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ALKUSANAT 
 

 
Suolan (NaCl) käyttö teiden liukkaudentorjunnassa alkoi Suomessa 1950-luvulla. 
Ensimmäisiä havaintoja tiesuolan vaikutuksista ympäristöön tehtiin 1960- ja 1970- 
luvulla (mm. Eerola, 1973). Suolan käyttö liukkaudentorjunnassa lisääntyi nopeasti 
1980-luvulla ja vuosikymmenen lopulla aloitettiin tutkia tiesuolauksen vaikutusta 
pohjaveden laatuun. 1990-luvun alussa toteutettiin tienpidon ja tieliikenteen 
pohjavedelle aiheuttaman riskin arviointi (Yli-Kuivila et al., 1993). Työ toteutettiin 
vesi- ja ympäristöpiirien (nyk. alueellisten ympäristökeskusten) ja tiepiirien toimesta.  
 
Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus tarkentui 1990-luvun loppupuolella ja uusien 
pohjavesialueiden määrä lisääntyi (Britschgi & Gustafsson, 1996). Tiesuolauksen 
pohjavedelle aiheuttaman riskin arviointi päivitettiin 1990- luvun lopulla 
(Gustafsson, 2000). Samassa yhteydessä todettiin tarpeelliseksi aloittaa teiden 
talvikunnossapidon pohjavesivaikutusten seuranta. Vuoden 2001 aikana käytiin 
SYKEn koordinoimana neuvottelut alueellisten ympäristökeskusten ja tiepiirien 
kanssa valtakunnallisesta pohjaveden kloridiseurannan aloittamisesta. Neuvottelujen 
perusteella valittiin noin 200 havaintopistettä seurantaan. Näistä havaintopisteistä 
valittiin noin 50  erityisseurantaan. Tiepiirien ja alueellisten ympäristökeskusten 
välisellä yhteistyöllä on ollut ratkaiseva rooli kloridiseurannan järjestämisessä.  
 
Lopuksi haluaisin kiittää alueellisten ympäristökeskusten pohjavesiasiantuntijoita ja  
-tutkijoita, tiepiirien ja tiehallinnon keskushallinnon ympäristövastaavia ja kollegoita 
SYKEssä osallistumisesta itse työn toteuttamiseen, tuesta ja arvokkaista 
kommenteista. Erityinen kiitos Tero Taipalelle erityisseurantapisteiden valinnasta ja 
Samppa Mäkelälle julkaisun ja aineiston viimeistelystä. 
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1 POHJAVEDEN KLORIDISEURANNAN TARKOITUS JA 
TAVOITTEET 

 
 
Tiesuolan (NaCl) käyttö liukkaudentorjunnassa lisääntyi 1960-luvulta ja 
suurimmillaan tielaitoksen käyttämän suolan määrä oli vuonna 1990, jolloin sitä 
levitettiin yli 150 000 tonnia. Nyttemmin tiesuolan käyttöä on vähennetty. 
Tiesuolauksen pohjavesille aiheuttaman riskin tiedostamisen jälkeen suolan 
vuotuisia käyttömääriä on pyritty vähentämään 1990-luvulla koko maassa. Vuonna 
2000 tiesuolaa käytettiin koko maassa 81 500 tonnia, vuonna 2001 noin 83 900 
tonnia ja vuonna 2002 yhteensä 93 200 tonnia. Jatkossa Tiehallinnon tavoitteena on 
vähentää erityisesti pohjavesialueilla tapahtuvaa suolausta. 
 
Tällä hetkellä teitä, joilla suolaa käytetään liukkauden torjuntaan on noin 1530 
kilometriä vedenhankintaa varten tärkeillä pohjavesialueilla (luokka I). Varsinaisesti 
suolattavaa tietä (kunnossapitoluokat Is ja I) kulkee tärkeillä pohjavesialueilla 
yhteensä noin 650 kilometriä ja vähemmän suolattavaa tietä (kunnossapitoluokat Ib 
ja TIb) yhteensä noin 880 kilometriä.  
 
Maantiesuolan pohjaveden laadulle aiheuttamia riskejä pohjavesialueilla on 
kartoitettu koko Suomesta. Vuosina 1997-1998 riskinarviointi on tehty 1129 
pohjavesialueella. Riskiä pohjavedelle arvioidaan Suomen ympäristökeskuksen ja 
Tiehallinnon yhteistyössä kehittämällä riskipisteytysmenetelmällä. Kartoitetuista 
alueista 290 kappaletta eli 26 % sai yli 65 riskipistettä. Tällaisia pohjavesialueita on 
eniten Uudenmaan, Kaakkois-Suomen ja Hämeen tiepiirien alueilla. Yli 65 
riskipisteen alueilla tulisi ryhtyä jatkotutkimuksiin, pohjaveden laadun tehostettuun 
seurantaan ja suolauksen vähentämiseen. (Gustafsson, 2000) 

 
Pohjaveden kloridipitoisuuden seurantaa voidaan hyödyntää myös teiden suolauksen 
ohjaukseen. Usein suolauksen vähentämisellä voidaan pohjaveden kloridipitoisuus 
saada laskemaan toivotulla tavalla. Alueilla, joilla tiesuolaus uhkaa vedenottamon 
vedenlaatua tulisi ensisijaisesti järjestää seurantaa ja pyrkiä vähentämään 
suolausmääriä. Mikäli tällä ei kuitenkaan päästä haluttuun lopputulokseen tulee 
harkita muita pohjaveden suojelutoimenpiteitä kuten suojauksen rakentamista tai 
mahdollisesti tulevaisuudessa siirtyä käyttämään suolalle kehitettyjä korvaavia 
liukkaudentorjuntakemikaaleja. (Nysten & Hänninen, 1997) 
 
Pohjavesiseurannan ensisijaisena tarkoituksena on selvittää kloridipitoisuuden 
kehittymistä vedenottamolla tai suunnitellulla vedenottoalueella, kun suojausta ei 
rakenneta. Kloridipitoisuuden seurantaa tulee tehdä vedenottamon lisäksi pohjaveden 
virtaussuuntien ja käytössä olevan tai suunnitellun vedenottamon sijainnin suhteen 
tarkoituksenmukaisesti asennetuista havaintoputkista. Seuraamalla säännöllisesti 
pohjaveden kloridipitoisuutta tien ja pohjavedenottamon välillä voidaan ennakoida 
vedenottamolla tapahtuvaa kloridipitoisuuden kehitystä ja tulosten perusteella ajoissa 
ryhtyä toimenpiteisiin. 

 
Kloridipitoisuuden nousu lisää pohjaveden syövyttävyyttä. Suomen pohjavedet ovat 
vähäkalkkisia ja alkaliteettiarvot ovat matalia. Tällöin jo yli 25 milligramman 
kloridipitoisuus saattaa lisätä metallisten vesijohtojen syöpymistä. Vesilaitoksilla 
voidaan veden syövyttävyyttä vähentää nostamalla veden pH:ta, jolloin alkaliteetti 
nousee. Veden syövyttävyydellä on merkitystä vesihuoltolaitteiden kunnon kannalta, 



  

 7

mutta myös talousveden laadun kannalta, koska veden syövyttävyyden ansiosta 
putkistosta liukenee lähinnä rautaa, kuparia ja sinkkiä. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 461/2000 on annettu talousveden 
kloridipitoisuudelle 240 mg/l laatusuositus. Kuitenkin asetuksen alaviitteessä 
todetaan, ettei vesi saa olla syövyttävää ja tämän vuoksi kloridipitoisuuden tulisi olla 
alle 25 mg/l. Tämä em. asetus koskee vesilaitoksia, jotka toimittavat talousvettä 
vähintään 10 m3 vuorokaudessa tai vähintään 50 henkilön tarpeisiin. Vesilaitoksien, 
jotka toimittavat talousvettä vähemmän kuin 10 m3 päivässä tai alle 50 henkilön 
tarpeisiin sekä yksittäisten talousvesikaivojen vedenlaatuvaatimuksista on annettu 
STM:n asetus 401/2001, jossa talousveden kloridipitoisuudelle on annettu 100 mg/l 
laatusuositus. Asetus 401/2001 sisältää samat alahuomautukset kuin asetus 
461/2000. 
 
Vuonna 2000 annetun vesipolitiikan puitedirektiivin (2000/60/EY) mukaan 
pohjaveden osalta tulee saavuttaa hyvä kemiallinen tila vuoteen 2015 mennessä. 
Myös ihmistoiminnan vaikutuksesta pohjavedessä esiintyvien muutosten osalta on 
todettu, että merkittävät ja pysyvät nousevat pitoisuustrendit tulee kääntää laskeviksi 
vuoteen 2015 mennessä. 
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2 SEURANNAN TOTEUTTAMINEN 
 
 
Seuranta-alueiden valinta pohjautuu Tiehallinnon ja ympäristöhallinnon yhteistyössä 
tekemään tiesuolauksen pohjavedelle aiheuttaman riskin arviointiin, jonka tiedot on 
tallennettu Tiesuolauksen riskirekisteriin (TSRR) (Gustafsson, 2000).  

 
Kloridiseurantaa toteuttavat Tiehallinnon tiepiirit alueellisten ympäristökeskusten 
ohjeiden mukaan. Tiepiiri ja alueellinen ympäristökeskus sopivat keskenään 
käytännön järjestelyistä. Seurannan järjestämisessä tulee huomioida olemassa olevat 
pohjaveden seurannat ja mahdollisuuksien mukaan sovittaa näitä yhteen, jotta 
päällekkäisyyksiltä vältyttäisiin. 
 
Vuoden 2001 aikana on sovittu tiepiirien ja alueellisten ympäristökeskusten kanssa 
noin 100 pohjavesialueen pohjaveden laadun seurannasta. Seurantaverkko kattaa 
yhteensä noin 200 havaintopistettä. Näistä havaintoalueista ja –pisteistä on valittu 
noin 50 pistettä ns. erityisseurantaan. Erityisseurannan tarkoituksena on erityisesti 
tiesuolauksen pohjavesivaikutusten monitorointi. Havaintopisteet on valittu 
alueellisten ympäristökeskusten ja Tiehallinnon tiepiirien esitysten pohjalta 
SYKEssä. 
 
Tiehallinto vastaa tiesuolauksen pohjavesivaikutusten monitoroinnista ja toimittaa 
seurannan tulokset alueelliselle ympäristökeskukselle ja SYKElle. Kloridiseurannan 
tulokset tallennetaan ympäristöhallinnon ylläpitämään pohjavesitietojärjestelmään 
(POVET). Tulokset voidaan tallentaa suoraan laboratoriosta LIMS -järjestelmän 
kautta tai toimittaa alueelliseen ympäristökeskukseen tai SYKEeen erillisten 
ohjeiden mukaisina  tiedostoina, jotka siirretään POVET:iin. Alueellisten 
ympäristökeskusten tulee huolehtia, että havaintopisteet on tallennettu POVET:in 
havaintopaikoiksi.  

 
Kloridiseurannan kustannuksista vastaavat pääasiassa Tiehallinnon tiepiirit. 
Kustannusten jakamisesta eri tahojen välillä voidaan kuitenkin sopia 
tapauskohtaisesti. 

 
Ympäristöministeriö on antanut alueellisille ympäristökeskuksille 22.5.2000 ohjeen 
tienpidon pohjavesivaikutusten valvonnasta. Tarkempia ohjeita 
vedenlaatuparametrien valinnasta, havaintoputkien sijoittamisesta, näytteenotosta ja 
näytteenottoajankohdista löytyy Suomen ympäristö –sarjassa vuonna 1997 
ilmestyneessä Taina Nysténin ja Tuija Hännisen julkaisusta: "Tiesuolan 
pohjavesihaittojen vaikutuksista ja torjuntakeinoista".  

 
Teiden liukkaudentorjunnan pohjavesivaikutusten erityisseurantakohteet ovat 
kuvattu tässä julkaisussa ja luettelo alueista on liitteenä 1. Muut pohjaveden 
kloridiseurantakohteet on esitetty liitteessä 2. 
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3 SEURANTAOHJELMA 
 
  
Erityisseurantakohteiden osalta näytteet otetaan neljä kertaa vuodessa; keväällä, 
kesällä, syksyllä ja talvella. Ajankohta tulee valita kunkin havaintoalueen sijainnin 
mukaan asianmukaisesti. Näytteet otetaan syvyydeltä, jossa kloridipitoisuuden on 
todettu olevan korkein. Ensimmäisillä näytteenottokerroilla otetaan näytteet usealta 
eri syvyydeltä oikean näytteenottosyvyyden määrittämiseksi. Näytteenottosyvyys 
voidaan määrittää myös pohjaveden sähkönjohtavuuden avulla. Näytteenotossa, 
näytteiden säilytyksessä ja kuljetuksessa noudatetaan annettuja ohjeita ja standardeja. 
Jos seurattava kohde on vedenottamo, tulee näyte ottaa vedenottamon raakavedestä 
tai mikäli mahdollista vedenottamon yksittäisestä kaivosta näytteenottoa varten 
asennetusta hanasta. Näytteistä määritetään kloridin lisäksi sameus, 
sähkönjohtavuus, pH, alkaliteetti, kokonaiskovuus, sulfaatti, natrium, kalsium ja 
magnesium. (Nysten & Hänninen, 1997) 

 
Kloridiseuranta-alueiden osalta seurantaa jatketaan nykyisen seurantaohjelman 
mukaan. Seurannan  muuttamisesta tulee neuvotella alueellisen ympäristökeskuksen 
kanssa.  
 
Seurantatulokset toimitetaan alueellisille ympäristökeskuksille ja SYKElle, mieluiten 
tiedostoina erillisen ohjeen mukaan. Tiedot siirretään ympäristöhallinnon 
pohjavesitietojärjestelmään (POVET). Erityisseurantakohteiden osalta 
kloridipitoisuuden kehittyminen alueilla raportoidaan 1-2 vuoden välein.  
 
Pohjaveden laadun vertailuaineistona käytetään EUROWATERNET –seurannan 
aineistoa. Suomen EUROWATERNET seurantaverkko koostuu lähes 
luonnontilaisista ympäristöhallinnon seuranta-asemista ja noin 150 akviferista, jotka 
ovat vedenhankinta käytössä. Tuloksia tullaan käyttämään myös vesipolitiikan 
puitedirektiivin velvoittaman pohjaveden kemiallisen tilan arviointiin. Erityisiä 
pohjaveden kemialliseen tilaan liittyviä arviointikriteereitä tullaan antamaan 
pohjavesiä koskevassa tytärdirektiivissä tai kansallisesti em. direktiivin perusteella. 
 
Teiden talvihoidon vaikutusten seurantaa pohjavedestä kehitetään vuosien 2003-
2005 aikana tämän esityksen mukaisesti. Vuonna 2005 tarkistetaan seurantaan 
kuuluvat alueet ja seurantapisteet vesipolitiikan puitedirektiivin tarkastelujen 
pohjalta ja seurantaohjelma sovitetaan VPD:n seurantaohjelmiin. Seurantaverkon 
tulee olla valmis vuoden 2005 lopussa.   
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4 SEURANTAVERKKO 
 

Tiepiirit tarkkailevat teiden talvihoidon vaikutuksia pohjaveden laatuun yhteensä 
noin 200 havaintopisteestä, josta 67 kappaletta on vedenottamoita ja 129 
havaintoputkia. Seurantakohteet ovat jaettu kahteen eri tasoiseen seurantaan. 
Kloridiseurantaan kuuluu yhteensä noin 150 kohdetta, joista vedenottamoita on 46 ja 
havaintoputkia 100 kappaletta. Erityisseurantaan kuuluu yhteensä 50 
näytteenottopistettä. Näistä vedenottamoja on yhteensä 21 ja havaintoputkia 29 
kappaletta. 
 
