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KUULUTUS

KOUVOLAN VESI OY:N SELÄNPÄÄN TEKOPOHJAVESIHANKKEEN
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Kouvolan Vesi Oy on 15.11.2016 toimittanut Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle Selänpään tekopoh-
javesihanketta koskevan YVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Hankkeen
tarkoituksena on turvata Kuusankosken alueen vedenhankintaa, varmentaa Kouvolan alueen veden-
jakelua sekä tarvittaessa varmistaa myös Kymenlaakson vedenhankintaa. Tekopohjavettä on tarkoi-
tus muodostaa imeyttämällä raakavettä Selänpään harjumuodostumaan Hunkerinromppujen alueelle
rakennettavien imeytysaltaiden avulla. Raakavesi otetaan rakennettavasta Vuohijärven pintave-
sipumppaamosta, josta rakennetaan siirtolinja imeytysalueille. Kouvolan Vesi Oy omistaa Selänpään
pohjavesialueella sijaitsevan Vuohijärven vedenottamon, josta siirretään hankkeessa muodostettua
tekopohjavettä yhtiön siirtoverkostoon.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoeh-
doista sekä arvio niiden ympäristövaikutuksista.

YVA-menettelyssä on selvitetty ja vertailtu hankkeen toteuttamisvaihtoehtojen vaikutuksia mm. maan-
käyttöön, maisemaan, luonnon monimuotoisuuteen, ihmisten terveyteen ja elinoloihin, maa- ja kallio-
perään, pohja- ja pintavesiin, luonnonvarojen käyttöön sekä rakennettuun ja kulttuuriympäristöön.
YVA-menettelyn tavoitteena on myös ollut kansalaisten tiedonsaannin ja osallistumismahdollisuuk-
sien lisääminen.

Tarkasteltavat vaihtoehdot
Ympäristövaikutukset on arvioitu kolmelle tekopohjaveden tuotantovaihtoehdolle (VE1, VE2 ja VE3).
Vertailuvaihtoehtona mukana on myös hankkeen toteuttamatta jättäminen eli alueen luonnon pohja-
veden hyödyntäminen (VE0).
VE1: Vedenotto 5000 m3/d ja imeytys 5000 m3/d
VE2: Vedenotto 8000 m3/d ja imeytys 8 000 m3/d
VE3: Vedenotto 15 000 m3/d ja imeytys 15 000 m3/d
VE0: Hankkeen toteuttamatta jättäminen. Luonnon pohjaveden hyödyntäminen Selänpään vedenotta-
molla, vedenotto 5000 m3/d

Tiedottaminen
Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta kuulutetaan Kouvolan kaupungin ilmoitustaululla
21.11.2016–18.1.2017. Arviointiselostus on nähtävillä arviointimenettelyn aikana Kouvolan kaupun-
gintalolla (Torikatu 10, Kouvola), Kouvolan kaupungin Tekniikka ja ympäristötalolla (Valtakatu 33,
Kuusankoski), Kouvolan pääkirjastossa (Salpausselänkatu 33, Kouvola) sekä Kaakkois-Suomen elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (Salpausselänkatu 22). Lisäksi arviointiselostus on sähköi-
sesti nähtävillä osoitteessa www.ymparisto.fi/selanpaantekopohjavesihankeYVA

Ympäristövaikutusten arviointiselostusta koskeva yleisötilaisuus pidetään torstaina 8.12.2016 klo
17.00 alkaen Valkealan kristillisellä kansanopistolla, Kansanopistontie 53, 47830 Hasula.

http://www.ymparisto.fi/selanpaantekopohjavesihankeYVA
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Lausunnot ja mielipiteet
Lausunnot ja mielipiteet ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta tulee toimittaa Kaakkois-Suomen
ELY-keskukselle 18.1.2017 mennessä ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.kaakkois-
suomi@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Kaakkois-Suomen ELY-keskus, PL 1041, 45101 Kou-
vola.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus tarkistaa arviointiselostuksen ja antaa siitä lausuntonsa helmikuussa
2017. Lausunto tulee nähtäville sähköisesti osoitteeseen www.ymparisto.fi/selanpaantekopohjave-
sihankeYVA

Lisätiedot
Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Jukka Timperi, puh. 0295 029 293
Kouvolan Vesi Oy, Timo Kyntäjä, puh. 040 4833 471
FCG, Mattias Järvinen, puh. 050 312 0295

Kouvolassa 16.11.2016
KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE-  JA YMPÄRISTÖKESKUS

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

	Tarkasteltavat vaihtoehdot
	Tiedottaminen
	Lausunnot ja mielipiteet
	Lisätiedot


