
Tietaitos 	TIESUOLAIJS  JA POHJAVES!  

	

STA  \ 	lE  LA  1TÖ 	H J Ö  

	

) 	UOLA  
I  

.':  

Piirros sanomalehti Karjalaisesta  16.5.1991.  Piirroksen julkaisu- 
lupa  on  saatu.  

Te  ksti 

 2  Liitteet  

Sav.  

kie.k  

Joensuu  1991  

\c.  

Pohjois-Karja  Ian 
 tiepilri  



Ti&ajtos 
liehallituksen  kirjasto  

Doknro: 
Nidenro:  7'2i./  

r  



SISLLYSLUETTELO  

sivu  
1 	JOHDANTO 	 ........................................................ 1 
1.1 	TutKimuksen  tausta  
1.2 	Aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia  
1.2.1 	Tiesuolauksen  vaikutus pohiaveteen Salpausselän alueella  
1.2.2 	Tiesuolaus  ja  pohjavesi/I-Iämeen tiepiiri ......................... 2 
1.23 	Tiesuolauksen  vaikutus  vt  6:lla talousvesikaivojen kloridi- 

pitoisuuksiin  välillä Särkisalmi-Saari 
1.2.4 	Tiesuolauksen  vaikutus  Vt  6:lla talousvesikaivojen kloridi- 

pitoisuuksiin  välillä Niittylahti-Kesälahti  ..................... 3  

TUTKIMUKSEN TAVOITTEET  JA  RAJAUKSET  

3 	TUTKIMUKSESSA KXYTETY AINEISTO  ................................. 4 

4 	TUTKIMUSTULOSTEN TARKASTELU  

4.1 	Aikaisemmin tehdyn aineiston tarkastelu  

4.1.1 	Talvisuolan  käyttö  v. 1983  -  90 
4.1.2 	Kalsiunkloridin  käyttö  v. 1983  -  90  ............................. 5 

4.2 	Uuden tutkimusaineiston tarkastelu  
4.2.1 	Talvisuolan  käyttö pääteillämme talvikautena  90/91 
4.2.2 	Kommentit pääteiden talvisuolauksista ........................... 6 

4.3 	Piirin suolausmenetelmät  ja  -  kokeilut  
4.4 	Piirin sirottelukalusto ......................................... 7 
4.5 	Suolan käytön seuranta  
4.6 	Piirin suolavarastot ............................................ 8 

4.7 	Mitä lehdet kirjoittavat tiesuolauksesta  
4.7.1 	Tiepiirille  ryöpytystä suolan vähentämisestä  
4.7.2 	Suolaustutkimus  oli asenteellisesti tehty  
4.7.3 	Pukki  on  laitettu kaalimaan vartijaksi  .......................... 9 

4.8 	Pohjois -Karjalan pohiavesialueet  

4.9 	Pohjaveden kloridipitoisuudet  ja  niiden seuranta  ................ 10 

4.10 	Tiesuolan käytöstä aiheutuneet pohiavesi -  ja  kaivovesihaitat . . . .  11 

4.11 	Talvisuolan  käytön riskialueet .................................. 13 

4.12 	Yhteistyö vesi-  ja  ympäristöpiirin  kanssa  ....................... 15 

4.13 	Jatkotoimet 



1 

1 	JOHDANTO  

Li 	Tutkimuksen tauBta 

Tiesuola  on  eräs pohjavettä saastuttavista aineista. Toistuvasti käy -
tettvn  se  voi aiheuttaa nohiavesissä kioriciimärän kasvun, jonka suu-
ruus riippuu suolan käytön määrän lisäksi  mm. pohiavettä  muodostavan 
alueen koosta, pohiaveden päällä olevan maakerroksen paksuudesta  ja 

 laadusta, pohjaveden liikkeistä  ja  käytön määrästä, sekä tien sijain-
nista pohjavesialueeseen nähden. 

Liukkauden torjuntaan käytettävässä natriumkloridissa (NaOl)  ja  pääa-
siassa sorateiden kulutuskerroksen kunnossapitoon käytettävässä  kal

-siumkloridissa (CaCl2)  on  natriumin ja  kalsiumin osuus  n 1/3  ja  kiori-
din  osuus  2/3. Vesiliukoisina  ja  hyvin liikkuvina ioneina kioridit  kul

-keutuvat pohjavesiin  ja  vettä raskaarnpana rikastuvat pohiavesimuodostu
-mien  pohjalle, eivätkä sitoudu pohjaveden yläpuolisten kerrosten maa- 

hiukkasiin, kuten kalsium  ja  suurimmaksi osaksi myös  natrium.  

Kloridilla  ei sinänsä tiedetä olevan  kovin  haitallisia terveydellisiä 
vaikutuksia. Esimerkiksi päivittäisten aterioidemme yhteydessä saamme 
klorideja  6 000 - 12 000 mg, ruokasuolan käyttömäärästä  riippuen. Pie-
ninä määrinä  natrium ja  kloridi  ovat ihmisen elintoiminnoille suoras-
taan välttämättömiä. Korkeina pitoisuuksina  natrium  on  kuitenkin ihmi-
selle haitallinen  ja  aiheuttaa  min.  verenpaineen nousun. 

Vesijohdoissa  ja  vedenkäyttölaitteissa  on  jo  pienenkin kloridimäärän 
 (10 mg/I)  todettu aiheuttavan korroosiovaurioita, joten lähinnä tällä 

perusteella  on  lääkintöhallitus antanut kloridien suositeltavaksi enim-
mäispitoisuudeksi talousvedessä (juomavedessä)  100 mg/I.  Esimerkiksi 
WHO:n (Maailman Terveysjärjestö) vastaava sallittu enimmäispitoisuus  on 
250 mg/l.  

Tiesuolan käytössä todettuja  ja  odotettavissa olevia ympäristöhaittoja 
pyrkii tielaitos torjumaan  mm.  rajoittamalla sudan käyttöä,  paranta-
maIla suolausmenetelmiä  ja  suo jaamalla pohiavesiä tien kohdalla. 

Kun suolankäyttötutkimus rajataan koskemaan  vain pohjavesiä,  joudutaan 
piirikohtaisesti tutkimaan  mm. suolausmenetelmiä  ja  suolan käyttömää

-nä,  sekä selvittämään suolan vaikutukset pohiavesiln, määrittelemään 
likaantumisriskin alaiset pohjavesiesiintyniät,  suunnittelemaan suolan 
käytän  ja  pohjaveden kloridipitoisuuden seurantamenetelmät  ja  tarvit-
taessa myös pohjaveden suo jaamiskeinot.  

1.2 	Aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia  

1.2.1 Tiesuolauksen  vaikutus pohjaveteen Salpausselän alueella 

Tiesuolauksen  vaikutuksia pohiavesiln  on  tutkittu laajamittaisimmin 
tiehallituksen toimeksiannosta Salpausselän alueella. Tutkimus  on  tehty 
dosentti Jouko Soverin johdolla vesi-  ja  ympäristöhallituksen  vesien- 
ja  ympänistöntutkimuslaitoksella.  

Salpausselän alueella selvitettiin  min. 27 pohjavedenottoalueen kloridi
-pitoisuuden muutoksia  v. 1966 - 90,  sekä arvioitiin pitoisuuksien syy- 

yhteyttä tiesuolaukseen. 
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Tutkimuksen mukaan  on  pohjaveden kioridipitoisuus lisääntynyt Salpaus-
selän pohjavesialueilla, mutta noususta huolimatta kloridipitoisuudet 
ovat  vain 10-40  mq/l,  eivätkä siten yllä lähellekään suositeltavaa 
enimmäisarvoa  (100  mg/i). Kloridipitoisuudet  ovat kuitenkin selvästi 
nousussa sellaisilla alueilla, missä valtatien  ja  vedenottarnon  välillä 

 on  hvdraulinen  yhteys. 

Poikkeuksellisen korkeita kloridipitoisuuksia (maksimi  1 700  mg/i)  löy-
tyi kuitenkin niuutamista yksityisten omistamista kaivoista Parikkalas-
sa.  Näiden osalta Kymen tiepiiri  on  jo  ryhtynyt korjaamaan tilannetta. 

Tutkimuksen tehneen Soverin mukaan  on  pohjaveden kloridipitoisuuden  me -

diaaniarvo  Suomessa  1,5  mg/i  ja  vastaavasti sadeveden  0,7  mg/i.  