 
Taulukko 1. Teiden talvihoidon pohjavesivaikutusten seurantapisteiden lukumäärät 
tiepiireittäin. (vo = vedenottamo, hp = havaintoputki) 
 
 

Tiepiiri Erityisseuranta Kloridiseuranta Yhteensä 
  vo hp yht vo hp muu yht vo hp muu yht 
Uusimaa 0 4 4 4 7 1 12 4 11 1 16 
Turku 5 0 5 11 18 0 29 16 18 0 34 
Häme 7 0 7 14 4 0 18 21 4 0 25 
Kaakkois-Suomi 6 10 16 10 24 1 35 16 34 1 51 
Keski-Suomi 1 6 7 6 4 0 10 7 10 0 17 
Savo-Karjala 0 2 2 1 8 0 9 1 10 0 11 
Vaasa 0 3 3 0 18 0 18 0 21 0 21 
Oulu 0 4 4 0 9 0 9 0 13 0 13 
Lappi 2 0 2 0 8 3 11 2 8 3 13 
Yhteensä 21 29 50 46 100 5 151 67 129 5 201 

 
 

Taulukko 2. Erityisseurantapisteiden lukumäärät tiepiireissä pohjavesialueilla kulkevan tien 
talvihoitoluokan mukaan ja havaintopisteen tyypin mukaan. (vo = vedenottamo, hp = 
havaintoputki) 
 

Tiepiiri Is I Ib II Yhteensä 
  vo hp vo hp vo hp vo hp vo hp kohteita 
Uusimaa 0 1 0 2 0 0 0 1 0 4 4 
Turku 2 0 3 0 0 0 0 0 5 0 5 
Häme 3 0 2 0 2 0 0 0 7 0 7 
Kaakkois-Suomi 2 6 3 2 1 2 0 0 6 10 16 
Keski-Suomi 0 0 1 0 0 6 0 0 1 6 7 
Savo-Karjala 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 
Vaasa 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 
Oulu 0 1 0 0 0 3 0 0 0 4 4 
Lappi 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 
Yhteensä 7 9 10 5 4 14 0 1 21 29 50 
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Taulukko 3. Erityisseurantapisteiden lukumäärät pohjavesialueen koon (pieni < 5 km2) ja 
alueella kulkevan tien suunnan ja talvihoitoluokan sekä havaintopisteen tyypin mukaan (vo = 
vedenottamo, hp = havaintoputki). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pohjavesialue/tie Is I Ib II Yhteensä 
  vo hp vo hp vo hp vo hp vo hp kohteita 
Suuri/pitkittäin 1 5 0 0 1 2 0 0 2 7 9 
Suuri/poikittain 0 3 2 2 0 4 0 0 2 9 11 
Pieni/pitkittäin 6 1 5 1 1 2 0 1 12 5 17 
Pieni/poikittain 0 0 2 2 1 2 0 0 3 4 7 
Pieni/reunalla 0 0 1 0 1 4 0 0 2 4 6 
Yhteensä 7 9 10 5 4 14 0 1 21 29 50 
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Kuva 1. Pohjaveden kloridiseuranta kohteet ja suolattavat tiet 
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Kuva 2. Pohjaveden kloridipitoisuuden erityisseurantakohteet 
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5 ERITYISSEURANTAKOHTEET 

5.1 Uudenmaan tiepiiri 

Hanko Isolähde 0107803 
Pohjavesialueen kuvaus 
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 7,5 km2 ja muodostumisalueen pinta-ala 6,95 
km2. Alueella on arvioitu muodostuvan pohjavettä yhteensä 4000 m3 vuorokaudessa. 
Tasoittunutta Salpausselkää, joka leveimmillään yli 2 km. Muodostuma rajoittuu 
luoteessa laajaan kallioalueeseen, jonka katkaisee pieni  ja kapea murros, jota kautta 
suurin osa muodostuvasta pohjavedestä pääsee purkautumaan luoteeseen, 
Isolähteeseen. Purkautumistaso on noin 3 metriä. Aines on purkautumisalueella 
pääasiassa hienoa hiekkaa noin 15 metrin paksuudelta. Hienoja hiesu- ja 
hietavälikerroksia esiintyy. Pohjavedenpinnan taso alueen keskiosissa on 10-14 
metriä. Hallfjärdenin ranta-alueella tavataan hienorakeisia, kasvillisuuden  sitomia 
tuulikerrostumia. Isolähteen lisäksi osa pohjavedestä purkautuu alueen pohjoisosassa 
laaksopainanteeseen ja osa kaakkoon suoraan Suomenlahteen. Alueella on n. 
kappaletta vedenottamoita. Pohjaveden virtaussuunta on tieltä kohti ottamoa. 
Alueella ei ole virtausta estäviä tekijöitä. 
 
Pohjavesialueen maksimiriskipiste on 92. 
 
Tiet pohjavesialueella  
Pohjavesialueella kulkee yhteensä noin 10 kilometriä suolattavaa tietä. 
Pohjavesialueen muodostumisalueella kulkee tie numero 25 muodostumaan nähden 
pitkittäin noin 5,4 kilometrin matkan. Tien etäisyys vedenottamosta on alle 100 
metriä. Tie kuuluu talvihoitoluokkaan Is. Maalaji tien läheisyydessä on hiekkaa – 
soraa. Muut tiet kuuluvat alempiin talvihoitoluokkiin.  

 
Seurantapisteet 
Alueen pohjaveden kloridipitoisuutta seurataan neljästä eri havaintopisteestä, josta 
havaintopiste T5 kuuluu erityisseurannan piiriin.  

 
Kloridipitoisuus alueella  
Kloridipitoisuus alueella on tasolla 10-25 mg/l. Tällä hetkellä pitoisuus 
havaintopisteessä on noin 10 mg/l. 

Myrskylä Tuhkauuninmäki 0150402 A 
Pohjavesialueen kuvaus 
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,35 km2 ja muodostumisalueen pinta-ala 0,8 
km2. Alueella on arvioitu muodostuvan pohjavettä yhteensä 750 m3 vuorokaudessa. 
Supinmäen alueesta pohjoiseen ja luoteeseen suuntautuva, suurempaan harju- 
systeemiin kuuluva jakso, joka on erinomainen pohjavesialue. Lähdeoja jakaa 
pohjavesiesiintymän kahteen osa-alueeseen. A-osa-alue: Supinmäki. Aines hyvin 
vettä johtavaa hiekkaa ja soraa. Supinmäen deltatasanteen vedenjakajalta pohjavedet 
virtaavat pohjoiseen kohti Rauhalan ottamoa. Alueella on tehty tekopohjaveden 
imeytyskoe, jonka perusteella alue soveltuu hyvin tekopohjaveden muodostamiseen 
paksujen, yli 20 metristen pohjaveden pinnan yläpuolisten maakerrosten ansiosta. 
Pohjaveden virtausolosuhteet ovat hyvät ja pohjaveden luonnolliset virtausyhteydet 
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suuntautuvat Rauhalan ottamolle. Raakavesi on saatavissa Lähdeojasta, johon 
purkautuu  Palonpään lähteestä noin 2100 kuutiota vettä vuorokaudessa. B-osa-alue: 
Tuhkauuninmäki. Harjun lounaispuoli rajoittuu savikkoihin, koillispuolella tavataan 
hienoa hiekkaa ja silttiä. Pohjavesimuodostuman aines on lajittunutta hiekkaa. 
Suurin osa Tuhkauuninmäen pohjavesistä purkautuu Lähdeojaan suuntaan Rauhalan 
ottamoalueelle, mutta osa pohjavesistä purkautuu Karsojaan. Pohjavesialueen 
rajaukset tarkistettu v. 2002.  
 
Pohjavesialueen maksimiriskipiste on 61. 

 
Tiet pohjavesialueella  
Pohjavesialueen muodostumisalueella, vedenottamon lähisuojavyöhykkeellä, kulkee 
tie numero 167 muodostumaan nähden pitkittäin noin 2,6 kilometrin matkan. Tien 
etäisyys vedenottamosta on yli 100 metriä. Tie kuuluu talvihoitoluokkaan II. Maalaji 
tien läheisyydessä on hiekkaa – soraa.  
 
Seurantapisteet 
Alueen pohjaveden kloridipitoisuutta seurataan kolmesta eri havaintopisteestä, josta 
havaintopiste MV3 kuuluu erityisseurannan piiriin.  
 
Kloridipitoisuus alueella  
Kloridipitoisuus alueella on tasolla 10-25 mg/l. Tällä hetkellä pitoisuus 
havaintopisteessä on noin 10 mg/l. 
 

Myrskylä Uusisilta 0150405 
Pohjavesialueen kuvaus 
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,29 km2 ja muodostumisalueen pinta-ala 0,56 
km2. Alueella on arvioitu muodostuvan pohjavettä yhteensä 350 m3 vuorokaudessa. 
Deltamainen muodostuma pitkittäisharjussa. Harjujakso on kerrostunut 
Myrskyläjoen ruhjelaaksoon. Harju on paikoitellen savikerrosten peitossa 
jokilaaksossa. Maaperätutkimusten ja pohjaveden korkeushavaintojen perusteella 
harjujakso muodostaa yhtenäisen pohjavesiakviferin, joka alkaa Supinmäen 
pohjavesialueelta. Pohjaveden virtaussuunta on pohjoisesta etelään. Pieni osa 
pohjavedestä muodostuu harjuun rajoittuvilla kallio- ja moreenirinteillä. Pääosa 
yksityisistä kaivoista sijaitsee kallio- ja moreenirinteillä, mistä johtuen kaivojen 
vesipinnat ovat huomattavasti harjun vesipinnan yläpuolella. Uusisillan alueella 
esiintyy paksuja tasarakeisia hiekkapatjoja pohjavesipinnan yläpuolella, 
muodostuman ydinosassa on myös soraa ja kivikkoa. Savikiilat nousevat melko ylös 
harjumuodostuman liepeillä pienentäen sadevesien imeytymispinta-alaa. 
Pintakerroksissa (n. 5-10 metriä) tavataan hienorakeista ainesta, tämän alapuolella 
kerrokset ovat puhtaita raudasta ja savesta. Harjulta on hyvä hydraulinen yhteys 
Myrskylänjokeen. Pohjaveden virtaus harjussa on eri suunnilta kohti 
Myrskylänjokea. Myrskylänjoesta on hydraulinen yhteys Uusisillan vedenottamolle 
mikä on havaittavissa myös ottamon veden laadussa voimakkaiden 
rantaimeytysvaiheiden  jäljiltä. Vedenhankinnan kannalta hyvä alue. Pohjavesialueen 
rajauksia tarkistettu v 2002.  
 
Pohjavesialueen maksimiriskipiste on 74. 
 
Tiet pohjavesialueella  
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Pohjavesialueen kulkee kaksi suolattavaa tietä, joiden yhteispituus on 
pohjavesialueella noin 1,5 kilometriä. Pohjavesialueen muodostumisalueella, 
vedenottamon lähisuojavyöhykkeellä, kulkee tie numero 167 muodostumaan nähden 
poikittain noin kilometrin matkan. Tien etäisyys vedenottamosta on yli 100 metriä. 
Tie kuuluu talvihoitoluokkaan I. Tie numero 11867 kuuluu alempaan 
talvihoitoluokkaan.  

 
Seurantapisteet 
Alueen pohjaveden kloridipitoisuutta seurataan kahdesta eri havaintopisteestä, josta 
kummatkin havaintopisteet (HP 18 ja HP 42) kuuluu erityisseurannan piiriin.  
 
Kloridipitoisuus alueella  
Kloridipitoisuus alueella on tasolla 10-25 mg/l. Tällä hetkellä pitoisuus 
havaintopisteissä on noin 15 mg/l. 

 
 

5.2 Turun tiepiiri 

Punkalaidun, Huittinen Huhtamo-Kanteenmaa 0210251 
Pohjavesialueen kuvaus 
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 2,86 km2 ja muodostumisalueen pinta-ala 1,67 
km2. Alueella on arvioitu muodostuvan pohjavettä yhteensä 2000 m3 vuorokaudessa. 
Alue muodostuu kahdesta laajahkosta harjun osasta, Huhtamonkankaasta ja 
Kankaanpäänharjusta, jotka kohoavat huomattavan korkealle ympäristöstään. 
Pääalueiden välillä harju on melko kapea. Pääalueilla kerrospaksuudet ovat varsin 
suuret ja harjuaines on hyvin vettä johtavaa soraa ja hiekkaa. Maanotto on 
vähentänyt maakerroksia etenkin Kankaanpäänharjulla. Harju muodostanee lähes 
yhtenäisen pohjavesialueen, jossa pohjaveden pääasiallinen virtaus tapahtuu 
kaakkoon. Palojoki harjun  kaakkoisosassa on pohjaveden pääpurkautumisaluetta. 
Jonkin verran tapahtuu purkautumista harjun reunoille, sillä varsinkin harjun 
länsireunalla pohjavesi esiintyy lähellä maanpintaa.  
 
Pohjavesialueen maksimiriskipiste on 76. 

 
Tiet pohjavesialueella  
Pohjavesialueen muodostumisalueella, vedenottamon lähisuojavyöhykkeellä, kulkee 
tie numero 2 muodostumaan nähden pitkittäin noin kilometrin matkan. Tien etäisyys 
vedenottamosta on yli 100 metriä. Tie kuuluu talvihoitoluokkaan I. Maalaji tien 
läheisyydessä on hiekkaa – soraa.  

 
Seurantapisteet 
Alueen pohjaveden kloridipitoisuutta seurataan neljästä eri havaintopisteestä. 
Erityisseurantaan on valittu Kanteenmaan vedenottamo (16190). 
  
Kloridipitoisuus alueella  
Kloridipitoisuus alueella on alle 10 mg/l. Tällä hetkellä kloridipitoisuus ottamolla on 
yli 25 mg/l ja havaintoputkessa hieman yli 60 mg/l. 
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Loimaan kunta Leppikankaanselkä 0243152 
Pohjavesialueen kuvaus 
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 3,44 km2 ja muodostumisalueen pinta-ala 2,43 
km2. Alueella on arvioitu muodostuvan pohjavettä yhteensä 1500 m3 vuorokaudessa. 
Pohjavesialue on luode-kaakkosuuntainen harjumuodostuma, joka on osa 
Karkkilasta Poriin ulottuvaa pitkittäisharjujaksoa. Maalajit vaihtelevat hienosta 
hiekasta soraan. Ydinosa on hyvin vettä johtavaa lohkareista ja kivistä soraa, jossa 
on jonkin verran ruosteisuutta. Muodostuman keskiosassa esiintyy paikoin 
moreenimaista ainesta. Harjun reunaosat koostuvat hienommista aineksista, kuten 
hienosta hiekasta ja paikoin siltistä. Kerrospaksuus on parhaimmillaan yli 35 metriä. 
Pohjaveden päävirtaussuunta on kaakosta luoteeseen. Pohjavesi purkautuu 
pääasiassa etelärinteessä olevista lähteistä. Harjun luoteispäässä sijaitsee alueen 
suurin lähde, jonka virtaama on noin 200 m3/d. Pohjavesiä purkautuu myös 
ympäröiville soille. Pohjaveden virtausta rajoittavia kalliokynnyksiä ei 
tutkimusalueella ole havaittu. Alueella on suoritettu koepumppaus vuonna 1979. 
Pohjaveden päävirtaussuunta on tieltä vedenottovyöhykkeelle päin. Alueella ei ole 
virtausta estäviä tekijöitä.  
 
Pohjavesialueen maksimiriskipiste on 91. 

 
Tiet pohjavesialueella  
Pohjavesialueen muodostumisalueella, Metsämaan vedenottamon 
lähisuojavyöhykkeellä, kulkee tie numero 2 muodostumaan nähden pitkittäin noin 
3,9 kilometrin matkan. Tie kulkee vedenottamon välittömässä läheisyydessä (alle 
100 metriä). Tie kuuluu talvihoitoluokkaan I. Maalaji tien läheisyydessä on hiekkaa 
– soraa.  

 
Seurantapisteet 
Alueen pohjaveden kloridipitoisuutta seurataan Metsämaan vedenottamon 
raakavedestä  ja kolmesta havaintopisteestä. Metsämaan vedenottamo (143101) 
kuuluu erityisseurantaan.  
  
Kloridipitoisuus alueella  
Kloridipitoisuus on vedenottamolla alentunut huippupitoisuuksista. Tällä hetkellä 
pitoisuus on noin 25 - 30 mg/l. Havaintoputkessa kloridipitoisuus on noin 25 mg/l. 

 

Masku Humikkala-Alho 0248101 
Pohjavesialueen kuvaus 
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 2,11 km2 ja muodostumisalueen pinta-ala 1,44 
km2. Alueella on arvioitu muodostuvan pohjavettä yhteensä 1600 m3 vuorokaudessa. 
Humikkala-Alho pohjavesialue käsittää noin kolme kilometriä pitkän, vaihtelevan 
levyisen alueen Maskun keskustasta kaakkoon. Harjun kerrospaksuudet ovat paikoin 
suuret. Eteläosassa erittäin runsas maanotto on hävittänyt lähes täysin harjun, ja 
alueella on laajoja pohjavesilammikoita. Harjun reuna-alueet ovat savikerrosten 
peitossa, ja Maskunjoen kohdalla harju peittyy lähes kokonaan savilla. Maskunjoki 
katkaisee osittain muodostuman. Harjun kulkuun alueella ovat vaikuttaneet 
kallioperän murroslaaksot. Pohjavedenpinnan korkeus eteläosan vedenjakaja-alueella 
on tasolla +37..+38,5, Alhon ottamon alueella tasolla +7…+8. Pohjaveden 
päävirtaussuunta on siten etelästä pohjoiseen. Kalustetalon lammikolta pohjavettä 
virtaa kummankin ottamon suuntaan. Humikkalan ottamon pohjoispuolella 
pohjaveden virtaussuunta on Maskunjoen suunnasta kohti ottamoa Pohjaveden 
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päävirtaussuunta on tieltä vedenottovyöhykkeelle päin. Alueella ei ole virtausta 
estäviä tekijöitä.  
 
Pohjavesialueen maksimiriskipiste on 92. 

 
Tiet pohjavesialueella  
Pohjavesialueen muodostumisalueella, vedenottamon lähisuojavyöhykkeellä, kulkee 
tie numero 8 muodostumaan nähden pitkittäin noin 1,6 kilometrin matkan. Tie 
kulkee vedenottamon välittömässä läheisyydessä (alle 100 metriä). Tie kuuluu 
talvihoitoluokkaan Isk. Maalaji tien läheisyydessä on karkeaa soraa. Alueella kulkee 
myös toinen suolattava tie (12254) noin 0,4 kilometrin pituudelta. Tien 
talvihoitoluokka on Ib.  
 
