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LAUSUNTO ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSEEN 1101, KAUKOPÄÄ, LIITTYVÄSTÄ 
POHJAVESISELVITYKSESTÄ 

 
 Imatran kaupungin kaupunkisuunnittelu pyytää Imatran seudun ympäristötoimen 

lausuntoa Kaukopään kaupunginosan asemakaavamuutosehdotukseen 1101 liitty-
vän 31.7.2019 päivätyn pohjavesiselvityksen riittävyydestä ja tuloksista 5.8.2019 
mennessä. 

 
 Asemakaavamuutoksen tavoitteena on laajentaa Kaukopään tehdasaluetta. Suun-

nittelulla mahdollistetaan öljy- ja lipeäsäiliön rakentaminen uuteen paikkaan. Toi-
minta sijoittuu Vesioronkaan I-luokan pohjavesialueelle. Samalla pohjavesialueella 
noin 1,8 km päässä sijaitsee Imatran kaupungin vedenottamo. Aiemmassa Geobot-
nia Oy:n vuonna 1998 tekemässä pohjavesiselvityksessä pohjaveden on arvioitu 
virtaavan suunnittelualueelta kohti Saimaata, vastakkaiseen suuntaan vedenotta-
moon nähden. Siinä ei oltu kuitenkaan huomioitu mahdollista luode-
kaakkoissuuntaista kallioruhjetta, joka voisi aikaansaada pohjavesiyhteyden kaak-
koon/etelään kohti Imatran kaupungin pohjaveden- ja pintavedenottamoja ja Imma-
lanjärveä. 

 
 Imatran seudun ympäristölautakunta antoi kyseisestä asemakaavamuutosehdotuk-

sesta 1101 lausunnon (11.6.2019 § 6), jossa todettiin, että kaava-alueelle suunnitel-
lun toiminnan vaikutuksia pohjaveteen ja Imatran kaupungin vedenottamoon ei voi-
da arvioida ilman tarkempaa pohjavesiselvitystä. Myös Kaakkois-Suomen elinkeino-
, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on aiemmassa lausunnossaan edellyt-
tänyt tarkempaa pohjavesiselvitystä alueen pohjaveden virtaussuuntien todentami-
seksi. 

 
 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n tekemässä lisäselvityksessä sijoitettiin Kaak-

kois-Suomen ELY-keskuksen hyväksymiin paikkoihin kuusi pohjaveden havainto-
putkea suunnittelualueen pohjaveden virtaussuuntien varmentamiseksi. Tutkimus-
raportissa todetaan, että havaintoputkista mitattujen pohjaveden pinnankorkeuksien 
perusteella pohjavesi virtaa tutkimusalueella lounaaseen ja luoteeseen virtaus-
suunnan ollessa poispäin Imatran kaupungin vedenottamolta. Lisäksi konsultti esit-
tää raportissaan, että selvityksessä määritetty vedenjakajan sijainti ja pohjaveden 
virtaussuunnat eivät ole ristiriidassa aiempien Geobotnia Oy:n tekemien tutkimus-
ten kanssa. 
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 Imatran seudun ympäristötoimen lausunto: 
 
 FCG Suunnittelu- ja tekniikka Oy:n 31.7.2019 valmistuneessa selvityksessä on 

osoitettu, että kaavamuutosalueen pohjoisosassa (havaintoputkien 2 ja 3 lähialue) 
pohjaveden virtaussuunta olisi Saimaaseen päin. Sen sijaan kaava-alueen etelä-
osassa lounaisen havaintoputken 1 lähialueella pohjaveden virtaussuuntaa ei ra-
portissa ole esitetty.  

 
 Aiemmissa selvityksissä on tullut ilmi, että Salpausselän poikki kulkisi luoteis-

kaakkoissuuntainen kallioruhjelinja Saarlammen suunnalta Hosniemeen. FCG 
Suunnittelu- ja tekniikka Oy:n tutkimusraportista ei käy ilmi, virtaako osa kaavamuu-
tosalueen pohjavedestä etelään kohti Immalanjärveä ja lähelle vedenottamon va-
luma-aluetta.  

 
 Suunniteltujen öljy- ja lipeäsäiliöiden alue sijaitsee kaava-alueen pohjoisosassa, 

jossa pohjaveden virtaussuunta näyttää raportin mukaan olevan Saimaalle päin, ei-
kä niistä siten arvioida aiheutuvan riskiä kaupungin vedenotolle tai Immalanjärvelle. 

 Joka tapauksessa säiliöt tulee rakentaa mahdollisimman riskittömiksi ja parhainta 
mahdollista suojaustasoa käyttäen. 

 
 Muilta osin Imatran seudun ympäristötoimi pitäytyy aiemmin kaavamuutosehdotuk-

sesta 1101 antamassa lausunnossaan (Imatran seudun ympäristölautakunta 
11.6.2019 § 6). 
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