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KUTILAN KANAVAHANKKEEN 
TILANNEKATSAUS 

”Vesistöt erottaa – Kutilan kanava yhdistää” 
17.3.2022

Taipalsaaren maamiesseura ry 

jukka.hasu@taipalsaari.fi | 0403578502



Suunnittelu

Rahoitus

Maanomistajat
Kuntalaiset
Mökkiläiset

Lupaprosessi

Yhteydenpito
Tiedottaminen

Edistäminen
Koordinointi



EDISTÄMISEN KÄRJET:
/ Toteuttamisvalmis kohde: Suunnittelun ja lupaprosessien osalta valmiudet edetä 2023 aikana 

rakentamispäätökseen.

/ Maataloudesta, turvetuotannosta sekä ihmisen toimesta aiheutuneiden haittojen korjaaminen 
nykytekniikalla, alueen luontaiset mahdollisuudet hyödyntäen.

/ Vesistön tilan kohentaminen nykytekniikan sekä tutkitun tiedon avulla. Pumppaamoratkaisu 
Kivisalmessa referenssikohteena sekä tehdyt virtausmallinnukset Pien-Saimaalla. 

/ Alueen elinvoimaisuuden sekä yhteistyöllä aikaansaadun positiivisen kierteen tukeminen. 
(Pyöräilyreitit, matkailu, yritystoiminta ja yhdessä tekeminen)    

/ Harvaan asuttujen alueiden konkreettinen tukeminen (MMM työryhmä)

/ Erinomainen kohde yhtenä sijaintihaitan kompensointikeinona (TEM uusiutuva energia)

/ Visit Finland Lakeland näkyvyys ja alueen markkinointi sekä konkreettinen kehittäminen (TEM Pro 
Lakeland)

/ Mahdollisuuksia toteuttaa jatkohankkeina esimerkiksi kalojen poikastuotantoalueita 
(Kalapuro/pumppaamovirtausten hyödyntäminen?) 



1. Suur-Saimaa

2. Läntisen Pien-Saimaan länsiosa

3. Läntisen Pien-Saimaan itäosa

4. Itäinen Pien-Saimaa

5. Lavikanlahti

6. Maavesi

A. Kutilan kanavan pumppaamo

B. Kopinsalmen pumppaamo

C. Käkeläntaipaleen virtausaukko

B A

C



VUOSINA 2018 – 2020 TEHDYT SELVITYKSET
/ Vedenlaatu- ja virtaamamallinnus, Suomen ympäristökeskus

/ Ympäristövaikutusten (YVA) tarveharkintapaketti ELY-keskuksen käsittelyyn, FCG 
Suunnittelu ja Tekniikka Oy

/ Arvio ekologisista vaikutuksista, Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy

/ Luontoselvityksiä, Ympäristökonsultointi Niemeläinen Oy

/ Kanavan ja pumppaamojen yleissuunnitelma, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy

/ Alustava arvio hoito- ja käyttökustannuksista, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy

/ Väyläluotaus Kutilan molemmin puolin 11 km, Meritaito Oy

/ Pohjoisen Pien-Saimaan luotaus, Meritaito Oy

/ Kutilan kanavan palvelumuotoilutarkastelu, opinnäytetyö XAMK

/ Verkkojen Eurooppa (CEF) –rahoitus & Kutilan kanava, Ohela Consulting

/ Liiketoimintasuunnitelma, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy

/ Kaksi gradua: liiketoimintamalli ja pohjaeläintutkimuksia



Kutilan kanava

Kokonaisbudjetti 15,5 M€
Sisältäen: Kutilan kanavan ja pumppaamon + Kopinsalmen 

Kokonaisbudjetti 15,5 M€
Sisältäen: Kutilan kanavan ja pumppaamon + Kopinsalmen 
pumppaamon + Käkeläntaipaleen virtausaukon sekä
Kanavan ylittävän sillan ja uuden tien.

Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmakirjaus:

yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.”

Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmakirjaus:
” Järvimatkailun edistämiseksi ja vesien laadun 

parantamiseksi voidaan toteuttaa kanavahankkeita
yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.”

