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Lausuntopyyntönne 31.7.2019

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on 8.4.2019 ja 24.4.2019 antamissaan 
lausunnoissaan vireillä olevaan asemakaavan muutokseen (asemakaavan 
muutos 1101, kaupunginosa 77 Kaukopää) liittyen edellyttänyt tarkentavia 
selvityksiä. Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen on asemakaavan 
muutokseen liittyen alueella on tehty luontoselvitys (Luontoselvitys: 
Kaukopää, asemakaavan muutos 1101, FCG Suunnittelu ja tekniikka, 
27.5.2019) ja pohjavesiselvitys (Pohjavesiselvitys, Kaukopää, Imatra (FCG 
Suunnittelu ja Tekniikka Oy, 31.7.2019). Kaavaan liittyen pidettiin MRA 
32§:n mukainen ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu 6.6.2019. 

Imatran kaupunki pyysi ELY-keskukselta lausuntoa 31.7.2019 päivätyn 
pohjavesiselvityksen riittävyydestä ja tuloksista. Lausuntopyyntö toimitettiin 
kirjaamoomme 31.7.2019 ja lausuntoa pyydettiin 5.8.2019 mennessä. 
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta toimitettiin sähköpostitse 8.8.2019 
ennakkolausunto asiasta. 

Pohjavesiselvityksestä
Pohjavesiselvityksen yhteydessä kaava-alueelle ja sen ympäristöön on 
heinäkuussa 2019 kairattu ja asennettu kuusi uutta pohjavesiputkea. 
Asennetuista pohjavesiputkista (1-6) sekä yhdestä olemassa olevasta 
putkesta (VT6-2) on mitattu pohjaveden pinnankorkeudet N2000-
korkeusjärjestelmään sidottuina. Kairausten perusteella maaperä on 
alueella soraa ja hiekkaa. Maaperäkerrokset ovat paksut, eikä kalliota 
tavoitettu putkien 2-6 alueella, jossa kairaukset ulottuivat 32-49 m 
syvyyteen maanpinnasta. Kairaustiedot tukevat aiempaa tietoa alueella 
kulkevasta luode-kaakkosuuntaisesta kallioruhjeesta, joka on havaittavissa 
myös lähialueen järvien suuntautumisissa (Kaijanniemenselkä ja 
Immalanjärven eteläosat). Putken 1 alueella kallio kohoaa pohjaveden 
pinnan yläpuolelle rajaten ja ohjaten maaperässä olevan pohjaveden 
virtausta alueella. 

Pohjavesiselvityksen mukaan pohjavesi virtaa tutkimusalueelta 
lounaaseen ja luoteeseen. Pohjaveden virtaus ei ole Pyhälammen 
vedenottamon suuntaan. Pohjaveden pinta on kaava-alueen putkissa 2 ja 
3 noin 27-33 m syvyydellä maanpinnasta, tasolla +78,92…+79,80.  Kaava-
alueen koillispuolella putkessa VT6-2 pohjaveden pinta on tasolla +83,87 
(tarkistettu tieto FCG/Maija Aittola 7.8.2019, pohjavesiselvityksen kartalla 
virheellinen korkeustieto +88,87). Kaava-alueen kaakkoispuolen putkissa 
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4-6 pohjaveden pinta on laajalla alueella samalla tasolla +80,05…+80,07, 
mikä on nähtävissä myös vuoden 1998 pohjavesiselvityksessä. Kaava-
alueen putkessa 2 pohjaveden pinta on noin 1,15 cm alempana kuin 
putkien 4-6 alueella. Putkista 2-6 saadut pohjaveden pinnankorkeustiedot 
osoittavat, että pohjaveden virtaus suuntautunee kaava-/kohdealueelta 
todennäköisesti Saimaaseen päin, ja pohjavesiselvitys tukee siten alueelta 
aiemmin vuonna 1998 tehtyä pohjavesiselvitystä (Geobotnia Oy, 
16.7.1998). Pohjaveden hydraulinen gradientti, eli pohjaveden pinnan 
kaltevuus, on kuitenkin pieni/loiva, mikä on osoitus hyvästä 
vedenjohtavuudesta ja/tai alueella sijaitsevan kallioruhjeen tai mahdollisen 
suppajononkin indikoiman pitkittäisharjun vaikutuksesta.