Seurantapisteet 
Alueen pohjaveden kloridipitoisuutta seurataan Alhon vedenottamon raakavedestä  
ja yhdestä havaintopisteestä. Erityisseurannan piiriin kuuluu Alhon vedenottamo 
(148102).  
  
Kloridipitoisuus alueella  
Kloridipitoisuus on Alhon vedenottamolla ollut 20-30 mg/l välillä, yhtä havaintoa 
lukuun ottamatta. Humikkalan ottamolla kloridipitoisuus on ollut 22-57 mg/l välillä 
vuosien 1994-2000 seurantatulosten perusteella. Alueen havaintoputkissa 
pohjaveden kloridipitoisuus on pääsääntöisesti ollut 40-50 mg/l.  

 

Masku Linnavuori 0248103 
Pohjavesialueen kuvaus 
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,84 km2 ja muodostumisalueen pinta-ala 0,46 
km2. Alueella on arvioitu muodostuvan pohjavettä yhteensä 450 m3 vuorokaudessa. 
Muodostuma on kahden samansuuntaisen kallioharjanteen väliseen painanteeseen 
syntynyt kapea luode-kaakko –suuntainen pitkittäisharjumuodostuma, joka on noin 1 
kilomeriä pitkä. Harju alkaa Maskun keskustasta ja päättyy näkyviltä osiltaan 
Kairisen peltoalueiden eteläpuolelle, mistä harju jatkuu savikerrosten peittämänä ns. 
piiloharjuna luoteeseen. Valtatie 8:n itäpuolelta harju rajautuu paksuhkoon 
savikerrokseen. Ydinosan on hyvin vettä johtavaa karkeaa soraa ja hiekkaa. 
Reunaosat ovat hiekkaa ja osittain hienompia aineksia. Keskiosassa on 
muodostuman pinnalla savikerros, jonka alla harjuydin kulkee. Luoteispäässä harju 
on savenalainen. Muodostuma leviää eteläpäässä Linnavuoren rinteille ja 
eteläpuolisille pelloille. Kerrospaksuudet ovat alueen keskiosassa melko suuret ja 
pohjavesi on syvällä. Pohjaveden päävirtaussuunta on luoteeseen.  
 
Pohjavesialueen maksimiriskipiste on 72. 

 
Tiet pohjavesialueella  
Pohjavesialueen muodostumisalueella kulkee tie numero 8 muodostumaan nähden 
pitkittäin noin 2,1 kilometrin matkan. Tie kuuluu talvihoitoluokkaan Isk. Maalaji tien 
läheisyydessä on hiekkaa - soraa. Alueella kulkevia muita teitä ei talvisin suolata 
merkittävästi. 
 
Seurantapisteet 
Alueen pohjaveden kloridipitoisuutta seurataan vedenottamon raakavedestä. 
Vedenottamo kuuluu myös erityisseurantaan. 
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Kloridipitoisuus alueella  
Kloridipitoisuus on vedenottamolla ollut lievästi nousussa. Viimeiset tulokset ovat 
vuodelta 2000. Tuolloin pitoisuus on ollut noin 55 mg/l. 

 

Laitila Kovero 0240004 
Pohjavesialueen kuvaus 
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,42 km2 ja muodostumisalueen pinta-ala 0,76 
km2. Alueella on arvioitu muodostuvan pohjavettä yhteensä 400 m3 vuorokaudessa. 
Laitilan läpi kulkeva pitkittäisharju on Koveron alueella kerrostunut 
kalliopainanteisiin. Harjuaines on laadultaan hyvin vettä johtavaa soraa ja hiekkaa, 
jonka joukossa on siltti- ja savikerroksia. Muodostuman keskivaiheilla on 
mahdollisesti kalliokynnys, joka jakaa pohjaveden virtauksen etelään ja pohjoiseen. 
Vedenottamon eteläpuolella on suppea-alainen sora- ja hiekkamuodostuma, jonka 
pohjavedet virtaavat ottamolle päin. Muodostuman eteläosan poikki kulkee 
kallioperän ruhjevyöhyke. Pohjaveden paikallinen virtaussuunta on tieltä 
vedenottoalueelle päin. Alueella on virtaukseen vaikuttavia huonosti läpäiseviä 
maaperäkerroksia. Pohjavesialueen maksimiriskipiste on 88. 

 
Tiet pohjavesialueella  
Pohjavesialueen kaukosuojavyöhykkeellä kulkee tie numero 8 muodostumisalueetta 
hipoen, reunavyöhykkeellä. Tie kuuluu talvihoitoluokkaan I. Maalaji tien 
läheisyydessä on hiekkaa - soraa.  
 
Seurantapisteet 
Alueen pohjaveden kloridipitoisuutta seurataan Vuolan vedenottamon raakavedestä. 
Vedenottamo kuuluu myös erityisseurantaan. 

 
Kloridipitoisuus alueella  
Kloridipitoisuus on vedenottamolla ollut jopa 35-40 mg/l. Viimeiset tulokset ovat 
vuodelta 2000. Pohjaveden kloridipitoisuus on laskenut selvästi ja on viimeisimpien 
tulosten perusteella alle 10 mg/l. 
 

5.3 Hämeen tiepiiri 

Kangasala Keisarinharju 0421103 
Pohjavesialueen kuvaus 
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 2,58 m2 ja muodostumisalueen pinta-ala 1,13 
km2. Alueella on arvioitu muodostuvan pohjavettä yhteensä 570 m3 vuorokaudessa. 
Alue sijaitsee Keisarinharjulla, joka on osa Kangasalan - Ylöjärven 
saumamuodostumaa. Keisarinharju on jyrkkärinteinen pohjois-eteläsuuntainen 
pitkittäisharju. Molemmat rinteet nousevat parin sadan metrin matkalla 40-50 m 
ympäröivien Vesijärven ja Roineen pintaa korkeammalle. Harjun ydinosan leveys 
vaihtelee 60 -180 metriin. Harjun aines on ydinosaltaan hyvin vettä johtavaa hiekkaa 
ja soraa. Reuna-alueilla on heikommin vettä johtavia hieta- ja silttikerroksia. 
Huutijärven alueella maaperä on pääosin hiekkaa ja silttiä, karkeampia 
sorakerrostumia on Kangasalantien ja Orivedentien liittymässä. Harjun itäpuolen 
reuna-alueen peittää hienorakeiset maalajit samoin kuin harjun länsireunan 
pohjoisosassa. Länsireunan eteläosassa harjuaines rajoittuu suoraan Roineeseen. 
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Kivisiä moreenimaisia kerroksia on vanhan Sarsanvirran alueella. Pohjaveden 
virtaus suuntautuu Kaivannon kanavan suuntaan. Pääasiallinen purkautumispaikka 
on Keisarinharjun kaakkoispäässä Längelmäveteen ja Roineeseen. Harju on 
hydraulisessa yhteydessä Roineeseen. Ajoittain pohjavedenpinta on kuitenkin 
Roineen vedenpintaa alempana. Pohjavesi on hyvin rauta- ja mangaanipitoista. Myös 
kloridipitoisuus on korkeahko, 20-35 mg/l.  
 
Pohjavesialueen maksimiriskipiste on 89. 
 
Tiet pohjavesialueella  
Pohjavesialueen muodostumisalueella, vedenottamon välittömässä läheisyydessä, 
kulkee tie numero 12 muodostumaan nähden pitkittäin noin 2,39 kilometrin matkan. 
Tie kuuluu talvihoitoluokkaan IS. Maalaji tien läheisyydessä on hiekkaa - soraa.  

 
Seurantapisteet 
Alueen pohjaveden kloridipitoisuutta seurataan Kaivannon sairaalan 
varavedenottamon raakavedestä. Vedenottamo kuuluu myös erityisseurantaan. 

 
Kloridipitoisuus alueella  
Vuonna 1977 kloridipitoisuus oli 12 mg/l. Siitä lähtien pohjaveden kloridipitoisuus 
on ollut nousussa. Pohjaveden seurantatulosten perusteella pohjaveden 
kloridipitoisuus on selvästi nousussa. Vuonna 1997 syksyllä kloridipitoisuus oli 35 
mg/l ja vuonna 2002 syksyllä 44 mg/l.  

 

Juupajoki Huikonkangas 0417751 
Pohjavesialueen kuvaus 
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 7,64 m2 ja muodostumisalueen pinta-ala 5,91 
km2. Alueella on arvioitu muodostuvan pohjavettä yhteensä 6100 m3 vuorokaudessa. 
Pohjavesialue on länsiosaltaan pitkittäisharju, jonka aines on pääasiassa lähes 
kivetöntä hiekkaa. Välikerroksina on mahdollisesti soraa. Syvemmällä aineksen on 
todettu olevan hienoa hiekkaa ja silttiä. Kiviharjunmäki on karkeaa, soravaltaista 
ainesta aina pinnalta asti. Huikonkankaalla glasifluviaalinen aines on levinnyt 
deltamaiseksi muodostumaksi pitkälle kohti itää ja etelää. Aines on tällä alueella 
lievehiekkoja sekä karkeaa silttiä. Korkeakosken vedenottamo I:n alueella on todettu 
olevan hiekkaa yli 7 metriä ja tämän alapuolella hienompaa ainesta. Korkeakosken 
vedenottamo II:n alueella on hiekkaa 8-9 metriä pohjavedenpinnan alapuolella. 
Huikonkangasta halkoo  luode-kaakkosuuntainen kallioperän ruhje. Pohjaveden 
virtaussuunta on pitkittäisharjun alueella kohti pohjoista ja Huikonkankaalla 
eteläosissa koillisesta ja luoteesta kohti Korkeakoski I:n vedenottamoa ja 
etelälounaaseen kohti Tehtaanjärveä.  
 
Pohjavesialueen maksimiriskipiste on 78. 

 
Tiet pohjavesialueella  
Pohjavesialueen muodostumisalueella, vedenottamon lähisuojavyöhykkeellä, kulkee 
tie numero 66 muodostumaan nähden pitkittäin noin 3,4 kilometrin matkan. Tie 
kuuluu talvihoitoluokkaan Ib. Maalaji tien läheisyydessä on hiekkaa - soraa. Alueella 
kulkevia muita teitä ei suolata talven aikana.  

 
Seurantapisteet 
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Alueen pohjaveden kloridipitoisuutta seurataan Kiviharjun vedenottamon 
raakavedestä. Vedenottamo kuuluu myös erityisseurantaan. 

 
Kloridipitoisuus alueella  
Vedenottamon raakaveden kloridipitoisuus on vaihdellut 13 – 20 mg/l välillä vuosien 
1991-2001 aikana.  Vuonna 2001 syksyllä pohjaveden kloridipitoisuus oli 16 mg/l. 

Renko Renko 0469254 
Pohjavesialueen kuvaus 
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 23,59 m2 ja muodostumisalueen pinta-ala 
14,68 km2. Alueella on arvioitu muodostuvan pohjavettä yhteensä 7000 m3 
vuorokaudessa. Suureen kallioperän ruhjevyöhykkeeseen syntynyt pitkittäisharju, 
jolla luoteessa laajat lievealueet. Ruhjeessa kulkee harjun ohella Renkajoki siihen 
liittyvine pitkänomaisine järvineen. Karkein aines ja paras vedenjohtavuus liittyy 
harjun kapeaan keskiselänteeseen. Yleisesti ottaen on hallitsevana hiekkavaltainen 
aines ja reunaosissa aines on varsinkin luoteessa hienoa hiekkaa. Muodostuman 
paksuimmat osat ovat mm. vedenottamoalueella useita kymmeniä metrejä. Kuittilan 
alueella on harjun lounaispuolelle kerrostunut delta, jonka pohjaosissa tavataan 
välikerroksina pienikivistä soraa. Pohjaveden päävirtaussuunta on kaakkoon. 
synkliinisen virtauskuvan mukaisesti harju kerää vettä ympäristöstään - 
purkautumista tapahtuu Renkajokeen sekä alueen järviin. kirkonkylän alueella 
purkautumistaso noin +100-+101 metriä. Rantaimeyttämiselle on alueella 
erinomaiset mahdollisuudet. Syvemmällä pohjavesi on paikoin rautapitoista.  
 
Pohjavesialueen maksimiriskipiste on 83. 

 
Tiet pohjavesialueella  
Pohjavesialueen muodostumisalueella, vedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä, 
kulkee tie numero 10 muodostumaan nähden poikittain noin 1,65 kilometrin matkan. 
Tie kuuluu talvihoitoluokkaan I. Maalaji tien läheisyydessä on hiekkaa - soraa.  

 
Seurantapisteet 
Alueen pohjaveden kloridipitoisuutta seurataan Isomäen vedenottamon raakavedestä. 
Vedenottamo kuuluu myös erityisseurantaan. 

 
Kloridipitoisuus alueella  
Isomäen vedenottamolta on seurattu pohjaveden kloridipitoisuutta vuosina 1991-
1995. Tällä ajanjaksolla kloridipitoisuus vaihteli 29–35 mg/l välillä. Vuosien 1999-
2001 aikana kloridipitoisuus ottamolla on ollut 37-42 mg/l. Vuosilta 1996-1998 ei 
ole seurantatietoa.  

Ruovesi Ruhala 0470202 
Pohjavesialueen kuvaus 
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,68 m2 ja muodostumisalueen pinta-ala 0,34 
km2. Alueella on arvioitu muodostuvan pohjavettä yhteensä 290 m3 vuorokaudessa. 
Alue on osa pitkittäisharjujaksoa, joka on Siikakankaan sandur-deltan syöttävä harju. 
Aines on hiekkaa ja soraa. Harjumuodostuma on varsinkin Ruhalan kohdalla 
muinaisten rantavoimien deformoima, siten että hiekkaa ja soraa on levinnyt pitkälle 
varsinaisen muodostuman liepeille ja näiden päällä on hienojakoisempi kerros. 
Ruhalan ottamo sijaitsee tiiviiden sedimenttien peittämällä alueella. 1- 2 m paksujen 
hieta ja hiesukerrosten alla on hiekkaa ja hietaa aina 17 m:n syvyyteen. Kalliokynnys 
rajaa lännen ja etelän puolelta muodostumisaluetta. Pohjaveden virtaussuunta on 
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koilliseen kohti ottamoa. Havainnot entisen kyllästämön alueelta peräisin olevaan 
kromin esiintymisestä ottamon vedessä osoittavat pohjaveden virtausta myös etelän 
suunnalta. Muodostuma rajoittuu suurelta osin vesistöihin. On mahdollista, että osa 
muodostuman vedestä suodattuu järvestä.  
 
Pohjavesialueen maksimiriskipiste on 74. 

 
Tiet pohjavesialueella  
Pohjavesialueen muodostumisalueella, vedenottamon lähisuojavyöhykkeellä, kulkee 
tie numero 66 muodostumaan nähden pitkittäin noin 1,4 kilometrin matkan. Tie 
kuuluu talvihoitoluokkaan Ib. Maalaji tien läheisyydessä on hienoa hiekkaa.  

 
Seurantapisteet 
Alueen pohjaveden kloridipitoisuutta seurataan Ruhalan vedenottamon raakavedestä. 
Vedenottamo kuuluu myös erityisseurantaan. 

 
Kloridipitoisuus alueella  
Ruhalan ottamolta on pohjaveden kloridipitoisuustietoja vuosilta 1992-2002. 
Seurantajakson alhaisin pitoisuus (37 mg/l) on todettu keväällä 1992 ja korkein 
kloridipitoisuus (61 mg/l) syksyllä 1996. Vuonna 2002 keväällä vedenottamon 
kloridipitoisuus oli  42 mg/l. 
 

Urjala Laukeela 0488701 
Pohjavesialueen kuvaus 
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,02 m2 ja muodostumisalueen pinta-ala 0,39 
km2. Alueella on arvioitu muodostuvan pohjavettä yhteensä 330 m3 vuorokaudessa. 
Pohjavesialue muodostuu harjun osasta ja siihen liittyvästä reunamuodostumasta. 
Karkea-aineksisen ydinosan leveys on 100-200 metriä. Aines on pyöristynyttä 
huonosti lajittunutta hiekkaa ja soraa, seassa on paikoin runsaastikin kiviä sekä 
hienoja aineksia. Monin paikoin esiintyy rautasakan värjäämiä kerroksia. 
Muodostuman reunaosat ovat maaperältään hienosta hiekasta saveen. Pourunlammen 
lounaisella ranta-alueella vedenottamon kohdalla on n. 10 m:n savikerrosten alla 
ainakin 21 m:n syvyyteen soraa ja hiekkaa. Sora- ja hiekkakerrokset jatkuvat 
lammen eteläpuolelle. Pohjaveden virtaussuunnat ovat koillisesta ja lounaasta 
ottamolle sekä lounaisimmassa osassa lounaaseen. Pourunlammen pinta seuraa 
pohjavedenpinnan vaihteluita. On mahdollista, että rantaimeytyminen 
Pourunlammesta ja Koiralammesta lisää muodostuman antoisuutta.  
 
