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Esipuhe 

Tämä ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) on suunnitelma Selänpään 
tekopohjavesihankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta. Hankevastaa-
vana YVA-menettelyssä on Kouvolan vesi Oy. Yhteysviranomaisena toimii Kaakkois-
Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Ympäristövaikutusten arviointiohjel-
man on laatinut FCG Suunnittelu ja tekniikka Kouvolan veden toimeksiannosta. FCG:n 
työryhmään kuuluvat:  

Mattias Järvinen, toimialajohtaja, FM (biologia) 
Projektipäällikkö 
 

Esa Kallio, suunnittelupäällikkö, FM (geologia) 
Hydrogeologia, tekninen esisuunnittelu 
 
Suvi Rinne, ympäristösuunnittelija, FM (luonnonmaantiede) 
Projektikoordinaattori, kuva-aineisto, paikkatiedot, maisema - ja kulttuu-
riympäristöt 
 
Heini Passoja, DI (Vesihuolto- ja ympäristönsuojelutekniikka) 
Maankäyttö, liikenne, ilmasto, ihmiset 
 
Tiina Mäkelä, biologi, FM (ekologinen eläintiede) 
Linnut, kasvillisuus, eläimistö ja suojelukohteet 

Tomi Puustinen, Insinööri (AMK, ympäristötekniikka) 
Pintavedet, kalasto, melu ja pöly 
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TIIVISTELMÄ 

Hanke ja sen perustelut 

Kouvolan Vesi Oy suunnittelee tekopohjavesihan-
ketta Kouvolan kaupungissa sijaitsevan Selänpään 
pohjavesialueelle.  

Hankkeen tavoitteena on turvata Kuusankosken 
alueen vedenhankinta vähentämällä ainoana vesi-
lähteenä toimivan Pilkanmaan pintavesilaitoksen 
merkitystä lisäämällä pohja- ja/tai tekopohjaveden 
käyttöä korvaavina vesilähteinä. 

Vuohijärven vedenottamolta ja Hunkerinrompun 
vedenottoalueelta ei ilman tekopohjaveden muo-
dostamista ole alustavien arvioiden mukaan mah-
dollista ottaa vettä enempää kuin 5000 m3/d. 

Hankkeessa tekopohjavettä muodostetaan imeyt-
tämällä raakavettä harjumuodostumaan Hunkerin-
romppujen alueelle rakennettavien imeytysaltaiden 
avulla. Imeytettävä raakavesi otetaan Vuohijärven 
pintavesipumppaamosta, josta rakennetaan siirto-
linja imeytysalueelle. Kouvolan Vesi Oy omistaa 
Selänpään pohjavesialueella sijaitsevan Vuohijärven 
vedenottamon, jolla on voimassaoleva lupa ve-
denottoon. 

Arvioitavat vaihtoehdot 

Ympäristövaikutukset arvioidaan neljälle tekopohja-
veden tuotantovaihtoehdolle. Kaikissa vaihto-
ehdoissa imeytys tehdään imeytysaltailla ja ve-
denotto tehdään nykyisen Vuohijärven vedenotta-
mon olemassa olevista ja alueelle rakennettavista 
kaivoista.  

 
VE1 
Vedenotto 5000 m3/d ja imeytys 5000 m3/d 
 
VE2 
Vedenotto 8000 m3/d ja imeytys 10 000 m3/d 
 
VE3 
Vedenotto 15 000 m3/d ja imeytys 17 000 m3/d 
 
VE4 
Vedenotto 22 000 m3/d ja imeytys 24 000 m3/d 
 
VE0 
Hankkeen toteuttamatta jättäminen. Luonnollisen 
pohjaveden hyödyntäminen. 
 

 

Hankealueen nykytila 

Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne 

Tekopohjavesihanke sijoittuu Vuohijärven alueelle, 
noin 20 kilometriä Kouvolasta koilliseen. Selänpään 
alue ympäristöineen on geologisesti arvokasta met-
säistä harjualuetta suppakuoppineen. Imeytysalu-
een metsät Hunkerinromppujen eteläpuolella ovat 
talouskäytössä.  

Hanketta lähin asutusalue, Vuohijärven kylä, sijoit-
tuu Hunkerinromppujen pohjoispuolella noin 900 m 
etäisyydellä suunnitelluista imeytysaltaista. Lähim-
mät asuinrakennukset ovat Käpykylässä noin 300-
400 m etäisyydellä ja Horpussa noin 700 m etäi-
syydellä imeytysalueesta. 

Hankealueella on voimassa Kymenlaakson maakun-

takaava, maaseutu ja luonto. Imeytysalueelle ei 
sijoitu yleis- tai asemakaavoja, mutta hankkeen 
pohjoispuolella on voimassa oleva Valkealan poh-
joisosan rantayleiskaava. Vuohijärven vedenottamo 
sijoittuu rantayleiskaavoitetulle sekä asemakaavoi-
tetulle alueelle. 

Liikenne 

Suunniteltu imeytysalue sijoittuu Näkkimistönmä-
entien (368) länsipuolelle. Kouvolan keskustasta on 
Selänpään suuntaan yhteys kantatietä 46, jolta 
käännytään yhdystielle 3662 ja edelleen tielle 368, 
joka johtaa Vuohijärven kylään ja edelleen pintave-
denottamolle. Imeytysalueelle johtavat metsäauto-
tiet tullaan kunnostamaan rakentamis- ja huolto-
ajoja varten tarpeen mukaan. 

Maisema ja kulttuuriperintö 

Tekopohjavesihanke sijoittuu Hunkerinromppujen 
harjumaisemaan, jonka laajat suppa-alueet muo-
dostavat maisemaan suuriakin korkeuseroja. 

Imeytysalueen ympäristön suppa-alueet ovat met-
säisiä, pääosin suljettuja maisematiloja. Metsäalu-
eella syntyy kuitenkin pitkiäkin avoimia näky-
mäsuuntia suppien rinteille. Hunkerinromppujen 
eteläpuolisella Viiskannan alueella on puuttomia 
alueita, jotka sijoittuvat maaston korkeimmille koh-
dille suunniteltujen imeytysaltaiden läheisyyteen. 

Suunnittelualueelle ei sijoitu maiseman tai kulttuu-
riympäristön kannalta arvokkaita alueita ja tunnet-
tuja muinaisjäännöskohteita. 
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Kallio- ja maaperä 

Suunnittelualue sijoittuu Viipurin rapakivialueelle. 
Kallioperä alueella on pyterliittiiä. Hankealue sijoit-
tuu II:n Salpausselän reunamuodostuman yhtey-
teen syntyneelle Selänpäänkankaan harjualueelle. 

Maaperä alueella on soraa, hiekkaa ja hietaa. Alu-
een pohjoisosassa sekä itä - ja länsipuolella on 
moreenia. 

Hanke sijoittuu osittain Selänpäänkankaan alueelle, 
joka kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluoh-
jelmaan. Valtakunnallisesti arvokkaita harjualueita 
hankealueella tai sen läheisyydessä ovat Selän-
päänkangas ja Hevosojankangas. Anttilankangas on 
luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi harjualu-
eeksi. 

Pohjavesialueet 

Hanke sijoittuu Selänpää A (0590901 A) pohjavesi-
alueelle. Pohjavesimuodostuma on syntynyt Selän-
päänkankaan laaja-alaiseen deltaan, joka on osa II 
Salpausselkää. Selänpään pohjavesialue on tärkeä 
Pohjois- ja Etelä-Kymenlaakson vedenhankinnan 
turvaamisen kannalta.  

Pohjaveden pääasiallinen virtaus on Selänpään kes-
keisiltä alueilta luoteeseen ja pohjoiseen Multamäen 
lounais- ja koillispuolelle eli Halisenromppujen ja 
Hunkerinromppujen suuntaan. Pohjavesi purkautuu 
pohjoisessa pääosin Vuohijärveen sekä Pokinkylän 
alueelle. Pohjavettä purkautuu myös mm. suunnit-
telualueen itäpuolella sijaitsevalle Kauriosuon alu-
eelle useasta kohdasta. 

Pintavedet 

Hanke sijoittuu Kymijoen-Suomenlahden vesienhoi-
toalueeseen ja sijaitsee Kymijoen vesistöalueen 
(14) Mäntyharjun reitin valuma-alueella (14.9). 
Tarkemmin hankealue sijaitsee Vuohijärven alueen 
(14.91) Vuohijärven lähialueen alueella (14.912). 
Hankealueelle sijoitu pintavesialtaita tai -uomia. 

Kasvillisuus ja eläimistö 

Hankealueen metsät Hunkerinromppujen eteläpuo-
lella ovat talouskäytössä ja luonnonarvoiltaan ta-
vanomaisia kuivan ja kuivahkon kankaan mänty- ja 
sekametsiä. Alueella on ollut soranottoa, joka on 
paikoin muuttanut harjuluontoa. Viiskannan länsi-
puolisella metsäalueella on tehty laajoja hakkuita ja 
alue on nykyisellään varttuvaa sekapuutaimikkoa. 
Viiskannan eteläpuolella on uusia avohakkuualueita 
ja nuorta, harvennettua mäntykangasmetsää. 

Hankealueen pohjoispuolella metsät ovat hieman 
monimuotoisempia kuivahkon ja kuivan kankaan 

mäntyvaltaisia kangasmetsiä. Alueella on pienialai-
sia, paikallisesti arvokkaita luontokohteita kuten 
suppia ja paahderinteitä sekä uhanalaisten ja sil-
mälläpidettävien kasvilajien kasvupaikkoja.  

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa arvokkaita luon-
tokohteita. Lähtötietojen perusteella suunniteltujen 
toimintojen alueella ei ole myös uhanalaisten kasvi-
lajien kasvupaikkoja. 

Alueen eläimistön voidaan lähtötietojen perusteella 
olevan tavanomaista. Vuoden 2015 kartoituksen 
perusteella alueella ei ole liito-oravan elinympäris-
töjä. 

Luonnonsuojelualueet ja -ohjelmat 

Hanke sijoittuu osittain Selänpään, Anttilan – ja 
Hevosojankankaan Natura-alueelle, jonka suojelu-
perusteena ovat alueella esiintyvät luontotyypit. 
Natura-alue koostuu kolmesta erillisestä alueesta, 
jotka sijoittuvat hankkeen itä-, länsi- ja eteläpuolel-
le. YVA-menettelyn yhteydessä laaditaan Natura-
arviointi hankkeen vaikutuksista Natura-alueeseen.  

Yksi imeytysalueiden vaihtoehdoista sijoittuu Se-
länpäänkankaan harjujensuojeluohjelman kohteen 
alueelle, joka on luokiteltu valtakunnallisesti arvok-
kaaksi kohteeksi. Noin 700 metrin etäisyydelle si-
joittuu Kauriosuon soidensuojeluohjelman kohde.  

Hunkerinromppujen pohjoisosasta on ostettu valti-
olle kaksi aluetta luonnonsuojelutarkoituksiin. Koh-
teet täyttävät METSO-ohjelman kriteerit, ja ne tul-
laan perustamaan luonnonsuojelualueeksi. 

Ihmiset ja elinkeinot 

Lähin asutuskeskittymä on Vuohijärven kylä Hunke-
rinromppujen pohjoispuolella noin 900 m etäisyy-
dellä, mutta asutusta sijoittuu noin 300 m etäisyy-
delle lähimmästä imeytysalueen vaihtoehdoista  
Selänpäänkankaalla on lähiasukkaiden käyttämiä 
virkistysreittejä, marjastus- ja sienestysmaastoja.  

Vuohijärven kylän luoteispuolella sijaitsee UPM:n 
Kalson kuusiviilutehdas. Muuten alueen elinkeino-
toiminta painottunee maatalouteen. 

Selänpäässä on Karjalan prikaatin harjoitusalue, 
joka käsittää pienlentokentän ja sen lähialueen. 
Hankealueen eteläpuolella, Selänpäänkankaan ete-
läosassa sijaitsevaa Selänpään lentokenttää käyte-
tään kesäisin purjelento- ja moottoripurjelentotoi-
mintaan. 
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Arvioitavat ympäristövaikutukset 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tullaan 
selvittämään Selänpään tekopohjavesihankkeen 
vaikutukset: 

� Maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen 
� Liikenteeseen 
� Maisemaan ja kulttuuriperintöön 
� Maa- ja kallioperään 
� Pohjavesialueisiin 
� Pintavesiin  
� Kasvillisuuteen ja eläimistöön 
� Luonnonsuojelualueisiin ja muihin arvokohtei-

siin 
� Ihmisiin ja elinkeinoihin 
� Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa 

Lisäksi arvioidaan hankkeen vaikutukset luonnonva-
rojen hyödyntämiseen, äänimaisemaan, ilmaan ja 
ilmastoon. Vaikutusten arviointi tehdään hankkeen 
koko elinkaaren ajalle.  

 

Osallistumis- ja tiedottamissuunnitelma 

YVA-menettelyn aikana järjestetään yleisölle avoi-
met tiedotus- ja keskustelutilaisuudet YVA-ohjelma 
ja -selostusvaiheessa. Tilaisuuksissa yleisöllä on 
mahdollisuus esittää mielipiteitään ympäristövaiku-
tusten arviointihankkeesta ja selvitysten riittävyy-
destä, saada tietoa hankkeesta ja YVA-menettelystä 
sekä keskustella hankkeesta vastaavan, YVA-
konsultin ja viranomaisten kanssa. Tilaisuuksista 
tiedotetaan mm. ELY-keskuksen lehtikuulutuksissa 
ja internet-sivuilla. 

YVA-selostuksen luonnoksesta järjestetään kaikille 
avoin tupailta, jossa osallistujien annetaan mahdol-
lisuus keskustella hankkeen ja YVA-menettelyn 
asioista hankevastaavan ja YVA-konsulttien kanssa. 
Tupaillassa esiin tuotuja asioita hyödynnetään YVA-
selostuksen laadinnassa. 

YVA-ohjelman ja –selostuksen nähtävilläolopaikois-
ta tiedotetaan 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 on tehty maastoselvitykset ja 
käynnistetty YVA-ohjelman laatiminen. YVA-
menettelyn aikana tehdään tarvittavia tekopohja-
vesitutkimuksia ja selvityksiä. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely päättynee 
vuoden 2016 lopussa, jonka jälkeen käynnistetään 
lupahakemusprosessi. Lupapäätöksen jälkeen voi-
daan aloittaa laitoksen rakentaminen. Tavoitteena 
on, että toiminta voidaan aloittaa vuonna 2018. 
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Selänpään tekopohjavesihankkeen YVA-menettely 

1 JOHDANTO  

Kouvolan Vesi Oy (ent. Liikelaitos Kouvola Vesi) suunnittelee tekopohjavesihanketta Kouvolan 
kaupungissa sijaitsevan Selänpään pohjavesialueelle. Suunnittelualue sijaitsee Vuohijärven etelä-
puolella, noin 20 kilometriä Kouvolan taajamasta pohjoiseen. 

Hankkeessa tekopohjavettä muodostetaan imeyttämällä raakavettä harjumuodostumaan Hunke-
rinromppujen alueelle rakennettavien imeytysaltaiden avulla. Imeytettävä raakavesi otetaan 
Vuohijärven pintavesipumppaamosta, josta rakennetaan siirtolinja imeytysalueelle. Kouvolan Vesi 
Oy omistaa Selänpään pohjavesialueella sijaitsevan Vuohijärven vedenottamon, jolla on voimas-
saoleva lupa vedenottoon (600 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 tekopohja-
vesihankkeen ympäristövaikutukset selvitetään ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 
(458/1994) ja sen muutoksen (258/2006) mukaisessa ympäristövaikutusten arviointimenettelys-
sä (YVA-menettely).  

Menettelyn ensimmäisessä vaiheessa on laadittu tämä ympäristövaikutusten arviointiohjelma 
(YVA-ohjelma), joka on YVA-lain mukainen suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioin-
nin toteuttamisesta. Arviointiohjelma sisältää tietoja hankkeesta ja sen vaihtoehdoista, arviointi-
menetelmistä, aikataulusta sekä menettelyyn osallistumisen järjestämisestä. YVA-menettelyn toi-
sessa vaiheessa laaditaan ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus), johon sisällyte-
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tään varsinaisen ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset. YVA-menettelyssä viranomaisena toi-
mii Kaakkois-Suomen ELY-keskus.  

2 HANKE JA SEN PERUSTELUT 

2.1 Vedenhankinnan nykytila 

2.1.1 Yleistä 

Kouvolan Vesi on muodostettu vuoden 2009 alussa, kun Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken, Jaa-
lan ja Valkealan vesihuoltolaitokset muodostivat uuden vesihuoltolaitoksen. Vesilaitos toimittaa 
vettä Kouvolan kaupungin alueelle. 

Kouvolan Veden toiminta-alueeseen kuuluvat Elimäen kirkonkylä ja Korian taajama, Jaalan kir-
konkylä, Valkealan Kirkonkylä-Jokela-Riihikallio, Utti-Kuivala, Vuohijärvi, Tuohikotti ja Kääpälä, 
Kuusankosken ja Kouvolan kaavoitetut alueet. Lisäksi vesihuolto-osuuskunnilla on omia toiminta-
alueita. 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 vedenhankin-
ta on nykyisellään lähes täysin riippuvainen Pilkanmaan pintavesilaitoksen tuotannosta. Pilkan-
maan vesilaitoksella on ajoittain esiintynyt laatu- ja käyttöongelmia. Pilkanmaan pintavesilaitok-
sen raakavesi otetaan Kymijoesta. Pienten pohjavedenottamoiden vettä käytetään lähinnä paikal-
lisesti vedenottamoiden läheisyydessä sijaitsevissa taajamissa. Haukkajärven ottamon raakavesi 
otetaan Haukkajärvestä, joka kuuluu Valkealan reittiin. Raakavesi Haukkajärvestä pumpataan 
imeytysaltaisiin ja edelleen imeytetään maaperään Utissa. 

