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PIEN-SAIMAAN POHJOISOSAN VESISTÖN 
TILAA PARANTAVAN JA VESISTÖN KÄYTTÖÄ 
MONIPUOLISTAVAN KUTILAN KANAVAN JA 
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Etelä-Karjalan liitto käynnisti Kutilan kanavan toteuttamiseen tähtäävän suunnittelu- ja selvityshank-
keen huhtikuussa 2018. Hanke jatkui vuoden 2020 lokakuun loppuun saakka. Hankkeen vastuutoteut-
tajana toimi Etelä-Karjalan liitto, jonka tueksi perustettiin ohjausryhmä, jossa olivat edustettuina maa- 
ja vesialueiden omistajia, ELY-keskus, Lappeenrannan kaupunki, Taipalsaaren kunta, Lappeenrannan 
seudun ympäristötoimi, Lappeenrannan satamalaitos, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Rehulan 
seudun kylät ry. Varsinaisen hankkeen ulkopuolisena toimielimenä perustettiin Kutilan kanavan seu-
rantaryhmä, jonka tavoitteena on viedä Kutilan kanava pumppaamoineen rakennusvaiheeseen ja aina 
operointiin. Seurantaryhmässä on kansanedustajajäseniä, edustajia alueen kunnista, Etelä-Karjalan 
liitosta ja muista keskeisistä sidosryhmistä.

Hankkeen tavoitteet

Kutilan kanavan rakentamisen tavoitteena on sujuvoittaa vesiliikennettä eteläisellä Saimaalla ja luoda 
toimintaedellytyksiä eri elinkeinoille, kuten risteilytoiminnalle sekä majoitus- ja ravitsemuspalveluille. 
Kanavan yhteyteen on suunnitteilla pumppaamoratkaisuja, joiden avulla Suur-Saimaan vettä tullaan 
siirtämään Pien-Saimaalle, erityisesti rehevöitymisestä kärsivälle Maavedelle. Kanavahankkeella tulee 
siis olemaan myös merkittäviä vaikutuksia Pien-Saimaan vedenlaatuun ja sitä kautta virkistysarvoihin 
sekä alueen houkuttelevuuteen. Samalla toteutetaan vesipuitedirektiivin tavoitetta saattaa pintavedet 
hyvään ekologiseen tilaan.

Toteutuessaan Kutilan kanava avaa uuden Lappeenranta-Taipalsaari-Kutila-Suur-Saimaa -rengasreitin, jonka läheisyyteen sijoittuu useita 
retkisatamia ja luontokohteita.

Hankkeen tausta



Toimenpiteet

Laaditut selvitykset

• Kanavan ja pumppaamoiden yleissuunnitelma, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
• Vedenlaatu- ja virtaamamallinnus, Suomen ympäristökeskus
• Arvio ekologisista vaikutuksista, Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy
• Luontoselvityksiä, Ympäristökonsultointi Niemeläinen Oy
• Kutilan kanavan palvelumuotoilutarkastelu, opinnäytetyö XAMK
• Väyläluotaus Kutilan molemmin puolin 11 km, Meritaito Oy
• Verkkojen Eurooppa (CEF) -rahoitus & Kutilan Kanava, Ohela Consulting
• Ympäristövaikutusten (YVA) tarveharkintapaketti ELY-keskuksen käsittelyyn, FCG Suunnittelu ja  

Tekniikka Oy
• Pohjoisen Pien-Saimaan luotaus, Meritaito Oy
• Yhtiömuotoselvitys, yhtiöpapareiden laadinta, Lindblad & Co Oy
• Liiketoimintasuunnitelma, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
• Alustava arvio hoito- ja käyttökustannuksista, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
• Kaksi pro gradua: liiketoimintamalli ja Pien-Saimaan pohjaeläintutkimuksia

Hankkeen ensimmäisen työvaiheena oli listata Kutilan kanavan ja pumppaamoiden toteuttamisen kannal-
ta keskeiset tarvittavat selvitykset, kilpailuttaa niiden toteutus ja ohjata selvitystyöt valmiiksi. Hankkeen 
kuluessa kävi ilmi, että tarvittavien selvitysten ja suunnitelmien kirjo on varsin laaja. Aina kanavan, sillan ja 
pumppaamoiden yleissuunnitelmista YVA-tarveharkintapakettiin ja Kutilan kanavahanketta tulevaisuudes-
sa edistävän yhtiön perustamisasiakirjoihin saakka.

Havainnekuvat Kutilan kanavasta ja sillasta, lähde Kutilan video, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy.



Hankkeen tavoitteiden toteutuminen

Hankkeen vastuullisena toteuttajatahona ja aluekehitysviranomaisena Etelä-Karjalan liitto on tyyty-
väinen hankkeen tuloksiin, jotka vastaavat hankkeelle asetettuja tavoitteita. Laadittujen selvitysten ja 
suunnitelmien ansiosta Kutilan kanava on luvitus- ja rakennusvalmiudessa. Hankkeen mobilisoima oh-
jaus- ja seurantaryhmä ovat koonneet keskeiset tahot yhteen ja kanava on lähempänä toteutumista kuin 
koskaan yli satavuotisen valmisteluhistorian aikana.

Taipalsaaren kunta ja Lappeenrannan kaupunki ovat sitoutuneet valtuustopäätöksin lähtemään mukaan 
perustettavaan Kutilan kanava -yhtiöön ja varanneet kumpikin 2,25 miljoonaa euroa kanavainvestointiin 
vuosille 2022 ja 2023.  Kutilan kanava -yhtiön vähemmistöosakkaiksi on pyydetty Savitaipaletta, Lemiä, 
Imatraa, Ruokolahtea ja Puumalaa. Alueella on siis vahva tahtotila kanavan toteuttamiseen sekä valmius 
kattaa kolmannes rakentamiskuluista (5 M€). Jäljelle jäävää rahoitusosuutta (10 M€) tullaan hakemaan 
valtiolta.

Hankkeen kustannukset ja rahoitus
Valtaosa hankkeen budjetista käytettiin edellä listattujen selvitysten laatimiseen. Suurin tiedotukselli-
nen ponnistus oli hankeen esittely Vene 20 Båt -messuilla. Tästä syntyi messu-, majoitus- ja matkakuluja, 
mutta sijoitettuun summaan nähden näkyvyys oli varsin mittava. Palkkakuluja hankkeelle kohdennettiin 
kokonaisbudjettiin nähden maltillisesti. Tarkempi talouserittely on esitetty maksatushakemuksissa.

Hankkeen kokonaisbudjetti oli 200.000 euroa, josta jäi käyttämättä 174,97 euroa. Hanketta rahoittivat 
Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö, Taipal-
saaren kunta ja Etelä-Karjalan liitto.

Lisätietoja:
Etelä-Karjalan liitto  
Matti Vaittinen, ympäristöpäällikkö
matti.vaittinen@ekarjala.fi
+358 40 139 0173

Kutilan kannas, johon kanava tulee sijoittumaan. Kuva Arto Hämäläinen.