Eräänä yksityiskohtana  on  tutkimuksessa tarkasteltu myös pohjavesia-
lueiden likaantumisriskiä  ja  todettu  sen  olevan sitä suuremman, mitä 
suurempi  on  pobjaveden  keskimääräinen kloridipitoisuus,  veden  käyttö 
suhteessa esiintymän antoisuuteen, valtatieosuus suhteessa pohjavesia-
lueen kokoon  ja  vedenkäyttäjien  määrä.  

1.2.2  Tiesuolaus  ja  pohiavesi/Hämeen tiepiiri  

Tiesuolan vaikutusta pohjavesiin  on  tutkinut Hämeen tiepiirin alueella 
Insinööritoimisto LTT Oy Hämeen tiepiirin toimeksiannosta. 

Tutkimuksessa  on mm.  kerätty  72  pohjavedenottamosta  yhteensä  393  klori-
dipitoisuuden mittaustulosta  vuosilta  1980  -  90.  Esimerkiksi vuoden 

 1990  mittaustuloksista  kaksi oli poikkeavan suuria  (53  mg/i  ja  58  mg/i) 
 ja  muilta osin oli todettavissa, että pohjavesialueilla, joilla kulkee 

suoiattava päätie  alle  kilometrin etäisyydellä pohjavedenottamosta,  on 
 kloridipitoisuus  keskimäärin  15  mg/I  ja  alueilla, joilla suolattavaa 

päätietä ei ole,  on  kloridipitoisuus  keskimäärin  9  mg/i.  Samalla todet-
tiin, että suolapitoisuuteen vaikuttaa myös pääteiden varsilla tapahtu-
va muu toiminta, kuten viemäröimättömän asutuksen jätevesien maahan 
imeyttämineri. 

Lopputiivistelmänä  todetaan, että kloridipitoisuuksien keskiarvot eivät 
ole  1980  -  luvulla havaittavasti nousseet, mutta kloridipitoisuuksien 
seurantaa  on  syytä jatkaa erityisesti pohjavesialueilla, joiden ntoi-
suus  on  pieni  ja  suolattava  tie  kulkee pituussuunnassa alueen yli.  

1.2.3  Tiesuolauksen  vaikutus  vt  6:lla talousvesikaivojen kloridipitoisuuksiin 
 välillä Särkisalmi -  Saari  

Tutkimuksen  on  tehnyt Soverin tutkimukseen liittyen Kymen tiepiiri vuo-
sina  1990 -91.  Näytteet  on  otettu kolmestakymumenestä  Vt  6:n  varrella 
sijaitsevasta talousvesikaivosta, väliltä Särkisalmi -  Saari.  Kaivot 
ovat lähes poikkeuksetta olleet  alle  100 mm  päässä valtatiestä. 

Yli sadan milligramman kloridipitoisuuksia  on  tutkimuksessa todettu yh-
dentoista kaivon  vedessä,  vaihteluvälin  ollessa  110  -  1 700  mg/i  ja 

 keskiarvon  473  mg/i. 

Talvisuolan käyttömäärät  ovat vuosina  1981 -90  nousseet  ko.  tieosuudel
-la  tiekilometriä  kohden laskettuna  6  tonnista  14  tonniin. Tosin  v. 88 

-89 on  suolaa käytetty enemmän, eli  n. 16  t/tiekm. 
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Selvää riippuvuutta kloridipitoisuuden  ja  kaivon etäisyyden välillä 
valtatiestä ei ole tuloksissa todettavissa. Suurimmat kloridipitoi-
suusarvot  on  kuitenkin mitattu muutamaa poikkeusta lukuunottamatta lä-
hinnä tietä olevista kaivoista,.  

1.2.4  Tiesuolauksen  vaikutus  Vt  6:lla talousvesikaivojen kloridipitoisuuksiin 
 välillä Niittylahti - Kesälahti. 

Pohjois-Karjalan vesi-  ja  ympäristöpiiri  on  tutkinut Soverin tutkimuk-
seen liittyen  vt  6:n  varrelta väliltä Niittylahti - Kesälahti  12  ta

-lousvesikaivon  ja  yhden pohjavesilähteen  veden  laadun  V. 1990 (lute 1)  

Talousvedelle  on  lääkintöhallitus antanut tietyt terveydelliset laatu-
vaatimukset  ja  laatutavoitteet.  Esimerkiksi talousveden sisältämille 
bakteereille  ja  tietyille kemiallisille aineilie  on  annettu suurimmat 
hyväksyttävät pitoisuudet. Näiden joukossa ovat myös kioridit, joiden 
esiintyminen  vedessä  voi olla seurausta tiesuolan käytöstä, etenkin  jos 

 kaivo  on  lähellä tietä. 

Kaikki  em.  kaivot ovat enintään  60  m:fl  etäisyydellä tiestä  ja  vesiana-
lyysituloksia,  joiden joukossa ovat myös kioridipitoisuustiedot,  on 

 jokaisesta kaivosta yksi  tai  kaksi. Pohjavesilähde  on  Onkamossa,  n. 500 
 m:n  päässä  vt  6:lta.  

Viimeisimmässä tarkastuksessa  (19.-20.11.90)  kloridipitoisuudet  vaihte-
livat välillä  1,0  -  47,0  mg/l,  keskiarvon ollessa kaivovesien osalta 

 16,0  mg/i.  Em.  tarkkailuun 	sisältyi Marja-Leena Toivosen kaivo, joka 
sijaitsi  25  m:n  päässä tiestä  ja  jossa kloridipitoisuus oli  150  mg/i 

 20.11.90.  Kaivon omistajalle kustansi piiri vesijohtoliittymän, joten 
kaivon vettä ei enää juoda, eikä  veden  laatua tarvitse välttämättä 
tarkkailla. Toivosen kaivo Haavanpäässä  on  täten  jätetty pois liittees-
tA  1.  

Samoin eräälle toiselle kaivon omista  jalie,  eli  Lauri  Hakaselle  kustan- 
si  piiri uuden kaivon kauemmas tiestä, koska kloridimäärä oli tässä  13 

 m:n  päässä tiestä olevassa kaivossa esim.  10.4.90  =  271  mg/i.  

2 	TUTKIMUKSEN TAVOI'11'hLT  JA  RAJAUKSET 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää: 

-  mitä muiden tutkimuksista ilmenee tiesuolauksen vaikutuksesta poh-
javesiin 

-  piirin tiesuolan käyttöä yleensä  ja  erityisesti talvisuolan käyttöä 
valta-  ja  kantateillä  talvikautena  1990 -91  

-  piirin sirottelukalusto, suolausmenetelmät  ja  -  kokeilut 

- suolan käytön seuranta 

-  piirin suolavarastot 

-  mitä lehdet kirjoittavat tiesuolauksesta 

-  P-K:n  pohiavesialueet 

-  Pohjaveden kloridipitoisuudet  ja  niiden seuranta 
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-  arat pohiavesialueet 

-  tiesuolan käytöstä aiheutuneet pohiavesi -  ja  kaivovesihaitat 

-  yhteistyö vesi-  ja  ympäristöpiirin  kanssa 

- atkotoiTnnniteet  

3 	TUTKIMUKSESSA KXY1'h'r1Y AINEISTO 

* Tiesuolauksen  vaikutus pohjaveteen Salpausselän alueella (Tielaitok
-sen  selvityksiä  no 21/1991)  

* Tiesuolaus  ja  pohiavesi (Tielaitos/Hämeen piiri/Insinööritoimis-
to  ETT  Oy  1991)  

*  Kymen  ja  Keski-Pohjanmaan piireistä,  P-K:n  vesi-  ja  ympäristöpiiris
-ta,  kuntien terveystarkastajilta  ja  Joensuun kaupungin elintarvike- 

laboratoriosta saatu aineisto 

*  Lääkintöhallituksen yleiskirie  no 1977(12.12.1990)  

* Kalsiumkloridin  käyttö kevätpölynsidonnassa (Insinöörityö/Harri  Haan - 
tio  1990)  

*  Piirin yleisten teiden kunnossapito  1990 
 (ATK-raporttien toteutumatieto  ja)  