Kouvolassa käytettävästä talousvedestä vuonna 2014 noin 70 % oli peräisin pohja – ja tekopoh-
javesilaitoksilta 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 vuoteen 2030 mennes-
sä. 

Kouvolan Veden toiminta-alueen vedenkulutusennuste on esitetty seuraavassa taulukossa. En-
nuste perustuu Pöyry Finland Oy:n Selänpään pohjavedenoton ympäristövaikutusten arvioin-
tiselostukseen (2015). Lisäksi käytössä on ollut Kymenlaakson maakunnallinen vesihuollon kehit-
tämissuunnitelma, 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 siiviläputki-
kaivot, joiden kautta on saatavissa arvion mukaan 5000 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 lähes 5000 m3/d 
talousvettä 

Nykyisin Okaniemestä voidaan vettä johtaa ns. Okaniemen linjaa pitkin Jaalan ja Valkealan taa-
jamiin sekä myös Kuusankoskelle pienellä lisärakentamisella. Tällä ratkaisulla haetaan mahdolli-
suutta ottaa käyttöön kustannustehokkaasti toteutetut rakenteet.  

Valkealan kunta (nykyisin Kouvolan kaupunki) on käyttänyt Vuohijärven pohjavedenottamoa 
vuoteen 2001 – 2002 saakka. Vedenottamosta on pumpattu pohjavettä tuolloin alle 100 m³/d. 
Vedenottamo on toiminut tämän jälkeen varavedenottamona. Vuohijärven vedenottamolle on 
saatu Etelä-Suomen Aluehallintovirastolta lupa ottaa pohjavettä enintään 2 000 m³/d. AVI:n pää-
tös (8.9.2014) on valitusasiana Korkeimmassa hallinto-oikeudessa eikä, lupa toistaiseksi ole lain-
voimainen. 

2.2 Hankkeen tavoitteet 

Tekopohjavesihankkeen tarkoituksena on varmentaa Kuusankosken alueen vedenhankintaa vä-
hentämällä ainoana vesilähteenä toimivan Pilkanmaan pintavesilaitoksen merkitystä lisäämällä 
pohja- ja/tai tekopohjaveden käyttöä korvaavina vesilähteinä. 

Vuohijärven vedenottamolta ja Hunkerinrompun vedenottoalueelta ei ole arvioiden mukaan ole 
mahdollista ottaa vettä enempää kuin 5000 m3/d ilman tekopohjaveden muodostamista. Tulevai-
suudessa Kouvolan Veden tavoitteena on nostaa tekopohjavedellä Vuohijärven ottamon kapasi-
teetti vähintään tasoon 8000 m3/d. Tämä hanke on suunniteltu ajoittuvaksi vuoden 2017 jälkeen, 
jolloin vedenlaatuongelmista kärsivän Kuusankosken kaupunginosan vedensaanti voidaan korvata 
Vuohijärven laitoksen pohja- ja tekopohjavedellä. 

Kouvolan Veden Pilkanmaan pintavesilaitoksen vedenlaadussa on esiintynyt varsinkin kesäajan 
lämpiminä ajanjaksoina sekä sateiden ja sulamisvesien aikaan vedenlaadun vaihteluita. Useilla 
Kouvolassa sijaitsevilla pohjavedenottamoilla on ilmennyt laadullisia ongelmia. Pääosin laadulliset 
rajoitteet johtuvat kloridi-, rauta- ja mangaanipitoisuuden noususta sekä happipitoisuuden las-
kusta. On ilmennyt myös korkeita humuspitoisuuksia (KMnO4 korkea). Ongelmista johtuen on ot-
tamoiden tuottoa jouduttu rajoittamaan. Osa pienistä vedenottamoista toimii käytännössä vara-
vedenottamoina nykyisen heikon vedenlaatunsa vuoksi. 
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2.3 Hankkeesta vastaava 

Kouvolan Vesi Oy on vesihuoltolaitos, jonka tehtävänä on huolehtia toiminta-alueensa vesihuol-
losta. Kouvolan Veden toimintaa kehitettiin ja tehostettiin liittämällä Kymen Bioenergia Oy:n toi-
minta 1.9.2014 osaksi Kouvolan Veden toimintaa. Kouvolan Vesi yhtiöitettiin ja yhtiön nimeksi 
tuli Kouvolan Vesi Oy. 

Kouvolan veden vesihuollon piirissä on yhteensä noin 15 000 kotitaloutta, taloyhtiötä ja yritystä 
ja se tuottaa noin 60 000 asukkaan vesihuoltopalvelut. Kokonaisuudessaan veden myynti on noin 
3,9 miljoonaa kuutiota vuodessa ja yhtiön liikevaihto noin 15 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 imey-
tetään raakavesi soraharjun läpi pohjavedeksi. Tekopohjaveden tuotannossa mukaillaan luonnon 
omaa pohjaveden muodostumisprosessia. Laitos on ollut käytössä 1970-luvulta saakka (Kouvolan 
vesi 2015).  

2.4 Liittyminen muihin hankkeisiin 

2.4.1 Selänpään pohjavedenottohankkeen YVA 

Kouvolan Vesi Oy ja Kymenlaakson Vesi Oy ovat suunnitelleet pohjaveden ottoa Selänpään poh-
javesialueelta.  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. 

2.4.2 Vedenoton lisääminen Vuohijärven vedenottamolla 

Kouvolan Vesi Oy omistaa Selänpäänkankaalla sijaitsevan Vuohijärven vedenottamon, jolla on 
voimassa Itä-Suomen vesioikeuden 8.11.1971 myöntämä lupa ottaa pohjavettä enintään 600 
m3/d sekä rakentaa alueelle vedenottamo.  

Aluehallintovirasto on päätöksellään 8. syyskuuta 2014 myöntänyt Kouvolan Vedelle luvan lisätä 
vedenottoa pohjavedenottamolla. Tavoitteena on lisätä Kouvolan Veden hallinnassa olevan kai-
von vedenottolupa nykyisestä 600 kuutiometristä 2000 kuutiometriin vuorokaudessa. Vesitalous-
hanketta koskeva AVI:n päätös (8.9.2014) on valitusasiana Korkeimmassa hallinto-oikeudessa.  

Kouvolan Vesi Oy on 20.7.2015 hakenut lupaa pohjaveden oton lisäämiseen Vuohijärven ve-
denottamosta määrään 4 000 m3/d. Kouvolan Vesi Oy on 20.11.2015 pyytänyt, että Vuohijärven 
vedenottamosta otettavaa vesimäärää nostetaan haetusta määrästä 4 000 m3/d määrään 5 000 
m3/d. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen 30.11.2015 (päätös nro 
242/2015/2), sillä aiempi lupakäsittely on ollut vielä kesken tuomioistuimissa. Aluehallintovirasto 
ei voi käsitellä uutta hakemusta, ennen kuin aiemmasta hakemuksesta on saatu lainvoimainen 
päätös. 

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. 

 

 
  



FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN 
ARVIOINTIOHJELMA 

 5  

    
30.12.2015    
    

 

 

3 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY 

3.1 Arviointimenettelyn sisältö ja tavoitteet 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) tavoitteena on edistää ym-
päristövaikutusten 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 
ympäristövaikutukset on selvitettävä lain mukaisessa arviointimenettelyssä ennen kuin hankkeen 
toteuttamiseksi ryhdytään ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin toimiin. Arviointimenettelyn 
tulee olla saatettu loppuun viimeistään ennen päätöksentekoa hanketta koskevassa lupamenette-
lyssä. 

YVA ei ole lupamenettely eikä sen pohjalta anneta päätöksiä. YVA-prosessin tarkoituksena on 
tuottaa 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 tekopohja-
vesihankkeen ympäristövaikutukset selvitetään ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 
(458/1994) ja sen muutoksen (258/2006) mukaisessa ympäristövaikutusten arviointimenettelys-
sä (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 vireilläolos-
ta ilmoitetaan kuntien ilmoitustauluilla ja vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä. 
Ohjelmaan voivat ottaa kantaa yksityiset kuntalaiset, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vai-
kuttaa 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 yhteysviran-
omainen 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 
esitetään tulokset laadituista ympäristövaikutusten arvioinneista. Arviointi on laadittu YVA-
ohjelman mukaisen suunnitelman ja siitä saadun yhteysviranomaisen lausunnon perusteella. 
YVA-selostuksessa esitetään hankkeet tiedot tarkistettuna sekä yhtenäinen arvio hankkeen ym-
päristövaikutuksista.  

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 
hankkeesta vastaavalle. Ympäristövaikutusten arviointiselostus sekä yhteysviranomaisen siitä an-

1. tiedot hankkeesta, sen tarkoituksesta, suunnitteluvaiheesta, sijainnista, maankäyttötarpeesta ja 
hankkeen 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 
määristä ottaen huomioon hankkeen suunnittelu-, rakentamis- ja käyttövaiheet mahdollinen purka-
minen 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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tama lausunto liitetään hankkeen edellyttämiin lupahakemuksiin ja suunnitelmiin. Lupaviran-
omaisen tulee esittää lupapäätöksessään, miten arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviran-
omaisen 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 YVA-menettelyn taustaksi laaditut selvitykset  

Hankkeen esisuunnittelun aikana on laadittu seuraavat erillisselvitykset, joita käytetään hanke-
alueen nykytilan kuvauksissa ja selostusvaiheessa vaikutusten arvioinneissa: 

� Liito-oravaselvitys 5/2015 
� Kaivokartoitus 6/2015 

Alueelle ollaan myös laatimassa pohjavedenvirtausmallia. Virtausmallin pohjana käytetään Kaak-
koissuomen ELY-keskukselle vuonna 2000 laadittua mallia. Lisäksi 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 
suunnittelemalleen pohjavedenottohankkeelle Selänpään alueella. YVA-menettelyn aikana on teh-
ty seuraavat selvitykset: 

� luontotyyppiselvitys 
� kasvistoselvitys 
� siirtolinjareittivaihtoehtojen luontoselvitys 
� liito-oravaselvitys 
� lepakkoselvitys 
� linnustoselvitys 
� viitasammakkoselvitys 
� muut eläimistöselvitykset 
� muinaismuistokartoitus 
� Natura-arviointi 
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� näkemäalueanalyysit maisemavaikutusten arvioinnin tueksi 
� maisemavaikutusten havainnollistaminen valokuvasovittein 
� pohjavesiputkien kuntokartoitus sekä koordinaattien ja putkien päiden korkeuksien mit-

taaminen, pohjavesiputkien kunnostaminen (Kymenlaakson Vesi 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) 
� pohjaveden virtausmalli (Pöyry Finland Oy) 
� Honkalan lampien syvyyden mittaaminen (Kymenlaakson Vesi Oy) 

Nykyisten tietojen mukaan, Selänpään pohjavedenottohankkeen yhteydessä tuotettuja erillissel-
vityksiä ei saada tekopohjavesihankkeen YVA-menettelyn käyttöön. Julkisesti nähtävillä olleet 
pohjavedenottohankkeen YVA-ohjelma ja –selostus sekä Natura-arvioinnin asiakirjat ovat kuiten-
kin saatavilla ja hyödynnetään tekopohjavesihankkeen YVA:ssa. 

3.3 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 sisälly-
tetty kaikki siihen edellytettävät näkökohdat ja tarkistaa niiden paikkansapitävyys. Ohjausryhmä 
kokoontuu kerran YVA-ohjelman ja –selostuksen luonnosvaiheissa. 

Ohjausryhmätyöskentely ei ole osa virallista YVA-menettelyä, vaan se on perustettu hankkeesta 
vastaavan toimesta hankkeen ja YVA-menettelyn tukemiseksi. Ohjausryhmän kokoonpanosta 
päättää hankevastaava. 

Ohjausryhmään on kutsuttu edustajat 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. 

3.4 Tiedottaminen ja osallistumisen järjestäminen 

3.4.1 Yleistä 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on avoin prosessi, jossa tavoitteena on kansalaisten tie-
donsaannin ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen. YVA:ssa osallistumisella tarkoitetaan 
vuorovaikutusta seuraavien tahojen välillä: hankkeesta vastaava, yhteysviranomainen, muut vi-
ranomaiset, henkilöt, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa sekä yhteisöt ja säätiöt, 
joiden toimialaa vaikutukset saattavat koskea.  

YVA-menettely on avoin prosessi, johon 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. Säh-
köiset versiot raporteista ovat nähtävillä ja ladattavissa ELY-keskuksen internet-sivuilla: 
www.ymparisto.fi/selanpaantekopohjavesihankeYVA. 

3.4.2 Arviointiohjelmasta ja -selostuksesta kuuluttaminen sekä lausuntojen ja mielipiteiden anta-
minen 

Arviointiohjelman ollessa vireillä kansalaiset voivat esittää kantansa hankkeen vaikutusten selvi-
tystarpeesta ja siitä, ovatko YVA-ohjelmassa esitetyt suunnitelmat riittäviä. Myöhemmin arvioin-
tiselostuksen ollessa vireillä kansalaiset voivat esittää kantansa arviointiselostuksen sisällöstä, 
kuten tehtyjen selvitysten riittävyydestä. YVA-menettelyn aikainen osallistuminen ja se, miten 
osallistumisen aikana saadut mielipiteet ja kannanotot on otettu huomioon tehdyissä selvityksis-
sä, kuvataan YVA-selostuksessa. 

3.4.3 Yleisötilaisuudet 

YVA-menettelyn aikana järjestetään yleisölle avoimet tiedotus- ja keskustelutilaisuudet YVA-
ohjelman ja –selostuksen nähtävilläoloaikana.  Tilaisuuksissa yleisöllä on mahdollisuus esittää 
mielipiteitään ympäristövaikutusten arviointihankkeesta ja selvitysten riittävyydestä, saada tietoa 
hankkeesta ja YVA-menettelystä sekä keskustella hankkeesta vastaavan, YVA-konsultin ja viran-
omaisten kanssa. Tilaisuuksista tiedotetaan mm. ELY-keskuksen lehtikuulutuksissa ja internet-
sivuilla. 

YVA-
menettely

Yhteys-
viran-

omainen

Hankkeesta 
vastaava

YVA-konsultti

Muut 
osalliset

Ohjausryhmä

Tiedotus-
välineet



FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN 
ARVIOINTIOHJELMA 

 10  

    
30.12.2015    
    

 
 

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 

 

3.4.4 Tupailta 

Kaikille avoin tupa-ilta järjestetään YVA-selostuksen luonnosvaiheessa. Tupaillasta tiedotetaan 
hankkeesta vastaavan, eli Kouvolan veden toimesta paikallisissa lehdissä. Tilaisuudessa esitellään 
hankkeen suunnittelutilannetta ja alustavia arviointituloksia ja keskustellaan hankkeen asioista 
jotka askarruttavat osallistujia tai aiheuttavat huolta. Tavoitteena on hyödyntää paikallisten 
asukkaiden ja eri intressitahojen tietoja ja mielipiteitä YVA-selostuksen laadinnassa ja hankkeen 
jatkosuunnittelussa. 

Tupailta ei ole virallisesti osa YVA-menettelyä vaan se on hankevastaavan YVA-menettelyn laa-
dun varmistamiseksi järjestämä tilaisuus. 

3.4.5 Aikataulu 

YVA-menettely käynnistyy virallisesti, kun ympäristövaikutusten arviointiohjelma jätetään Kaak-
kois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tammikuussa 2015. Yhteysviranomai-
nen asettaa YVA-ohjelman nähtäville 1-2 kuukauden ajaksi. Varsinainen arviointityö aloitetaan 
samanaikaisesti ja sitä täydennetään YVA-ohjelmasta saadun yhteisviranomaisen lausunnon poh-
jalta. Arviointityön tulokset sisältävä YVA-selostus jätetään yhteysviranomaiselle ja asetetaan 
nähtäville kahdeksi kuukaudeksi loppukesältä 2016. Arviointimenettely päättyy yhteysviranomai-
sen antamaan lausuntoon arviolta syksyllä 2016. Aikataulu on alustava ja siihen vaikuttavat mm. 
ohjelma- ja selostusvaiheen nähtävilläolo- ja lausuntoajat sekä YVA-ohjelmasta saatavan lausun-
non sisältö. 

 

Kuva 3.3. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn alustava aikataulu. 
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4 SELÄNPÄÄN TEKOPOHJAVESIHANKE  

4.1 Hankkeen yleiskuvaus 

Ympäristövaikutukset arvioidaan neljälle tekopohjaveden tuotantovaihtoehdolle. Kaikissa vaihto-
ehdoissa imeytys tehdään imeytysaltailla ja vedenotto tehdään nykyisen Vuohijärven vedenotta-
mon olemassa olevista ja alueelle rakennettavista kaivoista. 

Imeytysalueelle on suunniteltu neljä imeytysallasta. Altaan koko on alustavasti 30*60 metriä, 
pinta-ala täsmentyy suunnittelun edetessä. Imeytysaltaat sijaitsevat nykyisten metsäteiden var-
rella. Olemassa olevia teitä tullaan käyttämään huoltoteinä. Toteutetut altaat aidataan. 