Nyt tehdyllä pohjavesiselvityksellä on saatu varmistusta pohjaveden 
virtaussuuntiin kaava-alueella ja sen ympäristöstä. Pohjavesiselvityksen 
voidaan katsoa olevan riittävä vahvistamaan sitä käsitystä, ettei pohjavesi 
todennäköisesti virtaa kaava-alueelta Pyhälammen vedenottamon 
suuntaan, vaan virtaussuunta on kohti Saimaata. Koska kairaukset 2-6 
eivät kuitenkaan ulotu kallioon asti, ei kuitenkaan edelleenkään voida 
täysin poissulkea sitä mahdollisuutta, etteikö kallioruhjeen alueella 
maaperän syvemmissä osissa voisi olla hydraulista yhteyttä Saimaan ja 
Immalanjärven välillä.

Vesienhoidon mukaisesti uusien öljy- ja kemikaalivarastojen sijoittaminen 
tulee lähtökohtaisesti suunnitella pohjavesialueiden ulkopuolelle. Mikäli 
toimintojen sijoittaminen on perustelluista syistä välttämätöntä (esim. 
varastointiin liittyvät olemassa olevat keskeiset toiminnot sijaitsevat 
kokonaisuudessaan pohjavesialueella), tulee riskit pohjavedelle poistaa 
teknisin (mm. suojausrakenteet) ja toiminallisin (mm. 
sijoituspaikkavaihtoehtojen tarkastelu pohjaveden suojelu huomioiden, 
toimintatavat onnettomuuksien ehkäisemiseksi) keinoin. Nyt kyseessä 
olevan kaava-alueen mahdollistamien uusien öljy-/kemikaalivarastojen 
suojaustaso paranee nykyisestä, mikä on kuitenkin pohjavesialueen ja 
pohjaveden suojelun kannalta myönteinen kehityssuunta. 

Sijoituspaikkavaihtoehtojen tarkastelun ja sijoituspaikan valinnan osalta 
viittaamme ELY-keskuksen 8.4.2019 antamaan lausuntoon, ja toteamme, 
että pohjavesialueella vaihtoehtotarkastelussa oli tullut sijoituspaikan 
valintaa tehtäessä painottaa enemmän pohjavesiolosuhteiden 
huomioimista ja pohjavedelle vähiten riskialtteimman sijainnin löytämistä. 

Lisäksi Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteaa, että  päivitetyssä 
kaavaselostuksessa kappaleessa 3.3.4. Vaikutuksen luontoon ja 
luonnonympäristöön on virhe. Selostuksessa lukee: ”Pohjavesien 
seuraamiseen tarvittavia putkia on asennettu alueelle ja putkien sijainti on 
hyväksytetty Kaakkois-Suomen ELY-keskuksella ennen putkien 
asentamista.”  Kaakkois-Suomen ELY-keskus on kommentoinut 
pohjavesiputkien 1-6 sijaintia ainoastaan pohjavesiolosuhteiden 
selvittämisen osalta, eikä ELY-keskus ole kommentoidessaan ottanut 
kantaa muutoin pohjaveden seuraamiseen. Toiminnan aikainen 
pohjavesivaikutusten seuranta on suunniteltava eri prosessissa.
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Yleistä kaavaprosessista
ELY-keskus viittaa aiempiin lausuntoihinsa kaava-asiassa ja toteaa 
edelleen, että kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset 
arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin 
(MRL 9 §). Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida 
suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset 
(MRA 1 §). Lisäksi kaavaa valmisteltaessa on turvattava osallisille 
mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen (MRL 6§). 
Lopullista kaavaratkaisua ei voida tehdä eikä kaavamuutosta hyväksyä 
ennen kuin riittävät selvitykset ja niiden perusteella tehdyt arvioinnit 
kaavan vaikutuksista on tehty.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on myös todennut, että mikäli selvitysten ja 
arvioinnin perusteella nyt esitetty kaavaehdotus muuttuu oleellisesti, tulee 
se asettaa uudelleen nähtäville (MRA 32§). Tässä kaavaprosessissa 
tehdyt selvitykset eivät aiheuttaneet olennaisia muutoksia 
kaavaratkaisuun, eikä kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville asettamiselle 
ole tarvetta.  

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt Arkkitehti Tuija 
Mustonen ja ratkaissut Ylitarkastaja Jukka Timperi.

Tiedoksi Etelä-Karjalan liitto, aluesuunnittelujohtaja Marjo Wallenius
Imatran kaupunki, ympäristötoimi, Anna-Maija Wikström
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