* Tiemestareilta  erikseen tätä tutkimusta varten pyydetyt tiedot  tal
-vikauden  90/91  tiesuolan käytöstä  ja  eräistä muista suolaukseen liit-

tyvistä seikoista 

*  Pohjaveden suo jaus tien kohdalla (Tiehallitus/Kehittämis-
keskus  1991)  

* Pohiavedenpinnan  ja  huokosvedenpaineen  mittaaminen (SGY ry/1987) 

*  Pohjaveden suojelu tien kunnossapitotöissä (TVH  743934/1985) 

4 	TUTKIMUSTULOSTEN TARKASTELU  

4.1 	Aikaisemmin tehdyn aineiston tarkastelu  

4.1.1  Talvisuolan  käyttö  v. 1983  -  90  

Piirin kunnossapidon toteutumatietojen perusteella  on  talvisuolan  käyt-
tö lisääntynyt  P-K:n  piirissä  v. 83-90  kolminkertaiseksi. Etenkin kolme 
viimeisintä vuotta ovat vauhdittaneet tätä kehitystä, jolloin liukkau-
den  tor  juntaa  on  tehostettu  ja  vilkkaimmin liikennöidyt päätiet pyritty 
pitämään suolan avulla sulana läpi  talven  (  lute 2).  Käytännössä tämä 
näkyy suolan käytön lisääntymisenä etenkin Joensuun, Kiteen  ja  Viini- 
järven tiemestaripiireissä  (lute 3).  Piirin vuotuinen talvisuolan kes-
kimääräinen käyttömäärä  on  ollut  v. 90  kestopäällystettyä tiekilometriä 

 kohti laskettuna  n. 6,4  tonnia.  
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P-K:n  tiepiirissä  oli talvikautena  1989-90  sulana  pidettävää talvihoi-
toluokan  I  tiestöä  n. 300 km.  Talvikautena  1990-91  sitä oli enää viral-
lisesti  134 km (45  ),  mutta epävirallisesti ilmeisesti enemmän, koska 
Kiteen tiemestaripiirillä näyttää olevan vaikeuksia talvihoitoluok-
kaan  II  siirtymisessä  

Tänä vuonna tulee piirissä suolan käyttö todennäköisesti hieman vähene-
mään vuoteen  90  verrattuna. Näin  on  syytä otaksua ainakin Joensuun, 
Juuan, Lieksan  ja  Nurmeksen tieinestaripiirien osalta  (lute 4).  Osit-
tain tähän kehitykseen vaikuttaa piirin uusiutuva liukkaudentorjuntaka-
lusto  ja sen  myötä uudet suolausmenetelmät.  

4.1.2  Kalsiumkioridin  käyttö  v. 1983  -  90  

Tarkasteltaessa kalsiumkioridin käyttöä  v 1983  -  90 (lute 5) on to-
dettavissa  kokonaismäärän pienentyneen  n. 1200  tonnia  eli  26  .  Vastaa-
vana aikana  on  soratieverkon  pituus pienentynyt  685 km,  eli  21  .  Kai-
siumkioridin  vuotuisissa käyttömäärissä t/tiekm  on  täten  tapahtunut 
pientä laskua  (n. 100  kg/tiekm)  ja  on  vuotuinen kalsiumkioridin keski-
määräinen käyttömäärä nykyään soratiekilometriä kohti laskettuna  n. 1,3 

 tonnia.  Tiemestaripiireittäin  tarkasteltuna  on  kalsiumkloridin  käyttö 
vähentynyt eniten Juuan  ja  Uirnaharjun tiemestaripiireissä  (lute 6).  

Kalsiumkloridin  käyttöä kevätpölynsidonnassa  on  tutkinut kesällä  1989 
 insinöörityönään  ins,  oppilas Harri Haantio Tohma järven tiemestaripii-

rissä. Tutkimuksessa  on  tarkasteitu kevätpölynsidonnan kalsiumkioridi
-määrän (kg/rn3 ) vaikutusta sorakulutuskerroksen kesäkuntoon  ja  todettu, 

että  15  -  20 	vähennykset laitoksen ohjeellisiin suolamääriin (TVH 
743939/sorateiden kunnossapito, taulukko  4)  ovat mandollisia, ilman et- 
tä ajoradan kunto tästä välttämättä huononee. Esimerkiksi  15 	vähennys 
kalsiumkloridisuolan ohjearvoissa toisi piirissä  n. 600 000  mk:n vuosi- 
säästön.  

4.2 	Uuden tutkimusaineiston tarkastelu  

4.2.1  Talvisuolan  käyttö pääteillämine talvikautena  90/91  

Liitteessä  7 on  tarkasteltu tiemestaripiirien talvisuolan käyttöä tal-
vikautena  90/91.  Tiedot  on  saatu tiemestareilta hoitoluokittain eritel-
tyinä. Ongelmana  on  lähinnä ollut käytetyn suolamäärän selvittãminen 
tonneina, koska suolamäärät joudutaan suurimmaksi osaksi määrittelemään 
kuutioina  ja  muuttamaan oikeaksi katsottua kerrointa käyttäen tonneik-
si.  

Suolan käyttöä  on  pyritty tarkastelemaan valtateillämine kokonaisvaltai-
sesti yli tiemestaripiirien rajojen pohjois-eteläsuunnassa  ja  itä-iän-
sisuunnassa. Hoitoluokkia ei ole merkitty näkyviin, mutta ne ovat  ar

-vattavissa  muutoinkin esim. käytettyien suolamäärien perusteella. Poik-
keuksena kuitenkin Kiteen tiemestaripiiri. 

Liitteessä  8 on  esitelty talvisuolan käyttö pääteidemme jatkeilla. Il-
menee poikkeuksetta, että naapurimme ovat suolanneet osuuksiaan meitä 
vähem.män  ja paria  poikkeusta lukuunottamatta selvinneet talvesta myös 
vähäisemmillä suolauskerroilla. 



Liitteessä  9 on  esitetty liitteen  7  tulos  pääteiden  osalta pelkistetty-

nä  ja  yksinkertaistettufla kaaviona,  piirtämällä kaikki  tie  jaksot saman 
pituisiksi. Vastaavasti liitteessä  10 on  sama tilanne kuin edellisessä- 

kin  liitteessä, mutta tiejaksojen suolamäärien  ja  suolauskertojen  li-
säksi ovat näkyvissä myös suolattavien jaksojen keskimääräiset liiken- 
nemäärät (KVL -  90).  Vastaava talvikauden liikennemäärä  on n. 85 

 näistä esitetyistä vuoden keskimääristä. 

Hajontaa sekä suolausmäärissä että suolauskerroissa  on pääteillämme  ai-

ka paljon. Ongelmallisin  on  Kiteen tiemestaripiiri, missä suureen suo-
latarpeeseen katsotaan olevan syynä  mm.  pieni liikennemäärä, jolloin 
polanteen sohioutumista joudutaan nopeuttamaan suuremmalla suolamääräl

-lä.  Edelleen kuiva suola, jolloin hukka voi olla jopa  80 	ja  suolan 
rakeisuuden vaihtelut , jolloin hienorakeista suolaa joudutaan käyttä- 
mään  10  ...  20 	enemmän. Myös aamuliukkauden torjunta lumisateen aika- 
na lisää suolamenekkiä.  

Em.  muuttujien vaikutusta talvisuolaukseen ei liene vielä selvitetty 
 kovin  yksityiskohtaisesti. Toisaalta saattaisi olla esim. talviliiken-

nemäärät huomioon ottaen tarpeetonta pyrkiä Kiteen tiemestaripiiriSSä 
polanteista vapaaseen ajorataan. Esimerkkinä vaikka Juuan, Lieksan  ja 

 Uimahariun  tiemestaripiirit  (lute 10).  Kiteen tmp:n pienehköt suolaus-
kertamäärät viittaavat siihen, että suolauskertoja  on  pyritty korvaa-
maan ylisuurilla kertasuolamäärillä.  On  kuitenkin vallalla näkemys, et-
tä ylisuuria kertasuolamääriä ei kannata käyttää, koska liikenne pois-
taa suolan suurimmaksi osaksi  mm.  veden ja  sohjon  mukana. 

Liitteistä  11 - 12  ilmenee suolan käyttö kuukausittain eriteltynä  val-

tatiellä  6/18.  Siellä missä suolaa  on  tarvittu  koko talven  ajan,  on  sen 

 käyttö jakautunut syyskaudelle  90  ja  kevätkaudelle  91  likimain  50/50 . 