 

Kuva 4.1. Tekopohjavesihankkeen toteuttamisen vaatimat rakenteet.  

Raakavesi otetaan Vuohijärveen asennettavasta vedenottoputkesta ja johdetaan rakennettavalta 
pintavesipumppaamolta maanalaista siirtolinjaa pitkin imeytysalueelle, missä putki haarautuu 
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kullekin imeytysaltaalle. Siirtolinjan putkikoko tarkentuu suunnittelun edetessä. Linja on maan-
alainen ja sijoittuu mahdollisuuksien mukaan nykyisen tiestön yhteyteen.  

Vuohijärven vedenottamolla on nykyisin kaksi siiviläputkikaivoa, joiden halkaisija on 400 mm. 
Tulevaisuudessa alueelle tullaan rakentamaan 2 - 3 vastaavan kaltaista kaivoa lisää. Siiviläputki-
kaivoista pohjavesi johdetaan olemassa olevia siirtolinjoja pitkin Haukkajärven ja Pilkanmaan ve-
denkäsittelylaitoksille. Veden siirto tapahtuu painovoimaisesti.  

4.1.1 Koeimeytys 

Suunnitellut allasalueet koeimeytetään sadettamalla. Sadetusimeytyksessä käytetään olemassa 
olevia Vuohijärven vedenottamon kaivoja, joista pumpattu pohjavesi siirretään putkilinjaa pitkin 
imeytysalueelle.  Raakavettä sadetaan maan pinnalle käyttämällä imeytysalueille pinta-
asennuksena tehtyä imeytysputkistoa (imeytysharava). Sadetettu vesi imeytyy maan sisään ja 
kulkeutuu pohjavesivyöhykkeeseen. Kukin imeytysalue (4 kpl) sadetetaan erikseen. Imeytysha-
ravaa siirretään alueelta toiselle. Imeytyskokeessa pumpataan ja imeytetään muodostuman 
omaa pohjavettä (=kierrätyskoe).  

 

Kuva 4.2. Sadetusimeytystä Vehoniemenharjulla (kuva Matti Mäkinen SWECO Oy) 

Vedenottokaivot ovat siiviläputkikaivoja, joiden halkaisija on 400 millimetriä. Veden siirtoputkisto 
rakennetaan maanpäällisenä asennuksena ja se poistetaan kokeen loputtua. Putkistona käyte-
tään esimerkiksi PEH 250 tai 315 putkea. Kierrätettävää vesimäärää seurataan säännöllisin mit-
tauksin. Imeytysalueella tapahtuvaa pohjavedenpinnan nousua seurataan pohjavesiputkista. Kai-
voalueella tapahtuvaa alenemaa seurataan vedenottokaivoista ja pohjavesiputkista. Pohjavesi-
seurantaa tehdään manuaalisin mittauksin. Pohjavesiputkien lisäksi tarkkaillaan yksityisiä talous-
vesikaivoja sekä lähteiden virtaamia. Kierrätyskokeiden tarkkailuun kuuluu ennakkoseuranta, ko-
keen aikainen tarkkailu ja jälkiseuranta (palautuminen). Imeytyskokeesta laaditaan tarkkailuoh-
jelma. 
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Kierrätyskoe tehdään alue kerrallaan vaiheittain tuottoa lisäämällä. Pinta-alan ja imetysvesimää-
rän suhteen pyritään 0,05 – 0,15 m/h pintakuormaan. Koetoimintaa kestää noin 1 kk / suunnitel-
tu imeytysallas. Palautumisjaksot huomioiden imeytyskokeiden kokonaiskesto on noin 6 kk. 

Kierrätyskokeen tavoitteena on varmistaa imeytysolosuhteet ja imeytetyn veden kulku vedenot-
tokaivoille. Kokeen suorittamiseen vaaditaan aluehallintoviraston lupa. 

4.2 Raakaveden imeytys 

Allasimeytyksessä vesi johdetaan kaivettuihin altaisiin jakokaivojen ja –putkien kautta. Altaan 
pohjalla on sorasta ja hiekasta tehty suodatinkerros, jonka läpi vesi imeytyy maaperään ja edel-
leen pohjavesivyöhykkeeseen. Suodatinkerros on ajoittain vaihdettava. 

 

Kuva 4.3. Imeytysaltaiden sijainti Hunkerinromppuken alueella peruskartalla ja ortokuvalla (MML 

2015). 

4.3 Vedenotto  

Pohjaveden ottaminen tapahtuu Vuohijärven vedenottamon kaivoista, jotka ovat siiviläputki-
kaivoja. Alueella on nykyisin kaksi kaivoa, joiden halkaisija on 400 mm. Vedenottomäärästä riip-
puen, alueelle tullaan rakentamaan 2-3 vastaavaa kaivoa lisää.  

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. Työ-
putken poistamisen jälkeen kaivo huuhdellaan pumppaamalla ja suoritetaan kaivon ominai-
suusantoisuuden määrittävä testipumppaus. Kaivot sijoittuvat Kouvolan Veden omistamalle maa-
alueelle. 
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4.4 Pintaveden ottaminen Vuohijärvestä 

Pintavesi otetaan Vuohijärveen rakennettavalla imuputkella. Putki varustetaan siivilällä. Imuputki 
päättyy rakennettavan raakavesipumppaamon imualtaaseen. Raakavesipumppaamossa sijaitse-
vat prosessi-, putkisto- ym. laitetilat. 

 

Kuva 4.4. Imeytettävä pintavesi saadaan Vuohijärven Nöylösnimen alueelle rakennettavalta 

pintavesipumppaamolta.  

4.5 Siirtolinjat ja huoltotiet 

Imeytysaltaille rakennetaan huoltotiet, joiden alle sijoittuvat myös raakaveden siirtolinjat. Huol-
totiet tullaan rakentamaan mahdollisuuksien mukaan alueella olemassa olevaa metsätiestöä nou-
datellen. Nykyistä tiestöä joudutaan leventämään ja kunnostamaan raskasta työmaakalustoa 
varten. Kunnostettavien tai tarvittaessa uusien rakennettavien huoltoteiden pituus on yhteensä 
noin 1,1 kilometriä. 

Siirtolinja rakennetaan imeytysalueelta pintavesipumppaamolle nykyisten teiden vierelle. Putken 
pituus on yhteensä noin 3,3 kilometriä. 

Putkilinja asetetaan noin 2-3 metriä syvään ja muutaman metrin leveään kaivantoon. Putken 
asentamisen jälkeen, voidaan kaivettuja maamassoja käyttää kaivannon täyttämisessä, mutta 
osa massasta kuljetetaan pois. Siirtolinjalle rakennetaan myös ilmanpoisto-, huuhtelu- ja venttii-
likaivoja sekä venttiiliasemia. Siirtolinjan putkikoko riippuu siirrettävästä vesimäärästä ja sen 
tarkentuu hankkeen suunnittelun edetessä.  Valmis putkilinja vaatii puustosta vapaana pidettä-
vän käyttöoikeusalueen, joka on noin 10 metriä leveä käytävä, joka kattaa sekä linjan että huol-
toyhteyden.  

Huoltoteiden ja siirtolinjan työmaan leveys on noin 20 metriä ja lopullinen leveys tulee olemaan 
noin 10 metriä. 



FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN 
ARVIOINTIOHJELMA 

 15  

    
30.12.2015    
    

 

 

4.6 Hankkeen aikataulu  

Esisuunnittelu on käynnistetty keväällä 2015. Ympäristövaikutusten arviointiohjelman laadinta on 
alkanut kesällä 2015 ja jatkuu syksyyn 2016. YVA:n aikana tehdään tekopohjavesitutkimuksia, 
esim. koeimeytykset ja koepumppaukset sekä havaintoputkiverkoston täydentäminen. Lupaha-
kemusprosessi käynnistetään YVA menettelyn jälkeen. Lupapäätöksen jälkeen (arviolta 2017) 
aloitetaan laitoksen rakentaminen. Tavoitteena on että tekopohjaveden tuotanto voidaan aloittaa 
vuonna 2018. 

 

 
  

2015

•Esisuunnittelu
•YVA-ohjelma
•Maastotutkimukset

2016
•YVA-selostus
•Koeimeytykset ja -pumppaukset

2017
•Lupamenettelyt
•Rakentaminen

2018
•Tekopohjavesilaitos toiminnassa
•Veden tuotanto ja jakelu
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5 HANKKEEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT  

5.1 Vaihtoehtojen muodostaminen  

Hunkerinromppujen vedenottoalueella luontaisen hyödynnettävän pohjaveden määräksi on arvi-
oitu noin 5000 m3/d. Alueen mahdollisuuksia tekopohjaveden tuotantoon on pohdittu jo 1970-
luvulla.  

Vedenottoon sisältyy mahdollisia haitallisia vaikutuksia. Voimakas vedenotto voi aiheuttaa ran-
taimeytymistä mikä saattaa lisätä otettavan veden orgaanisen aineksen määrää ja aiheuttaa ve-
den laatuongelmia. Vedenotto vaikuttaa haitallisesti alueella sijaitsevien talousvesikaivojen antoi-
suuteen. Alueella on myös todettu vedessä pieniä pitoisuuksia torjunta-aineita. Vedenoton vaiku-
tuksesta torjunta-aineet voivat päätyä vedenottokaivoihin. 

Tekopohjaveden muodostamisella voidaan vaikuttaa alueen vesitaseeseen ja virtauskuvaan. Ta-
voitteena on tuottaa mahdollisimman suuri vesimäärä hyvälaatuista tekopohjavettä. Alueella to-
dettujen riskien perusteella ensimmäiseksi tarkasteluvaihtoehdoksi on esitetty tilanne, jossa 
imeytysvesimäärä on yhtä suuri kuin otettava vesimäärä. Muissa vaihtoehdoissa tarkastellaan 
tuotannon nostamista ja 2000 m3/d yli-imeytystä. Yli-imeytyksellä pyritään välttämään ran-
taimeytyminen, yksityiskaivojen antoisuuden heikkeneminen ja mahdollisten torjunta-aineiden 
kulkeutuminen.   

 
5.2 Tarkasteltavat toteutusvaihtoehdot 

YVA-menettelyä varten on tähän mennessä muodostettu neljä tekopohjaveden toteutusvaihtoeh-
toa. Vaihtoehtojen erot perustuvat vedenottomäärään, imeytettävän veden määrään sekä toi-
minnan vaatimien rakenteiden määrään. 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltavat tekopohjavedentuotannon vaihtoehdot ovat: 

VE1 Vedenotto 5000 m3/d ja imeytys 5000 m3/d 

Vettä imeytetään yhtä paljon kuin otetaan. Luontainen pohjavesivarasto pysyy ennallaan. Imey-
tyksessä yksi allas. 

VE2 Vedenotto 8000 m3/d ja imeytys 10 000 m3/d 

Tuotettavan veden laatu varmistetaan 2000 m3/d yli-imeytyksellä. Vedenotto kahdesta kaivosta. 
Imeytyksessä 2-3 allasta. 

VE 3 Vedenotto 15000 m3/d ja imeytys 17 000 m3/d 

Tuotannon nostaminen 150000 m3/d ja yli-imeytys veden laadun varmistamiseksi. Vedenotto 
kolmesta kaivosta. Imeytyksessä 3-4 allasta. 

VE 4 Vedenotto 22000 m3/d ja imeytys 24 000 m3/d 

Suuri tuotannon nosto ja laadun varmentaminen yli-imeytyksellä. Vedenotto 3-4 kaivosta. Imey-
tyksessä 4 allasta. 

Kaikissa vaihtoehdoissa rakennetaan imeytettävän raakaveden ottoa varten pintavesipumppaamo 
Vuohijärven rantaan sekä siirtolinja pumppaamolta imeytysaltaille. 

Vedenottamolta vesi johdetaan kulutukseen olemassa olevia siirtolinjoja pitkin, eikä uusia raken-
teita tarvita. Mahdolliset uudet siirtolinjavaihtoehdot ja niiden ympäristövaikutukset on selvitetty 
Selänpään pohjavedenottohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (Pöyry 2015). 
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5.3 Nollavaihtoehto 

YVA-lainsäädännön mukaan arviointimenettelyn yhtenä vaihtoehtona tulee olla hankkeen toteut-
tamatta jättäminen, jollei tällainen vaihtoehto erityisestä syystä ole tarpeeton. Tekopohja-
vesihankkeen kannalta 0-vaihtoehto on luonnollisen pohjaveden hyödyntäminen. Kouvolan veden 
Vuohijärven ottamolla on 600 m3/d lupa. Kouvolan vesi on saanut luvan vedenottomäärän kas-
vattamiseksi 2000 m3/d:iin. Luvasta on valitettu, eikä se ole lainvoimainen. Kymenlaakson vesi 
Oy on hakenut Hunkerinromppujen osalta 2000 m3/d vedenottolupaa. Lupahakemukset ovat kä-
siteltävinä AVI:ssa.  

Pohjavedenhankinnan YVA:ssa (Pöyry Finland 2015) 0+-vaihtoehdossa on tarkasteltu tilannetta, 
jossa Selänpään vedenottohanketta ei lainkaan toteuteta.  Kouvolan Vesi Oy:n osalta on todettu 
että Pohjois-Kymenlaakson (Kouvola) vedenhankintajärjestelmä on hyvin haavoittuvainen vesi-
lähteiden osalta. Nykyinen vedenhankintajärjestelmä ei riitä turvaamaan Kouvolan vedentarvetta 
tilanteissa, joissa Haukkajärven tekopohjavesilaitos ja/tai Pilkanmaan pintavesilaitos ei ole käy-
tössä. 

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 ympäristö-
vaikutuksia Suomen luonnon ja muun ympäristön erityispiirteiden vuoksi. Ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyssä arvioitavista hankkeista ja niiden muutoksista säädetään tarkemmin valtio-
neuvoston 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. 

Myös pohjavedenotto, siirtolinjan sekä putkien ja muiden vedenottorakenteiden rakentaminen 
vesistöön vaativat vesilain (587/2011) mukaista lupaa, jota haetaan aluehallintovirastolta. 

6.3 Rakennus-, toimenpide- ja maisemaluvat 

Hanke ei alustavien arvioiden mukaan edellytä kaavaa tai kaavamuutosta. 

Hankkeessa rakennettavat rakennukset edellyttävät Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 
mukaista rakennuslupaa. Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa 
sellaisten 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 kaata-
misen tai muun näihin verrattavan toimenpiteen suorittamiseen (toimenpiderajoitus) asemakaa-
va-alueella, yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään sekä alueella, jolla on voimassa 
53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai 
muuttamista varten on niin määrätty. Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi 
tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen 
eikä vaikutuksiltaan 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. Rakennus-
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lupaa / toimenpidelupaa haetaan Kouvolan rakennus- ja ympäristölautakunnalta. Maisemaluvan 
tarpeesta voidaan pyytää lausunto Kouvolan rakennusvalvonnasta. Rakennusvalvonta velvoittaa 
hakemaan lupaa, mikäli lausuntomenettely ei ole riittävä. Kaikkien rakenteiden rakentaminen 
vaatii luvan maanomistajalta. 

7 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

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 arvi-
ointimenettelyssä tarkastellaan hankkeen vaikutuksia kokonaisvaltaisesti ihmisiin, ympäristön 
laatuun ja tilaan, luonnonoloihin, maankäyttöön ja luonnonvaroihin sekä näiden keskinäisiin vuo-
rovaikutussuhteisiin 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 taval-
la, jossa kuvataan ympäristövaikutuksen ilmeneminen ja arvioidaan muutoksen suuruutta verrat-
tuna nykytilaan. Vaikutusten arviointi perustuu olemassa olevaan tietoon ympäristön nykytilasta, 
tehtyihin ja tehtäviin selvityksiin sekä mallinnuksiin. 

 

Kuva 7.1. YVA-lain mukaan arvioitavat ympäristövaikutukset. 

Alustavan arvion perusteella tämän hankkeen olennaisimmat ympäristövaikutukset 
kohdistuvat pohjavesiin ja luonnonvarojen hyödyntämiseen, luonnonsuojelualueisiin ja 
arvokohteisiin sekä ihmisiin. 
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Seuraavassa on esitetty YVA:ssa arvioitaviksi esitettävät vaikutukset. 

 

7.2 Tarkasteltava alue 

Ympäristövaikutuksen tarkastelualueella tarkoitetaan kullekin vaikutustyypille määriteltyä aluet-
ta, jolla kyseistä ympäristövaikutusta selvitetään ja arvioidaan. Vaikutusalueella taas tarkoitetaan 
aluetta, jolla selvityksen tuloksena ympäristövaikutuksen arvioidaan ilmenevän. Tekopohja-
vesihankkeen ympäristövaikutusten tarkastelualueeseen kuuluvat rakentamisalueiden lisäksi alu-
eet, joiden olosuhteita toiminta voi muuttaa suoraan tai välillisesti. Arviointityön perusteella var-
sinainen vaikutusalue voi rajautua tarkastelualuetta suppeammaksi alueeksi. 

Taulukossa 7.1. on esitetty eri vaikutusten ominaispiirteiden perusteella arvioidut ja ympäristö-
vaikutusten arviointityössä käytettävät vaikutusten tarkastelualueiden alustavat rajaukset. Vaiku-
tukset, jotka eivät ominaisuuksiltaan sovellu alueellisesti rajattaviksi, on jätetty tästä taulukosta 
pois (esimerkiksi vaikutukset ilmastoon). Kuvassa 7.2 on esitetty suunnittelua ja Selänpään poh-
javesialueen rajaus. Kaikki hankkeen toteuttamiseen vaadittavat rakenteet sijoittuvat suunnitte-
lualueelle. 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 
tapahtua 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. 