Pohjavesialueen maksimiriskipiste on 88. 

 
Tiet pohjavesialueella  
Pohjavesialueen muodostumisalueella, vedenottamon lähisuojavyöhykkeellä, kulkee 
tie numero 9 muodostumaan nähden poikittain noin 0,75 kilometrin matkan. Tie 
kuuluu talvihoitoluokkaan I. Maalaji tien läheisyydessä on hiekkaa – soraa. Lisäksi 
alueella kulkee tie numero 284 noin kilometrin matkan. Tie kuuluu 
talvihoitoluokkaan Ib. 

 
Seurantapisteet 
Alueen pohjaveden kloridipitoisuutta seurataan Laukeelan vedenottamon 
raakavedestä. Vedenottamo kuuluu myös erityisseurantaan. 
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Kloridipitoisuus alueella  
Alueen pohjaveden kloridipitoisuus on  noin 25 mg/l. 

 

Janakkala Hallakorpi 0416531 
Pohjavesialueen kuvaus 
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,71 m2 ja muodostumisalueen pinta-ala 0,32 
km2. Alueella on arvioitu muodostuvan pohjavettä yhteensä 400 m3 vuorokaudessa.  
Aines on hiekkavaltaista. Alue rajoittuu lännessä silttiin ja koillisessa kallioon. 
Vedenottamon kohdalla hiekkakerrostuman paksuus on yli 14 metriä. 
Pohjavedenpinnan korkeus vaihtelee välillä +90.2 - +90.6 m. Veden virtaus 
suuntautuu kaakkoon, kohti Leppojaa. Raakaveden laatu on hyvä, lievästi hapan. 
Antoisuutta lisäävät luoteispuolen kallio- ja moreenialueet. 
 
 Pohjavesialueen maksimiriskipiste on 91. 

 
Tiet pohjavesialueella  
Pohjavesialueen kaukosuojavyöhykkeellä, kulkee tie numero 3 muodostumaan 
nähden pitkittäin noin 0,84 kilometrin matkan. Tie kuuluu talvihoitoluokkaan Is. 
Maalaji tien läheisyydessä on hiekkaa – soraa.  

 
Seurantapisteet 
Alueen pohjaveden kloridipitoisuutta seurataan Hallakorven vedenottamon 
raakavedestä ja havaintoputkesta. Vedenottamo kuuluu erityisseurantaan. 

 
Kloridipitoisuus alueella  
Alueen pohjaveden kloridipitoisuus vedenottamolla on vuonna 2000 ollut 35 mg/l. 
Havaintoputkesta otetuissa näytteissä kloridipitoisuus on ollut vuonna 2002 keväällä 
73 mg/l ja syksyllä 43 mg/l. 
 

Tampere Epilänharju-Villilä B 0483702 B 
Pohjavesialueen kuvaus 
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 2,39 m2 ja muodostumisalueen pinta-ala 1,21 
km2. Alueella on arvioitu muodostuvan pohjavettä yhteensä 1000 m3 vuorokaudessa. 
Alue on osa saumamuodostumaa, joka ulottuu kohtalaisen yhtenäisenä aina 
Ylöjärveltä Pälkäneelle asti. Tohloppijärven kohdalla muodostuma haarautuu 
saumamuodostumalle tyypillisesti kahdeksi erisuuntaiseksi selännemäiseksi 
harjumuodostumaksi, jonka ydinosan leveys vaihtelee 50-300 m:n välillä. Villilän 
alueella aines on hyvin lajittunutta ja pyöristynyttä hiekkaa ja soraa. pinnalla on 3-4 
metriä hienoa hiekkaa. Ydinosassa on karkeampaa ainesta kapeana vyöhykkeenä. 
Muodostumassa esiintyy hienoaineksisia välikerroksia. Ympäröivien alueiden 
maaperä on muodostuman pohjois-osissa hienoa hiekkaa ja eteläosissa silttiä ja 
savea. Villilän alueella on soraa ja  hiekkaa otettu n. 30 m syvyydeltä, kuoppien 
etelä- ja pohjoisseinällä on kallio näkyvissä. Muodostuma kulkee ruhjeessa, joka 
jatkuu Likolammesta aina Vihnusjärveen asti. Vedensaannin kannalta harjun rakenne 
on hyvä. Alueella on kuitenkin runsaasti pohjavettä vaarantavaa toimintaa. Alueella 
pohjaveden päävirtaussuunta on kohti ottamoa. Alue on  hydraulisessa yhteydessä 
Pyhäjärveen, jonka vettä suotautuu muodostumaan. Pohjaveden pinta on ottamisen 
vaikutuksesta järvenpintaa alempana. Merkittävä osuus otettavasta pohjavedestä 
muodostuu Nokian puoleisella pohjavesialueen osalla.  
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Pohjavesialueen maksimiriskipiste on 91. 
 

Tiet pohjavesialueella  
Pohjavesialueen muodostumisalueella, vedenottamon välittömässä läheisyydessä, 
kulkee tie numero 12 muodostumaan nähden pitkittäin noin 2,16 kilometrin matkan. 
Tie kuuluu talvihoitoluokkaan Is. Maalaji tien läheisyydessä on hiekkaa – soraa.  
Seurantapisteet 
Alueen pohjaveden kloridipitoisuutta seurataan Mustalammin vedenottamon 
raakavedestä. Vedenottamo kuuluu erityisseurantaan. 

 
Kloridipitoisuus alueella  
Alueen pohjaveden kloridipitoisuus vedenottamolla on ollut  noin 25 mg/l. 

 

5.4 Kaakkois-Suomen tiepiiri 

Joroinen Kotkatharju 0617101 
Pohjavesialueen kuvaus 
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 12,69 m2 ja muodostumisalueen pinta-ala 8,49 
km2. Alueella on arvioitu muodostuvan pohjavettä yhteensä 8500 m3 
vuorokaudessa.. Useista rinnakkaisselänteistä koostuva laaja muodostuma. Aines 
korkeimmissa selänteissä hyvin vettä johtavaa soraa. Alueella muodostuva pohjavesi 
purkautuu etelässä Puomilanniemen kautta Joroistenselkään ja pohjoisessa 
Ahonniemen kautta Valvatukseen. Pieni määrä pohjavettä purkautuu myös 
Saarijärveen. Alueen käyttökelpoisuus vedenhankintaan on hyvä. Valtatie 5:n 
ympärillä on ollut erittäin runsaasti maa-ainestenottoa. Vt 5:n uusi linjaus tulee 
kulkemaan nykyisen linjauksen itäpuolella maanottoalueen itäreunalla. Uudelle 
linjaukselle rakennetaan pohjaveden suojaus. 
 
Pohjavesialueen maksimiriskipiste on 80. 

 
Tiet pohjavesialueella  
Pohjavesialueen muodostumisalueella, vedenottamon lähisuojavyöhykkeellä, kulkee 
tie numero 5 muodostumaan nähden poikittain noin 2,97 kilometrin matkan. Tie 
kuuluu talvihoitoluokkaan IS. Maalaji tien läheisyydessä on hiekkaa – soraa. Muita 
alueella kulkevia teitä ei suolata.  

 
Seurantapisteet 
Alueen pohjaveden kloridipitoisuutta seurataan Kotkatharjun varavedenottamon 
raakavedestä ja havaintoputkesta JOR2, joka kuuluu erityisseurantaan. 

 
Kloridipitoisuus alueella  
Kloridipitoisuus havaintoputkessa on vaihdellut huomattavasti. maksimissaan 
pitoisuus on ollut yli 180 mg/l. Viimeisin havainto on alle 10 mg/l.  
 

Jäppilä/Joroinen Tervaruukinsalo 0617151 
Pohjavesialueen kuvaus 
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 23,58 km2 ja muodostumisalueen pinta-ala 
17,21 km2. Alueella on arvioitu muodostuvan pohjavettä yhteensä 17 000 m3 
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vuorokaudessa. Erittäin laaja rinnakkaisista harjuselänteistä ja deltoista koostuva 
muodostuma. Aines selänteissä hyvin karkeaa, paikoin heikosti lajittunutta. 
hydrauliset yhteydet hyvät koko alueella. Pääpurkaussuunnat: 1. Syrjäjärvi-Syvänsi 
2. Saarikko 3. Matkustuslampi 4. Liesunlampi-Säynelampi 5. Kultalampi. Ukonvuori 
ja Niinimäki ovat moreenimuodostumia, Ukonvuorella on kalliosydän. Alue on  
luonnontilainen lukuun ottamatta vt 23:n ympäristöä. Pohjavesialueen pinta-alaan 
nähden maa-ainestenotto on vähäistä, mutta laajempi ottotoiminta keskittyy 
Syvänsin ottamon läheisyyteen. 

 
Pohjavesialueen maksimiriskipiste on 71. 

 
Tiet pohjavesialueella  
Pohjavesialueen muodostumisalueella, vedenottamon lähisuojavyöhykkeellä, kulkee 
tie numero 23 muodostumaan nähden poikittain noin 2,90 kilometrin matkan. Tie 
kuuluu talvihoitoluokkaan Ib. Maalaji tien läheisyydessä on hiekkaa – soraa.  

 
Seurantapisteet 
Alueen pohjaveden kloridipitoisuutta seurataan Syvänsin vedenottamon raakavedestä 
ja havaintoputkesta TER1, joka kuuluu erityisseurantaan. 

 
Kloridipitoisuus alueella  
Kloridipitoisuus havaintoputkessa on alle 10 mg/l.  

 

Pieksämäen mlk Naarajärvi 0559401 
Pohjavesialueen kuvaus 
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 3,74 km2 ja muodostumisalueen pinta-ala 2,77 
km2. Alueella on arvioitu muodostuvan pohjavettä yhteensä 2600 m3 vuorokaudessa. 
Pääosa pohjavedestä liikkuu karkeassa harjuytimessä, harjulammet eivät 
hydraulisessa yhteydessä pohjaveteen. Osa pohjavedestä Löytynlammesta 
imeytynyttä. Laidoilla heikommin vettä johtavia hienoa hiekkaa sisältäviä 
deltamuodostumia. Paikoitellen alueen pohjavesissä esiintyy varsin runsaasti rautaa. 
Maa-ainestenotto on ollut varsin intensiivistä ja se on heikentänyt alueen 
suojeltavuutta.  
 
Pohjavesialueen maksimiriskipiste on 71. 

 
Tiet pohjavesialueella  
Pohjavesialueen muodostumisalueella, vedenottamon lähisuojavyöhykkeellä, kulkee 
tie numero 23 muodostumaan nähden pitkittäin noin 2,07 kilometrin matkan. Tie 
kuuluu talvihoitoluokkaan Ib. Maalaji tien läheisyydessä on hiekkaa – soraa.  

 
Seurantapisteet 
Alueen pohjaveden kloridipitoisuutta seurataan Naarajärven vedenottamon 
raakavedestä ja havaintoputkesta NAA3, joka kuuluu erityisseurantaan. 

 
Kloridipitoisuus alueella  
Kloridipitoisuus havaintoputkessa on  10-15 mg/l. 
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Punkaharju Punkaharju 0661801 
Pohjavesialueen kuvaus 
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,2 km2 ja muodostumisalueen pinta-ala 0,57 
km2. Alueella on arvioitu muodostuvan pohjavettä yhteensä 450 m3 vuorokaudessa. 
Osa selväpiirteistä Punkaharjun jaksoa. Pitkittäisharjun pohjoispäässä on 
Kokonharjun delta. Nykyisen vedenottamon pohjaveden muodostumisalue on 
suppea. Hydraulinen yhteys poikki rautatien ja Kaarnalahden kohdalta. Harjun 
kohdalla ilmeisesti kalliokynnys.  

 
Pohjavesialueen maksimiriskipiste on 69.  

 
Tiet pohjavesialueella  
Pohjavesialueen muodostumisalueella, vedenottamon lähisuojavyöhykkeellä, kulkee 
tie numero 14 muodostumaan nähden poikittain noin 2,07 kilometrin matkan. Tie 
kuuluu talvihoitoluokkaan I. Maalaji tien läheisyydessä on hiekkaa – soraa.  

 
Seurantapisteet 
Alueen pohjaveden kloridipitoisuutta seurataan Punkaharjun vedenottamon 
raakavedestä.  Vedenottamo kuuluu erityisseurantaan. 

 
Kloridipitoisuus alueella  
Kloridipitoisuus vedenottamolla on alle  10 mg/l. 
 

Punkaharju Punkasalmi 0661803 
Pohjavesialueen kuvaus 
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,82 km2 ja muodostumisalueen pinta-ala 0,39 
km2. Alueella on arvioitu muodostuvan pohjavettä yhteensä 600 m3 vuorokaudessa. 
Deltamaisesti laajentunut osa Punkaharju jaksoa. Rajoittuu lounaassa 
kalliovyöhykkeeseen, muualla lähinnä Saimaaseen, joka säätelee pohjaveden pinnan 
tasoa. Tiehallinto on päättänyt alueen suojauksen rakentamisesta. 
 
Pohjavesialueen maksimiriskipiste on 83. 

 
Tiet pohjavesialueella  
Pohjavesialueen muodostumisalueella, vedenottamon lähisuojavyöhykkeellä, kulkee 
tie numero 14 muodostumaan nähden pitkittäin noin 2,61 kilometrin matkan. Tie 
kuuluu talvihoitoluokkaan I. Maalaji tien läheisyydessä on hiekkaa – soraa.  

 
Seurantapisteet 
Alueen pohjaveden kloridipitoisuutta seurataan Punkasalmen vedenottamon 
raakavedestä ja havaintopisteestä PUN1, joka kuuluu erityisseurantaan. 

 
Kloridipitoisuus alueella  
Kloridipitoisuus havaintoputkessa on noin 75 mg/l. Pitoisuus on ollut tasainen noin 9 
vuoden ajan. 
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Anjalankoski Kaipiainen 0575401 
Pohjavesialueen kuvaus 
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 4,59 km2 ja muodostumisalueen pinta-ala 3,39 
km2. Alueella on arvioitu muodostuvan pohjavettä yhteensä 2200 m3 vuorokaudessa. 
Kaipiaisen pohjavesialue on osa I Salpausselkään kuuluvaa reunamuodostumaa. 
Muodostuma jatkuu lähes katkeamatta Kouvolaan asti. Muodostuma rajoittuu 
pohjois- ja itäreunalla tiiviisiin maakerroksiin, koillisreunalla kalliokynnykseen. 
Alueelle on kerrostunut soraa ja hiekkaa paksut kerrokset. Pohjavesi on syvällä. 
Pohjoisrinteen materiaali on karkeampaa ja paremmin vettä johtavaa kuin 
etelärinteellä. Pohjavesi purkautuu etelään lähinnä tihkumalla ympäröiville 
soistuneille alueille. Pääpurkautumissuunta on pohjoiseen Rautjärven suuntaan. 
Pohjoisrinteellä on useita selviä purkautumispaikkoja. Pohjoisreunalla tavataan 
paikoin tiivis hiesuinen huonosti vettä läpäisevä välikerros, jonka alapuolella 
pohjavesi on paineellista.  
 
Pohjavesialueen maksimiriskipiste on 94. 

 
Tiet pohjavesialueella  
Pohjavesialueen muodostumisalueella, vedenottamon lähisuojavyöhykkeellä, kulkee 
tie numero 6 muodostumaan nähden pitkittäin noin 4,66 kilometrin matkan. Tie 
kuuluu talvihoitoluokkaan Is. Maalaji tien läheisyydessä on hiekkaa – soraa. 
Pohjavesialueella kulkee myös tie numero 375 noin 1,2 kilometrin matkan. Tie 
kuuluu talvihoitoluokkaan I.  
 
Seurantapisteet 
Alueen pohjaveden kloridipitoisuutta seurataan Kaipiaisen vedenottamon 
raakavedestä ja havaintopisteestä KAI8, jotka kummatkin kuuluvat erityisseurantaan. 

 
Kloridipitoisuus alueella  
Kloridipitoisuus vedenottamolla on noin 20 mg/l ja havaintoputkessa noin 94 mg/l 
(v. 2001). 

 

Iitti Tillola 0514202 
Pohjavesialueen kuvaus 
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 6,2 km2 ja muodostumisalueen pinta-ala 4,11 
km2. Alueella on arvioitu muodostuvan pohjavettä yhteensä 2500 m3 vuorokaudessa.  
Tillolan alue on osa Salpausselkä I:n reunamuodostumaa. Alueella on soraa ja 
hiekkaa kerrostunut paksulti ja pohjavedenpinta on syvällä. Pohjoisreunalla 
materiaali on karkeampaa kuin eteläreunalla. Muodostuma rajoittuu ympäröiviin 
soihin ja varsinkin eteläreunalla tiiviisiin huonosti vettä johtaviin savi- ja 
silttikerroksiin. Itäpäässä muodostuma rajoittuu korkeisiin kalliokumpareisiin. 
Muodostuman pohjoispuolella oleville suoalueille pohjavettä purkautuu useasta 
kohdasta. Muodostuman eteläpuolella pohjavesi purkautuu kauempana radan 
eteläpuolella. Pohjavedenjakaja jakaa alueet kahteen alueeseen: Myllytöyryyn ja 
Pyöräkankaaseen. Alue on mahdollisesti hydraulisessa yhteydessä Arolan 
pohjavesialueeseen.  
 
