
KOUVOLAN VESI OY  Selänpään tekopohjavesihankkeen YVA-menettely 
 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS 
  

   

  
  
  
 
  

 

   

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 8.11.2016 P27753 
 



                                            Selänpään tekopohjavesihankkeen YVA-menettely Ympäristövaikutusten arviointiselostus   FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy  Ulkoasu FCG / Suvi Rinne, Mattias Järvinen  Kannen kuva FCG / Mattias Järvinen  Painopaikka Grano Oy   



FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS  I  
    8.11.2016         

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi  
 Y-tunnus 2474031-0 Kotipaikka Helsinki 

 

Esipuhe 
Tämä ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) on selvitys Selänpään teko-pohjavesihankkeen ympäristövaikutuksista ja niiden arvioinnin toteuttamisesta. Hanke-vastaavana YVA-menettelyssä on Kouvolan vesi Oy. Yhteysviranomaisena toimii Kaak-kois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Ympäristövaikutusten arviointi-selostuksen on laatinut FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Kouvolan veden toimeksian-nosta. FCG:n työryhmään kuuluivat: 
 

Mattias Järvinen, toimialajohtaja, FM (biologia) Projektipäällikkö  Esa Kallio, suunnittelupäällikkö, FM (geologia) Tekninen esisuunnittelu, hydrogeologia, maaperä, kallioperä, pohjavedet  Suvi Rinne, ympäristösuunnittelija, FM (luonnonmaantiede) Projektikoordinaattori, kuva-aineisto, paikkatiedot, maisema - ja kulttuu-riympäristöt  Heini Passoja, projektipäällikkö DI (Vesihuolto- ja ympäristönsuojelutek-niikka) Projektikoordinaattori, maankäyttö, liikenne, ilmasto, maa- ja kallioperä  Tiina Mäkelä, biologi, FM (ekologinen eläintiede) Linnut, kasvillisuus, eläimistö ja suojelukohteet 
Jari Kärkkäinen, johtava asiantuntija, FK (biologia) Natura-arviointi 
Tomi Puustinen, suunnittelupäällikkö, AMK (ympäristötekniikka) Pintavedet, kalasto, melu ja pöly 
Jani Päivänen, johtava asiantuntija, VTM (sosiologia) Ihmisen ympäristö, elinkeinot 
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Yhteystiedot 
 

Hankkeesta vastaava: YVA-konsultti: 

 
 

 Timo Kyntäjä  Toimitusjohtaja  Kauppalankatu 37 45100 KOUVOLA  Puh. 040 4833 471  etunimi.sukunimi@kouvolanvesi.fi  

 Mattias Järvinen Toimialajohtaja Puh. 050 312 0295  FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34 (PL 950)  00601 Helsinki, Finland  etunimi.sukunimi@fcg.fi   Yhteysviranomainen: 

 
 

  Jukka Timperi  Ylitarkastaja Puh. 029 502 9293  Kaakkois-Suomen ELY-keskus  Salpausselänkatu 22 (PL 1041) 45101 KOUVOLA  etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 
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Hanke ja sen perustelut 
Kouvolan Vesi Oy suunnittelee tekopohjavesihan-ketta Kouvolan kaupungissa sijaitsevan Selänpään pohjavesialueelle. Suunnittelualue sijaitsee Vuohi-järven eteläpuolella, noin 20 kilometriä Kouvolan taajamasta pohjoiseen. 
Tekopohjavesihankkeen tarkoituksena on turvata Kuusankosken alueen vedenhankintaa vähentämällä ainoana vesilähteenä toimivan Pilkanmaan pintave-silaitoksen merkitystä lisäämällä tekopohjaveden käyttöä korvaavana vesilähteenä. Hankkeen on myös tarkoitus varmentaa Kouvolan alueen veden-jakelua sekä korjata Valkealan alueen vesiosuuskun-tien paineongelmia sekä vähentää talousveden laa-tuun liittyvää riskiä. Lisäksi tekopohjavedenoton tuo-tannolla voidaan tarvittaessa varmistaa Kymenlaak-son vedenhankintaa. YVA-menettely on katsottu hankkeessa tarpeelliseksi, koska tekopohjavedenot-toa ei käsitelty vuonna 2015 päättyneessä Selän-pään pohjavedenottohankkeen YVA:ssa. Vuohijär-ven vedenottamolta ja Hunkerinromppujen vedenot-toalueelta ei ilman tekopohjaveden muodostamista ole arvioiden mukaan mahdollista ottaa vettä enem-pää kuin noin 5 000 m3/d. 
Tekopohjavettä muodostetaan imeyttämällä raaka-vettä harjumuodostumaan Hunkerinromppujen alu-eelle rakennettavien imeytysaltaiden avulla. Imeytettävä raakavesi otetaan rakennettavasta Vuohijärven pintavesipumppaamosta, josta raken-netaan siirtolinja imeytysalueille. Imeytysaltaita on suunniteltu sijoitettavaksi Hunkerinromppujen alu-eelle yhteensä neljä kappaletta. Kouvolan Vesi Oy omistaa Selänpään pohjavesialueella sijaitsevan Vuohijärven vedenottamon, josta siirretään hank-keessa muodostettua tekopohjavettä yhtiön siirto-verkostoon. 
Hankkeen vaihtoehdot 
Ympäristövaikutukset on arvioitu kolmelle tekopoh-javeden tuotantovaihtoehdolle. Kaikissa vaihtoeh-doissa imeytys tehdään imeytysaltailla ja vedenotto nykyisen Vuohijärven vedenottamon kaivoista. 
Vaihtoehto 1 Vedenotto 5 000 m3/d ja imeytys 5 000 m3/d 
Vaihtoehto 2  Vedenotto 8 000 m3/d ja imeytys 8 000 m3/d 
Vaihtoehto 3  Vedenotto 15 000 m3/d ja imeytys 15 000 m3/d 
Vaihtoehto 0 Hankkeen toteuttamatta jättäminen. Luonnollisen pohjaveden hyödyntäminen Selänpään vedenotta-molla, vedenotto 5 000 m3/d 

YVA-ohjelman jälkeen on liian merkittävien vaiku-tusten takia pudotettu tarkastelusta pois silloinen vaihtoehto 4, jossa vedenotto olisi ollut 22 000 ja imeytys 24 000 m3/d. 
Ympäristövaikutusten arviointi 
Tässä YVA-selostuksessa on esitetty Selänpään te-kopohjavesihankkeen arvioidut ympäristövaikutuk-set. Hankkeen ympäristövaikutusten merkittävyys on arvioitu asiantuntija-arvioina. Merkittävyyttä ar-vioitaessa on otettu huomioon vaikutuksen suuruus-luokka sekä vaikutuskohteen arvo ja herkkyys.  Hankkeen vaikutukset on arvioitu koko sen elinkaa-ren ajalta ja arviointi on jaettu koeimeytyksen aikai-siin, rakentamisen aikaisiin ja toiminnan aikaisiin vaikutuksiin. Hankkeen avulla pyritään löytämään kestävä ratkaisu vesihuollon turvaamiseksi, minkä vuoksi toiminnan lopettamisen vaikutuksiin on kiin-nitetty vähemmän huomiota. Arvioinnissa on selvi-tetty myös yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa.  
 
Yhteenveto vaikutuksista 
Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne 
Hankkeen suunniteltujen imeytysalueiden, siirtolin-jojen, huoltoteiden ja muiden rakenteiden kohdalla menetetään tavanomaisia metsäalueita, jotka ovat lähinnä metsätalous- ja virkistyskäytössä. Ottaen huomioon, että hankkeen toteuttaminen aiheuttaa pinta-alojen menetyksiä enintään noin 1 ha verran, voidaan vaikutuksia pitää merkityksiltään vähäisinä. Maankäyttö rakenteiden ympärillä voi jatkua ennal-laan. 
Hanke ei ole merkittävässä ristiriidassa valtakunnal-listen alueidenkäyttötavoitteiden tai muiden kaavo-jen kanssa. Pintavesipumppaamo sijaitsee Vuohijär-ven rakennuskaavan rautatie-alueeseen (LR), mutta Kouvolan kaupungin mukaan ristiriita ei ole merkit-tävä. 
Liikenne 
Hankkeen rakentamisvaiheessa käytetään raskaita ajoneuvoja, mistä osaltaan aiheutuu liikennemäärien lisääntymistä, etenkin Näkkimistöntiellä. Työmaalii-kenne vaikuttaa väliaikaisesti haitallisesti liikenteen sujuvuuteen ja viihtyvyyteen. Vaikutus on paikalli-nen, lyhytkestoinen ja merkittävyydeltään vähäinen. Toiminnan sekä koeimeytyksen aikaiset haitalliset liikenteelliset vaikutukset ovat merkitykseltään hy-vin vähäisiä. 
Hankkeella ei ole vaikutuksia raideliikenteeseen, sillä rakentaminen toteutetaan yhteistyössä Liikennevi-raston kanssa siten, ettei siihen aiheudu katkoksia. 
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Selänpään tekopohjavesihankkeen sijainti sekä suunnitellut rakenteet. Hankkeessa tekopohjaveden tuo-tantoa varten otetaan raakavettä Vuohijärveltä pintavesipumppaamolla, josta raakavesi siirretään siirto-linjaa pitkin Hunkerinromppujen alueella sijaitseville imeytysaltaille. Imeytysaltailla raakaveden annetaan imeytyä, jolloin varsinainen veden puhdistus tapahtuu maakerroksissa. Tekopohjavesi pumpataan imey-tysaltaiden pohjoispuolella sijaitsevalta vedenottamolta, josta tekopohjavesi siirretään eteenpäin jakelu-verkostoon. 
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Maisema ja kulttuuriperintö 
Tekopohjavesihankkeen rakenteet, kuten imeytysal-taat ja pintavesipumppaamo eivät sisällä korkeita elementtejä jotka voisivat näkyä merkittävästi kau-komaisemassa. 
Raakaveden siirtolinjan puuton käytävä sijoittuu pääosin nykyisten teiden sekä Hunkerinromppujen alueella metsäteiden rinnalle. Rakenteet sijoitetaan maastoon, jossa ei ole tavanomaisesta poikkeavaa maisemaa. Vaikutus jää vähäiseksi. 
Pumppaamorakennuksen vaikutukset lähimaise-maan ovat vähäisiä, sillä se tehdään arkkitehtuuri-sesti sellaiseksi, joka istuu maisemaan mahdollisim-man hyvin. 
Imeytysaltaat sijoitetaan talousmetsäkäytössä ol-leille alueille, suljettuun maisematilaan. Suunnitellut altaat eivät esim. koostu betonista, eivätkä muuten-kaan suurimuotoisista teollisista elementeistä, vaan ne rakennetaan kaivamalla ja muokkaamalla maas-toa altaan muotoiseksi. Altaat tullaan turvallisuus-syistä aitamaan ja ne tulevat olemaan näkyviä met-sässä paikallisesti altaiden lähiympäristössä. Vaiku-tukset jäävät vähäisiksi. 
Imeytysaltaat ja osa pintaveden siirtolinjasta sijait-sevat geologisesti arvokkaaksi osoitetulla alueella. Ne kuitenkin sijaitsevat paikoilla, jossa maisema on talousmetsäkäytössä olevaa metsää. Hanke ei vai-kuta heikentävästi alueen geologiseen tai maisemal-liseen arvoon. 
Vaikutusalueelle ei sijoitu maiseman tai kulttuuriym-päristön kannalta arvokkaita alueita ja tunnettuja muinaisjäännöskohteita, eikä niihin näin olen koh-distu vaikutuksia.  
Maa- ja kallioperä 
Tekopohjavesihankkeen rakentamisen aikaiset vai-kutukset maa- ja kallioperään ilmenevät rakennus-paikkojen maanpinnan poistona ja tarvittaessa mas-sanvaihtoina uuden tiestön ja siirtolinjan rakentei-den kohdalla. Rakennustyöt kohdistetaan suhteelli-sen pienelle pinta-alalle ja vaikutukset maaperään jäävät sen takia vähäisiksi. Rakentamistyöt saatta-vat lyhytaikaisesti ja paikallisesti lisätä hieman ve-sistöihin kohdistuvaa valuntaa ja kiintoaineskuormi-tusta. Haitta on kuitenkin lyhytaikainen ja tilanne pa-lautuu ennalleen nopeasti  Maaperän pilaantuneisuutta on tutkittu Vuohijärven entisellä ratapiha-alueella. Tutkimuksen perusteella maaperä ei ole pilaantunut. Olemassa olevien tieto-jen mukaan pilaantuneita maita ei ole muuallakaan hankkeen rakenteiden alueilla, eikä rakentaminen tai 

tekopohjaveden toiminta aiheuta merkittävää maa-perän tai pohjaveden pilaantumisvaaraa.  
Pohjavesi 
Tekopohjavesilaitoksen vaikutus pohjaveden vesita-seeseen rajautuu pääasiallisesti Selänpään pohjave-sialueen Hunkerinromppujen vedenottoalueelle. Koska imeytyksen ja vedenoton suunnitellut vesi-määrät ovat yhtä suuret, vältytään suuremmista muutoksista vesitaseessa.  Pintaveden imeytyksen vaikutuksesta pohjaveden pinnan taso tulee nousemaan imeytysaltaiden lä-hiympäristössä. Ylenemän korkeus riippuu imeytet-tävän pintaveden määrästä.  Imeytyksestä aiheutuisi paikallisesti imeytysaltaiden paikoilla vaihtoehdosta riippuen 5-9 metrin ylenemä. On huomioitava, että pohjaveden pinta on luonnon-tilassa yli 25 metrin syvyydellä maanpinnasta.  Tekopohjaveden otosta aiheutuu vedenottamon lä-hiympäristössä pohjaveden pinnan alenemakartio, jonka syvyys on toteutusvaihtoehdosta riippuen luokkaa 0,4 – 1,3 metriä.   Vaihtoehdossa 3 vedenotto voi heijastua lähialueen talousvesikaivoihin heikentäen niiden antoisuutta, mikä voi heijastua myös veden laadun heikkenemi-senä. Vaihtoehdoissa 1 ja 2 vaikutus talousvesikai-voihin jää merkittävästi pienemmäksi. Laadunvar-mistamisen vuoksi tehtävän koeimeytyksen kautta ja pohjavesiseurannan myötä voidaan varmistaa, että vaikutukset ovat vähäisiä.  Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia Halisen-romppujen pohjavesialueelle. Vaihtoehdoissa 1 ja 2 ei aiheudu merkittäviä vaikutuksia Kauriosuon alu-eelle. Vaihtoehdossa 3 pohjavesivirtaama Kau-riosuolle kasvaisi noin 100 m3/d, mutta suon koon nähden muutos on vähäinen. Vaihtoehdossa 3 poh-javesi purkautuisi imeytysaltaiden pohjoispuolella si-jaitsevan syvän suppasuon (”suppakuoppa”) pinnan tason yli ja vaikutus merkittävä, sillä suppasuolla on maisemallista ja luonnonsuojelullista arvoa. Vaihto-ehdoissa 1 ja 2 pohjavesipinta jää suppasuon pinnan alapuolelle. 
Pintavesi 
Hankkeen rakentamisen aikaiset vaikutukset pinta-vesiin ovat hyvin vähäiset. Toiminnan aikaiset vaiku-tukset vesitaseisiin jäävät myös vähäisiksi koska hankkeen kaikissa vaihtoehdoissa imeytetään yhtä paljon kuin otetaan. Merkittävä vaikutus syntyy vaihtoehdossa 3, kun pohjavesi purkautuisi suoppa-suohon, jolloin suppasuosta muodostuisi lampi. 
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Kasvillisuus ja eläimistö 
Hankkeen rakentamisen aikaiset vaikutukset kohdis-tuvat tavanomaiseen kangasmetsäkasvillisuuteen ja ovat hyvin vähäisiä ja paikallisia. Hunkerinromppu-jen ja hankkeen rakenteiden ympäristössä on tehty maastoselvityksiä, joissa on löydetty uhanalaisten tai harvinaisten lajien kasvupaikkoja. Kyseiset esiin-tymät sijaitsevat riittävän etäällä hankkeen raken-teista, kuten imeytysaltaista ja siirtolinjoista, eikä niihin sen takia kohdistu vaikutuksia. 
Rakennusvaiheessa syntyvä melu ja ihmisten liikku-minen alueella voi karkottaa herkintä nisäkäs- ja lin-tulajistoa lähialueelta. Vaikutus on lyhytaikainen ja palautuva. Eläinten elinympäristöihin kohdistuvat vaikutukset jäävät vähäisiksi ja paikallisiksi. Uhan-alaisten ja luontodirektiivilajien elinympäristöihin ei kohdistu haitallisia vaikutuksia. 
Toimintavaiheessa vähäisiä kasvillisuusvaikutuksia voi ilmetä imeytysalueiden välittömässä lähiympä-ristössä kaikissa hankevaihtoehdoissa. Merkittäviä vaikutuksia syntyy vaihtoehdossa 3, jossa Hunkerin-romppujen alueella olevan suppasuon alueella kas-villisuus ja luonne muuttuisivat pohjavedenpinnan purkautuessa kuoppaan. Etäällä, imeytysaltaiden ja vedenottamon itäpuolella sijaitseville Kauriosuon lähteille ei muodostu vaikutuksia. 
Luonnonsuojelualueet ja –ohjelmat 
Imeytysaltaat ja kaivot putkilinjoineen sijoittuvat Selänpäänkankaan harjujensuojeluohjelman alu-eelle. Vaikutukset alueen suojeluarvoihin kohdistu-vat pienelle alueelle ja jäävät vähäiseksi kaikissa hankevaihtoehdoissa.  
Kauriosuon soidensuojeluohjelman kohteelle ei muo-dostu vaikutuksia, sillä imeytys ei merkittävästi muuta alueen virtausmääriä. 
Selänpään-, Anttilan ja Hevosojankankaan Natura-alueelle muodostuvat vaikutukset ovat vähäisiä vaihtoehdoissa 1 ja 2. Vaihtoehdossa 3 vaikutukset Hunkerinromppujen alueella sijaitsevaan suppasuo-hon ovat merkittäviä. Natura-alueen lähteisiin ei kohdistu merkittäviä vaikutuksia. 
Ihmiset ja elinkeinot 
Hanke parantaa veden riittävyyttä seudulla, joten sillä on myönteinen vaikutus ihmisiin ja elinkeinoi-hin. Rakentamisaikana asukkaille aiheutuu vähäisiä, mutta tyypillisiä työmaahan liittyviä häiriöitä. Hanke aiheuttaa maanomistajille ja asukkaille epävar-muutta ja huolta liittyen mm. hankkeen vaikutuksiin kaivoihin. Aiempien kokemusten perusteella vaiku-tukset kaivoihin ovat kuitenkin hyvin hallittavissa. 

Elinkeinoihin hankkeella ei arvioida olevan mainitta-via haitallisia vaikutuksia. Maanomistajien kanssa sovitaan mahdollisista maankäytön rajoituksiin liitty-vistä korvauksista. Hankkeen vaikutukset luonnon virkistyskäyttöön arvioidaan vähäiseksi. Imeytysal-taisiin kohdistuva ilkivalta on mahdollista, mutta sen riski on varsin pieni, kun altaat aidataan ja niitä val-votaan. 
0-vaihtoehdon vaikutukset 
0-vaihtoehdossa suoritetaan luonnon pohjaveden ot-toa ilman tekopohjaveden tuotantoon liittyvää veden imetystä. Alustavien selvitysten perusteella Hunke-rinromppujen alueelta on saatavissa enintään 5 000 m3/d luonnollista pohjavettä. Vaihtoehdossa 0 poh-javedenpinnan alenema on Vuohijärven ottamoalu-eella suurimmillaan 1,8 metrin luokkaa. Joissakin Vuohijärven kylän talousvesikaivoissa antoisuus saattaa heikentyä.  
Vaihtoehtojen toteutuskelpoisuus  Hankkeen ympäristövaikutuksia on arvioitu vertaile-malla hankkeen aiheuttamia muutoksia alueen nyky-tilaan. Hankkeen eri vaihtoehtoja on vertailtu keske-nään vaikutusten merkittävyyden osalta. Vaikutuk-sen kohteen arvottamisessa on kiinnitetty erityistä huomiota YVA-menettelyn aikana eri sidosryhmiltä saatuun palautteeseen.  Tekopohjavesituotannon etu luontaisen pohjaveden ottoon nähden on se, että vedenotossa poistettu pohjavesi voidaan kompensoida imeyttämällä pinta-vettä. Siten vaikutukset virtaamiin ovat tekopohja-vesihankkeissa yleensä luontaista pohjavedenottoa vähäisemmät.  Toteutusvaihtoehtojen 1, 2 ja 3 vaikutukset jäävät vähäisiksi koeimeytyksen ja rakentamisenvaiheen aikana. Toimintavaiheessa vaikutukset ovat muuten vähäisiä, mutta vaihtoehdosta 3 aiheutuu arvion mu-kaan vaikutuksia pohja- ja pintavesien ja luonnon-suojelun kannalta, koska siinä pohjavesi nousisi imeytyksen johdosta Natura-alueella sijaitsevaan suppakuoppaan. Vaihtoehdoissa 1 ja 2 vastaavaa merkittävää haittaa ei synny.  Osallistuminen ja tiedottaminen 
YVA-menettelyn aikana on järjestetty yleisölle avoi-met tiedotus- ja keskustelutilaisuudet YVA-ohjelma ja -selostusvaiheissa. Tilaisuuksissa yleisöllä on ollut mahdollisuus esittää mielipiteitään ympäristövaiku-tusten arviointihankkeesta ja selvitysten riittävyy-destä, saada tietoa hankkeesta ja YVA-menettelystä sekä keskustella hankkeesta vastaavan, YVA-konsul-tin ja viranomaisten kanssa. Tilaisuuksista tiedotet-tiin mm. ELY-keskuksen lehtikuulutuksissa ja inter-net-sivuilla. 
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YVA-selostuksen ollessa luonnosvaiheessa järjestet-tiin lisäksi kaikille avoin tupailta, jossa osallistujilla oli mahdollisuus keskustella hankkeen ja YVA-me-nettelyn asioista hankevastaavan ja YVA-konsulttien kanssa. Tupaillassa esiin tuotuja asioita on hyödyn-netty YVA-selostuksen laadinnassa. 
YVA-ohjelman ja -selostuksen nähtävilläolopaikoista on tiedotettu kuulutusten yhteydessä. Sähköiset versiot raporteista ovat nähtävillä ja ladattavissa ELY-keskuksen internet-sivuilla:  
www.ymparisto.fi/selanpaantekopohjavesihankeYVA 
Aikataulu 
Hankkeen esisuunnittelu on käynnistetty keväällä 2015, jonka jälkeen käynnistettiin YVA-ohjelman laatiminen. YVA-menettelyn aikana on tehty tarvit-tavat luontoselvitykset, mallinnukset ja pohjavesi-tutkimukset hankkeen vaikutuksien arvioimiseksi. 
Ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyy al-kuvuodesta 2017, jonka jälkeen voidaan käynnistää lupahakemusprosessi. Lupapäätöksien jälkeen voi-daan aloittaa rakentaminen. Tavoitteena on, että toi-minta voidaan aloittaa vuonna 2019. 
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Selänpään tekopohjavesihankkeen YVA-menettely 
1 JOHDANTO 

Kouvolan Vesi Oy (ent. Liikelaitos Kouvola Vesi) suunnittelee tekopohjavesihanketta Kouvolan kau-pungissa sijaitsevan Selänpään pohjavesialueelle. Suunnittelualue sijaitsee Vuohijärven eteläpuo-lella, noin 20 kilometriä Kouvolan taajamasta pohjoiseen. 
Hankkeessa tekopohjavettä muodostetaan imeyttämällä raakavettä harjumuodostumaan Hunke-rinromppujen alueelle rakennettavien imeytysaltaiden avulla. Aikaisemmista kokemuksista voidaan todeta, että Salpausselän rakenne on hyvin soveltuva tekopohjaveden valmistukseen allasimey-tyksellä. Imeytettävä raakavesi otetaan Vuohijärven pintavesipumppaamosta, josta rakennetaan siirtolinja imeytysalueelle. Kouvolan Vesi Oy omistaa Selänpään pohjavesialueella sijaitsevan Vuo-hijärven vedenottamon, jolla on voimassaoleva lupa vedenottoon (2 000 m3). 

 
Kuva 1.1. Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan pohjoispuolella Vuohijärven eteläpuolella.  
Valtioneuvoston ympäristövaikutusten arviointimenettelystä antaman asetuksen (713/2006) mu-kaan YVA-menettelyä sovelletaan pohjaveden ottohankkeisiin tai tekopohjaveden muodostami-seen, jos sen vuotuinen määrä on vähintään 3 miljoonaa kuutiometriä. Selänpään tekopohjave-sihankkeen ympäristövaikutukset selvitetään ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (458/1994) ja sen muutoksen (258/2006) mukaisessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely).  
Menettelyn ensimmäisessä vaiheessa laadittiin ympäristövaikutusten arviointiohjelma, jossa esi-tettiin suunnitelma ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta. Menettelyn toisessa vai-
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heessa laadittiin tämä ympäristövaikutusten arviointiselostus, johon on sisällytetty varsinaisen ym-päristövaikutusten arvioinnin tulokset. YVA-menettelyssä viranomaisena toimii Kaakkois-Suomen ELY-keskus.  
2 HANKKEEN PERUSTELUT 
2.1 Vedenhankinnan nykytila 
2.1.1 Yleistä 

Nykyisessä laajuudessa oleva Kouvolan Vesi Oy on muodostettu vuoden 2009 alussa, kun Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken, Jaalan ja Valkealan vesihuoltolaitokset muodostivat uuden vesihuolto-laitoksen Liikelaitos Kouvolan Veden, joka vuonna 2014 syyskuussa yhtiöitettiin Kouvolan Vesi Oy:ksi. Vesilaitos toimittaa vettä Kouvolan kaupungin alueelle. 
Kouvolan Veden toiminta-alueeseen kuuluvat Elimäen kirkonkylä ja Korian taajama, Jaalan kirkon-kylä, Valkealan Kirkonkylä-Jokela-Riihikallio, Utti-Kuivala, Vuohijärvi, Tuohikotti ja Kääpälä, Kuu-sankosken ja Kouvolan kaavoitetut alueet. Lisäksi vesihuolto-osuuskunnilla on omia toiminta-alu-eita. Kouvolan kaupungin asukkaista noin 92 % kuuluu vesilaitosten vesijohtoverkoston piiriin. 
Kouvolan vedenhankinta käsittää Haukkajärven tekopohjavesilaitoksen, Pilkanmaan pintavesilai-toksen ja useat pienet pohjavedenottamot eri puolilla Kouvolaa. Haukkajärveltä verkoston salli-missa rajoissa vettä voidaan johtaa myös Kuusankoskelle kaupungin vesijohtoverkostojen kautta. Okaniemen pohjavedenottamolta on siirtolinja Jaalaan, Kouvolan alueelle ja Valkealaan. Pilkan-maan laitokselta vettä pumpataan entisen Kuusankosken kaupungin alueelle, jonka vedenhankinta on nykyisellään lähes täysin riippuvainen Pilkanmaan pintavesilaitoksen tuotannosta. Pilkanmaan vesilaitoksella on ajoittain esiintynyt vedenlaadun vaihteluita. Pilkanmaan pintavesilaitoksen raa-kavesi otetaan Kymijoesta. Pienten pohjavedenottamoiden vettä käytetään lähinnä paikallisesti vedenottamoiden läheisyydessä sijaitsevissa taajamissa. Haukkajärven tekopohjavesilaitoksen raakavesi otetaan Haukkajärvestä, joka kuuluu Valkealan reittiin. Raakavesi Haukkajärvestä pum-pataan imeytysaltaisiin joista se imeytyy maaperään Utissa. 
Kouvolassa käytettävästä talousvedestä vuonna 2014 noin 70 % oli peräisin pohja- ja tekopohja-vesilaitoksilta ja loput on Pilkanmaan pintavesilaitokselta. Kokonaisvesimäärästä noin 45 % on tuotettu Haukkajärven tekopohjavesilaitoksella. 

2.1.2 Vedenkulutusennuste 
Kouvolan kaupunki on Suomen kymmenenneksi suurin kaupunki. Asukasluku on ollut vuoden 2014 lopussa 86 477. Asukasluvun on ennakoitu vähentyvän noin 82 200:aan vuoteen 2030 mennessä. 
Kouvolan Veden toiminta-alueen vedenkulutusennuste on esitetty seuraavassa taulukossa. En-nuste perustuu Pöyry Finland Oy:n Selänpään pohjavedenoton ympäristövaikutusten arviointi-selostukseen (2015). Lisäksi käytössä on ollut Kymenlaakson maakunnallinen vesihuollon kehittä-missuunnitelma, Osaraportit 1 ja 2 (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, Pöyry Finland Oy, 28.1.2009) ja Kouvolan kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma (Kouvolan kaupunki 13.6.2011). 
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Kuva 2.1. Kouvolan Veden toiminta-alueen vedenkulutusennuste (Pöyry 2015). 

2.1.3 Vedenotto- ja veden siirtojärjestelyt 
Vuohijärven vedenottamon kiinteistölle on pumppaustoimintaa varten rakennettu siiviläputkikai-vot, joiden kautta on saatavissa arvion mukaan 5 000 m3/d pohjavettä. Tämä koko vesimäärä saadaan johdettua kulutukseen pääosin hyödyntäen nykyisiä runkovesilinjoja myöten. Selänpäästä on rakennettu vuonna 2007 n. 20 km pitkä linja, jonka kautta on mahdollista johtaa Valkealan taajamaan sekä pienellä lisärakentamisella myös Kouvolan taajamiin talousvettä. Nykyisin Oka-niemestä voidaan vettä johtaa ns. Okaniemen linjaa pitkin Jaalan ja Valkealan taajamiin sekä myös Kuusankoskelle pienellä lisärakentamisella. Tällä ratkaisulla haetaan mahdollisuutta ottaa käyttöön kustannustehokkaasti toteutetut rakenteet. Kahden edellä mainitun siirtolinjan kautta on talous-vettä johdettavissa Kouvolan keskustaan lähes 5 000 m3/d. 
Valkealan kunta (nykyisin Kouvolan kaupunki) on käyttänyt Vuohijärven pohjavedenottamoa vuo-teen 2001 – 2002 saakka. Vedenottamosta on pumpattu pohjavettä tuolloin alle 100 m³/d. Veden-ottamo on toiminut tämän jälkeen varavedenottamona. Nykyisin Kouvolan Vesi Oy:llä on 2 000 m3/d vedenottolupa Vuohijärven vedenottamolle. 

2.2 Hankkeen tavoitteet 
Tekopohjavesihankkeen tarkoituksena on varmentaa Kuusankosken alueen vedenhankintaa vä-hentämällä ainoana vesilähteenä toimivan Pilkanmaan pintavesilaitoksen merkitystä lisäämällä te-kopohjaveden käyttöä korvaavina vesilähteinä. Hankkeen tarkoitus on myös varmentaa Kouvolan alueen vedenjakelua sekä korjata Valkealan alueen vesiosuuskuntien paineongelmia sekä vähentää talousveden laatuun liittyvää riskiä. Lisäksi tekopohjavedenotto vaihtoehdolla voidaan tarvittaessa varmistaa myös Kymenlaakson vedenhankintaa. Tekopohjavesihankkeen YVA-menettely on kat-sottu tarpeelliseksi, koska tekopohjavedenottoa ei käsitelty vuonna 2015 päättyneessä Selänpään pohjavesihankkeen YVA:ssa. 
Vuohijärven vedenottamolta ja Hunkerinromppujen vedenottoalueelta ei ole arvioiden mukaan mahdollista ottaa hyvälaatuista pohjavettä enempää kuin noin 5 000 m3/d. Kouvolan Veden tavoit-teena on ollut nostaa tekopohjavedellä Vuohijärven ottamon kapasiteetti tasoon n. 10 000 – 15 000 m3/d. 
Kouvolan Veden Pilkanmaan pintavesilaitoksen vedenlaadussa on esiintynyt varsinkin kesäajan lämpiminä ajanjaksoina sekä sateiden ja sulamisvesien aikaan vedenlaadun vaihteluita. Useilla Kouvolassa sijaitsevilla pohjavedenottamoilla on ilmennyt raakaveden laatuongelmia, mitkä ovat rajoittaneet tuotantoa.  
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2.3 Hankkeesta vastaava 
Kouvolan Vesi Oy on vesihuoltolaitos, jonka tehtävänä on huolehtia toiminta-alueensa vesihuol-losta. Kouvolan veden vesihuollon piirissä on yhteensä noin 15 000 kotitaloutta, taloyhtiötä ja yri-tystä ja se tuottaa noin 60 000 asukkaan vesihuoltopalvelut. Kokonaisuudessaan veden myynti on noin 3,9 miljoonaa kuutiota vuodessa ja yhtiön liikevaihto noin 16 miljoonaa euroa. 
Vuonna 2013 Kouvolan Vesi toimitti verkostoon 4,8 miljoonaa kuutiota vettä, josta noin kolme neljäsosaa on peräisin pohja- tai tekopohjavesilaitoksilta ja loput Pilkanmaan pintavesilaitokselta. Valtaosa talousvedestä tuotetaan Haukkajärven tekopohjavesilaitoksella, jossa raakavettä imeyte-tään soraharjun läpi pohjavedeksi. Tekopohjaveden tuotannossa mukaillaan luonnon omaa pohja-veden muodostumisprosessia. Laitos on ollut käytössä 1970-luvulta saakka (Kouvolan vesi 2015).  
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3 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY 
3.1 Arviointimenettelyn sisältö ja tavoitteet 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) tavoitteena on edistää ympä-ristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. 
Euroopan yhteisöjen (EY) antama ympäristövaikutusten arviointia koskeva direktiivi (85/337/ETY) on Suomessa pantu täytäntöön lailla ympäristövaikutusten arvioinnista eli YVA-lailla (468/1994 muutettu 458/2006) ja YVA-asetuksella (713/2006). YVA-lain mukaan hankkeen ympäristövaiku-tukset on selvitettävä lain mukaisessa arviointimenettelyssä ennen kuin hankkeen toteuttamiseksi ryhdytään ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin toimiin. Arviointimenettelyn tulee olla saa-tettu loppuun viimeistään ennen päätöksentekoa hanketta koskevassa lupamenettelyssä. 
YVA ei ole lupamenettely eikä sen pohjalta anneta päätöksiä. YVA-prosessin tarkoituksena on tuot-taa kansalaisille lisätietoa suunnitellusta hankkeesta, hankkeesta vastaavalle ympäristön kannalta sopivimman vaihtoehdon valitsemiseksi ja viranomaiselle sen arvioimiseksi, täyttääkö hanke luvan myöntämisen edellytykset ja millaisin ehdoin lupa voidaan myöntää.  
Valtioneuvoston ympäristövaikutusten arviointimenettelystä antaman asetuksen (713/2006) mu-kaan YVA-menettelyä sovelletaan pohjaveden ottohankkeisiin tai tekopohjaveden muodostami-seen, jos sen vuotuinen määrä on vähintään 3 miljoonaa kuutiometriä. Selänpään tekopohjave-sihankkeen ympäristövaikutukset selvitetään ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (458/1994) ja sen muutoksen (258/2006) mukaisessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely).  

3.1.1 Arviointiohjelma 
Ympäristövaikutusten arviointimenettely on kaksivaiheinen prosessi, joka muodostuu arviointioh-jelma- ja arviointiselostusvaiheesta. Molemmissa vaiheissa osalliset voivat esittää mielipiteitään hankkeesta ja yhteysviranomainen pyytää lausuntoja tarpeelliseksi katsomiltaan tahoilta. Arvioin-tiohjelma on selvitys hankealueen nykytilasta ja suunnitelma (työohjelma) siitä, mitä vaikutuksia selvitetään ja millä tavoin selvitykset tehdään. 
Yhteysviranomainen asettaa arviointiohjelman julkisesti nähtäville. Arviointiohjelman vireilläolosta ilmoitetaan kuntien ilmoitustauluilla ja vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Oh-jelmaan voivat ottaa kantaa yksityiset kuntalaiset, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa sekä yhteisöt ja säätiöt, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea. Lisäksi hankkeen vaikutusalueen kunnille ja muille keskeisille viranomaisille varataan mahdollisuus antaa lausunto arviointiohjelmasta. Annettujen lausuntojen ja muistutusten perusteella yhteysviranomainen antaa arviointiohjelmasta ja sen riittävyydestä oman lausuntonsa. 
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Arviointiohjelmassa esitetään mm:  

 
 3.1.2 Arviointiselostus 

Arviointimenettelyn toisessa vaiheessa laaditaan ympäristövaikutusten arviointiselostus, jossa esi-tetään tulokset laadituista ympäristövaikutusten arvioinneista. Arviointi on laadittu YVA-ohjelman mukaisen suunnitelman ja siitä saadun yhteysviranomaisen lausunnon perusteella. YVA-selostuk-sessa esitetään hankkeet tiedot tarkistettuna sekä yhtenäinen arvio hankkeen ympäristövaikutuk-sista.  
YVA-selostuksen tulee sisältää: 

 
 3.1.3 Arviointimenettelyn päättyminen 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyy, kun yhteysviranomainen toimittaa lausuntonsa YVA-selostuksesta viimeistään kahden kuukauden kuluttua nähtävilläoloajan päättymisen jälkeen 

1. tiedot hankkeesta, sen tarkoituksesta, suunnitteluvaiheesta, sijainnista, maankäyttötarpeesta ja hank-keen liittymisestä muihin hankkeisiin sekä hankkeesta vastaavasta, 
2. hankkeen vaihtoehdot, joista yhtenä vaihtoehtona on hankkeen toteuttamatta jättäminen, 
3. tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista, luvista ja niihin rinnastettavista päätök-sistä, 
4. kuvaus ympäristöstä, tiedot ympäristövaikutuksia koskevista laadituista ja suunnitelluista selvityksistä sekä aineiston hankinnasta ja arvioinnissa käytettävistä menetelmistä ja niihin liittyvistä oletuksista, 
5. ehdotus tarkasteltavan vaikutusalueen rajauksesta, 
6. suunnitelma arviointimenettelyn ja siihen liittyvän osallistumisen järjestämisestä sekä, 
7. arvio hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta sekä arvio selvitysten ja arviointiselostuksen valmistumisajankohdasta. 

1. ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetyt tiedot tarkistettuina; 
2. selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen suhteesta maankäyttösuunnitelmiin sekä hankkeen kannalta olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin; 
3. hankkeen keskeiset ominaisuudet ja tekniset ratkaisut, kuvaus toiminnasta, kuten tuotteista, tuotan-tomääristä, raaka-aineista, liikenteestä, materiaaleista, ja arvio jätteiden ja päästöjen laadusta ja mää-ristä ottaen huomioon hankkeen suunnittelu-, rakentamis- ja käyttövaiheet mahdollinen purkaminen mukaan lukien; 
4. arvioinnissa käytetty keskeinen aineisto; 
5. selvitys ympäristöstä sekä arvio hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista, käytettyjen tietojen mahdollisista puutteista ja keskeisistä epävarmuustekijöistä, mukaan lukien arvio mahdolli-sista ympäristöonnettomuuksista ja niiden seurauksista; 
6. selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta; 
7. ehdotus toimiksi, joilla ehkäistään ja rajoitetaan haitallisia ympäristövaikutuksia; 
8. hankkeen vaihtoehtojen vertailu; 
9. ehdotus seurantaohjelmaksi; 
10. selvitys arviointimenettelyn vaiheista osallistumismenettelyineen; 
11. selvitys siitä, miten yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on otettu huomioon; sekä 
12. yleistajuinen ja havainnollinen yhteenveto kohdissa 1–11 esitetyistä tiedoista. 
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hankkeesta vastaavalle. Ympäristövaikutusten arviointiselostus sekä yhteysviranomaisen siitä an-tama lausunto liitetään hankkeen edellyttämiin lupahakemuksiin ja suunnitelmiin. Lupaviranomai-sen tulee esittää lupapäätöksessään, miten arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto on otettu huomioon lupapäätöstä annettaessa. 

 

 
Kuva 3.1. YVA-menettely on kaksivaiheinen prosessi. Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan työohjelma laadittavista selvityksistä (YVA-ohjelma). Toisessa vaiheessa laaditaan varsinainen ympäristövaikutusten arviointi (YVA-selostus).  

 
3.2 Arviointimenettelyn osapuolet 

Hankevastaavana toimii Kouvolan Vesi Oy ja yhteysviranomaisena Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Ympäristövaikutusten arviointiohjelman ja arviointiselostuksen laa-timisesta vastaa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. 
Hankkeen suunnittelua ja ympäristövaikutusten arviointityötä tukemaan on perustettu ohjaus-ryhmä. Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ja valvoa prosessin kulkua siten, että se ei ole ristirii-dassa muiden alueella tapahtuvien hankkeiden kanssa ja varmistaa, että raportteihin on sisällytetty kaikki siihen edellytettävät näkökohdat ja tarkistaa niiden paikkansapitävyys. Ohjausryhmä ko-koontui kerran 2.12.2015 ja toisen kerran 30.08.2016. 
Ohjausryhmätyöskentely ei ole osa virallista YVA-menettelyä, vaan se on perustettu hankkeesta vastaavan toimesta hankkeen ja YVA-menettelyn tukemiseksi. Ohjausryhmään kutsuttavat tahot on päättänyt hankevastaava. 
Ohjausryhmän toimintaan on kutsuttu edustajia seuraavilta tahoilta: 
Kouvolan kaupunki Kymenlaakson liitto 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus Pohjois-Kymen Luonto ry. 
Puolustushallinto Itä-Suomen huoltorykmentti 
Karjalan prikaati  
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Kuva 3.2. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn osapuolet tässä hankkeessa. 

3.3 Tiedottaminen ja osallistumisen järjestäminen 
3.3.1 Yleistä 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on avoin prosessi, jossa tavoitteena on kansalaisten tie-donsaannin ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen. YVA:ssa osallistumisella tarkoitetaan vuo-rovaikutusta seuraavien tahojen välillä: hankkeesta vastaava, yhteysviranomainen, muut viran-omaiset, henkilöt, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa sekä yhteisöt ja säätiöt, joiden toimialaa vaikutukset saattavat koskea.  
YVA-menettelyyn voivat edellä mainittujen osapuolten lisäksi osallistua kaikki ne, joiden oloihin tai etuihin, kuten asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, vapaa-ajanviettoon tai muihin elinoloihin hanke saattaa vaikuttaa.  
YVA-ohjelman ja –selostuksen nähtävilläolopaikoista tiedotetaan kuulutusten yhteydessä. Sähköi-set versiot raporteista ovat nähtävillä ja ladattavissa ELY-keskuksen internet-sivuilla: www.ympa-risto.fi/selanpaantekopohjavesihankeYVA. 

3.3.2 Arviointiohjelmasta ja -selostuksesta kuuluttaminen sekä lausuntojen ja mielipiteiden anta-minen 
Arviointiohjelman ollessa vireillä (11.1.2016 – 9.3.2016) kansalaiset ovat voineet esittää kantansa hankkeen vaikutusten selvitystarpeesta ja siitä, ovatko YVA-ohjelmassa esitetyt suunnitelmat riit-täviä. Arviointiselostuksen ollessa vireillä, kansalaiset voivat niin ikään esittää kantansa arviointi-selostuksen sisällöstä, kuten tehtyjen selvitysten riittävyydestä. YVA-menettelyn aikainen osallis-tuminen ja se, miten osallistumisen aikana saadut mielipiteet ja kannanotot on otettu huomioon tehdyissä selvityksissä, on kuvattu tässä YVA-selostuksessa. 

3.3.3 Yleisötilaisuudet 
YVA-menettelyn aikana järjestetään yleisölle avoimet tiedotus- ja keskustelutilaisuudet YVA-ohjel-man ja –selostuksen nähtävilläoloaikana.  Tilaisuuksissa yleisöllä on mahdollisuus esittää mielipi-

YVA-menettely

Yhteys-viran-omainen

Hankkeesta vastaava

YVA-konsultti

Muut osalliset

Ohjausryhmä

Tiedotus-välineet
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teitään ympäristövaikutusten arviointihankkeesta ja selvitysten riittävyydestä, saada tietoa hank-keesta ja YVA-menettelystä sekä keskustella hankkeesta vastaavan, YVA-konsultin ja viranomais-ten kanssa. Tilaisuuksista tiedotetaan mm. ELY-keskuksen lehtikuulutuksissa ja internet-sivuilla. 
3.3.4 Tupailta 

Kaikille avoin tupa-ilta järjestettiin YVA-selostuksen luonnosvaiheessa 20.6.2016. Tupaillasta tie-dotettiin hankkeesta vastaavan, eli Kouvolan veden toimesta paikallisissa lehdissä. Tilaisuudessa esiteltiin hankkeen suunnittelutilannetta ja alustavia arviointituloksia ja keskustellaan hankkeen asioista jotka askarruttavat osallistujia tai aiheuttavat huolta. Tavoitteena on hyödyntää paikallis-ten asukkaiden ja eri intressitahojen tietoja ja mielipiteitä YVA-selostuksen laadinnassa ja hank-keen jatkosuunnittelussa. 
Tupailta ei ohjausryhmätyöskentelyn tavoin ole virallisesti osa lainmukaista YVA-menettelyä vaan se on hankevastaavan YVA-menettelyn laadun varmistamiseksi vapaaehtoisesti järjestämä tilai-suus. 

 
Kuva 3.3. Selänpään tekopohjavesihankkeesta pidettiin tupailta 20.6 Kouvolan Selänpään seuratalolla. Kuvan oikeassa kulmassa Kouvolan Vesi Oy:n toimitusjohtaja Timo Kyntäjä vastaamassa asukkaan kysymyksiin (kuva: Mattias Järvinen / FCG). 