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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Kuva 7.2. Suunnitelualueen sijainti Selänpään pohjavesialueelle ja etäisyys vyöhykkeet 

suunnittelualueesta. 

 

7.3 Vaikutusten ajoittuminen 

Hankkeesta aiheutuvat ympäristövaikutukset jakautuvat koko sen elinkaaren ajalle. Ympäristö-
vaikutusten intensiteetti ja luonne ovat kuitenkin erilaisia rakentamisen aikana, toiminta-aikana 
ja toiminnan päättämisen aikana. 

Rakentamisenaikaiset vaikutukset liittyvät hankkeen toteuttamisen vaatimiin rakenteisiin ja nii-
den rakennustöihin.  Rakentamisen aikana hankkeesta aiheutuvat meluhaitat ja ympäristön fyy-
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siset muutokset ovat suurimmat. Vaikutukset ovat kuitenkin pääasiallisesti väliaikaisia ja lyhyt 
kestoisia.  

Toiminnanaikaiset vaikutukset ajoittuvat aikavälille, jolloin tekopohjaveden muodostetaan ja poh-
javettä otetaan. Toiminnasta on suunniteltu pysyvää ratkaisua alueen vesihuoltoon.  

Toiminnan päättyessä ympäristövaikutukset ovat samankaltaisia kuin rakentamisvaiheessa.  

7.4 Arviointimenetelmät 

7.4.1 Vaikutusten merkittävyyden arviointi 

YVA-menettelyn keskeisiä tavoitteita on hankkeiden ympäristövaikutusten merkittävyyden arvi-
ointi. Arviointityön pohjana on tieto hankealueen ympäristöstä sekä niistä hankkeen toimenpiteis-
tä, joista odotetusti aiheutuu merkittäviä ympäristövaikutuksia. Selvitysten ja vaikutusarviointien 
laadinnassa noudatetaan alakohtaisia lainsäädännöllisiä sekä viranomaisten ja asiantuntijataho-
jen antamia ohjeistuksia (Söderman 2003, Sierla ym. 2004). 

Ympäristövaikutuksen merkittävyys määritellään asteikolla ei vaikutusta – vähäinen – kohta-
lainen – merkittävä. Merkittävyyttä arvioitaessa otetaan asiantuntija-arviossa huomioon vaiku-
tuksen suuruusluokka ja vaikutuskohteen arvo ja herkkyys. 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa kuvataan: 

1. Vaikutuksen alkuperä, vaikutusmekanismit 

2. Käytetyt lähdeaineistot, täydentävä selvitykset, arvioinnin menetelmät 

3. Ympäristön nykytilan  

4. Vaihtoehtojen vaikutusten merkittävyys 

5. Vaihtoehtojen vertailu, sis. 0-vaihtoehto  

6. Epävarmuuksien arviointi 

7. Lieventämismahdollisuuksien arviointi 

8. Toteuttamiskelpoisuus 

7.4.2 Vaihtoehtojen vertailu 

YVA-asetuksen mukaan YVA-menettelyssä tulee arvioida toteutusvaihtoehtojen ympäristövaiku-
tuksia ja vaihtoehtoja tulisi verrata keskenään niistä aiheutuvien vaikutusten suhteen. Tässä 
YVA-ohjelmassa esitettyjen toteutusvaihtoehtojen lisäksi tarkastellaan niin sanottua 0-
vaihtoehtoa eli tilannetta jossa hanketta ei toteuteta.  

Arviointimenettelyn vaihtoehtojen vertailumenetelmänä käytetään niin sanottua erittelevää me-
netelmää, jossa korostetaan eri arvolähtökohdista lähtevää päätöksentekoa. Menetelmällä voi-
daan ottaa kantaa vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuuteen ympäristön kannalta, mutta menetel-
mällä ei voida ratkaista parasta vaihtoehtoa. 

Valinnan parhaasta vaihtoehdosta tekevät hankkeen päätöksentekijät. Erilaisia, eri aikoina ilme-
neviä ja eri tahoihin ja ryhmiin kohdistuvia vaikutuksia ei lasketa yhteen, koska vaikutuksia ei 
voida mitoittaa painoarvoiltaan samanarvoisiksi. 

Ympäristövaikutusten vertailusta laaditaan yhteenveto sekä sanallisena että taulukkomuodossa. 
Kunkin vertailtavan vaihtoehdon tai osa-alueen kohdalla verrataan tutkittavaa vaihtoehtoa sekä 
nykytilanteeseen että muihin vaihtoehtoihin. Vertailutaulukossa käytetään vaikutuksen voimak-
kuutta kuvaavaa väriasteikkoa havainnollisuuden lisäämiseksi. 
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8  MAANKÄYTTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE 

8.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Laitoksen rakenteiden rakennuspaikkojen kohdalla metsätalousalue muuttuu pohjaveden tuotan-
non alueeksi, millä voi olla vaikutuksia luonnonoloihin, alueen virkistyskäyttöön ja metsätalou-
teen. Rakennettavia alueita lukuun ottamatta maankäyttö jatkuu entisellään hankealueella ja sen 
ympäristössä. Sadetuksella toteutettavan koeimeytyksen vaikutukset kohdistuvat imeytysaltai-
den suunnitelluille rakennuspaikoille. Liikkumista rajoitetaan ainoastaan imeytysaltaiden kohdal-
la, jossa alue aidataan. Alueelle rakennettava tiestö voi myös parantaa alueella liikkumista. Välil-
lisiä vaikutuksia maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen hankkeesta voi aiheutua lähinnä poh-
javesiolosuhteissa mahdollisesti tapahtuvien muutosten kautta. 

8.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Vaikutusten arvioinnissa käytetään lähtötietona voimassa ja vireillä olevia maankäytön suunni-
telmia sekä niihin liittyviä ympäristöselvityksiä, valo- ja ilmakuvia, havainnekuvia, karttatarkaste-
luja sekä YVA–ohjelmasta saatua palautetta.  

Vaikutusten arviointia varten selvitetään alueen asutus, nykyinen ja suunniteltu maankäyttö, alu-
etta koskevat oikeusvaikutteiset kaavat ja muut maankäyttösuunnitelmat sekä valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet. Hankkeen soveltuvuutta ja vaikutuksia alueen nykyiseen ja suunnitel-
tuun maankäyttöön sekä yhdyskuntarakenteeseen arvioidaan. Vaikutuksen merkittävyyden arvi-
oinnissa kiinnitetään huomiota suunnittelualueella olevien maankäyttömuotojen seudulliseen ar-
voon ja harvinaisuuteen. Erityistä huomiota kiinnitetään hankkeesta aiheutuviin maankäyttörajoi-
tuksiin hankkeen rakentamisalueilla ja niiden lähiympäristössä. Lisäksi tarkastellaan edellyttääkö 
hanke mahdollisten olemassa olevien kaavojen osalta menettelyllisiä toimenpiteitä, kuten kaa-
vamuutoksia. 

Lisäksi tarkastellaan hankkeesta yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön kohdistuvia vaikutuk-
sia maakunnallisten ja valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden toteutumisen kannalta. 
Maankäyttöön ja rakennettuun ympäristöön kohdistuvat vaikutusarvioinnit laaditaan asiantuntija-
arviona. 

8.3 Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT, Vnp 30.11.2000, Vnp 13.11.2008) ovat osa 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Maankäyttö- ja 
rakennuslain 24 §:n mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistet-
tävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. 
Valtakunnallisista alueidenkäytöntavoitteista päättää valtioneuvosto, joka päätti 13.11.2008 tar-
kistetuista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
koskevat alue- ja yhdyskuntarakennetta, elinympäristön laatua, yhteysverkostoja, energiahuol-
toa, luonto- ja kulttuuriperintöä sekä luonnonvarojen käyttöä. Tavoitteet on jaettu yleis- ja eri-
tyistavoitteisiin asiasisällön perusteella.  

Tähän hankkeeseen liittyvät erityisesti seuraavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet: 

• 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.  

• Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että turvataan 
luonnonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolville. 
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• Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien 
alueiden monimuotoisuuden säilymistä. Ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualueiden se-
kä 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 alue-
kokonaisuuksia 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. 

8.4 Nykytila 

8.4.1 Asutus 

Lähin asutuskeskittymä on Vuohijärven kylä Hunkerinromppujen pohjoispuolella noin 900 m etäi-
syydellä suunnitelluista imeytysaltaista. Asutusta on myös imeytysaltaiden luoteispuolella Käpy-
kylässä noin 300–400 m etäisyydellä ja Horpussa noin 700 m etäisyydellä (Kuva 8.1). Lähimmät 
rakennukset Vuohijärven vedenottamosta sijaitsevat Horpun alueelle, noin 250 metriä lännen 
suuntaan. Vedenottamon koillispuolella lähimmät asuinrakennukset sijoittuvat 280 metrin etäi-
syydelle. 

 

Kuva 8.1. 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. Lähimmät laajemmat asutuskeskittymät ovat niin ikään Kouvolan 
kaupungissa sijaitsevat Voikkaa ja Valkealan kirkonkylä. Loma-asutus on keskittynyt Vuohijärven 
ranta-alueille (Maanmittauslaitos 2015). 
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Pintaveden siirtolinja Vuohijärven rannassa sijaitsevalta pumppaamolta imeytysaltaille on suunni-
teltu kulkemaan olemassa olevia tielinjoja noudatellen Vuohijärven kylän läpi. Olemassa olevat 
Vuohijärven vedenottamo ja pintavesipumppaamo sijaitsevat asutuksen tuntumassa (Kuva 8.1). 

8.4.2 Toiminnot 

Hunkerinromput on laaja metsäinen suppa-alue, joka kuuluu suurelta osin Selänpään-, Anttilan- 
ja Hevosojankankaan Natura-alueeseen. Alue soveltuu ulkoiluun, retkeilyyn, marjastukseen ja 
sienestykseen (Valtion ympäristöhallinto 2015). Imeytysaltaat on suunniteltu sijoitettavan ole-
massa olevien teiden ja polkujen varteen ja pintaveden siirtolinja noudattamaan olemassa olevia 
tielinjauksia (Kuva 8.1). 

Selänpäässä on Karjalan prikaatin harjoitusalue, joka käsittää pienlentokentän ja sen lähialueen. 
Alueella järjestetään koulutustapahtumia ja taisteluharjoituksia. Harjoitukset alkavat usein Se-
länpäästä ja etenevät kohti Vekaranjärveä. Alueella ajoneuvojen tankkaus on kielletty, mutta ne 
liikkuvat Selänpään lentokentän ympärillä. Itse lentokenttä on ilmailuyhdistysten käytössä ja Kar-
jalan prikaati ei käytä lentokenttää. Lisäksi alueella kulkee panssariura, jota kulkee raskaskalusto 
Selänpään harjoitusalueelle (Leppänen 2015, Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunnan lausunto Ky-
menlaakson 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 
majoitus- ja kahvilatoimintaa (Kouvolan seudun ilmailuyhdistys ry 2015). Savon rata Kouvolasta 
Iisalmeen kulkee hankealueen länsi- ja pohjoispuolitse. Alueen tiestön nykytilaa on kuvattu kap-
paleessa 9.3. 

Noin kilometrin etäisyydellä Hunkerinrompuista luoteeseen sijaitsee UPM:n Kalson kuusiviiluteh-
das 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 pohja-
vesihankkeen YVA-ohjelmasta (KASELY/1/07.04/2014). 

8.5 Kaavoitustilanne 

8.5.1 Maakuntakaava 

Hankkeen toimintojen alueella on voimassa Kymenlaakson maakuntakaava, maaseutu ja luonto. 
Ympäristöministeriö on vahvistanut kaavan 14.12.2010 (Kuva 8.2) (Kymenlaakson liitto 2010a). 
Selänpäänkangas on kokonaisuudessaan merkitty maakuntakaavassa tärkeäksi pohjavesialueeksi 
(pv). Suunnittelumääräyksen mukaan aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, että 
pohjaveden laatu ei niiden vaikutuksesta heikkene. 

Suunnitellut imeytysaltaat sijoittuvat maakuntakaavassa arvokkaan geologisen muodostuman 
alueelle (ge 1553, Selänpäänkangas, harju) ja imeytysaltaan 1 osalta Natura 2000-ohjelman alu-
eeksi merkitylle alueelle (nat 1155, Selänpään-, Anttilan- ja Hevosojankankaan Natura-alue). Ge-
alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ei saa aiheuttaa kauniin maisemakuvan turmeltu-
mista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista tai 
huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia ominaisuuksia luontosuhteissa. Natura-alueisiin ra-
joittuvien alueiden maankäyttöä suunniteltaessa ja toteutettaessa tulee luonnonsuojelulain mu-
kaisesti ottaa huomioon Natura-alueet ja niiden luontoarvot. 

Pintaveden siirtolinja Vuohijärven pintavesipumppaamolta imeytysaltaille kulkee olemassa olevia 
tielinjauksia noudattaen taajamatoimintojen alueeksi (A) merkityn Vuohijärven kylän halki. Osit-
tain samaa reittiä siirtolinjan kanssa kulkee maakuntakaavaan merkitty ylimaakunnallinen pyö-
räilyreitti. Siirtolinja risteää maakuntakaavaan merkittyä päävesijohtoa sekä Vuohijärven rannan 
tuntumassa päärataa. Taajamatoimintojen alueen eteläpuolella siirtolinja sivuaa yhdyskuntatek-
nisen huollon aluetta (ET), jolle Vuohijärven vedenottamo sijoittuu. Merkinnällä ET on osoitettu 
maakunnallisen vesihuollon kannalta tärkeät vedenotto- ja imeytysalueet. Kaavamääräyksen 
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mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon vesiensuojelunäkökohdat 
siten, ettei ET-alueen käyttöä vedenhankintaan vaaranneta. 

Pintavesipumppaamo sijaitsee alueella, jolla ei maakuntakaavassa ole merkintöjä. Sen sijaan 
Vuohijärvi, josta vesi otetaan hankkeen tarpeeseen, on merkitty maakuntakaavaan vedenhan-
kinnan kannalta arvokkaana pintavesialueena (w). Merkinnällä turvataan koko maakunnan ve-
denhankinnan kannalta tärkeimpiä pintavesialueita ja osoitetaan valtioneuvoston päätöksen mu-
kaiset ”erityistä suojelua vaativat vesistöt”. Kaavamääräyksen mukaan alueen yksityiskohtai-
semmassa suunnittelussa on vesiensuojelunäkökohdat otettava huomioon siten, ettei vesialueen 
käyttöä vedenhankintaan vaaranneta. Vuohijärvellä kulkee veneväylä ja sen rannalle Horppuun 
on maakuntakaavaan merkitty maakunnallisesti merkittävä veneilyverkoston osana toimiva luon-
nonsatama (virkistyskohde, luonnonsatama). 

Hankealueen eteläpuolinen Selänpään lentokenttä on osoitettu puolustusvoimien alueena (EP), 
jonne yleisön pääsy on rajoitettu. 

 

Kuva 8.2. Ote Kymenlaakson maakuntakaavasta, maaseutu ja luonto (Kymenlaakson liitto 

2010a). 

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 yksi-
tyiskohtaisen suunnittelun yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota mm. alueiden luonto- ja 
maisema-arvoihin.  
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8.5.2 Yleiskaavat 

Hankkeen toimintojen sijoituspaikat eivät sijaitse yleiskaavoitetuilla alueilla. Pohjoispuolella Vuo-
hijärven ranta-alueella on voimassa Valkealan pohjoisosan rantayleiskaava, joka tuli lainvoimai-
seksi 7.10.2009 (Kuva 8.3).  

 

Kuva 8.3. Ote Valkealan pohjoisosan rantayleiskaavasta hankealueen pohjoispuolella (Kouvolan 

kuapunki 2015a). 

8.5.3 Asemakaavat 

Suunnitellut imeytysaltaat sijaitsevat asemakaavoitetun alueen ulkopuolella. Vuohijärven ve-
denottamo sijoittuu Vuohijärven rakennuskaavan muutoksen yhdyskuntateknistä huoltoa palve-
levien rakennusten ja laitosten alueelle (ET) ja pintavesipumppaamo sijaitsee Vuohijärven raken-
nuskaavan rautatiealueella (LR). Rakennuskaava on maalaiskunnissa käytössä ollut vanha kaa-
vamuoto. Uuden maankäyttö- ja rakennuslain myötä vanhat rakennuskaavat tulivat voimaan 
asemakaavoina 1.1.2000. Pintaveden siirtolinjat on suunniteltu sijoitettaviksi asemakaavan lii-
kenne- ja katualueille (Kuva 8.4). 
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Kuva 8.4. Ote Kouvolan ajantasa-asemakaavasta (Kouvolan kaupunki 2015b). 

