
KUULUTUS

SELÄNPÄÄN TEKOPOHJAVESIHANKE, KOUVOLA, YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
ARVIOINTIOHJELMA

Kouvolan Vesi Oy on 5.1.2016 toimittanut Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
Selänpään tekopohjavesihanketta koskevan YVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman.
Hankkeessa tekopohjavettä muodostetaan imeyttämällä raakavettä harjumuodostumaan Hunkerinromppujen
alueelle rakennettavien imeytysaltaiden avulla. Raakavesi otetaan Vuohijärven pintavesipumppaamosta, josta
rakennetaan siirtolinja imeytysalueelle.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeessa tarvittavista
selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä. Arviointiohjelmassa on esitetty tiedot hankkeesta, sen
tarkoituksesta, maankäyttötarpeesta sekä toteuttamisvaihtoehdoista. Arviointiohjelmassa on myös tiedot hank-
keen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista ja luvista sekä arvio hankkeen suunnitteluaikataulusta.

YVA-menettelyssä tarkasteltavat vaihtoehdot
Ympäristövaikutukset arvioidaan neljälle tekopohjaveden tuotantovaihtoehdolle. Kaikissa vaihtoehdoissa
imeytys tehdään imeytysaltailla ja vedenotto tehdään nykyisen Vuohijärven vedenottamon olemassa olevista
ja alueelle rakennettavista kaivoista. Lisäksi vertailuvaihtoehtona on hankkeen toteuttamatta jättäminen (0-
vaihtoehto).

Vaihtoehto 1: Vedenotto 5000 m3/d ja imeytys 5000 m3/d
Vaihtoehto 2: Vedenotto 8000 m3/d ja imeytys 10 000 m3/d
Vaihtoehto 3: Vedenotto 15 000 m3/d ja imeytys 17 000 m3/d
Vaihtoehto 4: Vedenotto 22 000 m3/d ja imeytys 24 000 m3/d
Vaihtoehto 0:  Hankkeen toteuttamatta jättäminen. Luonnollisen pohjaveden hyödyntäminen.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä selvitetään hankkeen toteuttamisvaihtoehtojen vaikutukset mm.
maankäyttöön, maisemaan, luonnon monimuotoisuuteen, ihmisten terveyteen ja elinoloihin, maa- ja kalliope-
rään, pohja- ja pintavesiin sekä rakennettuun ja kulttuuriympäristöön,

Tiedottaminen
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta kuulutetaan Kouvolan kaupungin ilmoitustaululla 11.1.2016–
9.3.2016. Arviointiohjelma on nähtävillä arviointimenettelyn aikana Kouvolan kaupungintalolla (Torikatu 10,
Kouvola), Kouvolan kaupungin Tekniikka ja ympäristötalolla (Valtakatu 33, Kuusankoski), Kouvolan pääkir-
jastossa (Salpausselänkatu 33, Kouvola) sekä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa
(Salpausselänkatu 22, Kouvola). Arviointiohjelma on sähköisesti nähtävillä osoitteessa
www.ymparisto.fi/selanpaantekopohjavesihankeYVA

Hanketta ja ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa koskeva yleisötilaisuus pidetään torstaina 28.1.2016 klo
17.00 alkaen Kouvolan Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalolla, Näkkimistöntie 1, 47900 Vuohijärvi.

Lausunnot ja mielipiteet
Lausunnot ja mielipiteet ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta tulee toimittaa Kaakkois-Suomen ELY-
keskukselle 9.3.2016 mennessä ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-
keskus.fi tai postitse osoitteeseen Kaakkois-Suomen ELY-keskus, PL 1041, 45101 Kouvola.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus tarkistaa arviointiohjelman ja antaa siitä lausuntonsa YVA-lain 9 §:n mukai-
sesti kuukauden kuluessa lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymises-
tä. Lausunto tulee nähtäville sähköisesti osoitteeseen www.ymparisto.fi/selanpaantekopohjavesihankeYVA

http://www.ymparisto.fi/selanpaantekopohjavesihankeYVA
http://www.ymparisto.fi/selanpaantekopohjavesihankeYVA


Arviointiohjelman perusteella tehtävästä varsinaisesta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta kuullaan
myöhemmin eri kuulutuksella asukkaita ja muita sidosryhmiä.

Lisätietoja hankkeesta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä:
Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Jukka Timperi, puh. 0295 029 293
Kouvolan Vesi Oy, Timo Kyntäjä, puh. 020 615 8288
FCG, Mattias Järvinen, puh. 050 312 0295
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