3.3.5 Aikataulu 
Selänpään tekopohjavesihankkeen YVA-menettely käynnistyi virallisesti, kun ympäristövaikutusten arviointiohjelma jätettiin Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 5.1.2016. Yhteysviranomainen asetti YVA-ohjelman nähtäville kahden kuukauden ajaksi. Varsinainen arvi-ointityö aloitettiin nähtävilläoloaikana ja sitä täydennettiin YVA-ohjelmasta saadun yhteisviran-omaisen lausunnon perusteella. Arviointityön tulokset sisältävä YVA-selostus jätetään yhteysviran-omaiselle ja asetetaan nähtäville kahdeksi kuukaudeksi syksyllä 2016. Arviointimenettely päättyy yhteysviranomaisen antamaan lausuntoon alkuvuodesta 2017.  
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Kuva 3.4. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tavoiteaikataulu.  
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4 HANKKEEN TEKNINEN KUVAUS 
4.1 Tekopohjaveden muodostamisen periaatteet 

Tekopohjavedestä on tullut tärkeä tekijä vedenhankinnan kannalta. Tekopohjavettä on muodos-tettu Suomessa jo 1900-luvun alkupuolesta lähtien. Viime aikoina on saatu kokemuksia myös kai-voimeytyksestä.  
Kaakkois-Suomessa yhdyskuntien vedenhankinnasta (64 000 m3/d, v. 2012) on valtaosa pohja- ja tekopohjavettä. Tekopohjaveden osuus kokonaisvedenhankinnasta on noin 60 % ja pohjaveden osuus 35 % (yhteensä 93 %, 2012). Pintaveden osuus on noin 5 %. Tekopohjavettä käytetään Kouvolassa, Lappeenrannassa, Kotkassa, Haminassa ja Pyhtäällä (Houni 2015). 
Tekopohjaveden muodostuksessa vettä imeytetään maaperään, tavoitteena saada pintavedestä luonnollisen pohjaveden kaltaista. Menetelmällä pyritään välttämään veden kemiallista käsittely-tarvetta. Pintaveden imeytys voi tapahtua sadettamalla, imeytyskaivojen ja -altaiden avulla tai rantaimeytymisen kautta. 
Tekopohjaveden muodostamisen toteuttamiseen vaikuttavat kunkin alueen erikoispiirteet, kuten raakaveden laatu, maaperän raekoko ja vedenjohtavuus sekä veden viipymäaika (aika, jonka vesi virtaa imeytysalueelta vedenottokaivoille). Eräänä keskeisenä tavoitteena on poistaa imeytettä-västä järvi- tai jokivedestä sen sisältämät eloperäiset humusaineet, jotka muodostuvat pääosin hiiliyhdisteistä (TOC eli orgaaninen hiili). 
Tekopohjavettä muodostamalla eli imeyttämällä pintavettä pohjavesialueelle voidaan alueen an-toisuutta korottaa viisin- tai jopa kymmenkertaiseksi. Edellytyksenä toiminnalle on se, että veden maanalainen virtaus hallitaan. Näin ollen saavutetaan veden tarvittava viipymä, jolla ehkäistään mahdollisia ympäristöhaittoja sekä mahdollisimman korkea hyötysuhde. Pintaveden puhdistumisen kannalta maahan imeytyminen on tärkein vaihe. Kiintoainekset kasaantuvat imeytysaltaiden poh-jalle, jonne muodostuu myös bakteerien ja orgaanisen aineksen ansiosta biologinen suodatin (Mälkki 1999), josta orgaaninen aines on kerättävissä pois. 

 
Kuva 4.1. Periaatekuva tekopohjavesihankkeesta (mukaillen Turunseudun Vesi Oy 2016). 

4.2 Selänpään tekopohjavesihanke 
Selänpään tekopohjavesihankkeessa muodostetaan tekopohjavettä imeyttämällä Vuohijärvestä saatavaa pintavettä maaperään Hunkerinromppujen alueelle rakennettavien altaiden avulla. Raa-kavesi otetaan Vuohijärveen asennettavasta vedenottoputkesta ja johdetaan rakennettavalta pin-tavesipumppaamolta maanalaista siirtolinjaa pitkin imeytysalueelle, missä putki haarautuu kullekin imeytysaltaalle. Siirtolinjan putkikoko tarkentuu suunnittelun edetessä. Linja on maanalainen ja sijoittuu mahdollisuuksien mukaan nykyisen tiestön yhteyteen.  
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Imeytysalueelle on suunniteltu rakennettavan enintään neljä imeytysallasta. Imeytysaltaat sijait-sevat nykyisten metsäteiden varrella, jotka tullaan kunnostamaan rakentamis- ja huoltotoimenpi-teitä varten.  

 
 
Vedenotto tulee tapahtumaan nykyisellä Vuohijärven vedenottamolla, jossa on nykyisin kaksi sii-viläputkikaivoa, joiden halkaisija on 400 mm. Tulevaisuudessa alueelle tullaan rakentamaan 2 - 3 vastaavan kaltaista kaivoa lisää. Siiviläputkikaivoista pohja- ja tekopohjavesi johdetaan olemassa olevia siirtolinjoja pitkin Jaalan ja Valkealan taajamiin sekä myös Kuusankoskelle pienellä lisära-kentamisella.  
Ennen hankkeen lopullista toteutuspäätöstä alueen hydrauliset yhteydet, pohjaveden virtausolo-suhteet ja parhaat sijainnit imeytysaltaille varmennetaan. 

4.2.1 Koeimeytys 
Allaspaikkojen paras mahdollinen sijainti ja imeytetyn veden kulku vedenottokaivoille selvitetään ennen varsinaisen toiminnan aloittamista. Niin sanotussa kierrätyskokeessa pumpataan ja imeyte-tään Selänpään pohjavesimuodostuman omaa pohjavettä. 
Sadetusimeytyksessä käytetään olemassa olevia Vuohijärven vedenottamon kaivoja, joista pum-pattu pohjavesi siirretään maanpäällistä putkilinjaa pitkin imeytysalueelle. Vedenottokaivot ovat siiviläputkikaivoja, joiden halkaisija on 400 millimetriä. Veden siirtoputkisto rakennetaan maan-päällisenä asennuksena ja se poistetaan kokeen loputtua. Putkistona käytetään esimerkiksi PEH 250 tai 315 putkea.  
Pohjavettä sadetaan maan pinnalle käyttämällä imeytysalueille pinta-asennuksena tehtyä imey-tysputkistoa (imeytysharava). Sadetettu vesi imeytyy maan sisään ja kulkeutuu pohjavesivyöhyk-keeseen. Helposti liikuteltavaa imeytysharavaa siirretään alueelta toiselle, niin että kukin imey-tysalue (4 kpl) sadetetaan erikseen vaiheittain tuottoa lisäämällä. Pinta-alan ja imetysvesimäärän suhteen pyritään 0,05 – 0,15 m/h pintakuormaan. Koetoimintaa kestää noin kuukauden yhden altaan alueella ja tarvittaessa koetta voidaan pidentää. Palautumisjaksot huomioiden imeytysko-keiden kokonaiskesto tulee olemaan noin kuusi kuukautta. 
Kierrätettävää vesimäärää seurataan säännöllisin mittauksin. Imeytysalueella tapahtuvaa pohja-vedenpinnan nousua seurataan pohjavesiputkista. Kaivoalueella tapahtuvaa alenemaa seurataan vedenottokaivoista ja pohjavesiputkista. Pohjavesiseurantaa tehdään manuaalisin mittauksin tai tietoja keräävillä loggereilla. Pohjavesiputkien lisäksi tarkkaillaan yksityisiä talousvesikaivoja sekä lähteiden virtaamia. Kierrätyskokeiden tarkkailuun kuuluu ennakkoseuranta, kokeen aikainen tark-kailu ja jälkiseuranta (palautuminen). 

Pintavesilähde Siirto imeytysalueelle Allasimeytys

Kulkeutuminen vedenottokaivoille (ja purkuvesiin)
Vedenotto ja käsittelyVerkosto ja käyttäjät
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Kuva 4.2. Sadetusimeytystä Vehoniemenharjulla (kuva: Matti Mäkinen / SWECO Oy). 

4.2.2 Pintaveden ottaminen Vuohijärvestä 
Imeytettävä pintavesi pumpataan Vuohijärvestä imuputken avulla. Putki varustetaan siivilällä.  Putki ulotetaan noin 400 metrin etäisyydellä rannasta noin 10 -15 metrin syvyyteen ja se yhdiste-tään raakavesipumppaamon imualtaaseen. Pumppaamorakennus sijoittuu Savon radan pohjois-puolelle sijaitsevalle Nöylösniemen ranta-alueelle. Sijaintipaikka on asemamiljöön ja radan välissä olevaa joutomaata (Pöyry 2015). Pumppaamorakennus tulee olemaan enintään 100 m2. Raakave-sipumppaamossa sijaitsevat prosessi-, putkisto- ym. laitetilat. 
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Kuva 4.3. Imeytettävä pintavesi saadaan Vuohijärven Nöylösnimen alueelle rakennettavalta pintavesipumppaamolta.  

4.2.3 Allasimeytys 
Hunkerinromppujen alueelle on alustavasti suunniteltu rakennettavan 1 - 3 imeytysallasta. Altaan koko on alustavasti 30*60 metriä, pinta-ala täsmentyy suunnittelun edetessä. Imeytysaltaat tul-laan aitaamaan turvallisuussyistä. Alustavien suunnitelmien mukaan alueelle olisi mahdollista ra-kentaa yhteensä neljä allasta, mutta YVA-selostusvaiheessa allas neljä on vaihtoehtoinen raken-nuspaikka tarvittaessa. 

Kuva 4.4. Esimerkkikuvat pintaveden syöttämisestä imeytysaltaaseen. (Kuvat:Turun Seudun vesi Oy, Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä). 
Allasimeytyksessä vesi johdetaan kaivettuihin altaisiin jakokaivojen ja -putkien kautta. Altaassa vesi on yhteydessä ilmaan, jolloin siihen pääsee liukenemaan happea. Veden ilmastusta voidaan tehostaa syöttämällä vesi altaaseen korkeammalta niin, että se pisaroituu. 
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Kuva 4.5. Periaatekuva imeytysaltaan poikkileikkauksesta. 
Altaan pohjalla on soraa ja hiekkaa, jonka läpi vesi imeytyy maaperään ja edelleen pohjave-sivyöhykkeeseen. Altaan pohjalle muodostuu biologisesti aktiivinen kerros, jossa mikrobit hajotta-vat orgaanista ainesta vedestä parantaen veden laatua. Orgaanista ainesta käyttää ravinnokseen myös levät, joita kasvaa usein imeytysaltaissa. Altaan pohjalle kertyvät pienhiukkaset ja orgaani-nen aines kuitenkin myös heikentävät imeytymistä, jonka takia suodatinkerroksen pinta on ajoit-tain puhdistettava. Altaan puhdistus suoritetaan yleensä poistamalla ohut kerros suodatinhiekkaa huokoisuuden palauttamiseksi. Toimenpide tehdään keskimäärin kaksi kertaa vuodessa. 

 
Kuva 4.6. Imeytysaltaiden sijainti Hunkerinromppujen alueella peruskartalla ja ortokuvassa (MML 2015). Imeytysallas 4 on vara-allas ja toteutetaan tarvittaessa. 
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4.2.4 Siirtolinjat ja huoltotiet 
Hunkerinromppujen imeytysaltaille rakennetaan huoltotiet, joiden yhteyteen sijoittuvat myös raa-kaveden siirtolinjat. Huoltotiet tullaan rakentamaan mahdollisuuksien mukaan alueella olemassa olevaa metsätiestöä noudatellen. Nykyistä tiestöä joudutaan leventämään ja kunnostamaan ras-kasta työmaakalustoa varten. Hankkeessa kunnostettavien metsäteiden tai tarvittaessa uusien ra-kennettavien huoltoteiden pituus on yhteensä noin kilometri. 
Raakavesi tekopohjavesilaitokseen otetaan Vuohijärveen asennettavalla noin 400 metrin pituisella imuputkella. Imuaukko tulee sijaitsemaan noin 10-15 metrin syvyydessä, 1,5 metrin korkeudella pohjasta. Imuaukon suuntaamisella ylöspäin sekä imuputkirakenteilla pyritään siihen, ettei imu vaikuttaisi pohjaan. Putkijohdot asennetaan pohjaan betonipainoilla siten, että ne pysyvät paikoil-laan pohjassa tyhjänäkin. 
Pintavesipumppaamolta rakennetaan siirtolinja Hunkerinromppujen imeytysalueelle nykyisten tei-den vierelle. Putken pituus on yhteensä noin 3,3 kilometriä. Putkilinja asetetaan noin 2-3 metriä syvään ja muutaman metrin leveään kaivantoon. Kaivettuja maamassoja voidaan asentamisen jälkeen käyttää kaivannon täyttämisessä, mutta osa massasta kuljetetaan pois. Siirtolinjalle ra-kennetaan myös ilmanpoisto-, huuhtelu- ja venttiilikaivoja sekä venttiiliasemia.  Valmis putkilinja vaatii puustosta vapaana pidettävän käyttöoikeusalueen, joka on noin 10 metriä leveä käytävä, joka kattaa sekä linjan että huoltoyhteyden. Huoltoteiden ja siirtolinjan työmaa-alueen leveys on enimmillään noin 20 metriä.  

 
Kuva 4.7. Raakaveden siirtolinjat tullaan suunnitelman mukaan sijoittamaan Seututien 368, eli Näkkimistöntien varrelle. Tien varrella sijaitsee nykyisin myös voimajohto. Voimajohdon oikealla puolella näkyy pohjaveden havaintoputki (kuva: Mattias Järvinen / FCG). 
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4.2.5 Vedenotto  

Pohjaveden ottaminen tapahtuu Vuohijärven vedenottamon kaivoista, jotka ovat siiviläputkikai-voja. Alueella on nykyisin kaksi kaivoa, joiden halkaisija on 400 mm. Toteutettavasta vaihtoehdosta ja vedenottomäärästä riippuen, alueelle tullaan rakentamaan 2-3 vastaavaa kaivoa lisää.  

  
Kuva 4.8. Esimerkki vedenottokaivon rakentamisesta. 
Kaivojen rakentamisessa käytetään 600 tai 900 millimetrin työputkea, joka upotetaan maahan hiertämällä. Työputki upotetaan maahan samalla tyhjentämällä maata sen sisältä. Maa-aineksesta tyhjennettyyn työputkeen asennetaan kaivon siivilä nousuputkineen ja näiden väli täytetään joko poistetulla maamassalla tai muulla, hyvin vettä johtavalla maamateriaalilla. Työputken poistamisen jälkeen kaivo huuhdellaan pumppaamalla ja suoritetaan kaivon ominaisuusantoisuuden määrittävä testipumppaus. Nykyiset kaivot sijoittuvat hankkeesta vastaavan Kouvolan Veden omistamalle maa-alueelle. 
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Kuva 4.9. Esimerkki valmiista vedenottokaivosta. 

4.3 Hankkeen toteutusaikataulu  
Esisuunnittelu on käynnistetty keväällä 2015. YVA-menettely on alkanut Ympäristövaikutusten ar-viointiohjelman laatimisella syksyllä 2015. Lupahakemusprosessi käynnistetään YVA-menettelyn jälkeen. Lupapäätöksen jälkeen aloitetaan laitoksen rakentaminen. Tavoitteena on, että tekopoh-javeden tuotanto voidaan aloittaa vuonna 2019. 
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2015
•Esisuunnittelu
•YVA-ohjelma
•Maastotutkimukset

2016 •YVA-selostus

2017 •Koeimeytykset ja -pumppaukset

2018
•Lupamenettelyt
•Rakentaminen

2019 •Tekopohjavesilaitos toiminnassa
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5 HANKKEEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT  
5.1 Vaihtoehtojen muodostaminen  

Hunkerinromppujen vedenottoalueella luontaisen hyödynnettävän pohjaveden määräksi on arvi-oitu noin 5 000 m3/d. Alueen mahdollisuuksia tekopohjaveden tuotantoon on selvitysten yhtey-dessä arvioitu jo 1970-luvusta lähtien.  
Tekopohjaveden muodostamisella voidaan vaikuttaa mm. alueen vesitaseeseen, virtauskuvaan ja talousvesikaivojen antoisuuteen. YVA-selostuksessa esitetyn vaihtoehtoasetelman yhtenä pää-määränä on ollut selvittää millaisella toteutusvaihtoehdolla voidaan tuottaa mahdollisimman paljon tekopohjavettä ilman merkittäviä ympäristövaikutuksia. Vaihtoehtoasetelma sisältää kolme imey-tys- ja vedenottomääriin perustuvaa vaihtoehtoa, joiden tekopohjaveden tuottopotentiaali arvioi-daan olevan hankkeen kannalta kannattava. Vaihtoehtojen tekopohjaveden tuottopotentiaalit ovat 5 000 m3 (VE1), 8 000 m3 (VE2) ja 15 000 m3 (VE3). Kaikissa vaihtoehdoissa imeytyksen ja ve-denoton määrät ovat samat, joten siten vaikutukset vesitaseeseen ja virtauskuvaan pysyvät mah-dollisimman pienenä.  
Kaikkiin vaihtoehtoihin kuuluu rakennettava pintavesipumppaamo sekä siirtolinja pumppaamolta imeytysaltaille. Vaihtoehdoissa käytetään kapasiteetin mukaan altaat 1-3 ja allas 4 toimii vara-altaana (Kuva 5.1). Kaikissa vaihtoehdoissa imeytys tehdään imeytysaltailla ja vedenotto tehdään Vuohijärven vedenottamolla. Vedenottamolta vesi johdetaan kulutukseen olemassa olevia siirtolin-joja pitkin, eikä uusia rakenteita tarvita. Erilaisia uusia siirtolinjavaihtoehtoja ja niiden ympäristö-vaikutuksia on selvitetty Selänpään pohjavedenottohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselos-tuksessa (Pöyry 2015). 
YVA-ohjelmassa esitetty vaihtoehto 4 (imeytys 22 000 m3 ja vedenotto 24 000 m3) on jätetty pois sen takia että sen ympäristövaikutukset todettiin liian merkittäviksi (katso YVA-ohjelman jälkeiset muutokset vaihtoehtoihin kappaleessa 5.4). 

5.2 Tarkasteltavat toteutusvaihtoehdot 
Ympäristövaikutukset arvioidaan kolmelle tekopohjaveden tuotantovaihtoehdolle. Ympäristövaiku-tusten arvioinnissa tarkasteltavat tekopohjavedentuotannon vaihtoehdot ovat: 
VE1 Vedenotto 5 000 m3/d ja imeytys 5 000 m3/d 
Imeytyksessä käytetään altaat 1 ja 2. 
VE2 Vedenotto 8 000 m3/d ja imeytys 8 000 m3/d 
Imeytyksessä käytetään altaat 1 ja 2. 
VE 3 Vedenotto 15 000 m3/d ja imeytys 15 000 m3/d 
Imeytyksessä käytetään altaat 1-3. 
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Kuva 5.1. Tekopohjavesihankkeen toteuttamisen vaatimat rakenteet.  

5.3 Nollavaihtoehto 
YVA-lainsäädännön mukaan arviointimenettelyssä tulee hankkeen toteutusvaihtoehtojen lisäksi ar-vioida yhtenä vaihtoehtona hankkeen toteuttamatta jättäminen, jollei tällainen vaihtoehto erityi-sestä syystä ole tarpeeton.  
Selänpään tekopohjavesihankkeen yhteydessä 0-vaihtoehtona arvioidaan luonnollisen pohjaveden ottamisen vaikutuksia. Alueelta on arvioitu saatavan 5 000 m3/d luonnon pohjavettä. 0-vaihtoeh-dossa tarkastellaan 5 000 m3/d ottoa Vuohijärven vedenottamolta. 
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5.4 YVA-ohjelmavaiheen jälkeiset muutokset  
YVA-ohjelmavaiheen jälkeen on tehty muutoksia liittyen toteutusvaihtoehtoihin sekä imeytysaltai-den sijainteihin.  
YVA-ohjelmassa esitetystä vaihtoehdosta 4, jossa imeytysmäärä oli 22 000 m3 ja vedenottomäärä 24 000 m3 päätettiin luopua kokonaan. Suurella imeytysvesimäärällä arvioitiin YVA-ohjelman jäl-keen tehdyissä tutkimuksissa olevan liian merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, joiden takia vaihtoehto ei olisi toteuttamiskelpoinen. 
YVA-ohjelmassa esitetystä yli-imeytyksestä on luovuttu vaihtoehdoissa 2 ja 3 ympäristövaikutus-ten vuoksi. YVA-ohjelmassa näiden vaihtoehtojen vedenotto oli siis imeytystä suurempi (+ 2 000 m3) ja YVA-selostuksessa vedenotto on yhtä suuri kuin imeytys. 
Imeytysaltaiden 1, 2 ja 4 sijaintia on tarkennettu virtausmallin simulaatioiden perusteella parem-min vettä johtavalle alueelle. Altaan 3 sijainti on pysynyt samana kuin YVA-ohjelmavaiheessa. 
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6 HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT LUVAT JA PÄÄTÖKSET  
6.1 Ympäristövaikutusten arviointi 

YVA-lain (4§ 8.6.2006/458) mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan hank-keisiin ja niiden muutoksiin, joista Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen täytäntöön paneminen edellyttää arviointia taikka joista saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövai-kutuksia Suomen luonnon ja muun ympäristön erityispiirteiden vuoksi. Ympäristövaikutusten arvi-ointimenettelyssä arvioitavista hankkeista ja niiden muutoksista säädetään tarkemmin valtioneu-voston asetuksella.  
Valtioneuvoston ympäristövaikutusten arviointimenettelystä antaman asetuksen (713/2006) mu-kaan YVA-menettelyä sovelletaan pohjaveden ottohankkeisiin tai tekopohjaveden muodostami-seen, jos sen vuotuinen määrä on vähintään 3 miljoonaa kuutiometriä. 

6.2 Vesilain mukainen lupa 
Vesilain (587/2011) 3. luvun 3§:n mukaan seurauksista riippumatta, vesitaloushankkeilla, joissa vettä imeytetään maahan tekopohjaveden tekemiseksi tai pohjaveden laadun parantamiseksi, on aina oltava lupaviranomaisen lupa. Näin ollen tekopohjavesihankkeelle, mutta myös koeimeytyk-selle haetaan vesilain mukaista lupaa.  
Johdettaessa pintavettä maaperään tekopohjaveden muodostamista varten on lisäksi otettava huomioon ympäristönsuojelulain 16§ ja 17§ (Finlex 2011). Ympäristösuojelulain 16 § käsittelee maaperän pilaamiskieltoa, jossa mainitaan, että maahan ei saa jättää tai päästää jätettä tai muuta ainetta taikka eliöitä tai pieneliöitä siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huono-neminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus. Ympäristönsuojelulain 17 § koskee pohjaveden pilaamiskieltoa. Ainetta, energiaa tai pieneliöitä ei saa panna, päästää tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että: 
1) tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka pohjaveden laatu voi muutoin olennaisesti huonontua; 
2) toisen kiinteistöllä olevan pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka tehdä pohjaveden kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää; tai 
3) toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata yleistä tai toisen yksi-tyistä etua (Finlex 2014). 
Myös pohjavedenotto, siirtolinjan sekä putkien ja muiden vedenottorakenteiden rakentaminen ve-sistöön vaativat vesilain (587/2011) mukaista lupaa, jota haetaan aluehallintovirastolta.  

6.3 Rakennus-, toimenpide- ja maisemaluvat 
Hanke ei alustavien arvioiden mukaan edellytä kaavaa tai kaava muutosta, mikäli pintavesipump-paamon rakentamiseen Vuohijärven rantaan myönnetään poikkeamislupa. Poikkeamislupaa on ha-ettava ennen rakennuslupaa. 
Hankkeessa rakennettavat rakennukset edellyttävät Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mu-kaista rakennuslupaa. Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa sel-laisten rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta. 
Maisematyölupa (MRL 128 §) tarvitaan maisemaa muuttavan maanrakennustyön, puiden kaatami-sen tai muun näihin verrattavan toimenpiteen suorittamiseen (toimenpiderajoitus) asemakaava-alueella, yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään sekä alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muut-
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tamista varten on niin määrätty. Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeel-listen taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vai-kutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin. 
Pumppaamorakennuksen rakentaminen Vuohijärven rantaan vaatii rakennusluvan ja putkilinjan sekä imeytysaltaiden rakentaminen voi mahdollisesti vaatia toimenpide- tai maisematyöluvan. Vuohijärven vedenottamolle rakennettavien kaivojen rakentaminen ei välttämättä vaadi kuin maanomistajan luvan. Rakennus- ja toimenpidelupakäytännöt vaihtelevat kunnittain. Rakennuslu-paa / toimenpidelupaa haetaan Kouvolan rakennus- ja ympäristölautakunnalta. Maisemaluvan tar-peesta voidaan pyytää lausunto Kouvolan rakennusvalvonnasta. Rakennusvalvonta velvoittaa ha-kemaan lupaa, mikäli lausuntomenettely ei ole riittävä. Kaikkien rakenteiden rakentaminen vaatii luvan maanomistajalta. 
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7 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TÄSSÄ HANKKEESSA 
7.1 Selvitettävät ympäristövaikutukset 

Tässä hankkeessa ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan suunnitellun tekopohjavesihankkeen aihe-uttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön. Vaikutusten arviointi käsittää hank-keen koko elinkaaren rakentamisvaiheesta toiminnan päättämiseen. Ympäristövaikutusten arvioin-timenettelyssä tarkastellaan hankkeen vaikutuksia kokonaisvaltaisesti ihmisiin, ympäristön laatuun ja tilaan, luonnonoloihin, maankäyttöön ja luonnonvaroihin sekä näiden keskinäisiin vuorovaiku-tussuhteisiin YVA-lain ja -asetuksen edellyttämässä laajuudessa. 
Kullakin YVA-hankkeella on omat, hankkeen luonteesta, laajuudesta ja sijainnista johtuvat tyypil-liset vaikutuksensa, joihin YVA-prosessin yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota. Arvioitavat vaikutukset määritetään aina hankekohtaisesti. Ympäristövaikutusten arviointi toteutetaan tavalla, jossa kuvataan ympäristövaikutuksen ilmeneminen ja arvioidaan muutoksen suuruutta verrattuna nykytilaan. Vaikutusten arviointi perustuu olemassa olevaan tietoon ympäristön nykytilasta, teh-tyihin ja tehtäviin selvityksiin sekä mallinnuksiin. 

 
Kuva 7.1. YVA-lain mukaan arvioitavat ympäristövaikutukset. 
Seuraavassa on esitetty YVA:ssa arvioitavat vaikutukset: 

 

Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne
Liikenne
Ihmisten elinolot ja viihtyvyys
Äänimaisema
Maisema ja kulttuuriympäristöt

Kasvillisuus, eläimistö ja suojelualueet
Maa- ja kallioperä
Pohjavesialueet
Pintavedet

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
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7.2 Tarkasteltava alue 
Ympäristövaikutuksen tarkastelualueella tarkoitetaan kullekin vaikutustyypille määriteltyä aluetta, jolla kyseistä ympäristövaikutusta selvitetään ja arvioidaan. Vaikutusalueella taas tarkoitetaan alu-etta, jolla selvityksen tuloksena ympäristövaikutuksen arvioidaan ilmenevän. Tekopohjavesihank-keen ympäristövaikutusten tarkastelualueeseen kuuluvat rakentamisalueiden lisäksi alueet, joiden olosuhteita toiminta voi muuttaa suoraan tai välillisesti.  
Taulukossa 7.1. on esitetty arviointityössä käytetyt vaikutusten tarkastelualueiden rajaukset. Vai-kutukset, jotka eivät ominaisuuksiltaan sovellu alueellisesti rajattaviksi, on jätetty tästä taulukosta pois (esimerkiksi vaikutukset ilmastoon). Kuvassa 7.2 on esitetty suunnittelualueen ja Selänpään pohjavesialueen rajaus. Kaikki hankkeen toteuttamiseen vaadittavat rakenteet sijoittuvat suunnit-telualueelle. Välillisesti vaikutukset saattavat ulottua huomattavasti laajemmalle alueelle. 
Taulukko 7.1. Tarkasteltavan vaikutusalueen alustava laajuus vaikutustyypeittäin. 

Vaikutustyyppi Tarkasteltavan vaikutusalueen laajuus 
Maankäyttö ja yhdys-kuntarakenne Kuntatason yhdyskuntarakenne, Selänpään hankealue lähiympäristöineen 

Liikenne Pääliikennereitit hankealueelle, noin 5 km etäisyydellä.  
Kasvillisuus, eläimistö ja suojelualueet Suorat vaikutukset rakentamisalueilla. Välilliset vaikutukset alueella, jolla voi ta-pahtua muutoksia maaperän vesitaseessa. 
Pohjavesialueet Selänpään pohjavesialue, mallinnuksen mukainen vaikutusalue imeyttämiselle ja vedenotolle. 
Maa- ja kallioperä Rakentamisalueet, mallinnuksen mukainen vaikutusalue imeyttämiselle. 
Maisema ja kulttuuriperintö Hankealue ja sen lähiympäristö (enintään 5 km). 

Äänimaisema Hankealue, rakentamiskohteet ja niiden lähiympäristö. 
Ihmisten elinolot ja viihtyvyys Vaikutuskohtainen arviointi, enimmillään noin 20 km ja tarkemmin noin 5 kilo-metrin säteellä. 
Pintavedet Vuohijärven valuma-alue. 
Yhteisvaikutukset mui-den hankkeiden kanssa Vaikutukset arvioidaan Selänpäänalueella tiedossa olevien hankkeiden osalta. 
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Kuva 7.2. Suunnittelualueen sijainti Selänpään pohjavesialueella ja etäisyysvyöhykkeet suunnittelualueesta.  

7.3 Vaikutusten ajoittuminen 
Hankkeesta aiheutuvat ympäristövaikutukset jakautuvat koko sen elinkaaren ajalle. Ympäristövai-kutusten intensiteetti ja luonne ovat kuitenkin erilaisia rakentamisen aikana, toiminta-aikana ja toiminnan päättämisen aikana. 
Rakentamisenaikaiset vaikutukset liittyvät hankkeen toteuttamisen vaatimiin rakenteisiin (mm. imeytysaltaat ja siirtolinja) ja niiden rakennustöihin.  Rakentamisen aikana hankkeesta aiheutuvat meluhaitat ja ympäristön fyysiset muutokset ovat suurimmat. Vaikutukset ovat kuitenkin pääasi-allisesti väliaikaisia ja lyhytkestoisia.  
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Toiminnanaikaiset vaikutukset ajoittuvat aikavälille, jolloin tekopohjavettä tuotetaan. Tekopohja-vesilaitoksen käyttöiäksi on arvioitu 100 vuotta, perustuen mm. Euroopassa olevista tekopohjave-sihankkeista saatuihin kokemuksiin, jossa hankkeiden käyttö on useasti ollut jopa yli 100 vuotta. 
Toiminnan päättämisen vaikutukset ovat samankaltaisia kuin rakentamisen aikaiset vaikutukset. Purkamistoiminnasta aiheutuu muun muassa melu- ja liikennevaikutuksia. Arvioinnissa otetaan kantaa luonnonympäristön palautumiskykyyn ja alueen käyttömuotoihin hankkeen jälkeen. 
Selänpään tekopohjavesihankkeen vaikutukset on arvioitu koko elinkaaren ajalta. Toiminnan ai-kaiset vaikutukset on arvioitu olettaen, että kyseessä on pysyvä ratkaisu alueen vesihuoltoon. 

7.4 YVA-menettelyn yhteydessä laaditut selvitykset  
Hankkeen esisuunnittelun ja YVA-menettelyn aikana on laadittu seuraavat erillisselvitykset, joita käytetään hankealueen nykytilan kuvauksissa ja selostusvaiheessa vaikutusten arvioinneissa: 

 Selänpäänkangas, Hunkerinromput. Pohjavesiolosuhteiden rakennetulkinta alustavilla imeytyspaikoilla, 6.6.2015 (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Turun Yliopisto) 
 Havaintoputkien asennus alustaville imeytyspaikoille 29.6 – 8.7.2015 (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy) 
 Liito-oravaselvitys 26.5.2015 (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy) 
 Täydentävien havaintoputkien asennus 19 – 22.5.2016 (FCG Suunnittelu ja teknikka Oy) 
 Kaivokartoitus 8.2015 (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy) 
 Pohjaveden virtausmallin päivitys ja vedentuotantosimulaatiot 12.2015 – jatkuu (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy) 
 Vuohijärven entisen ratapiha-alueen 4.8.2016 pima-tutkimukset (FCG Suunnittelu ja tek-niikka Oy) 
 Natura-arviointi (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy) 
 Tarkentava luontoselvitys 5-8.2016 (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy) 

Virtausmallin pohjana käytetään Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle vuonna 2000 laadittua mallia. Malli päivitettiin kaksikerroksiseksi. Natura-arviointia varten on tehty maastoselvitys 26.10.2015, jonka tuloksia esitellään sekä erillisessä Natura-raportissa sekä YVA-selostuksessa. 
Kouvolan Vesi Oy ja Kymenlaakson Vesi Oy ovat teettäneet ympäristövaikutusten arvioinnin suun-nittelemalleen pohjavedenottohankkeelle Selänpään alueella. YVA-menettelyn aikana on tehty seu-raavat selvitykset: 

 luontotyyppiselvitys 
 kasvistoselvitys 
 siirtolinjareittivaihtoehtojen luontoselvitys 
 liito-oravaselvitys 
 lepakkoselvitys 
 linnustoselvitys 
 viitasammakkoselvitys 
 muut eläimistöselvitykset 
 muinaismuistokartoitus 
 Natura-arviointi 
 näkemäalueanalyysit maisemavaikutusten arvioinnin tueksi 
 maisemavaikutusten havainnollistaminen valokuvasovittein 
 pohjavesiputkien kuntokartoitus sekä koordinaattien ja putkien päiden korkeuksien mittaa-minen, pohjavesiputkien kunnostaminen (Pöyry Finland Oy) 
 pohjaveden pinnankorkeuksien, lähdevirtaamien sekä veden laadunseurantaohjelma (Pöyry Finland Oy) 
 pohjaveden pinnakorkeuden mittaukset (Kymenlaakson Vesi Oy) 
 lähdevirtaamamittaukset (Pöyry Finland Oy, GWM-Engineering) 
 pohjavesi-, lähdevesi- ja pintavesinäytteenotto-ohjelma, näytteenotto sekä laboratorio-analyysit (Pöyry Finland Oy, Kymenlaakson Vesi Oy, KCL Kymen laboratorio Oy) 
 kairaukset ja havaintoputkien asennus (Pöyry Finland Oy) 
 yksityiskaivokartoitus (Pöyry Finland Oy, Kymenlaakson Vesi Oy) 
 pohjavesipurkaumien lämpökamerakuvaukset (Pöyry Finland Oy, GridJet Oy) 
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 pohjaveden virtausmalli (Pöyry Finland Oy) 
 Honkalan lampien syvyyden mittaaminen (Kymenlaakson Vesi Oy) 

Selänpään pohjavedenottohankkeen yhteydessä tuotettuja kaikkia erillisselvityksiä ei ole saatu te-kopohjavesihankkeen YVA-menettelyn käyttöön. Julkisesti nähtävillä olleet pohjavedenottohank-keen YVA-ohjelma ja -selostus sekä Natura-arvioinnin asiakirjat ovat olleet kuitenkin saatavilla ja hyödynnetty tässä tekopohjavesihankkeen YVA:ssa. 
7.5 Vaikutuksen luonnehdinta ja merkittävyyden määrittely 

YVA-menettelyn keskeisiä tavoitteita on hankkeiden ympäristövaikutusten merkittävyyden arvi-ointi. Arviointityön pohjana on tieto hankealueen ympäristöstä sekä niistä hankkeen toimenpiteistä, joista odotetusti aiheutuu merkittäviä ympäristövaikutuksia. Arvioinnissa kunkin vaikutuksen luonne ja merkittävyys määritellään IEMA:n (2004) arviointioppaan avulla kehitettyjen kriteerien perusteella (Kuva 7.3). 

 
Kuva 7.3. Vaikutuksen luonteen ja merkittävyyden määritys. 
Ympäristövaikutuksen merkittävyys määritellään asteikolla ei vaikutusta – vähäinen – kohta-lainen – merkittävä. Merkittävyyttä arvioitaessa otetaan asiantuntija-arviossa huomioon vaikutuk-sen suuruusluokka ja vaikutuskohteen arvo ja herkkyys. 
Ympäristövaikutusten arvioinnissa kuvataan: 
1. Vaikutuksen alkuperä, vaikutusmekanismit 
2. Käytetyt lähdeaineistot, täydentävä selvitykset, arvioinnin menetelmät 
3. Ympäristön nykytila 
4. Vaihtoehtojen vaikutusten merkittävyys 
5. Vaihtoehtojen vertailu, sis. 0-vaihtoehto  
6. Epävarmuuksien arviointi 
7. Lieventämismahdollisuuksien arviointi 
8. Toteuttamiskelpoisuus 
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7.6 Vaihtoehtojen vertailumenetelmät  
Vaihtoehtojen vertailumenetelmänä käytetään niin sanottua erittelevää menetelmää, jossa koros-tetaan eri arvolähtökohdista lähtevää päätöksentekoa. Vaihtoehtojen sisäisiä, erityyppisten vaiku-tusten keskinäisiä merkittävyysvertailuja ei tehdä, koska kunkin vaikutustyypin painoarvo verrat-tuna muihin vaikutustyyppeihin on useissa tapauksissa liian arvoperusteinen eikä positivistisin me-netelmin määritettävissä. Täten esimerkiksi meluhaittaa ja sen merkittävyyttä ei verrata maise-mahaittaan. 
Menetelmällä voidaan ottaa kantaa vaihtoehtojen ympäristölliseen toteuttamiskelpoisuuteen, mutta menetelmällä ei voida ratkaista parasta vaihtoehtoa. Päätöksen parhaasta vaihtoehdosta tekee hankkeen päätöksentekijät. Arvioidut vaikutukset ja erot vaihtoehtojen välillä kootaan tau-lukoksi vaihtoehtojen keskinäisen vertailun helpottamiseksi.  
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8 YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNNON HUOMIOIMINEN 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus pyysi yhteysviranomaisena lausuntoja Selänpään YVA-ohjelmasta. Lausuntoja saatiin yhteensä 15, joista kaksi oli yksityishenkilöiden kannanottoja. Yhteysviranomai-nen koosti annetut lausunnot ja mielipiteet sekä antoi oman lausuntonsa 31.3.2016 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus 2016). 
Taulukossa 8.1 on esitetty ne seikat, joihin yhteysviranomaisen mukaan tulisi kiinnittää huomiota selvitysten tekemisessä ja YVA-selostuksen laadinnassa. Taulukossa on lisäksi esitetty, miten lau-sunto on otettu huomioon arviointityössä ja arviointiselostuksen laadinnassa. 
Taulukko 8.1. Yhteysviranomaisen lausunnon huomioiminen YVA-menettelyssä. 

YHTEYSVIRANOMISEN LAUSUNTO HUOMIOIMINEN YVA-MENETTELYSSÄ KAPPALE 
VAIHTOEHTOJEN MUODOSTAMINEN 
Kaivoimeytystä on syytä tarkastella YVA-menettelyn yhtey-dessä hankevaihtoehtoihin liittyvinä alavaihtoehtoina tai tuoda esiin perusteet kaivoimeytyksen soveltumattomuu-desta vaihtoehtoisena imeytysmenetelmänä tekopohjave-den muodostamiselle ko. alueella. 

Selänpään maaperän kerrosrakenne puoltaa allasimeytystä koska ylin kerros koostuu noin -25 metrin syvyyteen asti karkeasta sorasta.  
13 

0 -vaihtoehtotarkastelun ja arvioinnin yhteydessä on syytä huomioida myös Kymenlaakson Vesi Oy:n intressit/hank-keet alueen luonnon pohjaveden hyödyntämiseksi. 
Ilman tekopohjavesihanketta luontaisen pohjavedenoton enimmäismäärä on noin 5 000 m3/d. YVA-selostuksessa 0-vaihtoehtona on tarkasteltu luonnollisen pohjaveden hyö-dyntämistä alueella. 

20 

NYKYTILAN KUVAUS 
Kartoilta tulee käydä ilmi asutus, loma asutus, muut ns. herkät kohteet, ympäristön arvokohteet ja suojelualueet, pohjavesialueet, vedenottamot sekä alueen lähistöllä sijait-sevat talousvesikaivot sekä maalämpökaivot. 

Lausunnossa mainitut asiat on kuvattu YVA-selostuksen kartoilla. Kouvolan kaupungista saatujen tietojen perus-teella alueelle ei sijoitu maalämpökaivoja. 
9-17 

LIIKENNE 
Hankkeesta vastaavan tulee radan alituksen suunnittelussa olla yhteydessä Liikenneviraston ltä-Suomen kunnossapi-don aluepäällikkö Seppo Mikkoseen. Rakentamistyöstä ai-heutuva haitta raideliikenteelle tulee olla mahdollisimman vähäinen. Vesijohdon asentaminen ja käyttö eivät saa vaa-rantaa radan ja raideliikenteen turvallisuutta. 

Viranomaista tiedotetaan ja työtoimenpiteitä sovitellaan yhteisymmärryksessä ennen rakentamista. Teknisesti on mahdollista ja pyritäänkin siihen että raideliikenne ei tar-vitse keskeyttää siirtoputken asentamisen takia. 

10 

Jos vesijohdon rakentamisen yhteydessä pitää tehdä lou-hintoja rataa alitettaessa, on huomioitava Liikenneviraston ohjeet B 19 Louhintatyöt radan läheisyydessä (Ratahallinto-keskus 2007). Lisäksi tulee huomioida myös B 22 Sähkörata-ohjeet (Ratahallintokeskus 2009) ja Radanpidon turvalli-suusohjeet, TURO (Liikenneviraston ohjeita 6/2015).  

Hankkeen suunnittelussa huomioidaan Liikenneviraston ohjeet. Tarkemmat toteutussuunnitelmat laaditaan YVA-menettelyn jälkeen.  
10 

MAA-, KALLIOPERÄ 
YVA-selostuksessa tulee olla selvitys alueen maa- ja kallio-perästä, luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvok-kaista geologisista muodostumista ja hankkeen vaikutuk-sesta ko. muodostumiin ja niiden erityisarvoihin. Keskei-senä tavoitteena arvokkaiden harjualueiden suojelussa on, että niiden luonteenomaiset, omaleimaiset tai erikoiset geologiset, geomorfologiset, biologiset ja maisemalliset eri-tyispiirteet eivät merkittävästi muutu. Tämä tulee huomi-oida vaikutustarkastelussa samoin kuin haitallisten vaiku-tusten lieventämisessä ja niiden suunnittelussa. 

Alueen maa- ja kallioperä, luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat geologiset muodostumat on selvitetty ja niihin kohdistuvat vaikutukset arvioitu. 
11, 12 
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YHTEYSVIRANOMISEN LAUSUNTO HUOMIOIMINEN YVA-MENETTELYSSÄ KAPPALE 
Tekopohjaveden muodostaminen vaikuttaa myös maape-rän tilaan (mm. pH:n muutokset, ravinteisuuden lisääntymi-nen) ja kasvillisuuteen (lajikoostumuksen muutokset). Asi-asta tulee olla selvitys YVA-selostuksessa.  

Maaperään ja kasvillisuuteen kohdistuvat suorat ja välilliset vaikutukset on arvioitu YVA-menettelyssä. 12, 15 

POHJAVESI 
Arvioinnissa on myös kiinnitettävä huomiota pohjaveden suojeluun sekä pohjaveden laatua vaarantaviin riskitekijöi-hin sekä varautumista mahdollisiin onnettomuus- ja erityis-tilanteisiin.  

Pohjaveden laatuun liittyvät riskit on selvitetty. YVA-selos-tuksessa on esitetty kuinka mahdollisiin onnettomuus- ja erityistilanteisiin voidaan varautua. 
13, 21 

YVA menettelyn yhteydessä on syytä arvioida vaikutukset alueen pohjavesiolosuhteisiin ja vesistaseeseen hankkeen elinkaaren eri vaiheissa. Keskeisiä tarkasteltavia vaikutuksia ovat vaikutukset pohjaveden pinnankorkeuksiin, virtaus-suuntiin ja niiden mahdollisiin muutoksiin sekä pohjaveden laatuun, ottaen huomioon hankealueen ja sen lähiympäris-tön maa- ja kallioperän geologiset ominaisuudet sekä ve-denottamot ja yksityiset talousvesikaivot.  

Vaikutukset pohjavesiin, yksityisiin kaivoihin, vedenottoon on arvioitu.    

13 

Uusimpien selvitysten mukaan Hunkerinromppujen ja Kau-riosuon välissä on laaja kalliokynnys, mikä rajoittaa virtaus-yhteyden. Natura-alueen lähteet ja lähdesuot sijoittuvat Kauriosuon reunaan, joten asia tulee varmistaa YVA-menet-telyn yhteydessä.  

Kalliokynnyksen sijainti on selvitetty ja esitetty. Kalliokyn-nys on huomioitu Natura-arvioinnissa.  
13, 16 

Vaikka Vuohijärven veden fluoridipitoisuus on huomatta-vasti pienempi (0,15 mg/I), on mahdollista, että pohjave-den fluoridipitoisuus ei pienene imeytyksen seurauksena, koska imeytettävään veteen liukenee fluoria maaperästä. Fluorikysymys tulee huomioida ja selvittää YVA-menettelyn yhteydessä.  

Pintavesien fluoridipitoisuus on huomioitu ja vaikutukset arvioitu. 13 

Pohjaveden ja lähistöllä sijaitsevien vedenottamoiden ja kaivojen veden laadun seuranta on tärkeää tämän tyyppi-sessä hankkeessa. Asia tulee huomioida YVA-selostukseen kuuluvassa ehdotuksessa hankkeen seurantaohjelmaksi. Vaikutusten arvioinnin yhteydessä tulee määritellä pohja-veden tarkkailun laajuus.  

Pohjavesien osalta alustava seurantasuunnitelma on esi-tetty. 23 

PINTAVEDET 
Pintavesien tarkkailun tarve tulee esittää YVA-selostukseen kuuluvassa ehdotuksessa hankkeen seurantaohjelmaksi.  

Pintavesien osalta alustava tarkkailusuunnitelma on esi-tetty YVA-selostuksessa. 23 

Pintavesiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa tulee tar-kastella vesistövaikutuksia ja niiden merkittävyyttä sekä ekologisesta että vesistön käytön näkökulmasta. 
YVA-selostuksessa on esitetty arvio pintavesiin kohdistu-vista vaikutuksista perustuen pohjavesimallinnukseen ja vesistöön rakennettavista rakenteista. Vaikutuksia on tar-kasteltu ekologisista näkökulmista sekä vesistön käytön kannalta.  

14, 15 

LUONTO 
Hankealueen mahdolliset metsälain (10§) tarkoittamat eri-tyisen arvokkaat elinympäristöt ja vesilain (11§) mukaiset kohteet tulee selvittää YVA-menettelyn yhteydessä.  

Hankealueelle on tehty arvokohdeinventointi kesällä 2016, jonka tulokset on raportoitu YVA-selostukseen. 15 
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YHTEYSVIRANOMISEN LAUSUNTO HUOMIOIMINEN YVA-MENETTELYSSÄ KAPPALE 
Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien osalta on liito-oravan lisäksi syytä selvittää myös muiden ko. direktiivilajien (mm. lepakot) esiintyminen ja lajeille soveltuvat elinympäristöt suunnittelualueella.   