Pohjavesialueen maksimiriskiluku 78. 
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Tiet pohjavesialueella  
Pohjavesialueen kaukosuojavyöhykkeellä kulkee tie numero 12 muodostumaan 
nähden pitkittäin noin 2,95 kilometrin matkan. Tie kuuluu talvihoitoluokkaan Is. 
Maalaji tien läheisyydessä on hiekkaa – soraa.  

 
Seurantapisteet 
Alueen pohjaveden kloridipitoisuutta seurataan Tillolan vedenottamon raakavedestä 
ja havaintopisteestä PO7. Kummatkin kuuluvat erityisseurantaan. 

 
Kloridipitoisuus alueella  
Kloridipitoisuus vedenottamolla on 25 mg/l. Kloridipitoisuus on ollut lievästi 
nousussa vuodesta 1987 lähtien. 

 

Joutseno Ukonhauta 0517302 
Pohjavesialueen kuvaus 
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 16,54 km2 ja muodostumisalueen pinta-ala 
12,74 km2. Alueella on arvioitu muodostuvan pohjavettä yhteensä 9000 m3 
vuorokaudessa. Ukonhautojen pohjavesialue on I salpausselkään kuuluva 
deltamuodostuma. Soraa ja hiekkaa on alueelle kerrostunut paksusti ja pohjavesi on 
syvällä. Muodostuma rajoittuu idässä kallioharjanteisiin, pohjoisessa vesistöön ja 
muualla tiiviisiin huonosti vettä läpäiseviin maakerroksiin ja soistuneisiin alueisiin. 
Muodostuman poikki kulkee lähes pohjois-eteläsuuntainen karkea-aineksinen 
harjanne, jonka eteläosissa on ukonhautojen suppia. Syvimmät supat ovat lampina ja 
kuvaavat pohjavedenpinnan tasoa. Pitkittäisharju jatkuu pohjoiseen ulottuen pitkälle 
Saimaaseen. Pohjavesi purkautuu etelässä lähteistä. Muodostuman pohjoisosan 
pääpurkautumissuunta on kohti Saimaata. Parasta vedenottoaluetta on ukonhautojen 
suppa-alue ja sen eteläpuolella olevan myllylähteen seudut. 
 
Pohjavesialueen maksimiriskiluku on 99. 
 
Tiet pohjavesialueella  
Pohjavesialueen muodostumisalueella, kulkee tie numero 6 muodostumaan nähden 
pitkittäin noin 5,3 kilometrin matkan. Tie kuuluu talvihoitoluokkaan Is. Maalaji tien 
läheisyydessä on hiekkaa – soraa.  

 
Seurantapisteet 
Alueen pohjaveden kloridipitoisuutta seurataan Myllypuron vedenottamon 
raakavedestä sekä havaintopisteestä MV2, joka kuuluu myös erityisseurantaan. 

 
Kloridipitoisuus alueella  
Kloridipitoisuus vedenottamolla on 3,2-8,0 mg/l. Viimeisin pitoisuus vuodelta 2001 
on 6,2 mg/l. Pohjavesiputkessa MV2 kloridipitoisuus on vaihdellut välillä 1,3-22 
mg/l. Viimeisin pitoisuus vuodelta 2001 on 10 mg/l. 

 

Joutseno Joutsenonkangas 0517351 
Pohjavesialueen kuvaus 
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 33,49 km2 ja muodostumisalueen pinta-ala 
28,11 km2. Alueella on arvioitu muodostuvan pohjavettä yhteensä 20000 m3 
vuorokaudessa. Joutsenonkangas on ensimmäiseen Salpauselkään kuuluva laaja-
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alainen reunatasanne. Soraa ja hiekkaa on kerrostunut paksulti ja pohjaveden pinta 
on syvällä. Muodostuman aines on vaihtelevaa, mutta hienonee etelää kohden. 
Pintaosan lajittuneisuus vaihtelee lajittuneisuus vaihtelee myös paljon. 
Pohjoisreunalla on sora- ja hiekkakerrosten välissä tiiviitä moreenipatjoja, jotka 
haittaavat veden virtausta. Virtauksiin vaikuttaa paikoin heikentävästi myös eri 
puolilla muodostumaa havaittavat silttikerrokset. Alueen topografiaa hallitsee 
pohjoisosassa kummut ja supat, keskiosassa deltamaisuus sekä eteläosassa raviinit. 
Muodostumisalue rajoittuu tiiviisiin maakerroksiin. Alueella on useita sorakuoppia, 
joista osassa soranotto on yltänyt pohjavesipinnan tasoon asti. Muodostuman 
eteläreunalla on useita lähteikköjä, joista pohjavettä purkautuu runsaasti. Pohjavesi 
purkautuu joka suuntaan ympäristöön. Muodostuman eteläreunalla vedenottoa 
haittaa maaperän hienorakeisuus. 
 
Pohjavesialueen maksimiriskiluku on 89. 
 
 
Tiet pohjavesialueella  
Pohjavesialueen muodostumisalueella, kulkee tie numero 6 muodostumaan nähden 
pitkittäin noin 6,2 kilometrin matkan. Tie kuuluu talvihoitoluokkaan Is. Maalaji tien 
läheisyydessä on hiekkaa – soraa.  

 
Seurantapisteet 
Alueen pohjaveden kloridipitoisuutta seurataan Ilottulan vedenottamon raakavedestä 
sekä havaintopisteistä PVP20 ja PVP12, joista havaintopisteet kuuluvat 
erityisseurantaan. 

 
Kloridipitoisuus alueella  
Kloridipitoisuus vedenottamolla on 7-17 mg/l. Viimeisin pitoisuus vuodelta 2000 on 
17,0 mg/l. Pohjavesiputkessa PVP20 kloridipitoisuus on vaihdellut huomattavasti. 
Maksimipitoisuudet ovat olleet yli 70 mg/l ja minimipitoisuudet alle 10 mg/l. 
Viimeisin pitoisuus vuodelta 1999 on 42 mg/l. Pohjavesiputkessa PVP12 
kloridipitoisuudet ovat vaihdelleet välillä 1,5-12 mg/l, viimeisin pitoisuus vuodelta 
2001 on 5,9 mg/l. 
 

Kouvola Tornionmäki 0528601 
Pohjavesialueen kuvaus 
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 6,0 km2 ja muodostumisalueen pinta-ala 4,62 
km2. Alueella on arvioitu muodostuvan pohjavettä yhteensä 3000 m3 vuorokaudessa. 
Tornionmäen pohjavesialue on osa I Salpausselkäjaksoon kuuluvaa 
reunamuodostumaa. Alueelle on kerrostunut paikoin n. 30 metriä paksut sora- ja 
hiekkakerrostumat. Pohjoisreunalla aines on karkeampaa kuin eteläreunalla, joka on 
pääasiassa hienoa hiekkaa ja silttiä. Sora- ja hiekkakerrostumien välissä tavataan 
huonosti vettäjohtavia moreeni- ja silttikerrostumia. Muodostuma rajoittuu etelä- ja 
pohjoispuolella tiiviisiin maakerrostumiin. Alue on länsiosasta kaupunkialuetta ja 
itäpäässä soranottoaluetta. Soranottoalueet ovat laaja-alaisia ja ulottuvat syvälle. 
Pohjavedenpinta ei ole missään esillä ja se lienee vieläkin paksujen suojaavien 
kerrosten alla. Salpausselän poikki kulkee pohjois- eteläsuuntaisia ruhjeita. Osa 
pohjavedestä purkautuu pitkin ruhjeita, osa purkautuu tihkumalla ympäristöön. 
Muodostuma on hydraulisessa yhteydessä itä ja länsipuolisiin pohjavesialueisiin.  
 
Pohjavesialueen maksimiriskiluku on 87. 
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Tiet pohjavesialueella  
Pohjavesialueen muodostumisalueella, vedenottamon lähisuojavyöhykkeellä, kulkee 
tie numero 15 muodostumaan nähden poikittain noin 2,27 kilometrin matkan. Tie 
kuuluu talvihoitoluokkaan I. Maalaji tien läheisyydessä on hiekkaa – soraa. Muita 
suolattavia teitä alueella ovat tiet numero 6 (1,2 km), 15 (1,5 km) ja 373 (3,6 km).  

 
Seurantapisteet 
Alueen pohjaveden kloridipitoisuutta seurataan Meijerin (Valio Oy) vedenottamon 
raakavedestä ja havaintopisteestä pvp1, jotka kummatkin kuuluvat erityisseurantaan. 

 
Kloridipitoisuus alueella  
Kloridipitoisuus vedenottamolla on yli 40 mg/l. Pohjavesiputkessa (pvp1) 
kloridipitoisuus on vaihdellut huomattavasti. Maksimipitoisuudet ovat olleet yli 70 
mg/l ja minimipitoisuudet alle 10 mg/l. Viimeisin pitoisuus vuodelta 2001 on 50 
mg/l.  

 

Suomenniemi Kauriansalmi 0577511 
Pohjavesialueen kuvaus 
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on km2 ja muodostumisalueen pinta-ala km2. 
Alueella on arvioitu muodostuvan pohjavettä yhteensä  m3 vuorokaudessa. 
Kauriansalmen alue on pienialainen mahdollisesti harjuun kuuluva rantakerrostuma. 
Kerrospaksuudet ovat keskimääräisesti ohuet. Aines on soraa ja hiekkaa. pohjavesi 
on muutaman metrin syvyydellä maanpinnasta. Kalliot katkovat alueen 
yhtenäisyyttä.  
 
Pohjavesialueen maksimiriskiluku on 83. 

 
Tiet pohjavesialueella  
Pohjavesialueen muodostumisalueella, vedenottamon välittömässä läheisyydessä, 
kulkee tie numero 13, noin 0,85 kilometrin matkan. Tie kuuluu talvihoitoluokkaan 
Ib. Maalaji tien läheisyydessä on hienoa-hiekkaa. 

 
Seurantapisteet 
Alueen pohjaveden kloridipitoisuutta seurataan Kauriansalmen vedenottamon 
raakavedestä, joka kuuluu erityisseurantaan. Alue on MIDAS –projektin 
maastokoealue, jonka takia alueelle on asennettu uusia pohjavedenseurantaputkia. 
Tehostettua seurantaa vuodesta 2002 lähtien.  

 
Kloridipitoisuus alueella  
Kloridipitoisuus vedenottamon raakavedessä on noin 70 mg/l (1998). Vuonna 1998 
on mitattu jopa yli 100 mg/l kloridipitoisuus ottamolta lähtevästä vedestä. 
 

Valkeala Tuohikotti 0590903 
Pohjavesialueen kuvaus 
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 2,46 ja muodostumisalueen pinta-ala 1,7 m2 . 
Alueella on arvioitu muodostuvan pohjavettä yhteensä 2000 m3 vuorokaudessa. 
Tuohikotin pohjavesialue on osa toiseen Salpausselkään kuuluvaa 
reunamuodostumaa. Sora- ja hiekkakerrokset ovat paksuja ja pohjavesi on syvällä. 
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Materiaali on eteläpuolella hienojakoisempaa kuin pohjoispuolella. 
Muodostumisalue rajoittuu tiiviisiin ja soistuneisiin maakerroksiin. Muodostuma on 
pintaosiltaan kumpu-kuoppamaastoa, itäpäässä lohkareista. Pohjavesi purkautuu 
tihkumalla ympäristöön. Pohjoisreunalla tavataan useita lähteikköjä. Kallioharjanne 
Nakkerilammen eteläpuolella katkoo muodostuman yhtenäisyyttä. Soranotto alueella 
on vähäistä.  
 
Pohjavesialueen maksimiriskiluku on 82. 

 
Tiet pohjavesialueella  
Pohjavesialueen kaukosuojavyöhykkeellä kulkee tie numero 15 muodostumaan 
nähden pitkittäin noin 1,5 kilometrin matkan. Tie kuuluu talvihoitoluokkaan I. 
Lisäksi pohjavesialueella kulkee tiet, joiden numerot ovat 369 ja 377. Tien 369 
pituus pohjavesialueella on 0,68 kilometriä ja tien 377 pituus 0,5 kilometriä. Tiet 
kuuluvat talvihoitoluokkaan II.  Maalaji tien 15 läheisyydessä on hiekkaa – soraa.  

 
Seurantapisteet 
Alueen pohjaveden kloridipitoisuutta seurataan Tuohikotin vedenottamon 
raakavedestä, joka kuuluu erityisseurantaan. Alueella on myös GTK:n  
pohjavesiseurantaan kuuluva havaintopiste. 

 
Kloridipitoisuus alueella  
Kloridipitoisuus vedenottamon raakavedessä on noin  20 mg/l. 

 

5.5 Keski-Suomen tiepiiri 

Keuruu Lintusyrjänharju 0924906 
Pohjavesialueen kuvaus 
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 4,25 km2 ja muodostumisalueen pinta-ala 2,89 
km2. Alueella on arvioitu muodostuvan pohjavettä yhteensä 1500 m3 vuorokaudessa. 
Pohjavesialue sijoittuu luode-kaakkosuuntaiselle pitkittäisharjujaksolle, joka kulkee 
Jämsän Holisevalta Ähtäriin. Harjusta haarautuu pohjois-eteläsuuntainen 
pitkittäisharjujakso, joka kulkee Multian Valkeisenkankaalle ja luode-
kaakkosuuntainen pitkittäisharjujakso, joka kulkee Keuruun Pajulammelle. Harju on 
eteläosastaan leveä ja ympäristöään korkeampi mäki, keski- ja pohjoisosastaan 
eteläosaa kapeampi selänne. Harjun maaperä on eteläosassa hiekkaa ja eteläosan 
korkeimman osan alueella soraa ja kivistä soraa, keski- ja pohjoisosissa hiekkaa. 
Harjun laiteiden maaperä on silttiä. Harjun maaperä on eteläosassa useita kymmeniä 
metrejä paksu, keski- ja pohjoisosissakin suurimmillaan yli 10 metriä paksu. 
Pohjavesi virtaa harjun eteläosan korkeimman osan alueelta pohjoiseen ja 
purkautunee Piilemään. Harjun keskiosan alueelta pohjavesi virtaa etelään ja 
purkautunee myös Piilemään.  
 
Pohjavesialueen maksimiriskiluku on 54. 

 
Tiet pohjavesialueella  
Pohjavesialueen reunavyöhykkeellä kulkee tie numero 58 noin 2,8 kilometrin 
matkan. Tie kuuluu talvihoitoluokkaan Ib. Maalaji tien läheisyydessä on hiekkaa – 
soraa.  
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Seurantapisteet 
Alueen pohjaveden kloridipitoisuutta seurataan kuudesta havaintoputkesta. Näistä 
neljä (Hp 991, Hp 992, Hp 993 ja Hp 994) on mukana erityisseurantakohteissa. 

 
Kloridipitoisuus alueella  
Havaintoputkien 991, 992 ja 993 kloridipitoisuudet ovat reilusti yli 100 mg/l. HP 993 
kloridipitoisuus on korkein; 196 mg/l. Pohjaveden kloridipitoisuus havaintoputkessa 
994 on alle 10 mg/l. 

 

Uurainen / Äänekoski Hirvaskangas 0989251 
Pohjavesialueen kuvaus 
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 3,96 km2 ja muodostumisalueen pinta-ala 3,00 
km2. Alueella on arvioitu muodostuvan pohjavettä yhteensä 1800 m3 vuorokaudessa. 
Pohjavesialue sijoittuu luode-kaakkosuuntaiselle Laukaan-Saarijärven-Kokkolan 
pitkittäisharjujaksolle. Harju on tasainen ja leveä. Se on kasautunut eteläpuolisten 
kalliomoreenimäkien juureen ja näiden mäkien välisiin kallioperän ruhjelaaksoihin. 
Harjun maaperä on pääasiassa hiekkaa, mutta harjun ytimen alueella on myös soraa. 
Harjun laiteilla maaperä on silttiä. Harjun kairauksissa on Puntavuoren 
vedenottamon ensimmäisen siiviläputkikaivon kohdalla päästy yli 16 metrin 
syvyyteen ja toisen siiviläputkikaivon kohdalla yli 19 metrin syvyyteen. Pohjavesi 
virtaa harjussa pääasiassa luoteesta kaakkoon. Pääosa harjun pohjavedestä purkautuu 
Hirvaslähteestä.  
 
Pohjavesialueen maksimiriskiluku on 74. 

 
Tiet pohjavesialueella  
Pohjavesialueen muodostumisalueella, vedenottamosta noin kahden kilometrin 
etäisyydellä, kulkee tie numero 4 muodostumaan nähden poikittain noin 1,6 
kilometrin matkan. Tie kuuluu talvihoitoluokkaan Ib. Hirvaskankaan alueella kulkee 
myös tie numero kt 69 noin 500 metrin matkan. Tie kuuluu talvihoitoluokkaan II. 
Pohjavesialueella kulkee myös tie numero 627 yhteensä 3,2 kilomerin matkan. Tie 
kuuluu talvihoitoluokkaan II.  

