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Pohjavesialueiden rajausmuutokset
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. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on
muutettava pohjavesialueen rajausta, jos niihin olennaisesti vaikuttava tieto sitä edellyttää. Asiassa
on pyydettävä lausunto pohjavesialueen sijaintikunnalta ja niiltä kunnilta, joiden vedenhankintaan
tai maankäyttöön pohjavesialueen rajauksella ja luokituksella voi olla vaikutusta sekä siltä
maakunnan liitolta, jonka alueella pohjavesialue sijaitsee. Pohjavesialueen rajaus on tarkistettu
Tuusniemen Kiiskiniemenkankaan pohjavesialueen osalta. Tarkemmat tiedot rajausmuutoksesta
löytyvät liitteenä olevasta 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. ELY-keskus julkaisee valmisteluasiakirjojen nähtävillä olosta kuulutuksen
pohjavesialueen sijaintikuntien ilmoitustaululla. Nähtävilläoloaika on lain mukaan vähintään 30
päivää. Aineistot ovat nähtävillä Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin 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 rajausmuutoksesta 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@ely-keskus.fi. Toivomme lausunnot ensisijaisesti
sähköisessä muodossa
Nähtävillä olon jälkeen ELY-keskus laatii vastineet mahdollisille lausunnoille. Pohjavesialueiden
rajauksesta ja luokituksesta ei tehdä hallintopäätöstä eikä siitä näin ollen voi valittaa. Tieto
Kiiskiniemenkankaan pohjavesialueen rajausmuutoksesta päivitetään ympäristöhallinnon POVETpohjavesitietojärjestelmään kevään 2019 aikana, minkä jälkeen muutos tulee voimaan. Lisätietoja

asiasta antavat hydrogeologi Jussi Aalto (puh. 0295 026 776, jussi.aalto@ely-keskus.fi) ja
suunnittelija Jaana Rääpysjärvi (puh. 0295 016 520, jaana.raapysjarvi@ely-keskus.fi).
Asiakirja on hyväksytty sähköisesti ja merkintä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.
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