Omarahoitus 5 M€

osalta 2,5+2,5M€

Omarahoitus 5 M€
Lappeenranta sekä Taipalsaari tehneet 

valtuustopäätökset omarahoituksen 
osalta 2,5+2,5M€

Rakentamisen aikainen yhteistyöRakentamisen aikainen yhteistyö
Lähikuntien tukipäätökset
Yritysten sekä säätiöiden avustukset
konseptipilotointi/myynnin 
edistäminen/liitännäishankkeet
Oppilaitokset
Yrittäjät



KUTILAN KANAVA
REALISTINEN VIHREÄ HANKE

Vesireitti Lappeenrannasta Suur-Saimaalle ja 

reittiin.

Vesireitti Lappeenrannasta Suur-Saimaalle ja 
Puumala/Mikkeli/Savonlinna lyhenee 16 km 
verrattaessa nykyiseen Päihänniemen kiertävään 
reittiin.

Turvallinen ja maisemallisesti upea reitti huviveneille 
sekä lähialueristeilyille.

Pien-Saimaan, erityisesti Maaveden, tila kohenee.

Toimintaedellytyksiä elinkeinoelämälle, viihtyvyyttä 

Lisää alueellista pito- sekä vetovoimaa. 

Toimintaedellytyksiä elinkeinoelämälle, viihtyvyyttä 
ja monipuolisia palveluita asukkaille ja matkailijoille. 
Lisää alueellista pito- sekä vetovoimaa. 

Arvioitu käyttö noin 5 000 sulutusta kaudessa.



SUUNNITTELUTILANNE
/ Kanavan ja pumppaamoiden yleissuunnitelmat valmiit

/ Kanavan ylittävän sillan ja tien esisuunnittelu valmis

/ Kaakkois-Suomen elinkeino- Liikenne- ja ympäristökeskus toteuttaa tie- ja 
siltasuunnitelman. Valmistuminen 12/2022. Seuraavana maastotutkimukset kevät/kesä 
2022 aikana.

/ Samalla tehdään täydentäviä maaperätutkimuksia suunnitellulla kanava-alueella sekä 
vesistössä. Kustannukset tarkentuu ja täsmentyy sekä saadaan lisätietoa maamassojen 
sijoittamiseen ja hyödyntämiseen.

/ Vesiluvan hakemussuunnitelma viimeisteltävänä. Lupahakemus jätetään 
aluehallintoviraston käsiteltäväksi kesä/syksy 2022. Käsittelyaika aluehallintovirastossa 
10-12kk.

/ Saukon ja viitasammakon osalta tehdään vielä kartoitus kevät/kesä 2022 aikana 

/ Käynnissä hankekokonaisuuteen liittyvien maa-alueiden käyttöoikeus/ lunastusneuvottelut



HANKKEEN KUSTANNUSARVIO
/ Hankkeen kustannusarvio on noin 15,5 miljoonaa euroa:

/ Kanava, kanavan ylittävä silta, tie sekä pumppaamo 11 M€

/ Kopinsalmen pumppaamo ja Käkeläntaipaleen virtausaukko 3,15 M€

/ Suunnittelukustannukset 1,35 M€



RAHOITUS:

/ Hankkeen rahoitusmalliksi esitetään mallia, jossa alueen omarahoitus on 1/3 ja valtion 
osalta 2/3. (TEM, LVM, YM ja MMM)  

/ Lappeenrannan kaupunki sekä Taipalsaaren kunta ovat jo päättäneet osallistumisesta 
hankekokonaisuuden suunnitteluun sekä rakentamisen rahoittamiseen yhteensä 5 
miljoonalla eurolla. 

/ Alustavan kartoituksen perusteella yksittäisiltä yrityksiltä, säätiöiltä sekä kunnilta on 
mahdollista saada tukilahjoituksia rakentamisen aikaisiin kustannuksiin. Mm. 
EkspSäätiöltä päätös 50 000€ tukisummasta. 

/ ELY-keskuksen myöntämää rahaa hankekokonaisuuden suunnitteluun on myönnetty 
yhteensä noin 290 000 €.



INVESTOINNIN VALTION RAHOITUS:
1. KOLMIKANTARAHOITUS: Kaksi ministeriötä (LVM ja TEM) sekä alueen omarahoitus. 

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31. 

• Kutilan kanavan sekä kanavan ylittävän sillan ja tien rakentamiseen 2M€

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 32.

• Kutilan kanavan sekä kanavan ylittävän sillan ja tien rakentamiseen 5 M€

2. KOLMIKANTARAHOITUS: Kaksi ministeriötä (YM ja MMM) sekä alueen omarahoitus.

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 35.

