
 

 

 

Savo-Karjalan tiepiirin 
pohjavesiaineiston päivitys 
ja pohjaveden suojelun 
toimenpideohjelma 

Sisäisiä julkaisuja 12/2009 



 



 

 

 
Savo-Karjalan tiepiirin 
pohjavesiaineiston päivitys 
ja pohjaveden suojelun 
toimenpideohjelma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tiehallinto 
 Kuopio 2009 



 

 

Kannen kuva: Tiehallinto 
 
 
 
Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/palvelut/julkaisut) 
ISSN 1459-1561 
TIEH 4000690-v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiehallinto 
Savo-Karjalan tiepiiri 
Kirkkokatu 1 
PL 1117 
70101 KUOPIO 
Puhelinvaihde 0204 22 11 
 



 
Suvi Nenonen, Jussi Sipilä.  Savo-Karjalan tiepiirin pohjavesiaineiston päivitys ja poh-
javeden suojelun toimenpideohjelma Kuopio 2009. Tiehallinto, Tiehallinnon sisäisiä julkai-
suja -sarja 12/2009.   37 s. + liitt. 6 s. 
 
Asiasanat: suolaus, talvihoito, ympäristö, pohjavesi, toimenpideohjelmat, Savo-Karjalan tie-
piiri 
 
Aiheluokka: 05; 71 
 
 

TIIVISTELMÄ 
Käytettävissä oleva tieto pohjavesistä on lisääntynyt viimeisten vuosien ai-
kana muun muassa valtakunnallisen POSKI -hankkeen (Pohjaveden suoje-
lun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen) ja vesienhoidon toimenpideoh-
jelmien myötä. Pohjavesien luokituksessa ja rajauksissa on tapahtunut muu-
toksia, lisäksi on saatu uutta tietoa vaihtoehtoisista liukkaudentorjuntamene-
telmistä sekä suolauksen vähentämiskokeilun tuloksista.  

Savo-Karjalan tiepiirin pohjavesiaineiston päivitys ja pohjaveden suojelun 
toimenpideohjelma on osa Tiehallinnon ympäristöpolitiikan mukaista selvi-
tystä, jossa yhdessä ympäristöviranomaisten kanssa seurataan maanteiden 
ja tienpidon vaikutuksia pohjavesialueilla. Samalla on etsitty kustannuste-
hokkaita keinoja pohjavesille aiheutuvien haittojen vähentämiseksi.  

Päivitystyössä uusi, muuttunut pohjavesitieto korjattiin tierekisteriin ja uudet 
tiedot lisättiin tiesuolauksen riskirekisteriin. Riskirekisteristä saatujen riskipis-
teiden ja tapauskohtaisen harkinnan mukaisesti kohteet jaettiin eri toimenpi-
deluokkiin. Päivitetystä tiesuolauksen riskirekisteristä saatiin jatkokäsittelyyn 
75 vedenottamo-tie -paria. Ne jakautuivat eri riskipisteluokkiin siten, että yli 
75 riskipistettä saaneita kohteita oli kaikkiaan 4, 65–75 riskipistettä saaneita 
kohteita 11 ja vähemmän kuin 65 riskipistettä saaneita kohteita oli 60.  

Päivityksen yhteydessä laadittiin pohjaveden suojelun toimenpideohjelma, 
jossa keskityttiin yli 75 riskipistettä saaneisiin kohteisiin. Myös 65–75 riskipis-
tettä saaneet kohteet ja jo suojatut alueet käsiteltiin. Kohteet jaettiin kiireelli-
syyden ja toteutettavan menetelmän mukaan neljään eri toimenpideluokkaan 
seuraavasti: 

1.  Erillisselvityskohteet, joissa lisäselvitystarve (2 kohdetta) 
2. Suojaus tarpeellinen ja toteutetaan muun rakennus- tai perusparannus-

hankkeen yhteydessä (4 kohdetta) 
3.  Suolauksen vähentäminen tai vaihtoehtoinen liukkaudentorjunta ja klo-

ridipitoisuuden seuranta (15 kohdetta)  
4.  Harkinnanvaraiset kohteet (12 kohdetta) 
 

 



 

 



 

ESIPUHE 

Savo-Karjalan tiepiirin toimeksiannosta Destia Oy on laatinut päivityksen 
pohjavesiaineistoa koskevaan tietoaineistoon. Tietoihin on tullut muutoksia 
koskien pohjavesialueiden rajauksia ja luokituksia sekä vedenottamoita. 
Myös kloridipitoisuuksien kehityksestä, vähentyneen suolauksen käytöstä 
teiden talvikunnossapidossa ja kaliumformiaatin käytöstä vaihtoehtoisena 
liukkaudentorjuntakeinona on saatu uutta seurantatietoa.  

Pohjavesiaineistoa koskevan tietoaineiston päivityksen yhteydessä on myös 
tehty tieriskirekisterin mukainen riskilukutarkastelu, jonka perusteella on laa-
dittu toimenpideohjelma pohjaveden suojelua varten.   

Pohjavesiaineiston päivitykseen Destia Oy:ssä ovat osallistuneet Jussi Sipi-
lä, Suvi Nenonen ja Taina Cederqvist.  Täydentäviä aineistoja raporttiin ovat 
toimittaneet Tuula Hyttinen, Asko Pöyhönen ja Raimo Kaikkonen Savo-
Karjalan tiepiiristä.  
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 YLEISTÄ  
 

1 YLEISTÄ 

Pohjavesiaineiston päivityksen tarpeeseen vaikuttavat muutokset, joita viime 
vuosien aikana on tapahtunut tiestössä, tien hoitoluokituksissa, liikennemää-
rissä, vedenottamoiden lukumäärissä, pohjavesialueiden rajauksissa sekä 
pohjavesialueiden luokituksessa. Myös uusia pohjavesisuojauksia on raken-
nettu ja lisäksi viime vuosina on saatu uutta seurantatietoa kloridipitoisuuksi-
en kehityksestä pohjavesialueilla. Uusien tietojen pohjalta on tullut ajankoh-
taiseksi päivittää pohjaveden suojauksien hankekori ja priorisoida suojausta 
tai muita toimenpiteitä tarvitsevat vedenottokohteet pohjaveden suojelun 
toimenpideohjelmaan.  

Savo-Karjalan tiepiirin pohjavesisuojausohjelman alustava esitys valmistui 
vuonna 2000 (Vallius, Pekka). Selvityksessä on esitetty Savo-Karjalan tiepii-
rin tärkeät pohjavesialueet, joille on esitetty suositus jatkotoimenpiteiden 
osalta sekä tehty tarkastelu alueen riskialttiimmista pohjavesialueista, joiden 
vedenottamoiden osalta tulisi järjestää kloridiseuranta. Pohjavesisuojausoh-
jelmaa tulisi tarkentaa alueen kunnista saatavien vedenottamoiden vesiana-
lyysitietojen avulla. Varsinkin kloridipitoisuustiedot ovat tärkeitä ja tiedot tulisi 
kerätä mahdollisimman pitkältä ajalta.   

Tässä selvityksessä kuvataan Savo-Karjalan tiepiirin alueen pohjavesiaineis-
toon tehdyt päivitykset, esitetään päivitetyt riskilukuarvioinnit sekä toimenpi-
desuositukset niille Is, I tai Ib talvihoitoluokkiin kuuluville tieosuuksille, jotka 
sijaitsevat tärkeillä pohjavesialueilla. Savo-Karjalan tiepiirin pohjavesiaineis-
ton päivitys on osa Tiehallinnon ympäristöpolitiikan mukaista selvitystä, jos-
sa yhdessä ympäristöviranomaisten kanssa seurataan maanteiden ja tienpi-
don vaikutuksia pohjavesialueilla.   

Pohjaveden suojelun ja siihen liittyvän tutkimuksen suuntaviivat antaa EU:n 
vesipolitiikan puitedirektiivi (2000/60 EY). Direktiivin pyrkimyksenä on edis-
tää vesivarojen kestävää käyttöä, estää pohjavesien pilaantuminen ja vä-
hentää jo tapahtunutta pilaantumista. Pohjavesien hyvä määrällinen ja laa-
dullinen tila tulisi direktiivin mukaan saavuttaa vuoden 2015 loppuun men-
nessä. 

Pohjaveden lisääntyneen käytön sekä riskitekijöitä koskevan tutkimustiedon 
myötä pohjaveden ja pohjavesialueiden suojelutarve on kasvanut. Pohjave-
siä uhkaavat monet riskit. Maa-ainesten otto, maa- ja metsätalous, teolli-
suusalueet, tiesuolaus sekä vaarallisten aineiden kuljetukset, käyttö ja va-
rastointi aiheuttavat vaaraa pohjavedelle. Pohjaveden likaantumisriskiä ai-
heuttavat lisäksi huoltoasemat, korjaamot, öljysäiliöt, päällysteasemat sekä 
kaatopaikat, viemärit ja jätevesien imeytys maahan. Kiireellisimmin suojelua 
tarvitsevat pohjavesialueet, joilla on tai on tulossa vedenottamo ja joilla on 
riskikohteita.  

Pohjavedet eivät Suomessa yleensä pilaannu laajalta alueelta, koska meillä 
pohjavesiesiintymät ovat pääosin pieniä. Likaantumisvaara on suurin hiekka- 
ja soramailla, jotka läpäisevät veden lisäksi hyvin myös lika-aineita. Laajem-
paa pilaantumista voivat aiheuttaa mm. liukkauden torjunta, polttonesteiden 
jakelu, maatalous ja erilaiset kemikaalionnettomuudet. Onnettomuuksien 
seuraukset voivat tulla näkyviin pohjavedessä vasta vuosikymmenienkin jäl-
keen (Suomen ympäristökeskus 2008). 
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2 POHJAVEDEN SUOJELU SAVO-KARJALAN 
TIEPIIRIN ALUEELLA 

2.1 Pohjavesisuojaukset 

Pohjavesisuojauksien tarkoituksena on estää haitallisten aineiden pääsy 
pohjaveteen. Suojauksia voidaan maanteiden lisäksi tehdä rautateille. Savo-
Karjalan tiepiirin alueella kaikki suojaukset on rakennettu maanteille. Suoja-
uksilla pyritään estämään maanteillä tiesuolan käytöstä aiheutuvien suolapi-
toisten vesien sekä esimerkiksi säiliöauto-onnettomuuksissa vahingollisten 
aineiden pääsy pohjaveteen.   

Pohjavesisuojaukset vaativat hoitoa, ylläpitoa ja peruskorjauksia. Suojausten 
kunto tulisi tarkistaa vuosittain ja poistaa suojauksen päältä syväjuurinen 
kasvillisuus. Myös mahdollisten pumppujen sekä tasaus- ja öljynerotusaltai-
den kunto ja toimivuus tulisi tarkistaa säännöllisesti.  Kymmenen vuotta sit-
ten rakennetut suojaukset eivät myöskään aina täytä tämän päivän tiiveys-
vaatimuksia (Tiehallinto 2005).  

Savo-Karjalan tiepiirin alueella yleistä tieverkkoa on pohjavesialueilla noin 
1 000 km, näistä vedenhankintaan tärkeillä (I-luokan) pohjavesialueilla on 
noin 540 km. Pääteitä pohjavesialueilla on noin 240 km. Sorateitä, joissa 
käytetään suolaa pölynsidontaan, on tärkeillä pohjavesialueilla noin 100 km.  

Vuoden 1992 jälkeen Savo-Karjalan tiepiirin toimesta on rakennettu pohja-
veden luiskasuojauksia 13 tieosuudelle, yhteensä noin 28 kilometrin matkal-
la. Suojaukset on toteutettu yhteensä 13 pohjavesialueella siten, että suoja-
ukset ulottuvat kaikkiaan 16 vedenottamon valuma-alueelle.  

Taulukko 2-1. Pohjavesialueilla toteutetut suojaukset. 

TIE Kunta Pohjavesialueen nimi Vedenottamo 
Suojaus 
rakennettu 

5, 563, 16218 Iisalmi Peltosalmi-Ohenmäki Peltosalmi 1997 
   Kyllikinranta  
5 Lapinlahti Haminamäki-Humppi Haminamäki 1996 
 Lapinlahti Honkalampi Honkaniemi 1996 
6 Kesälahti Pitkälampi Pitkälampi 1998 
   Sortolampi  
6 Kontiolahti Jaamankangas Lehmo 2000 
6, 70, 15583 Tohmajärvi Onkamo-Pahkamäki  1999 

17 Kuopio Jänneniemi 
Jänneniemen te-
kop.vo 1999 

5, 75, 77 Siilinjärvi Harjamäki-Kasurila Hakkarala 1992 
   Koivuniemi  
72 Suonenjoki Viipperonharju Viipperonharju 1995 
77 Pielavesi Pajuskylä Pajuskylä 2004 
5863 Sonkajärvi Jalkomäki Matilanniemi 1995 
   Jalkomäki  
15717 Kontiolahti Kulho Erolanniemi 1999 
16425 Nilsiä Kirkonkylä Kangas 1994 
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Tierekisteriin suojaukset on jaoteltu rakenteen perusteella kahdeksaan eri 
luokkaan, jotka on eritelty taulukossa 2-2. 