Hankealueelle on tehty luontoselvitys kesällä 2016, jonka yhteydessä kartoitettiin direktiivilajien esiintyminen sekä niille soveltuvat elinympäristöt. Tulokset on raportoitu YVA-selostukseen. 

15 

Rakentamisalueilta on tarpeen selvittää niillä mahdollisesti esiintyvä uhanalainen tai harvinainen lajisto, joka saattaa hävitä rakennustöiden vuoksi.   

Hankealueen uhanalainen tai harvinainen lajisto on inven-toitu kesällä 2016 ja tulokset on esitetty YVA-selostuksessa. 15 

Arvioinnissa tulee selvittää vaikutukset Selänpäänkankaan valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelman kohteeseen sa-moin kuin muihin alueen geologisesti merkittäviin muodos-tumiin.   

YVA-selostuksessa on arvioitu vaikutukset geologisesti ar-vokkaisiin kohteisiin. 11, 12, 15 

NATURA 2000 
YVA-menettelyn yhteydessä tulee laatia luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi hankkeen vaikutuksesta Selänpään-, Anttilan ja Hevosojankankaan Natura-aluee-seen.  

Hankkeen yhteydessä on laadittu Natura-arviointi, jonka tulokset on esitetty myös YVA-selostuksessa.  
16 

MELU 
YVA-selostuksessa tulee tuoda esille ne kohteet, joissa mahdollisesti joudutaan tekemään erityistä melua aiheutta-via toimenpiteitä.  

YVA-selostuksessa on esitetty melua aiheuttavat toiminnot ja vaikutukset äänimaailmaan on arvioitu sanallisesti. 18.2 

MAANKÄYTTÖ 
Arviointimenettelyssä tulee selvittää hankevaihtoehtojen vaikutukset suunnittelualueen ja sen lähialueiden nykyi-seen ja tulevaan maankäyttöön, alueiden virkistyskäyttö sa-moin kuin puolustusvoimien intressit mukaan lukien.   

YVA-menettelyssä on selvitetty alueen maankäytön suunni-telmat sekä nykyinen maankäyttö. Vaikutusten arvioinnissa on huomioitu hankkeen vaikutukset alueen virkistyskäyt-töön sekä Puolustusvoimien intressit. 

9 

MAISEMA 
Vuohijärven rantaan suunniteltu pintavesipumppaamo vaa-tii myös maastossa tapahtuvaa arviointia ja mielellään valo-kuvia, joihin rakenteet sijoitetaan. Myös imeytysaltaiden osalta valokuvat paikoista ja altaiden sovitus niihin olisi suositeltavaa tehdä maisemavaikutuksia havainnollista-maan.   

Pumppaamorakennuksen ja imeytysaltaiden maisemavai-kutuksia on havainnollistettu esittämällä vastaavista raken-nuksista otettuja valokuvia sekä periaatekuvia.   

4, 11 

IHMISET 
Elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutusten arvi-oinnissa on tärkeää ottaa huomioon paikallisten asukkaiden mielipiteet ja kokemukset.   

Mielipiteet ja kokemukset on huomioitu ihmisten elinoloi-hin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutuksien arvioinnissa. 17 

ILMANLAATU 
Haittojen minimoimiseksi on syytä tarkastella toimenpi-teitä, joilla ehkäistään pölyn leviämistä ympäristöön Hankkeen vaikutukset ilmanlaatuun on selvitetty ja pölyä-misen ehkäisevät toimenpiteet on esitetty YVA-selostuk-sessa.   

18.3 
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YHTEYSVIRANOMISEN LAUSUNTO HUOMIOIMINEN YVA-MENETTELYSSÄ KAPPALE 
LUONNONVAROJEN HYÖDYNTÄMINEN 
Arviointiselostuksessa tulee tarkastella myös siitä näkökul-masta, millä tavoin hanke vaikuttaa alueen luonnonpohja-veden ja sen kestävän käytön hyödyntämiseen. Luonnon-pohjavedellä on jo itseisarvo sinänsä ja Selänpäänkangas on erittäin merkittävä pohjavesiesiintymä.  Tekopohjaveden muodostaminen kyseisellä alueella on tässä suhteessa risti-riidassa luonnonvarojen, tässä tapauksessa alueen luon-nonpohjaveden, kestävän käytön kannalta.  

YVA-selostuksessa on tarkasteltu hankkeen vaikutuksia luonnonpohjaveden hyödyntämiseen sekä sen yhteisvaiku-tusten muiden pohjavedenottohankkeiden kanssa. 
9, 13, 19 

Arviointiselostuksessa tulee esittää selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen suhteesta hankkeen kannalta olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin (vrt. mm. vesienhoidon toimen-pideohjelma).  

Hankkeen vaikutuksia luonnonvaroihin ja suunnitelmiin sekä ohjelmiin on arvioitu. 9, 13, 14, 15, 16, 18.1, 19.3 

SUUNNITELMAT JA OHJELMAT 
Hankesuunnittelussa ja vaihtoehtotarkastelussa tulee ottaa huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet on huomioitu ar-vioinnissa. 9 

EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
Keskeiset kysymykset liittyvät mm. pohjaveden laatuun, hankkeen vaikutusalueella sijaitsevien yksityisten kaivojen antoisuuteen sekä luontoon kohdistuvien haitallisten vaiku-tusten rajoittamiseen.  

Hankkeen vaikutukset pohjaveden laatuun, kaivoihin ja luontoon on arvioitu. 13, 15 

Arviointiselostuksessa tulee tarkastella hankkeen ympäris-tövaikutusten arviointiin liittyviä epävarmuustekijöitä, joilla voi olla merkitystä esim. haitallisten aineiden päästöihin le-viämiseen ja ympäristö- ja terveysvaikutuksiin.  

Epävarmuustekijät on huomioitu vaikutusten arvioinnissa ja on tunnistettu ja esitetty. Ympäristöriskit on esitetty pohjavesiä käsittelevässä kappaleessa 13 sekä riskejä käsit-televässä kappaleessa 21. 

9-17, 21 

HAITALLISTEN VAIKUTUKSIEN EHKÄISEMINEN 
Arviointiselostuksessa tulee tunnistaa ja käsitellä mahdolli-sista erityistilanteista (ympäristö- ja turvallisuusriskit, on-nettomuusriskit, poikkeukselliset luonnonolot ym.) aiheu-tuvia ympäristövaikutuksia sekä toimenpiteitä /varautu-mista eritystilanteisiin niistä aiheutuvien mahdollisten hai-tallisten vaikutusten lieventämiseksi.  

Hankkeeseen liittyvät mahdolliset ympäristöriskit on tun-nistettu. Haitalliset vaikutusten ehkäisy- ja lieventämiskei-not on esitetty kunkin vaikutusarvion yhteydessä. 
13, 19, 21 
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9 MAANKÄYTTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE 
9.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Hankkeeseen liittyvien rakenteiden rakennuspaikkojen kohdalla, nykyisin pääosin metsätalouskäy-tössä olevat alueet muuttuvat pohjaveden tuotannon alueeksi, millä voi olla vaikutuksia alueen virkistyskäyttöön, luonnonoloihin, metsätalouteen ja luonnonoloihin riippuen hankkeessa suoraan käyttöön otettavien tai hankkeen toiminnan seurauksena välillisesti muuttuvien alueiden ominais-piirteistä. Rakennettavia alueita lukuun ottamatta maankäyttö jatkuu entisellään hankealueella ja sen ympäristössä. Välillisiä vaikutuksia maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen hankkeesta voi aiheutua lähinnä pohjavesiolosuhteissa mahdollisesti tapahtuvien muutosten kautta. 
9.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Vaikutusten arvioinnissa on lähtötietona käytetty voimassa ja vireillä olevia maankäytön suunni-telmia sekä niihin liittyviä ympäristöselvityksiä, valo- ja ilmakuvia, karttatarkasteluja sekä YVA–ohjelmasta, yleisötilaisuudesta ja tupaillasta saatua palautetta.  
Vaikutusten arviointia varten on selvitetty alueen asutus, nykyinen ja suunniteltu maankäyttö, alu-etta koskevat oikeusvaikutteiset kaavat ja muut maankäyttösuunnitelmat sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Vaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu hankkeen soveltuvuutta ja vaiku-tuksia alueen nykyiseen ja suunniteltuun maankäyttöön sekä yhdyskuntarakenteeseen. Vaikutuk-sen merkittävyyden arvioinnissa on kiinnitetty huomiota suunnittelualueella olevien maankäyttö-muotojen seudulliseen arvoon ja harvinaisuuteen. Erityistä huomiota on kiinnitetty hankkeesta ai-heutuviin maankäyttörajoituksiin hankkeen rakentamisalueilla ja niiden lähiympäristössä. Lisäksi on tarkasteltu edellyttääkö hanke mahdollisten olemassa olevien kaavojen osalta menettelyllisiä toimenpiteitä, kuten kaavamuutoksia. 
Lisäksi on tarkasteltu hankkeesta yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön kohdistuvia vaikutuk-sia maakunnallisten ja valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden toteutumisen kannalta. Maan-käyttöön ja rakennettuun ympäristöön kohdistuvat vaikutusarvioinnit on laadittu asiantuntija-ar-viona. 

9.3 Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT, Vnp 30.11.2000, Vnp 13.11.2008) ovat osa maan-käyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Maankäyttö- ja raken-nuslain 24 §:n mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Valta-kunnallisista alueidenkäytöntavoitteista päättää valtioneuvosto, joka päätti 13.11.2008 tarkiste-tuista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet kos-kevat alue- ja yhdyskuntarakennetta, elinympäristön laatua, yhteysverkostoja, energiahuoltoa, luonto- ja kulttuuriperintöä sekä luonnonvarojen käyttöä. Tavoitteet on jaettu yleis- ja erityista-voitteisiin asiasisällön perusteella.  
Tähän hankkeeseen liittyvät erityisesti seuraavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet: 
 Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpai-lukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä mahdollisimman hyvin ole-massa olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voi-mavarojen kestävää hyödyntämistä. Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin. 
 Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava terveellisen ja hyvälaatuisen veden riittävä saanti ja se, että taajamien alueelliset vesihuoltoratkaisut voidaan toteuttaa. Lisäksi alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon jätevesihaittojen ehkäisy.  
 Alueidenkäytössä edistetään vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä.  
 Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet. Pohjavesien pilaantumis- ja muuttamisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle niistä pohjavesialueista, jotka ovat vedenhankinnan kannalta tärkeitä ja sovel-tuvat vedenhankintaan.  
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 Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että turvataan luon-nonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolville. 
 Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden monimuotoisuuden säilymistä. Ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualueiden sekä tarpeen mukaan niiden ja muiden arvokkaiden luonnonalueiden välillä edistetään.  
 Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä alueko-konaisuuksia tarpeettomasti pirstota. 
 Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tar-peet ja turvattava riittävät alueelliset edellytykset varuskunnille, ampuma- ja harjoitusalueille, varikkotoiminnalle sekä muille maanpuolustuksen ja rajavalvonnan toimintamahdollisuuksille. 

9.4 Nykytila 
9.4.1 Asutus 

Lähin asutuskeskittymä on Vuohijärven kylä Hunkerinromppujen pohjoispuolella noin 900 m etäi-syydellä suunnitelluista imeytysaltaista. Asutusta on myös imeytysaltaiden luoteispuolella Käpyky-lässä noin 300–400 m etäisyydellä ja Horpussa noin 700 m etäisyydellä (Kuva 9.1). Vuohijärven vedenottamoa lähimmät rakennukset sijaitsevat Horpun alueelle, noin 250 metriä länteen. Veden-ottamon koillispuolella lähimmät asuinrakennukset sijoittuvat 280 metrin etäisyydelle. 
Vuohijärven rantaan rakennettavan pintavesipumppaamon välittömään läheisyyteen sijoittuu asuinrakennus. Sen lisäksi Nöylösniemen kärjessä on kaksi vapaa-ajan asuntoa hieman yli 100 metrin etäisyydellä. 
Pintaveden siirtolinja Vuohijärven rantaan sijoittuvalta pumppaamolta imeytysaltaille on suunni-teltu kulkemaan olemassa olevia tielinjoja noudatellen Vuohijärven kylän läpi. Alle 100 metrin etäi-syydellä siirtolinjasta sijaitsee 25 asuinrakennusta ja yksi vapaa-ajan asunto. Olemassa oleva Vuo-hijärven vedenottamo sijaitsee noin 260 m etäisyydellä lähimmästä asutuksesta (Kuva 9.1). 
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Kuva 9.1. Asutuksen ja loma-asutuksen sijoittuminen hankealueella ja sen lähiympäristössä. 
Vuohijärvellä on mm. vuonna 2015 kulttuuri- ja luontotaloksi muutettu entinen kirkko, kauppa, neuvola, työväentalo ja uimala. Neuvolan yhteydessä toimii ikäihmisille suunnattu hyvinvointi-asema. Kouluja tai päiväkoteja Vuohijärvellä ei ole. Lähimmät laajemmat asutuskeskittymät ovat niin ikään Kouvolan kaupungissa sijaitsevat Voikkaa ja Valkealan kirkonkylä. Loma-asutus on kes-kittynyt Vuohijärven ranta-alueille (Maanmittauslaitos 2015). 

9.4.2 Maankäyttö 
Hunkerinromput on laaja metsäinen alue, joka kuuluu suurelta osin Selänpään-, Anttilan- ja He-vosojankankaan Natura-alueeseen. Alue soveltuu ulkoiluun, retkeilyyn, marjastukseen ja sienes-tykseen (Valtion ympäristöhallinto 2015). Imeytysaltaat on suunniteltu sijoitettavan olemassa ole-vien metsäteiden ja polkujen varteen ja pintaveden siirtolinja noudattamaan olemassa olevia tie-linjauksia (Kuva 9.1). 
Selänpäässä on Karjalan prikaatin harjoitusalue, joka käsittää pienlentokentän ja sen lähialueen. Alueella järjestetään koulutustapahtumia ja taisteluharjoituksia. Harjoitukset alkavat usein Selän-päästä ja etenevät kohti Vekaranjärveä. Alueella ajoneuvojen tankkaus on kielletty, mutta ajoneu-vot liikkuvat Selänpään lentokentän ympärillä. Itse lentokenttä on ilmailuyhdistysten käytössä eikä Karjalan prikaati käytä lentokenttää. Lisäksi alueella on panssariura, jota pitkin raskas kalusto kul-kee Selänpään harjoitusalueelle (Leppänen 2015, Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunnan lausunto Kymenlaakson Vesi Oy:n ja Kouvolan Vesi Oy:n Selänpään pohjavesihankkeen YVA-ohjelmasta (KASELY/1/07.04/2014) 17.3.2014). 
Hankealueen eteläpuolella, Selänpäänkankaan eteläosassa sijaitsevaa Selänpään lentokenttää käytetään kesäisin purjelento- ja moottoripurjelentotoimintaan. Kentällä on kesäaikaan myös ma-
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joitus- ja kahvilatoimintaa (Kouvolan seudun ilmailuyhdistys ry 2015). Savon rata Kouvolasta Ii-salmeen kulkee hankealueen länsi- ja pohjoispuolitse. Alueen tiestön nykytilaa on kuvattu kappa-leessa 10. 
Noin kilometrin etäisyydellä Hunkerinrompuista luoteeseen sijaitsee UPM:n Kalson kuusiviilutehdas ja voimalaitos. Tehdasalueen kaakkoispäässä on maisemoitu kaatopaikka. 
Hunkerinromppujen alueella on aiemmin sijainnut VR:n pistoraide (Kouvolan rakennus- ja ympä-ristölautakunnan lausunto Kymenlaakson Vesi Oy:n ja Kouvolan Vesi Oy:n Selänpään pohjave-sihankkeen YVA-ohjelmasta (KASELY/1/07.04/2014). 

9.5 Suunniteltu maankäyttö 
9.5.1 Maakuntakaava 

Hankkeen alueella on voimassa Kymenlaakson maakuntakaava, maaseutu ja luonto. Ympäristömi-nisteriö on vahvistanut kaavan 14.12.2010 (Kuva 9.2) (Kymenlaakson liitto 2010a). Selänpään-kangas on kokonaisuudessaan merkitty maakuntakaavassa tärkeäksi pohjavesialueeksi (pv). Suunnittelumääräyksen mukaan aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, että pohja-veden laatu ei niiden vaikutuksesta heikkene. 
Suunnitellut imeytysaltaat sijoittuvat maakuntakaavassa arvokkaan geologisen muodostuman alu-eelle (ge 1553, Selänpäänkangas, harju). Imeytysallas 1 sijoittuu sen lisäksi myös Natura 2000-ohjelman alueeksi merkitylle alueelle (nat 1155, Selänpään-, Anttilan- ja Hevosojankankaan Na-tura-alue). Ge-alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ei saa aiheuttaa kauniin maisema-kuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tu-houtumista tai huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia ominaisuuksia luontosuhteissa. Na-tura-alueisiin rajoittuvien alueiden maankäyttöä suunniteltaessa ja toteutettaessa tulee luonnon-suojelulain mukaisesti ottaa huomioon Natura-alueet ja niiden luontoarvot. 
Pintaveden siirtolinja Vuohijärven pintavesipumppaamolta imeytysaltaille kulkee olemassa olevia tielinjauksia noudattaen taajamatoimintojen alueeksi (A) merkityn Vuohijärven kylän halki. Osittain samaa reittiä siirtolinjan kanssa kulkee maakuntakaavaan merkitty ylimaakunnallinen pyöräily-reitti. Siirtolinja risteää maakuntakaavaan merkittyä päävesijohtoa sekä Vuohijärven rannan tun-tumassa päärataa. Taajamatoimintojen alueen eteläpuolella siirtolinja sivuaa yhdyskuntateknisen huollon aluetta (ET), jolle Vuohijärven vedenottamo sekä kaksi pohjoisinta imeytysallasvaihtoehtoa sijoittuu. Merkinnällä ET on osoitettu maakunnallisen vesihuollon kannalta tärkeät vedenotto- ja imeytysalueet. Kaavamääräyksen mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon vesiensuojelunäkökohdat siten, ettei ET-alueen käyttöä vedenhankintaan vaaranneta. 
Pintavesipumppaamo sijaitsee alueella, jolla ei maakuntakaavassa ole merkintöjä. Sen sijaan Vuo-hijärvi, josta vesi otetaan hankkeen tarpeeseen, on merkitty maakuntakaavaan vedenhankinnan kannalta arvokkaana pintavesialueena (w). Merkinnällä turvataan koko maakunnan vedenhankin-nan kannalta tärkeimpiä pintavesialueita ja osoitetaan valtioneuvoston päätöksen mukaiset ”eri-tyistä suojelua vaativat vesistöt”. Kaavamääräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on vesiensuojelunäkökohdat otettava huomioon siten, ettei vesialueen käyttöä ve-denhankintaan vaaranneta. Vuohijärvellä kulkee veneväylä ja sen rannalle Horppuun on maakun-takaavaan merkitty maakunnallisesti merkittävä veneilyverkoston osana toimiva luonnonsatama (virkistyskohde, luonnonsatama). 
Hankealueen eteläpuolinen Selänpään lentokenttä on osoitettu puolustusvoimien alueena (EP), jonne yleisön pääsy on rajoitettu. 
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Kuva 9.2. Ote Kymenlaakson maakuntakaavasta, maaseutu ja luonto (Kymenlaakson liitto 2010a). Kaavakartassa oleva Natura-alueen pisteytetty rasteri sisältyy myös harjujensuojeluohjelman alueelle, joka on puolestaan merkitty viivoitetulla rasterilla. 
Kymenlaakson liitto on lausunnossaan Kymenlaakson Vesi Oy:n ja Kouvolan Vesi Oy:n Selänpään pohjavesihankkeen YVA-selostuksesta (KASELY/1/07.04/2014) vuonna 2015 todennut kyseisessä hankkeessa suunnitellun pohjaveden hankinnan, pintaveden oton ja suojaimeytysalueiden raken-tamisen suunnittelualueella edistävän voimassa olevien Kymenlaakson maakuntakaavojen tavoit-teiden toteutumista. Maakuntakaavassa esitetyt suunnittelumääräykset edellyttävät, että yksityis-kohtaisen suunnittelun yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota mm. alueiden luonto- ja mai-sema-arvoihin.  
Kymenlaakson maakuntakaavan ajantasaisuutta on Kymenlaakson liiton toimesta arvioitu vuonna 2015. Arvioinnin yhteydessä mainittiin mahdolliset kaavan tarkennustarpeet vesijohtolinjausten tarkentuessa Selänpään pohjavedenottamon toteutuksen edetessä. Vuohijärven todettiin olevan osin Etelä-Savon maakunnan puolella, minkä vuoksi maakuntakaavamerkinnät tulee yhtenäistää (Kymenlaakson liitto 2015). 

9.5.2 Yleiskaavat 
Pohjoispuolella Vuohijärven ranta-alueella on voimassa Valkealan pohjoisosan rantayleiskaava, joka tuli lainvoimaiseksi 7.10.2009 (Kuva 9.3). Hankkeen imeytysaltaiden, raaka- tai pohjaveden siirtolinjojen, vedenottamon tai pintavesipumppamon sijoituspaikat eivät sijaitse yleiskaavoitetuilla alueilla. 
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Kuva 9.3. Ote Valkealan pohjoisosan rantayleiskaavasta hankealueen pohjoispuolella (Kouvolan kaupunki 2015a). 
 

9.5.3 Asemakaavat 
Imeytysaltaat on suunniteltu asemakaavoitetun alueen ulkopuolelle. Vuohijärven vedenottamo si-joittuu Vuohijärven rakennuskaavan muutoksen yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennus-ten ja laitosten alueelle (ET) ja pintavesipumppaamo sijaitsee Vuohijärven rakennuskaavan rauta-tiealueella (LR). Rakennuskaava on maalaiskunnissa käytössä ollut vanha kaavamuoto. Uuden maankäyttö- ja rakennuslain myötä vanhat rakennuskaavat tulivat voimaan asemakaavoina 1.1.2000. Pintaveden siirtolinjat on suunniteltu sijoitettaviksi asemakaavan liikenne- ja katualueille (Kuva 9.4). 
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Kuva 9.4. Ote Kouvolan ajantasa-asemakaavasta (Kouvolan kaupunki 2016).  
 

9.5.4 Muut hankkeet  
Suunniteltu Selänpään tekopohjavesihanke edistää Kymenlaakson maakuntaohjelman 2014-2017 tavoitteiden toteutumista, mikä on todettu myös Kymenlaakson liiton vuonna 2015 Kymenlaakson Vesi Oy:n ja Kouvolan Vesi Oy:n Selänpään pohjavesihankkeen YVA-selostuksesta (KA-SELY/1/07.04/2014) antamassa lausunnossa. Selänpään tekopohjavesihankkeen liittymistä muihin hankkeisiin ja yhteisvaikutuksia niiden kanssa on käsitelty kappaleessa 0. 

9.6 Vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen 
9.6.1 Vaikutukset nykyiseen maankäyttöön 
Koeimeytyksen aikaiset vaikutukset 

Suunniteltujen allasalueiden koeimeytystä varten kuljetetaan ja asennetaan sadetusjärjestelmä Hunkerinromppujen alueelle. Sadetus toteutetaan maanpäällisellä putkistolla, eli ts. koetta varten ei rakenneta imeytysaltaita, vaan sadetus toteutetaan suoraan maastossa. Kokeessa saatetaan imeyttää raakavettä kaikkien neljän allasvaihtoehdon alueilla. Koe tehdään yhdellä alueella kerral-laan, jonka jälkeen imeytysputkisto siirretään alueelta toiselle.  
Sadetuksella toteutettava koeimeytys rajoittaa maankäyttöä väliaikaisesti, yhteensä noin kuuden kuukauden ajan. Imeytysalueen pinta-ala on alustavasti noin 0,1-0,2 ha. Vaikutus on maankäytön rajoituksen kannalta hyvin paikallinen ja lyhytaikainen, joten vaikutus voidaan pitää kokonaisuu-dessaan merkittävyydeltään vähäisenä. 
 



FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS  55      8.11.2016         

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi  
 Y-tunnus 2474031-0 Kotipaikka Helsinki 

 

Rakentamisen aikaiset vaikutukset 
Rakentamisvaiheessa imeytysaltaiden, uusien pohjavesikaivojen, pintavesipumppaamon, huolto-teiden ja siirtolinjan työmaa-alueen käyttöön kohdistuu rajoitteita. Imeytysaltaiden ja uusien ve-denottokaivojen rakennuspaikoilla hankevaihtoehdosta riippuen kaikkiaan noin 0,8 ha laajuinen ala raivataan puustosta ja poistuu metsätalous- ja virkistyskäytöstä. Imeytysaltaan rakentaminen kes-tää arvion mukaan noin neljä viikkoa. Pintavesipumppaamon rakentaminen kestää noin neljä kuu-kautta. Kaiken kaikkiaan rakentaminen on siis lyhytaikaista ja siihen liittyvä tavanomainen työ-maahäiriö on merkittävyydeltään vähäistä. 
Noin 3,3 km pituisen siirtolinjan rakentamiseen tarvittava työalue on leveydeltään noin 20 metriä, eli yhteensä noin 0,3 ha. Työalueelta raivataan puusto ja pintakasvillisuus. Putken asentamiseen käytettävä kalusto ja raskaat ajoneuvot edellyttävät työmaatietä. Suunniteltu putkilinja tulee alus-tavan suunnitelman mukaan sijoittumaan suurelta osin olemassa olevan maantieverkoston varrelle sekä metsäisellä osuudella mahdollisuuksien mukaan metsäteiden varrelle. Paikoin voi olla, että putkikaivannon viereistä olemassa olevaa tietä joudutaan leventämään. Vähäliikenteiset maantiet ja yksityistiet voidaan alittaa kaivamalla tie auki, mikä edellyttää tilapäisten ajojärjestelyiden ra-kentamista. Rakentamisen jälkeen tiet ennallistetaan. Rakentamisen aikainen työmaaliikenne voi rajoittaa käytettävien tieyhteyksien käyttöä esimerkiksi maanviljelyyn ja metsätalouteen. Vaikutus paikalliseen maankäyttöön voidaan sen takia luonnehtia lyhytaikaiseksi ja paikalliseksi. Rakenta-misen aikaiset vaikutukset liikenteeseen on arvioitu erikseen kappaleessa 10. 
Rakentamisen aikaiset vaikutukset nykyiseen maankäyttöön ovat suurimmat vaihtoehdossa 3, jossa rakennetaan eniten imeytysaltaita ja samalla huoltotie- ja siirtolinjaverkosta tulee laajin. Vastaavasti vaikutukset ovat pienimmät vaihtoehdossa 1. Suuressa mittakaavassa voidaan kuiten-kin todeta, että hankkeen rakentamisen aikaiset haitalliset vaikutukset rajoittuvat vaihtoehdosta riippumatta suhteellisen pienelle alalle, noin 1 ha, ja nykyiseen maankäyttöön kohdistuvat lähinnä metsätalouteen ja virkistyskäyttöön ja ne arvioidaan olevan kaikissa hankevaihtoehdoissa merki-tykseltään vähäisiä. 

Toiminnan aikaiset vaikutukset 
Lukuun ottamatta hankkeessa rakennettavia alueita, maankäyttö jatkuu toiminnan aikana entisel-lään hankkeen ympäristössä. Rakenteiden myötä maankäyttö muuttuu luonnontilaisesta rakenne-tuksi ympäristöksi ja vedenottamon ja imeytysaltaiden alueella liikkuminen estetään aidalla tur-vallisuuden sekä ilkivallan estämisen takia. Muutokset maankäyttöön ovat kokonaisuudessaan pinta-alaltaan pieniä eivätkä ne merkittävästi vaikuta liikkumiseen tai muuhun virkistystoimintaan alueella. 
Rakennettava tiestö, etenkin metsäisillä alueilla, parantaa hieman alueella liikkumista hyödyttäen alueen metsätalous- ja virkistyskäyttöä. Siirtolinjan pysyvälle käyttöoikeusalueella (10 metriä) ei saa rakentaa rakennuksia eikä istuttaa puita tai pensaita. Hankkeesta vastaavan tulee hankkia omistus- tai käyttöoikeus siirtolinjan maa-alueisiin. Yleensä kysymykseen tulee käyttöoikeuden lu-nastaminen, mikä voi perustua vahvistettuun asemakaavaan tai lunastuslain mukaiseen lunastus-lupaan. Maankäyttö muuttuu pysyvästi siirtolinjaan liittyvien maanpäällisten rakenteiden (venttii-liasemat) kohdalla. Vaikutukset kiinteistöihin on käsitelty lisäksi kappaleessa 17; vaikutukset ih-misten elinoloihin, viihtyvyyteen ja elinkeinoihin. 
Vaikutukset nykyiseen maankäyttöön ovat suurimmat vaihtoehdossa 3, jossa rakennetaan eniten imeytysaltaita ja huoltotieverkostosta tulee laajin ja vastaavasti vaikutukset ovat pienimmät vaih-toehdossa 1. Vaikutukset jäävät vaihtoehdosta riippumatta kuitenkin hyvin vähäisiksi. 
Tekopohjavesihankkeen vaikutuksia pohjavesipinnan tasoon on arvioitu mallintamalla (kappale 13). Arvion mukaan vaihtoehdon 3 suuren imeytettävän raakaveden määrän takia aiheuttaisi poh-javeden purkausta imeytysaltaiden pohjoispuolella sijaitsevassa suppakuopassa. Muissa vaihtoeh-doissa 1 ja 2 imeytysmäärät ovat pienemmät ja vastaavaa ongelmaa ei siten pääsisi syntymään. Muita merkittäviä vaikutuksia pohjavesialueeseen ei synny. Suppakuopalla on luonnonsuojelun nä-kökulmasta arvoa ja siihen kohdistuvia vaikutuksia on käsitelty tarkemmin kappaleissa 16 ja 17.  
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9.6.2 Hankkeen suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 
Hankkeella pyritään turvaamaan Kouvolan vesi Oy:n palvelualueen vedenhankintaa, mikä osaltaan tukee valtakunnallisen alueidenkäytön tavoitetta terveellisen ja hyvälaatuisen veden riittävä saan-nin turvaamisessa ja taajamien alueellisten vesihuoltoratkaisujen toteuttamisessa. Hanke on myös valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti suunniteltu siten, että pohja-ja pintavedet eivät merkit-tävästi heikkene. 
Tekopohjavesihankkeessa voidaan myös alueidenkäytön tavoitteiden mukaisesti merkittävästi hyödyntää olemassa oleva infrastruktuuria. Raakaveden siirtolinja sijoitetaan pitkälti olemassa ole-vaa tieinfraa pitkin, jota voidaan hyödyntää myös rakentamisessa. Tämä vähentää maankäytön, kuten talousmetsien, kiinteistöjen ja luonnon elinympäristöjen pirstoutumista verrattuna tilantee-seen, jossa rakennetaan neitseellisessä maastossa. Hankkeessa hyödynnetään lisäksi olemassa olevaa Vuohijärven vedenottamoa ja siihen liittyvää infrastruktuuria. 
Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat luonnon pinta-alojen menetykset rajoittuvat rakennuspai-koille ja niiden lähiympäristöön eivätkä vaikutukset ole YVA:ssa tehtyjen arvioiden mukaan mer-kittäviä.  
Hankkeella ei ole vaikutuksia alueidenkäyttötavoitteissa mainittuihin maanpuolustuksen ja rajaval-vonnan toimintamahdollisuuksiin. 

9.6.3 Vaikutukset suunniteltuun maankäyttöön 
Hankkeen suhde maakuntakaavaan 

Maakuntakaavassa Selänpään pohjavesialueelle on osoitettu Hurpun ja Halisenromppujen maa-kunnallisen vesihuollon kannalta tärkeät vedenotto- ja imeytysalueet (ET). Suunnitellut imeytysal-taat eivät sijoitu näille alueelle, mutta pohjavedenotto ja mahdollinen uusien vedenottokaivojen rakentaminen tapahtuvat Hurpun vedenotto- ja imeytysalueella sijaitsevalla Vuohijärven vedenot-tamolla.  
Itäisempien imeytysaltaiden aluetta koskee harjujensuojeluohjelmaan perustuva maakuntakaavan ge-merkintä. Ge-alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ei maakuntakaavan suunnittelu-määräyksen mukaan saa aiheuttaa kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista tai huomattavia tai laajalle ulottu-via vahingollisia ominaisuuksia luontosuhteissa. Kokonaisuudessaan imeytysaltaiden maisemavai-kutukset sekä vaikutukset harjujensuojeluohjelma-alueen geologisiin ja geomorfologisiin piirteisiin ovat vähäisiä, ja niitä voidaan vähentää hyvällä suunnittelulla. Tarkemmat suunnitelmat harjujen-suojeluohjelman arvojen huomioon ottamisesta tehdään hankkeen jatkosuunnittelun yhteydessä. Myös luontovaikutusten määrään ja laatuun voidaan vaikuttaa mm. tie- ja putkilinjausten hyvällä suunnittelulla. 
Hankkeen vaikutuksia Natura 2000 –alueisiin on tarkasteltu erillisessä Natura-arvioinnissa (kts. kappale 17) ja siinä todetaan, että hankkeesta ei Natura-alueella aiheudu välillisiä vaikutuksia pohjaveden pinnan tason noususta johtuvia muutoksia maaperän kosteuteen tai paikallisina pur-kauksina. Yksi imeytysallas sijaitsee Natura-alueella, mutta se ei vaikuta merkittävästi sen ehey-teen. 
Pintaveden imeytys ja pohjaveden/tekopohjaveden otto pyritään hankkeessa toteuttamaan siten, ettei pohjaveden laatu Selänpään tärkeällä pohjavesialueella heikkene. Imeytyksessä käytettävä pintavesi otetaan hankkeessa Vuohijärvestä, joka on maakuntakaavassa merkitty vedenhankinnan kannalta arvokkaaksi pintavesialueeksi (W). Pintavesipumppaamo sijaitsee alueella, jolla ei maa-kuntakaavassa ole merkintöjä. Pintaveden siirtolinja voidaan toteuttaa siten, ettei sillä ole vaiku-tuksia maakuntakaavan merkintöjen mukaisiin toimintoihin. 
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Kuva 9.5. Imeytysaltaille johtavien yhdysteiden rakentamisessa hyödynnetään olemassa olevaa metsätieverkostoa mahdollisimman paljon. Kuva on otettu Hunkerinromppujen alueelta (kuva: Mattias Järvinen / FCG). 
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Kokonaisuudessaan millään hankkeen vaihtoehdoista ei ole merkittäviä ristiriitoja maakuntakaavan kanssa, kunhan varmistutaan siitä, ettei pohjaveden laatuun ja määrään kohdistu merkittäviä hai-tallisia vaikutuksia. 
Hankkeen suhde yleiskaavoihin 

Hankkeen toimintojen sijoituspaikkojen alueella ei ole voimassa yleiskaavoja, eikä hankkeella ole vaikutuksia yleiskaavoihin. 
Hankkeen suhde asemakaavoihin 

Imeytysaltaiden ja vedenottokaivojen sekä niihin liittyvien teiden, putkilinjojen ja muiden raken-teiden tai siirtolinjojen rakentaminen ei edellytä asemakaavan laatimista. Vedenottokaivot raken-netaan Vuohijärven rakennuskaavan muutoksen yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien raken-nusten ja laitosten alueelle (ET) Vuohijärven vedenottamon yhteyteen. Imeytysaltaat on suunni-teltu asemakaavoitetun alueen ulkopuolelle. Pintaveden siirtolinjat on suunniteltu sijoitettaviksi asemakaavan liikenne- ja katualueille. 
Pintavesipumppaamo sijoittaminen Vuohijärven vanhan rakennuskaavan rautatiealueelle (LR) ei Kouvolan kaupungin mukaan aiheuta ristiriitaa kaavoituksellisesta näkökulmasta.  

9.7 Haitallisten vaikutusten lieventäminen 
Maankäyttövaikutusten määrään ja laatuun voidaan vaikuttaa hyvällä suunnittelulla. Hankkeeseen liittyvä rakentaminen voidaan ajoittaa siten, että rakentamisen aikaiset haitat esimerkiksi virkis-tyskäytölle ja muulle maankäytölle ovat mahdollisimman vähäisiä. Rakentamisen aikataulusta voi-daan neuvotella maanomistajien kanssa. Putkilinjojen rakentamisessa voidaan merkittävissä mää-rin hyödyntää olemassa olevia rakennettuja linjauksia ja välttää uusien puuttomien maastokäytä-vien rakentamista. 

9.8 Arvioinnin epävarmuustekijät 
Maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvien vaikutusten arviointiin liittyy epävarmuus-tekijöitä johtuen lähtötietojen ja suunnittelun (tekniset ratkaisut, rakenteet, toimintojen sijoittelu) yleispiirteisyydestä. Nykytilan arvioinnissa epätarkkuutta voivat aiheuttaa myös mahdolliset puut-teet käytössä olleen pohjakartta-aineiston (Maanmittauslaitos 2015) ajantasaisuudessa.  

9.9 Yhteenveto vaikutuksista 

 

Hankkeen keskeiset vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntaraken-teeseen: 
 Rakentamisen sekä toiminnan aikaiset haitalliset vaikutukset nykyiseen maankäyt-töön kohdistuvat lähinnä metsätalouteen ja virkistyskäyttöön ja ne ovat merkittävyy-deltään vähäisiä. 
 Hanke tukee tai ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa pohjaveden hankinnan sekä pinta- pohja- ja luonnonsuojelun tavoitteiden tur-vaamisessa. 
 Hanke ei ole merkittävässä ristiriidassa maakunta-, yleis- tai asemakaavojen kanssa. 
 Pintavedenottamon sijoittaminen rakennuskaavan rautatieliikenteelle (LR) merkitylle alueella ei Kouvolan kaupungin mukaan aiheuta merkittävää ristiriitaa. 
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10 LIIKENNE 
10.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Selänpään pohjavedenottohankkeen liikennevaikutukset syntyvät pääasiassa rakentamisen aikana hankkeen vaatimista kuljetuksista sekä siirtolinjan rakennustöistä kylätien varressa. Toimintavai-heessa aiheutuu vain vähäistä ja ajoittaista huoltoliikennettä vedenottokaivoille, venttiiliasemille ja venttiilikaivoille, joilla käydään automaattihälytyksen tapahtuessa tarkistamassa tilanne. Ajo-neuvojen määrä vaikuttaa lähiympäristön liikennemääriin ja mahdollisesti liikenteen sujuvuuteen ja liikenneturvallisuuteen. 
10.2 Lähtötiedot ja menetelmät 

Liikennevaikutuksia on tarkasteltu arvioimalla koeimeytykseen, rakentamiseen ja toimintaan liitty-vän liikenteen määrät ja käytetyt reitit. Tarkastelualue käsittää koeimeytyskohteille, imeytysal-taille, pohjavedenottokaivoille sekä pintavesipumppaamolle johtavat kulkuyhteydet sekä siirtolin-jan ympäristöineen. Hankkeen vaatimien kuljetusten vaikutukset liikenteen sujuvuuteen, meluta-soon, turvallisuuteen ja viihtyvyyteen on arvioitu liikenteellisten muutosten ja tieverkoston nykyis-ten liikennemäärien perusteella. Lähtötietoina on käytetty Liikenneviraston Tierekisterin tietoja. Erityistä huomiota on kiinnitetty kuljetusreittien varrella sijaitseviin herkkiin kohteisiin, kuten asu-tukseen ja virkistysalueisiin. Hankkeen kuljetusten aiheuttama vaikutus liikenneturvallisuuteen kuljetusreiteillä on arvioitu tarkastelemalla onnettomuusalttiita kohteita.  Lisäksi on arvioitu liiken-nealueilla ja niiden läheisyydessä tehtävien rakennustöiden vaikutukset. Hankkeen liikenteelliset vaikutukset on arvioitu asiantuntija-arviona. 
10.3 Nykytila 

Kouvolan keskustasta on Selänpään suuntaan yhteys kantatietä 46, jolta käännytään yhdystielle 3662 ja edelleen seututielle 368, joka kulkee suunniteltujen imeytysaltaiden itäpuolella ja johtaa Vuohijärven kylään. Selänpään alueen länsipuolelta Vuohijärven kylään kulkee paikallistie 14609, Eli Vuohijärventie. Etelässä Selänpäänkangasta halkoo seututie 369. Savon rata Kouvolasta Iisal-meen kulkee Selänpäänkankaan pohjois- ja länsipuolella (Kuva 10.1). 
Hankealueelle johtavien tieosuuksien liikennemäärät Liikenneviraston Tierekisterin mukaan (Lii-kennevirasto 2015) on esitetty kuvassa (Kuva 10.1). Kouvola-Mikkeli välistä rata-osuudella tehtiin vuonna 2014 660 000 henkilöliikennematkaa ja kuljetettiin 2 454 000 t tavaraa (Liikennevirasto 2015b). 
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Kuva 10.1. Hankealueelle johtavat tiet ja niiden liikennemäärät (KVL=keskimääräinen vuorokausiliikenne, KVLras = raskaiden ajoneuvojen keskimääräinen vuorokausiliikenne, Liikennevirasto 2015a). 
Seututien 368 (Näkkimistöntie) ja paikallistien 14609 (Vuohijärventie) nopeusrajoitus on Vuohijärven taajaman kohdalla 50 km/h. Taajaman ulkopuolella on voimassa yleisrajoitus 80 km/h. Seututiellä 368 ja paikallistiellä 14609 ei ole kevyen liikenteen väyliä. Taajaman kohdalla on katuvalaistus. Tiet ovat asfalttipäällysteisiä. Seututielle 368 hankealueen itäpuolella ja Vuohijärven taajamassa on  vuosina 2005-2015 tapahtunut kahdeksan omaisuusvahinkoon johtanutta liikenneonnettomuutta. Onnettomuuksista neljä on ollut yksittäisonnettomuuksia ja yksi hirvikolari (Liikennevirasto 2016). 
Hankkeen kuljetusreitille sijoittuvia herkkiä kohteita ovat asutus sekä neuvola ja hyvinvointikeskus Vuohijärven taajamassa (kuvattu tarkemmin kappaleessa 9.4). Selänpäänkangas, imeytysaltaiden alue mukaan lukien, on lisäksi lähiasukkaiden virkistys-, marjastus ja sienestysmaastoa. 
Liikenneviraston Kymenlaakson Vesi Oy:n ja Kouvolan Vesi Oy:n Selänpään pohjavesihankkeen YVA-selostuksesta (KASELY/1/07.04/2014) vuonna 2015 antaman lausunnon mukaan tekopohja-vesihankkeen vaikutusalueella ei ole vesiliikenneväyliä. 

10.4 Vaikutukset liikenteeseen 
10.4.1 Koeimeytyksen aikaiset vaikutukset 

Koeimeytyksestä aiheutuu liikennettä sadetusjärjestelmän kuljetuksista sekä henkilöliikenteestä. Lisäksi imeytysputkiston asentamisessa käytetään kaivinkonetta. Koeimeytyksen kesto on yh-teensä noin kuusi kuukautta. Kokeeseen tarvittavien kuljetusten määrä on niin pieni, että liiken-teelle koituva haitta jää hyvin vähäiseksi. 
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10.4.2 Rakentamisen aikaiset vaikutukset 
Työmaa- ja kuljetusliikenne suuntautuu imeytysaltaille seututietä 368 (Näkkimistöntie) todennä-köisesti valtaosin etelästä tai Vuohijärven kylän läpi pohjoisesta. Pohjoisella reitillä liikenteelliset vaikutukset muodostuvat merkittävämmiksi niiden kohdistuessa asutukseen. Rakentamiseen liit-tyvä liikenne voi ajoittain heikentää liikenteen sujuvuutta. Kulkuyhteydet imeytysalueille on pyritty suunnittelemaan siten, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa alueen virkistyskäytölle ja viihtyisyydelle, esimerkiksi hyödyntämällä jo olemassa olevaa metsätiestöä.  
Suunniteltu siirtolinja sijoittuu nykyisten teiden yhteyteen kulkien Nöylösniemeen suunnitellun pumppaamon alueelta Mäyränpesäntielle, Hillosensalmentielle, josta se jatkuu eteläsuuntaan Näk-kimistöntielle, jonka varrella se jatkuu Vuohijärven taajaman läpi. Siirtolinjan rakentaminen lisää raskasta liikennettä rakennettavalla osuudella, kun linjan runkokomponentteja kuljetetaan pai-kalle. Lisäksi on muuta työmaaliikennettä, kuten muun muassa maa-ainesten kuljetuksia sekä henkilöliikennettä. Rakentamisalueelle tulee muuhun liikenteeseen vaikuttavia liikennejärjestelyjä. Myös katkoksia normaalisti käytettäviin kulkuyhteyksiin voi syntyä. Siirtolinjan rakennustyöt voivat heikentää alueen liikenneturvallisuutta. Linjan rakentaminen kestää noin neljä kuukautta.  
Vuohijärven vedenottamolle kuljetaan Vuohijärven kylältä erkanevaa Hiekkakujaa pitkin. Pohjave-denottokaivojen rakentamisen aiheuttama työmaaliikennelisäys Vuohijärven kylän ympäristössä on hyvin vähäistä, minkä vuoksi myös liikenteelliset vaikutukset jäävät merkityksettömiksi. 
Kaiken kaikkiaan hankkeen rakennusaikaiset vaikutukset ilmenevät lähinnä liikennemäärien lisään-tymisen aiheuttamana sujuvuus- ja viihtyisyyshaittana. Rakentamisen aikaiset haitalliset vaikutuk-set ovat paikallisesti lyhytaikaisia ja merkitykseltään vähäisiä. 
Rakennettavien altaiden. siirtolinjojen ja huoltoteiden pituudesta johtuen vaikutukset liikenteeseen ovat pienimmät vaihtoehdossa 1 ja suurimmat vaihtoehdossa 3. Merkittäviä eroja eri toteutusvaih-toehtojen vaikutuksissa ei kuitenkaan ole.  
Ennen hankkeen rakentamisvaihetta tullaan olemaan yhteydessä Liikenneviraston ltä-Suomen kunnossapitoon ja varmistetaan että rakentamistyöstä ei koidu merkittävää haittaa Savon radan liikenteelle. Teknisesti on mahdollista toteuttaa raakaveden siirtoputkea siten, että raideliikenne ei tarvitse keskeyttää asennustyön aikana. 
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Kuva 10.2. Seututie 368, eli Näkkimistöntie pohjoiseen päin kuvattuna (Kuva: Mattias Järvinen / FCG) 
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10.4.3 Toiminnanaikaiset vaikutukset 
Toiminnan aikainen liikenne muodostuu huoltoliikenteestä, joka on hyvin vähäistä. Pintavesipump-paamo, imeytysaltaat ja pohjavedenottokaivot tarkistetaan kuukausittain. Koska Hunkerinromp-pujen alueella on jo olemassa olevia pohjavesiputkia, joista mitataan pohjaveden pinnan korkeuk-sia, arvioidaan liikennemäärien hankealueen ympäristössä lisääntyvän vain muutamalla ajoneu-volla kuukausittain verrattuna nykyisiin huoltoliikennemääriin alueella. Siirtolinjasta aiheutuva huoltoliikenne on hyvin vähäistä. Kaiken kaikkiaan toiminnanaikaiset haitalliset liikenteelliset vai-kutukset ovat merkitykseltään hyvin vähäisiä. 

