaara 1
Kivivuopionvaara 1 on kerrostunut Kivivuopionvaara-nimisen vaaran itärinteelle. Tutkimusten
perusteella pohjavesialueelta ei ole mahdollista saada riittävästi pohjavettä yhdyskuntien ve
denhankinnan tarpeisiin ja pohjavesialue voidaan siten poistaa luokituksesta.
Kivivuopion vaara 2
Kivivuopionvaara 2 sijaitsee Kivivuopionvaaran länsipuolella ja alueella pohjavesi purkautuu
vaaran rinnettä alaspäin. Alueella tehtiin yksi maaperäkairaus, jonka perusteella aines on muo
dostuman pinnan hienon ja sekalajitteisen aineksen alla karkeaa ja kohtalaisesti lajittunutta so
raa tai soramoreenia. Alueella tehdyn ominaisantoisuuspumppauksen perusteella pohjavettä
voitaisiin saada noin 200 m3/d ja alue soveltuu siten yhdyskunnan vedenhankintaan. Alueen
luokitus tulee nostaa luokkaan 2.
Saivojärvi A ja B
Saivojärvi A oli jo ennen tutkimusta luokiteltu vedenhankintaan soveltuvaksi pohjavesialueeksi
(vanha luokka II). Alueella tehtiin ominaisantoisuuspumppaus, jonka perusteella vettä saataisiin
ainakin noin 300 m3/d ja alueen katsotaan soveltuvan yhdyskunnan vedenhankintaan. Maastotarkastelun perusteella pohjavesialueella sijaitseva kirkasvetinen Saivojärvi on pohjavesivaikut
teinen järvi ja sen voidaan tässä yhteydessä katsoa edustavan E-luokan tarkoittamaa pohjave
destä riippuvaista pintavesiekosysteemiä. Pohjavesialueen luokka tulee siten olemaan 2E.
Saivojärvi A:n pohjoispuolella sijaitsevaa pohjavesialuetta B ei tämän selvityksen yhteydessä
tarkemmin tutkittu, mutta karttatarkastelun perusteella alueen voidaan katsoa sijoittuvan sa
maan geologiseen kokonaisuuteen Saivojärvi A:n kanssa. Pohjavesialueiden luokitusohjeen
(SYKE, 2016) mukaisesti Saivojärvi Aja B tulee yhdistää.

Rovaniemellä 13.1.2017

Rakennusmestari

Aulis Ruotsalainen

Suunnittelija

Anne Lindholm
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LIITE 1. Vesianalyysit (tutkimustodistus)
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