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Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 15.1. – 15.2.2018 nähtävällä
olleiden kuulutusasiakirjojen mukaisesti tarkistanut Hyrynsalmen kunnan 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.
Rajaukset ja luokitus oli tarkistettu niiden muodostumien osalta, jotka lakimuutoksen tullessa
voimaan olivat mukana pohjavesialueluokituksessa I-, II- tai III-luokan pohjavesialueena. Nyt
tarkastelua täydennetään aiemmin luokituksesta poistettujen eli IV-luokan pohjavesialueiden
osalta. Lain vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2014) 10 c §:ssä säädetään,
että pohjavesialueen rajausta tai luokitusta on muutettava, mikäli niihin olennaisesti vaikuttava
tieto sitä edellyttää. Nykyiseen lainsäädäntöön perustuvat määrityskriteerit 2-luokan
pohjavesialueelle eroavat vanhentuneen ohjeistuksen mukaisista pohjavesialueluokituksiin
sovelletuista kriteereistä, joten aiemmin poistetut pohjavesialueet otetaan nyt
uudelleentarkasteltaviksi kuin ne määritettäisiin ensimmäisen kerran.
Nyt arvioitiin 12 maaperämuodostuman soveltuvuutta vedenhankintaan ja niiden mahdollista
vaikutusta pohjavesiriippuvaisiin ekosysteemeihin. Tarkastelun myötä päädyttiin palauttamaan
pohjavesialueluokitukseen Mätäskankaan pohjavesimuodostuma. Tarkempi kuvaus
muutokseen vaikuttavista tekijöistä ja perustettavasta Mätäskankaan pohjavesialueesta on
liitteenä.

Nähtävillä pito ja mielipiteiden esittäminen
Kuulutus muutoksista pidetään nähtävillä 17.9.2018 – 31.10.2018 Hyrynsalmen kunnan
virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Laskutie 1, Hyrynsalmi, ja Kainuun ELY-keskuksessa
osoitteessa Kalliokatu 4, Kajaani. Tämä kuulutus liitteineen on nähtävillä sähköisesti myös
verkko-osoitteessa:
www.ymparisto.fi > Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > (valitse)
Kainuun ELY-keskus

Mahdolliset mielipiteet Hyrynsalmen kunnan pohjavesialueiden luokitusmuutoksista pyydetään
toimittamaan 31.10.2017 mennessä Kainuun ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteella Kainuun
ELY-keskus, Kalliokatu 4, PL 115, 87101 Kajaani, tai sähköpostilla kirjaamo.kainuu@elykeskus.fi. Mielipiteeseen pyydetään liittämään diaarinumero KAIELY/576/2017. Nähtävillä olon
jälkeen ELY-keskus tallentaa muutokset pohjavesitietojärjestelmään käytyään läpi annetut
mielipiteet ja pyydetyt lausunnot.
Pohjavesialueiden tiedot päivitetään myös pohjavesialue-paikkatietokantaan.
Tarvittaessa lisätietoja antaa ympäristöasiantuntija Mari Helin (puh. 0295 023 895).
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