Taulukko 2-2. Pohjavesisuojaustyypit suojaustavan mukaan. 
Suojaus- 
tyyppi 

Suojaustapa 

1 Tieympäristö on suojattu rakenteellisesti, tapaa ei ole selvi-
tetty tai käsittely ei ole mikään seuraavista 

2 Tiivistetty maakerros 

3 Bentoniitti ja kuitukankaat / bentoniittimatto 

4 Vähintään 15 cm kerros bentoniitin ja maan sekoitusta  

5 Paksu, vähintään 1 mm paksuinen muovikalvo 

6 Ohut muovi ja maatiiviste 

7 Bentoniittimatto ja muovi 

8 Bentoniittimaa ja muovi 

Savo-Karjalan tiepiirin alueella pohjavesisuojauksissa on käytetty pääasias-
sa tiivistettyä maakerrosta. Vaativissa suojauksissa on käytetty bentoniitti-
maton lisäksi erikoismaatiivistettä. Yksi pohjavesisuojaus on toteutettu ra-
kenteellisesti maavallilla.  

2.2 Kloridipitoisuuden tarkkailu ja suolauksen vähentäminen  
2.2.1 Kloridipitoisuuden tarkkailu 

Yleistä 
Pohjavesialueilla sijaitsevilla suolattavilla teillä liukkaudentorjuntaan käyte-
tään syksyllä ja keväällä kalsiumkloridia (CaCl2) ja talvella natriumkloridia 
(NaCl). Esimerkiksi valtatiellä 5 suolaa käytetään 1,5 – 4,0 t/km/vuosi. Mää-
rät vaihtelevat runsaasti sääolojen mukaisesti. Suolamäärät ovat samat kuin 
pohjavesialueen ulkopuolellakin.  

Suomen ympäristökeskuksen, alueellisten ympäristökeskuksen ja Tiehallin-
non tiepiirien yhteistyönä on laadittu valtakunnallinen pohjavesien seuranta-
ohjelma. Seurantaverkkoon kuuluu yhteensä 100 pohjavesialuetta, joilta ote-
taan näytteet yhteensä 197 havaintopisteestä; 67 vedenottamolta ja 129 ha-
vaintoputkesta. (Tidenberg & Gustafsson 2007)  

Seurantakohteet on jaettu kahteen eritasoiseen seurantaan, erityisseuran-
taan ja teiden talvikunnossapidon vaikutusten seurantaan. Erityisseuranta-
kohteiden osalta näytteet otetaan neljä kertaa vuodessa. Kloridipitoisuuden 
lisäksi erityisseurantakohteista määritetään mm. veden korroosio-
ominaisuuksiin vaikuttavia lisäparametreja, kuten sameus, sähkönjohtavuus, 
pH, alkaliteetti, kokonaiskovuus, sulfaatti, natrium, kalsium ja magnesium. 
Suolauksen vaikutuksia tarkkaillaan seuraamalla vedenpinnan korkeusvaih-
teluita ja veden kloridipitoisuutta, sähkönjohtavuutta, pH:ta ja sulfaattipitoi-
suutta kolme kertaa vuodessa. 
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Sosiaali- ja terveysministeriön talousveden kloridipitoisuudelle antama 
enimmäispitoisuus on 250 mg/l. Vesijohtomateriaalien syöpymisen ehkäise-
miseksi kloridipitoisuuden tulisi olla alle 25 mg/l. Kloridipitoisuuden nousu 
lisää pohjaveden syövyttävyyttä, koska pohjavedet ovat vähäkalkkisia ja al-
kaliteettiarvot ovat matalia. Yli 25 milligramman kloridipitoisuus saattaa lisätä 
metallisten vesijohtojen syöpymistä. Veden syövyttävyydellä on merkitystä 
vesihuoltolaitteiden kunnon kannalta, mutta myös talousveden laadun kan-
nalta, koska veden syövyttävyyden ansiosta putkistosta liukenee lähinnä 
rautaa, kuparia ja sinkkiä. (Gustafsson 2003) 

Vuonna 2000 annetun vesipolitiikan puitedirektiivin (2000/60/EY) mukaan 
pohjaveden osalta tulee saavuttaa hyvä kemiallinen tila vuoteen 2015 men-
nessä. Myös ihmistoiminnan vaikutuksesta pohjavedessä esiintyvien muu-
tosten osalta on todettu, että merkittävät ja pysyvät nousevat pitoisuustrendit 
tulee kääntää laskeviksi vuoteen 2015 mennessä. 

 
Seurantakohteet Savo-Karjalan tiepiirin alueella 
Savo-Karjalan tiepiirin alueella tiesuolauksen vaikutusta pohjaveden laatuun 
seurataan neljällä pohjavesialueella: Haminamäki-Humppi (Lapinlahti), Har-
jamäki-Kasurila (Siilinjärvi), Lintharju (Suonenjoki) ja Jaamankangas (Kon-
tiolahti). Pohjaveden kloridipitoisuutta seurataan yhdeltä vedenottamolta 
(Pöljä) ja kymmenestä havaintoputkesta, joista kaksi kuuluu myös erityisseu-
rantaan (cl-putki Suonenjoki ja Hp1 Jaamankangas A). Kaikki tarkkailupis-
teet sijaitsevat suolattavan tien läheisyydessä ja hyvin vettä johtavassa 
maaperässä. Suonenjoen Lintharjun ja Kontiolahden Jaamankankaan tark-
kailut sisältyvät tiehallinnon valtakunnalliseen kloridiseurantaohjelmaan.  

Lapinlahden, Siilinjärven ja Suonenjoen osalta seurantaa on tehty vuodesta 
1992 alkaen ottamalla vesinäytteet kerroksittain kaksi kertaa vuodessa. 
Vuodesta 2006 lähtien Suonenjoen Lintharjun seurantapaikasta (valtakun-
nallinen seurantakohde) otetaan näytteet kolme kertaa vuodessa.  

Lapinlahden Haminamäki-Humpin pohjavesialueella olevassa seurantapai-
kassa kloridipitoisuudet ovat nousseet jyrkästi 1990-luvun puolessa välissä 
ja pysyneet tasolla 40 mg/l vuoteen 2002 saakka, jonka jälkeen pitoisuudet 
ovat lähteneet laskuun. Kloridipitoisuus kasvaa pinnasta pohjalle päin pohja-
vesikerroksessa. Kloridipitoisuus ylittää talousveden laatusuosituksen 25 
mg/l (vaihtelee 20–30 mg/l välillä, keskiarvot eri syvyyksistä otetuista näyt-
teistä). Pohjavesisuojaus, tiivistetty maakerros, on rakennettu vuonna 1996. 
Koko tarkastelujakson ajan suolaa on kyseisessä kohdassa levitetty vuosit-
tain noin 1 t/km. (Remes & Valta 2007). Alueella olevan Haminamäki-
Humpin pohjavedenottamon raakavedessä on tällä hetkellä noin 17 mg/l klo-
ridia (Pohjois-Savon ympäristökeskus 2008). 

Siilinjärven Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueella olevassa seurantapaikas-
sa kloridipitoisuus on ollut kasvusuuntainen koko mittausjakson ajan. Klori-
dipitoisuus kasvaa pinnasta pohjalle päin pohjavesikerroksessa. Kloridipitoi-
suus ylittää kansallisen raja-arvon 25 mg/l, kloridipitoisuus vaihtelee välillä 
50–100 mg/l. Pohjavesisuojaus on rakennettu vuonna 1992 (tiivistetty maa-
kerros). Kloridipitoisuutta on seurattu myös alueella olevilta Hakkaralan ja 
Koivuniemen vedenottamoiden raakavedestä. Hakkaralan vedenottamon 
raakavedessä on noin 40 mg/l ja Koivuniemen vedenottamon raakavedessä 
noin 33 mg/l kloridia (Pohjois-Savon ympäristökeskus 2008). 
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Suonenjoen Lintharjun pohjavesialueella olevassa seurantapaikassa kloridi-
pitoisuus on ollut keskimäärin alenevasuuntainen koko mittausjakson ajan. 
Kloridipitoisuus kasvaa pinnasta pohjalle päin pohjavesikerroksessa. Kloridi-
pitoisuus alueella on noin 10 mg/l. Tielinjauksella ei ole tehty luiskasuojauk-
sia. Tällä seurantapaikalla kloridipitoisuus johtuu pääasiassa tienpidosta ja 
mahdollisesti vanhasta tiesuolavarastosta. Seurantapaikan läheisyydessä 
olevan Kaatron vedenottamon raakavedessä on kloridia n.11 mg/l (Pohjois-
Savon ympäristökeskus 2008). 

Kontiolahden Jaamankankaalla (A) on havaittu kohonneita kloridipitoisuuk-
sia, kloridipitoisuus on vaihdellut 60–90 mg/l välillä. Pohjavesisuojaus on ra-
kennettu vuonna 2000 (bentoniittimatto). 

Tiesuolauksen pohjavesivaikutusten seurantatuloksista voidaan todeta, että 
kloridipitoisuus vaihtelee myös useamman vuoden jaksoissa. Vaihteluun 
vaikuttavat mahdollisesti vuosittaiset sademäärät ja liukkaudentorjunnassa 
käytetyn suolan määrä. (Pohjois-Savon ympäristökeskus 2008) 

2.2.2 Suolauksen vähentäminen pohjavesialueilla 

Pohjaveden kloridipitoisuuden seurantaa voidaan hyödyntää myös teiden 
suolauksen ohjaukseen. Usein suolauksen vähentämisellä voidaan pohjave-
den kloridipitoisuus saada laskemaan toivotulla tavalla. Alueilla, joilla tiesuo-
laus uhkaa vedenottamon vedenlaatua, tulisi ensisijaisesti järjestää seuran-
taa ja pyrkiä vähentämään suolausmääriä (Gustafsson 2003). 

Savo-Karjalan tiepiiri on vähentänyt teiden talvisuolausta useilla tieosuuksil-
la: valtatiellä 9 Lintharjun pohjavesialueella (Suonenjoki), valtatiellä 5 Kärän-
gänmäen (Siilinjärvi) ja Pohjukansalon (Leppävirta) pohjavesialueilla, valta-
tiellä 17 Ryönänkankaan ja Laatanlammin pohjavesialueilla (Kuopio) sekä 
valtatiellä 6 Jaamankankaan pohjavesialueella (Kontiolahti). 

Lintharjun pohjavesialueella käytetään suolaa 1,5 tonnia tiekilometrille tal-
vessa, Kärängänmäen, Ryönänkankaan ja Laatanlammen pohjavesialueilla 
2,5 tonnia tiekilometrille ja Jaamankankaan alueella 1,5–2,5 tonnia tiekilo-
metrille. Keskiarvo kaikille Savo-Karjalan tiepiirin suolattaville teille (Is+I+Ib) 
vuosina 1997–2007 oli 5,48 tonnia suolaa tiekilometrille talvessa. (Savo-
Karjalan tiepiiri 2008) 

Tiesuolan rinnalla Savo-Karjalan tiepiirissä kokeillaan muurahaishapon ka-
liumsuolaa, kaliumformiaattia kolmella kokeilualueella. Joensuun pohjois-
puolella Kontiolahdella Jaamankankaan pohjavesialueella on 6,2 kilometrin 
pituinen kokeilupätkä ja Suonenjoen Lintharjun pohjavesialueella 1,3 kilo-
metrin kokeilupätkä. Honkalammin pohjavesialueen kohdalla Lapinlahdella 
valtatiellä 5 on myös kaliumformiaatin kokeilupätkä.  

Pisimpään kaliumformiaattia on kokeiltu Kaakkois-Suomen tiepiirin alueella, 
Suomenniemen Kauriansalmessa. Siellä kokeilu aloitettiin vuonna 2002. 
Kauriansalmen seurantatulokset ovat olleet varsin lupaavia. Kontiolahdella ja 
Suonenjoella kokeilu aloitettiin loppusyksyllä 2004 ja Honkalammin kohdalla 
syksyllä 2007. Seurantatulosten mukaan Kontiolahden Jaamankankaalla 
kloridipitoisuudet eivät ole kuitenkaan olleet laskussa (Ranta 2008).  
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Suomen ympäristökeskuksen tutkimusten mukaan kaliumformiaatilla on pe-
rinteiseen tiesuolaan verrattuna huomattavana etuna se, että se hajoaa täy-
dellisesti hiilidioksidiksi ja vedeksi ennen pohjavesiin joutumista. 

 
Kuva 2-1. Savo-Karjalan tiepiiri on vähentänyt tiesuolausta ympäristösyis-

tä valtatiellä 5 Lapinlahdella. Kuva Jari Nenonen. 

