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Kuulutus, Hirvensalmen pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset 

Tausta 
Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja 
merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 2 a luvussa. Lain-
muutos tuli voimaan 1.2.2015. Laki edellyttää, että elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus (ELY-keskus) luokittelee pohjavesialueen vedenhankinta-
käyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella: 

 1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka 
vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan veden-
hankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuu-
tiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin; 

 2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialu-
een, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa pe-
rusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön. 

Lisäksi ELY-keskus luokittelee E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohja-
vedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.  
 
Pohjavesialueet on aiemmin luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeiksi 
(luokka I), vedenhankintaan soveltuviksi (luokka II) ja muiksi pohjavesialu-
eiksi (luokka III).  
 
Vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 
(1040/2006) muutos tuli voimaan 17.11.2016. Pohjavesialueiden määrittä-
misestä ja luokituksesta on säädetty asetuksen luvussa 2a. Pohjavesialu-
een ja muodostumisalueen rajan tulee perustua parhaaseen saatavilla ole-
vaan hydrogeologiseen tietoon. 
 
Hirvensalmen pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset 
Etelä-Savon ELY-keskus on tarkistanut Hirvensalmen kunnan alueella si-
jaitsevien pohjavesialueiden (5 kpl) rajauksen ja luokituksen. Kyseessä 
ovat kaikki ne pohjavesialueet, joiden pääsijaintikunta on Hirvensalmi.  
 
Aineiston nähtävillä olo  
Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutoksia koskevat aineistot ovat 
nähtävillä 20.2.2018 - 23.3.2018 Hirvensalmen kunnanvirastossa osoit-
teessa Keskustie 2, 52550 Hirvensalmi ja Etelä-Savon ELY-keskuksessa 
osoitteessa Jääkärinkatu 14, 50100 Mikkeli niiden aukioloaikoina.  
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Tämä kuulutus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä sähköisesti 
verkko-osoitteessa: 
 

www.ymparisto.fi > Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > 
Pohjavesialueet > (valitse) Etelä-Savon ELY-keskus 
 
Lisätietojen esittäminen 
Mahdolliset mielipiteet ja Hirvensalmen pohjavesialueiden luokituksiin ja 
rajauksiin liittyvät hydrogeologiset lisätiedot pyydetään toimittamaan kirjalli-
sesti tai sähköisesti Etelä-Savon ELY-keskukselle 23.3.2018 klo 16.00 
mennessä.  
Otsikkoon pyydetään liittämään tunnus: ESAELY/76/2017 
 
Postiosoite: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 164, 
50101 Mikkeli 
Sähköpostiosoite: kirjaamo.etela-savo(at)ely-keskus.fi 
 
Nähtävillä olon jälkeen ELY-keskus käsittelee saadun palautteen ja lau-
sunnot. Mikäli uusia pohjavesialueiden luokitukseen tai rajaukseen vaikut-
tavia hydrogeologisia tietoja on tullut esiin, ELY-keskus tekee tarvittavat 
muutokset. Tämän jälkeen ELY-keskus päivittää pohjavesialueiden uudet 
luokat ja rajaukset ympäristöhallinnon pohjavesitietojärjestelmään 
(POVET). ELY-keskus toimittaa tiedot muutoksista Suomen ympäristökes-
kukseen, jossa ne päivitetään paikkatietoaineistoon kahdesti vuodessa.  
 
Pohjavesitietojärjestelmään voi kirjautua Avoin tieto -palveluiden kautta 
www.syke.fi > Avoin tieto > Ympäristötieto > Sisäänkirjautuminen > Ympä-
ristötiedon hallintajärjestelmä Hertta > Pohjavedet  
 
Lisätietoja Hirvensalmen pohjavesialueiden luokituksesta antavat tarvitta-
essa pohjavesiasiantuntijat:  
Nina Nenonen Panu Ranta 
nina.nenonen(at)ely-keskus.fi panu.ranta(at)ely-keskus.fi 
puh. 0295 024 168  p. 0295 026 220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mikkelissä, 20.2.2018 
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