10.5 Haitallisten vaikutusten lieventäminen 
Rakennettaessa siirtolinjaa olemassa olevan tiestön yhteyteen voidaan haitallisia vaikutuksia lii-kenteen sujuvuuteen ja liikenneturvallisuuteen parantaa hyvällä liikenteenohjauksella ja hyvin suunnitelluilla työmaajärjestelyillä sekä riittävällä tiedotuksella. 

10.6 Arvioinnin epävarmuustekijät 
Arviointiin liittyy epävarmuustekijöitä johtuen lähtötietojen ja suunnittelun (tekniset ratkaisut, ra-kenteet, toimintojen sijoittelu) yleispiirteisyydestä. On lisäksi hankala ennustaa mistä suunnasta kuljetukset hankkeen rakennuspaikoille tapahtuvat. 

10.7 Yhteenveto vaikutuksista 

     

Hankkeen keskeiset vaikutukset liikenteeseen: 
 Rakentamisen aikaisesta liikennemäärien lisääntymisestä aiheutuva sujuvuus- ja viihtyisyyshaitta paikallisilla teillä on paikallista, lyhytaikaista ja merkitykseltään vä-häistä. 
 Toiminnan aikaiset liikenteelliset vaikutukset ovat merkitykseltään vähäisiä. 
 Hankkeella ei ole vaikutuksia Savon radan raideliikenteeseen. 
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11 MAISEMA JA KULTTUURIPERINTÖ 
11.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Hankkeen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön perustuvat tekopohjaveden muodostami-sen ja pohjavedenoton edellyttämien rakenteiden, kuten pumppaamoaseman rakentamisen ai-heuttamaan muutokseen maisemakuvassa. Siirtolinjat sijoitetaan maan alle teiden yhteyteen, mutta metsäisillä alueilla ne erottuvat puuttomina vyöhykkeinä. Näkyvimmät muutokset maise-massa ajoittuvat rakentamisvaiheeseen, mutta vaikutukset ovat tällöin lyhytaikaisia. Rakentami-sen aikana alueelta raivataan puustoa, tehdään maansiirtotöitä, jotka vaativat raskasta työmaa-kalustoa.  
11.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Lähtötietoina on käytetty selvityksiä mm. maisema-alueista, arvokkaista kulttuuriympäristöistä ja erityiskohteista. Vaikutusten arviointia varten selvitettiin valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat maisema-alueet sekä kulttuuriympäristöt sekä muinaisjäännökset. Lähtö-tietoina on käytetty Museoviraston rekisteriportaalia ja paikkatietoaineistoja, maakuntakaavan kartta-aineistoa ja selostusta sekä alueelle aiemmin tehtyjä selvityksiä. Maisemakuvaa on arvioitu olemassa olevan kirjallisuuden, alueelle tehtyjen aiempien selvityksien sekä karttojen ja ilmakuvien perusteella. 
Hankkeen vaikutuksia maisemaan on tarkasteltu yleispiirteisen maisema-analyysin perusteella. Maisema-analyysissä tarkastellaan karttojen ja ilmakuvien avulla mm. eri maisematekijöitä: kuten avoimia ja suljettuja maisematiloja, maiseman solmukohtia, mahdollisia häiriötekijöitä sekä mai-seman ja rakennetun ympäristön suhdetta. Maiseman sietokykyä on arvioitu tutkimalla hankkeen vaikutusalueen maiseman luonnetta: merkittävimpiä näkymäsuuntia, maisematilojen avoimuutta ja sulkeutuneisuutta sekä mahdollisia olevassa olevia maisemavaurioita. 
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Kuva 11.1. Hankkeen rakenteet ilmakuvapohjalla. Lähiympäristön asuin- ja lomarakennukset on korostettu punaisella ja vihreällä värillä. 

11.3 Maiseman yleiskuvaus 
Hankealue sijoittuu Suomen maisemamaakuntajaossa Itäisen Järvi-Suomen maisemamaakunnan Lounais-Savon järviseudulle, joka on pääosin ruhjelaaksojen muovaamaan moreenipeitteistä maata. Selänpää sijaitsee II:n Salpausselän reunamuodostuman sekä niihin liittyvien harjujaksojen alueella. Hankealueen eteläpuolella sijaitseva Selänpäänkankaan alue on toiseen Salpausselkään 



66   YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY       8.11.2016      

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi  
 Y-tunnus 2474031-0 Kotipaikka Helsinki 

 

kuuluva laaja delta-alue. Salpausselät ovat viimeisimmän jääkauden sulamisvesien kasaamia reu-namuodostumia, joihin liittyy usein muinaiseen vedenpinnan tasoon kerrostuneita suistoja eli del-toja.  
Vuohijärven rannalla sijaitsee Vuohijärven kylä ja Hunkerinromppujen länsipuolella Käpykylän asu-tusalue, urheilukenttä sekä valaistu kuntorata. Alueen kylien yhteydessä on vanhoja viljely- ja laidunlaaksoja, jotka sijoittuvat maastoltaan tasaisemmille savikoille. Selänteiden metsät ovat ha-vupuuvaltaisia ja pääosin metsätalouskäytössä. 
Tekopohjavesihankkeen suunnitellun pintavesipumppaamon alustava sijoituspaikka sijoittuu Nöylösniemen lounaspuoleisella rannalla, käytöstä poistetun Vuohijärven aseman pihapiirin. Pump-paamorakennuksen pohjoispuolella on lisäksi yksi asuinrakennus sekä kaksi vapaa-ajan asuntoa. Pumppaamosta etelään, siirtolinjan kanssa rinnakkain kulkevan Mäyränpesäntien varteen suunni-tellun siirtolinjan alueella on lehtomaista luontoa, joka on osin voimakkaasti kulttuurivaikutteista. Hillosensalmentien suuntaisesti sijoittuvalla siirtolinjaosuudella on harvahkoa mäntyvaltaista kan-gasmetsää. Vuohijärven keskustasta eteläkaakkoon, Näkkimistönmäentien varteen suunnitellun siirtolinjan alueella kasvillisuus on pääosin mäntyvaltaista, talouskäytössä olevaa tuoretta kangas-metsää. 

 
Kuva 11.2. Pintavesipumppaamo sijoitetaan alustavan suunnitelman mukaan Vuohijärven Nöylösnimen alueelle. Siirtolinja on merkitty Mäyränpesäntien varrelle (sininen katkoviiva), josta se jatkuu länteenpäin Hillosensalmentietä pitkin. 
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Kuva 11.3. Alustava raakaveden siirtolinja reitti sijoittuu Hillosensalmentien (kuvassa oikealla) varrelle ja pohjoisessa, ennen pumppaamoa, se siirtyy Mäyränpesäntien (kuvassa vasemmalla) varrelle (kuva: Google Maps). 

 
Kuva 11.4. Näkkimistönmäentien varteen suunnitellun siirtolinjan reitillä on mäntyvaltaista talouskäytössä olevaa metsää (kuva: Tiina Mäkelä / FCG). 
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Suunnitellut imeytysaltaat sijoittuvat Hunkerinromppujen alueelle, joka pääasiassa koostuu talous-käytössä olevaa tavanomaista mänty- ja sekametsää. Paikoin esiintyy myös rehevämpää tuoreen kankaan mäntyvaltaista metsää. Alueella on aikoinaan harjoitettu soranottoa, joka on paikoin muuttanut harjuluontoa. Alueella on paikoin myös suoritettu metsähakkuita ja harvennuksia, mikä näkyy esimerkiksi Viiskannan länsipuolisella metsäalueella varttuvana sekapuutaimikkona. Viis-kannan eteläpuolella puolestaan on uusia avohakkuualueita ja nuorta, harvennettua mäntykangas-metsää.  
Imeytysaltaiden 1 ja 2 alueella esiintyvä kasvillisuus on tuoretta mäntykangasta. Puustoa on har-vennettu. Altaan 2 alueella kasvillisuus on hieman rehevämpää. Puusto on havupuuvaltaista ja harvennettua. Imeytysallas 3 sijoittuu varttuneen koivu- ja mäntytaimikon alueelle. Imeytysallas 4 sijoittuu harvennetun, keski-ikäisen kasvatusmännikön. Imeytysaltaille johtavat siirtolinjat sijoit-tuvat metsäautoteiden pientareille, joiden metsät ovat tavanomaista ja reunavaikutteista kangas-metsälajistoa. Kasvillisuus on kuvattu tarkemmin luonnonoloja käsittelevässä kappaleessa 15. 

 
Kuva 11.5. Hunkerinromppujen alueella oleva metsätie. Alueen metsät ovat tavanomaisia ja metsätalouskäytössä. 
Hunkerinromppujen alueella on suuria korkeuseroja ja maanpinnankorkeus vaihtelee välillä 102,5–135 metriä merenpinnan yläpuolella. Alueella on lukuisia suppa-kuoppia, jotka ovat syntyneet hiek-kaan hautautuneiden jäälohkareiden sulaessa aineksen kerrostumisen jälkeen (Salonen ym. 2006).  Hunkerinromppujen supat ovat jopa noin 40 metriä syviä. Hunkerinromppujen suppa-alueet ovat metsäisiä ja siten pääosin suljettuja maisematiloja. Rinteissä, suppakuoppien reunoilla, avautuu kuitenkin paikoittain avoimia näkymiä kohti kuoppia. Suppakuoppien lisäksi erityisiä maisemalli-sesti ja geologisesti arvokkaita kohteita ei sijaitse hankkeen rakenteiden läheisyydessä. 
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Kuva 11.6. Hunkerinromppujen aluetta luonnehtivat syvät suppakuopat. Kuvan suppakuoppa sijaitsee imeytysallasvaihtoehdon 1 pohjoispuolella. Sen pohja on kosteahko ja koostuu paksusta rahkasammalkerroksesta. Näkymäyhteyttä supan reunalta kuoppaan on lähes olematon tiiviin puuston takia (Kuva: Mattias Järvinen / FCG). 

11.4 Arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt 
Hankealueelle ei sijoitu maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta merkittäviä kohteita. Seuraa-vissa kappaleissa on esitelty hankkeen läheisyydessä sijaitsevat arvokohteet. 

11.5 Valtakunnallisesti arvokkaat kohteet 
Hankealueelle tai sen vaikutusalueelle ei sijoitu valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Lä-hin kohde, Jaalan kirkonkylä (MAO050019) sijaitsee noin 15 kilometriä Selänpään alueesta lounaa-seen. 
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Kuva 11.7. Arvokkaat maisema-alueet ja kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet hankkeen läheisyydessä. 
Alle 10 kilometrin etäisyydelle hankealueesta sijoittuu kaksi valtakunnallisesti merkittävää raken-nettua kulttuuriympäristöä (Museovirasto 2009). 
Verlan teollisuusympäristö 
Verlan tehdas on ainutlaatuinen 1800- ja 1900-luvun vaihteen teollisuusmiljöö. Alueella sijaitseva puuhiomo ja pahvitehdas muodostavat eheän tehdaskokonaisuuden Suomen metsäteollisuuden varhaisvuosilta. Verla on valittu vuonna 1996 UNESCO:n maailmanperintökohteeksi ja se on val-takunnallisesti arvokas maisemanähtävyys. Kohde sijoittuu metsäiseen maastoon, noin kahdeksan kilometriä Selänpään alueesta lounaan-lännen suuntaan. 
Vekaranjärven kasarmialue 
Vekaranjärven kasarmialue on edustava esimerkki 1960-luvun betonikonstruktivismista ja se si-sältyy kansainvälisen DOCOMOMO-järjestön hyväksymään suomalaisen modernin arkkitehtuurin merkkiteosvalikoimaan. Varuskunta kuuluu 1960-luvulla perinteisistä kaupunkikasarmeista asu-tuksen ulkopuolelle rakennettuihin ns. korpivaruskuntiin. Vekaranjärven alue sijoittuu noin 10 km selänpään hankealueesta itään. 

11.5.1 Maakunnallisella tasolla arvokkaat kohteet 
Selänpään kulttuurimaisema 
Selänpään kylän kulttuurimaisema on Kymenlaakson maakuntakaavan maiseman tai kulttuuriym-päristön vaalimisen kannalta tärkeä alue sekä vuoden 1993 inventoinnin mukainen merkittäviin 
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rakennettu kulttuuriympäristö. Kyläalue sijaitsee II Salpausselällä muodostaen tasapainoisen ko-konaisuuden vanhoine kyläkeskuksineen, tiestöineen ja peltoaukeineen. Alueella on runsaasti 1800 - 1900 -lukujen vaihteesta säilyneitä asuin- ja ulkorakennuksia. Alue sijoittuu noin kolme kilometriä lounaaseen suunnitellusta tekopohjavesihankkeesta (Museovirasto 1993). 
Anttila 
Maakunnallisella tasolla arvokas Anttilan kylä on peräisin 1700-luvulta ja sen nykyisessä raken-nuskannassa on kerrostumaa 1800-luvun rakennuksista. Kylän ympäristössä on vanhaa laidun-maata (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 2008). Anttilan kulttuurimaisema sijoittuu noin kaksi kilometriä kaakkoon Selänpään hankealueesta. 
Pihlajasaari 
Pihlajasaaren kylän kulttuurimaisema sijoittuu noin kuusi kilometriä kaakkoon Selänpään tekopoh-javesihankkeesta. Asutus on keskittynyt harjumuodostumaa seurailevan tien varteen. Alueen vil-jelymaisemaa leimaavat suuret korkeuserot. 
Verla 
Valtakunnallisesti arvokas (RKY 2009) Verlan historiallinen teollisuusympäristö on Kymenlaakson maakuntakaavassa maiseman tai kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeä alue. Kohde kuu-luu myös vuoden 1993 inventoinnin valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympä-ristöihin. Kohde sijaitsee noin kahdeksan kilometriä Selänpään alueesta lounaislänteen. 
Selänpäänkangas 
Hanke sijaitsee geologisen muodostuman alueelle (ge 1553, Selänpäänkangas, Anttilankangas, Hevosenojankangas harju). Selänpäänkangas kuuluu myös valtakunnalliseen harjujensuojeluoh-jelmaan. Ge-alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ei saa aiheuttaa kauniin maisemaku-van turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhou-tumista tai huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia ominaisuuksia luontosuhteissa. 
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Kuva 11.8. Kymenlaakson POSKI-projektin yhteydessä kartoitettujen ja luokiteltujen arvokkaiden harjualueiden rajaukset. 

11.6 Muinaisjäännökset 
Muinaisjäännökset ovat ihmisten toiminnasta jääneitä kiinteitä tai irtaimia muinaisesineitä. Kaikki kiinteät muinaisjäännökset ovat Suomen muinaismuistolain (295/1963) mukaan rauhoitettuja, eikä niihin saa kajota ilman Museoviraston lupaa. Kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittä-minen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty ilman muinaismuistolain mukaista lupaa. Kiinteiksi muinaismuistoiksi lukeutuvat muun muassa maa- ja kivikummut, erilaiset kivirakennelmat ja kiveykset, vanhat haudat ja kalmistot, kalliomaalaukset ja -piirrokset. 
Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse muinaisjäännösrekisterin paikkatieto-aineistojen (Museovirasto 2016a) perusteella tunnettuja muinaisjäännöksiä. Lähin kohde on Rii-hiahon tervahauta, joka sijoittuu noin 450 metriä suunnitellun imeytysalueen itäpuolelle. Riihiaho sijaitsee Kauriosuon lounaispuolella. Haudan halkaisija on noin 13 m ja syvyys 2 m. Paikalla kasvaa nuorta haapaa ja kuusta.  
YVA-ohjelmasta saadun Museoviraston (2016b) lausunnon perusteella Selänpään alueella on tehty vuosina 2002 ja 2008 myös Valkealan kunnan esihistoriallisen ja historiallisen ajan inventoinnit, joiden yhteydessä paikalta ei ole todettu arkeologisia kohteita. Selvitysten, Lidar –kartta-aineiston sekä hankealueen sijainnin perusteella ei ole todennäköistä, että alueella sijaitsisi entuudestaan tuntemattomia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia kulttuuriperintökohteita. Selän-pään alueelle on tehty keväällä 2014 muinaisjäännösinventointi (Mikroliitti Oy 2014), jossa ei ole havaittu uusia muinaisjäänteitä.  
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11.7 Vaikutukset maisemaan ja kulttuurihistoriaan 
11.7.1 Koeimeytyksen aikaiset vaikutukset 

Ennen toiminnan aloittamista toteutettavan koeimeytyksen vaikutukset maisemaan kohdistuvat imeytysalueen lähiympäristön suljetussa metsämaisemassa noin kuuden kuukauden ajan. Vaiku-tukset maisemaan ovat lyhytaikaisia ja paikallisia, rajoittuen hyvin pienelle alueelle ja ovat mer-kittävyydeltään hyvin vähäisiä. 
11.7.2 Rakentamisen aikaiset vaikutukset 

Rakentamisvaiheessa työmaa-alueet ja -koneet, väliaikaiset varastointipaikat, kaivannot, läjitys-kasat sekä lisääntyvä liikenne muuttavat tilapäisesti maisemaan paikallisesti pumppaamon, siirto-linjan ja imeytysaltaiden alueilla. Siirtolinjan työmaa liikkuu Mäyränpesän- ja Näkkimistönteillä sekä Hunkerinromppujen alueella. Vaikutus maisemaan vastaa normaalia työmaata ja on lyhytai-kainen ja paikallinen ja merkitykseltään vähäinen. 
11.7.3 Toiminnanaikaiset vaikutukset 

Toiminnan aikana rakenteet, kuten imeytysaltaat, pumppaamo ja kaivot muuttavat maisemaa py-syvästi. Hankkeen toimintavaiheen aikana raakaveden siirtolinjan 10 metriä leveä puuton vyöhyke tulee näkymään etenkin metsäisessä maisemassa. Avoimessa ympäristössä siirtolinjalla ei ole mer-kittävää vaikutusta maisemakuvaan koska rakenteet sijoitetaan kokonaan maan alle. Siirtolinja sijoittuu alustavien suunnitelmien mukaan nykyisten teiden vierelle ja sen ympäristö koostuu ta-vanomaisista maisemaelementeistä. Ottaen huomioon maiseman talousmetsäluonteen sekä sen että siirtolinjan näkyvä osuus on puuton maastokäytävä, voidaan todeta, että maisemaan jäävät vähäisiksi. 

 
Kuva 11.9. Imeytysaltaan maisemavaikutukset rajoittuvat sen välittömään ympäristöön, pääasiassa suljettuun metsätilaan. Kuvassa esimerkki Virttaankankaan hankkeen imeytysaltaasta. 
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Alustavien suunnitelmien mukaan altaat 1, 2 ja 4 sijoittuvat tavanomaisen metsän suljettuun mai-semaan, joilta ei avaudu avoimia näkymäsuuntia ympäröiville alueille. Allas 3 on suunniteltu sijoi-tettavan nykyisin osittain puuttomalle (hakkuun takia) alueelle, jolloin altaan näkyvyys on laa-jempi. Toiminnan aikaiset vaikutukset maisemaan ovat vähäisimpiä vaihtoehdossa, jossa altaiden määrä on pienin (VE1) ja suurin jossa altaita on eniten (VE3), mutta vaikutukset tulevat niistä riippumatta olemaan paikallisia ja merkittävyydeltään vähäiset. 
Pintavesipumppaamo sijoittuu käytöstä poistetun Vuohijärven aseman pihapiirin sekä yhden asuin-rakennuksen välittömään läheisyyteen. Pumppaamorakennus tulee näkymään myös Vuohijärven suunnalta katsottaessa. Suunnitellun pumppaamon ulkonäkö ei ole teollisuusmainen, vaan tavan-omaisen varastorakennuksen näköinen ja sen arkkitehtuuri suunnitellaan sellaiseksi, että se istuu maisemassaan mahdollisimman hyvin. Nykyinen maisema ei ole luonnontilainen, eikä erityisen herkkä ko. muutoksille, ja vaikutus voidaan pitää merkittävyydeltään vähäisenä. 

 
Kuva 11.10. Vuohijärven rantaan suunnitellun pintavesipumppaamon alue (kuva: Tiina Mäkelä / FCG). 
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Kuva 11.11. Esimerkki Kuivalan rantavesipumppaamon rakennuksesta (Kuva: Petri Jokela / Tavase Oy). 
Imeytysaltaat ja osa raakaveden siirtolinjoista sijoittuvat maakuntakaavan geologisesti arvokkaalle ja valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan kuuluvalle alueelle. Rakenteet sijoittuvat talous-metsäalueille, jotka eivät ole maiseman näkökulmasta tavanomaisesta poikkeavaa. Suoraa näky-vyyttä ei ole alueella sijaitseviin suppa-kuoppiin. Näin ollen arvioidaan, ettei hanke merkittävästi vaikuta geologisesti arvokkaaseen harjumaisemaan. 
Lähtötietojen perusteella Selänpään tekopohjavesihankkeen vaikutusalueella ei sijaitse arvokkaita maisema-alueita, kulttuuriympäristöjä tai muinaisjäännöksiä. Lähin muinaisjäännöskohde sijoittuu noin 340 m etäisyydelle lähimmästä rakenteesta (siirtolinjasta), eikä rakentamisella näin ollen ar-vioida olevan suoria tai välillisiä haitallisia vaikutuksia kohteeseen. 
Kokonaisuudessaan tekopohjavesihankkeen toteuttamisen vaikutukset maisemaan jäävät hyvin vähäisiksi, sillä hankkeeseen liittyvät rakennelmat ja rakenteet ovat pääosin pieniä tai mata-lia/maanalaisia.  

11.8 Haitallisten vaikutusten lieventäminen 
Vuohijärven rantaan rakennettavan pumppaamorakennuksen haitallisia vaikutuksia maisemaan voidaan lieventää jatkosuunnittelun yhteydessä. Rakennuksen lopullinen sijainti tarkentuu hank-keen edetessä ja ulkoasu on suunniteltavissa alueen luonteeseen sopivaksi, maisemavaikutuksien vähentämiseksi. 

11.9 Arvioinnin epävarmuustekijät 
Vaikutusten arviointi perustuu olemassa oleviin lähtötietoihin ja aiemmin tehtyihin selvityksiin. Alu-eelle ei ole tehty maastotarkasteluun perustuvaan maisema-analyysiä. 
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11.10 Yhteenveto vaikutuksista 

   

Hankkeen keskeiset vaikutukset maisemaan ja kulttuurihistoriaan: 
 Vaikutukset maisemaan ovat vähäisiä, sillä hankkeeseen liittyvät rakenteet ovat pää-osin pieniä tai maanalaisia sekä suljetussa maisematilassa. 
 Vaihtoehtojen välillä ei ole merkittävää eroa maiseman kannalta, mutta vaikutukset ovat vähäisimpiä vaihtoehdossa 1 ja suurimpia vaihtoehdossa 3, rakennettavien imeytysaltaiden määrästä riippuen. 
 Hankkeen lähiympäristössä ei sijaitse arvokkaita maisema-alueita tai kulttuuriympä-ristöjä. Hankkeella ei ole haitallisia vaikutuksia arvokohteisiin. 
 Vaikutukset Selänpään geologisesti arvokkaaseen harjumaisemaan ovat vähäiset. 
 Hankkeen toteuttamisella ei ole haitallisia vaikutuksia muinaisjäännöksiin. 
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12 MAA- JA KALLIOPERÄ 
12.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Tekopohjavesihankkeen maaperään kohdistuvat suorat vaikutukset liittyvät imeytysaltaiden ja kai-vojen rakentamiseen sekä pintavesipumppaamolta imeytysaltaille toteutettavaan raakaveden siir-tolinjaan. Imeytysaltaiden osalta kaivettavat maamassat sijoitetaan altaiden reunoille. Siirtolinjan maamassat sijoitetaan linjan asentamisen jälkeen samaan kaivantoon.  
12.2 Lähtötiedot ja menetelmät 

Vaikutusten arviointia varten on selvitetty alueen nykytila olemassa olevien paikkatietoaineistojen, kirjallisuuden sekä alueelle aiemmin tehtyjen selvitysten perusteella. Lähtötietoina on käytetty Geologian tutkimuskeskuksen kartta-aineistoja ja paikkatietoaineistoja. Geologisesti arvokkaat kohteet on selvitetty alueen maankäytön suunnitelmien ja OIVA-paikkatietopalvelun aineistojen perusteella. Alueen korkeussuhteiden selvittämiseen ja kuvaamiseen on käytetty Maanmittauslai-toksen maastotietokannan paikkatietoaineistoja.  
12.3 Nykytilan kuvaus 
12.3.1 Kallioperä 

Hankealue sijoittuu Viipurin rapakivialueelle. Rapakivi on paikoin helposti rapautuvaa anorogee-nista (ei syntynyt vuorijonomuodostuksessa) graniittia. Tyypillisin rapakiven muoto on viborgiitti, jossa on halkaisijaltaan 2-5- cm:n pyöreähköjä alkalimaasälpä hajarakeita ja niitä ympäröivät pla-gioklaasikehät (Lehtinen ym. 1998).  
Kallioperä hankealueella on GTK:n (2014) paikkatietoaineistojen perusteella pyterliittiä, jossa al-kalimaasälpäovoidien ympärillä ei yleensä ole plagioklaasia. Selänpään pohjavesialueen kalliope-rästä suurin osa on pyterliittiä, etelässä on viborgiittiä ja porfyyristä rapakivigraniittia. 

 
Kuva 12.1. Kallioperä hankealueella ja sen läheisyydessä (GTK 2009). 
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12.3.2 Maaperä 
Hankealue sijoittuu II:n Salpausselän reunamuodostuman yhteyteen syntyneelle Selänpäänkan-kaan harjualueelle. Selänpään kohdalla reunamuodostumaan yhtyy kaksi niin sanottua syöttöhar-jua pohjoisluoteesta. Harjut ovat Suomessa tyypillisimpiä jäätikköjokien kerrostamia muodostu-mia. Harjujaksossa voi olla rinnakkaisia selänteitä tai se voi levittäytyä laaja-alaiseksi kentäksi, johon hautautuneet, jäätiköstä irronneet jäälohkareet muodostivat sulaessaan soikeita tai lähes pyöreitä kuoppia eli suppia. 

 
Kuva 12.2. Esimerkkikuva I:n Salpausselän poikkileikkauksesta Kouvolan Utin alueelta (GTK 2015a). 
II:n Salpausselkä syntyi mannerjäätikön reunan eteen 10 800–10 600 vuotta sitten, Selänpään-kankaan delta on muodostunut sulamisvesien kuljettamasta maa-aineksesta silloisen Baltian jää-järven pinnantasoon.  Hyvin kehittyneessä reunadeltassa, jollaisia on runsaasti Salpausselkien reu-namuodostumissa, erotetaan jyrkkä jäätikön puoleinen eli proksimaalinen ns. jäänkontaktirinne, josta deltan pinta viettää loivasti jäätiköstä poispäin eli distaalisuuntaan. Salpausselkien proksi-maaliosissa on moreenia ja usein myös suppia, kun taas distaaliosissa on pääasiassa lajittunutta ainesta, jonka paksuus voi olla useita kymmeniä metrejä (GTK 2005). 
Selänpään lounais-koillissuuntaisten Halisenromppujen ja pohjois-eteläsuuntaisten Hunkerinromp-pujen alueella on useiden suppakuoppien jakso, jolla maanpinnan korkeuserot vaihtelevat suures-tikin. Hunkerinromppujen supat ovat jopa noin 40 metriä syviä. Maanpinnankorkeus alueella vaih-telee välillä 102,5–135 metriä merenpinnan yläpuolella. Hunkerinromppujen suppa-alueet sijoittu-vat suunniteltujen imeytysaltaiden pohjoispuolelle. 
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Kuva 12.3. Maaperä hankealueella ja sen läheisyydessä (GTK 2013). 
Geologian tutkimuskeskuksen paikkatietoaineistojen (GTK 2013) perusteella valtaosa hankealueen maaperästä on karkearakeista maalajia, jonka päälajitetta ei ole selvitetty. Jäätikköjokien muo-dostamat kerrostumat koostuvat sorasta, hiekasta ja hiedasta, mutta hienojakoisimmat lajitteet puuttuvat kokonaan. Maa-aineksen raekoossa voi olla alueellisesti suuriakin vaihteluita.  Alueen pohjoisosassa sekä itä - ja länsipuolella on sekalajitteista maalajia (moreenia), joka sijoittuu muo-dostuman proksimaaliosaan (Salonen ym. 2006). 
Hankealue sijoittuu maanpinnanmuodoiltaan vaihtelevalle alueelle (Kuva 12.4). Vuohijärven ran-nalla sijaitseva pintavesipumppaamo on tasolla 77,5 m mpy ja Vuohijärven vedenottamo tasolla 100 m mpy. Imeytysaltaiden alueella maanpinnan korkeus vaihtelee välillä 122,5 - 127,5 m mpy.  
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Kuva 12.4. Korkeusmalli Selänpäänkankaan reunamuodostuman alueelta (MML 2015). 

12.3.3 Arvokohteet 
Hanke sijoittuu eteläisimmistä osistaan Selänpäänkankaan alueelle, joka kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan (katso kuva 11.8). Suojeluohjelman alueelle sijoittuvat imeytysaltaat sekä niille johtavat siirtolinjat sekä kunnostettavat huoltotiet. Valtakunnallinen harjujensuojeluoh-jelma on laadittu harjuluonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Suojeluohjelman tavoitteena on, että ohjelmaan kuuluvien harjualueiden luonteenomaiset geologiset, geomorfologiset ja mai-semalliset piirteet voidaan säilyttää. Suojeltavien harjujen luonnontilaa ja maisemakuvaa ei saa heikentää esimerkiksi maa-ainesten ottamisella. Ohjelmaan kuuluvien harjujen suojelu toteutetaan pääasiassa maa-aineslain mukaisen lupamenettelyn kautta. Näillä harjualueilla on yleensä tarvetta ohjata myös rakentamista sekä teiden ja voimajohtojen sijoittamista siten, että alueiden luonteen-omaiset piirteet säilyvät (Rintala 006). 
Vuonna 2004 POSKI-projektin yhteydessä luonnon ja maiseman kannalta arvokkaaksi harjualu-eeksi luokiteltiin yhteensä 138 harjualueita. Näistä valtakunnallisesti arvokkaisiin harjualueisiin si-sältyy 12 aluetta (4 705 ha), maakunnallisesti arvokkaisiin harjualueisiin 35 harjualuetta (5 017 ha) ja paikallisesti arvokkaisiin harjualueisiin 91 aluetta (5 548 ha) (Kymenlaakson liitto 2008). 
Valtakunnallisesti arvokkaita harjualueita hankealueella tai sen läheisyydessä ovat Selänpäänkan-gas ja Hevosojankangas. Anttilankangas on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi harjualueeksi. Selänpäänkankaan länsipuolelle sijoittuu Suoniemenharju-Aittomäki-Mustikkamäki -niminen valta-kunnallisesti arvokas reunamoreenimuodostuma. Geologisesti arvokkaat kohteet on merkitty Ky-menlaakson maakuntakaavaan ge-alueina (Kymenlaakson liitto 2010). Maakunnallisesti arvok-kaalle Selänpäänkankaan alueelle sijoittuvat imeytysaltaat sekä niille johtavat siirtolinjat. 
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12.3.4 Mahdolliset pilaantuneen maaperän alueet 
Imeytysaltaiden rakennusalueelle tai niiden läheisyyteen ei sijoitu ympäristöhallinnon maaperän tilan rekisterissä (MATTI) olevia kohteita.  Siirtolinjan tuntumassa sijaitsee yksi mahdollisesti pi-laantuneen maaperän kohde (Kuva 12.5). Kyseinen kohde huomioidaan hankkeen jatkosuunnitte-lussa, eikä siirtolinjoja tulla sijoittamaan mahdollisesti pilaantuneille alueille. Ympäristöhallinnon maaperän tilan rekisteri sisältää tiedot maa-alueista, joilla aiemmin tai nykyisin harjoitettavasta toiminnasta on saattanut päästä haitallisia aineita maaperään sekä tutkituista ja kunnostetuista alueista. Siten rekisterissä olevat kohteet ja maa-alueet eivät välttämättä ole pilaantuneita alueita. 
Mikäli maaperän pilaantuneisuutta siirtolinjakaivannossa on syytä epäillä tai havaitaan, on urakoit-sija yhteydessä tilaajaan ja rakennustyö keskeytetään. Tilaajalla on velvollisuus ottaa yhteyttä kunnan ympäristöviranomaiseen ja ELY-keskukseen jatkotoimenpiteiden selvittämiseksi. Pilaantu-neeksi epäillystä maa-aineksesta otetaan näytteet laboratorioanalyysiä varten, jotta voidaan to-dentaa pilaantuneisuus ja sen aste. Tämän jälkeen voidaan suunnitella jatkotoimenpiteet. Kohteen puhtaus varmistetaan näytteenotolla pilaantuneen maa-aineksen poiston jälkeen. Pilaantunut maa-aines toimitetaan maankaatopaikalle, jolla on sen vastaanottamiseen tarvittava ympäristö-lupa. Riippuen pilaantuneisuustasosta voidaan maa-ainesta mahdollisesti hyötykäyttää jossakin toisessa kohteessa. 

 
Kuva 12.5. Mahdolliset pilaantuneen maaperän kohteet hankkeen rakennusalueilla ja ympäristössä (Suomen ympäristökeskus 2016). 
Huhtikuussa 2016 vanhan pistoraiteen sekä lopetettujen asemien jakeluasemien alueilla tehtiin maaperän ympäristötekninen selvitys (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2016). Tehtyjen tutkimus-ten perusteella alueella ei todettu kohonneita, VNa 214/2007 mukaisten kynnysarvotasojen ylittä-viä, haitta-ainepitoisuuksia. Aikaisemmin alueen pohjavedessä todetut alhaiset pestisidipitoisuudet johtunevat siis täten alueella aikanaan laajemmin käytetyistä kasvintorjunta-aineista eikä tutki-
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muksen perusteella ole todennäköistä, että pestisidit olisivat peräisin yksittäisestä lähteestä. Alu-eella ei tutkimuksen perusteella ole kunnostustarvetta. Pestisidien pitoisuustasoja suositellaan tarkkailtavaksi alueen pohjavedestä ja tulosten perusteella toteutettavaksi tarpeen mukaisia lisä-selvityksiä tai toimenpiteitä. Jakeluasemien osalta todettiin kahdessa kohteessa pieniä määriä öl-jyhiilivetyjä. Fraktioiden ominaisuuksien, alhaisien pitoisuuksien, alueiden pienialaisuuden ja poh-javeden virtaussuunnan perusteella hiilivedyistä ei arvioida aiheutuvan riskiä suunnitellulle veden-otolle. 
12.4 Vaikutukset maa- ja kallioperään 
12.4.1 Koeimeytyksen aikaiset vaikutukset 

Koeimeytys tehdään Vuohijärven vedenottamolta pumpattavalta pohjavedellä. Koeimeytys toteu-tetaan maanpäällisellä putkistolla, joten se ei edellytä kaivutoimenpiteitä. Hankkeen toiminnan ja koeimeytyksen aikaiset vaikutukset maaperään arvioidaan merkityksettömän vähäisiksi. 
Imeytysalueiden kapasiteetti ja pinta-ala suunnitellaan maaperän vedenjohto-ominaisuuksien pe-rusteella siten, että vesi imeytyy välittömästi maaperään. Mikäli näin ei tapahdu, voidaan sadetusta tarvittaessa säätää pienemmäksi niin, että vedet eivät lammikoidu maanpinnalle, eivätkä lähde valumaan sadetettavia rinnealueita pitkin. Vesien valuminen saattaisi aiheuttaa maan pintakerrok-sen eroosiota.  
Hankkeella ei ole koeimeytyksen aikaisia vaikutuksia maa- ja kallioperään. 

12.4.2 Rakentamisen aikaiset vaikutukset 
Hankkeen rakentamisen aikaiset vaikutukset maaperään syntyvät imeytysaltaiden, niille johtavien siirtolinjojen ja huoltoteiden, pintavesipumppaamon sekä uusien vedenottokaivojen rakentamisen edellyttämistä kaivutöistä. Selänpäänkankaan harjujensuojeluohjelma-alueelle sijoittuva rakenta-minen on jossain määrin ristiriidassa harjujensuojeluohjelmaan kirjattujen yleisten suojelutavoit-teiden kanssa. Imeytysaltaiden sekä huoltotie- ja putkilinjayhteyksien rakentamisesta huolimatta harjujensuojeluohjelma-alueelle luonteenomaiset geologiset, geomorfologiset ja maisemalliset piirteet kuitenkin säilyvät, ja rakentamista tulee vain pieneen osaan aluetta. Imeytyksen loppumi-sen jälkeen alue voidaan maisemoida niin, että pysyviksi jäävät jäljet ovat vähäisiä. 
Hankkeen rakentamisalueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsee yksi tiedossa oleva maaperän tilan rekisterin (MATTI) kohde siirtolinjareitin tuntumassa. Kohteen riskitaso on luoki-teltu vähäiseksi ja se huomioidaan hankkeen jatkosuunnittelussa. 
Hanke arvioidaan voitavan toteuttaa siten, että sen rakentamisenaikaiset haitalliset vaikutukset maaperään jäävät vähäisiksi. Rakennettavien altaiden lukumäärästä sekä siirtolinjojen ja huolto-teiden pituudesta johtuen vaikutukset maaperään ovat pienimmät vaihtoehdossa 1 ja suurimmat vaihtoehdossa 3. 
Pintaveden imeytyksellä tai pohjavedenotolla ei ole vaikutuksia kallioperään. Siirtolinjojen raken-tamisesta aiheutuu mahdollisesti vähäisiä vaikutuksia kallioperään niillä osin kuin kalliota joudu-taan louhimaan putkilinjojen alta. 

12.4.3 Toiminnan aikaiset vaikutukset 
Allasimeytyksessä maaperään joutuu raakavedestä peräisin olevaa kiintoainesta ja humusta. Tämä aiheuttaa humuskuorman kasvua imeytyksestä maaperään. Maaperään joutuneesta humuksesta hajoaa arviolta noin 30 %. Tekopohjavesilaitosten käyttökokemusten perusteella maaperään jää-västä aineksesta ei ole havaittu olevan haittaa. Vastaavaa ilmiötä tapahtuu luontaisestikin, esim. rantaimeytymisessä ja sadeveden imeytymisessä humuskerroksen läpi). Humuksen määrä on Vuo-hijärven vedessä vähäinen. 
Mikäli humuskerroksen ja kivennäismaan pH nousee arvoon 6,7, alkaa nitrifikaatio. Imeytyksen loputtua nitrifikaatio heikkenee, vaikka maaperän pH olisikin korkea. Nitrifikaation seurauksena nitraatin tuotto kasvaa maaperässä ja nitraattityyppi huuhtoutuu herkästi maaperästä. Nitraatin huuhtoutuminen pohjaveteen imeytyksen aikana on vähäistä, eikä pohjaveden nitraattipitoisuus 
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kohoa. Nitraatin huuhtoutuminen pohjaveteen nousee vasta kun imeytys lopetetaan. Vaikutus poh-javeden nitraattipitoisuuteen jää kuitenkin selvästi alle 1 mg/l.  
Pitkäaikaisten käyttökokemusten mukaan maahan imeytettävä pintavesi ei aiheuta maaperän pi-laantumista tai tukkeutumista. Imeytettävän veden kiintoaine hajoaa maaperässä, koska imeytys-veden mukana maaperään imeytyy myös runsaasti happea. Hankkeen toiminnan aikaiset vaiku-tukset maaperään arvioidaan paikalliseksi ja merkityksettömän vähäisiksi. 
Hankkeella ei ole merkittäviä toiminnan aikaisia vaikutuksia maa- ja kallioperään.  

12.5 Haitallisten vaikutusten lieventäminen 
Tarkemmat suunnitelmat harjujensuojeluohjelman arvojen huomioon ottamisesta tehdään hank-keen jatkosuunnittelun yhteydessä. Osa rakentamisesta voidaan sijoittaa alueella jo olemassa ole-vien tieyhteyksien ja ajourien kohdalle, ja toteutuksessa voidaan esimerkiksi käyttää mahdollisim-man kapeita työalueita. 
Ympäristöhallinnon maaperän tilan rekisterissä (MATTI) olevat kohteet huomioidaan hankkeen jat-kosuunnittelussa, eikä siirtolinjoja sijoiteta mahdollisesti pilaantuneille alueille.  
Mikäli maaperän pilaantuneisuutta, erityisesti siirtolinjakaivannossa on syytä epäillä tai havaitaan, on urakoitsija yhteydessä tilaajaan ja rakennustyö keskeytetään. Tilaajalla on velvollisuus ottaa yhteyttä kunnan ympäristöviranomaiseen ja ELY-keskukseen jatkotoimenpiteiden selvittämiseksi. Pilaantuneeksi epäillystä maa-aineksesta otetaan näytteet laboratorioanalyysiä varten, jotta voi-daan todentaa pilaantuneisuus ja sen aste. Tämän jälkeen voidaan suunnitella jatkotoimenpiteet. Kohteen puhtaus varmistetaan näytteenotolla pilaantuneen maa-aineksen poiston jälkeen. Pilaan-tunut maa-aines toimitetaan maankaatopaikalle, jolla on sen vastaanottamiseen tarvittava ympä-ristölupa. Riippuen pilaantuneisuustasosta voidaan maa-ainesta mahdollisesti hyötykäyttää jossa-kin toisessa kohteessa. 

12.6 Arvioinnin epävarmuustekijät 
Maa- ja kallioperään kohdistuvien vaikutusten arviointiin liittyvät epävarmuustekijät johtuvat lä-hinnä lähtötietojen ja suunnittelun (tekniset ratkaisut, rakenteet, toimintojen sijoittelu) yleispiir-teisyydestä. 

12.7 Yhteenveto vaikutuksista 

  
  

Hankkeen keskeiset vaikutukset maa- ja kallioperään: 
 Hankkeen rakentamisenaikaiset haitalliset vaikutukset maaperään jäävät vähäisiksi koska toimenpiteet kohdistetaan geologisesti vähäarvoisille alueille. 
 Rakennettavilla alueilla ei ole todettu pilaantunutta maaperää. 
 Hankkeen toiminnan ja koeimeytyksen aikaiset vaikutukset maaperään arvioidaan mer-kityksettömän vähäisiksi. 
 Imeytettävä pintavesi on laadultaan erittäin hyvä eikä imeytyksestä aiheudu maaperän pilaantumista tai tukkeutumista. 
 Hankkeella ei ole vaikutuksia kallioperään lukuun ottamatta mahdollista kallion louhi-mista siirtolinjoja rakennettaessa. 
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13 POHJAVEDET  
13.1 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Selänpään pohjavesialueelle on tehty lukuisia pohjavesitutkimuksia 1970-luvulta lähtien. Vaikutus-ten arviointi perustuu suoritettuihin tutkimuksiin ja pohjaveden virtausmallilla ajettuihin simulaa-tioihin. Uusimmat tutkimustulokset liittyvät vuonna 2015 valmistuneeseen pohjaveden hankinnan YVA:aan (Pöyry Finland 2015). Kyseisessä YVA:ssa ei arvioitu tekopohjaveden tuotannon mahdol-lisuuksia, lukuun ottamatta suojaimeytysvaihtoehtoa. YVA-selvityksessä käytettyjä muita keskeisiä lähtöaineistoja ovat: 
 Joni Mäkinen / Turun yliopisto 6.6.2015. Valkealan Selänpään maatutkaluotausten tulkinta (Geo-Work Oy 2015) tulkinta. Kouvolan Vesi Oy. 
 Geo-Work Oy 22.5.2015. Maatutkaluotaustutkimusraportti. Selänpää Kouvola. FCG Suunnit-telu ja tekniikka Oy 
 Kaakkois-Suomen ELY-keskus 2014. Selänpään ja Okanniemen pohjavesialueiden suojelu-suunnitelma. Raportteja 46 | 2014. Kouvola. 77 s. 
 Maa ja Vesi Oy 14.5.2000. Selänpäänkankaan täydentävät pohjavesitutkimukset. Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 
 Maa ja Vesi Oy / Jaakko Pöyry Infra 2000. Selänpäänkankaan pohjavesimallinnus. Kaakkois-Suomen ympäristökeskus. 
 Maa ja Vesi Oy 15.11.1972. Pohja- ja tekopohjavesitutkimus Anttilankankaalla. B9356. Ky-menlaakson vedenhankintatoimikunta. 
Pohjavesiin kohdistuvat vaikutukset on arvioinut hydrogeologi Esa Kallio FCG Suunnittelu ja tek-niikka Oy:stä. 