2.3 Vesienhoitosuunnitelma ja toimenpideohjelma  
Pohjois-Savo kuuluu sekä Kymijoen-Suomenlahden että Vuoksen vesienhoi-
toalueeseen. Pohjois-Karjala on osa Vuoksen vesienhoitoaluetta. Kullekin 
vesienhoitoalueelle laaditaan vesienhoitosuunnitelma, joka on perusta ve-
sienhoitoalueen vesiensuojelulle. Suunnitelma tarkistetaan kuuden vuoden 
välein. Vesienhoitosuunnitelma sisältää yhteisen näkemyksen koko vesien-
hoitoalueen vesiensuojelun ongelmista sekä niiden ratkaisukeinoista. Suun-
nitelmat laativat vesienhoitoalueella toimivat ympäristökeskukset yhteistyö-
ryhmien kanssa.  Yhteistyöryhmiin on koottu kattavasti alueen eri eturyhmien 
edustus. Myös keskeiset vesien käyttöön ja hoitoon vaikuttavat toimijat pää-
sevät vaikuttamaan suunnitelmiin alueellisten yhteistyöryhmien kautta.  
 
Vesienhoitosuunnitelman osana alueilla laaditaan toimenpideohjelmia, joissa 
esitetään vesien tilan parantamiseksi ja säilyttämiseksi tarvittavat toimenpi-
teet. Toimenpideohjelmien yhteenveto on keskeinen osa vesienhoitosuunni-
telmaa.  

2.3.1 Pohjavesien seurantaohjelma 

Vesienhoitosuunnitelman yhteydessä pinta- ja pohjavesille on laadittu seu-
rantaohjelmia. Pohjavesien seurantaohjelma koostuu määrällisen tilan seu-
rannasta sekä pohjaveden laadun perusseurannan (kemiallinen seuranta) ja 
toiminnallisen seurannan kohteista. Määrällistä tilaa seurataan vähintään 
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kaksi kertaa vuodessa, kuten myös kemiallista perusseurantaa. Toiminnallis-
ta seurantaa tehdään yleensä myös kaksi kertaa vuodessa.  

Pohjavesialueet on ryhmitelty seurantaa varten ja niille on laadittu vesienhoi-
tolain mukaiset seurantaohjelmat vuonna 2006. Pohjavesialueet on ryhmitel-
ty kahteen ryhmään, Sisä-Suomeen ja Salpausselkiin. Pohjois-Savon harju-
muodostumat edustavat pääasiassa Sisä-Suomen pitkittäisharjualueita.  

Pohjois-Savon ympäristökeskuksen alueella on yhteensä 12 seurantakoh-
detta. Määrällistä tilaa seurataan kaikilla seurantapaikoilla, kemiallista pe-
russeurantaa 11 seurantapaikalla ja toiminnallista seurantaa tehdään yhdes-
sä seurantakohteessa. (Taulukko 2-3) 

Seurantakohteina on kaksi vedenottamoa, viisi valtakunnallista pohja-
vesiasemaa, kolme Cl- tutkimuspistettä (kloridi), yksi havaintoputki ja yksi 
luonnontilainen lähdepurkauma. 

Seurantakohteista tutkituista analyysituloksista ei ole löytynyt hälyttäviä pi-
toisuuksia Lapinlahden Haminamäki-Humpin ja Siilinjärven Harjamäki-
Kasurilan pohjavesialueiden kloridipitoisuuksia lukuun ottamatta. Harjamäki-
Kasurila on luokiteltu huonoon tilaan nousevan kloridipitoisuuden takia. Ha-
minamäki-Humpin kloridipitoisuudet ylittävät raja-arvon, vaikka trendi on las-
keva. Analyysitulosten perusteella muissa seurantakohteissa veden laatu on 
hyvässä tilassa, eikä seurannassa ole havaittu viitteitä tilan huononemisesta. 
(Pohjois-Savon ympäristökeskus 2008). 

Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen alueella on 11 seurantakohdetta, jois-
ta 9 seurantapaikalla tehdään kemiallista perusseurantaa. Toiminnallisen 
seurannan kohteita on 2 ja määrällistä tilaa seurataan 9 seurantapaikalla. 
Seuranta perustuu pääasiassa pohjavesiasemiin, lainsäädännön perusteella 
määrättyyn tarkkailuun ja sitä täydentäviin määrityksiin sekä muutamaan uu-
teen tarkkailupisteeseen. (Taulukko 2-3) 

Vesienhoitoa varten pohjavesialueet luokitellaan joko hyvään tai huonoon 
tilaan. Tila määräytyy sekä määrällisen että kemiallisen tilan perusteella. 
Kemiallisen tilan luokitus perustuu pohjaveden analyysituloksiin. Seuranta-
kohteiden analyysitulosten perusteella Pohjois-Karjalassa on neljä pohja-
vesialuetta, joilla on hyvän tilan vaje tai merkittävä ja pysyvä nouseva pitoi-
suusmuutos (suluissa pääasiallinen tilaa heikentävä aine): Lykynlampi Kon-
tiolahdella (nitraatti), Höljäkänkangas Nurmeksessa (arseeni, kupari, kromi), 
Porokylä Nurmeksessa (torjunta-aine) ja Lavalampi Polvijärvellä (torjunta-
aine). (Ranta 2008) 



16 Savo-Karjalan tiepiirin pohjavesiaineiston päivitys ja pohjaveden suojelun 
toimenpideohjelma

 

 POHJAVEDEN SUOJELU SAVO-KARJALAN TIEPIIRIN ALUEELLA  
 

Taulukko 2-3 Vesienhoitolain edellyttämän seurantaohjelman pohjavesi-
en seurantapaikat Savo-Karjalan tiepiirin alueella 
(pv-asema=pohjavesiasema, vo=vedenottamo, Cl-
putki=kloridi-havaintoputki). 

 

Kunta Pohjavesialue Seurantapaikka Määrällinen 
seuranta 

Kemiallinen 
perusseu-
ranta 

Toiminnal-
linen seu-
ranta 

Keitele  pv-asema 
Viinikkala 

x x  

Lapinlahti Haminamäki-Humppi vo Haminamäki-
Humppi 

x x x 

Lapinlahti Haminamäki-Humppi Cl-putki x x  

Rautavaara Kankainen pv-asema  
Kangaslahti 

x x  

Siilinjärvi Harjamäki-Kasurila Cl-putki x x  

Sonkajärvi  pv-asema 
Akonjoki 

x x  

Suonenjoki Lintharju Cl-putki 
pv-asema Lintharju 

x x  

Tervo  pv-asema  
Talluskylä 

x   

Tuusniemi Tuusjärvi vo Tuusjärvi x x  

Tuusniemi Tuusjärvi velvoitetarkkailu- 
putki 

x x  

Vieremä Mammonkangas Mammonhauta x x  

Ilomantsi Kuuksenvaara pv-asema 
Kuuksenvaara 

x x  

Ilomantsi Putkela vo Putkela x x  

Kitee Kitee vo 
keskustaajama 

x x  

Kontiolahti Jaamankangas pv-asema Jaaman-
kangas 

x x  

Kontiolahti  pv-asema 
 Jakokoski 

x x  

Lieksa Nälämö vo Nälämö x x  

Liperi Konivaara A lisävo Ylämylly 
 

x x  

Liperi Lykynlampi Lentokenttä   x 

Nurmes Juutilankangas pv-asema Juutilan-
kangas 

x x  

Nurmes Porokylä vo Porokylä   x 

Valtimo Kokkosärkät vo Kokkosärkkä x x  
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2.3.2 Riskinarviointi 

Toimenpideohjelman laatimisen yhteydessä kerätään pohjaveden laatutiedot 
alustavasti riskialueiksi määritetyiltä pohjavesialueilta. Määrittely perustuu 
asiantuntija-arvioon, joka on tehty alueen hydrogeologiset ominaispiirteet ja 
alueella mahdollisesti sijaitsevat riskitoiminnot huomioiden. Riskinarvioinnis-
sa on tarkasteltu etenkin pohjavesialueella sijaitsevan toiminnan laajuutta ja 
sen sijoittumista suhteessa pohjaveden muodostumiseen ja liikkeisiin alueel-
la. Alustavaa riskinarviointia on täydennetty seurantatuloksilla.  

Kansallisen lainsäädännön mukaan riskialueina voidaan pitää pohjavesialu-
eita, joilla sijaitsee toimintoja tai laitoksia, joiden normaalin toiminnan, mah-
dollisen häiriötilanteen tai onnettomuuden seurauksena voi aiheutua pohja-
veden pilaantumisen vaaraa. 

Vesipolitiikan puitedirektiivin tarkoittamat riskialueet ovat alueita, joilla ei val-
litse pohjaveden seurantatulosten perusteella (verrattuna asetettuihin laatu-
standardeihin ja kansallisiin raja-arvoihin) hyvä tila, tai ettei hyvää tilaa saa-
vuteta toimenpiteistä huolimatta vuoteen 2015 mennessä. Tila määräytyy 
pohjavesialueen kemiallisen ja määrällisen tilan perusteella. 

Pohjois-Savossa on 20 kansallisin perustein määriteltyä riskipohjavesialuetta 
(alustava arviointi). Näistä riskipohjavesialueista 17 on alustavasti luokiteltu 
seurantakohteeksi eli edellyttävät jatkotoimenpiteitä ja kolme kohdetta, La-
pinlahden Haminamäki-Humppi, Siilinjärven Harjamäki-Kasurila ja Kärän-
gänmäki ovat todettuja riskipohjavesialueita.   

Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen alueella on 24 määriteltyä riskipohja-
vesialuetta, joista todettuja riskipohjavesialueita on neljä (Lykynlampi, Höljä-
känkangas, Porokylä ja Lavalampi) ja seurantakohteita 20.     

Taulukko 2-4 Alustavat riskipohjavesialueet Pohjois-Savon ja Pohjois-
Karjalan ympäristökeskusten alueella (riskinarviointi 
1=todettu, 2=asiantuntija-arvio, joka edellyttää jatkotoi-
menpiteitä). *) Riskinaiheuttajien osalta taulukkoon on otet-
tu vain liikenne ja tienpito.  

Kunta Riskipohjavesialue Riskinar- 
viointi 

Riskinaiheuttaja*) 

Iisalmi Peltosalmi-Ohenmäki 2 Tie- ja rautatieliikenne, tienpito, vaa-
rallisten aineiden kuljetukset 

Iisalmi Kuusimäki 2 Liikenne, tienpito, vaarallisten ainei-
den kuljetukset 

Juankoski Rajasalmi 2 Liikenne, tienpito, vaarallisten ainei-
den kuljetukset 

Kuopio Laatanlampi 2 Liikenne, tienpito 
Lapinlahti Pajujärvi 2 Tie- ja rautatieliikenne, tienpito, vaa-

rallisten aineiden kuljetukset 
Lapinlahti Honkalampi 2 Tie- ja rautatieliikenne, tienpito, vaa-

rallisten aineiden kuljetukset 
Lapinlahti Haminamäki-Humppi 1 Tie- ja rautatieliikenne, tienpito, vaa-

rallisten aineiden kuljetukset 

Lapinlahti Taipale-Nerkoo 2 Tie- ja rautatieliikenne, tienpito, vaa-
rallisten aineiden kuljetukset 
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Leppävirta Pohjukansalo 2 Liikenne, tienpito, vaarallisten ainei-
den kuljetukset 

Leppävirta Voivakka 2  

Maaninka Harjamäki-
Käärmelahti 

2 Liikenne, tienpito, vaarallisten ainei-
den kuljetukset 

Nilsiä Kirkonkylä 2  

Pielavesi Pajuskylä 2 Liikenne, tienpito, vaarallisten ainei-
den kuljetukset 

Pielavesi Honkamäki 2 Liikenne, tienpito, vaarallisten ainei-
den kuljetukset 

Rautalampi Talliniemi 2 Liikenne, tienpito, vaarallisten ainei-
den kuljetukset 

Siilinjärvi Harjamäki-Kasurila 1 Liikenne, tienpito, vaarallisten ainei-
den kuljetukset 

Siilinjärvi Kärängänmäki 1 Liikenne, tienpito, vaarallisten ainei-
den kuljetukset 

Suonenjoki Lintharju 2 Liikenne, tienpito, vaarallisten ainei-
den kuljetukset 

Tuusniemi Tuusjärvi 2 Liikenne, tienpito, vaarallisten ainei-
den kuljetukset 

Vieremä Karjumäki 2  

Eno Tannilanvaara 2 Tie- ja rautatieliikenne 

Kesälahti Pitkälampi 2 Tie- ja rautatieliikenne 

Kontiolahti Jaamankangas 2 Liikenne, tienpito 

Lieksa Vuonislahti 2 Tie- ja rautatieliikenne 

Valtimo Juponsärkkä 2 Liikenne, tienpito 

2.4 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat 

Savo-Karjalan tiepiirissä Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ympäristökes-
kusten toimialueilla on 519 pohjavesialuetta (tilanne 1/2008), joista veden-
hankintaa varten tärkeitä pohjavesialueita on 221 (I-luokka). Vedenhankin-
taan soveltuvia pohjavesialueita on 296 (II-luokka). Muita III-luokan pohja-
vesialueita on Pohjois-Savossa kaksi. Luokiteltujen pohjavesialueiden pinta-
ala Savo-Karjalan tiepiirin alueella on 1 566 km2.  

