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Pihtiputaan Särkiharjun ja Rimmin pohjavesialueiden rajausmuutos

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) määrittää pohjaveden muodostumisalueen rajan 
ja uloimman rajan alueelle, jolla on vaikutusta pohjavesimuodostuman veden laatuun tai 
muodostumiseen. ELY-keskus muuttaa rajausta, jos pohjavesialueen rajaukseen olennaisesti 
vaikuttava tieto sitä edellyttää (Laki merenhoidon ja vesienhoidon järjestämisestä 2 a luku 10 a-d §). 

Pihtiputaan kunta on teettänyt keväällä 2021 Särkiharjun ja Rimmin pohjavesialueilla 
maaperätutkimuksia. Tutkimuksiin kuuluivat porakonekairaukset, maalajin arviointi sekä tilapäisten 
pohjaveden havaintoputkien asennus ja vedenpinnan mittaus. Särkiharjun alueelle tehtiin 23 
maaperäkairausta (tutkimuspisteet SÄ1 – SÄ 8, SÄ10-SÄ24). Kairaukset ulottuivat n. 2 … 9 metrin 
syvyyteen. Lisäksi alueelle asennettiin kairauspisteisiin 3 väliaikaista pohjaveden havaintoputkea. 
Rimmin alueella tehtiin 10 maaperäkairausta (tutkimuspisteet RI1-RI10). Kairaukset ulottuivat n. 3 … 9 
metrin syvyyteen. Lisäksi alueelle asennettiin 5 väliaikaista pohjaveden havaintoputkea 
kairauspisteisiin. 

ELY-keskus katsoo rajausmuutoksen olevan tarpeen huolimatta siitä, että osa kairauksista oli 
matalahkoja, kalliovarmistus puuttui eikä maalajiarvioita ollut varmistettu maalaboratoriossa. 
Tutkimuksiin ei myöskään sisältynyt pohjavesinäytteitä. Pohjavesialueen uusi raja on määritetty 
kohtaan, jossa arvioidussa maalajissa on vähintään hienoa hiekkaa (hHk) vastaava vedenjohtavuus tai 
viitteitä pohjaveden olemassaolosta. 

Särkiharjun alueella uusi pohjavesialueen rajaus kulkee pohjoisreunalla pääosin Pajupuron uomaa 
seuraten. Eteläreunalla muutokset kohdistuvat alueelle, jossa kairauksissa todettiin savisempia tai 
silttisempiä lajitteita. Rimmin alueella muutokset kohdistuvat pohjavesialueen lounais- ja 
luoteisreunalle.

Särkiharjun ja Rimmin pohjavesialueet sijaitsevat maatalousvaltaisella alueella. ELY-keskus toteaa, 
että pohjavesialueen rajausmuutoksesta huolimatta pohjavesialueella ja sen ympäristössä tulee 
huomioida pohjaveden pilaamiskielto (ympäristönsuojelulaki 17§) ja pohjaveden muuttamiskielto 
(vesilaki 3 luku 2§). Lisäksi on huomioitava lain mukaiset hyvät toimintatavat lannoitteiden, 
kasvinsuojeluaineiden ja muiden kemikaalien käytössä (Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja 
puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 1§)

Rimmin ja Särkiharjun pohjavesialueiden muutetut rajaukset on esitetty liitekartoissa 1 ja 2. 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä 
asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt hydrogeologi Päivi Ikävalko 
ja ratkaissut yksikön päällikkö Risto Kujala.

Liitteet karttaliitteet 1 ja 2
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