13.2 Pohjavesimallinnus  
Pohjavesimallinnuksen lähtökohtana on vuonna 2000 valmistunut yksikerroksinen virtausmalli (Maa ja Vesi Oy / Jaakko Pöyry Infra 2000). Virtausmallia päivitettiin kairaustietojen ja uusien pohjavesiputkien mittaustiedoilla. Pohjaveden pintojen luonnontilan suhteen lähtökohtana on ke-sän 2015 mittauskierrokset. Virtausmallin kuvaukseen lisättiin myös Kauriosuon kalliokynnys. Kyn-nys on rajattu samoin kuin Kymenlaakson Vesi Oy:n vedenottolupahakemuksessa ”Pohjaveden ottaminen Hunkerinromppujen pohjavedenottamosta Selänpään pohjavesialueelta, Kouvola. 1.7.2016.” Alkuperäinen luotaustulkintamateriaali (Geo-Work Oy) ei ollut käytettävissä. Imeyty-saltaiden osalta pohjavesiolosuhteita on tarkennettu maatutkaluotauksin, kairauksin ja havainto-putkien avulla. Pohjavesiolosuhteiden rakennetulkinta on raportoitu erikseen (Joni Mäkinen / Turun yliopisto 2015).     
Pohjavesimalli on laadittu MODFLOW -koodilla käyttäen PMWIN -käyttöliittymää (Processing Mod-flow for Windows X.0). Lähtöaineiston muokkaaminen ja tulosten visualisointi tehtiin SURFER ja ARCGIS -ohjelmalla. MODFLOW ja PMWIN ovat yleisimpiä virtausmallinnuksessa käytettyjä työka-luja. 
Pohjavesitutkimuksista ilmeni, että Hunkerinromppujen alueella on kaksi selväpiirteistä maaperä-kerrosta. Kerrosrakenne kävi ilmi jo aikaisemmassa pohjavedenhankinnan YVA:an liittyvissä selvi-tyksissä. Kerrosten vedenjohtavuusominaisuudet poikkeavat toisistaan. Imeytysalueella ja sen ym-päristössä on karkea, noin 25 m paksu hiekka/sora kerrostuma ja tämän alla on paksu hiekka/hieno hiekka kerros. Pohjaveden pinta sijaitsee hienon hiekan ja karkean kerroksen rajapinnassa. Tode-tun kerrosrakenteen ja suunnitellun imeytyksen vuoksi malli toteutettiin kaksikerroksisena.   
Virtausmallilla ajettiin kymmeniä simulaatiota, josta neljä poimittiin YVA-tarkasteluun (katso kap-pale 5, hankkeen vaihtoehdot). Simulaatioita tehdessä optimoitiin imeytysalueiden sijaintia ja imeytetyn veden määriä.  
Virtausmalli on kalibroitu luonnontilaan (kesäkuu 2015) ja verifioitu vuoden 1972 koeimeytyksen tuloksiin ja pohjavedenhankinnan YVA:n virtausmallinnuksen (Pöyry Finland 2015) tuloksiin. On huomattava, että malli on aina yleistys monimutkaisesta todellisuudesta. Mallinnustulokset antavat 
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hyvän pohjan vaikutusten asiantuntijatarkasteluun ja toteutuskelpoisen vaihtoehdon valitsemiseen jatkosuunnitteluun ja hankkeen toteutukseen. Hankkeessa tehtävillä koeimeytyksellä ja toiminnan aikaisella seurannalla arvioinnin tuloksia todennetaan ja vaikutuksia voidaan hallita. Malli on yksi-tyiskohtaisesti dokumentoitu erillisselvityksessä Selänpään Hunkerinromppujen tekopohjave-sihankkeen virtausmalli (FCG Suunnittelu ja tekniikka 2016). 
13.3 Nykytilan kuvaus 

Suunniteltu tekopohjavesihanke sijoittuu Selänpää A (0590901 A) pohjavesialueelle. Pohjavesi-muodostuma on syntynyt Selänpäänkankaan laaja-alaiseen deltaan, joka on osa II Salpausselkää. Selänpään pohjavesialueelle on tehty suojelusuunnitelma 2014 (Kaakkois-Suomen ELY 2014). 
Selänpää A pohjavesialueella on tärkeä merkitys Pohjois- ja Etelä-Kymenlaakson vedenhankin-nalle. Kymenlaakson maakunnallisessa vesihuollon kehittämissuunnitelmassa (2009) Selänpään alueelle on esitetty tulevaisuuden vedenhankintaa, jolla turvattaisiin sekä Pohjois- että Etelä Ky-menlaakson tulevaisuuden talousveden tarve ja korvattaisiin Kuusankosken Pilkanmaan pintavesi-laitos. 
Selänpään pohjavesialueen (B) pohjoispuolella on Rannanniemen pohjavesialue (0590933) ja Vuo-hijärven länsipuolella Okanniemen pohjavesialue (0590935).  

 
Kuva 13.1. Hankkeen sijoittuminen Selänpään pohjavesialueelle. 
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Taulukko 13.1. Selänpään pohjavesialueiden tietoja (OIVA 2015). 
Tunnus Nimi luokka Pohjavesi-alueen  

pinta-ala km2 

Muodostu-misalueen pinta-ala km2 

Arvio muo-dostuvan pohjaveden määrästä m3/vrk 
0590901 A Selänpää A I 24,21 19,14 20 000 
0590901 B Selänpää B II 8,11 6,22 5 600 

Alueelle on kerrostunut paksulti soraa ja hiekkaa ja pohjavedenpinta on syvällä. Muodostuman itäalueen pohjoisosissa (proksimaalipuolella) on pitkittäisharjun aiheita. Reunamuodostuman ja pitkittäisharjujen yhtymäkohdat soveltuvat yleensä hyvin vedenottoon.  Pohjoisreunalla on reuna-muodostuman suuntaisesti kerrostunut hyvin vettä johtavaa hiekka- ja sora-ainesta, sekä paikoin moreenikerrostumia (esim. Multamäki, jonka pinta on hyvin lohkareinen). 
Maastossa hyvin johtavat hiekka- ja sora-alueet näkyvät kahtena suppajonona; lounais-koillis-suuntaiset Halisenromput ja pohjois-eteläsuuntaiset Hunkerinromput. Muodostuman eteläosassa maa-aines on huonommin vettä johtavaa.  
Pohjaveden pääasiallinen virtaus on Selänpään keskeisiltä alueilta luoteeseen ja pohjoiseen Multa-mäen lounais- ja koillispuolelle eli Halisenromppujen ja Hunkerinromppujen suuntaan (kuva 13.2). Pohjavesi purkautuu pohjoisessa pääosin Vuohijärveen (noin 3 400 m3/vrk) sekä Pokinkylän alu-eelle (noin 5 900 m3/vrk). Pohjavettä purkautuu vähemmissä määrin myös etelän suuntaan (noin 4000 m3/vrk) sekä Kauriosuolle (noin 500 m3/vrk). 
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Kuva 13.2. Selänpään pohjavesialueen sijainti, nykytilan pohjaveden virtaussuunnat ja arvioidut purkaumat.  
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Kuva 13.3. Suunnitellut imeytysaltaat, siirtolinja ja havaintoputkien sijainti Hunkerinromppujen alueella. Suppakuoppa on merkitty vihreällä katkoviivalla. 
Hunkerinromppujen itäpuolella, noin 600 metriä suunnitelluista imeytysaltaista koilliseen, sijaitsee Riihiahon lähteikköalue (kuvassa 13.3 havaintoputken 100A kohdassa). Alueella sijaitsevan pohja-veden havaintoputken 100A vesipinta on ympäröivien lähteiden vesipintaa noin 0,79 m ylempänä, josta voidaan päätellä, että pohjavesi on paineellista eli arteesista. 
Pohjaveden pinta on Selänpäänkankaan keskeisillä alueilla yli 25 metrin syvyydellä maanpinnasta tasolla +95…+98,4 mpy. Korkein havaittu pohjavedenpinnan taso (+98,4 7/13) on havaintopis-teessä HP1/11. Pohjavesi purkautuu Halisenromppujen suunnassa Honkalanlampiin tasolla noin +78,01 sekä Hunkerinromppujen suunnassa Vuohijärveen tasolla +77,95. Suppa-alueilla pohjave-
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denpinta on noin 3-15 metrin syvyydellä maanpinnasta, tasolla +79,12…+83,32. Lentokentän ete-läpuolella, muodostuman eteläosassa pohjavedenpinta vaihtelee tasoilla +87,66…+95,14. Pohja-vesipintojen mittaukset on tehty kesäkuussa 2015. 

 
Kuva 13.4. Imeytysaltaan 1 pohjoispuolella sijaitsee suppakuoppa. Kuva on otettu suppakuopan reunalla olevan harju päältä (Kuva: Mattias Järvinen / FCG). 
Suunnittelualueen länsipuolella sijaitsevan Multamäen luoteisosassa kallionpinta muodostaa poh-javedenjakajan Halisenromppujen ja Hunkerinromppujen välillä. Selänpäänkankaan eteläosassa pohjavedenjakajavyöhyke sijoittuu länsi-itä -suuntaisena lentokentän poikki maantien 369 (Jaala-Savitaipale) pohjoispuolelle. Etelään virtaava pohjavesi purkautuu pääasiassa muodostuman reu-noilla oleviin ojiin. Muodostuman länsiosan pohjavedet purkautuvat lampien kautta pitkin Korven-päänjokea Kerunkijärveen. Anttilankankaan alueella ei ole vuonna 1972 tehdyissä seismisissä luo-tauksissa havaittu pohjavedenjakajina toimivia kalliokynnyksiä. Vuonna 2015 tehdyissä selvityk-sissä (Pöyry Finland 2015) todettiin Kauriosuon länsipuolella kalliokynnys (katso kuva 13.2), joka vaikuttaa pohjaveden virtauskuvaan. Pohjavesi ei juuri pääse virtaamaan Hunkerinromppujen alu-eelta Kauriosuolle, koska välissä on laaja-alainen kalliokynnys pohjaveden pinnan tasoa korkeam-malla. 
Pohjavesialueella sijaitseva Vuohijärven vedenottamo sijoittuu Hunkerinromppujen valuma-alu-eelle. Tutkittujen vedenottopaikkojen ympärille (Hunkerinromput ja Halisenromput) sekä Vuohijär-ven vedenottamon alueelle on määritetty ohjeelliset suojavyöhykkeet (Kaakkois-Suomen ELY 2014). Pohjavesialueella ei kuitenkaan ole vesilain mukaisia vedenottamon suoja-alueita. 
Aiempien pohjavesitutkimuksien perusteella on arvioitu, että hyvin vettä tuottavia kaivoja voidaan rakentaa Hunkerinromppujen ja Halisenromppujen alueille. Imeytysalueita on kaavailtu jo 1970-luvulla Hunkerinromppujen Viiskannan alueelle, lähinnä pisteiden FCG1 ja FCG2 väliselle osalle. Alueelle tehtyjen kairausten, maatutkaluotausten ja rakennetulkinnan sekä pohjavesimallinnuksen perusteella altaiden sijaintia on täsmennetty.  
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13.3.1 Yksityiset kaivot 
Pohjavedenhankinnan ja tekopohjavedenhankinnan ympäristövaikutusten arvioinnin aikana Hun-kerinromppujen alueella on tehty kaksi laajempaa kaivokartoitusta täydennyksineen. Alueelta on kartoitettu yhteensä 67 yksityistä kaivoa. Vuohijärven kylän talouksista 15 ei ole liittynyt vesijoh-toverkostoon; valtaosa näistä sijaitsee Kauriosuon kalliokynnyksen itäpuolella. Kynnyksen länsi-puolella, Hunkerinromppujen alueella, jossa pohjavesivaikutuksia voi ilmetä, sijaitsee viisi talous-vesikäytössä olevaa kaivoa joiden taloudet eivät ole liittyneet vesijohtoverkostoon. 
Kouvolan kunnasta (Nieminen 2016) saatujen tietojen perusteella, suunnitellun hankkeen vaiku-tusalueelle ei sijoitu maalämpökaivoja. Lähin maalämpökaivo sijoittuu Kalsonlahden ja Vuohijärven välisen salmen luoteispuolelle. 

 
Kuva 13.5. Tarkastelualueella sijaitsevat yksityiset talousvesikaivot. 

13.3.2 Vuohijärven veden laatu 
Pohjaveden hankinnan YVA:n yhteydessä on koottu tietoa Vuohijärven veden laadusta. Vuohijär-ven vesi on laadultaan erinomaista imeytettäväksi, vesi on kirkasta, vähähumuksista ja ravinnepi-toisuudet ovat pieniä. Taulukkoon 13.2 on koottu Vuohijärven vedenlaatutietojen lisäksi joidenkin tekopohjavesilaitosten raakavesilähteiden laatuparametreja. Vertailussa Vuohijärven veden laatu vastaa Päijännetunnelin veden laatua. Vesi sopii erittäin hyvin imeytykseen ja siinä on vain vähän happea kuluttava orgaanista ainesta.  
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Taulukko 13.2. Käytössä olevien tekopohjavesilaitosten ja Vuohijärven veden laatutietoja (Pöyry Finland 2016). 

 
13.4 Vaikutukset pohjaveteen 
13.4.1 Koeimeytyksen aikaiset vaikutukset 

Koetoimintaa varten Vuohijärven vedenottamolta rakennetaan imeytysalueelle maanpäällinen put-kijohto. Rakenne on tilapäinen, eikä aiheuta erityistä haittaa. Koeimeytykset kestävät noin puoli vuotta. Sadetuksesta johtuva kasvillisuusvaikutus rajautuu väliaikaisesti sadetettavalle alueelle ja palautuu kokeen jälkeen. Imeytyskokeen aikana pohjaveden pinta nousee altaiden välittömässä ympäristössä ja laskee vedenottamoalueella. Merkittävää haittaa ei kokeen aikana tapahdu, sillä koe on lyhytaikainen ja se tehdään enimmillään 5 000 m3/d kapasiteetilla. Ylenemä tulee olemaan enintään yhtä suuri kuin tekopohjavesihankkeen vaihtoehdossa 1.  
Kokeesta saadaan arvokasta tietoa alueen pohjaveden virtausolosuhteista sekä dynamiikasta eri imeytysvesimäärillä. Koetulosten perusteella tarvittavien imeytysaltaiden määrä ja sijainti tarken-tuvat.  

13.4.2 Rakentamisen aikaiset vaikutukset 
Hankkeen rakentamisen aikaiset vaikutukset itse pohjavesivyöhykkeeseen ja pohjaveteen ovat vä-häiset.  Noin 3,3 km pituisen raakaveden siirtolinjan rakentaminen Vuohijärven pintavesipumppaa-molta imeytysaltaille kestää noin puoli vuotta. Rakentamisen aikana maaperässä kiintoainekset voi lähteä liikkeelle pohjavedessä, aiheuttaen lievää samentumista. Samentumista voi tällöin ilmetä Vuohijärven kylän alueella suunnitellun siirtolinjan läheisyydessä sijaitsevissa kaivoissa. Same-nemisvaikutus on kuitenkin lyhytaikainen ja häviää viimeistään muutaman viikon jälkeen töiden päättymisen jälkeen. Rakentamisen aikana tehdään pohjavesiseurantaa. 

13.4.3  Toiminnan aikaiset vaikutukset  
Toiminnan aikana suunnitellun tekopohjavesilaitoksen vaikutus pohjaveden vesitaseeseen rajautuu pääasiallisesti Selänpään pohjavesialueen Hunkerinromppujen vedenottoalueelle. Hydraulinen yh-teys Halisenromppujen alueelle on rajallinen ja muutokset myös etelässä, Näkkimistön alueella ovat vähäisiä.  
Imeytysalueille muodostuu tarkasteluvaihtoehdosta riippuen pohjaveden pintaan 5–9 metrin yle-nemä. Pohjavesi on imeytysalueella luonnontilassa yli 25 metrin syvyydessä maan pinnasta. Yle-nemä on jyrkkä ja se johtuu maaperäolosuhteista. Suurin osa ylenemästä rajoittuu vaihtoehdosta riippumatta muutaman sadan metrin etäisyydelle imeytysaltaista. 
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Vedenottamoalueelle muodostuu vedenoton myötä vaihtoehdosta riippuen suurimmillaan 0,4–1,3 metrin alenema pohjaveden korkeuteen. Vaikutus pienenee nopeasti Vuohijärven kylän alueella, koska maaperän vedenjohtavuus on hyvä. Kaivoalueella vesi on luonnontilassa noin 5 metrin sy-vyydessä maan pinnasta. Vedenottokaivoista vesi johdetaan olemassa olevia linjoja pitkin käsitte-lylaitoksille. Suurin osa alenemasta rajoittuu vedenottamon välittömään ympäristöön. 
Tekopohjavesilaitoksesta aiheutuva muutos vesitaseeseen ja pinnan korkeuksiin on pysyvä. Lai-toksen ajotavassa voi ilmetä pieniä muutoksia esim. huoltotöihin liittyen, mutta nämä toimet eivät olennaisesti vaikuta alueen pohjavesioloihin. 
Vaihtoehdossa 1 imeytykseen käytetään imeytysaltaita 1 ja 2 (2500 m3/d allasta kohden). Mallin-nuksen mukaan vedenottamoalueella pohjaveden pinnan alenema on suurimmillaan 0,4 m ja imey-tysalueella ylenemä on 5,2 m. Pohjavedenpinnan ylenemä on jyrkkä ja pienialainen johtuen maa-perän kerrosrakenteesta. Imeytetty vesi kulkeutuu aluksi hiekkakerrokseen ja saavuttaa soraker-roksen vasta myöhemmin. Vuohijärveen purkautuu pohjavettä noin 3100 m3/d, kuten luonnonti-lassa. 
Imeytyksestä syntyvä ylenemä ei muuta alueen pohjaveden päävirtaussuuntia, vaan ne pysyvät nykyisen kaltaisina. Vedenotosta johtuva alenema on varsin paikallinen, eikä tule olemaan havait-tavissa alueen talousvesikaivoissa. Pohjaveden purkuolosuhteet pysyvät luonnontilaisen kaltaisina.  

Kuva 13.6. Vaihtoehdosta 1 tehty mallinnus tilanteessa, jossa Vuohijärveltä pumpataan imeytet-täväksi altailla 5 000 m3/d ja vedenotto on 5 000 m3. Pohjavesitason ylenemän käyrät on esitetty pohjavesimallinnuksesta johtuen miinusmerkinnällä (-), vaikkakin tarkoittavat pohjavesitason nou-sua (+) nykyiseen tasoon nähden. 
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Vaihtoehdossa 2 käytetään imeytysaltaita 1 (3000 m3/d) ja 2 (5000 m3/d). Imeytyksestä aiheutuva ylenemä on 5,5 – 7,6 metriä. Vuohijärveen purkautuu pohjavettä noin 3000 m3/d (kuva 13.7). Pohjavedenpinnan alenema on vedenottamoalueella suurimmillaan 0,7 metrin luokkaa. 
Vaihtoehdon 2 mukainen imeytys ei vaikuta merkittävästi pohjaveden päävirtaussuuntaan. Muutos pohjaveden pinnankorkeuksissa rajoittuu valtaosaltaan imeytysaltaiden 1 ja 2 lähiympäristöön. Vedenottojärjestelyillä on virtausmallinnuksen perusteella vähäinen, mutta ei merkittävä vaikutus Vuohijärven kylän talousvesikaivoihin. 

Kuva 13.7. Vaihtoehdosta 2 tehty mallinnus tilanteessa, jossa Vuohijärveltä pumpataan imeytet-täväksi altailla 8 000 m3/d ja vedenotto on 8 000 m3. Pohjavesitason ylenemän käyrät on esitetty pohjavesimallinnuksesta johtuen miinusmerkinnällä (-), vaikkakin tarkoittavat pohjavesitason nou-sua (+) nykyiseen tasoon nähden. 
Vaihtoehdossa 3 käytetään imeytysaltaita 1 (6 000 m3/d), 2 (6 000 m3/d) ja 3 (3 000 m3/d). Pohjavedenpinnan alenema on vedenottamoalueella suurimmillaan noin 1,3 metrin luokkaa. Imey-tyksestä aiheutuva ylenemä on 8,5 – 8,7 metriä. Vuohijärveen purkautuu pohjavettä noin 2 400 m3/d. 
Suuresta imeytysvesimäärästä johtuen pohjaveden pinta nousee Selänpään lakitasanteella ja vir-tauskuva jyrkkenee ja korostuu. Vesi alkaa virrata muihin suuntiin kuin Vuohijärven vedenotta-molle. Joissakin Vuohijärven kylän talousvesikaivoissa voidaan nähdä jo selvää vaikutusta, jolloin antoisuus heikkenee, mikä voi heijastua myös veden laadun heikkenemisenä. 
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Kuva 13.8. Vaihtoehdosta 3 tehty mallinnus tilanteessa, jossa Vuohijärveltä pumpataan imeytet-täväksi altailla 15 000 m3/d ja vedenotto on 15 000 m3. Pohjavesitason ylenemän käyrät on esi-tetty pohjavesimallinnuksesta johtuen miinusmerkinnällä (-), vaikkakin tarkoittavat pohjavesitason nousua (+) nykyiseen tasoon nähden. 
13.4.4 Vaikutukset Kauriosuon alueelle 

Kauriosuon alueella (kuva 13.9) imeytyksestä aiheutuvat muutokset pohjaveden vesitaseessa ovat etenkin tarkasteluvaihtoehdoissa 1 ja 2 hyvin vähäisiä, koska selvitysten perusteella Hunkerin-romppujen itäpuolella sijaitsee laaja, nykyistä pohjaveden pinnan tasoa korkeammalla kalliokyn-nys, joka rajoittaa pohjavesiyhteyttä itään Kauriosuolle päin. Vaihtoehdossa 3 vesitasealueelle pur-kautuvan pohjaveden määrä kasvaisi nykyisestä 520 m3/d:stä 620 m3/d:oon. Osa tästä virtaaman kasvusta näkyisi lähteiden virtaaman kasvuna. Koko Kauriosuon, (pinta-ala noin 1,5 km2) vesita-seeseen nähden muutos on kuitenkin erittäin pieni. Vertailun vuoksi todettakoon, että pelkästään Kauriosuon alueen sadanta on vuorokaudessa keskimäärin 2 600 m3. Kauriosuohon kohdistuvat vaikutukset on käsitelty myös kappaleissa 14, 15 ja 16. Kauriosuon lähteisiin kohdistuvat vaiku-tukset on käsitelty kappaleessa 16. 
13.4.5 Vaikutukset Halisenromppujen ja eteläosan (Näkkimistö) vedenottoaluelle 

Vaihtoehdoissa 1 ja 2 imeytyksen vaikutukset Halistenromppujen ja Näkkimistön alueen vesitasee-seen ovat vähäisiä. Muutaman sadan kuutiometrin muutos vesimäärissä jakautuu useiden neliöki-lometrien alueelle. Muutos on niin pieni, että sitä on vaikea todentaa. 
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Vaihtoehdossa 3 imeytysvesimäärä on siinä määrin suuri, että vaikutuksia alkaa selvästi ilmetä muilla vedenhankinta-alueilla. Eteläosalla pohjaveden pinta nousee 1 – 2 metriä ja Näkkimistön alueen purkauma etelään kasvaa 4 000 m3/d:stä 4 800 m3/d:iin. Halisenrompuilla pohjaveden pinta nousee 0,5 – 1 metriä ja pohjaveden purkauma kasvaa 5 900 m3/d:stä 6 300 m3/d:iin. Muutos ei haittaa alueelle suunniteltua luonnollisen pohjaveden ottoa. 
13.4.6 Vaikutukset suppasuolle 

Imeytysaltaiden 1 ja 2 pohjoispuolella sijaitsee suppasuo, johon imeytysvaihtoehdoilla on vaiku-tusta. Suppa on alueen syvin kohta. Luonnontilassa pohjavesi on suppasuon kohdalla tasolla n. +80 m, mikä on noin 5 metriä supan pinnasta (katso kuva 13.10). Vaihtoehdossa 1 pohjaveden pinta nousisi arvion mukaan suppasuon kohdalla 3 metriä. Vaihtoehdossa 2 vastaava olisi noin 4 metriä. Vaihtoehdossa 3 pohjaveden pinta nousisi jopa 6 – 6,5 metriä, jolloin veden pinta nousisi suon pintaa korkeammalle.  Veden pinnan muutosten kasvillisuusvaikutukset suppasuolla on arvi-oitu kappaleessa 15 ja luonnonsuojelun osalta kappaleessa 16. 

 
Kuva 13.9. Hunkerinromppujen imeytysaltaita lähinnä oleva ja syvin suppakuoppa (vihreä katko-viiva) ja Kauriosuon läntisin lähde (punainen katkoviiva, Riihiahon lähde). 
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 Kuva 13.10. Vedenpinnan taso suppasuolla eri tarkasteluvaihtoehdoissa.  
13.4.7  Imeytyksen vaikutus pohjaveden laatuun 

Muodostettu tekopohjavesi on luonnontilaisen pohjaveden kaltaista ja sen tulee täyttää talousve-den laatuvaatimukset kuluttajapisteessä. Kymenlaakson alueen pohjavesille on tunnusomaista kor-keahkot fluoridiarvot. Fluoridipitoisuuteen ei imeyttäminen juurikaan vaikuta. Vuohijärven veden fluoripitoisuus on noin 0,15 mg/l. Luonnontilaisessa pohjavedessä Selänpäänkankaalla fluoripitoi-suus vaihtelee 1,5 – 1,9 mg/l. Imeytyksen vaikutuksesta voi pohjaveden fluoripitoisuus vähäisessä määrin nousta. Kuivalan ja Haukkajärven tekopohjavesilaitosten käyttökokemusten perusteella muutos ei kuitenkaan ole merkittävä. Fluoripitoisuus hallitaan vedenkäsittelymenetelmillä. 
13.4.8  Poikkeustilanteet  

Vedenhankinnan ja -jakelun toimivuutta saattavat haitata tilapäiset toimintahäiriöt, kuten sähkö-katkokset. Laajamittaista haittaa aiheuttavia uhkatekijöitä vedenhankintajärjestelmien kannalta ovat mm. sotatila, ydinonnettomuudet, kemikaalionnettomuudet ja ilkivalta tai terrorismi. Kriisiti-lanteisiin varautuminen on normaali käytäntö vesilaitoksissa. Vesilaitokset varautuvat erilaisiin nor-maaliajan erityistilanteisiin (mm. sähkökatkot) ja poikkeusoloihin (mm. sotatila, kansainvälinen ta-louskriisi) valmiussuunnitelmien avulla.   Tekopohjavesilaitosta tarkkaillaan ja mahdollisiin häiriöihin puututaan nopeasti. Imeytys- ja veden-ottojärjestelyt ovat kaukovalvonnan piirissä. Mahdollisissa häiriötilanteissa, esim. vedenoton kes-keytyminen yhdestä kaivosta, tieto saadaan nopeasti valvonnasta vastaavalle taholle. Mahdollisten häiriötilanteiden suhteen on huomattava, että pohjavedenpinnan muutokset tapahtuvat varsin hi-taasti. Laitos kestää useiden päivien käyttökatkot, jolloin voidaan hyödyntää maaperään varastoi-tunutta pohjavettä.   
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13.5 Haitallisten vaikutusten lieventäminen 
Vaikutusten toteamisen ja lieventämisen lähtökohta on kattava pohjavesitarkkailu ja ympäristön seuranta (ks. kappale 23). Tarkkailuun kuuluu automaattimittauksia, manuaalimittauksia ja vesi-näytteitä sekä luontoseurantaa. Tekopohjaveden tuotannossa voidaan imeytettävän veden ja ot-tamolta pumpattavan veden suhdetta säätää. Lähtökohtana tarkasteltavissa vaihtoehdoissa on ta-sapaino, jotta alueen talousvesikaivojen antoisuus ei merkittävästi vähenisi. Tällöin myös riski ran-taimeytymisen haitallisista vaikutuksista on pieni. Mikäli kaivojen antoisuudessa todetaan ongel-mia, kaivoja on mahdollista syventää tai liittää kiinteistö vesijohtoverkostoon. 

13.6 Arvioinnin epävarmuustekijät 
Pohjavesivaikutusten arviointi perustuu olemassa oleviin tutkimuksiin ja virtausmallilla ajettuihin simulaatioihin. Alueelta on suhteellisen paljon tutkimustietoa, johon tuloksia on voitu verrata. 
Suunniteltujen imeytysaltaiden toimivuus ja veden kulku imeytysalueelta vedenottamolle varmis-tetaan pitkäkestoisella imeytyskokeella. Koe tehdään pumppaamalla vettä Vuohijärven ottamolta ja imeyttämällä se sadettamalla suunnitelluille imeytysalueille (kierrätyskoe). Ennen imeytyskoetta arvioidaan havaintoputkiverkoston täydentämisen tarve. Koejärjestelyistä laaditaan yksityiskohtai-nen tutkimus- ja seurantasuunnitelma. Koetoiminta edellyttää viranomaisten lupaa. 

13.7 Yhteenveto vaikutuksista 

    

Hankkeen keskeiset vaikutukset pohjavesiin: 
 Imeytysalueelle muodostuu vaihtoehdosta riippuen 5 – 9 metrin ylenemä pohjaveden pin-nan korkeudessa. Ylenemä rajautuu suurilta osin muutaman sadan metrin etäisyydelle imeytysaltaista. Pohjaveden pinta jää vaihtoehdosta riippumatta yli 20 metrin syvyydelle maan tasosta. 
 Vedenottoalueelle muodostuu vaihtoehdosta riippuen pohjaveden pinnan alenemakartio, jonka syvyys on luokkaa 0,4 – 1,3 metriä. 
 Vaihtoehdossa 3 vedenotto heijastuisi lähialueen talousvesikaivoihin heikentäen niiden an-toisuutta. Vaihtoehdoissa 1 ja 2 vastaavaa riskiä ei ole. 
 Vaihtoehdossa 3 imeytyksen ja vedenoton vaikutukset Halistenromppujen ja Näkkimistön vedenhankinta-alueella näkyvät pohjavedenpinnan 0,5 -2 metrin nousuna ja 400 – 800 m3/d virtaaman kasvuna. Vaihtoehdossa 1 ja 2 ei voida todeta merkittäviä vaikutuksia. 
 Vaihtoehdossa 3 pohjavesivirtaama Kauriosuolle kasvaa 520 m3/d:stä 620 m3/d:iin. Vaih-toehdoissa 1 ja 2 ei virtaamassa tapahdu juurikaan muutoksia. 
 Vaihtoehdossa 3 pohjavesi purkautuu suppasuon pinnan tason yli aiheuttaen kasvillisuus-muutoksia.  
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14 PINTAVEDET 
14.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Selänpään tekopohjavesihankkeen vedenotto- ja siirtorakenteiden kuten pumppaamon, siirtolinjo-jen ja imeytysaltaiden rakennustyöt voivat aiheuttaa pintavesissä väliaikaista samenemista raken-nuskohteiden välittömässä ympäristössä. 
Tekopohjavesihankkeessa sekä imeytettävän raakaveden että kulutukseen otettavan pohjaveden määrät ovat samat. Nykyinen, luonnontilainen virtaama säilyy lähes ennallaan. Vähäisiä vaikutuk-sia vesitaseiseen voi syntyä eri osa-alueilla. 

14.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 
Rakentamisen aikaiset vaikutukset Vuohijärveen ja muihin hankealueen läheisiin pintavesimuodos-tumiin on arvioitu vesistöjen nykytilan sekä hankkeen teknisten suunnittelutietojen perusteella. Pohjavedenoton toiminnan aikaiset vaikutukset pintavesien virtaamiin ja veden laatuun on arvioitu tekopohjavesihankkeessa tehdyn pohjavesimallinnuksen pohjalta, josta ilmenee hankkeesta aiheu-tuvat muutokset vesistöihin purkautuvien pohjavesien määrissä. Arvioinnissa on käytetty myös pohja- ja pintavesien vedenlaatutietoja. 
Pintaveden pumppauksen ja imeytyksen vaikutuksia alapuolisten vesistöjen vesitaseeseen on ar-vioitu vedenottomäärän ja Vuohijärven tilavuuden suhteen. Laskennassa on arvioitu myös imey-tyksestä takaisin Vuohijärveen päätyvät vesimäärät.  
Vedenoton ja putkilinjojen rakentamisenaikaisia vaikutuksia hankkeen vaikutusalueen vesistöjen kalastoon ja kalastukseen on arvioitu vesistövaikutusarvion ja olemassa olevan kalataloudellisen aineiston perusteella. 
Pintavesitarkastelussa on huomioitu vesienhoitolainsäädännön mukainen vesistöjen ekologinen ti-laluokitus ja -tavoitteet. 

14.3 Nykytilan kuvaus 
14.3.1 Vesistöt ja veden laatu 

Hankealueen pintavedet kuuluvat Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen ja sijaitsevat Ky-mijoen vesistöalueen (14) Mäntyharjun reitin valuma-alueella (14.9). Tarkemmin hankealue sijait-see Vuohijärven alueen (14.91) Vuohijärven lähialueen alueella (14.912) ja Torasjoen valuma-alueen (14.99) Torasjoen alaosan alueella (14.991). Edellä mainituilta alueilta vedet laskevat Py-häjärven lähialueelle (14.121). Vuohijärvestä vedet laskevat Pyhäjärveen Verlan alueen (14.011) kautta. Mäntyharjun reitin vesistöalueen pinta-ala on 5833,26 km2 ja järvisyys 20,06 %. Vuohijär-ven lähialueen pinta-ala on 5215,6 km2 ja järvisyys 42,28 %. Torasjoen alaosan alueen pinta-ala on 220,21 km2 ja järvisyys 0,49 %. Koko Kymijoen vesistöalueen pinta-ala on 37158,74 km2 ja järvisyys 18,34 % (Ekholm 1993). 
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Kuva 14.1. Pintavedet ja valuma-alueet suunnittelualueen läheisyydessä (OIVA 2015). 
Vuohijärven vesipinta-ala on 86,82 km2 ja keskisyvyys noin 16,3 m. Vuohijärven syvin kohta on jopa 75 m. Vuohijärveen tulee vettä pääosin pohjoisesta, Sarkavedestä padotun Voikosken kautta. Idästä Vuohijärveen tulee lisäksi Hillosensalmen kautta Repoveden alueen vesiä. Vedet laskevat Vuohijärvestä padotun Siikakosken ja Siikajärven kautta Suolajärveen ja sieltä edelleen pienem-pien järvien kautta Pyhäjärveen ja Kymijokeen. Järven suuresta koosta huolimatta vesi vaihtuu suhteellisen nopeasti teoreettisen viipymän ollessa noin vuoden (Kauppinen 2005). 
Vuohijärvi on pintavesityypiltään suuri vähähumuksinen järvi (SVh), jonka ekologinen tila on arvi-oitu veden laadun ja kattavan kasviplankton-, piilevä-, pohjaeläimistö- ja kalastoaineiston perus-teella erinomaiseksi. Vuohijärven vesi on kirkasta, vähähumuksista ja ravinnepitoisuuksiltaan ka-rua. Etenkin fosforipitoisuudet ovat olleet alhaisia. Levätuotannon määrää kuvaava a-klorofylli ja Hertta-tietokannan kasviplanktonrekisterissä olevat vuosien 2008 ja 2010 kasviplanktontutkimus-ten tulokset ilmentävät myös vähäravinteisuutta (Taulukko 1). Vuohijärveen purkautuu myös poh-javesiä, mikä vaikuttaa positiivisesti järven veden laatuun. 
Selänpään hankkeen itäpuolella sijaitsee Kauriosuon ja sen pohjoisosassa Kauriolampi. Suon ete-läreunalla on kolme lähdettä. Kauriosuo on valtaosin karua rämettä, mutta rämeosuuksia elävöittää kolme suon eteläreunan lähdettä. 
Muut Mäntyharjun reitin alaosan järvet kuten Siikajärvi, Suolajärvi ja Saanjärvi, ovat pintavesityy-piltään hyvin lyhytviipymäisiä järviä (Lv). Vuohijärven tavoin niiden ekologinen tila on arvioitu pää-osin erinomaiseksi. Iso-Kamposen ekologista tilaa ei ole luokiteltu. Mäntyharjun reitin vesistöjä ei ole luokiteltu voimakkaasti muuttuneiksi, koska säännöstelyn ei ole katsottu merkittävästi muut-taneen vesistön hydrologis-morfologisia olosuhteita.  

Kerunki 
Kalsonlahti 

Suolajärvi 

Siikajärvi 

Saanjärvi 

Hirvijärvi 

Likolampi 

Tihvetjärvi 

Kalalampi 

Sydänlampi Iso-Lempiä 
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Vuohijärven eteläpuolella sijaitseva Kerunki kuuluu mataliin vähähumuksisiin järviin (MVh) ja Saanjärvi pieniin ja keskisuuriin vähähumuksisiin järviin (Vh). Saanjärvi on ekologiselta tilaltaan erinomainen. Kerungin ekologista tilaa ei ole arvioitu. 
Taulukko 14.1. Vuohijärven vedenlaadun keskiarvoja eri syvyyksiltä havaintopaikalta Vuohijärvi Lautan 039 86 vuosien 2000–2015 keskiarvona (Hertta-tietokanta 2015). 
Syvyys Happi pH Sameus Rauta Väri CODM

n 
Kok-P Kok-N Chl-a 

% mg/l  FNU µg/l mg Pt/l mg/l µg/l µg/l µg/l 

Pinta (0-1 m) 92 11,0 7,0 0,3 34,0 17,5 5,4 4,7 404 2,3 
Puoliväli (25–35 m) 87 11,2 6,9 0,2 22,4 17,0 5,2 4,1 407  
Pohja (50–60 m) 82 10,6 6,7 0,4 32,1 16,2 5,0 5,1 430  
Kymijoki on rakennettu tehokkaasti vesivoimatalouden käyttöön ja järviä säännöstellään virtaa-mien tasaamiseksi. Hankealuetta lähimpänä sijaitsevat voimalaitokset ovat Vuohijärven alapuoli-nen Siikakoski, Suolajärven alapuolinen Verla sekä Kymijoen pääuomassa sijaitsevat Voikankoski, Lappakoski, Kuusankoski ja Keltti. Edellä mainittujen voimalaitosten keskimääräiset vuorokausi-virtaamat on esitetty alla olevassa kuvassa (Kuva 14.2. Vuorokausivirtaamat Siikakosken, Verlan, Voikkaan, Keltin ja Kuusankosken voimalaitoksilla vuosien 2014–2015 keskiarvona (Hertta-tieto-kanta 2015). 14.2). Järvien säännöstely ja vedenkorkeuksien vaihtelu ei ole kovin voimakasta.  

 
Kuva 14.2. Vuorokausivirtaamat Siikakosken, Verlan, Voikkaan, Keltin ja Kuusankosken voimalaitoksilla vuosien 2014–2015 keskiarvona (Hertta-tietokanta 2015).  
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14.3.2 Kalasto 
Vuohijärven siika-, muikku-, hauki-, ahven ja särkikannat on avioitu yleisesti hyviksi. Järvi on siikakanta on luontaisesti lisääntyvä ja elinvoimainen. Järvitaimen- ja järvilohikantojen tila on arvioitu tyydyttäväksi ja harjus- ja nieriäkannat välttäviksi-huonoiksi. Lahna- ja madekannat arvioitiin ainakin paikoin tyydyttäviksi. Ankerias esiintyy vähäisesti tai ei ollenkaan. Jokirapukannan tila on ollut paikoin välttävä ja paikoin sitä ei ole esiintynyt ollenkaan. Täplärapukanta oli hyvä.  
Vuohijärvi on säännöstelty järvi. Järven yläpuolella on Voikosken pato ja Luusuassa Siikakosken pato, jotka estävät kalojen vaellukset. Voikosken patoon on suunnitteilla kalatien rakentaminen.  Kalastus Vuohijärvellä on maltillista tai jopa vähäistä. Ammattimaista kalastusta ei järvellä harjoiteta. Kalastus on suurimmaksi osaksi verkkokalastusta, joka kohdistuu pääasiassa muikkuun, siikaan ja ahveneen. Verkoilla kalastetaan myös istutettua järvitaimenta ja järvilohta. Katiskoilla kalastetaan lähinnä ahventa ja haukea. Vuohijärvellä harjoitetaan myös siian talvipilkintää ja aktiivista ravustusta.  Vuohijärveen on istutettu siikaa, taimenta, järvilohta, nieriää, harjusta ja kuhaa. Voikosken ja Siikakosken alueille istutetaan velvoiteistutuksina järvilohta ja järvitaimenta. (Pöyry 2015) 

14.4 Vaikutukset pintavesiin 
14.4.1 Koeimeytyksen aikaiset vaikutukset 

Sadetuksesta johtuva vaikutus rajautuu väliaikaisesti sadetettavalle alueelle ja palautuu kokeen jälkeen. Merkittävää haittaa ei kokeen aikana tapahdu, sillä koe on lyhytaikainen. Kokeen aikainen pohjaveden ylenemä tulee olemaan enintään yhtä suuri kuin tekopohjavesihankkeen vaihtoeh-dossa 1, eikä se näin ollen vaikuta pintavesiin. 
14.4.2 Rakentamisen aikaiset vaikutukset 

Tekopohjaveden tuotantoa varten Selänpään alueelle rakennetaan tarvittavat vedenottorakenteet kuten pintavesipumppaamo, imeytysaltaat sekä siirtolinjat. Vedenottorakenteiden rakennustyöt voivat aiheuttaa alueen uomissa ja pintavesissä lyhytkestoista ja paikallista samennusta. Kaikissa vaihtoehdoissa vaikutukset ovat hyvin vähäiset, koska suunniteltujen rakennuskohteiden läheisyy-dessä ei juurikaan ole pintavesimuodostumia. 
Pintavesipumppaamon rakentamisesta ja imuputken asentamisesta aiheutuu Vuohijärven etelä-osassa veden lyhytaikaista (palautuu muutaman viikon sisällä rakentamisen päätyttyä) ja paikal-lista samenemista ja vaikutukset jäävät kaiken kaikkiaan vähäisiksi.  
Putkien asennuksen jälkeen niistä ei aiheudu vesistön käytölle tai kalataloudelle haittaa. 

14.4.3  Toiminnan aikaiset vaikutukset 
Pohjavesimallinnuksen mukaan vaihtoehdoissa 1 ja 2 Vuohijärven eteläosassa pohjaveden purkau-tuminen vähenee noin 300-400 m3/d Selänpään vedenottamolla tapahtuvan pohjavedenoton joh-dosta lievästi nykyisestä. Muutos on hyvin vähäinen ottaen huomioon Vuohijärven koon. Kau-riosuossa purkautuvan pohjaveden määrä säilyy nykyisen kaltaisena eikä merkittäviä vaikutuksia synny. Korvenpääjoessa ja Kerungissa ovat vähäisiä tai merkityksettömiä verrattuna nykytilantee-seen.  
Vaihtoehdossa 3 Vuohijärven eteläosassa vedenotosta johtuen pohjaveden purkautuminen vähenisi noin 1 000 m3/d. Vuohijärveä säännöstellään Siikakosken voimalaitoksella ja pohja- tai pintaveden otto ei käytännössä vaikuta Vuohijärven vedenkorkeuteen. Kaikissa vaihtoehdoissa Siikakosken kokonaisvirtaama pienenee erittäin vähän, mutta voi vähäisesti vaikuttaa Siikakosken voimalaitok-sella säännöstelyn käyttöön pienentyneen virtaaman ja lyhentyneen juoksutusajan muodossa.  
Vaihtoehdossa 3 Kauriosuohon purkautuvan pohjaveden määrä lisääntyy noin 100 m3/d:lla nykyi-sestä, mikä on suoalueen kokoon (1,5 km2) nähden hyvin pientä. Vaikutukset jäävät vähäisiksi etenkin sen takia, että hankkeen vaikutusalueen ja Kauriosuon väliin sijaitsee pohjaveden virtaamia estävä kalliokynnys. Vertailun vuoksi todettakoon, että pelkästään Kauriosuon alueen sadanta on 
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keskimäärin noin 2 600 m3/d. Korvenpäänjokeen purkautuvan pohjaveden määrä lisääntyy nykyi-sestä. Korvenpääjoessa ja Kerungissa lisääntyvä pohjaveden määrä ja suurempi veden virtaus voi-vat parantaa vesistön veden laatua nykyisestä; vaikutus on kuitenkin hyvin vähäinen. 
Imeytysaltaiden 1 ja 2 pohjoispuolella sijaitsee suppasuolla pohjaveden pinta nousisi vaihtoeh-dossa 3 noin 6 – 6,5 metriä, jolloin veden pinta nousisi suon pintaa korkeammalle.  Vaikutukset suppasuohon ovat luonnonsuojelun kannalta merkittävä. Suppasuon vaikutukset on käsitelty poh-javeden kannalta kappaleessa 13.4.6 ja luonnon kannalta kappaleessa 15.7 
Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että Vuohijärvestä Siikakosken kautta purkautuva pohjavesivir-taama vähenisi niin vähäisesti, että vaikutukset alapuolisessa vesistössä tulevat olemaan vähäiset. 
Taulukko 14.2. Selänpään tekopohjavesihankkeen vaikutukset pintavesien virtaamiin.  

Pohjavedenoton vaikutukset pinta-vesien virtaamiin 
Nykytila Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3 

Vuohijärven etelä-osa 
Pohjavettä m3/d 
Muutos % 

 
3380 
- 

 
3080 
-9 % 

 
2960 
-12% 

 
2390 
-30% 

Kauriosuo 
Pohjavettä m3/d 
Muutos % 

 
520 
- 

 
560 
+8% 

 
570 
+10% 

 
620 
+19% 

Korvenpäänjoki ja Kerunki 
Pohjavettä m3/d 
Muutos % 

 
5870 
- 

 
6010 
+2% 

 
6090 
+4% 

 
6330 
+8% 

Siikakoski 
Pohjavettä hanke-alueelta** m3/d 
Muutos % 
Muutos Siikakosken kokonaisvirtaamaan % 

 
9770 
 
- 
- 

 
9650 
-1% 
 
-0,2% 

 
9620 
-1% 
 
-0,2 

 
9340 
-4% 
 
-0,2% 

*Negatiivinen purkautuminen eli tapahtuu rantaimeytymistä Vuohijärvestä pohjavesimuodostumaan. 
**Hankealueen pohjavesipurkauman osuus Siikakosken kokonaisvirtaamasta on noin 0,1-0,4%. 