Nykyisin yhä merkittävämpi väline pohjavesien suojelussa suoja-alueiden 
rinnalla on pohjavesialue- tai muodostumakohtainen suojelusuunnitelmame-
nettely, jonka tarkoituksena on suojella pohjavesivaroja rajoittamatta kuiten-
kaan tarpeettomasti muita maankäyttömuotoja pohjavesialueella. Suojelu-
suunnitelmat ovat joko kuntakohtaisia, jolloin suunnitelmassa on käsitelty 
kaikki kunnan alueella olevat pohjavesialueet tai pohjavesialuekohtaisia suo-
jelusuunnitelmia.  



 Savo-Karjalan tiepiirin pohjavesiaineiston päivitys ja pohjaveden suojelun 
toimenpideohjelma 

19

 POHJAVEDEN SUOJELU SAVO-KARJALAN TIEPIIRIN ALUEELLA  
 

Suojelusuunnitelmia on laadittu mm. riskinalaisille vedenhankintaa varten 
tärkeille ja soveltuville pohjavesialueille jo yli 15 vuoden ajan. Suojelusuunni-
telmien yhteydessä kerätyt tiedot antavat hyvän pohjan riskien hallintaan 
(Ranta 2008). 

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmia on laadittu Pohjois-Savossa 33 poh-
javesialueelle ja Pohjois-Karjalassa 90 pohjavesialueelle. Toteutuneet suoje-
lusuunnitelmat ja valmistumisvuodet on esitetty taulukossa 2-5. Suurin osa 
sekä Pohjois-Savon että Pohjois-Karjalan olemassa olevista pohjaveden 
suojelusuunnitelmista on päivityksen tarpeessa. Lisäksi suojelusuunnitelmat 
tulisi laatia alustavasti riskialueiksi määritellyille pohjavesialueille. Suojelu-
suunnitelmat on pääsääntöisesti toteutettu yhteistyössä kuntien ja alueellis-
ten ympäristökeskusten kanssa.   

Suojelusuunnitelmiin on koottu kunkin pohjavesialueen hydrologisen kartoi-
tuksen ja pohjavesialueella sijaitsevien riskitekijöiden kartoituksen tulokset. 
Näiden perusteella suunnitelmissa esitetään toimenpidesuosituksia eri riski-
en aiheuttamien pohjavesiuhkien pienentämiseksi.  

Taulukko 2-5. Toteutuneet suojelusuunnitelmat ja suunnitelmien päivitys-
tarve Savo-Karjalan tiepiirin alueella. Suunnitelmien tila 
1=suuri päivitystarve, 2=kohtalainen päivitystarve, 
3=päivitys käynnissä. Pohjois-Karjalan päivitystarvekohteet 
on alleviivattu. 

Kunta Suojelusuunnitelmaan sisältyvät pohjavesialueet Laadittu Tila 

Iisalmi Kuusimäki 1995 1 

Iisalmi, La-
pinlahti 

Peltosalmi-Ohenmäki, Honkalampi, Haminamäki-Humppi 2007  

Iisalmi, Vie-
remä 

Marjomäki 1995
(2009)

3 

Juankoski, 
Tuusniemi 

Susihaudanrinne, Ihalankangas, Palokangas, Tuusjärvi 1999 1 

Karttula Mäkrämäki 1997 2 

Kuopio Laatanlampi, Reposaari, Hietasalo, Jänneniemi, Ryönänkangas, Ket-
tukangas, Kotkatniemi, Kurkiharju, Kurkimäki, Pellesmäki, Hirvilahti, 
Väinölänniemi (poistettu luokituksesta) 

1989 3 

Kiuruvesi, 
Vieremä 

Karjumäki 1997 1 

Lapinlahti Taipale-Nerkoo, Pajujärvi 2001 2 

Pielavesi Pajuskylä 1997 1 

Sonkajärvi Jalkomäki, Järvenpää 1994 2 

Suonenjoki Lintharju 1995 1 

Vesanto Asinsalmi, Pirtinlähde, Niinivesi, Ahveninen 1995 2 
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Vieremä Lehmimäki-Karjalankangas   2009  

Ilomantsi Putkela, Kurenharju, Tervaruukki, Tuomaanlähde, Sonkaja, Hevonhar-
ju, Naarva  

1997 1 

Joensuu Kiihtelysvaara kk, Kaukaansärkät, Metonlampi, Kovero (1998), Ma-
tosärkkä (1998) 

1997, 
1998 

 

Juuka Taivaanpankko, Surmansärkkä, Paattikangas (1997), Niittylammen-
kangas (1997) 

1995, 
1997 

 

Kesälahti Pitkälampi, Kivisärkkä 1996 1 

Kitee Variskangas, Likolampi, Kitee, Koivikonkangas, Hallakorpi, Ukontii-
Papinniemenkangas, Kajoon, Pitkä-Villeikönsärkkä, Haapavaara, Var-
renkangas-Paalihta 

1998 1 

Kontiolahti Jaamankangas (A ja B), Kulho, Lykynlampi, Utranharju  1996 1 

Lieksa Kokkokangas, Vieki, Puuruunjärvi, Tervasärkkä-Niittysärkkä, Piilosen-
särkät, Ruunaa, Nälämö, Viisikonsärkät, Merilänranta, Piittilänkangas, 
Vuonislahti, Ulkkasärkät, Onkilampi, Särkkäjoki, Valkealamminkangas, 
Luusärkät, Junginsärkkä, Laklaniemi, Luokkisärkät, Haasiinniemi, Iso-
Korppi, Mäntyjärvenkangas, Kaiskunniemi, Herajoenkangas, Peson-
vaara 

1998 1 

Liperi Viinijärvi, Jyrinkylä, Rikinlahti, Käsämä, Ahonkylä, Venäänsuo, Rouka-
lahti, Kangasranta, Konivaara (A ja B), Kalikkavaara, Sirkkalammin-
kangas, Reposärkkä 

1995 1 

Nurmes Lamminkangas (1996), Porokylä (2001), Ylikylä (2000), Sopenkangas 
(2000), Juutilankangas (1994), Kuvajansärkkä (2000) 

1994-
2001 

2 

Outokumpu Saari-Oskamo, Kinttumäki, Lietukansärkät, Valkeisensärkät, Makumä-
ki, Suurikangas 

1995  

Polvijärvi Räiskynkorpi, Lavalampi, Martonvaara, Sotkuma 2000 2 

Tohmajärvi Valkealampi, Uusi-Värtsilä, Akkala, Tikkala-Teerivaara, Kaatio (1996) 1994, 
1996 

 

Valtimo Juponsärkkä, Nuolikoski, Kokkosärkkä 1997 1 
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3 KATSAUS TEIDEN TALVIHOITOON 

Tiesuolan (NaCl) käyttö liukkaudentorjunnassa lisääntyi 1960-luvulta ja suu-
rimmillaan suolan käyttö oli vuonna 1990, jolloin sitä levitettiin yli 150 000 
tonnia. Tiesuolauksen pohjavesille aiheuttaman riskin tiedostamisen jälkeen 
suolan vuotuisia käyttömääriä on pyritty vähentämään koko maassa (Gus-
tafsson 2003). Vaikka tiesuolan käyttö on vähentynyt, käytössä ei ole päästy 
liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2001 asettamaan 70 000 tonnin vuo-
sittaisen kulutuksen tavoitteeseen. Käyttömäärän laskun vähäisyys johtuu 
teiden talvihoidon vaatimustason noususta ja tiestön määrän kasvusta. 

Tiesuolan kokonaiskäyttömäärä Suomessa oli vuosien 2000–2006 talvikau-
sina keskimäärin noin 84 000 tonnia. 2000-luvun alun tiesuolan valtakunnal-
lisen kehityksen perusteella suolan käyttömäärä on kasvanut tiepiireissä 
vuosina 2000–2006 lukuun ottamatta Oulun ja Vaasan tiepiirejä. Erot tiesuo-
lan käyttömäärässä vaihtelee tiepiireittäin, johtuen pääosin liikennemäärien 
eroista, korkeimpaan talvihoitoluokkaan kuuluvien teiden määrästä sekä 
maan eri osien sääolosuhteista. Viimeisten 10–15 vuoden aikana tiesuolan 
käyttö on vuosittain vaihdellut paljon. Syynä ovat olleet vaihtelevat talvisäät 
ja usein toistuvat nollakelit. (Tidenberg et al 2007) 

Vedenhankintaa varten tärkeillä pohjavesialueilla sijaitsevia teitä oli vuonna 
2001 yhteensä 4 200 km. Maanteiden liikenteen turvallisuuden varmistami-
seksi tiepiirin sopimissa hoitourakoissa käytetään liukkaudentorjunnassa 
suolaa, pääasiassa natrium- ja kalsiumkloridia. Suolankäyttö on nykyään 
kehittyneimpien suolauslaitteiden ansiosta tehostunutta, eikä sen käyttöä 
voida juurikaan nykyisellä tekniikalla vähentää liikenneturvallisuutta vaaran-
tamatta. Nykyisestä suolan käytöstä voi kuitenkin aiheutua pohjaveden suo-
laantumisvaaraa. Vedenhankintaa varten tärkeillä pohjavesialueilla sijaitsee 
Suomessa yhteensä noin 1 400 km teitä, joita suolataan liukkailla keleillä. 
Eniten suolaa käytetään talvihoitoluokkiin Is ja I kuuluvilla teillä, joita kulkee 
tärkeillä pohjavesialueilla 600 km (Gustafsson et al 2006). 

Maantiet on jaettu viiteen talvihoitoluokkaan. Kahden korkeimman talvihoito-
luokan teillä (Is ja I) liukkaus torjutaan pääsääntöisesti ennakoivilla toimenpi-
teillä suolaamalla. Kolmannen talvihoitoluokan teillä (Ib) suolaa käytetään 
vain syys- ja kevätliukkailla sekä erityisissä ongelmatilanteissa. Alimpien hoi-
toluokkien teillä ei käytetä suolaa. 

Savo-Karjalan tiepiirissä on vajaat 1 700 km maanteitä kolmessa korkeim-
massa talvihoitoluokassa (kuva 3-1). Suolattavan tieverkon pituus on noin 
470 km. Tämän lisäksi syksyllä ja keväällä suolaa käytetään noin 1 200 ki-
lometrillä. Hoitoluokkien Is ja I teitä, joilla käytetään suolaa liukkaudentorjun-
taan, on tärkeillä pohjavesialueilla vajaat 50 km. Hoitoluokkien Ib teitä, joilla 
käytetään suolausta liukkaudentorjuntaan vain syksyisin ja keväisin, on tär-
keillä pohjavesialueilla reilut 100 km. 
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Taulukko 3-1. Tiepituus (km) korkeimmissa talvihoitoluokissa (Is, I ja Ib) 
tärkeimmillä (luokat I ja II) pohjavesialueilla. 

Talvihoitoluokka  
Is I Ib 

Yhteensä  
    km 

Pohjavesiluokka I 8,5 40,1 102,4 151 
Pohjavesiluokka II 3,9  16, 7 85,4 106 
Ei Pohjavesialue 163,5  237,2 1021,2 1422 
Yhteensä km 176 294 1209 1679 

 

 
Kuva 3-1. Talvihoitoluokkiin Is, I, Ib kuuluvat maantiet Savo-Karjalan tie-

piirissä. 

Savo-Karjalan tiepiirin alueella noudatetaan rajoitetun suolankäytön talvihoi-
topolitiikkaa. Liukkaudentorjunnassa käytettävä vuosittainen suolamäärä on 
vakiintunut tiepiirin alueella noin 5 500 tonnin tasolle.  Liukkaudentorjunnas-
sa käytettiin hiekkaa tiepiirin alueella noin 130 000 tonnia eli reilusti yli 
10 000 kuorma-autollista. Pohjavesialueiden kohdalla suolan käyttöä liuk-
kaudentorjunnassa on vähennetty. Suolan käyttömäärät Savo-Karjalan tiepii-
rin alueella viime vuosina on esitetty kuvassa 3-2.  
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Kuva 3-2. Talvisuolan käyttö Savo-Karjalan tiepiirissä vuosina 1997–2007 

(Savo-Karjalan tiepiiri 2008).  
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4 VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSET 

Vaarallisilla aineilla tarkoitetaan aineita, jotka räjähdys, palo tai säteilyvaaral-
lisuutensa, myrkyllisyytensä, syövyttävyytensä tai muun sellaisen ominaisuu-
tensa vuoksi saattavat aiheuttaa vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omai-
suudelle. Vaarallisten aineiden kuljetukset ovat merkittävä riski pohjavesille. 
Vaaralliset aineet luokitellaan seuraaviin luokkiin: 
 
• 1 Räjähteet 
• 2 Kaasut  
• 3 Palavat nesteet 
• 4.1 Helposti syttyvät kiinteät aineet 
• 4.2 Helposti itsestään syttyvät aineet 
• 4.3 Aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät 

      palavia kaasuja 
• 5.1 Sytyttävästi vaikuttavat aineet 
• 5.2 Orgaaniset peroksidit 
• 6.1 Myrkylliset aineet 
• 6.2 Tartuntavaaralliset aineet 
• 7 Radioaktiiviset aineet 
• 8 Syövyttävät aineet 
• 9 Muut vaaralliset aineet ja esineet 
 

 
Kuva 4-1. Vaarallisten aineiden kuljetukset Savo-Karjalan tiepiirissä. 

