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Kuulutus pohjavesialueiden tarkistamisesta - Ilomantsi
Taustaa
Pohjois-Karjalan maakunnan pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset
tarkistetaan. Pohjavesialueiden määrittämisestä ja luokituksesta vastaa
Pohjois-Karjalan
ELY-keskus.
Pohjavesialueiden
rajauksesta
ja
luokituksesta sekä pohjavesialueiden suojelusuunnitelmista säädetään
vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 2a
luvussa sekä vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston
asetuksen (1040/2006) 2a luvussa.
Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa tapahtui
muutos vuonna 2015 ja vesienhoidon järjestämisestä annetussa
asetuksessa vuonna 2016. Uuden lainsäädännön vuoksi kaikkia
pohjavesialueita
tarkastellaan
niiden
suojelutarpeen
ja
vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta kuin ne määritettäisiin
ensimmäisen kerran.
Luokituksessa otetaan huomioon uutena perusteena myös pintavesi- ja
maaekosysteemit, jotka ovat pohjavedestä suoraan riippuvaisia, esimerkiksi
lähteet ja muut pienvedet. Luokitus ei tuo uusia suojeluelementtejä, vaan se
lähinnä informoi pohjavesialuetta koskevasta muiden lakien mukaisesta
suojelusta, jonka pohjalta ekosysteemit huomioidaan.
Pohjavesialueet on aikaisemmin rajattu määrittämishetkellä käytettävissä
olleiden maaperä- ja pohjavesigeologisten tutkimustulosten perusteella.
Mahdollisten rajausten tarkistusten tulee myös perustua tutkimustietoon.
ELY-keskus määrittää pohjavesialueelle uloimman rajan sekä
muodostumisalueen rajan. Pohjavesialueen uloin raja määritetään alueelle,
jolla on vaikutusta pohjavesimuodostuman veden laatuun tai
muodostumiseen. Muodostumisalueen raja osoittaa alueen, jolla
maakerrokset ovat hyvin vettä johtavia, ja jolla maaperä mahdollistaa veden
merkittävän imeytymisen pohjavedeksi.
Pohjavesialueet luokitellaan seuraaviin luokkiin:
- 1-luokka: vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet
- 2-luokka: muut vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet
- E-luokka: pohjavesialueet, joiden pohjavedestä luonnonsuojelu- tai
muun lainsäädännön perusteella suojeltu pintavesi- tai maaekosysteemi
on suoraan riippuvainen. E-luokka voi olla lisämääreenä luokkien 1 ja 2
pohjavesialueilla (1E, 2E) tai itsenäisenä luokkana E
Pohjavesialueet määritetään luonnontieteellisin, pohjavesigeologisin
perustein. Lainsäädännön ja pohjavesialueiden määrittämisestä ja
luokituksesta annetun ohjeistuksen perusteella veden laatua tai sitä, että
alueella on pohjaveden laatua uhkaavia riskitekijöitä ei tule käyttää
perusteena jättää pohjavesialue luokittelematta. Samoin voidaan todeta,
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että veden laatua ei käytetä myöskään perusteena pohjavesialueen rajojen
muuttamisessa.
Nähtävillä pito ja mielipiteiden esittäminen
Kuulutus on nähtävillä 12.8.2020 - 11.9.2020 verkkosivulla: www.elykeskus.fi/pohjois-karjala/kuulutukset
Tarvittaessa valitse aluevalikosta Pohjois-Karjala.
Kuulutukseen liittyvä valmisteluaineisto on nähtävillä verkkosivulla:
www.ymparisto.fi/pohjavedensuojelu -> Pohjavesialueet -> (valitse
alasvetovalikosta) Pohjois-Karjalan ELY-keskus, suora verkko-osoite:
www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Pohjaveden_suojelu/Pohjavesialueet?f=PohjoisKarjalan_ELYkeskus

Tieto kuulutuksesta julkaistaan pohjavesialueiden pääsijaintikunnassa
(Ilomantsi) kuntalain (410/2015) 108 §:n mukaisesti, esimerkiksi
julkaisemalla kunnan sähköisellä ilmoitustaululla linkki ELY-keskuksen
kuulutukseen. Tarpeen vaatiessa tieto kuulutuksesta julkaistaan myös
muulla kunnan päättämällä tavalla.
Kaikilla on mahdollisuus esittää lisätietoja kuultavana olevista asioista
kirjallisesti, ensisijaisesti sähköisesti Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen
kirjaamoon 11.9.2020 klo 16:15 mennessä. Pyydämme mainitsemaan
palautteessa asianumeron POKELY/344/2017.
Kirjaamon sähköpostiosoite: kirjaamo.pohjois-karjala@ely-keskus.fi
Kirjaamon postiosoite: Pohjois-Karjalan ELY-keskus, kirjaamo, PL 69,
80101 JOENSUU
Käyntiosoite: Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Kauppakatu 40 B, 3 krs.,
Joensuu
Sähköinen asiointi: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/asioiverkossa
Nähtävillä pidon jälkeen saatu palaute käsitellään ja pohjavesialueiden
tiedot
tallennetaan
valtakunnalliseen
ympäristöhallinnon
pohjavesitietojärjestelmään (POVET). Mahdolliset rajausmuutosaineistot
toimitetaan Suomen ympäristökeskukselle, joka päivittää muutokset
valtakunnalliseen paikkatietoaineistoon kaksi kertaa vuodessa (keväällä ja
syksyllä).
Lisätiedot
Pohjavesialueiden tarkistaminen yleisesti:
- Ympäristöasiantuntija Mika Huttunen,
mika.huttunen(at)ely-keskus.fi
E-luokka, pienvesikohteet:
- Ympäristöasiantuntija Kaisa
kaisa.figueiredo(at)ely-keskus.fi
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Pohjavesialueet
–
opas
määrittämiseen,
luokitukseen
ja
suojelusuunnitelmien laadintaan (Ympäristöhallinnon ohjeita 3/2018).
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4818-7
Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä
asianhallintajärjestelmässä. Asian on hyväksynyt Ympäristöasiantuntija
Mika Huttunen.
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