8.5.4 Muut hankkeet  

Suunniteltu Selänpään tekopohjavesihanke edistää Kymenlaakson maakuntaohjelman 2014-2017 
tavoitteiden toteutumista, mikä on todettu myös Kymenlaakson liiton vuonna 2015 Kymenlaak-
son Vesi Oy:n ja Kouvolan Vesi Oy:n Selänpään pohjavesihankkeen YVA-selostuksesta (KASE-
LY/1/07.04/2014) antamassa lausunnossa. Hanke ei suoranaisesti liity muihin Kymenlaakson 
olemassa oleviin hankkeisiin. Kymenlaakson alueella on kuitenkin toimintoja, joihin Selänpään 
pohjavedenottohankkeen toteutumisella voi olla vaikutuksia. Näitä ovat mm. KSS Energian Siika-
kosken ja Verlan vesivoimalaitokset sekä Kouvolan Veden Okanniemen vedenottamo Vuohijärven 
rannassa. Tarkempi kuvaus vedenhankintaan liittyvistä hankkeista on esitetty kappaleessa 2.1. 

9 LIIKENNE 

9.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Selänpään pohjavedenottohankkeen liikennevaikutukset syntyvät pääasiassa rakentamisen aika-
na hankkeen vaatimista kuljetuksista sekä siirtolinjan rakennustöistä kylätien varressa. Toiminta-
vaiheessa aiheutuu vähäistä huoltoliikennettä vedenottokaivoille, venttiiliasemille ja venttiili-
kaivoille, joilla käydään automaattihälytyksen tapahtuessa tarkistamassa tilanne. 

9.2 Lähtötiedot ja menetelmät 

Liikennevaikutuksia tarkastellaan arvioimalla rakentamiseen ja toimintaan liittyvän liikenteen 
määrä ja käytetyt reitit. Tarkastelualue käsittää pohjavedenottokaivoille, suojaimeytysrakenteille, 
sekä pintavesipumppaamolle johtavat kulkuyhteydet ympäristöineen. Liikenteellisten muutosten 
perusteella arvioidaan hankkeen vaatimien kuljetusten vaikutukset liikenteen sujuvuuteen, melu-
tasoon, turvallisuuteen ja viihtyvyyteen. Erityistä huomiota kiinnitetään kuljetusreittien varrella 
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sijaitseviin herkkiin kohteisiin, kuten asustukseen, päiväkoteihin, kouluihin ja virkistysalueisiin.  
Lisäksi arvioidaan liikennealueilla ja niiden läheisyydessä tehtävien rakennustöiden vaikutukset. 
Hankkeen liikenteelliset vaikutukset arvioidaan asiantuntija-arviona.  

9.3 Nykytila 

Kouvolan keskustasta on Selänpään suuntaan yhteys kantatietä 46, jolta käännytään yhdystielle 
3662 ja edelleen tielle 368, joka kulkee suunniteltujen imeytysaltaiden itäpuolella johtaa Vuohi-
järven kylään. Selänpään alueen länsipuolelta Vuohijärven kylään kulkee paikallistie 14609. Ete-
lässä Selänpäänkangasta halkoo seututie 369. Savon rata Kouvolasta Iisalmeen kulkee Selän-
päänkankaan pohjois- ja länsipuolella (Kuva 9.1). 

 

Kuva 9.1. Hankealueelle johtavat tiet ja niiden liikennemäärät (KVL=keskimääräinen 

vuorokausiliikenne, KVLras = raskaiden ajoneuvojen keskimääräinen vuorokausiliikenne, 

Liikennevirasto 2015a). 

Hankealueelle johtavien tieosuuksien liikennemäärät Liikenneviraston Tierekisterin mukaan (Lii-
kennevirasto 2015) on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 9.1). Kouvola-Mikkeli välistä rata-
osuudella tehtiin vuonna 2014 660 000 henkilöliikennematkaa ja kuljetettiin 2 454 000 t tavaraa 
(Liikennevirasto 2015b). 

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. 
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10 MAISEMA JA KULTTUURIPERINTÖ 

10.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Hankkeen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön perustuvat tekopohjaveden muodostami-
sen ja pohjavedenoton edellyttämien rakenteiden, kuten pumppaamoaseman näkymiseen mai-
semakuvassa. Siirtolinjat sijoitetaan maan alle teiden yhteyteen, mutta metsäisillä alueille ne 
erottuvat puuttomina vyöhykkeinä. Näkyvimmät muutokset maisemassa ajoittuvat toisaalta ra-
kentamisvaiheeseen, mutta vaikutukset ovat tällöin lyhytaikaisia. Rakentamisen aikana alueelta 
raivataan puustoa, tehdään maansiirtotöitä, jotka vaativat raskasta työmaakalustoa.  

10.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Lähtötietoina käytetään selvityksiä mm. maisema-alueista, suojelun arvoisista alueista ja erityis-
kohteista. Hankkeen vaikutuksia maisemaan selvitetään tutkimalla maisemakuvan sietokykyä 
yleispiirteisen maisema-analyysin perusteella. Maisema-analyysissä tarkastellaan karttojen ja il-
makuvien avulla mm. eri maisematekijöitä: kuten avoimia ja suljettuja maisematiloja, maiseman 
solmukohtia, mahdollisia häiriötekijöitä sekä maiseman, rakennetun ympäristön ja nykyisten joh-
tojen suhdetta.  

Vaikutusten arviointia varten selvitetään valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti ar-
vokkaat maisema-alueet sekä kulttuuriympäristöt sekä muinaisjäännökset. Lähtötietoina käyte-
tään Museoviraston rekisteriportaalia, maakuntakaava-aineistoa sekä paikkatietoaineistoja. Mai-
semakuvaa arvioidaan olemassa olevan kirjallisuuden, alueelle tehtyjen aiempien selvityksien se-
kä karttojen ja ilmakuvien perusteella. 

10.3 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 harjujakso-
jen alueella. Suunnittelualueen eteläpuolella sijaitseva Selänpäänkankaan alue on toiseen Salpa-
usselkään kuuluva laaja delta-alue. Salpausselät ovat viimeisimmän jääkauden sulamisvesien ka-
saamia reunamuodostumia, joihin liittyy usein muinaiseen vedenpinnan tasoon kerrostuneita 
suistoja eli deltoja.  

Suunniteltu tekopohjavesihanke sijoittuu Hunkerinromppujen alueelle, jonka harjumaisemassa on 
laajoja kuoppa-alueita, jotka muodostavat maisemaan suuriakin korkeuseroja. Suppa-kuopat 
ovat syntyneet hiekkaan hautautuneen jäälohkareen sulaessa aineksen kerrostumisen jälkeen 
(Salonen ym. 2006).  Hunkerinromppujen supat ovat jopa noin 40 metriä syviä. Maanpinnankor-
keus alueella vaihtelee välillä 102,5–135 metriä merenpinnan yläpuolella. Hunkerinromppujen 
suppa-alueet ovat metsäisiä, pääosin suljettuja maisematiloja. Metsäalueella syntyy kuitenkin 
pitkiäkin avoimia näkymäsuuntia suppien rinteille. Hunkerinromppujen eteläpuolisella Viiskannan 
alueella on puuttomia alueita, jotka sijoittuvat maaston korkeimmille kohdille suunniteltujen 
imeytysaltaiden läheisyyteen. 

Suunnittelualueen pohjoispuolella, Vuohijärven rannalla sijaitsee Vuohijärven kylä ja Hunkerin-
romppujen länsipuolella Käpykylän asutusalue, urheilukenttä sekä valaistu kuntorata. Alueen ky-
lien yhteydessä on vanhoja viljely- ja laidunlaaksoja, jotka sijoittuvat maastoltaan tasaisemmille 
savikoille. Selänteiden metsät ovat havupuuvaltaisia ja pääosin metsätalouskäytössä. 

10.4 Arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt 

Suunnittelualueelle ei myöskään sijoitu muita maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta merkit-
täviä kohteita. Seuraavissa kappaleissa on esitelty hankkeen läheisyydessä sijaitsevat arvokoh-
teet. 

10.4.1 Valtakunnallisesti arvokkaat kohteet 

Hankealueelle tai sen vaikutusalueelle ei sijoitu valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. 
Lähin kohde, Jaalan kirkonkylä (MAO050019) sijaitsee noin 15 kilometriä Selänpään alueesta 
lounaaseen. 
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Kuva 10.1. Arvokkaat maisema-alueet ja kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet hankkeen 

läheisyydessä. 

Alle 10 kilometrin etäisyydelle suunnittelualueesta sijoittuu kaksi valtakunnallisesti merkittävää 
rakennettua 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 kahdek-
san 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 oin 10 
km selänpään hankealueesta itään. 

10.4.2 Maakunnallisella tasolla arvokkaat kohteet 

Selänpään kulttuurimaisema 

Selänpään kylän kulttuurimaisema on Kymenlaakson maakuntakaavan maiseman tai kulttuu-
riympäristön vaalimisen kannalta tärkeäalue sekä vuoden 1993 inventoinnin mukainen merkittä-
viin rakennettu kulttuuriympäristö. Kyläalue sijaitsee II Salpausselällä muodostaen tasapainoisen 
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kokonaisuuden 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 2 ki-
lometriä kaakkoon Selänpään hankealueesta. 

Pihlajasaari 

Pihlajasaaseren kylän kulttuurimaisema sijoittuu noin kuusi kilometriä kaakkoon Selänpään teko-
pohjavesihankkkeesta. Asutus on keskittynyt harjumuodostumaa seurailevan tien varteen. Alu-
een viljelymaisemaa leimaavat suuret korkeuserot. 

Verla 

Valtakunnallisesti arvokas (RKY 2009) Verlan historiallinen teollisuusympäristö on Kymenlaakson 
maakuntakaavassa maiseman tai kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeäalue. Kohde 
kuuluu myös vuoden 1993 inventoinnin valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuu-
riympäristöihin. Kohde sijaitsee noin kahdeksan kilometriä Selänpään alueesta lounaislänteen. 

10.5 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, peit-
täminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty il-
man muinaismuistolain mukaista lupaa. Kiinteiksi muinaismuistoiksi lukeutuvat muun muassa 
maa- ja kivikummut, erilaiset kivirakennelmat ja kiveykset, vanhat haudat ja kalmistot, kallio-
maalaukset ja –piirrokset. 

Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse muinaisjäännösrekisterin paikkatietoaineisto-
jen (Museovirasto 2012) perusteella tunnettuja muinaisjäännöksiä. Selänpään alueelle on tehty 
keväällä 2014 muinaisjäännösinventointi (Mikroliitti Oy 2014), jossa ei ole havaittu uusia mui-
naisjäänteitä. Lähimmät tunnetut muinaisjäännökset sijaitsevat noin 3 kilometrin etäisyydellä 
suunnitellusta hankkeesta, rakennustoimenpiteiden vaikutusalueen ulkopuolella. 

11 KALLIO- JA MAAPERÄ  

11.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Tekopohjavesihankkeen maaperään kohdistuvat suorat vaikutukset liittyvät imeytysaltaiden ja 
kaivojen rakentamiseen sekä pintavesipumppaamolta imeytysaltaille toteutettavaan raakaveden 
siirtolinjaan. Imeytysaltaiden osalta kaivettavat maamassat sijoitetaan altaiden reunoille. Siirto-
linjan maamassat sijoitetaan linjan asentamisen jälkeen samaan kaivantoon.  

Imeytysaltaan koko on alustavasti noin 30 * 60 metriä. Mikäli alueelle rakennetaan neljä allasta, 
on tarvittava yhteispinta-ala noin 4 hehtaaria. Siirtolinja rantapumppaamolta imeytysalueille ra-
kennetaan olemassa olevien tielinjojen yhteyteen. Linjan pituus on noin yhteensä noin kolme ki-
lometriä. Linjakaivannon syvyys on noin 2,5 metriä ja leveys 10 metriä. 

11.2 Lähtötiedot ja menetelmät 

Vaikutusten arviointia varten selvitetään alueen nykytila olemassa olevien paikkatietoaineistojen, 
kirjallisuuden sekä alueelle aiemmin tehtyjen selvityksien perusteella. Lähtötietoina käytetään 
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.  
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11.3 Nykytilan kuvaus 

11.3.1 Kallioperä 

Suunnittelualue sijoittuu Viipurin rapakivialueelle. Rapakivi on paikoin helposti rapautuvaa anoro-
geenista (ei syntynyt vuorijonomuodostuksessa) graniittia. Tyypillisin rapakiven muoto on Vibor-
giitti, jossa on halkaisijaltaan 2-5- cm:n pyöreähköjä alkalimaasälpä hajarakeita ja niitä ympäröi-
vät plagioklaasikehät (Lehtinen ym. 1998).  

Kallioperä Selänpään alueella on GTK:n (2014) paikkatietoaineistojen perusteella Pyterliittiä, jos-
sa alkalimaasälpäovoidien ympärillä ei yleensä ole plagioklaasia. Selänpäänkankaan eteläpuolella 
kallioperä on pääosin Viborgiittiä.  

 

Kuva 11.1. Kallioperä suunnittelualuueelle ja sen läheisyydessä (GTK 2009). 

11.3.2 Maaperä 

Suunnittelualue sijoittuu II:n Salpausselän reunamuodostuman yhteyteen syntyneelle Selän-
päänkankaan harjualueelle. Selänpään kohdalla reunamuodostumaan yhtyy kaksi niin sanottua 
syöttöharjua pohjoisluoteesta. Harjut ovat Suomessa tyypillisimpiä jäätikköjokien kerrostamia 
muodostumia. 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. 
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Kuva 11.2. 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 
reunamuodostumissa, erotetaan jyrkkä jäätikön puoleinen eli proksimaalinen ns. jäänkontaktirin-
ne, josta deltan pinta viettää loivasti jäätiköstä poispäin eli distaalisuuntaan. Salpausselkien 
proksimaaliosissa on moreenia ja usein myös suppia, kun taas distaaliosissa on pääasiassa lajit-
tunutta ainesta, jonka paksuus voi olla useita kymmeniä metrejä (GTK 2005). 

Selänpään lounais-koillissuuntaisten Halisenromppujen ja pohjois-eteläsuuntaisten Hunkerin-
romppujen alueella on useiden suppakuoppien jakso, jolla maanpinnan korkeuserot vaihtelevat 
suurestikin. Hunkerinromppujen supat ovat jopa noin 40 metriä syviä. Maanpinnankorkeus alu-
eella vaihtelee välillä 102,5–135 metriä merenpinnan yläpuolella. Hunkerinromppujen suppa-
alueet sijoittuvat suunniteltujen imeytysaltaiden pohjoispuolelle. 
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Kuva 11.3. Maaperä suunnittelualueella ja sen läheisyydessä (GTK 2013). 

Geologian tutkimuskeskuksen paikkatietoaineistojen (GTK 2013) perusteella valtaosa suunnitte-
lualueen maaperästä on karkearakeista maalajia, jonka päälajitetta ei ole selvitetty. Jäätikköjoki-
en muodostamat 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 sijoit-
tuu muodostuman proksimaaliosaan (Salonen ym. 2006). 

Suunnittelualue sijoittuu maanpinnanmuodoiltaan vaihtelevalle alueelle (Kuva 11.4). Vuohijärven 
rannalla sijaitseva pintavesipumppaamo on tasolla 77,5 m mpy ja Vuohijärven vedenottamo ta-
solla 100 m mpy. Imeytysaltaiden alueella maanpinnan korkeus vaihtelee välillä 122,5 - 127,5 m 
mpy.  
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Kuva 11.4. Korkeusmalli Selänpäänkankaan reunamuodostuman alueelta (MML 2015). 

11.3.3 Arvokohteet 

Hanke sijoittuu eteläisimmistä osistaan Selänpäänkankaan alueelle, joka kuuluu valtakunnalliseen 
harjujen suojeluohjelmaan. Suojeluohjelman alueelle sijoittuu imeytysaltaat sekä niille johtavat 
siirtolinjat sekä kunnostettavat huoltotiet. Valtakunnallinen harjujensuojeluohjelma on laadittu 
harjuluonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Suojeltavien harjujen luonnontilaa ja maisema-
kuvaa ei saa heikentää esimerkiksi maa-ainesten ottamisella. Harjujen suojelu perustuu pääasi-
assa maa-aineslakiin ja -asetukseen (Ympäristöministeriö 2014). 

Vuonna 2004 POSKI-projektin yhteydessä luonnon ja maiseman kannalta arvokkaaksi harjualu-
eeksi luokiteltiin yhteensä 138 harjualueita. Näistä valtakunnallisesti arvokkaisiin harjualueisiin 
sisältyy 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 Selänpään-
kangas ja Hevosojankangas. Anttilankangas on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi harjualu-
eeksi. Selänpäänkankaan länsipuolelle sijoittuu Suonimenharju-Aittomäki-Mustikkamäki -niminen 
valtakunnallisesti arvokas reunamoreenimuodostuma. Geologisesti arvokkaat kohteet on merkitty 
Kymenlaakson maakuntakaavaan ge-alueina (Kymenlaakson liitto 2010). Maakunnallisesti arvok-
kaalle Selänpäänkankaan alueelle sijoittuu kolme imeytysallasta sekä niille johtavat siirtolinjat. 
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Kuva 11.5. Geologisesti arvokkaat kohteet hankealueella ja sen läheisyydessä. 

12 POHJAVESIALUEET 

12.1 Vaikutusten tunnistaminen  

Tekopohjavesihankkeen näkyvin seuraus on imeytysaltaiden rakentaminen. Yksi suunnitelluista 
altaista sijaitsee Natura-alueella. Altaille rakennetaan huoltotiet olemassa olevia tielinjoja hyö-
dyntäen. Vuohijärven rantaan rakennetaan pintavesipumppaamo. Pintavesipumppaamolta raken-
netaan maanalainen siirtolinja imeytysalueille. Merkittävimmät vaikutukset näkyvät rakentamisen 
aikana. 