Vaarallisten aineiden kuljetusreittejä ja -määriä käsittelevät tiedot ovat vuo-
delta 2002 Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä (Liikenne- ja viestin-
täministeriö 2004). Pääasiassa kuljetukset liikkuvat päätieverkolla valta- ja 
kantateillä. Vilkkaimmat reitit ovat Varkaudesta Iisalmeen (vt 5) ja Joensuu-
hun (vt 23 ja vt 17). 
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Määrällisesti eniten kuljetetaan kaasuja ja palavia nesteitä, joiden kuljetus-
määrät ovat useilla kuljetusreiteillä yli 20 000 tonnia vuodessa, joillakin rei-
teillä jopa yli 100 000 tonnia. Kaasujen ja palavien nesteiden lisäksi määräl-
lisesti paljon kuljetettavia aineita ovat sytyttävästi vaikuttavat aineet ja syö-
vyttävät aineet, joita kuljetetaan joillakin reiteillä useita tuhansia tonneja. 
Muita vaarallisia aineita kuljetetaan selvästi vähemmän, niiden kuljetusmää-
rät vaihtelevat muutamasta sadasta tonnista pariin tuhanteen tonniin vuo-
dessa. Kuvassa 4-1 on esitetty tärkeimmät reitit, joilla vaarallisia aineita kul-
jetetaan Savo-Karjalan tiepiirissä. 
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5 PÄIVITYSTYÖN TOTEUTUS  
5.1 Päivitystyön taustaa 

Savo-Karjalan tiepiirin pohjavesialueiden rajauksissa ja luokituksissa sekä 
vedenottamoissa on tapahtunut muutoksia. Lisäksi on saatu uutta tietoa 
vaihtoehtoisista liukkaudentorjuntamenetelmistä sekä suolauksen vähentä-
miskokeilun tuloksista. Uusien tietojen pohjalta on perusteltua päivittää poh-
javeden suojauksien toteuttamisen kannalta riskialttiimmat kohteet ja priori-
soida suojausta tai muita toimenpiteitä tarvitsevat tieosuudet toimenpideoh-
jelmaan.  

Valtakunnallisessa POSKI -projektissa pohjavesialueiden luokitusta tarkistet-
tiin ja tehtyjen tutkimusten pohjalta suurin osa entisistä kolmannen luokan 
alueista poistettiin kokonaan pohjavesialueluokituksesta ja osa siirrettiin ve-
denhankintaan soveltuviksi alueiksi II-luokkaan. Pohjois-Savossa on vielä 
käytössä luokat I-III, mutta tulossa olevan päivityksen jälkeen (2009) III-
luokan pohjavesialueet jäävät pois. Pohjois-Karjalassa ovat käytössä luokat I 
(vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue) ja II (vedenhankintaan sovel-
tuva pohjavesialue).  

Päivitystyön keskeisin osa oli tierekisterin päivittäminen pohjavesialueiden 
luokka- ja rajamuutosten osalta sekä tiesuolauksen riskirekisteriin koottujen 
vedenottamokohtaisten tietojen päivittäminen, kokoaminen ja siirtäminen yh-
tenäiseen taulukkomuotoon. Teitä koskevat muutokset saatiin Savo-Karjalan 
tiepiiristä ja pohjavesialueita ja vedenottamoita koskevat tiedot Pohjois-
Savon ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksilta. Kloridiseurannan tuloksia 
saatiin Savo-Karjalan tiepiiriltä sekä ympäristöhallinnon POVET -rekisteristä.  

5.2 Tierekisteri 

Tierekisteri on Tiehallinnon ylläpitämä tietojärjestelmä, jota käytetään apuna 
tienpidon suunnittelussa ja tienpitotoiminnan tuloksellisuuden seurannassa. 
Rekisteriin on tallennettu tietoa useisiin kymmeniin tietolajeihin, jotka kuvaa-
vat maantien teknisiä ja toiminnallisia ratkaisuja. Rekisteristä löytyy esimer-
kiksi tieto tien poikkileikkauksesta, ajoratojen määrästä, liittymistä, liikenne-
määristä ja nopeusrajoituksista.  

Tierekisteri oli yksi päivitystyön lähtöaineistoista, josta saatiin riskipisteytystä 
varten ajantasaiset tiedot. Tämän työn kannalta oleellisia tietoja ovat erityi-
sesti talvihoitoluokkaa ja pohjavesialueita kuvaavat tietolajit. 

Tierekisterin pohjavesialue -tietolajiin viedään tieto kaikista tärkeiksi luokitel-
luista pohjavesialueista sekä muista vedenhankintaan soveltuvista pohja-
vesialueista, joita tie leikkaa tai jotka muuten edellyttävät tieympäristön suo-
jausta. Tärkeimmät tietolajilta löytyvät tiedot ovat pohjavesialueiden tierekis-
teriosoitteet ja niiden tärkeysluokka sekä toteutettujen pohjavesisuojausten 
sijainti ja tyyppi. Hoitoluokka -tietolajiin on tallennettu tieto maanteiden talvi-
hoitoluokista. 
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5.3 Tiesuolauksen riskirekisteri 

Maantiesuolan pohjaveden laadulle aiheuttamia riskejä pohjavesialueilla on 
kartoitettu koko Suomesta. Vedenhankinnan kannalta tärkeillä pohjavesialu-
eilla (luokka I) sijaitsevista teistä suolataan talvisin noin 1 400 kilometriä; 
noin 600 kilometrillä käytetään pelkästään suolaa ja 800 kilometrillä suolaa 
sekä hiekkaa liukkaudentorjuntaan. Tiesuolauksen riskiä arvioidaan Suomen 
ympäristökeskuksen ja Tiehallinnon yhteistyössä kehittämällä riskipisteytys-
menetelmällä.  

Tiesuolauksen riskirekisterin (TSRR) tarkoituksena on helpottaa tiesuolauk-
sen pohjavesivaikutusten seurantaa ja yksilöidä ne vedenottamoalueet ja 
pohjavesialueet, jotka kiireellisimmin tarvitsevat toimenpiteitä tiesuolauksen 
pohjavesiriskien vähentämiseksi. Rekisteriä voidaan käyttää apuna mm. 
suolausmäärien optimoinnissa sekä suojaustarpeen ja -kustannusten arvi-
oinnissa.  

Tiesuolauksen riskirekisteriin on tallennettu riskipisteytystä varten pohjavesi-
alueen perustiedot sekä riskinarvioinnissa käytettävät tietä ja vedenottamoa 
koskevat tiedot. Riskiluku on summa vedenottamon osariskiluvusta, tien 
osariskiluvusta ja pohjavesiluokan perusteella määräytyvästä riskiluvusta. 
Pisteytykseen vaikuttavat pohjavesialueen luokka, aineiden kulkeutumiseen 
liittyvät hydrogeologiset tekijät, vedenottomäärät ja teiden suolaus sekä vaa-
rallisten aineiden kuljetusmäärät. Jokaista vedenottamo-tie -paria kohden on 
oma riskinarviointikortti. Liitteessä 1 on esitetty esimerkin avulla riskipistei-
den määräytymisperusteet. 

Riskiluvulla, joka maksimissaan on 120, kuvataan alueen herkkyyttä tieltä 
kulkeutuvien aineiden suhteen. Riskilukujen vertailu on suuntaa-antava me-
netelmä, joka asettaa pohjavesialueet järjestykseen potentiaalisen uhan pe-
rusteella (www.ymparisto.fi/Talvisuolauksen riskikartoitus ja kloridipitoisuu-
den seuranta).  

Riskirekisteri laadittiin taulukkomuotoon. Riskipisteet laskettiin erikseen kai-
kille vedenottamo-tiejaksopareille. Jos yhdellä pohjavesialueella oli enem-
män kuin yksi vedenottamo, riskipisteet laskettiin kaikille ottamoille. Vaikka 
pohjavesialue, jolla vedenottamo sijaitsi, ei leikannutkaan maantien kanssa, 
niin riskiarviointi tehtiin, jos tie kulki viereisellä pohjavesialueella. Usealla 
pohjavesialueella oli useampi korkean talvihoitoluokan (Is, I, Ib) tie, jolloin 
riskipisteet arvioitiin kaikille teille erikseen. Maantie saattoi leikata pohjavesi-
aluetta monessa eri kohtaa, jolloin jokainen leikkaava tiejakso käsiteltiin 
erikseen. Tiet jaettiin tiejaksoihin lisäksi pohjavesialueen ja pohjavedenmuo-
dostumisalueen perusteella. Lopuksi tiejaksokohtaisesta riskirekisteritaulu-
kosta laadittiin yhteenveto, jossa yhdistettiin samaan tiehen kuuluvat tiejak-
sot jokaisella pohjavesialueella. 

Pohjavesiaineiston päivityksessä tierekisterin pohjavesialue -tietolaji ja tie-
suolauksen riskirekisteri päivitettiin Savo-Karjalan tiepiirin osalta. Tierekiste-
rin ja tiesuolauksen riskirekisterin päivityksen jälkeen laskettiin päivitetyt ve-
denottamoalueiden riskipisteet. Vedenottamo-tie pareja kertyi Savo-Karjalan 
tiepiirin alueelta 75, jotka jakautuivat riskipisteisiin seuraavasti: yli 75 riskipis-
tettä 4 kpl, 65–75 riskipistettä 11 kpl ja vähemmän kuin 65 riskipistettä 60 
kpl. Liitteessä 2 on esitetty riskipisteet pohjavesialue-tie -pareittain.  
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Selvityksen perusteella suurelle osalle vedenottoalueista tulee tehdä pohja-
veden suojelua edistäviä toimenpiteitä, kuten suojelusuunnitelmien laatimi-
nen ja päivittäminen, pohjaveden tilan seuranta, uusien riskitoimintojen oh-
jaaminen pohjavesialueen ulkopuolelle sekä pohjavesisuojauksien toteutta-
minen. 
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6 TOIMENPIDEOHJELMA 
6.1 Yleistä 

Pohjaveden suojelun toimenpideohjelmaa tarvitaan kohdentamaan pohja-
vesisuojeluun käytettävissä olevat keinot ja voimavarat mahdollisimman te-
hokkaasti. Toimenpiteitä, joilla tiesuolan kulkeutumista pohjaveteen voidaan 
vähentää tai säiliöauto-onnettomuuksien jälkeistä varoaikaa pohjavesialueil-
la lisätä, ovat suolauksen vähentäminen ja vähemmän haitalliseen liukkau-
dentorjunta-aineeseen siirtyminen, pintavesien mahdollisimman tehokas 
pois johtaminen alueelta, tieympäristön pehmentäminen, suojakaiteen ra-
kentaminen onnettomuuksien varalle, tielinjauksen muuttaminen pohjavesi-
alueen ulkopuolelle, vaarallisten aineiden kuljetuksien siirtäminen eri reiteille 
ja pohjavesisuojauksien rakentaminen.   

Pohjaveden suojelun toimenpideohjelma pohjautuu tiesuolauksen riskirekis-
teriin ja siitä saatuihin riskipisteisiin. Vedenottamo-tie -parien luokittelu eri 
toimenpideluokkiin on tehty riskipisteytyksen ja tapauskohtaisen harkinnan 
perusteella. Tapauskohtaisessa harkinnassa painotettiin riskipisteiden ohella 
toteutuneita suojauksia, vedenottamoilta otetun veden määrää, vaarallisten 
aineiden kuljetuksia, seurantatuloksia ja vedenottamoiden paikallista merki-
tystä.  

Pelkkää riskipisteytystä ei voida käyttää ainoana arviointiperusteena ve-
denottoalueiden jatkotoimenpiteitä priorisoitaessa, johtuen pohjavesialuei-
den ja niiden hydrogeologisten ominaisuuksien erilaisuudesta. Riskilukujen 
perusteella pohjavesialueet voidaan asettaa järjestykseen potentiaalisen 
uhan perusteella, mutta pelkkä pisteisiin keskittyminen voi johtaa myös har-
haan. Tilanteissa, joissa pisteytettäessä on tehty puutteellisista tiedoista joh-
tuva arviointivirhe, esimerkiksi pohjaveden virtaussuunnan suhteen, voi kriit-
tinen alue jäädä arvioinnin ulkopuolelle liian alhaisten pisteiden vuoksi. Ris-
kipisteytys ei myöskään ota huomioon samalla pohjavesialueella olevien 
useiden suolattavien teiden aiheuttamaa kumulatiivista riskiä, koska analyysi 
keskittyy yksittäisiin vedenottamo-tie pareihin. Tämän vuoksi toimenpi-
desuosituksissa on otettu huomioon 65–75 riskipistettä ja jossain tapauksis-
sa myös alle 65 riskipistettä saaneet kohteet.  