• Kutilan ja Kopinsalmen pumppaamoiden sekä Käkeläntaipaleen virtausaukon rakentamiseen 2,7M€.

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30.

• Kutilan ja Kopinsalmen pumppaamoiden sekä Käkeläntaipaleen virtausaukon rakentamiseen 0,4M€



KUTILAN KANAVAA TUKEVIA TOIMENPIDE KIRJAUKSIA HALLITUSOHJELMASTA

”Järvimatkailun edistämiseksi ja vesien laadun parantamiseksi voidaan toteuttaa kanavahankkeita yhteistyössä alueen toimijoiden 
kanssa.” 

”Laaditaan sisävesiliikenteen kehittämisohjelma ottaen huomioon elinkeinoelämän ja vesiensuojelun kannalta parhaat kohteet.” s. 117

” Toteutetaan harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän esityksen pohjalta vaikuttavuusarviointi ja muodostetaan 
toimenpideohjelma kokeiluineen elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämiseksi myös väestöään menettäville alueille.” s. 106

” Selvitetään poikkihallinnollisesti toteuttamiskelpoiset keinot monipaikkaisen elämän tukemiseksi sekä viedään eteenpäin säädösten ja 
käytäntöjen uudistamista tähän pohjautuen.” s. 106

” Vahvistetaan osana kestävän kasvun strategiaa alueiden, kuntien ja kaupunkien monimuotoista elinvoimaa.” s. 103

” Hyödynnetään matkailu- ja elämyspalvelujen sekä luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen mahdollisuudet uusien kehitysnäkymien 
avaamiseksi.” s. 106

” Edistetään kalastusmatkailun kehittymistä erityisesti valtion vesialueilla sekä sen aluetaloudellisten vaikutusten kasvua. Uudistetaan 
kalastusmatkailun toimenpideohjelma.” s. 127

” Panostetaan kalavesien hyvään hoitoon turvaamalla vesistöjen kunnostushankkeiden rahoitus sekä kalastonhoitomaksujen riittävä
maksukertymä. Lisäksi parannetaan kalastonhoitomaksujen vaikuttavuutta ja kohdentumista kalakantojen ja kalavesien ylläpitoon.” s. 
127

” Toteutetaan heikentyneiden elinympäristöjen tilan parantamisen toimintaohjelma.” s. 41



KUTILAN KANAVAA TUKEVIA TOIMENPIDE KIRJAUKSIA HALLITUSOHJELMASTA

” Pilotoidaan ekologisen kompensaation käyttöä esimerkiksi isoissa infrastruktuurihankkeissa ja arvioidaan saatujen kokemusten 
perusteella lainsäädännön uudistustarpeita. Ekologisella kompensaatiolla tarkoitetaan periaatetta, jonka mukaan luonnon 
monimuotoisuutta vaurioittavan toiminnan haittoja hyvitetään parantamalla heikentyneitä elinympäristöjä ja luomalla uusia 
toisaalla kuitenkin niin, että kompensaatio on viimesijainen vaihtoehto luontohaittojen vähentämisen jälkeen. Ennen 
kompensaatiomahdollisuuden käyttöä tulee kuitenkin minimoida alkuperäisen hankkeen ympäristöhaitat.” s. 42

” Toteutetaan vaelluskalahankkeita laajalla yhteistyöllä. Kalatalousvelvoitteita päivitetään viranomaistyönä.” s. 42

” Metsähallituksen luontokohteiden korjausvelkaa vähennetään suunnitelmallisesti vaalikauden mittaisella ohjelmalla ja korotetaan 
luontopalveluiden perusrahoitusta. Parannetaan luontomatkailun harjoittamisen edellytyksiä eri puolella Suomea.” s. 41

” Jatketaan tehostettua Itämeren ja vesiensuojelun ohjelmaa vähintään sen nykyisessä laajuudessa vaalikauden ajan vesien 
hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi.” s. 43

” Käynnistetään kansallinen matkailun ohjelmakokonaisuus, jonka avulla jatketaan matkailualan kestävää kasvua ja tuetaan 
matkailuyrittäjyyden lisääntymistä.” s. 101

” Vahvistetaan pk-yritysten edellytyksiä kasvuun, työllistämiseen ja investointeihin parantamalla yritysten tasaveroisia 
toimintaedellytyksiä, huolehtimalla verotuksen ennustettavuudesta ja markkinoiden kilpailullisuudesta.” s. 102


