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Kuulutus, pääsijaintikunnaltaan Juupajoen pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten tarkistamisesta
Pääsijaintikunnaltaan Juupajoen alueen pohjavesialueiden rajaukset ja luokitukset on tarkistettu vesien ja
merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisiksi.
Pohjavesialueet rajataan geologisina kokonaisuuksina saatavilla olevan hydrogeologisen tiedon perusteella. Pohjavesialueet luokitellaan vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella
luokkiin 1, 2, 1E, 2E tai E. 1-luokkaan kuuluvat alueet, jotka ovat vedenhankintaa varten tärkeitä eli vettä
käytetään tai on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan tai talousvetenä yli 10 m3/d tai yli 50 henkilön tarpeisiin. 2-luokkaan kuuluvat alueet, jotka soveltuvat yhdyskuntien vedenhankintaan antoisuuden ja
ominaisuuksien perusteella. Uutena tarkistuksen yhteydessä on otettu mukaan luokitukseen muun lainsäädännön kautta suojellut suoraan pohjavedestä riippuvaiset merkittävät ekosysteemit, joiden perusteella alue saa lisämerkinnän E.
Juupajoen kunnan alueella on tarkistettu viisi nykyistä pohjavesialuetta ja käyty läpi myös aiemmin luokituksessa olleet poistetut pohjavesialueet. Muutoksia rajaukseen tulee Mato-Ellinmäen ja Pirttikankaan pohjavesialueille (taulukko 1). Lisäksi luokitukseen tulee muutoksia Hyytiälän ja Murovuoren pohjavesialueille.
Selvityksessä on käyty tarkemmin läpi kaikki Juupajoen pohjavesialueet.
Taulukko 1. Yhteenveto Juupajoen pohjavesialueiden muutoksista.
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Nähtävillä pito ja mielipiteiden esittäminen
Juupajoen pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutoksiin liittyvät aineistot ovat nähtävillä 20.11.19.12.2019 Juupajoen kunnan ilmoitustaululla osoitteessa Koskitie 50 sekä Oriveden kaupungin ilmoitustaululla osoitteessa Keskustie 23. Kuulutus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä sähköisesti
osoitteessa www.ymparisto.fi > Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > (valitse) Pirkanmaan ELY-keskus. Mahdolliset mielipiteet ja lisätiedot pohjavesialueiden hydrogeologiasta
pyydetään toimittamaan joko postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere tai
sähköisesti Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi
19.12.2019 klo 16:15 mennessä. Viitteeksi pyydämme lisäämään PIRELY/8349/2017.
Lisätietoja asiasta antaa suunnittelija Annika Anttila (annika.anttila@ely-keskus.fi tai puh. 029 503 6321, ei
tavoitettavissa ajalla 2.-9.12.2019) ja ylitarkastaja Nina Nenonen (nina.nenonen@ely-keskus.fi tai puh.
029 503 6323).
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