 
Seurantapisteet 
Alueen pohjaveden kloridipitoisuutta seurataan kolmesta (PVP1, PVP2 ja PVP3) 
Tiehallinnon havaintoputkesta. Näistä kaksi (PVP 1 ja PVP2) on mukana 
erityisseurantakohteissa. 

 
Kloridipitoisuus alueella  
Pohjaveden kloridipitoisuutta seurataan kustakin putkesta kolmesta eri korkeudesta. 
Havaintopisteessä PVP 1 pohjaveden kloridipitoisuus on hieman alle 30 mg/l. 
Havaintopisteessä PVP 2 kloridipitoisuus vaihtelee 33 –37 mg/l. PVP 3 pohjaveden 
kloridipitoisuus on alle 10 mg/l. 

 

Pihtipudas Niemenharju 0960101 
Pohjavesialueen kuvaus 
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,74 km2 ja muodostumisalueen pinta-ala 0,91 
km2. Alueella on arvioitu muodostuvan pohjavettä yhteensä 1500 m3 vuorokaudessa. 
Pohjavesialue sijoittuu luode-kaakkosuuntaiselle Pieksänmäen-Pihtiputaan-
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Reisijärven pitkittäisharjujaksolle. Harju on kapea, mutta sen kaakkoisosassa on 
laajentuma. Harjun keskiosa on selännemäinen ja luoteisosa tasainen ja matala. 
Harjun  maaperä on pääasiassa hiekkaa ja hiekkaista soraa. Harjun laiteiden maaperä 
on hienoa hiekkaa ja silttiä. Harjun kairauksissa on syvimmillään päästy 20 metrin 
syvyyteen. Niemenharjun vedenottamon kohdalla on kairauksissa päästy yli 15 
metrin syvyyteen. Pohjavesi virtaa harjun luoteisosassa luoteesta kaakkoon, kohti 
Niemenharjun vedenottamoa. Niemenharjun vedenottamon kaakkoispuolisella 
alueella pohjavesi virtaa kaakosta luoteeseen kohti vedenottamoa. Muualla 
pohjavesialueella pohjaveden virtaussuuntien määrittäminen vaatii lisätutkimuksia.  
 
Pohjavesialueen maksimiriskiluku on 80. 

 
Tiet pohjavesialueella  
Pohjavesialueen muodostumisalueella, vedenottamon lähisuojavyöhykkeellä, kulkee 
tie numero 4, muodostumaan nähden pitkittäin noin 1,5 kilometrin matkan. Tie 
kuuluu talvihoitoluokkaan I.  

  
Seurantapisteet 
Alueen pohjaveden kloridipitoisuutta seurataan Niemenharjun vedenottamosta, joka 
sisältyy erityisseurantaan. 

 
Kloridipitoisuus alueella  
Pohjaveden kloridipitoisuus vedenottamolla on alle 10 mg/l.  

 

5.6 Savo-Karjalan tiepiiri 

Suonenjoki Lintharju 0877801 
Pohjavesialueen kuvaus 
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 14,38 km2 ja muodostumisalueen pinta-ala 
11,36 km2. Alueella on arvioitu muodostuvan pohjavettä yhteensä 11 000 m3 
vuorokaudessa. Karkearunkoinen, mutta laajoja hienorakeisia reunaosia käsittävä 
harju. Pohjaveden virtaus pääosaltaan harjun pituussuuntainen. Rantaimeytys voi 
täydentää vesivarastoa. Lintharjun käyttökelpoisuus vedenhankintaan on 
erinomainen, joskin maa-ainesten otto on paikoitellen heikentämässä alueen 
suojeltavuutta. Alueen reunaosissa on havaittavissa komeita rantavalleja tasossa 
+120 m. Alueen keskiosissa metsänviljelyn koeaseman länsipuolella on noin 310 ha 
laajuinen harjujensuojelu- ohjelmaan kuuluva osa.  
 
Pohjavesialueen maksimiriskiluku on 78. 

 
Tiet pohjavesialueella  
Pohjavesialueen muodostumisalueella, vedenottamon lähisuojavyöhykkeellä, kulkee 
tie numero 9 muodostumaan nähden poikittain noin 0,9 kilometrin matkan. Tie 
kuuluu talvihoitoluokkaan I. Maalaji tien läheisyydessä on hiekkaa – soraa. Lisäksi 
alueella kulkee 0,95 kilometrin matkan tie numero 545. Tie kuuluu 
talvihoitoluokkaan Ib.  

 
Seurantapisteet 
Alueen pohjaveden kloridipitoisuutta seurataan Tiehallinnon havaintoputkesta (cl-
putki Suonenjoki), joka kuuluu myös erityisseurantaan.  
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Kloridipitoisuus alueella 
Kloridipitoisuus alueella on noin 10 mg/l. 

 

Kontiolahti Jaamankangas A 0727602 A 
Pohjavesialueen kuvaus 
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 38,54 km2 ja muodostumisalueen pinta-ala 
35,39 km2. Alueella on arvioitu muodostuvan pohjavettä yhteensä 25 500 m3 
vuorokaudessa. Jaamankangas on laaja, monimutkainen muodostumakompleksi. se 
on kerrostunut osittain kahden jäätikön kielekevirran välissä saumamuodostumana 
osin sandurdeltana. Proksimaaliosassa Höytiäisen rannalla materiaali on karkeaa ja 
morfologia osittain päätemoreenityyppiä. Distaaliosaan eli etelään päin materiaali on 
hiekkaa ja hienoa hiekkaa. Jaamankankaan läpi kulkee harjujaksoja, joiden aines on 
hyvin vettä johtavaa karkeampaa hiekkaa ja soraa. Etenkin lampien kautta kulkeva 
harju toimii salaojamaisena ympäristön pohjavesien kerääjänä. laajuutensa ja 
vaihtelevuutensa takia Jaamankankaan pohjavesiolot ovat vaihtelevia, ja alue on 
jakautunut useampaan pohjavesialtaaseen. Lännessä alue rajoittuu Höytiäisen 
kanavaan, vaikkakin kanavan ali on olemassa hydraulinen yhteys. Jaamankankaan 
alue on täynnä metsäautoteitä; ja idässä Kontioniemellä on myös taajama-asutusta.  
 
Pohjavesialueen maksimiriskiluku on 74. 

 
Tiet pohjavesialueella  
Pohjavesialueen muodostumisalueella, vedenottamon lähisuojavyöhykkeellä, kulkee 
tie numero 6 muodostumaan nähden poikittain noin 3 kilometrin matkan. Tie kuuluu 
talvihoitoluokkaan Is. Maalaji tien läheisyydessä on hiekkaa – soraa.  

 
Seurantapisteet 
Alueen pohjaveden kloridipitoisuutta seurataan Tiehallinnon seitsemästä 
havaintoputkesta, joista yksi (Hp1) kuuluu erityisseurantaan.  

 
Kloridipitoisuus alueella 
Kloridipitoisuus erityisseurantaan mukaan tulevassa havaintopisteessä (Hp1) on 
vaihdellut  60-90 mg/l välillä. 

 

5.7 Vaasan tiepiiri 

Ilmajoki Salonmäki A 1014502 A 
Pohjavesialueen kuvaus 
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 5,78 km2 ja muodostumisalueen pinta-ala 1,88 
km2. Alueella on arvioitu muodostuvan pohjavettä yhteensä 7000 m3 vuorokaudessa. 
Salonmäen harjumuodostuma on jatkoa harjujaksolle, joka tulee etelästä 
Koskenkorvalle ja kääntyy luoteeseen. Alueen kaakkoispää Salonmäki on osin 
deltamainen ympäristöstään kohoava muodostuma, josta lähtee luoteeseen pääosin 
peitteellinen kapea harjumuodostuma. Peitteellinen osa kerää vettä laajalti 
ympäristöstään ja harju sijaitsee ruhjeessa. Pohjaveden virtaussuunta on kohti 
Koskutlähdettä ja harju on hydraulisesti yhtenäinen 8 kilometrin pituudelta. Maa-
aines harjun ydinosassa on soraista hiekkaa ja hiekkaista soraa, maakerrosten 



  

 35

paksuus on Koskutlähteen kohdalla noin 30 metriä. Pohjavesi on rautaista ja alueella 
on suuria pohjavesilammikoita.  
 
Pohjavesialueen maksimiriskiluku on 89. 

 
Tiet pohjavesialueella  
Pohjavesialueen muodostumisalueella, vedenottamon välittömässä läheisyydessä, 
kulkee tie numero 3 muodostumaan nähden pitkittäin noin 11,3 kilometrin matkan. 
Tie kuuluu talvihoitoluokkaan Ib. Maalaji tien läheisyydessä on hiekkaa – soraa. 
Lisäksi alueella kulkee kaksi muuta talvihoitoluokkaan kuuluvaa tietä (7000 ja 
7002), joiden yhteispituus pohjavesialueella on 0,8 kilomeriä.  

 
Seurantapisteet 
Alueen pohjaveden kloridipitoisuutta seurataan pohjavesiputkesta Hp 2009, joka 
tulee mukaan myös erityisseurantaan. 

 
Kloridipitoisuus alueella 
Kloridipitoisuus havaintoputkessa on vuosien 1996-2001 aikana vaihdellut 34-72 
mg/l.  Vuonna 1999 kloridipitoisuus oli noin 35 mg/l. 
 

Veteli Hirvelänkangas A 1092401 A 
Pohjavesialueen kuvaus 
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 2,79 km2 ja muodostumisalueen pinta-ala 0,79 
km2. Alueella on arvioitu muodostuvan pohjavettä yhteensä 600 m3 vuorokaudessa. 
Hirvelänkangas kuuluu Laukaalta Vetelin kautta Pohjanlahdelle kulkevaan 
pitkittäisharjujaksoon. Muodostuma on luode-kaakko suuntainen,  jonka vettä hyvin 
johtava keskiosa on kapea. Harju ei kohoa selvästi ympäristöään ylemmäs. 
Muodostuma jakautuu kahteen erilliseen pohjavesialtaaseen. Osa-alueella A 
pohjaveden päävirtaussuunta on kaakosta luoteeseen. Osa-alueella B pohjaveden 
päävirtaussuunta on luoteesta kaakkoon kohti Halsuanjokea. Pohjavettä purkautuu 
Halsuanjokeen, Lammasojaan sekä harjun länsipuoliselle suoalueelle Ruonevalle ja 
Sikanevalle. Harjuun suotautuu pinta- ja pohjavettä sen itäpuoliselta kallio- ja 
moreenialueelta. Harju on osittain kerrostunut kallioperän heikkousvyöhykkeeseen. 
Muodostuman rakenne vedensaannin kannalta on hyvä.  
 
Pohjavesialueen maksimiriskiluku on 85. 

 
Tiet pohjavesialueella  
Pohjavesialueen muodostumisalueella, vedenottamon lähisuojavyöhykkeellä, kulkee 
tie numero 13 muodostumaan nähden pitkittäin noin 5,71 kilometrin matkan. Tie 
kuuluu talvihoitoluokkaan Ib. Maalaji tien läheisyydessä on hienoa hiekkaa.  

 
Seurantapisteet 
Alueen pohjaveden kloridipitoisuutta seurataan kahdesta pohjavesiputkesta (Hp 
20021 ja Hp 2022), jotka kummatkin tulevat erityisseurannan piiriin. 

 
Kloridipitoisuus alueella 
Kloridipitoisuus havaintoputkessa Hp 2021 on vuosien 1997-2001 aikana vaihdellut 
1-120 mg/l ja havaintoputkessa  Hp 2022 pitoisuus on ollut 20-72 mg/l.  Vuonna 
2001 kloridipitoisuus havaintoputkessa Hp 2021 oli alle 10 mg/l ja Hp 2022 hieman 
yli 25 mg/l. 
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5.8 Oulun tiepiiri 

Vihanti Vihanninkangas 11926002 
Pohjavesialueen kuvaus 
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 22,09 km2 ja muodostumisalueen pinta-ala 
4,87 km2. Alueella on arvioitu muodostuvan pohjavettä yhteensä 3500 m3 
vuorokaudessa. Vihanninkankaan pohjavesialue kuuluu osana Vihannin 
harjujaksoon. Harjun ydinosa, joka kulkee alueen koillisreunalla, on karkeata ja 
hyvin  vettä johtavaa. Ydinosan lounaispuolella soiden turvekerrosten alla tavataan 
varsin laajoilla alueilla hienoa hiekkaa ja paikoitellen silttiä. Näin on asianlaita 
etenkin Honkirämeen, Kirkkorämeen ja Kaijanrämeen alueilla. Harjun 
pituussuunnassa hydraulinen yhteys on hyvä. Pohjavesien luonnollinen 
päävirtaussuunta on luode paitsi alueen kaakkoisosassa, missä vedet todennäköisesti 
virtaavat kaakkoon purkautuen osittain reuna-alueiden soille. Harjun ydinosassa vesi 
on laadultaan hyvää joskin hiukan hapanta ja hyvin pehmeää. Osaa  taajama-alueen 
koillispuolella muodostuvista pohjavesistä ei voitane ottaa käyttöön 
maankäytöllisistä syistä johtuen. Vedenottamoiden liian voimakas kuormittaminen 
johtanee vedenlaadun heikkenemiseen.  
 
Pohjavesialueen maksimiriskiluku on 57. 

 
Tiet pohjavesialueella  
Pohjavesialueen muodostumisalueella, vedenottamon lähisuojavyöhykkeellä, kulkee 
tie numero 86 muodostumaan nähden poikittain noin 2,5 kilometrin matkan. Tie 
kuuluu talvihoitoluokkaan Ib. Maalaji tien läheisyydessä on hiekkaa – soraa. Lisäksi 
alueella kulkee noin 1 kilomerin matkan tie numero 88, joka kuuluu 
talvihoitoluokkaan II. 
 
Seurantapisteet 
Alueen pohjaveden kloridipitoisuutta seurataan havaintopisteestä PVP1b. Lisäksi 
alueelle asennetaan uusi putki, joka on putken PVP 1b kohdalla, mutta kauempana 
tiestä (noin 30-40 metriä tieltä vedenottamolle päin). Kummatkin havaintoputket 
kuuluvat erityisseurantaan. 

 
Kloridipitoisuus alueella 
Kloridipitoisuus havaintoputkissa on ollut pääosin alle 5 mg/l. 

 

Vihanti Möykkylä-Mäntylampi 11926001 
Pohjavesialueen kuvaus 
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 11,31 km2 ja muodostumisalueen pinta-ala 
2,61 km2. Alueella on arvioitu muodostuvan pohjavettä yhteensä 2500 m3 
vuorokaudessa. Pohjavesialue kuuluu osana luode-kaakko-suuntaiseen harjujaksoon 
(nk. Vihannin harjujakso), joka alkaa Raahen seudulta jatkuen Vihannin ohi 
kaakkoon. Maaperä on harjun keskiosassa kivistä hiekkaa ja soraa, jonka 
vedenläpäisevyys on kohtalainen. Reuna- osilla maaperä on hienorakeisempaa ja 
heikommin vettä läpäisevää. Varsinkin alueen itäpäässä hiekkoja esiintyy soiden 
turvekerrosten alla moreenin päälle laajalti levinneenä. Alueen länsiosassa 
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pohjevesiolot ovat ainakin osittain synkliiniset ja veden päävirtaussuunta on 
länsiluode. Itäosassa veden luonnollinen päävirtaussuunta on itäkaakko. Varsinkin 
täällä pohjavettä purkautuu reuna-alueen soille. Pohjavesien tehokasta 
hyväksikäyttöä vaikeuttaa paikoitellen veden korkea rauta- ja mangaanipitoisuus. 
Muilta ominaisuuksiltaan vesi on hapanta ja pehmeää. Arvioidun antoisuuden 
oleellinen ylittäminen johtanee otettavan pohjaveden rautapitoisuuden haitalliseen 
lisääntymiseen.  
 
Pohjavesialueen maksimiriskiluku on 76. 

 
Tiet pohjavesialueella  
Pohjavesialueen muodostumisalueella, vedenottamon välittömässä läheisyydessä, 
kulkee tie numero 88 muodostumaan nähden poikittain noin 13 kilometrin matkan. 
Tie kuuluu talvihoitoluokkaan Ib.  

 
Seurantapisteet 
Alueen pohjaveden kloridipitoisuutta seurataan havaintopisteistä PVP2 ja PVP3. 
Erityisseurantaan kuuluu havaintopiste PVP 2. 

 
Kloridipitoisuus alueella 
Kloridipitoisuus havaintoputkessa PVP3 on ollut maksimissaan 40 mg/l. Kesällä 
2002 pohjaveden kloridipitoisuus havaintopisteessä oli 22 mg/l. 