Toiminnan aikana suunnitellun laitoksen vaikutus kohdistuu pohjavesivyöhykkeeseen. Imeytys-
alueille muodostuu muutaman metrin ylenemä ja kaivoalueelle muutaman metrin alenema. Poh-
javesi on imeytysalueella noin 25 metrin syvyydessä maan pinnasta, kaivoalueella noin 5 metrin 
syvyydessä. Vedenottokaivoista vesi johdetaan olemassa olevia linjoja pitkin käsittelylaitoksille. 

Hankkeen vaikutuksia alueen vesitaseeseen tarkastellaan mallinnustuloksien sekä olemassa ole-
vien lähtötietojen perusteella. Vesitasemuutosten ei tulisi vaikuttaa Kauriosuon alueeseen, koska 
uusimpien selvitysten perusteella Hunkerinromppujen länsipuolella sijaitsee laaja kalliokynnys, 
mikä rajoittaa virtausyhteyden. Vuohijärveen purkautuvan veden määrä kasvaa yli-imeytyksen 
(2000 m3/d) verran. 

12.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Selänpään pohjavesialueelle on tehty lukuisia pohjavesitutkimuksia 1970 -luvulta lähtien. Vaiku-
tusten arviointia varten selvitetään alueen pohjavesiolosuhteet olemassa olevien lähtötietojen se-
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kä alueelle aiemmin tehtyjen selvityksien ja tutkimuksien perusteella. Lähtötietoina käytetään 
muun muassa seuraavia lähteitä: 

� Kaakkois-Suomen ELY-keskus 2014. Selänpään ja Okanniemen pohjavesialueiden suoje-
lusuunnitelma. Raportteja 46 | 2014. Kouvola. 77 s. 

� Maa ja Vesi Oy 14.5.2000. Selänpäänkankaan täydentävät pohjavesitutkimukset. Kaak-
kois-Suomen ympäristökeskus 

� Maa ja Vesi Oy / Jaakko Pöyry Infra 2000. Selänpäänkankaan pohjavesimallinnus. Kaak-
kois-Suomen ympäristökeskus. 

� Joni Mäkinen / Turun yliopisto 6.6.2015. Valkealan Selänpään maatutkaluotausten tulkin-
ta (Geo-Work Oy 2015) tulkinta. Kouvolan Vesi Oy. 

� Geo-Work Oy 22.5.2015. Maatutkaluotaustutkimusraportti. Selänpää Kouvola. FCG 
Suunnittelu ja tekniikka Oy 

Olemassa olevia lähtötietoja täydennetään YVA-menettelyn aikana tehtävin selvityksin.  

Imeytysalueelle on asennettu vuonna 2015 neljä pohjaveden havaintoputkea pohjavesiolosuhtei-
den selvittämiseksi. Alueelle on tehty kaivokartoitus kesällä 2015. YVA-menettelyn yhteydessä 
tehdään myös pohjavedenvirtausmallinnus. 

Pohjavesiin kohdistuvat vaikutukset arvioi geologi Esa Kallio FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. 

12.3 Nykytilan kuvaus 

Suunniteltu tekopohjavesihanke sijoittuu Selänpää A (0590901 A) pohjavesialueelle. Pohjavesi-
muodostuma on syntynyt Selänpäänkankaan laaja-alaiseen deltaan, joka on osa II Salpaussel-
kää. Selänpään pohjavesialueelle on tehty suojelusuunnitelma 2014 (Kaakkois-Suomen ELY 
2014).  

 

Kuva 12.1. Hankkeen sijoittuminen Selänpään pohjavesialueelle. 
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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 pinta-
vesilaitos. 

Selänpään pohjavesialueen (B) pohjoispuolella on Rannanniemen pohjavesialue (0590933) ja 
Vuohijärven länsipuolella Okanniemen pohjavesialue (0590935). 

Taulukko 12.1. Selänpään pohjavesialueiden tietoja (OIVA 2015). 

Tunnus Nimi Alueluokka Kokonaispinta-

ala km
2
 

Muodostumisalueen 

pinta-ala km
2
 

Arvio muodostuvan 

pohjaveden määrästä 

m
3
/vrk 

0590901 A Selänpää A I 24,21 19,14 20 000 

0590901 B Selänpää B II 8,11 6,22 5600 

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 reu-
namuodostuman suuntaisesti kerrostunut hyvin vettä johtavaa hiekka- ja sora-ainesta, sekä pai-
koin moreenikerrostumia (esim. Multamäki, jonka pinta on hyvin lohkareinen). 

Maastossa hyvin johtavat hiekka- ja sora-alueet näkyvät kahtena suppajonona; lounais-
koillissuuntaiset Halisenromput ja pohjois-eteläsuuntaiset Hunkerinromput. Muodostuman etelä-
osassa maa-aines on jyrkistä ja äkkinäisistä pohjaveden pinnanmuutoksista päätellen huonom-
min vettä johtavaa ainesta. 

Pohjaveden pääasiallinen virtaus on Selänpään keskeisiltä alueilta luoteeseen ja pohjoiseen Mul-
tamäen lounais- ja koillispuolelle eli Halisenromppujen ja Hunkerinromppujen suuntaan. Pohjave-
si purkautuu pohjoisessa pääosin Vuohijärveen (noin 5500 m3/vrk) sekä Pokinkylän alueelle (noin 
6000 m3/vrk). Pohjavettä purkautuu vähemmissä määrin myös etelän suuntaan (noin 3000 
m3/vrk) sekä Mustasuolle (noin 1000 m3/vrk) ja Halisensuolle (noin 500 m3/vrk). Pohjavettä pur-
kautuu myös suunnittelualueen itäpuolella sijaitsevalle Kauriosuon alueelle useasta kohdasta.  

Hunkerinromppujen itäpuolella, noin 600 metriä suunnitelluista imeytysaltaista koilliseen, sijait-
see lähteikköalue. Alueella sijaitsevan pohjaveden havaintoputken 100A vesipinta on ympäröivien 
lähteiden vesipintaa n. 0,79 m ylempänä, josta voidaan päätellä, että pohjavesi on paineellista eli 
arteesista. 

Pohjaveden pinta on Selänpäänkankaan keskeisillä alueilla noin 30–35 metrin syvyydellä maan-
pinnasta, tasolla +95…+98,4. Korkein havaittu pohjavedenpinnan taso (+98,4 7/13) on havain-
topisteessä HP1/11 (Kuva 12.2). Pohjavesi purkautuu Halisenromppujen suunnassa Honkalan-
lampiin tasolla noin +78,01 sekä Hunkerinromppujen suunnassa Vuohijärveen tasolla +77,95. 
Suppa-alueilla pohjavedenpinta on noin 3-15 metrin syvyydellä maanpinnasta, tasolla 
+79,12…+83,32. Lentokentän eteläpuolella, muodostuman eteläosassa pohjavedenpinta vaihte-
lee tasoilla +87,66…+95,14. Pohjavesipintojen mittaukset on tehty heinäkuussa 2013.  

Suunnittelu alueen länsipuolella sijaitsevan Multamäen luoteisosassa kallionpinta muodostaa poh-
javedenjakajan Halisenromppujen ja Hunkerinromppujen välillä. Selänpäänkankaan eteläosassa 
pohjavedenjakajavyöhyke sijoittuu länsi-itä -suuntaisena lentokentän poikki maantien 369 (Jaa-
la-Savitaipale) pohjoispuolelle. Etelään virtaava pohjavesi purkautuu pääasiassa muodostuman 
reunoilla oleviin ojiin. Muodostuman länsiosan pohjavedet purkautuvat lampien kautta pitkin Kor-
venpäänjokea Kerunkijärveen. Anttilankankaan alueella ei ole vuonna 1972 tehdyissä seismisissä 
luotauksissa havaittu pohjavedenjakajina toimivia kalliokynnyksiä. 

Pohjavesialueella sijaitseva Vuohijärven vedenottamo sijoittuu Hunkerinromppujen valuma-
alueelle. Pohjavesialueella ei ole vesilain mukaisia vedenottamon suoja-alueita. Tutkittujen ve-
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denottopaikkojen ympärille (Hunkerinromput ja Halisenromput) sekä Vuohijärven vedenottamon 
alueelle on määritetty ohjeelliset suojavyöhykkeet (Kaakkois-Suomen ELY 2014). 

 

Kuva 12.2. FCG:n asentamat pohjavesiputket sijoittuvat suunniteltujen imeytysaltaiden 

läheisyyteen. 

Aiempien pohjavesitutkimuksien perusteella on arvioitu, että hyvin vettä tuottavia kaivoja voi-
daan rakentaa Hunkerinromppujen ja sekä Halisenromppujen alueille. Tutkimusten ja pohjavesi-
mallinnuksen perusteella yhteensä alueilta on arvioitu saatavan ilman merkittäviä ympäristöhait-
toja 12 000 - 15 000 m3/vrk pohjavettä. 

Selänpään suojelusuunnitelman mukaan tekopohjaveden muodostamiseen soveltuu paremmin 
Hunkerinromppujen alue. Pohjavesimallilla on simuloitu tilannetta, jossa Hunkerinromppujen alu-
eelle imeytettiin vettä 5000 m3/vrk, jolloin vedenottomäärää voitiin nostaa 17 000 m3/vrk. Arvion 
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mukaan alueella voitaisiin todennäköisesti muodostaa suurempiakin määriä tekopohjavettä 
(Kaakkois-Suomen ELY 2014). 

13 PINTAVEDET 

13.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Selänpään tekopohjavesihankealueen vedenotto- ja siirtorakenteiden kuten kaivojen, pumppaa-
moiden, siirtolinjojen ja imeytysrakenteiden rakennustyöt voivat aiheuttaa pintavesissä väliai-
kaista samenemista rakennuskohteiden välittömässä ympäristössä.  

Pohjavedenotto voi myös vähentää pienvesivirtaamia tekopohjavesialueen lähellä sijaitsevissa 
vesimuodostumissa kuten Vuohijärvessä, Kauriolammessa ja Kerunkijärvessä. Vuohijärvestä 
huomioidaan erikseen sen eteläosassa sijaitseva Kalsonlahti, jossa veden vaihtuvuus on muuta 
järveä heikompi. Vedenotto Vuohijärvestä vaikuttaa järven ja sen alapuolisten vesistöjen vesi-
taseeseen, vaikka osan imeytykseen käytettävästä vedestä voidaankin arvioida palautuvan takai-
sin Vuohijärveen. 

Pohjavedenotto ja veden purkaminen myöhemmin puhdistettuna jätevetenä lisää virtaamia 
alempana vesistössä. Jätevesivaikutuksia ei tässä tekopohjaveden tuottamisen ja vedenoton ym-
päristövaikutusten arvioinnin yhteydessä käsitellä.  

13.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Rakentamisenaikaiset vaikutukset Vuohijärveen ja muihin hankealueen läheisiin pintavesimuo-
dostumiin arvioidaan vesistöjen nykytilan sekä hankkeen teknisten suunnittelutietojen perusteel-
la. Pohjavedenoton mahdolliset vaikutukset pintavesien virtaamiin ja veden laatuun arvioidaan 
pohjavesivaikutusten yhteydessä arvioitujen vesistöön purkautuvien pohjavesimäärien muutos-
ten sekä pohja- ja pintavesien vedenlaatutietojen perusteella. 

Vedenottamisen (Vuohijärvestä) ja imeytyksen vaikutuksia alapuolisten vesistöjen vesitaseeseen 
arvioidaan alustavasti vedenottomäärän ja Vuohijärven tilavuuden suhteen. Laskennassa pyritään 
arvioimaan myös imeytyksestä takaisin Vuohijärveen päätyvät vesimäärät.  

Vedenoton ja putkilinjojen rakentamisenaikaisia vaikutuksia hankkeen vaikutusalueen vesistöjen 
kalastoon ja kalastukseen arvioidaan vesistövaikutusarvion ja olemassa olevan kalataloudellisen 
aineiston perusteella.  

Pintavesitarkastelussa huomioidaan vesienhoitolainsäädännön mukainen vesistöjen ekologinen ti-
laluokitus ja -tavoitteet. 

13.3 Nykytilan kuvaus 

Hankealueen pintavedet kuuluvat Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen ja sijaitsevat 
Kymijoen vesistöalueen (14) Mäntyharjun reitin valuma-alueella (14.9). Tarkemmin hankealue si-
jaitsee Vuohijärven alueen (14.91) Vuohijärven lähialueen alueella (14.912) ja Torasjoen valu-
ma-alueen (14.99) Torasjoen alaosan alueella (14.991). Edellä mainituilta alueilta vedet laskevat 
Pyhäjärven 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 
%. Vuohijärven lähialueen pinta-ala on 5215,6 km2 ja järvisyys 42,28 %. Torasjoen alaosan alu-
een 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 13.1. 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 kaut-
ta. Idästä Vuohijärveen tulee lisäksi Hillosensalmen kautta Repoveden alueen vesiä. Vedet laske-
vat Vuohijärvestä padotun Siikakosken ja Siikajärven kautta Suolajärveen ja sieltä edelleen pie-
nempien järvien kautta Pyhäjärveen ja Kymijokeen. Järven suuresta koosta huolimatta vesi vaih-
tuu suhteellisen nopeasti teoreettisen viipymän ollessa noin vuoden (Kauppinen 2005). 

Vuohijärvi on pintavesityypiltään suuri vähähumuksinen järvi (SVh), jonka ekologinen tila on ar-
vioitu veden laadun ja kattavan kasviplankton-, piilevä-, pohjaeläimistö- ja kalastoaineiston pe-
rusteella erinomaiseksi. Vuohijärven vesi on kirkasta, vähähumuksista ja ravinnepitoisuuksiltaan 
karua. Etenkin fosforipitoisuudet ovat olleet alhaisia. Levätuotannon määrää kuvaava a-klorofylli 
ja Hertta-tietokannan kasviplanktonrekisterissä olevat vuosien 2008 ja 2010 kasviplanktontutki-
musten tulokset ilmentävät myös vähäravinteisuutta ( 

Taulukko 13.1).Todennäköisesti Vuohijärveen purkautuu myös pohjavesiä, mikä edesauttaa ve-
den hyvää laatua. 

Muut Mäntyharjun reitin alaosan järvet kuten Siikajärvi, Suolajärvi, Jukajärvi, Sonnanjärvi ja Iso-
Kamponen ovat pintavesityypiltään hyvin lyhytviipymäisiä järviä (Lv). Vuohijärven tavoin niiden 
ekologinen tila on arvioitu pääosin erinomaiseksi. Iso-Kamposen ekologista tilaa ei ole luokiteltu. 
Mäntyharjun reitin vesistöjä ei ole luokiteltu voimakkaasti muuttuneiksi, koska säännöstelyn ei 
ole katsottu merkittävästi muuttaneen vesistön hydrologis-morfologisia olosuhteita.  

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. 
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Taulukko 13.1. Vuohijärven vedenlaadun keskiarvoja eri syvyyksiltä havaintopaikalta Vuohijärvi 

Lautan 039 86 vuosien 2000–2015 keskiarvona (Hertta-tietokanta 2015). 

Syvyys 
Happi pH Sameus Rauta Väri CODMn Kok-P Kok-N Chl-a 

% mg/l  FNU µg/l mgPt/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 Voikankos-
ki, Lappakoski, Kuusankoski ja Keltti. Edellä mainittujen voimalaitosten keskimääräiset vuorokau-
sivirtaamat on esitetty alla olevassa kuvassa (Kuva 13.2). Järvien säännöstely ja vedenkorkeuk-
sien vaihtelu ei ole kovin voimakasta. 

 
Kuva 13.2. Vuorokausivirtaamat Siikakosken, Verlan, Voikkaan, Keltin ja Kuusankosken 

voimalaitoksilla vuosien 2014–2015 keskiarvona (Hertta-tietokanta 2015). 

Vesijohtoverkostoon johdettu vesi palautuu takaisin vesistöön jätevetenä Mäkikylän jäteveden-
puhdistamon kautta. Mäkikylän puhdistetut jätevedet johdetaan purkuputkessa Kymijokeen Värä-
länkosken yläpuolelle (14.113).  

14 KASVILLISUUS JA ELÄIMISTÖ 

14.1 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-
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ren ajan. Siirtolinjojen alueella kenttä- ja pohjakerroksen kasvillisuus palautuu rakennusvaiheen 
jälkeen, mutta linjat tullaan pitämään raivauksilla puuttomina.   

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. Reu-
navaikutusalueen laajuus on keskimäärin alle 50 metriä metsän sisään. Harvennetulla talousmet-
säalueella metsäkasvillisuus ei ole luonnontilaista ja muutos jää vähäisemmäksi. 

Imeytyskenttien kasvillisuus voi muuttua sadetuksella tapahtuvan koeimeytyksen aikana. Alus-
kasvillisuuden muutos on yhteydessä imeytyksen kestoon. Veden imeytys muuttaa kasvien fysi-
kaalista ja kemiallista ympäristöä, kuten maaperän kosteus-, ravinteisuus-, lämpötila- ja happa-
muusolosuhteita.  

Veden imeytys ja tekopohjaveden otto voivat aiheuttaa toiminnan aikana välillisiä kasvillisuusvai-
kutuksia Selänpään pohjavesialueen kasvillisuuteen siltä osin, kun pohjaveden tasossa, virtauk-
sissa tai ominaisuuksissa tapahtuu muutoksia. Pohjavedenpinnan nousu voi muuttaa kasvillisuut-
ta kosteampien kasvuympäristöjen lajistoa suosivaksi alueilla, missä pohjavesi on lähellä maan-
pintaa.  