Otaksuisi  että esim, syksyllä mustan jään aikaan ei suolan kertamääris-
sä  olisi  kovin  suuria eroja, ellei sitten  musta  jää  esiinny tiejaksoil-

la vain  paikallisesti.  

4.2.2 Kommentit pääteiden talvisuolauksista 

Pääteillä  käytetyt suolamäärät talvikautena  90/91  noudattavat pääosin 
liikennemääriä  (lute 10),  kuten ilmeisesti tulee ollakin. Tosin perus-
teita poikkeamillekin (Kitee) tuntuu löytyvän. 

Jatkossa talvisuolan käyttö tulee vähenemään  mm.  uusiutuvan liukkauden - 

tor juntakaluston  ja  uusien työmenetelmien ansiosta. Samalla toimenpide- 
valmius  ja  niiden ajoitus paranee  mm.  kehittyvän  sää-  ja  kelihavainto-

järjestelmän ansiosta. 

Ongelmana  on  käytetyn suolamäärän selvittäminen, koska suolaerien  pun-

nitusmandollisuudet  puuttuvat monin paikoin.  

4.3 	Piirin suolausmenetelmät  ja  -kokeilut 

Piirin suolausmenetelmät ovat olleet lähinnä kalustosta johtuen perin-
teisiä kuivasuolausmenetelmiä. Talvikautena  90/91 on  kuitenkin käytetty 
muutamassa tiemestaripiirissä kostutettua suolaa  ja  liuossuolaustakin 

 on  kokeiltu, vaikka varsinaista erikoiskalustoa ei tähän olekaan. 

Uimaharjun tiemestaripiirissä  on  talvikautena  90/91  tehty vertaileva 
tutkimus kostutettu suola/kuiva suola  ja  suolaliuoshiekka/kuivasuola 

 hiekka. Näistä tutkimuksista laatu tiemestari erillisselvityksen. 
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Jatkossa tulee kuivana levitettävä suola jäämään pois käytöstä  ja  pää - 
menetelmänä tulee olemaan suolaus kostutetulla suolalla, sekä syksyisin 

 ja  keväisin mustan jään aikaan suolaus liuossuolalla  

	

4.4 	Piirin sirottelukalusto 

Piirissä  on kalustokirianpitoraportin 30.4.91  mukaan suolan sirotteluun 
soveltuvaa kalustoa seuraavasti: 

-  Weisser KA-sirotteluautomaatteja ...................4 kpl 

-  Weisser KA-sirottelulaitteita,  joissa  
on  myös suolan kostutuslaitteet .................... 2 

- Hinattavia KA-sirottelulaitteita (Epoke) .......... 11 

- KA-perälautasirottimia (Siro-Kopo,  Ajo) .......... 65 

- Runkokiinnitteisiä KA-sirottelulaitteita (Salo) . . . 1 

Traktorisirottelulaitteita (Epoke,  Salo) ..........12 

Sirottelulaitteille  asetettu  ja  keskeisiä vaatimuksia ovat käyttövarmuus 
 ja  käsittelyn heippous, pienet käyttö-  ja  pääomakustannukset, työ-  ja 

 liikenneturvallisuus,  sekä sirotemäärän mandollisimman tarkka säätä. 
Tässä suhteessa parhaan tuloksen takaavat  em. Weisser-sirotteluautomaa-
tit,  jotka antavat tien  pinta-alayksikköä  kohti etukäteen valitun  va-
kiosirotemäärän (g/m 2 ), työnopeudesta  ja  sirotteluleveydestä  riippumat-
ta.  Var  jopuolena  ovat suuret pääoma-  ja  käyttökustannukset. 

Piirillä  on  tilauksessa kaksi suolan kostutuslaitetta  Weisser KA-sirot-
teluautomaatteihin  ja  kaksi suolan kostutuslaittein varustettua Ajo - si -
rotinta.  Lisäksi  on  sovittu, että Kiteen tiemestaripiiriin otetaan  ko

-keiltavaks!  ensi talveksi lautassirottimella  ja  kostutuslaitteella  va-
rustettu Antti Rannan konepajan valmistama Aio-sirotinprototyyppi. 

Varsinaisia liuossuolauslaitteita ei piirissä ole, mutta erilaisin  ti-
lapäisjärjestelyin on  voitu levittää myös liuossuolaa.  

	

4.5 	Suolan käytön seuranta 

Tiemestaripiirien  vuotuinen suolan käyttö  on  todettavissa litteroilta 
 9160 (suolaus)  ja  9420 (pölynsidonta). Litteralla 9150 (hiekoitus)  suo-

lat  sisältyvät hiekoitushiekan tonneihin. Tieinestarit pitävät kuitenkin 
omaa kirjanpitoaan myöskin tämän suolahiekan suolan osalta. Tällöin 
tiemestariplirin vuotuinen suolan kokonaiskäyttö  on  todettavissa  ja 

 verrattavissa esim. varastokirjanpitoon. Ongelmana  on suolamäärien  sel-
vittäminen tonneina, koska ne joudutaan vielä suurelta osin arvioimaan 
kuutioina. 

Pohjavesien kloridimääriä  tarkkaillaan jatkossa kaikilla pohjavedenot-
tamoilla, joten talvisuolan vuotuinen käyttö ainakin päätiestöllä olisi 
hyvä tietää nykyistä tarkemmin paikannettuna (ks.  lute 7),  koska on-
gelmatkin tulevat olemaan pohjavesialuekohtaisia. 



Tiemestarin kannattaa seurata suolamääriä gin 2  ja  t/tiekm  jokaisen suo-
lauskerran osalta erikseen  ja  täydentää näitä tietoja esim. päiväkir-
jassaan paikallisilla olosubdetiedoilla. Tarvittavat lãhtötiedot voi 
kirjata ylös viime talviseen malliin suola-auton kuljettaja (ks.  lute 
13).  Tästä kirjanpidosta ilmenee suolattavat tieosat hoitoluokittain, 
suolauskerrat  ja  suolamäärät.  

	

4.6 	Piirin suolavarastot  

P-K:n  tiepiirissä  on irtosuolavarastoina ns. kevythalleja (trevirahal-
leja)  5 kpl,  eli Joensuussa, Kiteellä, Lieksassa, Polvijärvellä  ja Ko- 
vero  ssa.  

Myös irtosuolavarastoina käytettäviä hiekkalatoja  on 2 kpl,  eli Nurmek-
sessa ja  Kiteellä. 

Varastot ovat katettuja  ja  asfalttipohjaisia.  Kaikissa varastoissa  on 
 lisäksi sisäpuoliset umpikaivot. Piirin mielestä irtosuolan varastointi 

näissä tiloissa ei aiheuta vaaraa pohiavesille. 

Piirissä  on  kaksi kalliosiiloa, joissa  on  myös suolasiilot eli Juuassa 
 ja  Enossa.  Myös Ilomantsiin  on  jo  varaus kalliosiilolle. 

Irtosuolan tilapäisvarastoina  on  jossain määrin käytetty entisiä  katet- 
tuja  säkkisuolavarastoja,  ei kuitenkaan pohjaveden ottoon varatuilla 
alueilla. 

Kalsiumkioridia  toimitetaan piiriin osin myös vesitiiveissä jättisä-
keissä  ja  säilytetään taivasalla telojen päällä. Pohjavesihaittoja ei 
näistä pohjavesialueiden ulkopuolella olevista säkkisuolavarastoista 
katsota aiheutuvan. 

Suolavarasto jen tarveselvitys  ja  rakentamisen toteuttamissuunniteima 
laaditaan piirissä vielä tämän vuoden kuluessa.  

	

4.7 	Mitä lehdet kirjoittavat tiesuolauksesta  

4.7.1 Tiepuirille  ryöpytystä suolan vähentämisestä 

Sanomalehti Karjalaisessa  28.1.91  julkaistussa artikkelissa todetaan 
piirikonttorin  ja  tiemestaripiirien  saaneen talvella  90/91  tavanomaista 
enemmän vihaisia yhteydenottoja tiesuolauksen vähentämisestä. Suolaa-
mattomuudesta  on  lehden mukaan piiri saanut kiitostakin, joten tilan-
netta ei ole koettu pelkästään kielteisenä. 