Toimenpide-ehdotuksessa jokaista vedenottamoa ei ole käsitelty erikseen 
vaan toimenpide-ehdotukset on tehty pohjavesialue-tie pareille. Koska osalla 
pohjavesialueita on useampia suolattavia teitä, esiintyy osa alueista taulu-
kossa useampaan kertaan.  

6.2 Toimenpideohjelman sisältö 

Toimenpideohjelmassa annetaan suosituksia kloriditarkkailusta ja pohja-
vesisuojausten toteuttamisesta. Toimenpidesuositukset vaihtelevat sen mu-
kaan kuinka suuresta suolaantumisvaarasta pohjavesialueella on kyse tai 
kuinka paljon vaarallisten aineiden kuljetuksia tiealueella on vedenottamon 
läheisyydessä. 

Toimenpideohjelmassa käsitellään pääsääntöisesti kohteita, joiden riskipis-
teet ovat yli 65. Tärkeimpiä ovat yli 75 riskipistettä saaneet kohteet. Näillä 
kohteilla pohjaveden suojelemiseksi on pääsääntöisesti tehtävä jotain. Klori-
dipitoisuus on useimmilla alueilla jo yli 25 mg/l tai pohjavesialuetta halkova 
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tiestö on yleinen vaarallisten aineiden kuljetusreitti. Suurimmalle osalle alle 
65 riskipistettä saaneista kohteista ei esitetä tässä vaiheessa toimenpiteitä. 
Suolaantumisen riskiä pidetään näillä alueilla vielä vähäisenä. Poikkeuksena 
ovat kuitenkin sellaiset pohjavesialueet, joilla käytössä olevan vedenottamon 
sijainti on ongelmallinen tien läheisyydessä.  
 
Toimenpideohjelmaan kuuluu neljä eri luokkaa, jotka ovat 
1.  Erillisselvityskohteet, joissa lisäselvitystarve 
2. Suojaus tarpeellinen ja toteutetaan muun rakennus- tai perusparannus-

hankkeen yhteydessä  
3.  Suolauksen vähentäminen tai vaihtoehtoinen liukkaudentorjunta ja klo-

ridipitoisuuden seuranta  
4.  Harkinnanvaraiset kohteet   
 
Liitteenä on laajempi toimenpideohjelman taulukko, jossa on käsitelty kaikki 
riskipisteytyksessä mukana olleet pohjavesialueet. 

6.3 Toteutetut pohjavesisuojaukset 

Vuoden 1992 jälkeen Savo-Karjalan tiepiirin toimesta on rakennettu pohja-
veden luiskasuojauksia yhteensä 13 tieosuudelle noin 28 kilometrin matkal-
la. Suojaukset on toteutettu yhteensä 13 pohjavesialueella siten, että suoja-
ukset ulottuvat kaikkiaan 16 vedenottamon valuma-alueelle. Kaikki nämä 
suojaukset eivät kuitenkaan täytä vuonna 1998 asetettuja laadullisia tavoit-
teita. Nämä tavoitteet täyttäviksi suojaustyypeiksi on määritelty bentoniitti-
matto (tierekisterissä luokka 3), bentoniittimatto ja muovi (tierekisterissä 
luokka 7) ja bentoniittimaa ja muovi (tierekisterissä luokka 8). Näiden suo-
jaustyyppien on todettu toimivan sekä tiesuolan että liikenneonnettomuuksi-
en varalta.  

Savo-Karjalan tiepiirin alueella toteutetuista pohjavesisuojauksista luokkaan 
3 kuuluu noin 4,9 kilometriä. Loput noin 23 kilometriä on suojattu muilla suo-
jaustyypeillä. Näitä suojauksia ovat tien rakenteellinen suojaus (tierekisteris-
sä luokka 1), maatiiviste (tierekisterissä luokka 2), 15 cm kerros bentoniitti-
maata (tierekisterissä luokka 4), muovikalvo (tierekisterissä luokka 5) ja ohut 
muovi ja maatiiviste (tierekisterissä luokka 6). Nämä suojaustyypit täyttävät 
tarkoituksen todennäköisesti vain liikenneonnettomuuksien varalta. Suojaus-
ten toimivuutta suolan osalta tulee arvioida uudelleen.  

Taulukossa 6-1 on esitetty ne pohjavesialueet, joiden alueella on tehty suo-
jauksia. Taulukosta ilmenee suojattu tie, toteutettu suojaustyyppi, pituus ja 
rakennusvuosi. Useimmissa tapauksissa suojauksia ei ole tehty koko pohja-
vesialueelle vaan riskialttiimmille tieosuuksille. Monet toteutetuista suojaus-
tyypeistä ovat riittämättömiä suojaamaan pohjavettä, erityisesti klorideilta. 
Tämän vuoksi myös nämä kohteet on otettu huomioon riskipisteytyksessä ja 
toimenpidesuosituksia laadittaessa.  
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Taulukko 6-1  Pohjavesisuojaukset Savo-Karjalan tiepiirin alueella.  

 
 
Kunta Pohjavesialue Tie 

Suojauksen 
materiaali 

Tierekis-
terin 
luokka 

Suojauksen 
pituus tie-
osuudella 

 
Suojaus 
rakennettu 

Iisalmi 
Peltosalmi-
Ohenmäki 

5, 563 
16218 Maatiiviste 2 5 064 m 

 
1997 

 
Lapinlahti 

Haminamäki-
Humppi, Honkalampi 5 Maatiiviste 2 4023 m 

 
1996 

 
Kesälahti Pitkälampi 6 

Bentoniittimatto, muovi-
kalvo, maatiiviste 3, 5, 2 1 033 m 

 
1996 

 
Kontiolahti Jaamankangas 6 Bentoniittimatto 3 3 243 m 

 
2000 

 
Tohmajärvi Onkamo-Pahkamäki 

6, 70, 
15583 

Maatiiviste, bentoniittimat-
to 2, 3     671 m 

 
1999 

 
Kuopio Jänneniemi 17 Maatiiviste 2 1 720 m 

 
1999 

 
Siilinjärvi Harjamäki-Kasurila 5, 75, 77 Maatiiviste 2 7 630 m 

 
1992 

 
Suonenjoki Viipperonharju 72 Maatiiviste 2 1 950 m 

 
1995 

 
Pielavesi Pajuskylä 77 Rakenteellinen suojaus 1 131 m 

 
2004 

 
Sonkajärvi Jalkomäki 5863 Maatiiviste 2 330 m 

 
1995 

 
Kontiolahti Kulho 15717 Muovi ja maatiiviste 6 869 m 

 
1999 

 
Nilsiä Kirkonkylä 16425 Maatiiviste, muovikalvo  2, 5 980 m 

 
1994 

6.4 Erillisselvityskohteet 

Riskipisteytyksen perusteella lisäselvitystarve on riskipisteyksessä korkeim-
mat riskiluvut saaneilla Kontiolahden Jaamankankaan ja Siilinjärven Harja-
mäki-Kasurila pohjavesialueilla. Molemmille pohjavesialueilla on rakennettu 
osittain pohjavesisuojaukset, mutta suojauksista huolimatta kloridipitoisuudet 
ovat molemmilla kohteilla korkeat.  
 
Valtatielle 6 on rakennettu osittain pohjavesisuojaukset Jaamankankaan tär-
keälle pohjavesialueelle vuonna 2000 (bentoniittimatto). Tiesuolauksen poh-
javesivaikutuksia alueella on seurattu valtakunnallisen kloridiseurantaohjel-
man mukaisesti. Talvesta 2004/2005 alueella on käytetty liukkauden torjun-
taan suolan sijaan kaliumformiaattia, mutta kloridipitoisuudet eivät silti ole 
olleet laskussa. Kloridipitoisuus Lehmon vedenottamon kohdalla olevassa 
pitkittäisharjussa on korkea yhdessä havaintoputkessa (65,3–120,0 mg/ vuo-
sina 2003–2008). Myös vedenottamoalueen ulkopuolella sijaitsevissa ha-
vaintoputkissa kloridipitoisuus on suhteellisen korkea (n. 18–42 mg/l vuosina 
2003–2008). Lehmon vedenottamon kohdalle rakennettujen suojausten ra-
kenteita ja toimivuutta, kuten pintakuivatuksen toimivuutta, pintavesien joh-
tamista pohjavesialueen ulkopuolelle ja pohjaveden virtaussuuntia, tulee tar-
kistaa.  
 
Jaamankankaalle on valmisteilla uusi pohjavedenottamo vuoden 2010 aika-
na valtatien länsipuolelle Lehmon ja Höytiäisen väliselle harjualueelle. Lähin 
kaivo sijaitsee noin 100 metrin päässä valtatiestä.  
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Siilinjärven Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueelle on rakennettu mittava 
pohjavesisuojaus moottoritien rakentamisen yhteydessä vuosina 1991–1992 
(maatiiviste). Alueella sijaitsee valtatie 5, kantatie 77, maantie 559 ja paikal-
listie 16275. Pohjavesialueella Oikeakätisen lammen pohjoispäässä on seu-
rattu tiealueen kloridipitoisuutta vuodesta 1993 lähtien. Kloridipitoisuudet 
alueella ovat korkeita, n. 50–100 mg/l ja kloridipitoisuus on ollut kasvusuun-
tainen koko mittausjakson ajan. Kloridipitoisuus kasvaa pinnasta pohjalle 
päin pohjavesikerroksessa. Kloridipitoisuutta on seurattu myös alueella ole-
vilta vedenottamoilta. Hakkaralan vedenottamon raakavedessä on kloridia 
noin 40 mg/l. (Pohjois-Savon ympäristökeskus 2008) 

6.5 Suojaus tarpeellinen ja toteutetaan muun rakennus- tai 
perusparannushankkeen yhteydessä 

Pohjavesisuojausten rakentaminen tien rakentamisen ja perusparantamisen 
yhteydessä on kustannuksiltaan edullisempaa kuin suojausten toteuttaminen 
erillishankkeena. Seuraaville kohteille ehdotetaan pohjavesisuojauksen ra-
kentamista muun rakennus- ja perusparannushankkeen yhteydessä:  

Leppävirta, Pohjukansalo: Valtatien 5 osuuden Leppävirta-Kuopio kehittämi-
nen välillä Leppävirta-Palokangas kehittäminen 

Kontiolahti, Jaamankangas: Valtatie 6 välillä Raatekangas-Uuro  

Siilinjärvi, Kärängänmäki: Valtatie 5 yleissuunnittelu välillä Siilinjärvi-Pöljä 

Suonenjoki, Lintharju: Valtatien 9 leventäminen Suonenjoki-Vehmasmäki  

Riskipisteet esitetyillä kohteilla ovat Pohjukansaloa lukuun ottamatta yli 65. 
Liikenteen ja tienpidon lisäksi vaarallisten aineiden kuljetukset varsinkin Poh-
jukansalon osalta aiheuttavat oman riskinsä näille pohjavesialueille. Ennen 
suojausten rakentamista tulee tehdä lisäselvityksiä, jotta suojaukset saa-
daan kohdennettua riskialttiimmalle tieosuudelle.  

6.6 Suolauksen vähentäminen tai siirtyminen vähemmän 
haitalliseen liukkauden torjuntaan sekä kloridipitoisuuden 
seuranta 

Savo-Karjalan tiepiirin alueella teiden talvisuolausta on vähennetty valtatiellä 
9 Lintharjun pohjavesialueella (Suonenjoki), valtatiellä 5 Kärängänmäen (Sii-
linjärvi) ja Pohjukansalon (Leppävirta) pohjavesialueilla sekä valtatiellä 17 
Ryönänkankaan ja Laatanlammin pohjavesialueilla (Kuopio). Suolauksen 
vähentämistä ehdotetaan Lapinlahden Taipale-Nerkoon pohjavesialueelle.  

Vuosina 1997–2007 liukkaudentorjunnassa käytettävä suolamäärä Savo-
Karjalan tiepiirin suolattaville teille oli keskimäärin 5,48 tonnia suolaa tiekilo-
metrille talvessa. Lintharjun pohjavesialueella käytetään suolaa 1,5 tonnia 
tiekilometrille talvessa, Pohjukansalon, Kärängänmäen, Ryönänkankaan ja 
Laatanlammen pohjavesialueilla 2,5 tonnia tiekilometrille.  