Eläimiin kohdistuvat vaikutukset ilmenevät lähinnä elinympäristön muutosten sekä rakentamisen 
aikaisen häiriön kautta. Rakentamisen aikainen häiriö on lyhytkestoista. Hankkeen toimintakau-
den aikana aiheutuvat häiriöt jäävät puolestaan hyvin paikallisiksi. 

Vaikutusten merkittävyys luonnon monimuotoisuuden kannalta riippuu mm. vaikutuksen kohtee-
na 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 esiinty-
mäalueiden pinta-aloissa 

• Suorat ja välilliset vaikutukset kohteiden ja elinympäristöjen ominaispiirteisiin 

• Vaikutukset ekologisiin yhteyksiin  

• Vaikutukset suhteessa arvokohteen suojelustatukseen ja edustavuuteen 

14.2 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-
paikkatietopalvelu) 

• 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) 

Laaditut lisäselvitykset: 

Hunkerinromppujen alueelle laadittiin liito-oravaselvitys 26.5.2015. Selvityksen aikana hankealu-
een metsät kuljettiin läpi jalkaisin, havainnoitiin liito-oravalle potentiaalisia elinympäristöjä ja et-
sittiin liito-oravan jätöksiä puiden, erityisesti kuusten ja haapojen tyviltä. Kuusikoissa katsottiin 
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myös muiden kuin halkaisijaltaan yli 40 -senttisten puiden tyviä.  Maastossa havainnoitiin myös 
potentiaalisia pesäkoloja (lehtipuissa ja erityisesti haavoissa) ja risupesiä (kuusissa). Liito-
oravaselvityksen yhteydessä havainnoitiin myös muuta luonnonympäristöä ja kirjattiin ylös kaikki 
alueella tehdyt lintuhavainnot. Havainnointia tehtiin klo 05.00-11.00 välisenä aikana, jolloin lintu-
jen lauluaktiivisuus on korkeimmillaan. Sää selvityksen aikana oli hyvä (lämpötila +10˚C, tuuli-
suus 0 m/s, selkeää). 

Liito-oravaselvityksen lisäksi hankkeessa laaditaan erillinen täysimittainen Luonnonsuojelulain 65 
§ mukainen Natura-arviointi, jonka puitteissa alueella tehtiin 26.10.2015 selvitys Natura-alueilla 
sijoittuvista luontotyypeistä. Tulokset hyödynnetään YVA-selostuksessa. 

14.3  Kasvillisuuden ja luontotyyppien yleispiirteet 

Hankealueen metsät Hunkerinromppujen eteläpuolella ovat talouskäytössä ja luonnonarvoiltaan 
tavanomaisia kuivan (CT, kanervatyyppi) ja kuivahkon (VT, puolukkatyyppi) kankaan mänty- ja 
sekametsiä. Alueella on ollut soranottoa, joka on paikoin muuttanut harjuluontoa. Viiskannan 
länsipuolisella metsäalueella on tehty aikoinaan laajoja hakkuita ja alue on nykyisellään varttuvaa 
sekapuutaimikkoa. Viiskannan eteläpuolella on uusia avohakkuualueita ja nuorta, harvennettua 
mäntykangasmetsää.  

Hankealueen pohjoispuolella, Hunkerinromppujen alueella metsät ovat hieman monimuotoisem-
pia kuivahkon ja kuivan kankaan mäntyvaltaisia kangasmetsiä. Alarinteillä esiintyy tuoreen kan-
kaan sekametsiä ja kuusikoita. Alueella on pienialaisia, paikallisesti arvokkaita luontokohteita ku-
ten suppia ja paahderinteitä sekä uhanalaisten ja silmälläpidettävien kasvilajien kuten kangasaju-
ruohon ja kangasvuokon kasvupaikkoja (Pöyry 2015). Hunkerinromppujen pohjoispuolella, So-
ramäen alueella on syviä suppia ja selänteiden välisiä notkoja, joissa on kostea pienilmasto ja 
paikoin lahopuustoa (Pöyry 2015).  

 

Kuva 14.1. Hankealueelle tyypillistä nuorta mäntykangasta. 
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Hankkeessa suunnitellut siirtolinjat sekä imeytysaltaat sijoittuvat luontoarvoiltaan tavanomaisille 
talousmetsäalueille, joilla esiintyvä puusto on melko nuorta ja harvennettua. Rakentamisalueilla 
kenttäkerroksen kasvillisuudessa esiintyy tyypillistä ja alueellisesti yleistä havupuuvaltaisten 
kangasmetsien kasvilajistoa, jota edustavat mm. mustikka, puolukka, kanerva, metsäkastikka, 
oravanmarja sekä tavanomaiset jäkälät ja sammalet. Rakentamisalueilla ei ole tiedossa uhanalai-
sia tai silmälläpidettäviä luontotyyppejä tai kasvilajeja. Osa rakenteista sijoittuu päätehakatulle 
metsäalueelle, jolla kenttäkerrosta hallitsevat sukkession alkuvaiheen kasvilajit. Rakennuspaikoil-
la esiintyvää kasvillisuutta kuvataan yksityiskohtaisemmin YVA-selostusvaiheessa. 

14.4 Arvokkaat luontokohteet ja kasvilajit 

Suunnitelluista toiminnoista läntisin imeytysallas (numero 1) ja sen siirtolinja sijoittuvat Selän-
pään-, Anttilan- ja Hevosojankankaan Natura-alueelle, josta on tarkempi kuvaus seuraavassa 
kappaleessa (15). 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa muita arvokkaita luontokohteita eikä luontoarvoiltaan erityisen 
arvokkaita alueita havaittu myöskään kevään 2015 maastokäynnillä. Lähtötietojen perusteella 
suunniteltujen toimintojen alueella ei ole tiedossa uhanalaisten kasvilajien kasvupaikkoja (SYKE 
2015). Lähimmät tiedossa olevat uhanalaisen kangasvuokon (VU, vaarantunut) kasvupaikat si-
joittuvat noin 300 metriä suunniteltujen imeytysaltaiden pohjoispuolelle (SYKE 2015). Kauriosuon 
alueella, yli 500 metriä siirtolinjan itäpuolella esiintyy uhanalaisia sammallajeja, isonauhasam-
malta (VU, vaarantunut) ja harsosammalta (VU, vaarantunut) (SYKE 2015)(Kuva 14.2). 

Suunniteltujen imeytysaltaiden pohjoispuolelle, Hunkerinromppujen alueelle sijoittuu muutamia 
paikallisesti arvokkaita luontokohteita, jotka on inventoitu kesällä 2013 Selänpään pohjavedenot-
tohankkeen YVA-menettelyn yhteydessä (Pöyry 2015). Kohteet ovat harjualueelle tyypillisiä pais-
te- ja varjorinteitä, suppakuoppia sekä uhanalaisen kangasvuokon (VU) kasvupaikkoja. Arvokkai-
den luontokohteiden sijainti ja lyhyt kuvaus on esitetty alla. Tekstin numerointi viittaa kuvaan 
(Kuva 14.2). 

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 talous-
metsäisempi. 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 sy-
vä suppa, jonka pohjalla pienialainen lahopuustoinen korpi (Pöyry 2015).  
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Kuva 14.2. Arvokkaat luontokohteet hankkeen läheisyydessä. 

 
14.5 Eläimistö 

Suunnittelualueen maaeläimistön voidaan olettaa edustavan tavanomaista, havupuuvaltaisten ta-
lousmetsien lajistoa. Kevään 2015 maastokäynnin yhteydessä tehtiin näkö- ja jälkihavaintoja 
mm. hirvestä, metsäjäniksestä sekä oravasta.   

Suunniteltujen toimintojen alueella ei lähtötietojen ja maastokäynnin perusteella esiinny uhan-
alaisia eläinlajeja (SYKE 2015). Lähtötietojen mukaan yli 500 metriä siirtolinjan itäpuolella, Kau-
riosuon alueella esiintyy uhanalaista perhoslajia, rämekarvajalkaa (VU, vaarantunut).  

Liito-orava on Suomessa vaarantunut (VU), luonnonsuojelulain 38 §:n nojalla rauhoitettu ja eri-
tyisesti suojeltu laji. Liito-orava kuuluu myös EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) lueteltuihin 
tiukkaa suojelua vaativiin lajeihin, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja hei-
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kentäminen on kielletty. Kevään 2015 kartoituksissa suunnittelualueelta ei löydetty liito-oravan 
papanoita eikä alueella todettu olevan lajille erityisen potentiaalista elinympäristöä. Hunkerin-
romppujen alueella liito-oravalle sopivaa elinpiiriä on lähinnä vain Soramäen etelä- ja pohjoispuo-
lella olevien suppien alueella, josta löytyi heinäkuun 2013 alussa muutamia liito-oravan papanoi-
ta yhden kuusen alta (Pöyry 2015).  Alue sijoittuu noin 600 metriä imeytysaltaiden ja siirtolinjo-
jen pohjoispuolelle. Havainnon perusteella liito-orava tai -oravia on liikkunut alueella, mutta siellä 
ei ollut asuttua liito-oravareviiriä (Pöyry 2015).  

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 Hunkerinromppujen alu-
eella havaittiin useita pohjanlepakoita sekä muutamia viiksi- ja/tai isoviiksisiippoja. Pohjanlepa-
koista osa oli alueella saalistavia. Kaikkien viiksisiippojen tulkittiin olevan vain ohilentäviä. Yksilö- 
ja lajimäärän perusteella alueella ei ole erityistä merkitystä lepakoiden ruokailualueena, vaan 
alue vastaa Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen (2012) ohjeissa tarkoitettua III luokan le-
pakkoaluetta (muu lepakoiden käyttämä alue) (Pöyry 2015). Lepakot suosivat ruokailualueinaan 
tyypillisesti varttuneita, hieman kosteapohjaisia metsäalueita, suojaisia rantoja ja lahdelmia sekä 
kulttuuriympäristöjä kuten puistoja ja puutarhoja. Suunnitellut rakenteet sijoittuvat alueelle, jolla 
puusto on melko nuorta ja tiheää sekä osittain avohakattua. Alue ei ole erityisen potentiaalista 
elinympäristöä lepakoille eikä alueella maastokäynnin yhteydessä havaittu lepakoille soveliaita li-
sääntymis- ja levähdyspaikkoja kuten vanhoja rakennuksia tai kolopuustoa.  

14.6 Linnusto 

Vuonna 2013 laadituissa linnustoselvityksissä Hunkerinromppujen alueen linnusto todettiin hyvin 
tavanomaiseksi (Pöyry 2015). Alueen linnuston muodostavat pääasiassa Suomessa yleisinä ja 
runsaina esiintyvät kangas- ja sekametsien yleislajit, jotka ovat sopeutuneet talousmetsiin. 
Huomionarvoisista lajeista Hunkerinromppujen alueella havaittiin sirittäjiä, joka on luokiteltu val-
takunnallisesti silmälläpidettäväksi (NT) lajiksi (Pöyry 2015). 

Keväällä 2015 tehdyn maastoselvityksen aikana suunniteltujen imeytysaltaiden läheisyydessä 
havaittiin 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, 
silmälläpidettäviä, lintudirektiivin liitteen I lajeja tai muutoin harvinaisia pesimälajeja ei havaittu. 

15 LUONNONSUOJELUALUEET JA -OHJELMAT  

15.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Natura- ja suojelualueisiin kohdistuvat vaikutukset ilmenevät joko suorina tai välillisinä vaikutuk-
sina niiden suojeluperusteena oleviin luontotyyppeihin tai lajistoon. Suoria vaikutuksia suojelu-
alueiden kasvillisuudelle ja luontotyypeille voi muodostua, mikäli hankkeen vaatimia rakenteita 
sijoitetaan suoraan suojelualueelle. Kauempana rakentamisalueista sijaitseville kohteille vaiku-
tukset ovat enintään välillisiä. Luontotyyppien ja lajien osalta välilliset vaikutukset voivat olla 
mm. hydrologian 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. 

15.2 Lähtötiedot ja menetelmät 

Luonnonsuojelualueita ja suojeluohjelmien alueita koskevassa vaikutusten arvioinnissa käytetään 
lähtötietoina alueista olemassa olevaa tietoa kuten mm. alueellisen ELY-keskuksen tiedot, avoi-
met tietokannat sekä alueilta saatavilla olevat muut selvitykset. 
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15.3 Nykytilan kuvaus 

15.3.1 Natura 2000 -alueet, luonnonsuojelualueet ja valtakunnallisten suojeluohjelmien alueet 

Selänpään, Anttilan – ja Hevosojankankaan Natura-alue (FI0424002) 

Hankkeessa suunnitelluista rakenteista läntisin imeytysallas (numero 1) ja noin 250 metriä siirto-
linjaa sijoittuu Selänpään, Anttilan – ja Hevosojankankaan Natura-alueelle. Muut imeytysaltaat 
sijoittuvat yli sadan metrin etäisyydelle Natura-alueesta. Siirtolinja Vuohijärven vedenottamolta 
sijoittuu Natura-alueen kahden erillisien osa-alueen väliin tien 368 (Näkkimistönmäentie) vierelle. 

Selänpään delta on laaja, maisemallisesti erottuva, toiseen Salpausselkään kuuluva delta-alue. 
Alue käsittää osia Selänpäänkankaan, Anttilankankaan ja Hevosojankankaan harjualueista. Har-
jumuodostumalle on luonteenomaista edustavat suppa-alueet sekä monipuoliset kangasmetsä-
tyypit. Selänpäänkangas kohoaa ympäristöstään pohjoisosissa 60 metriä ja eteläosissa 40 metriä 
meren pinnan yläpuolelle saavuttaen lakikorkeuden 141 metriä. 

Kankaan pohjoisosassa on laaja suppa-alue ns. Hunkerinromput, jonka syvimmät supat ovat noin 
40 metriä. Lounaisosassa sijaitsee pienempi suppa-alue ns. Halisenromput, jonka syvimmät su-
pat ovat noin 25 metriä. Alueen pohjoisosan Multamäenlaki on platoomainen tasanne, noin 125 
metriä meren pinnan yläpuolella. 

Multamäen kaakkoisosat ovat loivasti viettävää nummea, jossa on runsaasti sulamisvesien aihe-
uttamia uomia. Koillisrinteessä on lohkareinen rantavalli ja törmäterassi. Deltan eteläreuna on 
jokseenkin jyrkkä ja sen yläosissa on kaksi allekkaista törmäterassiyhdistelmää. Alueella on usei-
ta erikokoisia siirtolohkareita. 

Kasvillisuudeltaan harjualue on pääosin kuivaa mäntyvaltaista kanervatyypin (CT) kangasmetsää, 
jossa on seassa kosteampia puolukkatyypin (VT) metsälaikkuja sekä erittäin kuivia poronjäkälä-
valtaisia alueita (ClT). Sekapuuna esiintyy koivua ja kosteammilla paikoilla, mm. suppa-alueilla, 
kuusta. Pääasiassa katajan, koivun ja haavan muodostamaa pensastoa on niukasti. Suppien alu-
eella esiintyy laajoja variksenmarja-sianpuolukka-kasvustoja. Paikoin esiintyy häränsilmää verra-
ten runsaasti sekä jonkin verran kangasvuokkoa. Pohjakerroksessa vallitsevat kuivimmilla pai-
koilla poron- ja torvijäkälät sekä seinä- ja karhunsammalet. Kosteammilla paikoilla kasvaa myös 
sulkasammalta ja märissä suppapaikoissa rahkasammalia. 

Kauriosuon eteläreunalla on kolme lähdettä, joista kaksi on kasvistollisesti monipuolista ja harvi-
naista. Itäisin ja läntisimmät lähteet ovat kasvistollisesti parhaita. Selänpään delta on geologises-
ti ja maisemallisesti erittäin merkittävä harjumuodostuma koko Pohjolan alueella. 

Kauriosuo on valtaosin karua rämettä, mutta rämeosuuksia elävöittää kolme suon eteläreunan 
lähdettä. Lähteistä kaksi on kasvistollisesti arvokkaita. Itäisimmän lähteen reunalla kasvaa alu-
eellisesti uhanalainen röyhysara. Luonnontilaisena säilyneen suoalueen ympäristö on kokonaan 
ojitettu ja suon luonnontila on menetetty. Lähteiden ympäristön lettokorvet ovat myös harvinai-
sia ja suojeltavia alueita, vaikka lähteiden ympäristöjä onkin ojitettu. 

Aluetta käytetään puolustusvoimien harjoitus- ja ampumatoimintaan sekä sotilaalliseen rakenta-
miseen. Alueella on puolustusvoimien toimintaan liittyviä rakenteita ja laitteita (Kaakkois-
Suomen Ely-keskus 2013). 

Taulukko 15.1. Natura-luontotyypit Selänpään-, Anttilan- ja Hevosojankankaan Natura-alueella. 

Natura-luontotyyppi Pinta-ala (ha) Edustavuus Luonnontila 

Harjumetsät (9060) 737 Erinomainen kohtalainen 

Puustoiset suot (91D0) 8 Merkittävä kohtalainen 

Lähteet ja lähdesuot (7160) 0,6 Hyvä kohtalainen 
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Kuva 15.1. Natura 2000-alueet, luonnonsuojelualueet sekä suojeluohjelmien kohteet hankkeen 

läheisyydessä. 