Liikkuvan poliisin mielestä  on P -  K:n  teillä tapahtunut tieltäa  jo ja 
 suolaamattomj.iia tieosuuksilia  hieman tavanomaista enemmän. Liukkaita 

teitä ovat lehden mukaan olleet  Vt  18  välillä Kontiolahti - Juuka  ja 
 Polvi järven  tie.  Ainoa hukkaan kehin aiheuttama vakava onnettomuus  on 

 sattunut jouluna Outokuinmussa  (Mt 504/Ulla -  Outokumpu).  

4.7.2 Suolaustutkimus  oli asenteehhisesti tehty 

Pääkirjoituksessaan sanomalehti  Karjalainen  kommentoi  (8.5.91)  piirin 
tekemää palvelukuva-  ja  palvelutasotutkimusta  suolan käytön osalta  ja 

 toteaa, että suolaustutkimus oli asenteelhisesti tehty. 



Teksti kertoo, että ilman varauksia esitetyn kysymyksen yhteydessä  60 
 vastaa jista vastusti sudan käyttöä. Lisäkysymysten yhteydessä vastaa-

jia peloteltiin  sillä,  että suolauksen lopettaminen aiheuttaa tienpin-
tojen raiteistumista  ja  lisää liikenneonnettomuuksien määrää. Mitä an-
karampia nämä pelottelut olivat, sitä pienemmäksi supistui suolauksen 
vastustajien määrä. 

Lenden mieiesta  olisi pitänyt teflciä myos seiaisia Kysymyksiã, joissa 
olisi viitattu suolauksen haittoihin. Suolaushan heikentää näkyvyyttä 

 ja  aiheuttaa siten onnettomuusvaaran lisääntymisen, kuluttaa autojen 
rakenteita  ja  aiheuttaa ympäristölle vakavia haittoja. 

Lopputiivistelmänä  lehti toteaa, että tiepiirin tulisi keskittyä sel-
laiseen teiden talvikunnossapitoon, joka estää raiteistumisen  ja  muut 
haitat ilman ihmisille, luonnolle  ja  autoille aiheutuvia vaaroja  tai 

 vahinko  ja.  

4.7.3  Pukki  on  laitettu kaalimaan vartijaksi 

Helsingin Sanomien yleisönosastossa kirjoittaa Raimo Pöllänen  (6.6.91) 
 vesi-  ja  ympäristöhallituksen toteavan tiehallituksen tilaamassa  pohja-

vesitutkimuksessa, että tiesuola  on  pilannut Salpausselän pohiavedet. 
Suolaus  on  lopetettava vesi-  ja  ympäristöhallituksen  mielestä,  tai tie-
penkat  suo jattava niin hyvin, ettei suolaa pääse maaperään. 

Kirjoittajan mielestä pohiavesien suo  jaaminen  tiehallituksen suunnitte-
lemalla  tavalla ei tule onnistumaan, vaan haitalliset aineet tulevat 
pilaamaan pohjavedet. Vesilakia  on  kirjoittajan mielestä muutettava si-
ten, että teiden  ja  muiden suurten rakennelmien rakentaminen pohiave -
sialuellie kielletään.  

4.8 	Pohjois-Karjalan pohjavesialueet 

Tärkeitä pohjavesialueita, jotka ovat käytössä,  tai  käyttöön varattuja, 
 on  Pohjois-Karjalassa vesi-  ja  ympäristöpiirin ns.  vanhan luettelon mu-

kaan  51 kpl.  Tärkeisiin pohjavesialueisiin  on  tällöin luettu  min,  esiin-
tymät, joita käytetään,  tai  tullaan käyttämään vuoteen  2000  mennessä 
vähintään  200  asukkaan vesilaitoksen  veden  hankintaan. Näistä pohiave -
sialueista  on  toimitettu tiemestaripiireihin karttakopiot, ilmeisesti 

 v. 1982.  Joka tapauksessa nämä kartat ovat olleet käytettävissä  v. 
1986,  jolloin tiemestarit ovat  mm.  tehneet TVH:n ohjeiden mukaisen sel-
vityksen kunnan pohjavesialueilla olevista tieosuuksista. 

Pohjavesialueet  on  merkittävä vedenottamon valuma-alueen , eli kauko-
suo javyöhykkeen rajalta alkaen, maastosta riippuen  100 - 200 m:n  välein 
tien molemmin puolin,  n. 10 m:n  etäisyydelle ajoradan reunaviivasta 
asetetuin Pohjavesialue - merkein, joiden kuvataso  on  tien suuntai-
nen. Lähisuoiavyöhykkeellä merkkiä täydennetään 'Lähisuo  ja-alue-  tai 

 sos-hälytysnumerokilvellä.  Näiden merkkien asettaminen  on  kunnan  tai 
vesiosuuskunnan  vastuulla. Kaikkia Pohjois-Karjalan pohiavesialueita ei 
ole kuitenkaan merkitty, koska niille ei ole haettu vesioikeudelta suo-
ja-aluepäätöstä. Tämä voi johtua  mm.  maanomistajan vastustuksesta. 
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Pohjavesialueiden  kartoitus-  ja  luokitusohjeet  on  uusittu  v 1990  (ve-
si-  ja  ympäristöhallitus)  ja  näiden uusien ohjeiden mukainen kartoitus- 
ja  luokitustyö  on  parhaillaan käynnissä Pohjois-Karjalan läänissä  ja 
sen  toteuttaa vesi-  ja  ympäristöpiirL  Työ tehdään pääasiasBa kartta- 
ja  maastotarkasteluna,  sekä muun käytettävissä olevan ainaiston perus-
teella  ja  pyritään saamaan valmiiksi vuoden  91  loppuun mennessä. Tämän 
valtakunnallisen selvityksen takarajana  on  vuoden  93  loppu. 

Uudessakin kartoituksessa  ja  luokituksessa  säilyy käsite tärkeä pohja- 
vesialue, joten muutokset lienevät lähinnä uusien pohjavesialueiden 
suojavyöhykerajojen määrityksiä. 

Vesi-  ja  ympäristöpiiri  toimittaa tiepiirille yhden  kopion  tästä val-
mistuvasta selvityksestä  ja  siihen sisältyvistä pohiavesialuekartoista. 
Niistä otetaan tarvittavat jäljerinökset tiemestaripiireille.  

4.9 	Pohjaveden kloridipitoisuudet  ja  niiden seuranta 

Pohjaveden terveydellisen laadun valvonta kuuluu kunnissa terveyslauta-
kunnan valtuuttamalle henkilölle, joka  on  Pohjois-Karjalassa poikkeuk-
setta kunnan terveystarkastaja. Pohiavesinäytteet tutkitaan Joensuun 
Elintarviketutkimuslaitoksen  kemian  osastolla  ja  toimeksiantaja  määrit-
telee mitä vesinäytteistä tutkitaan. Lääkintöhallituksen yleisohieen 
mukaan  min.  pohjaveden kloridipitoisuuden määritys ei ole pakollista  ja 

 tästä johtuen lähimainkaan kaikki terveystarkastaiat eivät ole sitä 
selvityttäneet 

Liitteessä  14 on  tiedot pohiavesiottamoiden  veden  kloridipitoisuuksista 
 siltä osin, kuin niitä  on  selvitetty. 

Lääkintohallituksen yleiskirieen nro  1977/12.12.1990  mukaan tulee kun-
tien terveyslautakuntien laatia yhteistoiminnassa vesilaitosten kanssa 
tämän vuoden loppuun mennessä pohjavesien laitoskohtainen valvontatut-
kimusohjelma, joka ottaa huomioon paikalliset olosuhteet  ja veden  laa-
dun tarkkailun tarpeet. 

Pohjaveden  ja  vesi johtoveden laadun valvonta käsittää  24  mikrobiologis- 
ta  sekä fysikaalis- kemiallista määritystä, joita kaikkia ei kuitenkaan 
tarvitse tehdä joka kerta  ja  joista  8 on  harkinnan varaista. Näiden 
joukossa  on  myös kloridi. Kaikki terveystarkastajat ilmoittivat kuiten-
kin poikkeuksetta antavansa jatkossa ainakin kerran vuodessa sellaisen 
tutkimustoimeksiannon, johon sisältyy myös pohjaveden kloridipitoisuu

-den  määritys. 