 

Raahe/Pattijoki Antinkangas A 11678051A 
Pohjavesialueen kuvaus 
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 5,66 km2 ja muodostumisalueen pinta-ala 2,76 
km2. Alueella on arvioitu muodostuvan pohjavettä yhteensä 2000 m3 vuorokaudessa. 
Pohjavesialue muodostunee ns. piiloharjusta, jonka ydinosa on suhteellisen kapea ja 
hiekkavaltainen. Sitä peittävät suuressa osassa aluetta hienompirakeiset sedimentit. 
Alueen reunaosissa moreenikumpareiden välissä tavataan paikoitellen rantavoimien 
levittämiä hiekkakenttiä. Pohjavesialue saa täydennystä vesivaroihinsa myös sen 
kaakkoispuolelta tulevasta valunnasta. Alueen hydraulisesta yhtenäisyydestä ei ole 
selvää kuvaa mutta pumpattujen vesimäärien perusteella yhteys on laaja-alainen. 
Laadultaan pohjavesi on heikkoa ja vain raakavedeksi soveltuvaa. Etenkin raudan ja 
mangaanin määrä on korkea. Pohjavesialue sijaitsee saastumiselle erittäin alttiissa 
paikassa.  
 
Pohjavesialueen maksimiriskiluku on 94. 
 
Tiet pohjavesialueella  
Pohjavesialueen reuna-alueella, vedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä, kulkee tie 
numero 8 muodostumaan nähden poikittain noin 1,4 kilometrin matkan. Tie kuuluu 
talvihoitoluokkaan Is. Maalaji tien läheisyydessä on hiekkaa – soraa. 
Talvihoitoluokkaan Ib kuuluvia muita teitä (8104 ja 18584) kulkee yhteensä 2,.7 
kilomeriä.  
 
Seurantapisteet 
Alueen pohjaveden kloridipitoisuutta seurataan havaintopisteestä PVP 4, PVP 4b, 
PVP 205 ja PVP 208. Lisäksi alueelle asennetaan uusi putki PVP 4:n kohdalle, mutta 
kauemmaksi (noin 30-40 m) tiestä. Havaintopisteet 205 sekä uusi asennettava putki 
ovat erityisseurantapisteitä.  
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Kloridipitoisuus alueella 
Pohjavesialueella kloridipitoisuus havaintopisteessä PVP4 a on ollut korkealla 
vuosina 2000 ja 2001, maksimissaan yli 300 mg/l, mutta pitoisuus on laskenut alle 
200 mg/l tasolle. Muissa (PVP4b ja PVP4c) pitoisuudet ovat olleet alle 50 mg/l.  
Kloridiseurantaan vuonna 2002 valituissa havaintoputkissa pohjaveden 
kloridipitoisuus on vaihdellut 7-37 mg/l välillä (PVP AII; 26 mg/l, PVP AIII; 7,0 
mg/l, PVP 205; 18 mg/l, PVP 208; 37 mg/l).  

 
 

5.9 Lapin tiepiiri 

Kemi Ajos 1224001 
Pohjavesialueen kuvaus 
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 4,23 km2 ja muodostumisalueen pinta-ala 2,85 
km2. Alueella on arvioitu muodostuvan pohjavettä yhteensä 500 m3 vuorokaudessa. 
Deltamainen reunamuodostuma, jota laajalti peittää moreenikerrostumat. 
Paikoitellen moreeni on huuhtoutunut. Alueen pohjavesikerroksessa materiaali on 
pääsääntöisesti tiivistä ja laajasta muodostumasta on tavattu vettä kohtalaisesti 
johtavia kerroksia vain 
tutkituilta kolmelta kaivopaikalta ja siten kaivoilla ei pystytä hyödyntämään kaikkea 
pohjavesialueella muodostuvaa vesimäärää. Muodostuman alueella on laaja 
soranotto, jonka seurauksena pohjaveden muodostuminen on kasvanut sen mukana. 
Aines muodostuman keskiosissa karkeasta hiekasta – hiekasta ja reunoilla hienosta 
sorasta – hienosta hiekasta. Pohjaveden virtaussuuntaa ei ole tutkittu ottamon 
alueella.  
 
Pohjavesialueen maksimiriskiluku on 68. 

 
Tiet pohjavesialueella  
Pohjavesialueen muodostumisalueella, vedenottamon lähisuojavyöhykkeellä, kulkee 
tie numero 920 muodostumaan nähden poikittain noin 1,6 kilometrin matkan. Tie 
kuuluu talvihoitoluokkaan Ib. Maalaji tien läheisyydessä on hienoa hiekkaa.  

 
Seurantapisteet 
Alueen pohjaveden kloridipitoisuutta seurataan Ajoksen vedenottamon raakavedestä. 
Ottamo on mukana erityisseurantapisteenä. 

 
Kloridipitoisuus alueella 
Kloridipitoisuus vedenottamolla on ollut alle 20 mg/l. 

 

Simo Maksniemi A 1275153 A 
Pohjavesialueen kuvaus 
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,85 km2 ja muodostumisalueen pinta-ala 0,62 
km2. Alueella on arvioitu muodostuvan pohjavettä yhteensä 400 m3 vuorokaudessa. 
Alueen muodostaa lähes pohjois-eteläsuuntainen harjujakso. Harjua peittää 1,5 - 2,0 
m paksu isokivinen moreenipatja. Sen alla on paksut hiekka- ja sorakerrokset. 
Pohjavesipinta on paikoin näkyvissä. Rajatulla alueella ei kallioperä ole näkyvissä. 
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Peitteisyydestä huolimatta alueella muodostuu pohjavettä hyvin ja moreenin alainen 
harjun osa on hyvin vettä läpäisevää. Reuna-alueilla on heikommin vettä läpäiseviä 
silttejä ja moreenia. Pohjaveden päävirtaussuunta on mereen päin.  
 
Pohjaveden laatu on hyvä. Pohjavesialueen maksimiriskiluku on 67. 

 
Tiet pohjavesialueella  
Pohjavesialueen muodostumisalueella, vedenottamon lähisuojavyöhykkeellä, kulkee 
tie numero 4 muodostumaan nähden poikittain noin 0,84 kilometrin matkan. Tie 
kuuluu talvihoitoluokkaan I. Maalaji tien läheisyydessä on hienoa hiekkaa.  

 
Seurantapisteet 
Alueen pohjaveden kloridipitoisuutta seurataan Maksniemen vedenottamon vedestä 
ja kahdesta Tiehallinnon havaintoputkesta. Ottamo on mukana 
erityisseurantapisteenä. 

 
Kloridipitoisuus alueella 
Kloridipitoisuus vedenottamolla on ollut alle 15 mg/l. Tien lähellä sijaitsevassa 
havaintoputkessa kloridipitoisuus on vaihdellut välillä 15-65 mg/l. 
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LIITTEET 

Liite 1. Pohjaveden kloridipitoisuuden erityisseurantakohteet 

POHJAVEDEN KLORIDIPITOISUUDEN ERITYISSEURANTA KOHTEET        
        
Uudenmaan tiepiiri / ympäristökeskus                
kunta pohjavesialue  tyyppi- tie  muut kplk          
 nimi numero muodostuma numero kplk tiet muu km MRL Cl-taso Havaintopiste Havaintopisteen tyyppi 
            hp hk vo kaivo muu 
Hanko Isolähde 0107803 IV 25 IS 11015 6  92 10-25 T5 x     
      11013 5          
      11007 5          
Myrskylä Tuhkauuninmäki A 0150402 A - 167 II    61 10-25 MV 3 x     
Myrskylä Uusisilta 0150405 - 167 I 11867 6  74 10-25 HP 18 x     
           HP 42 x     
Turun tiepiiri / ympäristökeskus                
kunta pohjavesialue  tyyppi- tie             
 nimi numero muodostuma numero kpl muut kplk  MRL Cl-taso Havaintopiste Havaintopisteen tyyppi 
      tiet muu km    hp hk vo kaivo muu 
Punkalaidun, Huittinen Huhtamo-Kanteenmaa  0210251 IIB vt 2 I 12729 6  76 >25 Kanteenmaa / 161901   x   
Loimaan kunta Leppikankaanselkä 0243152 - 2 I 2294 6  91 25-50 Metsämaa / 143101   x   
Masku Humikkala-Alho 0248101 IIB 8 ISK 12259 4  92 25-50 Alho/ 148102   x   
      12407 5          
      12254 3 ja 4          
Masku Linnavuori 0248103 - 8 IS 12418 5  72  250000   x   
      1893 4          
      12259 4          
Laitila Kovero 0240004 IIA 8 I    88 >25-50 Vuola   x   
                 
                 
Hämeen tiepiiri / Hämeen ja Pirkanmaan ympäristökeskus              
kunta pohjavesialue  tyyppi- tie  muut kplk          
 nimi numero muodostuma numero kpl tiet muu km MRL Cl-taso Havaintopiste Havaintopisteen tyyppi 
            hp hk vo kaivo muu 
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Kangasala Keisarinharju 0421103 I 12 IS    89 >25-50 Kaivannon sairaala   x   
Juupajoki Huikonkangas 0417751 - 66 Ib 3413 5  78 10-25 Kiviharju   x   
      3441 6          
Renko Renko 0469254 - 10 I    83 >25-50 Isomäki   x   
Ruovesi Ruhala 0470202 - 66 Ib    74 >25-50 Ruhala   x   
Urjala Laukeela 0488701 IIA 9 I 284 3 1 88 >25-50 Laukeela   x   
      13705 5          
      13706 5          
Janakkala Hallakorpi 0416531 IIA 3 IS 2054 5  91 >25-50 Hallakorpi   x   
Tampere Epilänharju-Villilä B  0483702 B - 12 IS 12 4  91 >25-50 Mustalampi   x   
                 
Kaakkois-Suomen tiepiiri / Etelä-savon ympäristökeskus              
kunta pohjavesialue  tyyppi- tie  muut kplk          
 nimi numero muodostuma numero kpl tiet muu km MRL Cl-taso Havaintopiste Havaintopisteen tyyppi 
            hp hk vo kaivo muu 
Joroinen Kotkatharju 0617101 I 5 IS 7143 6  80 <10 JOR2 x     
      15398 6          
Jäppilä Tervaruukinsalo 0617151 I 23 Ib 15329 6  71 <10 TER1 x     
Pieksämäen mlk. Naarajärvi 0659401 I 23 Ib 15250 6  71 10-25 NAA3 x     
      447 5          
      15282 5          
Punkaharju Punkaharju 0661801 I 14 I 4792 5  69 <10 Punkaharju   x   
      15198 6          
 Punkasalmi 0661803 - 14 I 14 3  83 >50 PUN1 x     
      4403 5          
      64 5          
                 
Kaakkois-Suomen tiepiiri / Kaakkois-Suomen ympäristökeskus              
kunta pohjavesialue  tyyppi- tie  muut kplk          
 nimi numero muodostuma numero kpl tiet muu km MRL Cl-taso Havaintopiste Havaintopisteen tyyppi 
            hp hk vo kaivo muu 
Anjalankoski Kaipiainen 0575401 IV 6 IS 375 2 1,2 94 >25-50 Kaipiainen   x   
      14666 6    Kai 8 x     
Iitti Tillola 0514202 IV 12 IS 3621 6  78 10-25 Tillola   x   
      14556 6    PO 7 x     
Joutseno Ukonhauta 0517302  6 IS     <10 MV2 x     
 Joutsenonkangas A 0517351A  6 IS     10-25 PVP20 x     
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           PVP12 x     
Kouvola Tornionmäki 0528601 IV 15 I 6 1 1,2 87 >25-50 Valio Oy   x   
      15 1 1,5   pvp1 x     
      373 3 3,6         
Suomenniemi Kauriansalmi 0577511 - 13 Ib 409 5  72 >50-100 Kauriansalmi   x   
      14696 6          
Valkeala Tuohikotti 0590903 IV 15 I 369 5  82 >25-50 Tuohikotti   x   
      377 5          
                 
Keski-Suomen tiepiiri / Keski-Suomen ympäristökeskus              
kunta pohjavesialue  tyyppi- tie  muut kplk          
 nimi numero muodostuma numero kpl tiet muu km MRL Cl-taso Havaintopiste Havaintopisteen tyyppi 
            hp hk vo kaivo muu 
Keuruu Lintusyrjänharju 0924906 IIA 58 Ib 16535 6  54 >100 Hp 991 x     
      6046 6   >100 Hp 992 x     
          >100 Hp 993 x     
          <10 Hp 994 x     
Äänekoski Hirvaskangas 0989251 - 4 Ib 69 3 0,5 74 >25-50 PVP 1 x     
      627 5  80  PVP 2 x     
Pihtipudas Niemenharju 0960101 IIB 4 I 16951 6  71 <10 Niemenharju   x   
                 
Savo-Karjalan tiepiiri / Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ympäristökeskus             
kunta pohjavesialue  tyyppi- tie  muut kplk          
 nimi numero muodostuma numero kpl tiet muu km MRL Cl-taso Havaintopiste Havaintopisteen tyyppi 
            hp hk vo kaivo muu 
Suonenjoki Lintharju 0877801 I 9 I 545 3 0,95 78 <10-25 Cl-putki Suonenjoki x     
      16193 4          
Kontiolahti Jaamankangas A 0727602 A - 6 IS    74 <10-100 Hp1 x     
                 
Vaasan tiepiiri / Länsi-Suomen ympäristökeskus               
kunta pohjavesialue  tyyppi- tie  muut kplk          
 nimi numero muodostuma numero kpl tiet muu km MRL Cl-taso Havaintopiste Havaintopisteen tyyppi 
            hp hk vo kaivo muu 
Ilmajoki Salonmäki A 1014502 A III 3 Ib 7000 3 0,35 89 >25-50 2009 x     
      7002 3 0,48         
      6880 5          
      17409 6          



       

 46 

Veteli Hirvelänkangas A  1092401 A III 13 Ib    85 >25-50 2021 x     
           2022 x     
                 
Oulun tiepiiri / Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus               
kunta pohjavesialue  tyyppi- tie  muut kplk          
 nimi numero muodostuma numero kpl tiet muu km MRL Cl-taso Havaintopiste Havaintopisteen tyyppi 
            hp hk vo kaivo muu 
Vihanti Vihanninkangas 11926002 - 86 Ib 88 3 1 57 <10 PVP 1b x     
      88 5    uusi putki x     
      790 5          
      18559 6          
      18560 5          
      18553 6          
      18555 6          
 Möykkylä-Mäntylampi 11926001 - 88 Ib 18558 6  76 10-25 PVP 2 x     
Pattijoki Antikangas A 11678051 A - 8 IS 8104 3 1,5 94 >25-50 205 x     
      18584 3 1,2   uusi putki      
                 
Lapin tiepiiri / Lapin ympäristökeskus                
kunta pohjavesialue  tyyppi- tie  muut kplk          
 nimi numero muodostuma numero kpl tiet muu km MRL Cl-taso Havaintopiste Havaintopisteen tyyppi 
            hp hk vo kaivo muu 
Kemi Ajos 1224001 - 920 Ib    68 10-25 Ajos   x   
Simo Maksniemi A 1275153 A - 4 I 19527 6  67 <10 Maksniemi   x   
      19511 5          
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Liite 2. Kloridiseuranta kohteet 
 

Kloridiseuranta kohteet            
Uudenmaan tiepiiri / ympäristökeskus            
kunta pohjavesialue  tie          
 nimi numero numero talvihoitoluokka MRL Kloridipitoisuustaso Havaintopiste Havaintopisteen tyyppi 
        hp hk vo kaivo muu 
Hanko Isolähde 0107803 25 IS 92 10-25 lähde/ottamo   x   
       purkuputki     x 
Pohja/Tammisaari Ekerö 0160651 25 IS 85 10-25 HP 00/1 x     
       HP 00/2 x     
       HP 00/6* x     
       Ekerön vo   x   
Vihti Nummenkylä- 0192755 25 IS 90 10-25 T 3 x     
 Nummenharju      MV 8 x     
       MV 1* x     
       MV 28 x     
Pernaja Pernajan kk 0158501 1581 II 70  -  Hagabölen vo   x   
       Kirkonkylän vo   x   
             
Turun tiepiiri / ympäristökeskus            
kunta pohjavesialue  tie          
 nimi numero numero talvihoitoluokka MRL Kloridipitoisuustaso Havaintopiste Havaintopisteen tyyppi 
        hp hk vo kaivo muu 
Punkalaidun, Huittinen  Huhtamo-Kanteenmaa  0210251 vt 2 I 76 >25 210201 x     
       261901 x     
       261902 x     
Loimaan kunta Leppikankaanselkä 0243152 2 I 91 25-50 143101   x   
       243101 x     
       243102 x     
       243103 x     
Masku Karevansuo 0248151 8 Is 83 >10 Karevansuo / 148103   x   
Masku Humikkala-Alho 0248101 8 Is 92 25-50 Humikkala / 148101   x   
       248101 x     
Mynämäki Hiivaniitty 0250301 8 I 86 > 25-50 Hiivaniitty / 150301   x   
       250301 x     
Mynämäki Motelli 0250303 8 I 90 > 25-50 Laajoki / 150302   x   
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       250302 x     
Laitila Puntari 0240003 8 Is 70 10-25 240001 x     
             