Selänpäänkankaan harjujensuojeluohjelman kohde 

Hanke sijoittuu Selänpäänkankaan harjujensuojeluohjelman kohteen alueelle. 

Selänpäänkangas sisältyy vuonna 1984 hyväksyttyyn valtakunnalliseen harjujensuojeluohjel-
maan 1045 hehtaarin laajuisena alueena. Muodostuma on arvioitu valtakunnallisessa harjututki-
muksessa geologisesti ja maisemallisesti erittäin merkittäväksi ja kasvitieteellisesti ja monikäytön 
kannalta merkittäväksi (Kontturi & Lyytikäinen 1985) (Pöyry 2015).  

Harjujensuojeluohjelman tavoitteena on, että ohjelmaan kuuluvien harjualueiden luonteenomai-
set geologiset, geomorfologiset ja maisemalliset piirteet voidaan säilyttää. Suojelu perustuu pää-
asiassa maa-aineslakiin ja -asetukseen. Harjujensuojeluohjelma-alueen pohjois- ja eteläosat on 
sisällytetty 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 soi-
densuojelun 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. 

Hunkerinromppujen METSO-kohteet 

Hunkerinromppujen pohjoisosasta on ostettu valtiolle vierekkäiset 2,1 hehtaarin ja 2,16 hehtaa-
rin alueet luonnonsuojelutarkoitukseen. Kaakkois-Suomen Ely-keskuksesta saadun tiedon mu-
kaan niihin sisältyy harjun lakiharjannetta ja jyrkkärinteistä suppametsää. Kohteet täyttävät 
METSO-ohjelman (Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman) kriteerit, ja ne 
tullaan perustamaan luonnonsuojelualueeksi (Pöyry 2015). 

15.4 Natura-arviointi ja Natura-arvioinnin tarvearviointi 

YVA-menettelyn yhteydessä laaditaan Suomen luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-
arviointi hankkeen vaikutuksista Selänpään-, Anttilan ja Hevosojankankaan Natura-alueeseen.  

Arvioinnin lähtötietoina käytetään virallisia Natura-tietolomakkeita sekä soveltuvin osin Natura-
aluetietokannan päivitettyjä tietoja. Mikäli Natura-alueelta on olemassa sen suojeluperusteena 
olevien luontotyyppien ja lajien tietoja tarkentavia inventointeja, käytetään myös näitä arvioin-
nissa hyväksi. Lähtöaineistona käytetään myös selänpään pohjavedenottohankkeen ympäristö-
vaikutusten arviointiselostusta sekä pohjavedenottohankkeen Natura-arviointia (Pöyry 2015). Li-
säksi hyödynnetään myös muuta olemassa olevaa kirjallisuustietoa.  

Natura-arviointiin sisältyvään hankkeiden yhteisvaikutusten arviointiin otetaan mukaan ne hank-
keet ja suunnitelmat, jotka ovat hyväksytty tai lupavaiheessa ja toteutuskelpoisia. 

Natura-arvioinnin tuloksena esitetään arvio siitä, heikentääkö hanke merkittävästi niitä luontoar-
voja, joiden perusteella Selänpään-, Anttilan ja Hevosojankankaan Natura-alue on sisällytetty 
Suomen Natura 2000-verkostoon. Hankkeen yhteysviranomaisena toimiva Kaakkois-Suomen 
ELY-keskus antaa Natura-arvioinnista erillisen luonnonsuojelulain 65 §:n 2. momentin mukaisen 
lausunnon. 

16 IHMISET JA ELINKEINOT 

16.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käsitellään hankkeen vaikutuksia ihmisten tervey-
teen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Vaikutuksilla elinoloihin ja viihtyvyyteen tarkoitetaan ihmisiin, 
yhteisöihin ja yhteiskuntaan kohdistuvia vaikutuksia, jotka aiheuttavat muutoksia ihmisten päivit-
täisessä elämässä ja asuinympäristön viihtyisyydessä (ns. sosiaaliset vaikutukset). Osana elin-
oloihin, viihtyvyyteen ja virkistyskäyttöön kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan myös hankkeen ter-
veysvaikutuksia, vaikutuksia kiinteistöjen arvoon sekä vaikutuksia elinkeinoihin ja aluetalouteen. 
Hankkeen mahdolliset terveysvaikutukset liittyvät muun muassa liikenne-, melu-, ilmanlaatu- se-
kä pohjavesivaikutuksiin. 

Tekopohjavesihankkeissa vaikutuksia voi aiheutua pinta- ja pohjavedenoton rakenteista ja siirto-
linjoista sekä vedenotosta ja imeytyksestä. Alustavasti hankkeen merkittävimmät ihmisiin koh-
distuvat vaikutukset liittyvät vedenkäyttöön ja virkistykseen (metsästys, marjastus, ulkoilu). Vir-
kistykseen kohdistuvia vaikutuksia voi syntyä mm. alueen maankäytön, vesitalouden, luon-
nonolojen ja maiseman muutosten seurauksena. Vaikutukset vedenkäyttöön voivat liittyä muu-
toksiin alueella muodostuvan pohjaveden määrässä ja laadussa sekä virtausolosuhteissa. 

Sosiaalisia vaikutuksia syntyy niin koeimeytyksen, tekopohjavesilaitoksen rakentamisen kuin lai-
toksen käytön aikana. Lisäksi ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia voi ilmetä jo hankkeen suunnittelu- 
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ja arviointivaiheessa mm. asukkaiden huolena tai epävarmuutena tulevaisuudesta. Huoli ja epä-
varmuus voivat liittyä sekä tuntemattomaksi koettuun uhkaan että tietoon mahdollisista tai to-
dennäköisistä vaikutuksista. Siten asukkaiden pelko ja muutosvastarinta eivät välttämättä liity 
vain oman edun puolustamiseen, vaan taustalla voi olla myös monipuolinen tieto paikallisista olo-
suhteista, riskeistä ja mahdollisuuksista. Myös huolen seuraukset yksilöön ja yhteisöön ovat riip-
pumattomia siitä, onko pelkoon objektiivisen tarkastelun perusteella aihetta vai ei. 

16.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin tärkeimmät lähtötiedot saadaan hankkeen muiden 
vaikutustyyppien vaikutusarvioinneista, kuten vaikutuksista maankäyttöön, maisemaan, pohjave-
teen, luontoon, liikenteeseen ja äänimaisemaan.  

Taustatietoina vaikutusten arvioinnissa käytetään tietoja hankkeen vaikutusalueiden pysyvästä ja 
loma-asutuksesta, muista häiriintyvistä kohteista, virkistysalueista sekä alueen sosiaalisista ja ta-
loudellisista olosuhteista. Aluetalouteen ja elinkeinoihin kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan pää-
osin arvioimalla hankkeen suorat ja epäsuorat työllisyysvaikutukset. Elinkeinovaikutuksia tarkas-
tellaan esimerkiksi maankäytöllisten muutosten kautta. 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin tukena käytetään myös saatavilla olevaa Kymen-
laakson Vesi Oy:n ja Kouvolan Vesi Oy:n Selänpään pohjavedenottohankkeen YVA-menettelyn 
osallistamismenettelyillä vuosina 2013-2015 kerättyä tietoa. Asukaskyselyn toteuttamista ei täs-
sä tekopohjavesihankkeen YVA-menettelyssä katsota aiheelliseksi. Arvioinnissa hyödynnetään 
YVA-ohjelman ja -selostuksen nähtävilläoloista, yleisötilaisuuksista ja tupaillasta saatavia lausun-
toja ja mielipiteitä sekä mahdollista kirjoittelua alueen sanomalehdissä ja internetin keskustelu-
palstoilla. 

Vaikutusten arvioinnin tukena käytetään sosiaali- ja terveysministeriön ihmisiin kohdistuvien vai-
kutusten arvioinnin opasta sekä terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ihmisiin kohdistuvien vaiku-
tusten arvioinnin käsikirjaa (Sosiaali- ja terveysministeriö 1999, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
2013). Vaikutusten tunnistamisessa hyödynnetään erilaisia edellä mainituissa oppaissa olevia 
tunnistuslistoja. 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa pyritään selvittämään ne alueet ja väestöryhmät, 
joihin vaikutusten voidaan arvioida kohdistuvan voimakkaimmin. Tässä hankkeessa sosiaalisia vai-
kutuksia tarkastellaan erityisesti Vuohijärven, Horpun ja Käpykylän alueilla. Vaikutusten arviointi 
keskittyykin hankealueen lähivaikutusalueelle, eli alueelle, josta on suora näkö-, kuulo- tms. yhteys 
vedenottoon liittyviin rakenteisiin, ja jossa hankkeen voidaan olettaa aiheuttavan arkielämässä ko-
ettavia vaikutuksia. 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa ja vertailussa otetaan huomioon 
yleisinä kriteereinä vaikutuksen suuruus ja alueellinen laajuus, vaikutuksen kohteena olevan asu-
tuksen määrä sekä vaikutuksen kesto. Erityisen merkittäviä ovat pysyvät vaikutukset, joista aiheu-
tuu huomattavia muutoksia laajalle alueelle ja/tai suurelle asukasmäärälle. 

16.2.1 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. 
Lähimmät rakennukset Vuohijärven vedenottamosta sijaitsevat Horpun alueelle, noin 250 metriä 
lännen suuntaan. Vedenottamon koillispuolella lähimmät asuinrakennukset sijoittuvat 280 metrin 
etäisyydelle. Selänpäänkankaalla on lähiasukkaiden käyttämiä virkistysreittejä, marjastus- ja sie-
nestysmaastoja. Asutusta ja alueen toimintoja on kuvattu tarkemmin kappaleessa 8. 

Vuohijärven kylän luoteispuolella sijaitsee UPM:n Kalson kuusiviilutehdas. Muuten alueen elinkei-
notoiminta painottunee maatalouteen. 

Kouvolan kaupunki on Suomen kymmenenneksi suurin kaupunki. Asukasluku on ollut vuoden 
2014 lopussa 86 477. Vuoden 2012 lopussa alkutuotannon osuus työpaikoista oli Kouvolan kau-
pungissa 3,6 %, jalostuksen osuus 21,7 ja palvelujen osuus 73,5 %. Työttömyysaste oli 13,4 % 
(Tilastokeskus 2015). 
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17 MUUT VAIKUTUKSET 

17.1 Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen  

Suunnitellun tekopohjavesihankkeen vaikutuksia luonnonvarojen hyödyntämiseen arvioidaan 
pääosin pohjavesiin kohdistuvien vaikutuksien arvioinnin yhteydessä, mutta myös maaperään 
sekä osin ihmisiin ja elinkeinoihin kohdistuvina vaikutuksina. Pohjaveden ja maa-aineksen lisäksi 
alueen hyödynnettävät luonnonvarat muodostavat pohjan alueen virkistyskäytölle (marjastus, 
sienestys, metsästys).  

Lisäksi arvioidaan, miten hanke vaikuttaa vaikutusalueella sijaitsevien yksityisten kaivojen ve-
denlaatuun ja antoisuuteen. 

17.2 Vaikutukset äänimaisemaan 

Selänpäänkankaan alueella melua tuottavista toiminnoista suurin on liikenne. Selänpäänkankaan 
harjualueella kulkee lukuisia teitä ja Kouvola-Iisalmi junarata sivuaa aluetta länsipuolella. Muita 
yksittäisiä melulähteitä alueella ovat UPM Kalson viilutehdas ja puolustusvoimien harjoitusalueet 
Selänpäänkankaan eteläosassa.  

Selänpäänkankaan tekopohjavesihankkeesta voi aiheutua melua mm. siirtolinjan rakentamisen 
aikana kaivu- ja maansiirtotöiden kautta sekä imeytysaltaiden rakentamisen yhteydessä.  

Meluvaikutuksia tarkastellaan arvioimalla rakentamiseen ja toimintaan liittyvien toimintojen aihe-
uttamaa melua ja vertaamalla sitä alueen nykyiseen melutasoon.  

17.3 Vaikutukset ilmaan ja ilmastoon  

Kymenlaakso on ilmastollisesti kapeaa hemiboreaalista rannikkovyöhykettä lukuun ottamatta 
eteläboreaalista vyöhykettä. Hankealue sijoittuu maakunnan pohjoisosiin, jossa vuoden keski-
lämpötila on noin 4 °C. Vuoden kylmin kuukausi on helmikuu, jolloin keskilämpötila on noin – 8 
°C ja lämpimin heinäkuu, jolloin keskilämpötila on noin + 17 °C. Vuosittainen sademäärä on noin 
600-700 mm (Kersalo ja Pirinen 2009, Ilmasto-opas 2015). 

Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadussa ei viime vuosina ole tapahtunut huomattavia muutoksia. 
Kouvolan keskustan ilmanlaatu oli vuonna 2014 ilmanlaatuindeksin avulla kuvattuna pääosan 
vuotta hyvä. Pohjois-Kymenlaakson alueella keskeisin yksittäinen ilmanlaatuun vaikuttava tekijä 
on liikenne. Teollisuus- ja energialaitosten vaikutukset ovat pääosin paikallisia (JPP-Kalibrointi Ky 
2015). 

Hankkeen vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastoon syntyvät rakennusvaiheessa. Liikenne ja työko-
neet aiheuttavat pakokaasupäästöjä ilmaan. Pakokaasupäästöistä merkittävimmät ovat hiilidiok-
sidi, hiukkaset (PM), typen oksidit, hiilivety-yhdisteet sekä hiilimonoksidi eli häkä. Lisäksi työ-
maaliikenteestä sekä maansiirto- ja kaivutöistä aiheutuu paikallisesti pölyämistä etenkin kuivissa 
sääoloissa. Tekopohjavesilaitoksen toiminnan aikana päästöjä ilmaan aiheutuu ainoastaan vähäi-
sestä huoltoliikenteestä. 

Hankkeen vaikutuksia ilmanlaatuun arvioidaan vertaamalla rakentamisen ja toiminnan aikaisia 
vaikutuksia nykyiseen ilmalaatuun. Kuljetusten päästöt arvioidaan hankkeen kuljetusmäärien pe-
rusteella.  

17.4 Vaikutukset elinkaaren aikana  

Selänpään tekopohjavesihankkeen vaikutukset arvioidaan koko elinkaaren ajalta. Toiminnan ai-
kaiset vaikutukset arvioidaan olettaen, että kyseessä on pysyvä ratkaisu alueen vesihuoltoon. 

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. 
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17.5 Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa  

Suunnitellun tekopohjavesihankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan kokonaisuutena ottaen 
huomioon alueella jo nykyisin tapahtuva toiminta ja lisäksi suunnitellut toiminnot siinä laajuudes-
sa, kun hankkeilla arvioidaan olevan yhteisvaikutuksia tämän hankkeen kanssa. Arviointi tehdään 
eri hankkeiden vaikutuksista saatavilla olevien tietojen perusteella. 

18 ARVIO YMPÄRISTÖRISKEISTÄ  

YVA-menettelyssä tunnistetaan hankkeeseen liittyvät ympäristö- ja turvallisuusriskit ja mahdolli-
set häiriötapahtumat sekä arvioidaan niiden todennäköisyydet ja seuraukset. Riskitarkastelussa 
arvioidaan, miten häiriöiden vaikutukset minimoidaan ja esitetään korjaavat toimenpiteet. 

Tekopohjavesihankkeen merkittävimmät riskit liittyvät pohjavesiin ja luonnonvarojen hyödyntä-
miseen alueella. 

19  EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Käytössä oleviin ympäristötietoihin ja vaikutusten arviointiin liittyy aina oletuksia ja yleistyksiä. 
Samoin käytettävissä olevat tekniset tiedot ovat vielä alustavia. Saatavilla olevien tai muodostet-
tavien lähtötietojen tarkkuus vaihtelee. Myös hankkeen toteuttamiseen ja suunnitelmien etene-
miseen liittyy epävarmuuksia. Arvioinnissa käytetyt ja tehdyt oletukset sekä epävarmuustekijöi-
den olemassaolo ja niiden vaikutus arvioinnin lopputulokseen tuodaan esille ympäristövaikutus-
ten arviointiselostuksessa ja erillisselvitysraporteissa. 

20 TOTEUTTAMISKELPOISUUDEN ARVIOINTI 

Ympäristövaikutusten arvioinnista annetun asetuksen mukaan arviointiselostuksessa on esitettä-
vä "selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta" (YVAA 10 § kohta 6). To-
teuttamiskelpoisuutta voidaan arvioida useista näkökulmista. Toteuttamiskelpoisuuden arvioinnin 
tärkein ympäristöllinen kriteeri on, pystytäänkö ympäristövaikutusten arvioinnissa esille noussei-
ta haitallisia ympäristövaikutuksia lieventämään siten, että vaikutukset ovat enintään kohtalaisia 
ja etteivät vaihtoehtoihin liittyvät riskit ja epävarmuustekijät ole esteenä vaikutusten arvioinnille 
ja vaihtoehtojen tasapuoliselle vertailulle. 

21 VAIKUTUSTEN SEURANTA 

Arviointiselostukseen laaditaan yleispiirteinen suunnitelma hankkeen vaikutusten seuraamiseksi. 
Seurantaohjelma tehdään arvioitujen vaikutusten ja niiden merkittävyyden perusteella. Seuran-
nan avulla tuotetaan tietoa hankkeen vaikutuksista ja se auttaa havaitsemaan mahdolliset enna-
koimattomat, merkittävät haitalliset seuraukset, minkä perusteella voidaan käynnistää toimenpi-
teet tilanteen korjaamiseksi. 
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