Pohjaveden ja pintaveden suhteiden muuttuminen voi vaikuttaa myös veden laatuun, etenkin pie-nissä, vähävirtaamisissa vesistöissä, kuten Korvenpäänjoessa ja Kerungissa. Pohjaveden määrä lisääntyy kaikissa tarkastelluissa vaihtoehdoissa. Parempilaatuisen pohjaveden lisäys parantaisi ve-denlaatua, mutta muutos virtaamissa on arvion mukaan niin pieni, että vaikutus jää vähäiseksi. 
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Raakavesi tekopohjavesilaitokseen otetaan noin 400 metrin etäisyydellä rantaviivasta sijaitsevasta syvänteestä. Raakaveden imuputken välittömässä ympäristössä saattaa tapahtua vähäisiä virtaa-mamuutoksia, mutta muista tekopohjavesihankkeista saatujen kokemusten perusteella muutokset eivät ole merkittäviä. Imuaukko sijaitsee noin 10-15 metrin syvyydessä, 1,5 metrin korkeudella pohjasta. Imuaukon suuntaamisella ylöspäin sekä imuputkirakenteilla pyritään siihen, ettei imu vaikuttaisi pohjaan. Veden pintakerrosten virtaamiin imuputkella ei ole vaikutusta. 
Vaikutukset kalastukseen aiheutuvat lähes yksinomaan Vuohijärven vesistöön sijoitettavasta imu-putkesta ja niiden painoista. Putkijohdot painotetaan siten, että ne pysyvät paikoillaan pohjassa tyhjänäkin. Kalastuksessa käytettäviin verkkoihin saattaa tulla repeytymiä niiden tarttuessa put-kissa käytettäviin painoihin. Verkkojen repeytymisestä koituu taloudellista haittaa kalastajille. Ka-lastajat tosin voivat tiedostaa verkkojen repeytymisriskin (esim. varoituskyltit) ja tästä syystä kart-taa putkilinjojen kohtia. Koska putkilinjojen paikantaminen järvellä on vaikeaa, muodostuu putken molemmille puolille syvyyssuhteista ja maamerkkien läheisyydestä riippuen 50 – 100 metriä leveä vyöhyke, jolla ei käytännössä kalasteta. Mikäli kalastukseen käytettävät apajapaikat sijoittuvat putkilinjojen alueelle, vähentää tämä tehokkaaseen kalastukseen käytössä olevaa pinta-alaa. Ka-lastusalueiden supistumisen myötä saattaa myös alueelta saatava kalastustuotto vähetä. Mahdol-lista paikallista lisähaittaa voi aiheutua putkijohdon ilmanpoistojärjestelmästä (kasuuni tai keino-tekoinen kari, kelluva laituri tai vedenalainen poistoputki). 
Selänpään pohjavedenoton vaikutusalueen pintavesimuodostumat ovat hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa eikä vedenoton arvioida muodostumien suurien vesimäärien vuoksi heikentä-vän niiden tilaa eikä siten vaarantavan vesienhoidon tilatavoitteita. Vuohijärven alapuolisen vesis-tön tilaan vedenotolla ei katsota olevan vaikutuksia. Kymijoen-Suomenlahden vesienhoito-alueen vesienhoitosuunnitelmaan liittyvän toimenpideohjelmaehdotuksen (Kaakkois- Suomen ELY-keskus 2015) mukaan hyvän tilan saavuttamista tai säilyttämistä koskevasta tavoitteesta voidaan tietyin edellytyksin poiketa uuden tärkeän hankkeen vuoksi, jos esimerkiksi hanke on yleisen edun kan-nalta erittäin tärkeä. Toimenpideohjelmaehdotuksessa Selänpään pohjavedenottohanke mainitaan yhtenä tällaisena vesistöjen kannalta keskeisenä hankkeena. 

14.5 Yhteenveto vaikutuksista 

 
 

  

Hankkeen keskeiset vaikutukset pintavesiin: 
 Rakennustyöt voivat aiheuttaa alueen uomissa ja pintavesissä lyhytkestoista ja paikallista samennusta. Rakenteiden lähiympäristössä ei juurikaan ole pintavesimuodostumia ja vai-kutukset jäävät siten vähäisiksi. 
 Toiminnan aikaisesta imeytyksestä johtuen pohjaveden purkaus Vuohijärveen lisääntyy hieman. Vaikutukset Vuohijärveen jäävät järven koon ja etenkin säännöstelyn takia vä-häisiksi. Pohjaveden purkaukset muualla ovat vähäisiä. 
 Vaikutukset Kauriosuon vesitaseeseen ovat vaihtoehdoissa 1 ja 2 merkityksettömiä. Vaih-toehdossa 3 Kaurisuohon purkautuisi noin 100 m3/d nykyistä enemmän pohjavettä, mutta muutos on suon koon kannalta vähäinen. 
 Merkittävimmät vaikutukset aiheutuvat vaihtoehdossa 3, jossa pohjaveden pinta nousisi suppasuon pintaa korkeammalle 
 Pintavesipumppaamon ja imuputkesta aiheutuu vähäisiä rajoitteita kalastukselle putken läheisyydessä. 
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15 KASVILLISUUS, ELÄIMISTÖ JA LUONTOTYYPIT 
15.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Hankkeesta aiheutuu suoria kasvillisuusvaikutuksia rakennusvaiheen aikana, kun puustoa ja pin-tamaata raivataan imeytysaltaiden, vedenottokaivojen, huoltoteiden ja putkilinjojen alueilta. Huolto- ja kuljetustiet noudattelevat pääosin nykyisiä tieyhteyksiä alueella, joita tullaan tarpeen mukaan leventämään kuljetuskalustoa varten. Suoria vaikutuksia muodostuu myös Vuohijärven rantaan rakennettavan pintavesipumppaamon ja pintavesiputken rakentamisesta. Kasvillisuutta menetetään myös hieman varsinaisia rakentamisalueita laajemmalta alueelta, sillä suuret työko-neet vaativat kääntymistilaa. Suorat kasvillisuusvaikutukset ovat pysyviä hankkeen koko elinkaa-ren ajan. Siirtolinjojen alueella kenttä- ja pohjakerroksen kasvillisuus palautuu rakennusvaiheen jälkeen, mutta linjat tullaan pitämään raivauksilla puuttomina.  Linjat sijoittuvat mahdollisuuksien mukaan olemassa olevien teiden yhteyteen. 
Puuston raivaamisen myötä rakentamisalueiden lähiympäristöön muodostuu niin sanottu reuna-vaikutus. Raivattuja alueita ympäröivillä metsäalueilla kasvilajisto ja lajisuhteet voivat muuttua lyhyellä tai pitkällä aikavälillä mm. valaistus- ja kosteusolosuhteiden muuttumisen vuoksi. Reuna-vaikutusalueen laajuus on keskimäärin alle 50 metriä metsän sisään. Harvennetulla talousmetsä-alueella metsäkasvillisuus ei ole luonnontilassa, joten reunavaikutuksen merkitys jää vähäisem-mäksi. 
Imeytyskenttien kasvillisuus voi muuttua sadetuksella tapahtuvan koeimeytyksen aikana. Aluskas-villisuuden muutos on yhteydessä imeytyksen kestoon. Veden imeytys muuttaa kasvien fysikaalista ja kemiallista ympäristöä, kuten maaperän kosteus-, ravinteisuus-, lämpötila- ja happamuusolo-suhteita, mikä vaikuttaa alueella esiintyvään lajistoon.  
Veden imeytys ja tekopohjaveden otto voivat aiheuttaa toiminnan aikana välillisiä kasvillisuusvai-kutuksia koko Selänpää A-pohjavesialueen kasvillisuuteen siltä osin, kun pohjaveden tasossa, vir-tauksissa tai ominaisuuksissa tapahtuu muutoksia. Pohjavedenpinnan nousu voi muuttaa kasvilli-suutta kosteampien kasvuympäristöjen lajistoa suosivaksi alueilla, missä pohjavesi on lähellä maanpintaa. Imeytyksen ja vedenoton aiheuttamat muutokset pohjaveden pinnankorkeuksissa ovat suurimmillaan imeytys- ja vedenottoalueilla. Tekopohjaveden tuottaminen nostaa pohjaveden tasoa imeytysalueella ja alentaa sitä vedenottokaivon vaikutusalueella.  Usein niiden vaikutukset ovat kuitenkin selvimmin havaittavissa tekopohjavesialueen reuna-alueilla (Helmisaari ym. 1999). Näillä reuna-alueilla usein sijaitsevien kosteikkojen ja lähteikköjen vesitaseet ja kosteusolosuhteet voivat muuttua imeytyksen ja vedenoton takia. Tämän vuoksi läheisten lähteiden virtaamia tulee seurata niiden purkuojiin rakennettavien virtaamapatojen avulla tai muilla tavoin. 
Eläimiin kohdistuvat vaikutukset ilmenevät lähinnä elinympäristön muutosten sekä rakentamisen aikaisen häiriön kautta. Rakentamisen aikainen häiriö on lyhytkestoista. Hankkeen toimintakauden aikana aiheutuvat häiriöt jäävät hyvin paikallisiksi. 
Vaikutusten merkittävyys luonnon monimuotoisuuden kannalta riippuu mm. vaikutuksen kohteena olevien luontotyyppien ja lajien herkkyydestä, niiden arvosta sekä vaikutuksen suuruudesta ja sen kestosta.  
Kasvillisuuteen, eläimistöön, arvokkaisiin luontokohteisiin sekä kasvillisuuden ja eliöstön välisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä luonnon monimuotoisuuden ja suojeluarvojen säilymiseen kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan mm. seuraavista näkökulmista: 
 Suorat menetykset arvokkaiden luontokohteiden pinta-aloissa ja arvokkaiden lajien esiintymä-alueiden pinta-aloissa 
 Suorat ja välilliset vaikutukset kohteiden ja elinympäristöjen ominaispiirteisiin 
 Vaikutukset ekologisiin yhteyksiin  
 Vaikutukset suhteessa arvokohteen suojelustatukseen ja edustavuuteen 
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15.2 Lähtötiedot ja käytettävät menetelmät 
Arviointityön tueksi on hankittu olemassa olevia kasvillisuus-, eläimistö- ja linnustotietoja hanke-alueelta sekä sen lähiympäristöstä mm. kirjallisuudesta sekä avoimista tietokannoista.  
Käytetyt keskeiset lähtötietoaineistot ovat seuraavat: 

 Aluetta koskevat suojelualuetiedot: Natura 2000-alueet, suojelu- ja suojeluohjelma-alueet, arvokkaat kallioalueet, moreenimuodostumat, tuuli- ja rantakerrostumat (OIVA-paikkatie-topalvelu)  Tiedot Suomen tärkeistä lintualueista (FINIBA) ja kansainvälisesti tärkeistä lintualueista (IBA)  Suomen Ympäristökeskuksen Hertta -eliölajit (uhanalaistietokanta) tiedot (aineistopyyntö 4.9.2015) 
 Selänpään pohjavesihankkeen Natura-arviointi (Pöyry 2015) 
 Selänpään tekopohjavesihankkeen Natura-arviointi (FCG 2016) 

Laaditut lisäselvitykset: 
Suunnittelualueelle laadittiin liito-oravaselvitys 26.5.2015. Selvityksen aikana hankealueen metsät kuljettiin läpi jalkaisin, havainnoitiin liito-oravalle potentiaalisia elinympäristöjä ja etsittiin liito-ora-van jätöksiä puiden, erityisesti kuusten ja haapojen tyviltä. Kuusikoissa katsottiin myös muiden kuin halkaisijaltaan yli 40 -senttisten puiden tyviä.  Maastossa havainnoitiin myös potentiaalisia pesäkoloja (lehtipuissa ja erityisesti haavoissa) ja risupesiä (kuusissa). Liito-oravaselvityksen yh-teydessä havainnoitiin myös muuta luonnonympäristöä ja kirjattiin ylös kaikki alueella tehdyt lin-tuhavainnot. Havainnointia tehtiin klo 05.00-11.00 välisenä aikana, jolloin lintujen lauluaktiivisuus on korkeimmillaan. Sää selvityksen aikana oli hyvä. 
Suunnittelualueelle laadittiin kesällä 2016 täydentävät kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykset sekä detektorilla laadittu lepakkoselvitys. Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen maastotyöt tehtiin 27.6.2016. Selvityksessä inventoitiin erityisellä tarkkuudella suunniteltujen pintavesipumppaa-mon, siirtolinjojen ja imeytysaltaiden alueet. Muilta osin kartoitus tehtiin hieman yleispiirteisem-pänä. Lisäksi tarkasteltiin hankkeen vaikutusalueella esiintyviä Selänpään, Anttilan – ja Hevosojan-kankaan Natura-alueen suojeluperusteena olevia Natura-luontotyyppejä. Lepakkoselvitys tehtiin Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen kartoitusohjeiden mukaisesti (SLTY 2011). Lepakkokartoi-tuksen kartoitusyöt olivat 26.–27.6., 6.-7.7. ja 10.–11.8. Täydentävistä selvityksistä on laadittu erillinen raportti. 
Lisäksi hankkeessa laadittiinn erillinen täysimittainen Luonnonsuojelulain 65 § mukainen Natura-arviointi, jonka puitteissa alueella tehtiin 26.10.2015 selvitys Natura-alueilla esiintyvistä luonto-tyypeistä. Tulokset on hyödynnetty YVA-selostuksessa (katso myös kappale 16). 

15.3  Kasvillisuuden ja luontotyyppien yleispiirteet 
Suunniteltujen imeytysaltaiden alueella metsät ovat talouskäytössä ja luonnonarvoiltaan tavan-omaisia kuivan (CT, kanervatyyppi) ja kuivahkon (VT, puolukkatyyppi) kankaan mänty- ja seka-metsiä. Paikoin esiintyy myös rehevämpää tuoreen kankaan (MT, mustikkatyyppi) mäntyvaltaista metsää. Alueella on ollut soranottoa, joka on paikoin muuttanut harjuluontoa. Viiskannan länsi-puolisella metsäalueella on tehty aikoinaan laajoja hakkuita ja alue on nykyisellään varttuvaa se-kapuutaimikkoa. Hunkerinromppujen eteläosassa sijaitsevan Viiskannan eteläpuolella puolestaan on uusia avohakkuualueita ja nuorta, harvennettua mäntykangasmetsää.  
Imeytysaltaiden 1 ja 2 alueella esiintyvä kasvillisuus on tuoretta mäntykangasta. Altaan 1 alueella on tehty uusia harvennushakkuita. Aluskasvillisuudessa esiintyy joitain kuusen ja pihlajan taimia. Altaan 2 alueella kasvillisuus on hieman rehevämpää, puusto on havupuuvaltaista ja harvennettua. Alueella esiintyy vähälukuisena myös rauhoitettua valkolehdokkia. Imeytysallas 3 sijoittuu varttu-neen koivu- ja mäntytaimikon alueelle. Vaihtoehtoisen imeytysaltaan 4 alueella on harvennettua, 
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keski-ikäistä kasvatusmännikköä ja kasvillisuus edustaa tuoreen ja kuivahkon kankaan kasvilli-suutta. Imeytysaltaille johtavat siirtolinjat sijoittuvat metsäautoteiden pientareille, joilla esiintyvä kasvillisuus on hyvin tavanomaista ja reunavaikutteista kangasmetsälajistoa.  
Imeytysaltaiden pohjoispuolella, Hunkerinromppujen alueella metsät ovat hieman monimuotoi-sempia kuivahkon ja kuivan kankaan mäntyvaltaisia kangasmetsiä. Alarinteillä esiintyy tuoreen kankaan sekametsiä ja kuusikoita. Alueella on pienialaisia, paikallisesti arvokkaita luontokohteita kuten suppia ja paahderinteitä sekä uhanalaisten ja silmälläpidettävien kasvilajien kuten kangas-ajuruohon ja kangasvuokon kasvupaikkoja. Hunkerinromppujen pohjoispuolella, Soramäen alu-eella on syviä suppia ja selänteiden välisiä notkoja, joissa on kostea pienilmasto ja paikoin laho-puustoa. Hunkerinromppujen alueelta kasvillisuuden arvokohteet on inventoitu ja rajattu jo aiem-missa selvityksissä (Pöyry 2013). 
Vuohijärven rantaan suunnitellun pintavesipumppaamon alueella esiintyvä kasvillisuus on pääasi-assa joutomaakasvillisuutta. Alueella on myös kasvillisuudesta paljasta hiekkakenttää ja rakennuk-sia. Järven rannassa kasvaa pääasiassa lehtipuustoa. Ranta on hiekkaa ja moreenikivikkoa. 
Suunnitellulta pumppaamolta etelään, Mäyränpesäntien varteen sijoittuvan siirtolinjan alueella kasvillisuus on melko rehevää ja lehtomaista sekä osin voimakkaasti kulttuurivaikutteista. Mäyrän-pesäntien ja Hillosensalmentien risteyksen läheisyydessä on luonnonmuistomerkkinä suojeltu ”kul-takuusi”. Hillosensalmentien suuntaisesti sijoittuvalla siirtolinjaosuudella esiintyvä kasvillisuus-tyyppi on kuivahkoa ja tuoretta kangasta. Vuohijärven keskustasta eteläkaakkoon, Näkkimistön-mäentien varteen suunnitellun siirtolinjan alueella kasvillisuus on pääosin mäntyvaltaista, luonto-arvoiltaan hyvin tavanomaista tuoretta kangasmetsää. 

 
Kuva 15.1. Hankealueelle tyypillistä nuorta mäntykangasta (kuva: Tiina Mäkelä / FCG). 
Luontoselvitysten perusteella pintavesipumppaamon, siirtolinjojen ja imeytysaltaiden alueilla ei esiinny uhanalaisia tai silmälläpidettäviä luontotyyppejä tai kasvilajeja. Selänpään alueella esiinty-
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vien uhanalaisten ja harvalukuisten kasvilajien kuten kangasvuokon ja kangasajuruohon kasvupai-kat sijoittuvat suunniteltujen toimintojen ulkopuolelle. Alueilla ei ole myöskään metsälain 10§ tai vesilain 2. luvun 11§:n mukaisia kohteita. 
15.4 Arvokkaat luontokohteet ja kasvilajit 

Pintavesipumppaamon, siirtolinjojen ja imeytysaltaiden alueilla ei ole arvokkaita luontokohteita tai uhanalaisten kasvilajien kasvupaikkoja. Lähimmät tiedossa olevat uhanalaisen kangasvuokon (VU, vaarantunut) kasvupaikat sijoittuvat noin 300 metriä imeytysaltaan 2 pohjoispuolelle (arvokas luontokohde numero 6). Kauriosuon alueella, yli 500 metriä siirtolinjan itäpuolella esiintyy uhan-alaisia sammallajeja, isonauhasammalta (VU, vaarantunut) ja harsosammalta (VU, vaarantunut) (SYKE 2015). 
Suunniteltujen imeytysaltaiden pohjoispuolelle, Hunkerinromppujen alueelle sijoittuu muutamia paikallisesti arvokkaita luontokohteita, jotka on inventoitu jo kesällä 2013 Selänpään pohjaveden-ottohankkeen YVA-menettelyn yhteydessä (Pöyry 2015). Kohteilla on käyty myös täydentävien luontoselvitysten yhteydessä kesällä 2016. Kohteet ovat harjualueelle tyypillisiä paiste- ja varjo-rinteitä, suppakuoppia sekä uhanalaisen kangasvuokon kasvupaikkoja. Arvokkaiden luontokohtei-den sijainti ja lyhyt kuvaus on esitetty alla. Tekstin numerointi viittaa kuvaan. 
1. Soramäen keskiosan selänteen molemmin puolin on syvät kivikkorinteiset supat, joiden poh-jalla pienilmasto on kostea ja kasvillisuus rehevämpää. Koillisreunan supparinne on kuiva ja jäkäläinen (Pöyry 2015). 
2. Soramäen pohjoisosan selänteen itäpuolella on syvä suppanotko, jonka pohjalla ja rinteillä kasvaa varttunutta kuusimetsää. Sen eteläosassa on lahopuuna kuusirunkoja ja muutamia mäntykeloja ja kasvillisuudessa mm. pieniä metsälehmuksia. Notkon pohjoispää on talousmet-säisempi. Keskiosassa oli yhden kuusen alla pari liito-oravan (VU, vaarantunut) papanaa (Pöyry 2015).  
3. Soramäen koillispuolella nuorta männikköä kasvavan hiekkaisen männikkörinteen keskiosa on avoin paahderinne. Siinä kasvaa poronjäkälää sekä laajoina kasvustoina kangasajuruohoa (NT, silmälläpidettävä). Reunassa on muutamia kangasvuokkoja (VU, vaarantunut) (Pöyry 2015). 
4. Soramäen länsiosassa valoisan männikkömäen laella kasvaa monin paikoin kangasvuokkoa (VU, vaarantunut) (Pöyry 2015). 
5. Soramäen eteläosassa pihapiiriin rajoittuvassa varttuvan männikön reunassa kasvaa muuta-mia kangasvuokkoja (VU, vaarantunut) (Pöyry 2015).   6. Eteläosan männikkörinteessä ja pohjoisosan varttuvassa männikössä on kolme erillistä kan-gasvuokkojen (VU, vaarantunut) kasvupaikkaa (Pöyry 2015).   7. Soramäen eteläosan selänteen laki on kapea ja kivikkoinen ja sen puusto nuorehkoa männik-köä. Itäpuolen loivapiirteisten suppien alueella on varttunutta kuusikkoa. Länsipuolella on syvä suppa, jonka pohjalla pienialainen lahopuustoinen korpi (Pöyry 2015).  
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Kuva 15.2. Arvokkaat luontokohteet hankkeen läheisyydessä. 

15.5 Eläimistö 
Suunnittelualueen maaeläimistö edustaa tavanomaista, havupuuvaltaisten talousmetsien lajistoa. Kevään 2015 ja kesän 2016 maastokäyntien yhteydessä tehtiin näkö- ja jälkihavaintoja mm. hir-vestä, metsäkauriista, metsäjäniksestä, ketusta sekä oravasta.   
Suunniteltujen toimintojen alueella ei lähtötietojen (SYKE 2015, Pöyry 2015) ja maastokäyntien-perusteella esiinny uhanalaisia eläinlajeja. Yli 500 metriä siirtolinjan itäpuolella, Kauriosuon alueella on havaittu uhanalaista perhoslajia, rämekarvajalkaa (VU, vaarantunut)( SYKE 2015).  
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Liito-orava 
Liito-orava on Suomessa silmälläpidettävä (NT), luonnonsuojelulain 38 §:n nojalla rauhoitettu ja erityisesti suojeltu laji. Liito-orava kuuluu myös EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) lueteltuihin tiukkaa suojelua vaativiin lajeihin, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja hei-kentäminen on kielletty. Kevään 2015 liito-oravakartoituksessa suunnittelualueelta ei löydetty liito-oravan papanoita eikä alueella todettu olevan lajille erityisen potentiaalista elinympäristöä. Hun-kerinromppujen alueella liito-oravalle sopivaa elinpiiriä on lähinnä vain Soramäen etelä- ja poh-joispuolella olevien suppien alueella, josta löytyi heinäkuun 2013 alussa muutamia liito-oravan papanoita yhden kuusen alta (Pöyry 2015).  Alue sijoittuu noin 600 metriä imeytysaltaiden ja siir-tolinjojen pohjoispuolelle. Havainnon perusteella liito-orava tai -oravia on liikkunut alueella, mutta siellä ei ollut asuttua liito-oravareviiriä (Pöyry 2015).  
Lepakot 
Lepakot ovat luonnonsuojelulain 38 §:n nojalla rauhoitettuja ja kuuluvat myös EU:n luontodirek-tiivin liitteessä IV (a) lueteltuihin tiukkaa suojelua vaativiin lajeihin. Hunkerinromppujen alueella on tehty vuonna 2013 lepakkoselvitys (Pöyry 2015). Selvityksen aikana alueella havaittiin useita pohjanlepakoita sekä muutamia viiksi- ja/tai isoviiksisiippoja. Pohjanlepakoista osa oli alueella saa-listavia. Kaikkien viiksisiippojen tulkittiin olevan vain ohilentäviä.  
Kesän 2016 lepakkoselvityksessä suunnittelualueella tehtiin yhteensä 41 lepakkohavaintoa, joista 23 koski pohjanlepakkoa, kahdeksan vesisiippaa ja kymmenen viiksisiippaa. Osa lepakkohavain-noista koskee todennäköisesti samoja alueella kierteleviä ja/tai eri kartoituskerralla havaittuja yk-silöitä ja lepakoiden yksilömäärä lienee havaintoja pienempi. Suunniteltujen toimintojen alueilla tavattiin vain pohjanlepakkoa, joista osa oli suunniteltujen siirtolinjojen alueilla saalistavia ja osa selvästi vain ohilentäviä. Pohjanlepakot saalistavat tyypillisesti teiden ja polkujen varsilla, eikä nii-den osalta siten voida rajata tärkeitä ruokailualueita. Laji on myös melko joustava elinympäristönsä suhteen ja esiintyy monenlaisilla alueilla.  Viiksisiippojen kannalta arvokas ruokailualue on Sora-mäen pohjoisosaan sijoittuvan kuusivaltaisen supan alueella. 
Suunniteltujen pintavesipumppaamon, siirtolinjojen ja imeytysaltaiden alueilta ei tehty sellaisia le-pakkohavaintoja, jotka viittaisivat lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin. Havaitut lepakot olivat ohi-lentäviä ja niiden esiintyminen suunniteltujen toimintojen alueilla oli satunnaista. Alueilla ei ole myöskään kolo- tai lahopuustoa, joka tarjoaisi lepakoille suojaisia päivälepopaikkoja. Tarkempi kuvaus alueella esiintyvistä lepakoista on luontoselvitysraportissa, joka on YVA-selostuksen liit-teenä. 
Muut eläinlajit 
Maastoselvitysten perusteella suunniteltujen toimintojen alueilla ei esiinny uhanalaista nisäkäs- tai hyönteislajistoa. Alueilta ei ole havaintoja myöskään muista luontodirektiivilajeista kuin lepakoista.  

15.6 Linnusto 
Vuonna 2013 laadituissa linnustoselvityksissä Hunkerinromppujen alueen linnusto todettiin hyvin tavanomaiseksi (Pöyry 2015). Alueen linnuston muodostavat pääasiassa Suomessa yleisinä ja run-saina esiintyvät kangas- ja sekametsien yleislajit, jotka ovat sopeutuneet talousmetsiin. Huomion-arvoisista lajeista Hunkerinromppujen alueella havaittiin sirittäjää, joka luokiteltiin vielä vuonna 2015 silmälläpidettäväksi (NT) (Pöyry 2015). Laji on uusimmanlintujen uhanalaisuusarvioinnin mu-kaisesti kuitenkin luokiteltu elinvoimaiseksi (LC) lajiksi (Pöyry 2015, Tiainen ym. 2015). 
Keväällä 2015 tehdyn maastoselvityksen aikana suunniteltujen imeytysaltaiden läheisyydessä ha-vaittiin maastokartoituksen aikana noin kaksikymmentä eri lintulajia. Runsaimpina esiintyivät peippo, pajulintu ja metsäkirvinen. Muita havaittuja lajeja olivat mm. harmaasieppo, rautiainen, mustarastas, käki, puukiipijä, hernekerttu, laulu- ja kulorastas sekä sepelkyyhky. Uhanalaisia, sil-mälläpidettäviä, lintudirektiivin liitteen I lajeja tai muutoin harvinaisia pesimälajeja ei havaittu. 
Kesän 2016 kartoitusten yhteydessä alueella havaittiin uhanalaisiksi luokitelluista lintulajeista (Ti-ainen ym. 2015) punatulkku, viherpeippo töyhtötiainen ja hömötiainen. Lintudirektiivin liitteen I 
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lajeista havaittiin kehrääjä Hunkerinromppujen ja Viiskannan välisellä alueella. Linnustohavain-noista on tarkempi kuvaus luontoselvitysraportissa, joka on YVA-selostuksen liitteenä. 
15.7 Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön 
15.7.1  Koeimeytyksen vaikutukset 

Suunnitellut allasalueet tullaan koeimeyttämään sadettamalla. Koeimeytyksen aikana imeytysalu-een kasvillisuudessa voi tapahtua muutoksia, sillä imeytys muuttaa kasvien elinympäristöä. Muu-tokset voivat olla fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia. Maaperän kosteudella, ravinteisuudella, hap-pamuudella ja lämpötilalla on vaikutus kasvilajien elinkykyyn ja kasvuun. Imeytys aiheuttaa muu-toksia kaikissa näissä tekijöissä. Koeimeytys toteutetaan maanpäällisellä putkistolla, joten se ei edellytä kaivutoimenpiteitä eikä kasvillisuuteen kohdistu suoria vaikutuksia. 
Sadetusimeytyksessä kangasmetsien yleiset sammallajit, varvut kuten mustikka ja puolukka sekä heinät ja sarat kärsivät tyypillisesti liiasta märkyydestä ja niiden suhteelliset pinta-alat yleensä vähenevät. Sadetusaloilla kasvit kärsivät usein myös sienitaudeista (mm. puolukkapöhö) ja tuho-laisista (mm. kirvat). Metsäkastikan on sadetusimeytysalueilla tehdyissä tutkimuksissa todettu vä-liaikaisesti runsastuvan, sillä se hyötyy maaperän nitraattipitoisuuden noususta. Sadetusimey-tysalueille ilmestyy usein myös muita ruohoja kuten maitohorsmaa ja leskenlehteä.  
Selänpään tekopohjavesihankkeen koeimeytys tehdään 30*60 metrin kokoisille allasalueille, joten kasvillisuusvaikutukset kohdistuvat melko pienelle alueelle. Vaikutukset kohdistuvat hyvin tavan-omaiseen kasvilajistoon, jota esiintyy myös koeimeytysaloja ympäröivillä kangasmetsäalueilla run-saasti.  
Tasaisella maalla imeytys voi aiheuttaa lammikoitumista ja täyttää maan huokostilan vedellä, minkä seurauksena kasvien juuret saattavat kärsiä ajoittain hapen puutteesta (Blom ja Voesenek 1998). Rinteellä pintamaan kyllästyminen vedellä on epätodennäköisempää. Toisaalta rinteet ovat tasamaata alttiimpia eroosiolle, joka vaikeuttaa kasvien kiinnittymistä maahan. Sadetuksen fysi-kaaliset vaikutukset ilmenivät jyrkällä rinteellä veden pintavalunnan aiheuttamana maa-aineksen paljastumisena eli eroosiona. Selänpään koeimeytysalueet sijoittuvat loivasti viettävälle maalle, joten merkittävää eroosiota ei arvioida sadetuksen johdosta tapahtuvan. 
Sadetuksen kesto on jokaisella allasalueella vain noin kuukausi, ja palautumisjaksot huomioiden imeytyskokeiden kokonaiskesto tulee olemaan yhteensä noin kuusi kuukautta. Tutkimusten mu-kaan pidempikestoisia vaikutuksia maaperän ja kasvillisuuden ominaisuuksiin muodostuu vasta vähintään vuoden jatkuneen sadetusimeytyksen aikana (Helmisaari ym. 2003). Imeytyskokeen lyhyen keston vuoksi koeimeytyksen vaikutukset alueen kasvillisuuteen jäävät todennäköisesti ko-konaisuutena melko vähäisiksi ja paikallisiksi.  

15.7.2 Rakentamisen aikaiset vaikutukset 
Yhden imeytysaltaan rakentaminen vaatii pinta-alaltaan noin 30*60 metrin laajuisen alueen rai-vaamista kasvillisuudesta, jolloin altaiden alueilla esiintyvää tavanomaista kangasmetsäkasvilli-suutta menetetään allasta kohden laskennallisesti alle 0,2 hehtaaria. Rakennusvaiheessa vaikutuk-sia muodostuu hieman laajemmalle alueelle, sillä työkoneiden vaatima työskentelyalue on laa-jempi. Lisäksi kasvillisuutta häviää huoltotiestön laiteilta sekä Vuohijärven rantaan rakennettavan pintavesipumppaamon ja pintavesiputken rakentamisalueilla. Vuohijärven rantaan rakennettava pumppaamorakennus vaatii enintään noin 10*10 metrin alueen. Vaikutukset kohdistuvat luonnon-tilaltaan muuttuneelle joutomaa-alueelle. Huoltoteiden ja siirtolinjan työmaan leveys on noin 20 metriä. Linjan lopullinen leveys tulee olemaan noin 10 metriä ja pituus on noin 3,3 kilometriä.  
Rakentamisen aikana kohdealueilta kaadetaan puusto ja muu kasvillisuus raivataan. Rakentamisen alle jäävillä alueilla muutokset ovat pysyviä koko hankkeen toimintakauden ajan, mutta varsinais-ten rakentamisalueiden reunoilla kasvillisuus pääsee palautumaan melko pian rakentamisvaiheen jälkeen. Toiminnan mahdollisesti joskus loppuessa, myös kasvillisuuden on mahdollista palautua takaisin lähelle nykytilaa rakenteiden purkamisen jälkeen.  
Vaikutukset kohdistuvat tavanomaiseen kangasmetsälajistoon eikä rakentamisalueilla esiinny suo-jelullisesti arvokasta kasvilajistoa tai harvinaisia luontotyyppejä. Osittain rakentamisalueet ovat jo 
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nykyisellään luonnontilaltaan voimakkaasti muuttuneita hakkuu- ja taimikkoalueita. Siirtolinja ra-kennetaan olemassa olevan tiestön yhteyteen, jota parannetaan tarpeen mukaan. Näin ne eivät myöskään heikennä metsäalueiden yhtenäisyyttä nykytilanteeseen verrattuna. Altaan 1 pohjois-puolelle sijoittuva, lähin luontokohde ”Soramäen eteläosa” (luontokohde 7) jää kokonaisuudessaan imeytysaltaan pohjoispuolelle. Kohteella oleva suppa sijoittuu noin 300 metrin etäisyydelle altaasta eikä myöskään supan alueelle kohdistu suoria vaikutuksia. Imeytysaltaalle 1 tuleva huoltotien ja sen alle sijoittuva putkilinja sijoittuvat Selänpään-, Anttilan- ja Hevosojankankaan Natura-alueelle noin 220 metrin matkalla. Vaikutukset Natura-alueeseen on arvioitu erillisessä Natura-arvioinnissa. Mäyränpesäntien ja Hillosensalmentien risteyksen läheisyydessä sijaitseva luonnonmuistomerkkinä suojellulle ”Kultakuuselle” ei arvioida muodostuvan vaikutuksia, sillä suunniteltu putkilinja sijoittuu riittävän etäälle (30 – 40 metriä) kuusesta. 
Kasvilajiston koostumus ja runsaussuhteet voivat hieman muuttua myös rakentamisalueiden lä-hiympäristössä valo- ja kosteusolosuhteiden (ns. reunavaikutus) muuttuessa. Puuttomana pidet-tävällä siirtolinjalla kenttä- ja pohjakerroksen kasvillisuus palautuu alueelle rakennusvaiheen jäl-keen, mutta varjoisuutta suosivien metsälajien kuten mustikan tilalle tulee todennäköisesti heiniä ja niittymäisten kasvupaikkojen ruohoja. Reunavaikutus kohdistuu rakentamisalueiden välittömään lähiympäristöön ja melko pienelle alalle. Kokonaisuutena suorat kasvillisuusvaikutukset jäävät laa-juudeltaan ja merkittävyydeltään hyvin vähäisiksi.  
Eläimistöön kohdistuvia vaikutuksia ovat lähinnä rakentamisesta aiheutuva häiriö ja elinympäris-töissä tapahtuvat vähäiset muutokset. Pintavesipumppaamon, siirtolinjojen ja imeytysaltaiden alu-eilla ei esiinny luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien (mm. lepakot ja liito-orava) lisääntymis- ja levähdysalueita tai uhanalaisten lajien elinympäristöjä, joihin vaikutuksia voisi kohdistua. Raken-tamisalueilla ei ole myöskään uhanalaisten eläinlajien esiintymiä. Vaikutuksia ei muodostu lepakoi-den tärkeille ruokailualueille eikä hankkeella arvioida olevan vaikutusta lepakoiden esiintymiseen suunnittelualueella. 
Rakentamisesta aiheutuva melu ja lisääntynyt ihmisten liikkuminen alueella voi karkottaa herkkiä nisäkäslajeja (mm. peto- ja hirvieläimet) rakentamisen ydinalueilta. Pienemmille lajeille vaikutus on vähäisempi. Alue ei kuitenkaan ole minkään eläinlajin kannalta erityisen merkittävää elinaluetta, minkä lisäksi vaikutus on lyhytaikainen (noin vuoden). Aluetta ei aidata, joten hanke ei heikennä eläinten kulkuyhteyksiä alueella. Kokonaisuudessaan hankkeella ei arvioida olevan merkitystä alu-eella esiintyvien tavanomaisten lajien populaatioihin. 
Rakentamisalueiden läheisyydessä esiintyvä linnusto on pääasiassa tavanomaista metsä- ja kult-tuuriympäristöjen lajistoa, joka ei ole elinympäristössä tapahtuville muutoksille erityisen herkkää. Elinympäristöihin kohdistuvat muutokset kohdistuvat pinta-alaltaan hyvin pienelle alueelle ja vas-taavaa elinympäristöä löytyy runsaasti myös rakentamisalueiden ulkopuolelta. Hanke ei vaikuta lajien pesimäkantaan alueellisesti tai laajemmin. Hunkerinromppujen-Viiskannan alueella pesivä kehrääjä voi häiriintyä hankkeen rakennusvaiheessa, mikäli rakennusvaihe ajoittuu pesimäkauden alkuun. Hanke ei kuitenkaan merkittävästi muuta kehrääjän elinympäristöjä alueella, joten mah-dollinen vaikutus kohdistuu vain yhteen pesimäkauteen. Uhanalaisiin hömö- ja töyhtötiaiseen, vi-herpeippoon ja punatulkkuun ei arvioida kohdistuvan merkittäviä vaikutuksia, sillä lintujen pesi-mäalueet eivät sijaitse suunniteltujen toimintojen alueella. Rakentamisalueilla ole esimerkiksi hömö- ja töyhtötiaisen vaatimaa lahopuustoa. Punatulkku puolestaan suosii kuusivaltaisia, varttu-neita metsiä ja viherpeipon pesimäalueet sijoittuvat tyypillisesti kulttuuriympäristöön. 
Hankkeen rakentamisen aikaiset haitalliset vaikutukset rajoittuvat vaihtoehdosta riippumatta suh-teellisen pienelle alalle ja kohdistuvat tavanomaiseen metsätalousalueiden lajistoon. Rakentamisen aikaiset vaikutukset kasvillisuudelle ja eläimistölle ovat suurimmat vaihtoehdossa 3, jossa raken-netaan eniten imeytysaltaita ja pohjavesikaivoja ja samalla huoltotie- ja siirtolinjaverkosta tulee laajin. Vaikutukset arvioidaan olevan kaikissa hankevaihtoehdoissa merkitykseltään vähäisiä. 

15.7.3  Toiminnan aikaiset vaikutukset 
Imeytysaltaiden läheisyydessä maan kosteuden ja ravinteisuuden lisääntyminen voi lisätä puiden hienojuurten kasvua ja tehostaa ravinteiden ottoa. Vaikutus ulottuu aivan imeytysaltaiden välittö-mään läheisyyteen.  
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Koska pääosassa harjualueesta pohjavesi on syvällä harjumuodostumien maakerrosten alla, ei pui-den tai muun kasvillisuuden vedensaantiin todennäköisesti kohdistu vaikutuksia eivätkä harjualu-een kasvillisuustyypit ja niiden lajisto varsinaisten rakentamisalueiden ja niiden reunavyöhykkei-den ulkopuolella muutu. Täten myöskään harjuilla esiintyville uhanalaisille ja harvinaisille kasvila-jeille (mm. uhanalaiset kangasvuokot) ei muodostu vaikutuksia. Hunkerinromppujen alueilla ei sel-vityksissä ole todettu sellaisia lehto- tai suokasvillisuustyyppejä, jotka olisivat selvästi pohjave-sivaikutteisia. Hunkerinromppujen yhden pohjaltaan soistuneen supan (luontokohde 7) pohjalla pohjavesi tulee lähelle pintaa, ja sen alueella kasvillisuusmuutokset ovat mahdollisia, mikäli poh-javeden korkeus muuttuu selvästi. Vaikutukset ko. suppa-alueeseen on arvioitu tarkemmin Selänpään-, Anttilan- ja Hevosojankankaan Natura-arvioinnissa. 
Virtausmallisimulaation mukaan muutokset pohjaveden pinnankorkeudessa ja virtauskuvassa ovat vaihtoehdossa 1 vähäisiä ja paikallisia (kappale 13). Lisäksi pohjavedenpinnan ylenemä on jyrkkä ja pienialainen johtuen maaperän kerrosrakenteesta. Näin ollen imeytyksen ja pohjavedenoton ei arvioida vaikuttavan pohjavesialueen kasvillisuuteen merkittävästi. Vesitasemuutokset eivät to-dennäköisesti vaikuta myöskään Kauriosuon alueeseen, koska selvitysten perusteella Hunkerin-romppujen länsipuolella sijaitsee laaja kalliokynnys, joka rajoittaa pohjavesiyhteyttä itään Kau-riosuolle päin. Vaihtoehdossa 2 muutos pohjaveden pinnankorkeuksissa on hieman suurempi, mutta rajoittuu pääosin imeytysaltaiden 1 ja 2 lähiympäristöön eikä merkittäviä kasvillisuusvaiku-tuksia arvioida muodostuvan. Vaihtoehdossa 3 suuresta imeytysvesimäärästä johtuen pohjaveden pinta nousee Selänpään lakitasanteella ja virtauskuva jyrkkenee ja korostuu. Vedenpinnan nousu aiheuttaa sen, että Hunkerinromppujen alueella olevan suppasuon (luontokohde 7) kasvillisuus ja luonne muuttuvat. Supan pohjalle muodostuu lasku-uomaton lammikko. Vaikutuksia tälle Selän-pään-, Anttilan- ja Hevosojankankaan Natura-alueelle sijoittuvalle kohteelle on arvioitu tarkemmin Natura-arvioinnissa. Vaikutuksia ei kuitenkaan muodostu laajemmin Selänpään pohjavesialueella esiintyvään harjukasvillisuuteen. Vedenottoalueella arvioitu pohjavedenpinnan lasku ei todennä-köisesti vaikuta kasvillisuuden tai puuston kasvuolosuhteisiin merkittävästi. 
Hankevaihtoehdoilla ei tekopohjavesilaitoksen toiminnan aikana ole vaikutuksia Kauriosuon lähde-alueeseen missään hankevaihtoehdossa, sillä Hunkerinromppujen ja Kauriosuon välinen laaja kal-liokynnys rajoittaa vaikutuksia.  
Rakentamisen jälkeen pohjavesi- ja imeytyskaivot tarvitsevat vain ajoittaista huoltoa, joten toi-minnan aikana eläimistölle ja linnustolle aiheutuvat häiriöt ovat hyvin vähäisiä.  

15.8 Haitallisten vaikutusten lieventäminen 
Haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää rajoittamalla rakentamistoimet ja työkoneilla liikkuminen niin pienelle alueelle kuin mahdollista ja hyödyntämällä mahdollisuuksien mukaan olemassa olevaa tiestöä. Suoria vaikutuksia voidaan vähentää myös maisemoimalla työmaan jäljet rakentamisvai-heen jälkeen.  

15.9 Arvioinnin epävarmuustekijät 
Arvioinnissa on otettu huomioon sekä koesadetuksen että varsinaisen rakentamisen ja toiminnan aikaiset vaikutukset koko sillä alueella, johon niiden arvioidaan ulottuvan. Arvioinnissa on hyödyn-netty hankkeen aikana tehtyjä muita vaikutusarviointeja, erityisesti pohjavesivaikutusarviointia ja pohjaveden virtausmallia.  
Tiedot alueen luonnonoloista ovat varsin kattavat. Arvioinnissa on hyödynnetty Selänpään pohja-vedenottosuunnitelman YVA-menettelyn aikana vuonna 2013 tehtyjen luonto-, linnusto- ja lepak-koselvitysten tuloksia. Lisäksi alueelle on laadittu vuonna 2015 liito-oravaselvitys ja vuonna 2016 täydentävät luontoselvitykset. Käytettävissä on ollut Ympäristöhallinnon OIVA-palvelun tiedot luontokohteista, Suomen ympäristökeskuksen Eliölajit-tietojärjestelmän tiedot uhanalaisista la-jeista ja Selänpäänkankaan, Anttilankankaan ja Hevosojankankaan Natura-alueen osalta Metsä-hallituksen biotooppiaineisto.  
Arvioinnin keskeisimmät epävarmuudet liittyvät laadittuihin mallinnuksiin, joita on käytetty luon-tovaikutusten arviointien pohjana (mm. pohjaveden virtausmalli). Mallinnukset on kuitenkin laa-dittu parhainta mahdollista tekniikka käyttäen ja niiden antama kuva kuvastaa mahdollisimman todenmukaisesti sekä nykytilannetta että tilannetta hankkeen toimintavaiheessa.  
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Vähäisiä epävarmuustekijöitä liittyy myös luonnon vuotuiseen vaihteluun sekä maastoinventointien rajalliseen kestoon. Inventointitulokset ilmentävät aina hetkellistä luonnon tilaa, joka voi jossain määrin vaihdella vuosittain. Alue on kuitenkin ominaisuuksiltaan melko tavanomaista, talouskäy-tössä olevaa metsämaata, jossa vuotuiset vaihtelut ovat vähäisiä. Luonnon arvokohteet alueella ovat selvästi muusta ympäristöstä erottuvia ja ne on huomioitu hankkeen suunnittelussa. 
15.10 Yhteenveto vaikutuksista 

   

Hankkeen keskeiset vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön: 
 Tavanomainen metsäkasvillisuus voi taantua hieman allasalueilla koeimeytyksen aikana. 
 Rakennusvaiheessa tavanomaista kangasmetsäkasvillisuutta menetetään hieman pinta-vesipumppaamon, siirtolinjojen ja imeytysaltaiden alueilta. 
 Uhanalaiseen kasvilajistoon ei kohdistu vaikutuksia. 
 Uhanalaisten tai luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien elinympäristöihin ei kohdistu haital-lisia vaikutuksia. 
 Rakentamisen aikainen häiriö voi väliaikaisesti karkottaa eläimistöä ja linnustoa alueelta. 
 Imeytyksen ja vedenoton vaikutukset harjujen kangasmetsäkasvillisuuteen jäävät vä-häiseksi. 
 Hankevaihtoehdossa 3 Hunkerinromppujen alueella olevan suppasuon vesitase ja kasvil-lisuus muuttuvat merkittävästi imeytyksen ja vedenoton vuoksi. 
 Kauriosuon lähteisiin ei muodostu merkittäviä vaikutuksia missään hankevaihtoehdossa. 
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16 LUONNONSUOJELUALUEET 
16.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Natura- ja suojelualueisiin kohdistuvat vaikutukset ilmenevät joko suorina tai välillisinä vaikutuk-sina niiden suojeluperusteena oleviin luontotyyppeihin tai lajistoon. Suoria vaikutuksia suojelualu-eiden kasvillisuudelle ja luontotyypeille voi muodostua, mikäli hankkeen vaatimia rakenteita sijoi-tetaan suoraan suojelualueelle. Kauempana rakentamisalueista sijaitseville kohteille vaikutukset ovat enintään välillisiä. Luontotyyppien ja lajien osalta välilliset vaikutukset voivat olla mm. hyd-rologian muutosten kautta ilmeneviä kasvu- ja elinympäristön olosuhteissa tapahtuvia muutoksia. Suojelualueille ominaisen linnuston ja eläimistön osalta välilliset vaikutukset voivat liittyä myös rakentamisen aikaisiin tai hankkeen toiminnasta aiheutuviin häiriövaikutuksiin. 
16.2 Lähtötiedot ja menetelmät 

Luonnonsuojelualueita ja suojeluohjelmien alueita koskevassa vaikutusten arvioinnissa on käytetty lähtötietoina alueista olemassa olevaa tietoa kuten mm. alueellisen ELY-keskuksen tiedot, avoimet tietokannat sekä alueilta saatavilla olevat muut selvitykset. 
YVA-menettelyn yhteydessä on laadittu Suomen luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arvi-ointi hankkeen vaikutuksista Selänpään-, Anttilan ja Hevosojankankaan Natura-alueeseen.  
Natura-arviointi tehtiin olemassa olevan aineiston pohjalta asiantuntija-arviona. Arvioinnin merkit-tävimmät lähtöaineistot ovat hankkeen tekninen kuvaus, Natura-tietolomake, pohjavesimallinnus (kappale 13) sekä alueen luonnonoloista saatava lähtöaineisto.   Lähtöaineistona on merkittävissä määrin käytetty pohjaveden hankinnan liittyvä vuonna 2015 val-mistunut YVA -selostus (Pöyry Finland 2015a) ja siihen liittyvä Natura- ja luontoaineisto. YVA:n yhteydessä laadittiin luontoselvitys, joka kattaa Selänpäänkankaan alueen ja Anttilankaan alueella olevan Kauriosuon reunan sekä siirtolinjat (Pöyry Finland Oy 2013 ja 2015a). Luontoselvitystä var-ten Selänpäänkankaan alueelta on kartoitettu kasvillisuus ja luontotyypit ja lisäksi linnusto ja le-pakot. Kauriosuon reunasta on kartoitettu lähteet ja niiden kasvillisuus. Lisäksi oli käytettävissä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n luontoselvitysaineisto (katso kappale 15.2).  Selänpään-, Anttilan- ja Hevosojankankaan Natura-alueen tiedot perustuvat sen tietolomakkee-seen ja kohdekuvaukseen (Kaakkois-Suomen ELY-keskus 2013). Pienestä osasta aluetta oli käy-tettävissä Metsähallituksen biotooppiaineisto. 