Laitila Untamala 0240006 8 Is 73 <25 Untamala   x   
Eura Harjunnummi 0205003 42 I 80 >25-50 105003   x   
       205001 x     
       205002 x     
Eurajoki Korvenkulma 0205106 8 Is 78  Kämppä   x   
Paimio Nummenpää- 0257704 181 Ib 86 >25-50 5770101 / Nummenpää   x   
 Aakoinen      157702 / Aakonen   x   
       257701 x     
       257702 x     
       257703 x     
Oripää, Alastaro Säkylänharju- 0278351 C 41 I 77 <10-170 200601 x     
 Virttaankangas C      200602 x     
 Oripäänkangas 0256151     200604 x     
Kokemäki Koomankangas- 0227153 214 I 71 <10 Ilmiinjärvi / 127101   x   
 Ilmiinjärvi      Kooma / 127102   x   
             
             
Hämeen tiepiiri / Hämeen ja Pirkanmaan ympäristökeskus           
kunta pohjavesialue  tie          
 nimi numero numero talvihoitoluokka MRL Kloridipitoisuustaso Havaintopiste Havaintopisteen tyyppi 
        hp hk vo kaivo muu 
Asikkala Anianpelto A 0401602 A 313 II 60 >25-50 Anianpelto    x   
Kuru Karusta 0430301 330 Ib 73 10-25 Karusta   x   
Lempäälä Lempäälä-Mäyhäjärvi A 0441801 A 3041 III 70 25-50 Lempoinen   x   
 Lempäälä-Mäyhäjärvi C 0441801 C 3041 III 68 10-25 Sotavalta   x   
 Leukamaa B 0441803 B 3041 III 67 >25-50 vaiko 10-25? Leukamaa   x   
Nokia Maatialanharju A 0453601 A 12 Is 91 10-25 Vihnusjärvi   x   
Orivesi Orivesi 0456204 324 Ib 81 50-100 Naarajoki   x   
Riihimäki Herajoki 0469451 3 Is 76 10-25 Herajoki   x   
Ruovesi Kirkkokangas A 0470203 A 66 Ib 73 10-25 Kauttu   x   
      25-50 Kirkonkylä   x   
Janakkala Tarinmaa 0416502 3 Is 87 alle 10 Tarinmaa   x   
      50-100 Virala x     
Janakkala Hallakorpi 0416531 3 Is 91 >25-50 Hallakorpi x     
Heinolan mlk Vierumäki 0608901 140 Ib 87 >25-50       
 Heinolan kk 0608902 4 Is 82 10-25       
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 Myllyoja 0608903 4 Is 71 <10  x     
Hollola Kukonkoivu-Hatsina 0409851 12 I 62  Sairakkala x  x   
 Salpakangas 0409852 12 Is 76  Salpakangas      
Hämeenkoski Ilola-Kukkolanharju 0428351 12 Is 66        
Hämeenlinna Hattelmala 0410901 3 Is 89  Kylmälahti      
Orimattila Ämmäntöyras 0156001 167 I 79 10-25 Pakaantie   x   
Kihniö Kirkonkylä 0225002 23 Ib 69 >25-50 Kirkonkylä   x   
             
             
             
Kaakkois-Suomen tiepiiri / Etelä-savon ympäristökeskus           
kunta pohjavesialue  tie          
 nimi numero numero talvihoitoluokka MRL Kloridipitoisuustaso Havaintopiste Havaintopisteen tyyppi 
        hp hk vo kaivo muu 
Joroinen Kotkatharju 0617101 5 IS 80 <10 Kotkatharju varavo   x   
Juva Hatsola 0617801 5 IS 87 10-25 Murtonen   x   
       HAT1 x     
 Rapionkangas 0617802 14 I 81 10-25 Rapionkangas   x   
       RAP1 x     
Jäppilä Tervaruukinsalo 0617151 23 Ib 71 <10 Syvänsin   x   
Mikkeli Pursiala 0649151 5 IS 80 >25-50 Pursiala   x   
       PVP1 x     
       PVP2 x     
 Porrassalmi 0649201 15131 II  10-25 Hietalahti   x   
Pertunmaa Kuortti 0658802 5/426 IS/II 69 <10 Kuortti   x   
Pieksänmäen mlk. Naarajärvi 0659401 447 II 71 10-25 Naarajärvi   x   
Punkaharju Punkasalmi 0661803 14 I 83 >25-50 Punkasalmi   x   
Savonlinna Lähteelä 0674001 14 IS 68 <10 Lähteelä   x   
             
Kaakkois-Suomen tiepiiri / Kaakkois-Suomen ympäristökeskus          
kunta pohjavesialue  tie          
 nimi numero numero talvihoitoluokka MRL Kloridipitoisuustaso Havaintopiste Havaintopisteen tyyppi 
        hp hk vo kaivo muu 
             
Imatra Vesioronkangas 0515351 6 IS 79 <10 Hiekkoinlahti   x   
Jaala Ruhmaanharju 0516301 46 Ib 81 >25-50 Ruhmaanharju   x   
Joutseno Tiuruniemi 0517301 6 IS 73 <10 Korvenkylä   x   
 Ukonhauta 0517302 6 IS 99 <10 Myllypuro   x   
 Joutsenonkangas A 0517351 A 6 IS 89 10-25 Ilottula   x   
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Lappeenranta Huhtiniemi A 0540501 A 6 IS 79 <10 Huhtiniemi   x   
       pvp 4 x     
Lemi Tallisenlampi B 0541602 B 13 Ib 75 10-25 Kuukkanniemi   x   
Luumäki Taavetti 0544101 26 I 95 >50-100 Taavetti   x   
       pvp 3 x     
 Kaunisranta 0544103 6 IS 96 >25-50 Jurvala   x   
       pvp 1 x     
Pyhtää Korkiaharju A 0562402 A 7 IS 79 10-25 Korkiaharju   x   
Ruokolahti Oritlampi B 0570002 B 6 IS 70 <10 Oritlampi   x   
Savitaipale Ukonkuoppa 0573901 13 Ib 68 <10 Ukonkuoppa   x   
Taipalsaari Taipalsaari 0583101 408 Ib 86 >25-50 Kirkonkylän vo   x   
Valkeala Tuohikotti 0590903 15 I 82 >25-50 GTK:n hp x     
 Utti 0590906 6 IS 86 <10 Kuivala   x   
       pvp 17 x     
       Utin pv asema     x 
Vehkalahti RuissaloB 0591701 B 26 I 69 10-25 pvp 2 x     
             
Keski-Suomen tiepiiri / Keski-Suomen ympäristökeskus           
kunta pohjavesialue  tie          
 nimi numero numero talvihoitoluokka MRL Kloridipitoisuustaso Havaintopiste Havaintopisteen tyyppi 
        hp hk vo kaivo muu 
Keuruu Haapamäki 0924909 23 Ib/III 78 >25-50, alen.<25 Haapamäki   x   
 Lintusyrjänharju 0924906 58 Ib/III 56 <10 - >100 Hp 995 x     
       Hp 996 x     
Karstula Rillakngas A 0922651 A 13 Ib/III 64 10-25 Rillakangas   x   
      <20, nouseva Rallimonttu   x   
Joutsa Pekkanen 0917202 4 IS 71 <10 Pekkanen   x   
       TP 25 (ei kartalla) x     
Kuhmoinen Mällykäinen 0929101 24 I 79 10-25, lask. <10 Mällykäinen   x   
Jyväskylän mlk Kirri 0918001 4 IS/III 85 >10-25 Kirri   x   
Äänekoski Hirvaskangas 0989251 4 IS 87 >25-50 PVP3 x     
             
Savo-Karjalan tiepiiri / Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ympäristökeskus         
kunta pohjavesialue  tie          
 nimi numero numero talvihoitoluokka MRL Kloridipitoisuustaso Havaintopiste Havaintopisteen tyyppi 
        hp hk vo kaivo muu 
Siilinjärvi Kärängänmäki 0874951 5 Ib 79 10-25 Pöljä   x   
 Harjamäki-Kasurila 0874901 5 ISK 88 25-50 Cl-putki Siilinjärvi x     
Lapinlahti Haminamäki-Humppi 0840202 5 Ib 82 25-50 Cl-putki Lapinlahti x     
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Kontiolahti Jaamankangas A 0727602 A 6 IS 74 <10-100 Hp2 x     
       Hp3 x     
       Hp4 x     
       Hp5 x     
       Hp6 x     
       Hp7 x     
             
Vaasan tiepiiri / Länsi-Suomen ympäristökeskus            
kunta pohjavesialue  tie          
 nimi numero numero talvihoitoluokka MRL Kloridipitoisuustaso Havaintopiste Havaintopisteen tyyppi 
        hp hk vo kaivo muu 
Alahärmä Sudenportti 1000401 19 II 75 <10 2002 x     
       2003 x     
       2004 x     
Alajärvi Hyöringinharju 1000501 16 Ib 76 10-25 2018 x     
Alavus Pyylampi 1001003 66 I 77 >25-50 2013 x     
       2017 x     
 Tastulanmäki 1001002 66 I 82 10-25 2010 x     
       2014 x     
Kaustinen Åsen A ja B 1023651 A, B 13 Ib 92 >25-50 2019 x     
       2020 x     
Kruunupyy Viiperioosi 1023652 A 13 Ib 78 10-25 2026 x     
       2027 x     
Närpiö Källmossa 1054502 8 I 66 <10 2005 x     
Uusikaarlepyy Hysalheden 1089301 8 I 86 10-25 2023 x     
       2024 x     
       2025 x     
Ylihärmä Pöyhösenkangas A ja B 1097151 A, B 19 II 93 >100 2000 x     
       2001 x     
             
Oulun tiepiiri / Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus           
kunta pohjavesialue  tie          
 nimi numero numero talvihoitoluokka MRL Kloridipitoisuustaso Havaintopiste Havaintopisteen tyyppi 
        hp hk vo kaivo muu 
Vihanti Möykkylä-Mäntylampi 11926001 88 Ib 76 10-25 PVP 2 x     
   18558 6   PVP 3 x     
Pattijoki Antinkangas 11678051 A 8 IS 94 >25-50 PVP 4 x     
       PVP 4b x     
       208 x     
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 Palokangas-Selänmäki 11582051 B 8 I 76 20-30 PVP 5a x     
   8121 II   PVP 5b x     
       PVP 5c x     
Kalajoki Kourinkangas A 1120801 A 8  72 10-25 PVP7 x     
             
Lapin tiepiiri / Lapin ympäristökeskus            
kunta pohjavesialue  tie          
 nimi numero numero talvihoitoluokka MRL Kloridipitoisuustaso Havaintopiste Havaintopisteen tyyppi 
        hp hk vo kaivo muu 
Simo Palokangas 1275102 4 I 66 <10 Verkostovesi/Palokangas     x 
      <10 Hp tien yläp x     
      <10 Hp tien alap x     
Tervola Peura 1284508 4 Ib 68 10-25 Peura/verkostovesi     x 
Tornio Kyläjoenkangas 1285109 921 Ib 62 <10 Hp tien yläp x     
      <10 Hp tien alap x     
      70-80 Valloahon lähde     x 
 Laivakangas 1285110 29 I  10-25 Hp mtien yläp x     
      10-25 Hp mtien alap x     
 Lapinkula 1285103 29 I  <10 Hp mtien yläp x     
      <10 Hp mtien alap x     
             
             

 
 

Taulukossa käytettyjä lyhenteitä: MRL =  tiesuolauksen riskikartoituksen maksimiriskiluku, hp = havaintoputki, hk = havaintokaivo ja vo 
= vedenottamo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 53

Liite 3. Yhteenveto erityisseurantakohteista 

Kunta, pohjavesialue Pohjavesialueen tunnus Tiepiiri AYK 
Pinta-
ala,  
km2 

Muodostumis-
alueen PA 

km2 
Tien pituus, 

km 
Talvihoito-

luokka 
Veden-

ottamot, 
lkm 

Havainto-
pisteet, 

lkm 
Koko luokka

Pitkittäin=pit 
Poikittain=poi, 
Reunalla=reu 

Hanko, Isolähde  0107803 U UUS 7,50 6,95 10,00 Is 0 1 iso pit 
Myrskylä, Tuhkauuninmäki  0150402 A U UUS 1,35 0,80 2,60 II 0 1 pieni pit 
Myrskylä, Uusisilta  0150405 U UUS 1,29 0,56 1,50 I 0 2 pieni poi 
Punkalaidun-Huittinen, Huhtamo-Kanteenmaa 0210251 T LOS 2,86 1,67 1,00 I 1 0 pieni pit 
Loimaa, Leppikankaanselkä 0243152 T LOS 3,44 2,43 3,90 I 1 0 pieni pit 
Masku, Humikkala-Alho 0248101 T LOS 2,11 1,44 1,60 Is 1 0 pieni pit 
Masku, Linnavuori 0248103 T LOS 0,84 0,46 2,10 Is 1 0 pieni pit 
Laitila, kovero 0240004 T LOS 1,42 0,76  I 1 0 pieni reu 
Kangasala, Keisarinharju 0421103 H PIR 2,58 1,13 2,39 Is 1 0 pieni pit 
Juupajoki, Huikonkangas 0417751 H PIR 7,64 5,91 3,40 Ib 1 0 iso pit 
Renko, Renko 0469254 H HAM 23,59 14,68 1,65 I 1 0 iso poi 
Ruovesi, Ruhala 0470202 H PIR 0,68 0,25 1,40 Ib 1 0 pieni pit 
Urjala, Laukeela 0488701 H PIR 1,02 0,39 0,75 I 1 0 pieni pit 
Janakkala, Hallakorpi 0416531 H HAM 0,71 0,32 0,84 Is 1 0 pieni pit 
Tampere, Epilänharju-Villilä B 0483702 B H PIR 2,39 1,21 2,16 Is 1 0 pieni pit 
Joroinen, Kotkatharju 0617101 KAS ESA 12,69 8,49 2,97 Is 0 1 iso poi 
Jäppilä/Joroinen, Tervaruukinsalo 0617151 KAS ESA 23,58 17,21 2,90 Ib 0 1 iso poi 
Pieksänmäki mlk, Naarajärvi 0559401 KAS ESA 6,20 4,11 2,95 Ib 0 1 iso pit 
Punkaharju, Punkaharju 0661801 KAS ESA 1,20 0,57 2,07 I 1 0 pieni poi 
Punkaharju, Punkasalmi 0661803 KAS ESA 0,82 0,39 2,61 I 0 1 pieni pit 
Anjalankoski, Kaipiainen 0575401 KAS KAS 4,59 3,39 4,66 Is 1 1 pieni pit 
Iitti, Tillola 0514202 KAS KAS 6,20 4,11 2,95 Is 1 1 iso pit 
Joutseno, Ukonhauta 0517302 KAS KAS 16,54 12,74 5,32 Is 0 1 iso pit 
Joutseno, Joutsenonkangas A 0517351A KAS KAS 33,49 28,11 6,17 Is 0 2 iso pit 
Kouvola, Tornionmäki 0528601 KAS KAS 6,00 4,62 2,27 I 1 1 iso poi 
Suomenniemi, Kauriansalmi 0577511 KAS KAS 0,28 0,20 0,85 Ib 1 0 pieni reu 
Valkeala, Tuohikotti 0590903 KAS KAS 2,46 1,70 1,50 I 1 0 pieni pit 
Keuruu, Lintusyrjänharju 0924906 KES KSU 4,25 2,89 2,80 Ib 0 4 pieni reu 
Uuriainen/Äänekoski, Hirvaskangas 0989251 KES KSU 3,96 3,00 1,60 Ib 0 2 pieni poi 
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Kunta, pohjavesialue 
 
 
 

Pohjavesialueen tunnus Tiepiiri AYK 
Pinta-
ala, 
 km2 

Muodostumis-
alueen  
PA km2 

Tien pituus,
 km 

Talvihoito 
-luokka 

Veden-
ottamot, 

lkm 

Havainto-
pisteet,  

lkm 
Koko  

luokka 
Pitkittäin=pit  

Poikittain=poi, 
Reunalla=reu 

Pihtipudas, Niemenharju 0960101 KES KSU 1,74 0,91 1,50 I 1 0 pieni pit 
Suonenjoki, Lintuharju 0877801 SK PSA 14,38 11,36 0,90 I 0 1 iso poi 
Kontiolahti, Jaamankangas 0727602 A SK PKA 38,54 35,39 3,00 Is 0 1 iso poi 
Ilmajoki, Salonmäki 1014502 A V LSU 5,78 1,88 11,30 Ib 0 1 iso pit 
Veteli, Hirvelänkangas 1092401 A V LSU 2,79 0,79 5,71 Ib 0 2 pieni pit 
Vihanti, Vihanninkangas 11926002 O PPO 22,09 4,87 2,50 Ib 0 2 iso poi 
Vihanti, Mökkylä-Mäntylampi 11926001 O PPO 11,31 2,61 13,00 Ib 0 1 iso poi 
Raahe/Pattijoki, Antinkangas 11678051 A O PPO 5,66 2,76 1,40 Is 0 1 iso poi 
Kemi, Ajos 1224001 L LAP 4,23 2,85 1,60 Ib 1 0 pieni poi 
Simo, Maksniemi 1275153 A L LAP 1,85 0,62 0,84 I 1 0 pieni poi 
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