Ein.  yleiskirjeen mukaan tulee pohjavesi tutkia tarpeelliselta osin vä-
hintään neljä kertaa vuodessa  ja  jatkuvan valvonnan alaisen talousveden 
tutkimustulokset  on  oltava sekä terveyslautakunnan että kyseisen vesi-
laitoksen  tai  vedenottamon  omistajan tiedossa. Käytännössä nämä tiedot 
ovat kunnissa ainakin terveystarkastajilla  ja  vesi-  ja  ympäristöpiiris

-sä,  joka saa tiedoksikappaleet kaikista tutkimustuloksista. 

Näitä tutkimustuloksia kertyy vuodessa  P-K:n  vedenottamoilta  lähes  200 
 kpl,  joten viisainta lienee, että joku käy piirikonttorilta kerran  pari 

 vuodessa selaamassa vesi-  ja  ympäristöpiirissä  nämä tutkimusselostejäl-
jennösmapit  ja  keräilee  sieltä kloriditiedot. Mitään atk-pohjaista  tal-
lennusjärjestelmää  ja  tiedostoa  ei ainakaan vielä ole käytettävissä. 

Tiepiiri  voi tehdä kloridipitoisuustietojen taltioimiseksi  ja  tarkkai-
lemiseksi  oman muistivihkon, johon tiedot kerätään esim. kunnittain  ja 

 pohjavesialueittain. 
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Kohdassa  1.2.4 on  todettu, että vesi-  ja  ympäristöpiirillä  ort vt  6:n 
 varressa yhdentoista talousvesikaivon  ja  yhden pohiavesilähteen  veden 

 laatu tarkkailtavana.  P-K:n  piiri saa tiedot kloridipitoisuuksista aina 
kun näytteitä  on  otettu. Muita kaivoja ei  P -K:ssa  ole tarkkailtavana, 
mutta  jos  kaivon omistajat toivovat kunnan terveystarkasta ian  tai  vesi- 

rnristöpiirin  ottavan näytteitä kaivovedestään (otettu muutamia) 
 ja  näytteet antavat viitteitä KaiVoVeQen epdpuntauu5La, vuiQadu Kaitu  

ja  ottaa lisää tarkkailtavaksi. Erikseen  on  sitten harkittava, onko 
tiesuola syynä  veden  laadun huononemiseen.  

Jos  joku kaivonoinistaja pyytää kaivovetensä tutkittavaksi,  on  tiepiiri 
 vastuussa lähinnä klorideista, joten tutkimustoimeksiannoSSa  on  mainit-

tava, että tutkitaan  vain  tämä. Tutkimus maksaa tällä hetkellä  19  mk  ja 
koko  vesianalyysi  240  mk.  Se on  syytä tilata lähinnä sellaisessa ta-
pauksessa, että kaivoveden kloridipitoisuus osoittautuu jatkuvasti kor-
keaksi  ja  halutaan tarkistaa, onko kaivossa muita, vielä pahempia myrk-
kyjä. 

Monen tarkkailukaivon vesianalyysit osoittavat kaivovesissä olevan  min. 
 nitraatteja,  joten kaivovettä saastuttanee muukin kuin tiesuola. Tark-

kailussa  on  ainakin yksi kaivo  (8),  jossa navettasaasteet lienee mer-
kittävin  veden  pilaaja.  Nämä tarkkailukaivojen vesianalyysit tekee ve-
si-  ja  ympäristöpiirin  laboratorio.  

4.10 	Tiesuolan käytöstä aiheutuneet pohiavesi -  ja  kaivovesihaitat 

Pohjavesihaittoja  ei ole todettu, mutta kylläkin muutamia kaivovesi-
haittoja. Näistä vahingoista  ja  maksetuista korvauksista ei ole yhte-
näistä arkistotietoa, joten seuraavassa  on  lueteltu  vain  piirikonttorin 

 tiedossa olevat tapaukset.  

1. Marja-Leena Toivonen Pyhäselkä Haavanpää 

Vesi saastunut  vt  6:n  varressa olevassa kaivossa  (Cl  =  328  mg/l/ 
 kevät  90).  Kiinteistö  on  liitetty paikalliseen vesijohtoon. Kus-

tannukset  n. 7 000  mk.  

2. Lauri  Hakanen Kitee Lepikko 

Vesi saastunut  vt  6:n  varressa olevassa kaivossa  (Cl  =  271  mg/l/ 
 10.4.90).  Kiinteistölle  on  teetetty  uusi kaivo kauemmas tiestä, Kus-

tannukset  n. 12 000  mk.  

3. Kalevi Toukonen Ylämylly 

Vesi saastunut  Vt  17:n  varressa olevassa kaivossa  (Cl  =  157  mg/lI 
 14.1.91).  Toukonen  on  itse puhdistanut kaivonsa  ja  aiheutuneet kus-

tannukset  (fl. 500  mk)  on  korvattu.  

4. Sirkka Hopponen Outokumpu  
5. Aulis Piiroinen 

Outokummun Ruuturi tukikohdassa  on  pidetty pikalähtöjä varten pientä 
suolahiekkavarastoa avokatoksessa. Vuosien mittaan  on  klorideja 

 ilmeisesti päässyt karkaamaan, koskapa tukikohdan vieressä olevan 
kanden  talon  kaivot (lähin  n. 10  in:n  päässä) ovat saastuneet. Vii-
meisin kloridilukema  (260  mg/l)  on  otettu Sirkka  Hopposen  kaivosta 

 21.5.91.  
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Em.  kaivokiinteistöt  on  liitetty tänä kesänä kunnailiseen vesi johto- 
verkostoon. Kustannukset yhteensä  n. 25 000  mk. Suolahiekan  varas-
tointi  em.  katoksessa  on  lopetettu. 

Kesäsuolaa  käytetään piirin sorateillä vuosittain keskimäärin  1,3 
 t/tiekm.  Sen  vaikutukset tien varren kaivovesiin tarkistettiin pistoko-

keenomaisesti Ilomantsin  ja  Nurmeksen tiemestaripiireissä. 

Ilomantsin tiemestaripiiri:  

1  Kirvesvaara-Lylyvaara paikallistie.  Avattu liikenteelle  1.7.62 
 Tieosa  15766  -  01  -  3230  

Kaivon etäisyys tiestä  30 in  Oik. 
Kaivoveden  cl -pitoisuus  3.7.91  =  15  mq/i  

2  Pahkavaara-Hakovaara paikallistie.  Avattu liikenteelle  1.10.62 
 Tieosa  15768  -  01  -  770  

Kaivon etäisyys tiestä  20 m vas.  
Kaivoveden  cl -pitoisuus  3.7.91  =  15  mg/i  

Nurmeksen tiernestaripiiri:  

3  Soramon paikailistie.  Avattu liikenteelle  1.11.61  
Tieosa  15937  -  02  -  305  
Kaivon etäisyys tiestä  13 in  oik. Maanpinta  kaivolla  n. 20 cm  tien- 
pintaa alempana. 
Kaivoveden  cl -pitoisuus  3.7.91  =  7  mg/i  

4  Kynsiniemen paikallistie.  Avattu liikenteelle  1.10.62  
Tieosa  15907  -  01  -  285  
Kaivon etäisyys tiestä  13 m vas.  Maanpinta  kaivolla  n. 40 cm  tien- 
pintaa alempana. 
Kaivoveden  cl  -  pitoisuus  3.7.91 	20  mg/i  

5  Puukarin - Koppelon paikallistie. Avattu liikenteelle  1.10.62 
 Tieosa  15942  -  01  -  2265  

Kaivon etäisyys tiestä  25 in vas.  Maanpinta kaivoila  n. 40 cm  tien- 
pintaa alempana. 
Kaivoveden  cl -pitoisuus  3.7.91  =  37  mg/i 

Tarkistustulokset  antavat viitteitä siitä, että kiorideja  on  tainnut  30 
 vuodessa  jo  kertyä kaivovesiin. Tilanne ei kuitenkaan ole vielä huoles-

tuttava, etenkin kun kesäsuolan käyttö  on  monessa tiemestaripiirissä 
vähenemään päin. Ehkä kuitenkin kaivojen läheisyydessä voisi suolan 
käyttöä vähentää. 

