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Asia: Kuulutus Sotkamon pohjavesialueiden uusista luokista ja rajausmuutoksista

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tehnyt täydentäviä
pohjavesiselvityksiä Sotkamon kunnan alueella sijaitsevilla Kirvessärkän ja Sipisenkankaan
pohjavesialueilla. Lain vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2014) 10 c §:ssä
säädetään, että pohjavesialueen rajausta tai luokitusta on muutettava, mikäli niihin olennaisesti
vaikuttava tieto sitä edellyttää.
Kainuun ELY-keskus on 15.1. – 15.2.2018 nähtävällä olleiden kuulutusasiakirjojen mukaisesti
uudelleenluokitellut ja -rajannut Sotkamon kunnan alueella sijaitsevat pohjavesialueet.
Sotkamon pohjavesialueet kuulutettiin alkuvaiheessa määritystyötä, jolloin resurssit keskitettiin
ensisijaisesti III-luokan alueiden tutkimiseen. Nyt pohjavesialueiden luokitusten ja rajausten
tarkistaminen on loppusuoralla, ja jäljelle jääneitä varoja on käytetty myös joidenkin sellaisten
2-luokan alueiden tutkimiseen, joiden pohjavesioloihin liittyy paljon epävarmuustekijöitä. Lain
vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2014) 10 c §:ssä säädetään, että
pohjavesialueen rajausta tai luokitusta on muutettava, mikäli niihin olennaisesti vaikuttava tieto
sitä edellyttää. Tarkentuneen tiedon perusteella esitetään Kirvessärkän 2-luokan
pohjavesialueen poistamista luokituksesta, ja rajausmuutosta Sipisenkankaan 2E-luokan
pohjavesialueelle.

Nähtävillä pito ja mielipiteiden esittäminen
Kuulutus muutoksista pidetään nähtävillä 9.12.2019 – 20.1.2020 Sotkamon kunnan virallisella
ilmoitustaululla osoitteessa Markkinatie 1, Sotkamo, ja Kainuun ELY-keskuksessa osoitteessa
Kalliokatu 4, Kajaani. Tämä kuulutus liitteineen on nähtävillä sähköisesti myös verkkoosoitteessa:
www.ymparisto.fi > Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > (valitse)
Kainuun ELY-keskus
Mahdolliset mielipiteet Sotkamon kunnan pohjavesialueiden luokitusmuutoksista pyydetään
toimittamaan 20.1.2020 mennessä Kainuun ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteella Kainuun
ELY-keskus, Kalliokatu 4, PL 115, 87101 Kajaani, tai sähköpostilla kirjaamo.kainuu@elykeskus.fi. Mielipiteeseen pyydetään liittämään diaarinumero KAIELY/576/2017. Nähtävillä olon
jälkeen ELY-keskus tekee ratkaisun luokituksesta huomioiden annetut mielipiteet ja pyydetyt
lausunnot. Ratkaisu on nähtävillä verkko-osoitteessa (www.ymparisto.fi > Vesi >Vesiensuojelu
>Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > (valitse) Kainuun ELY-keskus).
Pohjavesialueiden tiedot tallennetaan ja päivitetään myöhemmin ympäristöhallinnon
pohjavesitietojärjestelmään (POVET) ja pohjavesialue-paikkatietokantaan.
Tarvittaessa lisätietoja antaa ympäristöasiantuntija Mari Helin (puh. 0295 023 895).
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