Tiesuolan sijasta Savo-Karjalan tiepiirissä kokeillaan kaliumformiaattia Kon-
tiolahdella Jaamankankaan pohjavesialueella (6,2 km), Suonenjoen Linthar-
jun pohjavesialueella (1,3 km) ja Honkalammin pohjavesialueen kohdalla 
Lapinlahdella valtatiellä 5. Lintharjun pohjavesialueella käytetään myös tie-
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suolaa. Edellä mainittujen kohteiden lisäksi seuraavilla pohjavesialueilla val-
tatiellä 5 tulee liukkaudentorjunnassa käyttää suolan asemasta kaliumformi-
aattia: Kärängänmäen pohjavesialue (Siilinjärvi), Pajujärven ja Haminamäki-
Humpin pohjavesialueet (Lapinlahti).  

Kloridipitoisuuden seurantaa on ehdotettu kohteille, joilla on melko korkeat 
riskipisteet, ne ovat jo mukana kloridiseurannassa tai alueella kulkee useita 
suolattavia teitä. Lisäksi taulukkoon 6-3 on koottu alle 75 riskipisteen (Kä-
rängänmäen pohjavesialue 75 riskipistettä) pohjavesialuekohteita, joiden 
vedenottamoiden osalta tulisi järjestää kloridiseuranta. Osa näistä kohteista 
on todettu ongelmallisiksi kohteiksi jo Savo-Karjalan tiepiirin pohja-
vesisuojausohjelman esiselvityksessä vuonna 2000. Kohteiden kloridipitoi-
suudet ovat selvästi normaalipitoisuutta korkeammat, mutta eivät kuitenkaan 
hälyttävän korkeita Siilinjärven Kärängänmäkeä lukuun ottamatta. Kärän-
gänmäen pohjavesialueella sijaitsevan Pöljän vesiosuuskunnan vedenotta-
mon kloridipitoisuus on yli 25 mg kloridia. Nämä kohteet eivät ole mukana 
vesienhoitolain mukaisessa seurannassa (VHS-seuranta). Iisalmen Pel-
tosalmi-Ohenmäen pohjavesialueelle on rakennettu pohjavesisuojauksia.  

Taulukko 6-2 Kohteet, joissa suolausta on vähennetty, siirrytään vä-
hemmän haitalliseen liukkauden torjuntaan (kaliumformi-
aatti) ja nykyiset kloridiseurantakohteet. 

Kunta Pohjavesialue Tie Riski-
pisteet 

Suolausta 
vähennetty 

Kalium-
formiaatti 

Kloridi-
seuranta 

Kuopio Laatanlampi 17 58 x   
Kontiolahti Jaamankangas 6 86  x x 
Lapinlahti Honkalampi 5 63  x  
Lapinlahti Haminamäki-Humppi 5 72  x x 
Lapinlahti Pajujärvi 5 71  x  
Lapinlahti Taipale-Nerkoo 5 61 x   
Leppävirta Pohjukansalo 5 60 x   
Siilinjärvi Kärängänmäki 5 75  x  
Siilinjärvi Harjamäki-Kasurila 5 91   x 
Suonenjoki Lintharju 9 73 x x x 

  

Taulukko 6-3 Kohteet, joiden vedenottamoiden osalta tulisi järjestää klo-
ridiseuranta. Nämä kohteet eivät kuulu vesienhoitolain mu-
kaiseen seurantaan (VHS).  

Kunta Pohjavesialue Ottamo Tie Riski-
pisteet  

Kloridipitoisuus 
mg/l 

Iisalmi Peltosalmi-
Ohenmäki 

Ohenmäki*) 5, 563 
16218 

61 15,1 (2008) 

Iisalmi Peltosalmi-
Ohenmäki 

Kyllikinranta*) 5, 563 57 22,0 mg/l  

Iisalmi Kuusimäki Kuusimäki 88 57 10,0–9,2 (1999,2008) 
Lapinlahti Taipale-Nerkoo Nerkoo 5 61 18,0–19,2 
Siilinjärvi Kärängänmäki Pöljän vosk 5 75 28,0 mg/l (2008) 
Nurmes Lamminkangas Lamminkangas 75 57 *)verkostovesi 6,0–8,0 
 Lamminkangas Kumpulampi 75, 6 57 *)verkostovesi 11,0–16,0 

*) Ohenmäen ja Kyllikinrannan vedet käsitellään Kyllikinrannan laitoksella. 

6.7 Harkinnanvaraiset kohteet 

Harkinnanvaraisten kohteiden luokkaan kuuluu sellaisia pohjavesialueita, 
joilla on toimiva, käytössä oleva vedenottamo tien läheisyydessä (< 300 m). 
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Suurin osa näistä kohteista Enon Tannilanvaaran pohjavesialuetta lukuun 
ottamatta ovat saaneet alle 65 riskipistettä, pohjavesisuojauksia ei ole ra-
kennettu ja suolaantumisen riskiä pidetään vielä vähäisenä. Näille kohteille 
ei ole tiedossa rakennus- tai perusparannushankkeita, mutta vaarallisten ai-
neiden kuljetuksista aiheutuvaan onnettomuusriskiin tulee varautua suojara-
kentein (esim. suojakaide), pintavesien kuivatusjärjestelyillä, selkeytysaltailla 
tai suojavalleilla. Mahdollisten tiehankkeiden yhteydessä kohteet kannattaa 
selvittää tarkemmin ja toteuttaa suojaukset mahdollisuuksien mukaan. 

Taulukko 6-4 Harkinnanvaraiset kohteet, joissa onnettomuusriskin pie-
nentämiseen tulee varautua.  

Kunta Pohjavesialue 
Veden-
ottamot Tie 

Ottamon 
etäisyys 
tiestä 

Kloridi 
mg/l 

Vaaralliset aineet 
(tn/v) 

Riski-
pisteet 

Eno Tannilanvaara 1 kpl 73 130 m < 10 50 000- 00 000 67 
Iisalmi Kuusimäki 1 kpl 88 69 m < 10 50 000–100 000 53 
Juankoski Rajasalmi 1 kpl 569 37 m < 10 25 000–50 000 57 
Kontiolahti Jakokoski 1 kpl 73 179 m < 10 50 000–100 000 57 
Maaninka Harjamäki-Käärmelahti 1 kpl 77 84 m < 10 25 000-50 000 62 

Nurmes Lamminkangas 2 kpl 
75, 
6 130 m < 10 25 000–50 000 57 

Nurmes Multiharju 1 kpl 73 300 m < 10 25 000–50 000 51 
Rautalampi Talliniemi 1 kpl 69 77 m < 10 25 000–50 000 55 
Tohmajärvi Tikkala-Teerivaara 1 kpl 6 300 m < 10 50 000–100 000 59 
Tuusniemi Tuusjärvi 1 kpl 17 173 m  25 000–50 000 55 
Valtimo Juposärkkä 1 kpl 6 200 m < 10 25 000–50 000 38 
Valtimo Nuolikoski 1 kpl 6 35 m < 10 25 000–50 000 55 
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7 YHTEENVETO 

Pohjavesiaineiston päivityksessä pohjavesialueilla sijaitsevat tieosuudet 
kohdennettiin eri toimenpideluokkiin riskipisteytyksen ja tapauskohtaisen 
harkinnan perusteella. Vedenottamo-tie -pareja kertyi kaikkiaan 75. Yli 75 
riskipistettä saaneita kohteita on 4, 65–75 riskipistettä saaneita kohteita 11 ja 
vähemmän kuin 65 riskipistettä saaneita kohteita 60. Selkeyden vuoksi ra-
portissa kohteita on käsitelty pohjavesialue-tie -pareina. 

Toimenpideohjelmassa käsitellään pääsääntöisesti kohteita, joiden riskipis-
teet ovat yli 65. Tärkeimpiä ovat yli 75 riskipistettä saaneet kohteet. Näillä 
kohteilla pohjaveden suojelemiseksi on pääsääntöisesti tehtävä jotain. Klori-
dipitoisuus on useimmilla alueilla jo yli 25 mg/l tai pohjavesialuetta halkova 
tiestö on yleinen vaarallisten aineiden kuljetusreitti. Suurimmalle osalle alle 
65 riskipistettä saaneista kohteista ei esitetä tässä vaiheessa toimenpiteitä. 
Suolaantumisen riskiä pidetään näillä alueilla vielä vähäisenä. Poikkeuksena 
ovat kuitenkin sellaiset pohjavesialueet, joilla käytössä olevan vedenottamon 
sijainti on ongelmallinen tien läheisyydestä johtuen. 

Pohjavesialue-tie -parit jaettiin neljään eri toimenpideluokkaan: 1) erillissel-
vityskohteet, 2) suojaus tarpeellinen ja toteutetaan muun rakennus- tai pe-
rusparannushankkeen yhteydessä, 3) suolauksen vähentäminen tai vaihto-
ehtoinen liukkaudentorjunta ja kloridipitoisuuden seuranta ja 4) harkinnanva-
raiset kohteet. 

Erillisselvityskohteiksi esitetään pisteytyksessä korkeimmat riskiluvut saanei-
ta Jaamankangasta (Kontiolahti) ja Kasurila-Harjamäkeä (Siilinjärvi). Mo-
lemmille pohjavesialueille on rakennettu pohjavesisuojaukset, mutta suoja-
uksista huolimatta kloridipitoisuudet ovat korkeat. Kumpikin kohde on kloridi-
seurannassa. 

Muun rakennus- tai perusparannushankkeen yhteydessä suojaus esitetään 
toteutettavaksi neljälle kohteelle. Ennen suojausten rakentamista kohteilla 
tulee tehdä lisäselvityksiä, jotta suojaukset saadaan kohdennettua riskialt-
tiimmalle tieosuudelle. 

Suolauksen vähentämistä tai siirtymistä vähemmän haitalliseen liukkauden 
torjuntaan esitetään 9 kohteelle. Näistä kolme kohdetta on jo suolauksen 
vähentämiskokeilussa (Laatanlampi, Pohjukansalo, Lintharju). Kaliumformi-
aatti kokeilussa on myös kolme kohdetta, Jaamankangas, Honkalampi ja 
Lintharju. Kloridipitoisuuden seurantaan esitetään nykyisten seurantakohtei-
den lisäksi kohteita, joiden vedenottamoiden osalta tulisi järjestää kloridiseu-
ranta. Kohteiden kloridipitoisuudet ovat selvästi normaalipitoisuutta korke-
ammat, mutta eivät kuitenkaan hälyttävän korkeita. Nämä kohteet eivät ole 
mukana vesienhoitolain mukaisessa seurannassa (VHS-seuranta). 

Toimenpideluokituksessa harkinnanvaraisten kohteiden luokkaan esitetään 
sellaisia pohjavesialueita, joilla on toimiva, käytössä oleva vedenottamo tien 
läheisyydessä (< 300 m). Suurin osa näistä kohteista on saanut alle 65 riski-
pistettä, niille ei ole rakennettu pohjavesisuojauksia ja suolaantumisen riskiä 
pidetään vielä vähäisenä. Toimenpide-ehdotuksessa esitetyille kohteille ei 
ole tiedossa rakennus- tai perusparannushankkeita, mutta näillä kohteilla 
tulee varautua vaarallisten aineiden kuljetuksista aiheutuvaan onnettomuus-
riskiin muilla keinoin. Mahdollisten tiehankkeiden yhteydessä kohteet kan-
nattaa selvittää tarkemmin ja toteuttaa suojaukset mahdollisuuksien mu-
kaan. 
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Tiesuolauksen riskirekisterin riskipisteiden 
määräytymisperusteet 
 
(esimerkki Kotkatharjun pohjavesialueen riskipisteiden määrittämisestä) 

Tiepiiri: Kaakkois-Suomi  
Kunta: Joroinen  
Peruskarttalehdet:  
Pohjavesialueen nro ja 
nimi: Kotkatharjun pohjavesialue  617101  
Tienumero: vt5  
Tieosoite:  
Tien pituus pohjavesi-
alueella (km) 2,8 km  
A. POHJAVESIALUELUOKKA  PISTEYTYS   

1. Pohjavesialueluokka  20  
2 III    

10 II    
20 I   

B. KULKEUTUMISEEN VAIKUTTAVAT 
HYDROGEOLOGISET TEKIJÄT   
2. Imeytymiskerroin tien läheisyydessä  10   

0

<0,1 (rakennettu vaativa klori-
disuojaus tai suojausta vastaavat 
luonnonolosuhteet eli paksut sa-
vikerrokset)  

2 0,1 - 0,3 (Mr)   
4 >0,3 - 0,4 (hHk - kkHk)   
6 >0,4 - 0,6 (kHk - hSr)   
8 >0,6 - 0,7 (kSr)   

10 >0,7 (soranottoalueet)   
Jos valitaan 0 pistettä, tienpidosta aiheutuvat riski on niin   
pieni, että alue jätetään riskinarvioinnin ulkopuolelle.   
3. Pohjaveden virtaussuunta tien ja vedenottopaikan välillä 10  