16.3 Nykytilan kuvaus 
16.3.1 Natura 2000 -alueet 

Hankkeessa suunnitelluista rakenteista läntisin imeytysallas (numero 1) ja noin 250 metriä siirto-linjaa sijoittuvat Selänpään, Anttilan – ja Hevosojankankaan Natura-alueelle (FI0424002). Muut imeytysaltaat sijoittuvat yli sadan metrin etäisyydelle Natura-alueesta. Siirtolinja Vuohijärven ve-denottamolta sijoittuu Natura-alueen kahden erillisien osa-alueen väliin tien 368 (Näkkimistönmä-entie) vierelle. 
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Kuva 16.1. Selänpään-, Anttilan- ja Hevosojankankaan Natura-alue.  Selänpään-, Anttilan- ja Hevosojankankaan Natura-alue on neliosainen aluekokonaisuus, joka si-sältää osia Selänpäänkankaan, Anttilankankaan ja Hevosojankankaan harjualueista (kuva 3.1). Natura-alueen kokonaispinta-ala on 760 hehtaaria. Osa-alueet ovat osia toiseen Salpausselkään kuuluvasta laajasta Selänpään deltamuodostumasta.  
Selänpäänkangas kohoaa ympäristöstään pohjoisosissa noin 60 metriä ja eteläosissa noin 40 met-riä. Kankaan pohjoisosassa on laaja Hunkerinromppujen suppa-alue, jonka syvimmät supat ovat noin 40 metriä. Lounaisosassa sijaitsee pienempi suppa-alue Halisenromput, jonka syvimmät supat ovat noin 25 metriä. Alueen pohjoisosan Multamäenlaki on platoomainen tasanne noin 125 metriä meren pinnan yläpuolella.  

Suojelun perusteet  
Selänpäänkankaan aluekokonaisuus on sisällytetty Natura-verkostoon luontodirektiivin perusteella (aluetyyppi SAC). Sen suojelun perusteena on kolme luontotyyppiä. Lähes koko alue sisältyy luon-totyyppiin harjumetsät (harjumuodostumien metsäiset luontotyypit, 9060). Lisäksi alueella on pie-nialaisesti luontotyyppejä lähteet ja lähdesuot (Fennoskandian lähteet ja lähdesuot, 7160) ja puus-toiset suot (91D0).  
Taulukko 16.1. Natura-luontotyypit Selänpään-, Anttilan- ja Hevosojankankaan Natura-alueella. 

Natura-luontotyyppi Pinta-ala (ha) Edustavuus Luonnontila 
Harjumetsät (9060) 744,8 Erinomainen kohtalainen 
Puustoiset suot (91D0) 7,6 Merkittävä kohtalainen 
Lähteet ja lähdesuot (7160) 0,6 Hyvä kohtalainen 
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Harjumetsät (9060) 
Harjumetsät kattavat alueesta 98 % ja ne ovat kasvillisuudeltaan pääosin kuivaa mäntyvaltaista kanervatyypin (CT) kangasmetsää, jossa on seassa puolukkatyypin (VT) kasvillisuutta sekä erittäin kuivia poronjäkälävaltaisia alueita (ClT).  Lisäksi mm. Halisenromppujen alueella on harjuille tyy-pillisistä häränsilmä-kanervatyypin (HyCT) ja häränsilmä-puolukkatyypin (HyVT) kasvillisuutta sekä puolukka-mansikkatyypin metsää (VFrT) (Turkulainen ja Mäki-Torkko 2015).  
Alueen supat sisältyvät harjumetsät -luontotyyppiin. Suppien pohjalla oleva kasvillisuus vaihtelee. Syvimmät supat ovat pohjalta varjoisia ja pienilmastoltaan kosteita. Suppien pohjat ovat hieman soistuneita tai pohjalle on muodostunut niittymäistä kasvillisuutta. Hunkerinromppujen alueella on myös suppa, jonka pohjalla on pienialainen suo (0,2 ha). Kasvillisuus on mustikkakorpea ja sara-nevaa. Supan pohjalla on pienialainen (0,2 ha) puustoinen korpi, jonka keskellä on pieni neva-laikku. Kasvillisuudessa ei ilmene pohjavesivaikutusta. Suppasuon pinta on noin tasolla 85 m mpy ja turpeen paksuus on yli 2 metriä. Suppasuon kohdalla pohjavesi on viisi metriä suon pintaa alempana (80 m mpy). 
Puustoiset suot (91D0) 
Luontotyyppiin sisältyy puustoisia soita - korpia, rämeitä, nevakorpia ja nevarämeitä.  
Alueen puustoiset suot ovat rämeitä. Puustoiset suot keskittyvät Anttilankankaan osa-alueen poh-joisosalle, missä Kauriosuo on valtaosin karua isovarpurämettä ja tupasvillarämettä. Puustoista suot -luontotyyppiä on myös Pyöräsuolla, jonka kasvillisuus on rämettä ja nevaa. 
Lähteet ja lähdesuot (7160) 
Tätä luontotyyppiä on Kauriosuon eteläreunalla, missä on kolme lähdettä, joista itäisin ja läntisin ovat kasvistollisesti arvokkaita. Lähteiden lisäksi lähteistä laskevien purojen lähdekasvillisuus lue-taan kuuluvaksi tähän luontotyyppiin. 
Riihiahon mesotrofinen avolähde sijaitsee Kauriosuon kaakkoisosassa etelä-pohjoissuuntaisessa notkelmassa. Lähteestä vesi virtaa suurelta osin lähdepuroon. Sen lisäksi lähteestä lähtee muuta-mia pieniä purkautumiskohtia. Lähdepuro on lähes luonnontilainen noin sadan metrin matkalta, jonka alapuolella puro päätyy ojaan.  Avolähteen lähiympäristössä kasvaa muun muassa har-sosammalta (VU), lehväsammalia, hiirenporrasta, suo-orvokkia, ojakellukkaa, korpi-imarretta, su-denmarjaa, huopaohdaketta, metsäimarretta, käenkaalia, mesiangervoa, järviruokoa ja suovehkaa (Pöyry 2015). Riihiahon lähdesuota luonnehtivat ruoho- ja heinä-, hiirenporrasvaltainen saniais- sekä lettokorpikasvillisuus. 
Perttulinvierun lähteet (A ja B) ja lähdesuot sijaitsevat Kauriosuon kaakkoisosassa. Ennen ojituksia lähdesuot ovat muodostaneet yhden laajan kokonaisuuden, mutta nykyään ojitus jakaa alueen kahteen osaan.  Perttulinvierun lähde A on ojittamattomalla suolla, joka on luonnontilaisen kaltai-sena, vaikka ojituksella on ollut vaikutusta muun muassa alueen puustottumiseen ja pensoittumi-seen (Turkulainen ja Mäki-Torkko  2015).  Perttulinvierun lähde B sijoittuu ojitetulle suolle ja se luonnontila on heikentynyt. Alueella on vielä luonnontilaisen lähdesuon piirteitä ja ojituksesta huo-limatta vesitalous on osalla aluetta säilynyt luonnontilaisena. 
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 Kuva 16.2. Kauriosuon lähteet. 
Riihiahon lähteikköalueen lähellä olevan havaintoputkessa 118 havaittiin kairauksen yhteydessä vuonna 2000 orsivesikerros, jonka alapuolella on pohjavesikerros (Turkulainen ja Mäki-Torkko 2015). Pohjavesi on suorassa yhteydessä Hunkerinromppujen alueen pohjavesialtaaseen. Orsivesi on yhteydessä muodostuman keskiosan heikommin vettä johtavan kerroksen pohjaveteen. Orsi-vesipinta on havaintoputken kohdalla noin 8,4 metriä pohjavesipintaa ylempänä.  Riihiahon läh-teikköalueelle purkautuvat pohjavedet ovat ylempää pohjavesipintaa (orsivettä). Riihiahon lähteik-köalueen ja Hunkerinromppujen välissä sijaitsee myös kalliokynnys, joka rajoittaa pohjavesiyh-teyttä itään Kauriosuolle päin.  

Kasvillisuus imeytysalueella 1 ja huoltotie- ja putkilinjalla   
Hunkerinromppujen alueella, mihin tekopohjavesilaitoksen yksi imeytysaltaista sijoittuu, metsät ovat kuivahkon ja kuivan kankaan mäntyvaltaisia kangasmetsiä.  
Imeytysalueelta lähteen huoltotie- ja putkilinjayhteys itään päin ja kulkee Natura-alueella noin 220 metrin matkan. Suurelta osin putki- ja huoltoyhteys on suunniteltu kulkevan metsäautotien koh-dalla.   Imeytysalueelta itään tien molemmin puolin metsät ovat nuoria ja hieman ennen Natura-alueen rajaa puusto on varttuneempaa ja kasvillisuus on tuoretta kangasta.  

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot 
Selänpään-, Anttilan- ja Hevosojankankaan Natura-alue alueeseen kuuluu osia valtakunnallisen harjujensuojeluohjelman kohteesta Selänpäänkangas ja osa valtakunnallisen soidensuojelun pe-rusohjelman kohteesta Kauriosuo.  
Natura-alueen suojelu on tarkoitus toteuttaa maa-aineslailla sekä Kauriosuon osalta luonnonsuo-jelulailla.  
Natura-alueen metsät ovat pääosin talousmetsäkäytössä ja lisäksi alueella on pieniä sorakuoppia. Aluetta käytetään myös puolustusvoimien harjoitus- ja ampumatoimintaan ja sotilaalliseen raken-tamiseen. Natura-alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä. 
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Kuva 16.3. Tekopohjavesihankkeen toteuttamisen vaatimat rakenteet.  

16.3.2 Harjujensuojeluohjelmaan sisältyvät alueet 
Hanke sijoittuu Selänpäänkankaan harjujensuojeluohjelman kohteen alueelle. Selänpäänkangas sisältyy vuonna 1984 hyväksyttyyn valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan 1045 hehtaarin laajuisena alueena. Muodostuma on arvioitu valtakunnallisessa harjututkimuksessa geologisesti ja maisemallisesti erittäin merkittäväksi ja kasvitieteellisesti ja monikäytön kannalta merkittäväksi (Kontturi & Lyytikäinen 1985) (Pöyry 2015).  
Harjujensuojeluohjelman tavoitteena on, että ohjelmaan kuuluvien harjualueiden luonteenomaiset geologiset, geomorfologiset ja maisemalliset piirteet voidaan säilyttää. Suojelu perustuu pääasi-assa maa-aineslakiin ja -asetukseen. Harjujensuojeluohjelma-alueen pohjois- ja eteläosat on si-sällytetty kahtena erillisenä osa-alueena Natura-alueeseen. 
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Kauriosuon soidensuojeluohjelman kohde 
Kauriosuon soidensuojeluohjelman kohde sijoittuu lähimmillään noin 550 metrin etäisyydelle pin-taveden siirtolinjasta ja 700 metrin etäisyydelle lähimmästä imeytysaltaasta. 
Kauriosuosta kuuluu kaksiosainen, yhteensä 34 hehtaarin laajuinen alue valtakunnalliseen soiden-suojelun perusohjelmaan, joka on laadittu vuosina 1979 ja 1981. Suo on pääosin ojitettu. Sen eteläreunan lähteet on sisällytetty Selänpään, Anttilan – ja Hevosojankankaan Natura-alueeseen. Osa alueesta on jo hankittu valtiolle luonnonsuojelutarkoitukseen. 

16.3.3 METSO-kohteet 
Hunkerinromppujen METSO-kohteet 
Hunkerinromppujen pohjoisosasta on ostettu valtiolle vierekkäiset 2,1 hehtaarin ja 2,16 hehtaarin alueet luonnonsuojelutarkoitukseen. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta saadun tiedon mukaan niihin sisältyy harjun lakiharjannetta ja jyrkkärinteistä suppametsää. Kohteet täyttävät METSO-ohjelman (Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman) kriteerit, ja ne tullaan pe-rustamaan luonnonsuojelualueeksi (Pöyry 2015). 
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Kuva 16.4. Natura 2000-alueet, luonnonsuojelualueet sekä suojeluohjelmien kohteet hankkeen läheisyydessä. 

16.4 Vaikutukset Selänpään-, Anttilan ja Hevosojankankaan Natura-alueeseen 
16.4.1 Rakentamisen vaikutukset luontotyyppeihin 

Tekopohjavesilaitoksen toteuttaminen vaatii kaikissa tarkasteltavissa hankevaihtoehdoissa raken-tamista Natura-alueelle. Imeytysaltaalle 1 tuleva huoltotien ja sen alle sijoittuva putkilinjan pituus Natura-alueella on noin 220 metriä. Siirtolinjaa rakennetaan Natura-alueelle suurelta osin ole-massa olevan metsäautotien kohdalle (noin 185 m). Olemassa olevan metsäautotien leveys on noin 3 metriä. Putkilinja asetetaan noin 2-3 metriä syvään ja muutaman metrin leveään kaivan-toon. Huoltotien ja siirtolinjan työmaa-alueen leveys on 20 metriä. Kaivannon viereen sijoitetaan kaivumaat. Kaivumaiden alalta ei kaadeta puustoa, vaan maat sijoitetaan siten, että ne eivät va-hingoita puustoa. Kasvillisuus palautuu tällä osalla muutaman vuoden kuluessa. Kaivumailla peite-
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tään kaivanto ja ylimääräiset maat ajetaan pois.  Valmis putkilinja vaatii puustosta vapaana pidet-tävän käyttöoikeusalueen, joka on noin 10 metriä leveä käytävä, joka kattaa sekä linjan että huol-toyhteyden. 
Imeytysaltaan pinta-ala on noin 0,2 ha. Alalle sijoittuu Imeytysaltaan ympäröivä aita. Rakentami-sen alle pysyvästi jäävä pinta-ala on noin 0,4 ha. Väliaikainen haitta kohdistuu noin 0,2 ha alalle.  
Taulukko 16.2. Natura-alueelle sijoittuvan rakentamisen arvioidut pinta-alat kaikissa vaihtoehdoissa. 
Vaihto-ehdot Tie- ja putkiyh-teys (m) 

Tie- ja put-kiyhteyden  vaatima työ-maapinta-ala (ha) 

Käyttöoikeus-alue (ha) Imeytysal-taan alle jäävä pinta-ala (ha) 

Rakentamisen alle pysyvästi jäävä pinta-ala (ha) 

1 - 3 220 0,4 0,2 0,2 0,4 
 Rakentamisen vaikutukset Natura-alueella kohdistuvat luontotyyppiin harjumetsät, joka kattaa 98 % Natura-alueen pinta-alasta. Rakentaminen pienentää vähäisessä määrin harjumetsien luontaista levinneisyyttä. Rakentamispaikoilta kasvillisuus ja eläimistö häviävät kokonaan.  Harjumetsien le-vinneisyys pienenee noin 0,05 %:lla.  

 
Kuva 16.5. Natura-alueella huoltotie ja putkilinja rakennetaan olemassa olevan metsäautotien kohdalle (kuva: Jari Kärkkäinen / FCG).  
Rakentamisaikana rakentamisalueiden ympäristöön kohdistuu tilapäisestä melua ja muuta häiriötä. Rakentamisaikaiset vaikutukset ovat tilapäisiä eikä niiden arvioida aiheuttava merkittävää haittaa Natura-alueen eläimistölle.  



122   YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY       8.11.2016      

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi  
 Y-tunnus 2474031-0 Kotipaikka Helsinki 

 

Siirtolinjan rakentaminen ei muuta juuri harjumetsän pienilmastoa, tai valaistus- ja vesiolosuh-teita, koska se sijoittuu pitkälti olemassa olevalle tieosuudelle. Imeytysaltaan lähiympäristön pie-nilmasto on hieman erilainen kuin mäntykankaalla.  Altaan välittömässä läheisyydessä pienilmasto on vähäisesti kosteampaa kuin kuivalla mäntykankaalla. Valaistusolosuhteet muuttuvat, mutta al-taan reunakasvillisuuteen sillä on ole merkittävää vaikutusta.  Reunavaikutuksen rajautuu altaan välittömään lähiympäristöön. 
Imeytysaltaan ja siirtolinjan alle jää pääosin kuivahkoa kangasta ja hieman tuoretta kangasta.  Harjumetsiin vaikutus on pitkäaikainen, mutta ennallistettavilla toimilla rakennettavilla kohdilla luontotyypin tila palautuu ennalleen hankkeen päätyttyä. Rakentaminen ei sijoitu harjumetsien edustavimmille harjukasvillisuustyypeille. Harjumetsät -luontotyyppi on edustava silloin, kun alu-eella on korkeita ja melko jyrkkiä paisterinteitä, joiden humuskerros on ohut, puusto harvaa ja pohjakerroksen kasvillisuus aukkoista (Airaksinen ja Karttunen 2001). Näitä on Hunkerinromppu-jen suppa-alueella.  
Rakentaminen aiheuttaa vähäisiä heikentäviä vaikutuksia harjumetsät –luontotyyppiin, eivätkä vaikutukset ole merkittäviä.  

16.4.2 Toiminnan aikaiset vaikutukset Natura-alueen luontotyyppeihin 
Harjumetsät 
Selänpään-, Anttilan- ja Hevosojankankaan Natura-alueen keskeinen suojeluperusta on harjumet-sät –luontotyyppi, on tässä arvioinnissa harjumetsiin katsottu kuuluvan myös Hunkerinromppujen pienialainen suppasuo. 
Tekopohjaveden tuotanto nostaa pohjavedenpinnan tasoja kaikissa hankevaihtoehdoissa.  Suurim-mat ylenemät ovat vaihtoehdossa 3, jossa pohjeveden pinta nousee suppasuohon, tasolle 86–86,5 m mpy. Tämän seurauksena suppasuon kasvillisuus muuttuu ja supanpohjalle muodostuu lasku-uomaton lammikko. Puusto kuolee pystyyn. Lammen reunalle kehittyy nevalaide. Ajan myötä lampi voi kasvaa umpeen pinnan myötäisesti ja muuttua vetiseksi suoksi. Supparinteen alaosalle syntyy pohjaveden purkautumiskohtia.  
Vaihtoehdossa 1 suppasuon kasvillisuudessa tulee ilmenemään vain vähäinen pohjavesivaikutus. Suon kasvillisuuden nykyiset ominaispiirteet säilyvät. Vaihtoehdossa 2 pohjaveden taso jää noin metrin alle suon pinnan tason. Tällöin suon vetisyys lisääntyy ja keskellä oleva nevakasvillisuus laajenee ja korpilaide kapenee. Kuitenkaan keskeiseltä osin suon ominaispiirteet eivät merkittävin osin häviä. Supparinteen alaosalle voi syntyä myös pohjaveden purkautumiskohtia tai tihkupintaa, mikä monipuolistaa alueen luontoarvoja.  
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Kuva 16.6. Hunkerinromppujen supan pohjalla on mustikkakorpea ja pieni avoin neva. Pohjakerroksessa rämeenrahkasammal (Sphagnum angustifolium) on valtalajina (kuva: Jari Kärkkäinen / FCG).   
Vaihtoehdoilla 1 ja 2 harjumetsät -luontotyypin kannalta vaikutus ei ole merkittävästi heikentävä, koska suppasuon pinta-ala on niin pieni ja vaikutukset eivät merkittävällä tavalla muuta suppasuon kasvillisuutta. Vaihtoehdossa 3 suppasuon luonne muuttuu, vaikka haitta kohdistuu varsin pienia-laiseen kohteeseen, suppasuon muuttuminen on luonnonsuojelullisesti merkittävä haitta. Lisäksi suppasuon kasvillisuus ei palaudu ennalleen, vaikka tekopohjaveden otto lopetetaan.  Suppasuo monipuolistaa alueen luontoa ja lisää sen luonnonarvoja. Heikentävä vaikutus harjumetsien levin-neisyyteen on 0,04 %.  
Lähteet ja lähdesuot 
Hankevaihtoehdoilla ei tekopohjavesilaitoksen toiminnasta ole vaikutuksia lähteet ja lähdesuot -luontotyyppiin Kauriosuon alueella. Keskeisesti Hunkerinromppujen ja Kauriosuon välinen laaja kalliokynnys rajoittaa vaikutuksia. Pohjavesimallinnuksen perusteella Kauriosuon suuntaan pur-kautuu pohjavettä luonnontilassa 520 m3/d. Vaihtoehdossa 1 vesimäärä nousee noin 8 %:lla (560 m3/d). Vaihtoehdossa 2 purkautuva vesimäärä on 570 m3/d ja vaihtoehdossa 3 se on 620 m3/d.  Tämä purkautuva lisävesi ei vaikuta Kauriosuon lähteiden vesitaseeseen, koska Riihiahon lähteikkö saa vetensä orsivedestä, joka on yhteydessä muodostuman keskiosan heikommin vettä johtavan kerroksen pohjaveteen. Sen alapuolella on pohjavesikerros, johon tekopohjaveden tuottaminen vaikuttaa. Havaintopisteessä 118 todetun erillisen alemman pohjavesikerroksen ei havaittu jatku-van havaintoputkien PF8 ja PF9 alueella (Pöyry Finland Oy 2015b). 
Orsivesipinta on havaintoputken 118 kohdalla noin 8,4 metriä pohjavesipintaa ylempänä. Tällä kohdin ylenemä on vaihtoehdossa 1 noin 0,5 metriä, 2:ssa noin 1 metriä ja 3:ssa noin 2 metriä. Purkautuva pohjavesi leviää Kauriosuon suuntaan tasolla 84–82 m mpy. Riihiahon lähteikkö on tasolla noin 91 m mpy.   
Perttulinvierun lähteet (A ja B) sijoittuvat noin 2 kilometrin etäisyydelle imeytysaltaista ja teko-pohjavesilaitoksen toiminta ei vaikuta niiden vesitaseeseen. Pohjaveden ylenemävaikutus ei mis-
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sään hankevaihtoehdossa ulotu näiden lähteiden vaikutuspiiriin. Pohjaveden otto nollavaihtoeh-dossa ei myös vaikuta Perttulinvierun lähteiden vesitaseeseen riittävän etäisyyden takia. Pohjave-den alenema-alue jää noin 1,6 kilometrin päähän.  
Lähteet ja lähdesuot -luontotyypin ominaispiirteet eivät muutu millään vaihtoehdolla, vaan niiden arvioidaan pysyvän vakaina pitkälläkin aikavälillä.  

16.4.3 Vaikutukset Natura-alueen eheyteen 
Tekopohjaveden tuotanto ei arvioida vaikuttavan Natura-alueen eheyteen merkittävästi. Alueen suojeltavien luontotyyppien ekologinen rakenne ja ominaispiirteet säilyvät. Natura-arvion perus-teella tekopohjavesihankkeen vaihtoehdoilla 1 ja 2 muodostuu kokonaisuutena vähäinen kielteinen vaikutus Natura-alueen luontoarvoille, joka johtuu lähinnä hankkeeseen liittyvästä rakentamisesta Natura-alueella. Vaihtoehdolla 3 vaikutukset harjumetsiin eivät ole merkittävästi heikentäviä, mutta Hunkerinromppujen suppasuon luonne muuttuu. Supanpohjalle muodostuu lasku-uomaton lammikko ja sen kasvillisuus muuttuu. Haitta kohdistuu varsin pienialaiseen kohteeseen, mutta suppasuon muuttuminen lammeksi on merkittävä haitta. 
Hankkeen yhteysviranomaisena toimiva Kaakkois-Suomen ELY-keskus antaa Natura-arvioinnista erillisen luonnonsuojelulain 65 §:n 2. momentin mukaisen lausunnon. 

16.5 Vaikutukset luonnonsuojelualueisiin ja suojeluohjelmakohteisiin 
Kaikki imeytysaltaat sekä kaivojen paikat putkilinjoineen sijoittuvat Selänpäänkankaan harjujen-suojeluohjelma-alueelle. Vuohijärven rantaan sijoittuva pintavesipumppaamo sekä sille johtava siirtolinja sijoittuvat suojeluohjelma-alueen ulkopuolelle. Harjujensuojeluohjelma-alueelle sijoit-tuva rakentaminen on jossain määrin ristiriidassa harjujensuojeluohjelmaan kirjattujen yleisten suojelutavoitteiden kanssa. Kaivojen ja huoltotie- ja putkilinjayhteyksien rakentamisesta huoli-matta harjujensuojeluohjelma-alueelle luonteenomaiset geologiset, geomorfologiset ja maisemal-liset piirteet kuitenkin säilyvät, ja rakentamista tulee vain pieneen osaan aluetta. Rakentaminen sijoittuu luonnontilaltaan pääosin muutetulle talousmetsäalueelle ja huoltotiestön sijoittelussa hyö-dynnetään olemassa olevia metsäautoteitä. Näin suorat vaikutukset suojeluohjelma-alueelle jäävät laajuudeltaan ja merkittävyydeltään vähäisiksi. 
Hunkerinromppujen METSO –kohteet sijoittuvat noin kilometrin etäisyydelle rakentamisalueista. Kohteille ei muodostu suoria vaikutuksia. Välilliset vaikutukset pohjaveden pinnan muutosten kautta arvioidaan epätodennäköisiksi, sillä muutokset pohjavedenpinnan tasossa METSO-alueiden kohdalla ovat vähäisiä kaikissa hankevaihtoehdoissa eikä alueella esiinny pohjavesivaikutteisia luontotyyppejä. 
Vaikutukset Kauriosuon soidensuojelualueeseen arvioidaan vähäisiksi kaikissa hankevaihtoeh-dossa, koska selvitysten perusteella Hunkerinromppujen länsipuolella sijaitsee laaja kalliokynnys, joka rajoittaa pohjavesiyhteyttä itään Kauriosuolle päin. 

16.6 Haitallisten vaikutusten lieventäminen 
Haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää rajoittamalla rakentamistoimet ja työkoneilla liikkuminen niin pienelle alueelle kuin mahdollista ja hyödyntämällä mahdollisuuksien mukaan olemassa olevaa tiestöä. Suoria vaikutuksia voidaan vähentää myös maisemoimalla työmaan jäljet rakentamisvai-heen jälkeen.  

16.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 
Arvioinnin keskeisimmät epävarmuudet liittyvät laadittuihin mallinnuksiin, joita on käytetty luon-tovaikutusten arviointien pohjana (mm. pohjaveden virtausmalli). Mallinnukset on kuitenkin laa-dittu parhainta mahdollista tekniikka käyttäen ja niiden antama kuva kuvastaa mahdollisimman todenmukaisesti sekä nykytilannetta että tilannetta hankkeen toimintavaiheessa. 
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16.8 Yhteenveto vaikutuksista 

   

Hankkeen keskeiset vaikutukset luonnonsuojelualueisiin: 
 Hanke sijoittuu Selänpäänkankaan harjujensuojeluohjelman alueelle, johon kohdis-tuu vähäisiä ja lähinnä pieniä maisemallisia vaikutuksia. 
 Hunkerinromppujen METSO-kohteet sijoittuvat kilometrin etäisyydelle imeytysallas-alueista, eikä niihin arvioida kohdistuvan vaikutuksia. 
 Vaikutukset Selänpään-, Anttilan ja Hevosojankankaan Natura-alueeseen ovat vähäi-sen kielteisiä vaihtoehdoissa 1 ja 2 ja merkittäviä vaihtoehdossa 3. 
 



126   YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY       8.11.2016      

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi  
 Y-tunnus 2474031-0 Kotipaikka Helsinki 

 

17 IHMISTEN ELINOLOT, VIIHTYVYYS, TERVEYS JA ELINKEINOT 
17.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käsitellään hankkeen vaikutuksia ihmisten tervey-teen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Näillä tarkoitetaan ihmisiin, yhteisöihin ja yhteiskuntaan kohdis-tuvia vaikutuksia, jotka aiheuttavat muutoksia ihmisten päivittäisessä elämässä ja asuinympäristön viihtyisyydessä. Toisinaan näistä käytetään nimitystä sosiaaliset vaikutukset.  
Tekopohjavesihankkeissa vaikutuksia voi aiheutua pinta- ja pohjavedenoton rakenteista ja siirto-linjoista sekä vedenotosta ja imeytyksestä. Alustavasti hankkeen merkittävimmät ihmisiin kohdis-tuvat vaikutukset liittyvät vedenkäyttöön ja virkistykseen (metsästys, marjastus, ulkoilu). Virkis-tykseen kohdistuvia vaikutuksia voi syntyä mm. alueen maankäytön, vesitalouden, luonnonolojen ja maiseman muutosten seurauksena. Hanke voi vaikuttaa veden saatavuuteen ja laatuun kahdella tavalla. Ensinnäkin hanke pyrkii turvaamaan laadukkaan käyttöveden Kouvolan seudulla. Toisaalta pohjaveden muodostumisprosessi paikallisesti muuttuu, jolloin sen määrä, laatu ja virtaamat hank-keen lähialueella voivat muuttua. 
Sosiaalisia vaikutuksia syntyy niin koeimeytyksen, tekopohjavesilaitoksen rakentamisen kuin lai-toksen käytön aikana. Lisäksi ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia voi ilmetä jo hankkeen suunnittelu- ja arviointivaiheessa mm. asukkaiden huolena tai epävarmuutena tulevaisuudesta. Huoli ja epä-varmuus voivat liittyä sekä epätietoisuuteen suunnitelmista ja niiden vaikutuksista, jolloin ne hel-posti koetaan uhkien kautta, että tietoon paikallisista erityisolosuhteista. Mahdollisten huolten seu-raukset yksilöön ja yhteisöön eivät sinänsä siitä, onko pelkoon objektiivisen tarkastelun perusteella aihetta vai ei.  

17.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin tärkeimmät lähtötiedot on saatu hankkeen muiden vaikutustyyppien vaikutusarvioinneista, kuten vaikutuksista maankäyttöön, maisemaan, pohjave-teen, luontoon, liikenteeseen ja äänimaisemaan.  
Taustatietoina vaikutusten arvioinnissa on käytetty tietoja hankkeen vaikutusalueiden pysyvästä ja loma-asutuksesta, muista häiriintyvistä kohteista, virkistysalueista sekä alueen sosiaalisista ja ta-loudellisista olosuhteista. Aluetalouteen ja elinkeinoihin kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan pääosin arvioimalla hankkeen suorat ja epäsuorat työllisyysvaikutukset. Elinkeinovaikutuksia tarkastellaan esimerkiksi maankäytöllisten muutosten kautta. 
Asukaskyselyn toteuttamista ei tässä tekopohjavesihankkeen YVA-menettelyssä ole katsottu ai-heelliseksi. Arvioinnissa on hyödynnetty YVA-ohjelman ja -selostuksen nähtävilläoloista, yleisötilai-suuksista ja tupaillasta saatuja lausuntoja ja mielipiteitä. Lisäksi on seurattu aiheesta kirjoittelua alueen sanomalehdissä ja internetin keskustelupalstoilla. Tilaisuuksissa on keskusteltu mm. teko-pohjaveden vaikutuksesta kaivoveden riittävyyteen ja laatuun. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin tukena on käytetty myös saatavilla olevaa Kymenlaakson Vesi Oy:n ja Kouvolan Vesi Oy:n Selänpään pohjavedenottohankkeen YVA-menettelyn osallistamismenettelyillä vuosina 2013-2015 kerättyä tietoa. Ajoitukseltaan kaksi hanketta sijoittuvat hieman lomittain; mainittu pohjave-denoton YVA-selostus (Pöyry 2015) oli juuri valmistunut tämän hankkeen käynnistyessä.   
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on pyritty selvittämään ne alueet ja väestöryhmät, joihin vaikutusten voidaan arvioida kohdistuvan voimakkaimmin. Tässä hankkeessa sosiaalisia vai-kutuksia on tarkasteltu erityisesti Vuohijärven, Horpun ja Käpykylän alueilla. Vaikutusten arviointi keskittyykin hankealueen lähivaikutusalueelle, jossa hankkeen voidaan olettaa aiheuttavan arkielä-mässä koettavia vaikutuksia.  
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa ja vertailussa otetaan huomioon ylei-sinä kriteereinä vaikutuksen suuruus ja alueellinen laajuus, vaikutuksen kohteena olevan asutuksen määrä sekä vaikutuksen kesto. Erityisen merkittäviä ovat pysyvät vaikutukset, joista aiheutuu huo-mattavia muutoksia laajalle alueelle ja/tai suurelle asukasmäärälle. 
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17.2.1 Nykytila 
Hankkeen toimintoja lähin asutuskeskittymä on Vuohijärven kylä Hunkerinromppujen pohjoispuo-lella noin 900 m etäisyydellä suunnitelluista imeytysaltaista. Asutusta on myös imeytysaltaiden luoteispuolella Käpykylässä noin 300-400 m etäisyydellä ja Horpussa noin 700 m etäisyydellä. Lä-himmät rakennukset Vuohijärven vedenottamosta sijaitsevat Horpun alueelle, noin 250 metriä län-nen suuntaan. Vedenottamon koillispuolella lähimmät asuinrakennukset sijoittuvat 280 metrin etäi-syydelle.  
Selänpäänkankaan tärkein käyttötarkoitus asukkaiden kannalta on virkistyskäyttö. Alueella on lä-hiasukkaiden käyttämiä virkistysreittejä, marjastus- ja sienestysmaastoja. Alueen asutusta, maan-käyttöä ja toimintoja on kuvattu tarkemmin kappaleessa 9. 
Vuohijärven kylän luoteispuolella sijaitsee UPM:n Kalson kuusiviilutehdas. Muuten alueen elin-keinotoiminta painottuu maatalouteen. Hankealue ja vaikutusalue ovat osin metsätalouskäytössä. 

 
Kuva 17.1. Vaikutusalueen asutus. 
Kouvolan kaupunki on Suomen kymmenenneksi suurin kaupunki. Asukasluku on ollut vuoden 2014 lopussa 86 477. Vuoden 2012 lopussa alkutuotannon osuus työpaikoista oli Kouvolan kaupungissa 3,6 %, jalostuksen osuus 21,7 ja palvelujen osuus 73,5 %. Työttömyysaste oli 13,4 % (Tilastokes-kus 2015). 

17.3 Vaikutukset ihmisiin ja elinkeinoihin 
Vaikutukset asumiseen. Hankkeella on todennäköisesti hyvin vähäiset vaikutukset asumiseen ja viihtyvyyteen. Rakentamisen aikana aiheutuu mm. lyhytaikaista normaalin rakennustyömaan me-lua ja alueen liikenne kasvaa väliaikaisesti raskaiden kuljetusten osalta. Vaikutus on etenkin lyhyen ajallisen keston takia merkittävyydeltään vähäinen. 
Imeytysaltaisiin on vähintään 300 metrin etäisyys ja häiriöt asumiselle jäävät tekopohjavesilaitok-sen toiminnan aikana vähäisiksi. Imeytysaltaista ei aiheudu esimerkiksi merkittävä meluhaittaa eivätkä rakenteet ole näkyviä asutukseen. 
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Vaikutukset asumiseen ja maanomistajiin. Vaikutusalueella on monia eri maanomistajia, joiden maille suunnitellut imeytysaltaat sijoittuvat. Asiasta on käyty keskustelua yleisötilaisuuksiin osal-listuneiden maanomistajien kanssa, jotka mm. ovat tuoneet esiin huolensa ja suunnitelmansa alu-eidensa käytöstä. Altaat aidataan turvallisuussyistä ja alueen käyttöä rajoitetaan, joten hanke vai-kuttaa maanomistajien etuun. Näistä vaikutuksista neuvotellaan maanomistajien kanssa henkilö-kohtaisesti. On huomioitava, että hankkeen maankäyttötarve on pinta-alaltaan hyvin pieni ja sen takia vaikutus maanomistajiin jää seudullisella mittakaavalla, suorilta osin muutamaan, paikal-liseksi ja vähäiseksi.  
Vaikutukset ulkoiluun ja virkistykseen. Imeytysaltaiden ja tieyhteyksien rakentaminen vievät jon-kin verran tilaa ja rajoittavat paikallisesti alueen metsien käyttöä virkistysalueina. Altaiden aitaa-minen rajoittaa paikoin liikkumista, joten hanke heikentää jossakin määrin metsän virkistyskäyt-töä, marjastus- ja sienestysmaastoja. Virkistyksen osalta vastaavia metsäalueita on alueella hyvin paljon, eikä hanke näin ollen vaikuta virkistykseen merkittävästi. 
Vaikutukset veden saatavuuteen ja laatuun. Hankkeen tavoitteena on yhteiskunnallisesta näkökul-masta laajassa mittakaavassa turvata puhtaan ja laadukkaan käyttöveden saatavuutta. Hanke saattaa vedenottamon läheisyydessä vaikuttaa paikallisesti pohjaveden riittävyyteen ja/tai laatuun vedenottamon läheisyydessä olevien kiinteistöjen kaivoissa. Tähän on liittynyt myös suuri osa kes-kustelusta ja huolista alueen asukkaiden parissa käydyissä keskusteluissa. Tässä arvioinnissa to-teutetun kaivokartoituksen mukaan alueella on yhteensä 67 yksityistä kaivoa, joista joihinkin hank-keella voi periaatteessa olla vaikutusta. Alueen talouksista 15 ei ole liittynyt vesijohtoverkostoon, ja näiden asukkaille kaivovesi on luonnollisesti kaikkein tärkein. Hunkerinromppujen alueella sijait-seviin viiteen kaivoon tällä hankkeella voi olla vaikutusta. Vaikutukset pohjavesiin ja kaivoihin on arvioitu kappaleessa 13. Sen mukaan vaihtoehdoissa 1 ja 2 vaikutukset talousvesikaivoihin ovat epätodennäköisiä mutta vaihtoehdossa 3 mahdollisia. 
Olennaista on huomata, että imeytysmääriä ja pohjaveden ottoa säätämällä pystytään varmista-maan kaivoveden riittävyys. Sopiva pohjaveden oton määrä tarkentuu koeimeytysten aikana, jol-loin saadaan myös nykyistä tarkempi tieto pohjaveden riittävyydestä. Mahdollisten pysyvien hait-tojen ilmetessä kaivoja voidaan syventää tai kiinteistöjä liittää vesijohtoverkostoon.  
Veden laatua seurataan vesilaitosten käyttöseurannassa. Vesilaitos vastaa siitä, että kuluttajalle myyty vesi täyttää laatuvaatimukset.   
Julkinen keskustelu tiedotusvälineissä. Keskustelua ja huolta on jossakin määrin herättänyt veden riittävyyden ja laadun ohella kahden hankkeen ja kahden vesilaitoksen välinen suhde ja mahdolliset ristiriidat. Ajoitukseltaan hankkeet sijoittuvat hieman lomittain, ja ovat sekoittuneet monien mie-lissä, sillä pohjavedenoton YVA (Pöyry 2015) oli juuri valmistunut tämän hankkeen käynnistyessä.  Konkreettisten vaikutusten osalta on syytä muistuttaa, että Selänpään tekopohjavesihanke keskit-tyy  Hunkerinromppujen vedenottalueelle, eikä sillä ole vaikutusten osalta yhteyttä pohjavedenoton YVA:n käsittelemiin Halistenromppujen tai muodostuman eteläosaan, Näkkimistön alueelle. Selän-pään alueelle on siis eri hankkeissa kaavailtu sekä luonnon pohjaveden ottoa että nyt tässä hank-keessa tekopohjaveden tuotantoa. Mikäli alueelle löydetään kestävä ja toteuttamiskelpoinen rat-kaisu tekopohjaveden tuotannolle sekä ympäristön että teknistaloudellisesta näkökulmasta, sille voidaan hakea lupa Aluehallintavirastolta. 
Riskit ja vaikutukset terveyteen. Ympäristöviranomainen on kiinnittänyt huomiota kysymykseen, miten imeytysaltaisiin johdettavan veden laatua voidaan seurata ja miten estetään pohjavedelle aiheutuvat haitat esimerkiksi öljyvuodon seurauksena tai ilkivallan seurauksena. Pääasiallinen keino tässä kuten muillakin vastaavilla alueilla on uhan fyysinen torjunta. Sekä imeytysaltaat että vedenottoalue tullaan aitaamaan ja varustamaan videovalvonnalla. Tämä ehkäisee tehokkaasti il-kivaltaa, joskaan ei voi täysin sulkea sen mahdollisuutta pois. Viime kädessä on vesilaitoksen käyt-tövalvonnan tehtävä havaita mahdolliset epäpuhtaudet käyttövedessä ja tarvittaessa toimia viipy-mättä häiriöiden torjumiseksi. 
Vaikutukset elinkeinoihin. Tekopohjavesijärjestelmän rakentamisella on vähäinen työllistävä vai-kutus paikkakunnalla; rakentamisaikana työvoimaa tarvitaan mm. metsän raivaukseen, kaivu- ja maansiirtotöihin.  
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Rakentamisaikaiset vaikutukset. Rakentamisaikana aiheutuu vaikutuksia väliaikaisesti alueen asukkaisiin. Näitä ovat melu, pöly ja liikenneturvallisuuteen liittyvät häiriöt.  Häiritsevyys on luul-tavasti suurin siirtolinjoja ja imeytysaltaita rakennettaessa, mutta vastaa laajuudeltaan normaalin työmaan häiriötä.  
Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että hankkeen vaikutukset ihmisiin jäävät haitallisilta osin vä-häiseksi. Mikäli hanke toteutetaan vaihtoehdon 3 mukaan, ovat vaikutukset kaivojen antoisuuksien mahdollisten heikentymisten myötä vähäinen/kohtalainen. Olennaista on, että paikallisia asukkaita tiedotetaan hankkeen etenemisestä sekä neuvotteluja käydään hyvissä ajoin maanomistajien kanssa kun imeytysaltaiden lopulliset paikat tarkentuvat tai mahdollisia tulevia häiriöitä esim. kai-voissa on tiedossa. Mahdollisten haitallisten vaikutusten lisäksi hankkeella on merkittäviä myön-teisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia vedensaannin turvaamisessa seudulla. 

17.4 Haitallisten vaikutusten lieventäminen 
Maanomistajien kanssa sovitaan mahdollisten maankäytön rajoitusten korvaamisesta. Olennainen vaihe haitallisten vaikutusten lieventämisessä on koeimeytysvaihe, jolloin seurataan tarkoin esi-merkiksi mahdollisia vaikutuksia lähiasukkaiden kaivoveteen. Seurannassa käytetään sekä havain-toputkia, yksityisiä talousvesikaivoja että lähteiden virtaamia. Hankkeesta vastaava varautunee muuttamaan toimintatapaa (esim. imeytettäviä vesimääriä), mikäli ongelmia näissä asioissa ilme-nee.  

17.5 Arvioinnin epävarmuustekijät 
Tiettyjä epävarmuuksia seuraa siitä, että pohjaveden virtaamat eivät ole täysin ennakoitavissa. Siksi pohjavesimallinnuksilla ei voida saada absoluuttista varmuutta esimerkiksi yksittäisten kai-vojen antoisuudesta toimenpiteiden jälkeen. Siksi seurannaisvaikutuksia ihmisiin ei voi täysin en-nakoida. Sen takia on ensiarvoisen tärkeä, että ennen ja hankkeen aikana seurataan asianmukai-sesti ja AVI:n luvassa edellyttämässä laajuudessa hankkeen vaikutuksia pohjavesiin ja kaivoihin. 

17.6 Yhteenveto vaikutuksista 

     

Hankkeen keskeiset vaikutukset ihmisiin ja elinkeinoihin: 
 Myönteinen vaikutus veden riittävyyteen seudulla. 
 Varsin vähäisiä vaikutuksia luonnon virkistyskäyttöön. 
 Maanomistajilla ja asukkailla epävarmuutta ja huolta vaikutuksista kaivoihin; vaikutuk-set ovat kuitenkin arvion ja aiempien kokemusten perusteella hyvin hallittavissa. 
 Imeytysaltaat eivät ole täysin immuuneja mahdolliselle ilkivallalle, jonka riski kuitenkin on varsin pieni, kun altaat aidataan ja valvonta on tiukkaa. 
 Ei mainittavia vaikutuksia elinkeinoihin; maanomistajien kanssa sovitaan mahdollisista maankäytön rajoituksiin liittyvistä korvauksista. 
 Rakentamisaikana aiheutuu vähäisiä työmaahan liittyviä häiriöitä asukkaille. 
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18 MUUT VAIKUTUKSET 
18.1 Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen 

Suunnitellun tekopohjavesihankkeen vaikutuksia luonnonvarojen hyödyntämiseen on arvioitu pää-osin pohjavesiin (yksityiset kaivot) kohdistuvien vaikutuksien arvioinnin yhteydessä, mutta myös maaperään sekä osin ihmisiin ja elinkeinoihin kohdistuvina vaikutuksina. Pohjaveden ja maa-ai-neksen lisäksi alueen hyödynnettävät luonnonvarat muodostavat pohjan alueen virkistyskäytölle (marjastus, sienestys, metsästys).  
18.2 Vaikutukset äänimaisemaan  

Hankkeesta aiheutuu melua pääosin rakentamisen aikana työmaa-ajoneuvoista, kun pumppaa-moa, siirtolinjaa ja imeytysaltaita rakennetaan. Melu on paikallista, lyhytaikaista ja on merkittä-vyydeltään vähäinen. Toiminnan aikana pumppaamosta tai imeytysaltaista ei aiheudu melua. 
18.3 Vaikutukset ilmanlaatuun 

Hankkeen vaikutukset ilmanlaatuun syntyvät pääosin rakennusvaiheessa. Koeimeytyksen ja ra-kentamisen aikaiset vaikutukset aiheutuvat työmaa-ajoneuvojen ja kuljetusliikenteen päästöistä. Lisäksi työmaaliikenteestä sekä maansiirto- ja kaivutöistä aiheutuu paikallisesti pölyämistä etenkin kuivissa sääoloissa. Vaikutukset ovat hyvin lyhytaikaisia ja paikallisia, joten merkittäviä vaikutuksia ilmanlaatuun ei synny. Toiminnan aikana ei aiheudu merkittäviä päästöjä.  Tarvittaessa työmaa-teitä voidaan kastella pölyämisen vähentämiseksi. 
  



FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS  131      8.11.2016         

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi  
 Y-tunnus 2474031-0 Kotipaikka Helsinki 

 

19 LIITTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN, SUUNNITELMIIN JA OHJELMIIN 
19.1 Muut hankkeet 
19.1.1 Selänpään pohjavedenottohankkeen YVA 

Kouvolan Vesi Oy ja Kymenlaakson Vesi Oy ovat suunnitelleet pohjaveden ottoa Selänpään pohja-vesialueelta.  Hankkeesta vastaavat ovat yhteisesti teettäneet ympäristövaikutusten arvioinnin, jossa tarkasteltiin kolmea vedenottomäärältään eroavaa vaihtoehtoa. Pohjaveden ottoa tarkastel-tiin Hunkerinromppujen ja Halisenromppujen alueelta. Ympäristövaikutukset arvioitiin myös nel-jälle pohjaveden siirtolinja vaihtoehdolle. Hankkeen YVA-menettely on päättynyt kesäkuussa 2015. 
19.1.2 Vedenoton lisääminen Vuohijärven vedenottamolla 

Kouvolan Vesi Oy omistaa Selänpäänkankaalla sijaitsevan Vuohijärven vedenottamon, jolla on Kor-keimman hallinto-oikeuden 1.7.2016 myöntämä lupa ottaa pohjavettä 2000 m3/d sekä rakentaa alueelle vedenottamo.  
Kouvolan Vesi Oy on hakenut lupaa ottaa pohjavettä 3000 m3/d pisteeseen 114 suunnitellusta kaivosta. Lupahakemus on tullut käsittelyyn Etelä-Suomen aluehallintovirastoon maaliskuussa 2016. 
Myös Kymenlaakson Vesi Oy on hakenut vesilain mukaista lupaa pohjavedenottamon rakentami-selle sekä pohjavedenotolle Halisenromppujen (3 000 m3/d), Hunkerinromppujen (2 000 m3) sekä Selänpäänpään eteläosan (1 000 m3/d) alueilta. Vesimääriä on haettu vedenottoaluekohtaisina kuukausikeskiarvoina. Lupahakemukset ovat tulleet käsittelyyn Etelä-Suomen aluehallintoviras-toon heinäkuussa 2015. 
Suunnitellun tekopohjavesihankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan kokonaisuutena ottaen huo-mioon alueella jo nykyisin tapahtuva toiminta ja lisäksi suunnitellut toiminnot siinä laajuudessa, kun hankkeilla arvioidaan olevan yhteisvaikutuksia tämän hankkeen kanssa. Arviointi tehdään eri hankkeiden vaikutuksista saatavilla olevien tietojen perusteella. 

19.2 Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa  
Hunkerinromppujen vedenottoalueeseen kohdistuu Kouvolan vesi Oy:n vireille saattamien lupaha-kemusten lisäksi myös Kymenlaakson Vesi Oy:n lupahakemus pohjaveden ottamiseksi. Kymen-laakson vesi Oy:n hakemus koskee Halistenromppuja, Hunkerinromppuja ja Näkkimistön aluetta kattaen koko Selänpäänkankaan. Vesiyhtiöiden Hunkerinromppuja koskevat hakemukset ovat toi-siaan poissulkevat.  
Mikäli Hunkerinrompuilla toteutetaan Kymenlaakson vesi Oy:n pohjavedenottoa koskevat suunni-telmat, 2 000 m3/d vedenotto pisteestä 115, ei alueella voida imeyttää raakavettä tekopohjave-deksi. Suunniteltu pohjavedenottokaivo 115 sijaitsee suunniteltujen imeytys- ja kaivoalueen vä-lillä, 400 m etäisyydellä imeytysaltaista. Läheinen sijainti tarkoittaa imeytystilanteessa pienetä ve-den viipymää ja mahdollisia ongelmia tuotettavan veden laadussa. Mikäli Kymenlaakson vesi Oy:n ottamo toteutetaan, Hunkerinromppujen vedenottoalueen kapasiteettia ei ole mahdollista nostaa tekopohjavedellä. Mikäli Hunkerinromppujen alueella olisi kaksi toimijaa, niiden vedenotto vaikut-taisi toisiinsa siten, että mahdollisten haitallisten vaikutusten yksilöinti olisi hankalaa. 
Kouvolan Vesi Oy on katsonut, että sillä on ensisijainen oikeus käyttää Hunkerinromppujen alueen pohjavesivarantoja talousvetenä. Lähtökohtana on Kouvolan Vesi Oy:n olemassa oleva vedenot-tamo, jonka toimintaa kehitetään edelleen. Kaksi toimijaa samalla vedenottoalueella on aina riski, esim. haitallisten vaikutusten ja ongelmatilanteiden hallinta on vaikeampaa.  
Kouvolan vesi Oy:llä on tekniset valmiudet ottaa Hunkerinromppujen alueelta pohjavettä 4 000-5 000 m3/d ja johtaa se kulutukseen. Virtausmallinnus simulaatioiden perusteella alueelta ei ole saa-tavissa suurempaa määrää hyvälaatuista pohjavettä.  
Kymenlaakson vedellä ei ole siirtolinjoja ja suunniteltu vedenottokaivo sijaitsee Natura-alueella. Kouvolan Vesi Oy toimii olemassa olevalla ottamoalueella, joka ei sijaitse Natura-alueella. 
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Hakemusten etusijajärjestystä arvioitaessa veden käyttötarkoitus on olennaisessa asemassa. Kou-volan Vesi Oy ottaa alueelta vettä ensisijaisesti yhteiskunnan vesihuollon tarpeisiin ja on paikallinen toimija. Suurin osa Kymenlaakson Vesi Oy:n toimittamasta vedestä menee Kouvolan kaupungin ulkopuoliseen käyttöön. Lisäksi Kymen Vesi Oy:n talousvedestä merkittävä osa, 19%, johdetaan teollisuuden käyttöön. 
19.3 Hankkeeseen liittyvät suunnitelmat ja ohjelmat 
19.3.1 Pohjavesien suojelusuunnitelma 

Selänpään pohjavesialueelle on laadittu suojelusuunnitelma vuonna 2014 (Kaakkois-Suomen ELY 2014). Suojelusuunnitelmassa esitetyt riskikohteet ja niihin liittyvät toimenpidesuositukset on huo-mioitu ympäristövaikutusten arvioinnissa.  
Suojelusuunnitelmassa on esitetty seuraavia hankkeeseen liittyviä ennakoivia suojelutoimenpi-teitä, jotka tulee huomioida hankkeen jatkosuunnittelussa:  

 Vedenottamoalueet aidataan ja tarvittaessa nurmetetaan. 
 Vedenottamoalueilla sallitaan vain vedenottoon liittyvä toiminta. 
 Mahdolliset vedenottamoilla käytettävät kemikaalit on varastoitava turvallisella tavalla. 
 Kaavoitettaessa uusia rakennusalueita pohjavesialueelle, tulee kaavaprosessin alkuvai-heessa olla riittävästi tietoa alueen pohjavesiolosuhteista, jotta maankäytön muutoksen mahdolliset pohjavesivaikutukset voidaan arvioida. 
 Uusien teiden rakentamisen yhteydessä tulisi tehdä mahdollisimman vähän massansiirtoja ja leikkauksia, jotta pohjavesiolosuhteet säilyisivät mahdollisimman luonnontilaisina ja suojakerrospaksuus sekä etäisyys pohjaveden pintaan säilyisivät mahdollisimman suurina. 

Suojelusuunnitelmassa on esitetty, että aiemmin tehtyjen selvityksien perusteella Hunkerinromp-pujen alue soveltuu tekopohjaveden muodostamiseen. Selänpään tekopohjavesihankkeen ei arvi-oida olevan pohjavesien suojelusuunnitelman vastainen tai estävän suojelusuunnitelman toteutu-mista. 
19.3.2 Vesienhoidon toimenpideohjelma 

Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueille on laadittu vesienhoidon toimenpideoh-jelma (Kaakkois-Suomen ELY 2016b). Toimenpideohjelman mukaan vesilain pohjaveden muutta-miskiellon ja vedenoton luvanvaraisuuden ansiosta pohjavedenotto ei yleensä aiheuta uhkaa poh-javeden hyvälle tilalle.  
Pohjaveden muodostumiseen nähden liiallinen vedenotto voi kuitenkin aiheuttaa pohjavedenpin-nan alenemisen ja heikentää veden laatua. Vedenpinnan lasku ja virtaaman väheneminen voi olla haitallista pienille vesistöille sekä pohjavedestä riippuvaisille lähde- ja suoekosysteemeille. Veden-oton vaikutukset lajistoon ovat yleensä suurimpia lähdeympäristöissä, mikäli sellaisia sijaitsee ve-denoton vaikutusalueella. Myös tekopohjaveden muodostamisella voi olla huomattavia vaikutuksia alueen luontoon, sillä tekopohjaveden muodostaminen muuttaa maaperän kemiallista tilaa (mm. pH) ja kasvillisuutta imeytysalueella. 
Vedenottoon ja tekopohjaveden muodostamiseen liittyviksi ohjauskeinoiksi on esitetty neuvonnan ja valvonnan tehostamista sekä koulutuksen lisäämistä. Tavoitteena on turvata hyvälaatuisen poh-javeden riittävä saanti sekä edistää tehokasta ja kestävää veden käyttöä huomioiden ilmaston-muutoksen mahdolliset vaikutukset. 
Toimenpideohjelmassa on esitetty Kouvolan Selänpään pohjavesialueelle vedenottamon suoja-alu-een perustamista, mikäli vedenotto alueella käynnistyy. 
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20 VAIHTOEHTO 0 - HANKKEEN TOTEUTTAMATTA JÄTTÄMISEN VAIKUTUKSET 
Selänpään tekopohjavesihankkeen yhteydessä 0-vaihtoehtona on arvioitu luonnollisen pohjaveden ottamisen vaikutuksia tilanteessa, jossa tekopohjavesihanketta ei toteuteta. Luonnollista pohja-vettä otettaisiin tällöin Selänpään alueelle sijoittuvista pohjavesikaivoista. Kouvolan vesi Oy omis-taa alueella olevan Vuohijärven vedenottamon. Kymenlaakson vesi Oy on suunnitellut vedenotta-moa pisteeseen 115 (Kuva 20.1). 
Selänpään pohjavesialueelle on haettu vedenottolupia yhteensä 5 000 m3/d tuotannolle kahden vesiyhtiön toimesta. Kouvolan Vesi Oy on hakenut vedenottolupaa Hunkerinromppujen alueelle ja Kymenlaakson Vesi Oy on hakenut Hunkerinromppujen, Halistenromppujen sekä Näkkimistön alu-eille. Lupahakemusten käsittely on kesken. Mikäli Selänpään tekopohjavesihanketta ei toteuteta, tullaan alueen luonnollista pohjavettä hyödyntämään Kouvolan vesi Oy:n ja /tai Kymenlaakson vesi Oy:n toimesta. Luonnollisen pohjaveden oton tarkoitus on lisätä vesiyhtiöiden vedenhankinnan toimintavarmuutta.  
Alustavien selvitysten perusteella Hunkerinromppujen alueelta on saatavissa noin 5 000 m3/d luon-nollista pohjavettä. Vaihtoehdossa 0 pohjavedenpinnan alenema on Vuohijärven ottamoalueella suurimmillaan 1,8 metrin luokkaa. Vuohijärvestä alkaisi tällöin rantaimeytymään pienissä määrin vettä ottamon suuntaan. Vuohijärven kylän talousvesikaivoissa voidaan nähdä jo selvää vaiku-tusta, antoisuus heikkenee mikä voi heijastua myös veden laadun heikkenemisenä. 
Pohjaveden pumppauksen vaikutuksia on arvioitu virtausmallilla myös pohjavedenhankinnan ym-päristövaikutusten arviointiselostuksessa (Pöyry 2015). Kokonaisvedenottomäärä Hunkerinromp-pujen alueelta on 4 000 m3/d. Simulaatiossa vedenotto jakautuu Vuohijärven vedenottamolle 2 000 m3/d ja pisteeseen KK114 rakennettavalle kaivolle 2 000 m3/d. Simulaation perusteella poh-javedenpintojen alenema vedenottoalueella on 0,5-2,5 metriä. Pääasiallisiksi vaikutuksiksi on to-dettu Vuohijärven kylän kaivojen antoisuuden väheneminen. 
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Kuva 20.1. Pohjavedenpinnan alenemat 0-vaihtoehdossa. Vuohijärven kaivo on Vuohijärven vedenottamo, KK114 ja KK115 ovat suunniteltuja vedenottokaivoja (Pöyry 2015). 

21 ARVIO YMPÄRISTÖRISKEISTÄ 
YVA-menettelyssä on pyritty tunnistamaan mitä riskejä pohjavedenhankintaan ja siirtotoimintaan liittyy, miten niihin voidaan varautua ja mitä riskien toteutumisesta voi seurata. Selänpään hank-keen merkittävimmät riskit liittyvät pohjavesiin ja luonnonvarojen hyödyntämiseen alueella. 
Tekopohjaveden muodostamiseksi hankkeessa imeytetään pintavettä Selänpään pohjavesialueelle. Käytettäessä pintavettä, liittyy toimintaan riski pohjaveden laadun muutoksista. Lähtötietojen pe-rusteella Vuohijärven vedenlaatu on hyvä, eikä pintaveden käyttämisellä arvioida olevan haitallisia vaikutuksia Selänpään pohjaveden laatuun. Toiminnan aiheuttamat riskit pohjaveden laadun muu-toksiin ovat vähäisiä.  
Imeytettävän pintaveden ja otettavan pohjaveden laatua seurataan toiminnan aikana säännölli-sesti, jotta mahdollisten haitta-aineiden kulkeutumista voidaan ennaltaehkäistä. Mikäli saastunutta pintavettä pääsee pohjavesimuodostumaan, voidaan sen päätymistä vedenottokaivoille ehkäistä suojapumppauksilla. Mahdollisessa poikkeustilanteessa vedenottomäärää voidaan vähentää. Seu-rannan avulla vedenotto ja imeytys voidaan tehdä siten, ettei riskiä vedenotolle muodostu.  Poh-javeden laatua voidaan turvata myös tiedottamalla lähialueen asukkaita pohjavedelle haitallisista toiminnoista. 
Öljysäiliöistä (lämmitysöljysäiliöt ja ns. farmari-säiliöt) pohjavedelle aiheutuva riski liittyy säiliöiden tai putkistojen vuodoista, ylitäytöstä tai kuljetusauton onnettomuudesta aiheutuviin päästöihin. Pohjaveteen päätyvä öljy ja sen lisäaineet säilyvät pohjavedessä jopa vuosikymmeniä, ja voivat tehdä näin veden käyttökelvottomaksi pitkäksi aikaa. Kymenlaakson pelastuslaitoksella ei ole säh-köistä rekisteriä pohjavesialueilla sijaitsevista öljysäiliöistä. Selänpään pohjavesialueella on asu-tusta lähinnä Vuohijärven kylässä, jossa myös öljysäiliöitä mahdollisesti on.  
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Maalämpökaivojen ympäristöriskit liittyvät pääasiassa kaivon rakentamisen aiheuttamiin vaikutuk-siin ja käytön aikaisiin laadullisiin vaikutuksiin. Laadullista riskiä voivat aiheuttaa mm. puutteelli-sesti tiivistetyt kaivorakenteet ja lämmönsiirtoainevuodot. Kaivon rakentamisesta voi aiheutua vai-kutuksia pohjaveden virtausolosuhteisiin, mikäli esimerkiksi porauksella puhkaistaan vettä pidät-tävä maakerros, minkä seurauksena paineellinen pohjavesi pääsee purkautumaan maanpinnalle. Lämpökaivon poraus voi vaikuttaa myös pohjaveden virtausolosuhteisiin ja siten pohjaveden mää-rään, pahimmassa tapauksessa jopa aiheuttaen lähikaivojen kuivumisen (Kaakkois-Suomen ELY 2014).  
Kouvolan kaupungilta (Nieminen 2016) saatujen tietojen perusteella tekopohjavesihankkeen vai-kutusalueella ei sijaitse maalämpökaivoja, eikä niiden näin ollen arvioida aiheuttavan riskejä ve-denlaadulla. Selänpään pohjavesialueen suojelusuunnitelmassa on toimenpidesuosituksena esi-tetty, ettei uusia maalämpökaivoja ei tulisi asentaa 500 metrin etäisyydelle vedenottamosta (Kaak-kois-Suomen ELY 2014). 
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22 VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS   
22.1 Yhteenveto vaikutuksista ja vaihtoehtojen vertailu 

YVA-asetuksen mukaan YVA-menettelyssä tulee arvioida eri toteutusvaihtoehtojen ympäristövai-kutuksia ja verrata vaihtoehtoja keskenään niistä aiheutuvien vaikutusten suhteen. Hankkeen to-teutusvaihtoehtojen lisäksi on tarkasteltu niin sanottua 0-vaihtoehtoa eli tilannetta, jossa hanketta ei toteuteta.  
Arviointimenettelyn vaihtoehtojen vertailumenetelmänä on käytetty niin sanottua erittelevää me-netelmää, jossa korostetaan eri arvolähtökohdista lähtevää päätöksentekoa. Menetelmällä voidaan ottaa kantaa vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuuteen ympäristön kannalta, mutta menetelmällä ei voida ratkaista parasta vaihtoehtoa. 
Valinnan parhaasta vaihtoehdosta tekevät hankkeen päätöksentekijät. Erilaisia, eri aikoina ilmene-viä ja eri tahoihin ja ryhmiin kohdistuvia vaikutuksia ei lasketa yhteen, koska vaikutuksia ei voida mitoittaa painoarvoiltaan samanarvoisiksi. 
Tässä kappaleessa esitetään hankkeen vaikutukset vaikutustyypeittäin tiivistetysti taulukko-muo-dossa. Taulukossa on pyritty tuomaan esille keskeisimmät vaikutukset vaikutustyypeittäin sekä arvio niiden merkittävyydestä. Laajemmin vaikutuksia on käsitelty kunkin aihealueen omassa kap-paleessa. Vaikutusten merkittävyys on ilmaistu viisiportaisella asteikolla värikoodein: 

 
 

Taulukko 22.1. Yhteenveto vaikutuksista hankkeen eri toteutusvaihtoehdoissa. 
 VAIHTOEHTO 1 VAIHTOEHTO 2 VAIHTOEHTO 3 VAIHTOEHTO 0 

Vedenotto 5 000 m3 
imeytys 5 000 m3 
1 imeytysallas 

Vedenotto 8 000 m3 
imeytys 8 000 m3 
2 imeytysallasta 

Vedenotto 15 000 m3 
imeytys 15 000 m3 
3 imeytysallasta 

Hanketta ei toteuteta 
Luonnollisen pohjaveden hyödyntäminen  Vuohi-järven vedenottamolta 

Maankäyttö ja yhdyskun-tarakenne 
Hankkeen vaikutukset maan-käyttöön liittyy hankkeen toi-minta-alueiden käyttöön ot-toon, jossa nykyinen maan-käyttö poistuu. Vaikutukset koh-distuvat kokonaisuudessaan suhteellisen pienelle pinta-alalle, alle 1 ha alueelle. Käyt-töön otettavat alueet koostuvat pääosin tavanomaisista talous-metsäalueista. 
Hankkeessa hyödynnetään ole-massa olevaa infrastruktuuria mahdollisimman paljon, kuten tiestö ja Hunkerinromppujen alueella metsäteitä ja ajouria. 
Hanke ei ole merkittävässä risti-riidassa maankäytön suunnitel-mien kanssa. 
 

Vaihtoehto 2 edellyttää enem-män hankeinfrastruktuuria kuin vaihtoehdossa 1, mutta vaiku-tukset tulevat kuitenkin kohdis-tumaan suhteellisen pienelle, noin 1 ha pinta-alalle. 
Hanke ei ole merkittävässä risti-riidassa maankäytön suunnitel-mien kanssa. 
 

Vaihtoehto 3 edellyttää enem-män hankeinfrastruktuuria kuin vaihtoehdoissa 1 ja 2, mutta vaikutukset tulevat kuitenkin kohdistumaan suhteellisen pie-nelle, noin 1 ha pinta-alalle. 
Hanke ei ole merkittävässä risti-riidassa maankäytön suunnitel-mien kanssa. 
 

Ei merkittäviä vaikutuksia. 

Myönteisiä vaikutuksia Ei  vaikutuksia Vähäisiä  haitallisia  vaikutuksia 
Kohtalaisia haitallisia  vaikutuksia 

Merkittäviä haitallisia  vaikutuksia 
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 VAIHTOEHTO 1 VAIHTOEHTO 2 VAIHTOEHTO 3 VAIHTOEHTO 0 
Vedenotto 5 000 m3 
imeytys 5 000 m3 
1 imeytysallas 

Vedenotto 8 000 m3 
imeytys 8 000 m3 
2 imeytysallasta 

Vedenotto 15 000 m3 
imeytys 15 000 m3 
3 imeytysallasta 

Hanketta ei toteuteta 
Luonnollisen pohjaveden hyödyntäminen  Vuohi-järven vedenottamolta 

Liikenne Rakentamisen aikaisessa vai-heessa liikenteen lisäystä aiheu-tuu runkokomponenttien, työ-koneiden ja ma-ainesten kulje-tuksista sekä henkilöliiken-teestä. Vaikutukset kestävät ra-kentamisen ajan jolloin hank-keen lähiympäristön teillä, eten-kin Näkkimistöntiellä voi esiin-tyä sujuvuus- ja viihtyisyyshait-taa. Hankkeen vaikutukset lii-kenteeseen ovat kuitenkin kes-toltaan lyhytaikaisia ja merkittä-vyydeltään vähäisiä. 
Hankkeen toimintavaiheessa lii-kennettä aiheutuu ainoastaan ajoittaisista huoltokäynneistä. 
Rakentamisen yhteydessä tul-laan olemaan yhteydessä Liiken-neviraston ltä-Suomen kunnos-sapitoon, jolloin varmistutaan siitä ettei Savon radan liiken-teelle aiheudu haittaa. 

Vaikutukset ovat merkittävyydel-tään samat kuin vaihtoehdossa 1.  
Vaikutukset ovat merkittävyy-deltään samat kuin vaihtoeh-doissa 1 ja 2.  

Ei merkittäviä vaikutuksia. 

Maisema ja kulttuuriym-päristö 
Tekopohjavesihankkeessa ei ra-kenneta korkeita elementtejä, jotka voisivat näkyä merkittä-västi kaukomaisemassa. 
Raakaveden siirtolinja sijoitetaan maastoon, jossa ei ole tavan-omaisesta poikkeavaa maise-maa. 
Imeytysaltaat ja pintaveden siir-tolinja sijoitetaan pääosin tavan-omaisille talousmetsäkäytössä olleille alueille, suljettuun maise-matilaan jossa näkyvyys rajautuu lähiympäristöön. 
Pumppaamorakennuksen vaiku-tukset lähimaisemaan ovat vä-häisiä, sillä se tehdään arkkiteh-tuurisesti sellaiseksi, joka istuu maisemaan mahdollisimman hy-vin. 
Hankkeen rakenteet eivät sijaitse geologisesti arvokkaan harjumai-seman alueilla sellaisilla paikoilla, joissa olisi tavanomaisesta poik-keavaa maisemaa.  
Hankkeen alueilla ei sijaitse tun-nettuja muinaisjäännöskohteita.  
 

Vaihtoehdossa 2 imeytysaltaiden ja siirtolinjan pituus olisi hieman suurempi kuin vaihtoehdossa 1, mutta sillä ei ole oleellista merki-tystä vaikutusten kannalta. 
 

Vaihtoehdossa 2 imeytysaltai-den ja siirtolinjan pituus olisi hieman suurempi kuin vaihtoeh-doissa 1 ja 2, mutta sillä ei ole oleellista merkitystä vaikutusten kannalta. 
 

Ei merkittäviä vaikutuk-sia. 
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 VAIHTOEHTO 1 VAIHTOEHTO 2 VAIHTOEHTO 3 VAIHTOEHTO 0 
Vedenotto 5 000 m3 
imeytys 5 000 m3 
1 imeytysallas 

Vedenotto 8 000 m3 
imeytys 8 000 m3 
2 imeytysallasta 

Vedenotto 15 000 m3 
imeytys 15 000 m3 
3 imeytysallasta 

Hanketta ei toteuteta 
Luonnollisen pohjaveden hyödyntäminen  Vuohi-järven vedenottamolta 

Maa- ja kal-lioperä Rakentamisen aikaiset haitalliset vaikutukset maaperään jäävät vähäisiksi koska toimenpiteet kohdistetaan geologisesti vähä-arvoisille alueille. 
Hankkeen toiminnan ja koeimeytyksen aikaiset vaiku-tukset maaperään arvioidaan merkityksettömän vähäisiksi. 
Rakennettavilla alueilla ei ole to-dettu pilaantunutta maaperää. 
Imeytettävä pintavesi on laadul-taan erittäin hyvä eikä imeytyk-sestä aiheudu maaperän pilaan-tumista tai tukkeutumista. 
Hankkeella ei ole vaikutuksia kal-lioperään lukuun ottamatta mahdollista kallion louhimista siirtolinjoja rakennettaessa. 

Vaikutukset ovat merkittävyydel-tään samat kuin vaihtoehdossa 1. 
Vaikutukset ovat merkittävyy-deltään samat kuin vaihtoeh-dossa 1 ja 2. 

Ei merkittäviä vaikutuksia. 
 

Pohjavesi Imeytyskokeen ja hankkeen ra-kentamisen aikaiset vaikutukset ovat vähäiset ja lyhytaikaiset.   
Toiminnan aikana suunnitellun tekopohjavesilaitoksen vaikutus pohjaveden vesitaseeseen rajau-tuu pääasiallisesti Selänpään pohjavesialueen Hunkerinromp-pujen vedenottoalueelle. Teko-pohjavesilaitoksesta aiheutuva muutos vesitaseeseen ja pinnan korkeuksiin on hankkeen toimin-tavaiheen aikana pysyvä. 
Kauriosuon alueelle ei aiheudu merkittäviä vaikutuksia.  
Imeytysalueelle muodostuu mal-linnuksen mukaan noin 5,2 met-rin ylenemä pohjaveden pinnan korkeudessa. Vedenottamoalu-eelle muodostuu vedenoton myötä suurimmillaan noin 0,4 metrin alenema pohjaveden kor-keuteen. Vuohijärveen purkau-
tuu pohjavettä noin 3 100 m3/d., kuten luonnontilassa. Talousvesi-kaivoille ei arvion mukaan ai-heudu haittaa. 
Imeytys voi vaikuttaa pohjaveden laatuun fluoripitoisuuden vähäi-senä nousuna. Muutos ei ole merkittävä ja fluoripitoisuus halli-taan vedenkäsittelyllä. 

Vaikutukset ovat muuten saman-laiset kuin vaihtoehdossa 1, mutta imeytysalueelle muodos-tuva ylenemä on hieman suu-rempi: 5,5-7,6 metriä pohjaveden pinnan korkeudessa.  
Vedenottamoalueelle muodos-tuu vedenoton myötä suurimmil-laan noin 0,7 metrin alenema pohjaveden korkeuteen.  
Vuohijärveen purkautuu pohja-vettä noin 300 m3/d.  
Kauriosuon alueelle ja talousvesi-kaivoille ei arvion mukaan ai-heudu merkittäviä vaikutuksia. 
 

Vedenotto heijastuu lähialueen talousvesikaivoihin heikentäen niiden antoisuutta.  
Pohjavesi purkautuisi imeytysal-taiden pohjoispuolella sijaitse-van ja luonnonsuojelun kannalta arvokkaan suppasuon pinnan tason yli.  
Pohjavesivirtaama Kauriosuolle kasvaa noin 100 m3/d, mikä ei suon kokoon nähden ole merkit-tävä muutos. 
Imeytysalueelle muodostuva ylenemä on suurempi kuin vaih-toehdoissa 1 ja 2: 8,5-8,7 metriä pohjaveden pinnan korkeu-dessa. Vedenottamoalueelle muodostuu vedenoton myötä suurimmillaan noin 1,3 metrin alenema pohjaveden korkeu-teen. Vuohijärveen purkautuu pohjavettä noin 2400 m3/d.  
Imeytys voi vaikuttaa pohjave-den laatuun fluoripitoisuuden vähäisenä nousuna. Muutos ei ole merkittävä ja fluoripitoisuus hallitaan vedenkäsittelyllä. 
 

Ilman tekopohjave-sihankkeen kompensoiva imeytys pohjavedenpin-nan alenee luontaisen pohjaveden otosta joh-tuen Vuohijärven otta-mon alueella enimmil-lään 1,8 metriä. Vuohijär-vestä alkaa rantaimeyty-mään pienissä määrin vettä ottamon suuntaan. Vuohijärven kylän ta-lousvesikaivoissa voi-daan nähdä vaikutusta, antoisuus heikkenee, mikä voi heijastua myös veden laadun heikkene-misenä. 
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 VAIHTOEHTO 1 VAIHTOEHTO 2 VAIHTOEHTO 3 VAIHTOEHTO 0 
Vedenotto 5 000 m3 
imeytys 5 000 m3 
1 imeytysallas 

Vedenotto 8 000 m3 
imeytys 8 000 m3 
2 imeytysallasta 

Vedenotto 15 000 m3 
imeytys 15 000 m3 
3 imeytysallasta 

Hanketta ei toteuteta 
Luonnollisen pohjaveden hyödyntäminen  Vuohi-järven vedenottamolta 

Pintavesi Rakennustyöt voivat aiheuttaa lähiympäristön uomissa ja pinta-vesissä lyhytkestoista ja paikal-lista samennusta. Rakenteiden lähiympäristössä ei juurikaan ole pintavesimuodostumia ja vaiku-tukset jäävät siten vähäisiksi. 
Pintavesipumppaamon ja imu-putken asentamisesta aiheutuu Vuohijärven eteläosassa veden lyhytaikaista ja paikallista same-nemista. Rakentamisen aikaiset vaikutukset Vuohijärvessä jäävät kaiken kaikkiaan vähäisiksi.  
Toiminnan aikaisesta imeytyk-sestä johtuen pohjaveden pur-kaus Vuohijärveen lisääntyy hie-man. Vaikutukset Vuohijärveen jäävät järven tilavuuden ja eten-kin säännöstelyn takia vähäisiksi. 
Virtaaman muutoksista aiheutu-vat vaikutukset Kauriosuon vesi-taseeseen ovat hyvin vähäisiä, koska hankkeen ja suon välillä si-jaitsee pohjaveden virtaamia es-tävä kalliokynnys. 
 
 

Vaikutukset ovat merkittävyy-deltään samat kuin vaihtoeh-dossa 1. 
Vaihtoehdossa 3 Kaurisuohon purkautuisi noin 100 m3/d ny-kyistä enemmän pohjavettä, mutta muutos on suon koon kannalta hyvin vähäinen. 
Merkittävimmät vaikutukset ai-heutuvat luonnonsuojelun kan-nalta arvokkaalle suppasuolle, jossa pohjaveden pinta nousisi suon pintaa korkeammalle jol-loin kuoppaan syntyisi lampi. 

Pohjavedenotosta aiheu-tuva rantaimeytyminen ei aiheuta merkittävää vaikutusta pintavesiin.  

Kasvillisuus ja luontotyy-pit 
Rakentamisen aikaiset vaikutuk-set kohdistuvat tavanomaiseen kangasmetsäkasvillisuuteen. Vaikutukset ovat hyvin paikalli-sia ja pienialaisia. Uhanalaisten tai harvinaisten lajien kasvupaik-koihin ei kohdistu vaikutuksia. 
Toimintavaiheessa vähäisiä kas-villisuusvaikutuksia voi ilmetä imeytysalueiden välittömässä lä-hiympäristössä.  
Kauriosuon lähteisiin ei muo-dostu vaikutuksia. 

Vaikutukset kohdistuvat hieman suuremmalle alueelle, mutta ovat merkittävyydeltään samat kuin vaihtoehdossa 1.  

Vaikutukset kohdistuvat hieman suuremmalle alueelle, kuin muissa vaihtoehdoissa, mutta ovat pääpiirteissään samat. 
Selviä vaikutuksia muodostuu Hunkerinromppujen alueella olevan suppasuon alueelle, jonka kasvillisuus ja luonne muuttuvat merkittävästi pohja-vedenpinnan noustessa suohon, jolloin suosta muodostuu lampi. Vaikutus on pienialainen, mutta kohteen arvon kannalta merkit-tävä. 

Ei merkittäviä vaikutuk-sia. 
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 VAIHTOEHTO 1 VAIHTOEHTO 2 VAIHTOEHTO 3 VAIHTOEHTO 0 
Vedenotto 5 000 m3 
imeytys 5 000 m3 
1 imeytysallas 

Vedenotto 8 000 m3 
imeytys 8 000 m3 
2 imeytysallasta 

Vedenotto 15 000 m3 
imeytys 15 000 m3 
3 imeytysallasta 

Hanketta ei toteuteta 
Luonnollisen pohjaveden hyödyntäminen  Vuohi-järven vedenottamolta 

Eläimistö Rakennusvaiheessa syntyvä melu ja ihmisten liikkuminen alueella voi karkottaa herkintä nisäkäs- ja lintulajistoa lähialu-eelta. Vaikutus on lyhytaikainen. Eläinten elinympäristöihin koh-distuvat vaikutukset jäävät vä-häisiksi ja paikallisiksi.  
Rakennusalueilla ei ole uhanalai-sia tai luontodirektiivilajien elinympäristöjä, eikä haitallisia vaikutuksia kohdistu lähiympä-ristössäkään sijaitseviin kohtei-siin.  
 

Vaikutukset ovat samat kuin vaihtoehdossa 1. Vaikutukset ovat samat kuin vaihtoehdoissa 1 ja 2.  Ei vaikutuksia 

Natura-alu-eet ja muut suojelualu-eet 

Vähäisiä suoria vaikutuksia muo-dostuu Selänpään-, Anttilan- ja Hevosojankankaan Natura-alu-een harjumetsät-luontotyyppiin.  
Välilliset vaikutukset pohjaveden pinnan tason kautta ovat vähäi-siä. Lähdesuot -luontotyyppiin ei muodostu vaikutuksia. 
Selänpään harjujensuojeluoh-jelma-alueelle muodostuu vähäi-siä vaikutuksia. 
Kauriosuon soidensuojeluohjel-man kohteelle ei muodostu vai-kutuksia. 
Hunkerinromppujen METSO-koh-teisiin ei muodostu vaikutuksia. 
 

Vaikutukset ovat pääpiirteissään samat kuin vaihtoehdossa 1.  
 

Vaikutukset ovat pääpiirteissään samat kuin vaihtoehdossa 1 ja 2, mutta hieman suuremmat.  
Vaikutukset Natura-alueella si-jaitsevaan suppasuohon ovat merkittävät. 

Ei merkittäviä vaikutuksia. 

Ilmanlaatu ja melu Työmaa-ajoneuvojen ja kuljetus-liikenteen melusta, päästöistä sekä pölyämisestä aiheutuu ra-kennusaikana lyhytaikaisia pai-kallisia haitallisia vaikutuksia. 

Vaikutukset ovat pääpiirteissään samat kuin vaihtoehdossa 1. Vaikutukset ovat samat, mutta hieman suuremmat kuin vaihto-ehdoissa 1 ja 2. 
Ei merkittäviä vaikutuk-sia. 

Elinkeinot Tekopohjavesijärjestelmän ra-kentamisella on vähäinen työl-listävä vaikutus paikkakunnalla. 
Hankkeella ei arvioida olevan mainittavia haitallisia vaikutuk-sia.  
Hankkeella on merkittävä myönteinen vaikutus elinkeinoi-hin, koska se parantaa veden riittävyyttä seudulla. 

Vaikutukset ovat samat kuin vaihtoehdossa 1. Vaikutukset ovat samat kuin vaihtoehdoissa 1 ja 2. Hankkeen hyödyt luon-taista pohjavedenottoa suuremmassa tekopohja-veden tuotannossa jäävät toteuttamatta. 
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 VAIHTOEHTO 1 VAIHTOEHTO 2 VAIHTOEHTO 3 VAIHTOEHTO 0 
Vedenotto 5 000 m3 
imeytys 5 000 m3 
1 imeytysallas 

Vedenotto 8 000 m3 
imeytys 8 000 m3 
2 imeytysallasta 

Vedenotto 15 000 m3 
imeytys 15 000 m3 
3 imeytysallasta 

Hanketta ei toteuteta 
Luonnollisen pohjaveden hyödyntäminen  Vuohi-järven vedenottamolta 

Ihmisten elinolot, viihtyvyys ja terveys 

Rakentamisen aikana aiheutuu paikallista ja lyhytaikaista viihty-vyyshaittaa.  
Maanomistajien kanssa sovitaan mahdollisista maankäytön rajoi-tuksiin liittyvistä korvauksista. 
Hankkeella on merkittävä myön-teinen vaikutus ihmisiin, koska se parantaa merkittävästi veden riittävyyttä seudulla.  
Maanomistajat ja asukkaat ko-kevat epävarmuutta ja huolta hankkeen vaikutuksista kaivoi-hin. Vaikutukset kaivoihin ovat epätodennäköisiä.  
Imeytysaltaisiin kohdistuva ilki-valta on mahdollista, mutta sen riski on varsin pieni kun altaat ai-dataan ja niitä valvotaan. 

Vaikutukset ovat muuten samat kuin vaihtoehdossa 1, mutta hyöty pohjaveden tuotannossa on suurempi. 

Vaihtoehdon 3 hyöty pohjave-den tuotannossa on selvästi suurempi kuin vaihtoehdoissa 1 ja 2, mutta runsas vedenotto heijastuu lähialueen talousvesi-kaivoihin heikentäen niiden an-toisuutta ja mahdollisesti laa-tua. 
 

Hankkeen hyödyt luon-taista pohjavedenottoa suuremmassa tekopohja-veden tuotannossa jäävät toteuttamatta. 
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22.2 Vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuus 
YVA-asetuksen mukaan ympäristövaikutusten arviointiraportissa on esitettävä riittävä selvitys hankkeen vaihtoehdoista ja niiden toteuttamiskelpoisuudesta. Hankkeen näkökulmasta toteutta-miskelpoisuus heijastuu ympäristöllisiin, taloudellisiin, teknisiin ja oikeudellisiin kriteereihin. YVA-menettelyssä toteuttamiskelpoisuus pohditaan ympäristöllisen näkökulman kautta arviointitulosten ja vaihtoehtojen vertailun pohjalta, eli arvioidaan, aiheutuuko hankkeesta merkittävää kielteistä vaikutusta jollekin ympäristön kohteelle, esimerkiksi luonnolle tai ihmisille. 
Hankkeen ympäristövaikutuksia on arvioitu vertailemalla hankkeen aiheuttamia muutoksia alueen nykytilaan. Hankkeen eri vaihtoehtoja on sen jälkeen vertailtu keskenään vaikutusten merkittä-vyyden osalta. Vaikutusten merkittävyyden määrittelemisessä on huomioitu vaikutuksen suuruus-luokka sekä vaikutuksen kohteen arvo ja herkkyys. Vaikutuksen kohteen arvottamisessa on kiin-nitetty erityistä huomiota YVA-menettelyn aikana eri sidosryhmiltä saatuun palautteeseen. 
YVA-menettelyissä tietoisuus arvioitavasta hankkeesta ja sen vaikutuksista kasvaa selvitystyön edetessä. YVA-ohjelmasta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä muun palautteen perusteella hankkeesta vastaava on päättänyt YVA-ohjelmavaiheen jälkeen tarkistaa arvioituja vaihtoehtoja ympäristövaikutusten vähentämiseksi tai estämiseksi. Vaihtoehtoa 4, jossa imeytysmäärä oli 22 000 m3/d ja vedenottomäärä 24 000 m3/d on liian merkittävien vaikutusten takia poistettu tar-kastelusta. Lisäksi yli-imeytyksestä on luovuttu ja YVA:ssa on tarkasteltu ainoastaan vaihtoehtoja, jossa imeytys- ja vedenottomäärät ovat samat. Tekopohjavesituotannon etu luontaisen pohjave-denottoon nähden on se, että vedenotossa poistettu pohjavesi voidaan kompensoida imeyttämällä pintavettä. Siten vaikutukset virtaamiin ovat tekopohjavesihankkeissa yleensä luontaista pohjave-denottoa vähäisemmät. 
Toteutusvaihtoehtojen 1, 2 ja 3 vaikutukset jäävät vähäisiksi koeimeytyksen ja rakentamisenvai-heen aikana. Toimintavaiheessa vaikutukset ovat muuten vähäisiä, mutta vaihtoehdosta 3 aiheu-tuu arvion mukaan merkittäviä vaikutuksia luonnonsuojelun kannalta, koska siinä pohjavesi nousisi imeytyksen johdosta Natura-alueella sijaitsevaan suppakuoppaan. Vaihtoehdoissa 1 ja 2 vastaavaa merkittävää haittaa ei synny. 
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23 VAIKUTUSTEN SEURANTA  
23.1 Yleistä 

Vaikutusten selvittämisen yhteydessä laaditaan ehdotus hankkeen ympäristövaikutusten seuran-taohjelman sisällöksi. Seurannan tavoitteena on:  
• Tuottaa tietoa hankkeen vaikutuksista 
• Selvittää, mitkä muutokset ovat seurauksia hankkeen toteuttamisesta 
• Selvittää, miten vaikutusten arvioinnin tulokset vastaavat todellisuutta 
• Selvittää, miten haittojen lieventämistoimet ovat onnistuneet 
• Käynnistää tarvittavat toimet, jos esiintyy ennakoimattomia, merkittäviä haittoja. 
Taulukko 23.1. Hankkeen vaikutusten seurannan pääpiirteet. 
Seurattava tekijä Seurantakohde 
Pohjaveden pinnankorkeus ja laatu Vedenottokaivot Havaintoputket Yksityskaivot 
Pohjavesipurkaumat Riihiahon lähteikköalue 
Pintaveden laatu ja pinnan korkeus Vuohijärvi, pintavesipumppaamo 
Kasvillisuusmuutokset Suppasuo, Riihiahon lähteikköalue 

23.1.1 Pohjaveden pinnankorkeuden sekä virtaamien seuranta 
Hunkerinromppujen alueella on noin 25 pohjaveden havaintoputkea, joita voidaan käyttää pohja-veden pinnan korkeuden seurantaan. Tarpeen mukaan havaintoputkia asennetaan lisää. Tarkkai-lussa käytetään myös yksityisiä kaivoja. Seurantaa voidaan tehdä automaattimittauksin ja käsimit-tauksin. Vedenoton aikana seurataan vedenottokaivojen pinnankorkeutta sekä pumpattavan ja imeytettävän veden määrää. 
Muodostumasta purkautuvan pohjaveden määrää seurataan virtaamamittauksin Riihiahon lähteik-köalueen kokoomaojasta. 
Pinnankorkeuksien ja virtaamien seuranta aloitetaan hyvissä ajoin ennen hankkeen toteuttamista, jotta saadaan kattava kuva pohjaveden pinnan ja virtaamien luonnontilaisesta vaihtelusta. 

23.1.2  Pohjaveden laadun seuranta 
Ennen hankkeen toteuttamista hankitaan riittävä vertailuaineisto mahdollisten vedenoton aikaisten vedenlaadun muutosten toteamiseksi. Ennakkoseurantaa tehdään alueen havaintoputkista, yksi-tyiskaivoista ja lähteistä sekä Vuohijärven vedenottamolta otettavin vesinäyttein. Hankkeen aikana vesinäytteitä otetaan lisäksi vedenottokaivoista.  
Pohja- ja pintaveden isotooppikoostumusta seuraamalla voidaan määrittää rantaimeytyvän veden määrää sekä imeytettävän veden kulkeutumista. 

23.1.3 Pintavesiseuranta 
Pintaveden laatua on selvitetty jo osana hankkeen esisuunnittelua, jossa Vuohijärven vedenlaatu todettiin erinomaiseksi (katso kappale 14). Vedenlaatua tullaan selvittämään uudelleen ennen hankkeen toteuttamista sekä toiminnan aikana. Imeytettävän pintaveden laatua tullaan seuraa-maan jatkuvatoimisesti Vuohijärven pintavesipumppaamolla. 
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23.1.4 Luontoseuranta 
Tekopohjaveden tuotannosta aiheutuvia vaikutuksia Hunkerinromppujen suppasuolle on hyvä seu-rata kasvillisuusseurannalla. Suolle voidaan perustaa neljä kasvillisuusruutua (1 x 1 m), joiden sammal- ja putkilokasvilajisto kartoitetaan ennen laitoksen rakentamista. Ennen laitoksen raken-tamista seurantaa tehdään 2 - 3 vuotta. Laitoksen toimiessa seurantaa tehdään aluksi vuosittain ja tuloksia vertaillaan mahdollisten muutosten havaitsemiseksi. Mikäli seurannan aikana ei havaita merkittäviä haittavaikutuksia, seuranta voidaan lopettaa.  
Kauriosuon lähteisiin ei vaikutuksia arvioida muodostuvan, mutta seurannalla voidaan varmistaa pohjavesimallinnukseen ja pohjavesitutkimuksiin perustuvien vaikutusarviointien paikkansapitä-vyys. Seurannassa seurataan kasvillisuutta ja mittaamalla lähteiden virtaamia ja pinnan korkeuk-sia. Seuranta aloitetaan ennen laitoksen toimintaa. Seuranta keskitetään Riihiahon lähdesuolle, jolle perustetaan 4 kasvillisuusruutua (1 x 1 m), joiden sammal- ja putkilokasvilajisto kartoitetaan ennen laitoksen rakentamista. Mikäli laitoksen toiminnan aikana ei havaita vaikutuksia, seuranta voidaan lopettaa. 
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