Ruotsissa kokeillaan parhaillaan sorateiden pölynsidontaan bitumiemul-
siota  ja  ilmeisesti  jo  kesällä  -92  tullaan tätä kokeilemaan myös Suo-
messa  (Tie-  ja  liikenne  no 7-8/91).  Kaisiumkloridi  saattaa jatkossa 
jäädä pois käytöstä  ja  samalla poistuu eräs ympäristöongelma, ellei 
sitten tämä bitumiemulsio osoittaudu uudeksi ongelmaksi. 
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4.11 	Talvisuolan  käytön riskialueet 

Vesioikeuden antamaa kieltoa tiesuolan käytöstä Pohjois-Karjalan pohja- 
vesialueilla  ei ole, mutta tielaitoksen omat yleisohjeet (TVH  
743934/89)  kieltävät suolan käytön lähisuojavyöhykkeellä. Poikkeuksista 

 ja  erityisistä suo jaustoimenpiteistä voidaan kuitenkin sopia ao. viran-
omaisten  ja  vedenottamon  omistajan kanssa. Tarvittaessa tulee pyytää 
lausunto vesi-  ja  ympäristöpiiristä.  

Tiettävästi eivät vesi-  ja  ympäristöpiiri,  kunnat ja  muut vedenottamoi
-den  omistajat ole puuttuneet tiesuolan käyttöön lähisuojavyöhykkeellä. 

Laitoksen omat ohjeet suosittelevat kuitenkin lähisuojavyöhykkeellä ra-
joitetun suolankäytön ohella pohjaveden suolapitoisuuden seurantaa. 

Tjehallituksen kehittämiskeskus  on v. 91  julkaissut ohjeen "Pohjaveden 
suo jaus tien kohdalla  ja  ohje koskee kaikkia uusia teitä  ja  vanhojen 
teiden parannuksia. 

Ohjeen mukaan tulee tien luiskat  ja ojat  suo jata tärkeillä pohjavesia-
lueilla maatiivisteellä, muovikalvolla  tai bituminoidulla kuitukankaal-
la. Se  estää  mm.  säiliöauto-onnettomuudessa myrkyllisten aineiden pää-
syn pohjaveteen. Tiivistekerrosta suojaa suojaverhous, joka  on  tehty 
esimerkiksi sora-, hiekka-  tai silttimoreenista  ja  toimii  min. nurmetus-
alustana.  Esimerkiksi tiesuolaa sisältävä vesi ohjautuu tien tiivistet-
tyjä sivuojia pitkin pohjavesialueen ulkopuolelle, missä vaara suolan 
joutumisesta pohjaveteen ei ole enää yhtä suuri.  

Em. ohjeessa  todetaan, että luiskasuojauksen tekeminen  on  vanhoilla 
teillä usein vaikeaa. Tilaa  on  vähän, luiskat liian jyrkkiä luiskatii-
visteiden pysymisen kannalta, sekä kaivantojen teko  ja  massojen käsit-
tely liikenteen seassa kallista  ja  liikenteelle vaarallista. Suo jaus-
toimenpiteitä suositellaan  vain  uusille teille  ja  vanhoille teille nii-
den parantamisen yhteydessä. 

Pahiinmaksi riskialueeksi  katsottava pohjavesialue  vt  18:lla  on  Kylmä- 
lampi Jaamankankaalla, jossa suolattava  I hoitoluokan  valtatie kulkee  
3,9  km:n  matkan  lähisuojavyöhykkeellä, sijoittuen  lähes alueen keskel-
le. Alueella käytettävä vuotuinen suolamäärä  on n. 10 t/tiekm,  maaperä 
pääasiassa vettä hyvin johtavaa hiekkaista soraa, pohjaveden syvyys  n. 
16  ni ja  pohjavedenottamon  etäisyys tiestä  n. 500 m.  Pohjaveden virtaus 
tapahtuu tien ali pohjavedenottamolle päin. 

Alue  on  tärkeä pohjavesialue, jonne tullaan lähiramän  10  vuoden aikana 
rakentamaan vielä toinen pohjavedenottamo. Sitä varten  on  olemassa  jo 

 vesioikeuden lupa. 

Kontiolanden kunta  on  joskus tiivistellyt valtatien luiskia  ja  sivuojia 
 tässä Jaamankankaalla. Tiivistykset ovat suojaamattomina monin paikoin 

rikkoutuneet  ja  huuhtoutuneet sadevesien  mukaan, joten tiivistykset ei-
vät toimi, eivätkä vastaa sitä tasoa, joka niillä tulisi olla pohjave-
den suo jaamiseksi. 

Pohjavesialueen  keskellä  on  aivan valtatien varressa lampi, jonne tien 
lammenpuoleiset sivuojat laskevat. Esimerkiksi öljyvahingon sattuessa 
öljy virtaisi sivuojia pitkin  ja lammen  kohdalla suoraan tieluiskaa 
pitkin lampeen  ja  pilaisi  sen veden ja  pohjaveden, jolla  on  yhteys lam-
peen. 
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Pohjaveden suojaaminen Jaaniankankaalla maksaisi arviolta  1,0  mmk,  jos 
 tiivisteet tehtäsiin tien molemmin puolin. Ilmeisesti jouduttaisiin 

myös rakentamaan erillisiä öljynerotusaltaita  ja  järjestämään sivuoja-
vesien  pumppaus  pohjavesialueen  ulkopuolelle, koska sivuojat tuovat ve-
det alueen keskelle. 

Piiri 	on  valmiina yleissuunniteirna Valtatie  18  parantaminen välillä 
Raatekan9as -  Kontiolahti. Tämän suunnitelman mukaan tui.e vaiLoLit  ju  

muuttumaan esim. Jaamankankaalla kaksiajorataiseksi  ja  Kylmälamnien poh-
javesialue  suo jataan tielaitoksen uusia ohjeita noudattaen. 

Tielaitoksen  Suomen pääteiden kehittämisohielman  Tie 2010  mukaan tämä 
hanke toteutuu vuoden  2002  jälkeen. 

Tässä vaiheessa  on  sovittu vesi-  ja  ympäristöpiirin  edustajan (rkm. Ee-
ro Liimatta/Pohjavesitutkimukset) kanssa yhden pohiaveden näytteenotto-
putken lyömisestä tien laminenpuoleiselle sivulle, jossa pohiaveden vir

-taus on  voimakkainta. Vastakkaiselle puolelle tietä lyödään vertailua 
varten toinen putki, josta saadaan pohjavesinäyte, johon tiesuolaus ei 
ole voinut vaikuttaa. Lisäksi  on  sovittu, että ein. lammesta  ja  eräästä 
tien varressa olevasta yksityiskaivosta otetaan vesinäytteet. 

Yhdessä pohjavedenottamolta saatujen kloriditietojen perusteella voi-
daan jatkossa tilannetta Jaamankankaalla tarkkailla entistä paremmin  ja 

 tarvittaessa näitä toimenpiteitä vielä tehostaa.  

Vt  18  kulkee myös Sairnilammen pohiavesialueen lähisuojavyöhykkeen halki  
(fl. 700 in).  Tãllä  alueella  on  vuotuinen suolan käyttö  fl. 8  t/tiekm  ja 

 pohiavedenottamo  n. 300 in  päässä tiestä. Vesi-  ja  ympäristöpiirin  edus-
tajan mielestä alue ei kaipaa tarkkailutoimenpiteitä, koska  sen veden

-ottamo  on  toiminut  vain  varaottamona  ja  jää  lähiaikoina pois käytöstä. 
 Sen  korvaa uudet Kuusojan pohjavesialueen vedenottamot  (2  kpl)  Kontio- 

landen  ja  Enon kunnan rajalla. 

Toinen riskialueeksi katsottava pohiavesialue  Ort Vt  6:lla,  jossa valta-
tie kulkee Hallakorven lähisuojavyöhykkeen halki  n. 2  km:n  matkan.  Suo-
laa käytetään talvisin  n. 10  t/tiekm,  maaperä  on  sora-, hiekka-  ja  hie-
tamoreenia,  pohjaveden syvyys  n. 30 m  ja  kolmen lähekkäisen pohjaveden-
ottamon etäisyys tiestä  n. 1 km.  Pohjaveden virtaus tapahtuu tien ali 
pohjavedenottamoille  päin. Alueella  on  myös orsivesialueita, joiden 
virtaussuunnat vaihtelevat  ja  alueen kaivot ovat näissä orsivesissä, 
huomattavasti pohiavettä ylempänä. 