1
päävirtaussuunta vedenotto-
vyöhykkeeltä poispäin  

3

paikallinen virtaussuunta ve-
denottovyöhykkeeltä poispäin tai 
vedenottovyöhykettä ei ole arvioi-
tu  

5
paikallinen virtaussuunta ve-
denottovyöhykkeelle päin  

10
päävirtaussuunta vedenotto-
vyöhykkeelle päin  
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4. Tien ja vedenottoalueen välillä pohjaveden 
virtausta estäviä tekijöitä  6  

0 Kalliokynnys  

3 

Vettä huonosti läpäisevä kerros 
tai vedenottovyöhykettä ei ole 
arvioitu  

6 Ei virtausta estäviä tekijöitä  
5. Aineksen vedenläpäisevyys koko muodostumassa 3  

1 hiekkamoreeni  
2 hieno hiekka  
3 hiekka - sora  
4 karkea sora/kallioruhje  

C. VEDENOTTOTIEDOT  
6. Vedenotto  1  

0 ei ole suunniteltu vedenottoa  

1 
vedenottoa alustavasti suunnitel-
tu/kriisiajan varavedenottamo  

3 
vedenotto käynnissä tai käynnis-
tymässä viiden vuoden kuluessa  

5 

vedenotto käynnissä ja alueella 
useampi kuin 1 vedenottamo (ot-
to vähint 100 m3/d)  

7. Tien sijainti pohjavesialueella vedenottovyöhykkeeseen 
nähden 6  

1 
ei vedenottoa eikä vedenotto-
vyöhykettä arvioitu  

4 
tie kulkee eri osa-alueella kuin 
millä vedenottopaikka sijaitsee  

6 tie kulkee kaukosuojavyöhykkeellä  

8 

tie kulkee lähisuojavyöhykkeellä 
mutta etäisyys vedenottopaikkaa 
>100 m  

10 
tie kulkee ottamon välittömässä 
läheisyydesssä (< 100 m)  

D. TEIDEN SUOLAUS JA VAARALLISTEN AINEIDEN 
KULJETUS  
8. Tien suhde pohjaveden muodostumisalueeseen 2  

1 

tie kulkee muodostumisaluetta 
hipoen tai pääasiassa pohjavesi-
alueen reunavyöhykkeellä  

2 
tie kulkee muodostumisalueella 
muodostumaan nähden poikittain  

4 
tie kulkee muodostumisalueella 
muodostumaan nähden pitkittäin  
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9. Suolakuorma kunnossapitoluokan mukaan  9  

0
III-luokan päällystetty tie ei suo-
lausta  

1 II-luokan soratie, kesäsuolaus  

1
II-luokan päällystetty tie, vähäi-
nen suolaus  

2 II-luokan soratie, kesäsuolaus  
2 Ib-luokan tie, vähäinen suolaus  
6 I-luokan tie, suolaus  
9 Is-luokan tie, 1 ajorata, suolaus  

15 Isk-luokan tie, 2 ajorataa, suolaus  
10. Tieosuuden sijainti tiepiireittäin  7  

0
tieosuudella on II-luokan talvisuo-
laus/kesäsuolaus  

1 Savo-Karjala, Oulu itäinen, Lappi  

7
Kaakkois-Suomi, Keski-Suomi, 
Oulun rannikko  

8 Uusimaa, Turku, Häme, Vaasa   

11. Vaarallisten aineiden (öljyt, hapot, emäkset) kuljetuk-
set tonnia/vuosi pohjavesialueella kulkevalla tieosuudella 
(10 000 tonnia/vuosi=400 rekkaa/vuosi) 4  

1 <25 000  
2 25 000-50 000  
4 >50 000 - 100 000  
6 >100 000 - 200 000  
8 >200 000  

LISÄTIEDOT 

12. Pohjaveden laadun seurannassa havaitut Cl-pitoisuudet 
0 <10 mg/l 
5 10-25 mg/l 

10 >25-50 mg/l 

15 >50 - 100 mg/l 
20 >100 mg/l 

 
RISKIPISTEET YHT. 93 >75 
Suojaus on rakennettava tilanteissa, joissa seuraavat kolme ehtoa toteutuvat: 

1) pohjavesialueella on  käytössä oleva vedenottamo tai suunniteltu vedenottoalue 

2) pohjaveden virtaus suuntautuu tieltä vedenottamolle tai suunnitellulle vedenottoalueelle 

3) tien suolaus tulee olemaan yli 8 tn/km/v tai vaarallisten aineiden kuljetuksia tulee olemaan yli 100 000 tn/v. 

Lisäksi suojaus rakennetaan, mikäli jo olemassa olevan suolattavan tien aiheuttamat riskit 

vedenottamolla tai suunnitellulla vedenottamolla ovat merkittäviä (esim. kloridipitoisuus on yli 25 mg/l 

tai pitoisuustaso on selvästi kohoamassa, ja riskiluku on yli 75). 
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Riskipisteet pohjavesialue-tie –pareittain 

 

Kunta Pohjavesialue Ottamo Tie 
Riski-
pisteet Kloridi (mg/l) 

Vaarallisten aineiden 
kuljetukset tn/v Muuta  

Eno Tannilanvaara Valliniemi 73 67 < 10 50 000-100 000  
Eno Rahkeenkangas Huosiolampi 73 40 < 10 50 000-100 000  
Eno (**) Kuvassärkkä Kuusoja 73 63  50 000-100000  
        
Iisalmi Peltosalmi-Ohenmäki Peltosalmi 5 65 < 10 100 000-200 000 pohjavesisuojaus 
Iisalmi Peltosalmi-Ohenmäki Peltosalmi 563 57   pohjavesisuojaus 
Iisalmi Peltosalmi-Ohenmäki Ohenmäki 5 74 10-25 100 000-200 000 pohjavesisuojaus 
Iisalmi Peltosalmi-Ohenmäki Kyllikinranta 5 65 10-25 100 000-200 00  
Iisalmi Peltosalmi-Ohenmäki Kyllikinranta 563 57 10-25   
        
Iisalmi Kuusimäki A Kuusimäki 88 53 < 10 50 000-100 000  
Iisalmi Kusimäki B Kuusimäki 88 57  50 000-100 000  
        
Juankoski Rajasalmi Rajasalmi 569 57 < 10 25 000-50 000  
        
Kesälahti Pitkälampi kirkonkylä varavo 6 66 < 10 100 000-200 000 pohjavesisuojaus 
Kesälahti Pitkälampi Sortolampi 6 66 < 10 100 000-200 000 pohjavesisuojaus 
Kesälahti Kulleri kirkonkylä varavo 6 45  100 000-200 000  
Kesälahti Kulleri Sortolampi 6 45  100 000-200 000  
        
Kitee Kitee Meijerinranta 4870 64 < 10  VHS-seuranta 
Kitee Hallakorpi Hallakorpi 6 59 < 10 50 000-100 000  
        
Kontiolahti Jakokoski Jakokoski 73 57 < 10 50 000-100 000 VHS-seuranta 
Kontiolahti Kulho Kerola 74 49  25 000-50 000  
Kontiolahti Tukhulminlammit Kerola 74 40  25 000-50 000  
Kontiolahti Kulho Kulho 74 54 *) < 10 25 000-50 000 pohjavesisuojaus 
Kontiolahti Tukhulminlammit Kulho 74 39  25 000-50 000  
Kontiolahti Jaamankangas A Lehmo 6 86 50-100 25 000-50 000 
       
       

VHS-seuranta, kloridi-seuranta, 
kaliumformiaattikokeilu, pohja-
vesisuojaus 

        
Kuopio Laatanlampi Melalahti 17 58 < 10 50 000-100 000  
Kuopio Laatanlampi Melalahti 566 57  100 000-200 000  
        
Lapinlahti Honkalampi Honkaniemi 5 63 10-25 100 000-200 000 Kaliumformiaattikokeilu 
Lapinlahti Haminamäki-Humppi Haminamäki 5 72 25-50 100 000-200 000 
       

VHS-seuranta, kloridi-seuranta, 
pohjavesisuojaus 



 
 

Kunta Pohjavesialue Ottamo Tie  
Riski-
pisteet Kloridi (mg/l) 

Vaarallisten aineiden 
kuljetukset tn/v Muuta 

Lapinlahti/Iisalmi Taipale-Nerkoo Nerkoo 5 61 10-25 100 000-200 000  
Lapinlahti Pajujärvi Pajujärvi 5 71 < 10 100 000-200 000  
        
Leppävirta Pohjukansalo Pohjukansalo 5 60 10-25 > 200 000  
Leppävirta Pohjukansalo Pohjukansalo 533 52    
        
Liperi (*) Lykynlampi Lykynvaara 501 59 < 10  VHS-seuranta 
Liperi Konivaara B Lykynvaara 501 45    
Liperi Jyrinkylä Ylämyllyn varuskunta 17 62  100 000-200 000  
Liperi Honkalampi Ylämyllyn varuskunta 17 46  100 000-200 000  
Liperi Konivaara B Ylämyllyn varuskunta 17 54  100 000-200 000  
Liperi Honkalampi Ylämyllyn varuskunta 476 39  100 000-200 000  
Liperi Konivaara B Ylämyllyn varuskunta 501 42    
Liperi Konivaara A Ylämyllyn varuskunta 502 52   VHS-seuranta 
Liperi Konivaara B Ylämyllyn varuskunta 502 42    
Liperi Venäänsuo Härkinvaara 502 45    
Liperi Konivaara A Härkinvaara 502 49    
Liperi Konivaara B Härkinvaara 502 39    
Liperi Konivaara B Härkinvaara 502 39    
Liperi Kangasranta Ahonkylä 17 39  100 000-200 000  
Liperi Heinävaara Käsämä 17 45  100 000-200 000  
        
Maaninka Harjamäki-Käärmelahti Varpaniemi 77 62 < 10 25 000-50 000  
        
Nilsiä Kirkonkylä Nilsiä 577 64   pohjavesisuojaus 
Nilsiä Kirkonkylä Kangas 577 64   pohjavesisuojaus 
        
Nurmes Porokylä Kötsinmäki 75 55 10-25 25 000-50 000 VHS-seuranta 
Nurmes Multiharju Lipinlahti 73 51 *) < 10  25 000-50 000  
Nurmes Lamminkangas Lamminkangas 75 57 *) < 10 25 000-50 000  
Nurmes Lamminkangas Lamminkangas 6 57 *) < 10 25 000-50 000  
Nurmes Lamminkangas Kumpulampi 75 57 *) 10-25  25 000-50 000  
Nurmes Lamminkangas Kumpulampi 6 57 *) 10-25  25 000-50 000  
        
Outokumpu Saari-Oskamo Saari-Oskamo 17 52 < 10 100 000-200 000  
Outokumpu Onkilamminsärkät Saari-Oskamo 504 44    
Outokumpu Makumäki Saari-Oskamo 504 59    
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Kunta Pohjavesialue Ottamo Tie  
Riski-
pisteet Kloridi (mg/l) 

Vaarallisten aineiden 
kuljetukset tn/v Muuta 

Pielavesi Pajuskylä Pajuskylä 77 62 < 10 25 000-50 000 pohjavesisuojaus 
        
Polvijärvi Sotkuma Sotkuma 502 52 < 10   
        
Rautalampi Talliniemi Rautalammin kk 69 55 < 10 25 000-50 000  
        
Siilinjärvi Harjamäki-Kasurila Hakkarala 5 91 50-100  100 000-200 000 
Siilinjärvi Harjamäki-Kasurila Hakkarala 75 82  > 200 000 
Siilinjärvi Harjamäki-Kasurila Hakkarala 559 78   

VHS-, Cl-seuranta, pohja-
vesisuojaus 

Siilinjärvi/ Kärängänmäki Pöljän vosk 5 75 25-50 100 000-200 000  
Lapinlahti        
        
Suonenjoki Lintharju Kaatro 9 73 < 10 50 000-100 000 

Suonenjoki Lintharju Kaatro 545 66   

VHS-seuranta, kloridi-
seuranta, kaliumformiaattiko-
keilu 

        
        
Tohmajärvi Uusi-Värtsilä Uusi-Värtsilä 70 56 < 10 25 000-50 000  
Tohmajäri Musko-Kaurila Uusi-Värtsilä 70 42  25 000-50 000  
Tohmajärvi Tikkala-Teerivaara Tikkala 6 59 *) < 10 50 000-100 000  
Tohmajärvi Akkala Riikola 486 58 *) < 10   
Tohmajärvi Tuurinmäki Riikola 486 46    
        
Tuusniemi Tuusjärvi Tuusjärvi 17 55 10-25 25 000-50 000 VHS-seuranta 
        
Valtimo Juposärkkä Juposärkkä 6 38 < 10 25 000-50 000  
Valtimo Nuolikoski Nuolikoski 6 55 < 10 25 000-50 000  
        
        
*) verkostoveden kloridipitoisuus       
(*) = Joensuun ottamo, (**)=Kontiolahden ottamo      
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