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Pohjavesialueiden luokitus
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) luokittelee pohjavesialueet
uudelleen 1.2.2015 voimaan tulleen lakimuutoksen johdosta. Pohjavesialueiden rajauksesta ja
luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 2 a
luvussa sekä vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (1040/2006) 2a
luvussa. Muutoksen myötä kaikkia aikaisemmin luokiteltuja pohjavesialueita tarkastellaan
uudelleen niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta.
Jatkossa 1-luokkaan kuuluvat pohjavesialueet ovat vedenhankintaa varten tärkeitä pohjavesialueita,
joiden vettä käytetään tai on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä
enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen
tarpeisiin. 2-luokkaan luokitellaan vedenhankintakäyttöön soveltuvat pohjavesialueet, jotka
pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuvat 1-luokan mukaiseen
käyttöön. Lisäksi ELY-keskus luokittelee E-luokkaan sellaiset pohjavesialueet, joiden pohjavedestä
luonnonsuojelu-, metsä- tai vesilain, tai muun lainsäädännön nojalla suojeltu ekosysteemi on
suoraan riippuvainen (1E, 2E tai E). Aiemmin poistetut pohjavesialueet tarkastellaan uuden
luokituksen mukaisesti edellä mainitulla tavalla.
Luokka III poistuu käytöstä, ja siihen kuuluvat pohjavesialueet joko luokitellaan uudelleen luokkiin
1, 2, 1E, 2E tai E, tai poistetaan pohjavesitietojärjestelmästä (POVET). Pohjavesialueiden luokat
ilmaistaan jatkossa arabialaisin numeroin (1 tai 2), jotta uusien säännösten mukaisesti luokitellut
pohjavesialueet voidaan erottaa aiemmin luokitelluista pohjavesialueista (I, II tai III).
Luokka ja rajausmuutokset
Luokitukset ja rajaukset on tarkistettu Varkauden pohjavesialueiden osalta. Luokitustyön
yhteydessä käydään läpi myös aiemmin pohjavesialueluokituksesta poistetut pohjavesialueet uusien
luokituskriteerien pohjalta. Tarkemmat tiedot pohjavesialueista, luokituksesta, mahdollisista
rajausmuutoksista ja niiden tausta-aineistoista on esitetty kuntakohtaisissa aineistoissa. Kunkin
pohjavesialueen tarkemmat tiedot löytyvät pohjavesialueen pääsijaintikunnan aineistosta.
Muutoksista tiedottaminen ja kuuleminen
Pohjois-Savon ELY-keskus tiedottaa pohjavesialueiden sijaintikuntaa tällä kirjeellä ja pyytää lain
nojalla lausunnot pohjavesialueen pääsijaintikunnalta, Pohjois-Savon liitolta sekä niiltä kunnilta,
joiden vedenhankintaan tai maankäyttöön pohjavesialueiden rajauksella tai luokituksella voi olla
vaikutusta. Lisäksi ELY-keskus pyytää lausuntoa Maataloustuottajain Pohjois-Savon liitolta,
Metsäkeskukselta (Itäinen palvelualue), Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiriltä sekä asianosaisilta

vesihuoltolaitoksilta. ELY-keskukselle pyydetään toimittamaan sellaiset selvitykset ja tutkimukset,
jotka voisivat vaikuttaa pohjavesialueiden luokitukseen ja rajaukseen. Kuntien osalta pyydetään,
että lausuntoon sisällytettäisiin myös ympäristönsuojelu-, ympäristöterveys- ja
kaavoitusviranomaisen lausunto ja että asiasta tiedotettaisiin maaseutuhallinnon
viranomaisia. Kuuleminen toteutetaan pohjavesialueiden pääsijaintikunnan aikataulussa, joten
ylikunnallisista alueista voi lausuntopyyntö tulla eri aikataulussa kuin kunnan muista
pohjavesialueista. ELY-keskus julkaisee valmisteluasiakirjojen nähtävillä olosta kuulutuksen
pohjavesialueen sijaintikuntien ilmoitustaululla. Nähtävilläoloaika on lain mukaan vähintään 30
päivää. Aineistot ovat nähtävillä kuntien virallisella ilmoitustaululla 21.1.2019–4.3.2019 välisenä
aikana. Asiakirjat ovat nähtävissä myös sähköisesti ymparisto.fi-sivuilla: www.ymparisto.fi > Vesi
> Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > (valitse) Pohjois-Savon ELY keskus.
Lausunnot pohjavesialueiden luokista ja mahdollisista rajausmuutoksista pyydetään toimittamaan
kirjallisena viimeistään 4.3.2019 mennessä Pohjois-Savon ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteella
Pohjois-Savon ELY-keskus, PL 2000, 70101 Kuopio tai sähköpostilla kirjaamo.pohjois-savo@elykeskus.fi. Toivomme lausunnot ensisijaisesti sähköisessä muodossa
Nähtävillä olon jälkeen ELY-keskus tekee yhteenvedon saatujen lausuntojen perusteella.
Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokituksesta ei tehdä hallintopäätöstä eikä siitä näin ollen voi
valittaa. Yhteenveto on nähtävissä edellä mainitussa verkko-osoitteessa. Pohjavesialueiden tiedot
päivitetään ympäristöhallinnon POVET-pohjavesitietojärjestelmään kevään 2019 aikana, minkä
jälkeen muutokset tulevat voimaan. Lisätietoja asiasta antavat hydrogeologi Jussi Aalto (puh. 0295
026 776, jussi.aalto@ely-keskus.fi) ja E-luokitukseen ja pohjavesistä riippuvaisiin ekosysteemeihin
liittyvissä asioissa suunnittelija Jaana Rääpysjärvi (puh. 0295 016 520, jaana.raapysjarvi@elykeskus.fi).
Asiakirja on hyväksytty sähköisesti ja merkintä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.
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