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KUULUTUS

Tausta
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Kalajoen
kaupungin pohjavesialueiden rajauksen ja luokituksen vesien- ja merenhoidon järjestämisestä
määrätyn lain (1299/2004) mukaisesti. Laki edellyttää, että ELY-keskus luokittelee ja rajaa
pohjavesialueet vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella luokkiin 1, 2,
1E, 2E tai E. Luokitus perustuu vuonna 2015 voimaan tulleeseen lainsäädännön muutokseen
(1263/2014, luku 2a). Uuden lainsäädännön myötä kaikkia aikaisemmin luokiteltuja pohjavesialueita
tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankinnan käyttöön soveltuvuuden kannalta kuin ne
määriteltäisiin ensimmäisen kerran.

Kalajoen kaupungin alueelta on tarkistettu yksi pohjavesialuetta (Taulukko 1). Liitteessä esitellään
tarkemmin muutokset Kalajoen pohjavesialueiden luokituksiin ja rajauksiin. Liitteenä on myös
pohjavesialueiden yleiskartta sekä Uusi-Someron pohjavesialuekartta.

Taulukko 1. Kalajoen kaupungin uudet pohjavesialueluokat ja rajausmuutokset
Pohjavesialue

Numero

Vanha luokka

Uusi luokka

Rajausmuutos

Uusi-Somero

1031553

I

1

Kyllä

Nähtävillä pito ja mielipiteiden esittäminen
Kuulutus muutoksista pidetään nähtävillä 21.3.2019 – 24.4.2019 Kalajoen kaupungin virallisella
ilmoitustaululla osoitteessa Kalajoentie 5 ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa osoitteessa
Veteraanikatu 1, Oulu. Tämä kuulutus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä sähköisesti myös
verkko-osoitteessa

www.ymparisto.fi > Vesi > Vesiensuojelu >Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > (valitse) PohjoisPohjanmaan ELY-keskus
Mahdolliset mielipiteet Kalajoen kaupungin pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutoksista
pyydetään toimittamaan viimeistään 24.4.2019 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen
kirjaamoon osoitteella Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Veteraanikatu 1, PL 86, 90101 Oulu tai
POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Veteraanikatu 1, PL 86, 90101 OULU
Veteraanikatu 1
Viestikatu 1
Kutsunumero 0295 038 000
www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa
90130 OULU
90130 OULU

Valtakatu 4
84100 YLIVIESKA

2/2

sähköpostilla kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Mielipiteeseen pyydetään liittämään
diaarinumero POPELY/65/2018.

Nähtävillä olon jälkeen ELY-keskus tekee ratkaisun luokituksista ja rajauksista huomioiden annetut
mielipiteet ja pyydetyt lausunnot. Ratkaisu on nähtävillä verkko-osoitteessa (www.ymparisto.fi > Vesi
> Vesiensuojelu >Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > (valitse) Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus). Pohjavesialueiden tiedot tallennetaan ja päivitetään myöhemmin ympäristöhallinnon
pohjavesitietojärjestelmään (POVET) ja pohjavesialue -paikkatietokantaan.
Lisätiedot
Lisätietoja antavat ylitarkastaja Heikki Kovalainen (puh. 0295 038 356) ja geologi Helena Vikstedt
(puh. 050 351 1563).
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Kalajoen kaupungin Uusi-Somero pohjavesialueenn luokitus- ja rajausmuutokset
Kalajoen pohjavesialueiden yleiskartta
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