Hallakorven vedenottamot  toimivat yhdessä Kiteeri ottamon kanssa  ja  kor-
vaavat  sen  tarvittaessa täysin. 

Vesi-  ja  ympäristöpiirin  edustaja suosittelee yhden pohiavesinäytteen 
ottamiseen soveltuvan putken lyömistä alueen keskeltä pohjavesiesiinty-
mään  ja  orsivesien  laadun tarkkailua yhdestä alueella olevasta kaivos-
ta.  Pohiaveden vertailunäyte  saadaan pohiavesialueen toiselta reunalta 
porakaivosta (Mustonen). 

Kantatie  71  menee Puhoksessa Variskankaan pohjavesialueen lähisuojavyö-
hykkeen läpi,  sen  reunavyöhykkeellä,  n. 2  km:n  matkan.  Voimakas pohja-
vesivirtaus tapahtuu vedenottamon suunnasta Puhoslahteen päin, joten 
kantatien suolaus  (n. 5  t/tiekm)  ei vaikuta pohiaveteen, eikä alue kai-
paa pohiaveden tarkkailuputkia. 

Pohjavedenottamolta  otetusta vesinäytteestä voidaan jatkossa todeta, 
aiheuttaako ottamon vieressä olevan paikallistien  (15520)  liukkauden 
torjunta suolahiekalla pohjaveteen kloridihaittoja. 
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Lepikko- Puhos paikallistie  (15524)  kulkee Koivikkokankaan pohjavesia-
lueen lähisuojavyöhykkeen halki  (fl. 1,2 kin)  ja  tällä ns. tehtaantiellä 
käytetään vuosittain suolaa  n. 3  t/tiekrn. Pohiaveden virtaus on  tieltä 
vedenottamolle, mutta Koivikkokankaan ottamo ei ole enää käytössä.  Sen 

 korvaa Variskankaan ottamo, joten tien suolaus ei aiheuta pohjaveden 
tarkkailun osalta toimenpiteitä. 

Pohjois -Karjalassa  om  muitakin yleisiä teitä, jotka kulkevat pohjave-
sialueiden lähisuojavyöhykkeillä. Vuosittain käytetyt suolamäärät ovat 
kuitenkin pieniä (<  1,5 t/tiekm), tai liukkaudentoriuntaan on  käytetty 
pelkästään suolahiekkaa  tai  hiekkaa, joten onqelmia ei näillä näkymin 
liene.  

	

4.12 
	

Yhteistyö vesi-  ja  ympäristöpiirin  kanssa 

Suolan käytön riskialueille (Kylmälampi, Hallakorpi) asentaa piiri yh-
teistyössä vesi-  ja  ympäristöpiirin  kanssa pohjaveden näyttenottoputket 

 ja  vesipiiri  on  ainakin alustavasti luvannut hoitaa pohiavesinäytteiden 
oton  ja  tutkimisen kioridien osalta. Toimenpiteisiin  on  jo  ryhdytty. 
Yhteyshenkilönä  on rkm.  Eero Liimatta. 

Kaikista  P-K:n  pohjavedenottamoiden vesinäytteiden analyysituloksista 
 saamme vuosittain kerätyksi vesi-  ja  ympäristöpiiristä kloridipitoi-

suustiedot  ja  voimme seurata niiden muutoksia esimerkiksi kunnittain  ja 
 vedenottamoittain. Yhteyshenkilönä  on analyysimappien  hoitaja, toimis-

tosihteeri  Sirpa  Rantalainen. 

Vesi-  ja  ympäristöpiiri  tarkkailee kaivovesien laatua  Vt  6:n  varressa 
 ja  muuallakin,  jos  aihetta ilmenee. Näistä tarkkailutuloksista saanune 

tiedot piiriin  ja  ne  on  syytä kerätä keskitetysti saman henkilön toi-
mesta samaan paikkaan. Yhteyshenkilönä  on  limnologi  Paula  Mononen.  

	

4.13 	Jatkotoimet 

P-K:n  pohjavesialueilta  on  toistaiseksi kloridipitoisuushavaintoja niin 
vähän, ettei niiden perusteella voida tehdä johtopäätöksiä tiesuolauk

-sen  vaikutuksesta pohiaveteen  (lute 14).  

Muutaman vuoden päästä tämä lienee  jo  mandollista.  Se  edellyttää kui-
tenkin, että tiepiiri huolehtii aineiston keräämisestä vesi-  ja  ympä-
ristöpiiristä  ja  kloriditietojen jäsentelystä  tarkkailuun soveltuvalla 
tavalla. 

Tiemestarit  voivat halutessaan myös itse hankkia tiedot oman tiemesta-
ripiirinsä alueelta kuntien terveystarkastajilta. 

Talvisuolan  käytön riskialueilla  on  toimenpiteisiin pohjaveden laadun 
tarkkailun tehostamiseksi kloridien osalta  jo  ryhdytty  ja  työt  on  tar-
koitus saada päätökseen vielä tänä syksynä. 

Sanomalehti  Karjalainen  julkaisi  7.9.91  artikkelin "Tielaitos korvannut 
tiesuolan pilaamia kaivoja vesijohdoilla'. Kirjoitus  on  tuskin jäänyt 
Karjalaisen lukijoilta huomaamatta, koska otsikko oli vedetty kuuden 
palstan yli. 

Jutussa kerrottiin tielaitoksen liittäneen Etelä-Karjalassa  koko  joukon 
talouksia kuntien vesijohtoverkostoon, koska tiesuola  on  pilannut  ta-
louksista  kaivot. 
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On  helppo arvata, että yksi  ja  toinen kaivon omistaja miettii, miten 
mukavaa olisi,  jos valtio  kustantaisi vesijohtoliittymän.  Se on halvim-
millaankin  maksanut meillä vähintään  7 000  mk. 

Kaivon omistajat tulevat jatkossa olemaan entistä vaippaampia kaivove- 
'' kloridimäärän  suhteen  ja  kunnossapitäjien  on vestavsti  syytä 

olla entistä huolellisempia teitä suolatessaan  ja  erityisesti pohiave -
sialueilla  ja  siellä missä kaivoja  on  lähellä tietä. 

Esimerkiksi  vt  6:n  varressa olevat kaivot, joista vesinäytteitä  on 
 otettu  (lute 1)  ja  joista kaksi  on  jo  jouduttu korvaamaan, sijaitsevat 

siten, että vaara kloridien joutumisesta kaivoon  on  olemassa. Tosin 
 vika  voi olla siinäkin, että pintavesien  ja  kiinteistön omien saastei-

den pääsyä kaivoon ei ole estetty. Joka tapauksessa olisi hyvä,  jos 
 esimerkiksi sohjon auraamista kaivon omistajien tonteille voitaisiin 

jatkossa välttää. 

Myös kesäsuolan käytön suhteen  on  syytä olla huolellinen siellä missä 
kaivoja  on  lähellä tietä. 

Tiemestaripiireissä  edellyttää entistä huolellisempi suolan käyttö  mm. 
sirottimien suolaussäädön  tarkistamista talvikauden aikana useamman 
kerran, koska  mm. telasirotinlaitteissa on  todettu säätöjen muuttuvan, 
levitettäessä samalla laitteella hiekkaa  ja  suolaa. 

Kertasuolausmäärät  tulisi etenkin päätiestöllä (HLK  I)  selvittää tieo-
sittain näistä säätöarvoista lähtemällä, eikä lavakuutioista lähtemäl-
lä,  jos  suolamääriä  ei ole voitu punnita. 

Peruskirjanpito  voi olla autonkuljettajan pitämänä esim. liitteen  13 
 mukainen  ja  tiemestari voi merkitä suolauspäivänä vallinneet paikalli-

set olosuhteet  ja  suolauksen  tuloksen esim. päiväkirjaansa. Yhdistämäl-
lä  em.  tulokset saataneen kokoon aineistoa, jonka perusteella päästään 
lähemmäksi suolan kertalevityksen optimimääriä,  tai  ainakin voidaan 
välttyä  turhan  suurilta kertalevitysmääriltä. 

Suolan  ja  muunkin materiaalin punnituslaitteiden kehittymistä seurataan 
piirissä. Esimerkiksi vaakatyyppiset laitteet kuormaajiin  ja  autoihin 
lienevät vielä kehittelyltään keskeneräisiä  ja  ovat lisäksi kalliita. 
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