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Valtatie 5 Siilinjärvi-Pöljä, 
yleissuunnitelman päivitys 2019->

Esityksen sisältö:

• Hankkeesta yleisesti 

• Pohjavesialue ja suunnittelun 

juonenkäänteet

• Riskitarkastelu Vt 5 Siilinjärvi -

Pöljä

• Linjausvaihtoehdon valinta

• Ajatuksia ja oppeja(?)
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Yleisesti suunnitteluhankkeesta

▪ Nykyinen valtatie 5 välillä Siilinjärvi–Pöljä on kapea ja 

paikoin linjaukseltaan ja tasaukseltaan puutteellinen. 

Valtatieosuuden liikennemäärä on 6624–9482 autoa 

vuorokaudessa. 

▪ Valtatieosuudella on tapahtunut vuosittain keskimäärin 

yhdeksän onnettomuutta, joista kolmannes on johtanut 

henkilövahinkoon. Tiellä on runsaasti tasoliittymiä, jotka 

haittaavat sekä liikenteen sujumista että 

liikenneturvallisuutta. Nopeusrajoitus 80 km/h ei 

myöskään täytä valtateille asetettua 100 km/h tavoitetta.

▪ Valtatieosuuden eteläpuolella on noin 40 kilometriä pitkä 

moottoriväyläjakso Vehmasmäki–Kuopio–Siilinjärvi sekä 

pohjoispuolella jo parannettu valtatieosuus Pöljä–

Mäntylahti. Näiden väliin jääminen korostaa tiejakson 

puutteita.
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Suunnittelutyövaiheen taustat

▪ Yleissuunnitelma valmistunut 1990

▪ Vuosina 1993-2000 useita YS täydentäviä selvityksiä

▪ Yleissuunnitelman tarkistaminen käynnistyi 2002

– Tutkituista vaihtoehdoista laadittiin YVA. Raportti valmistui 2004

– Yleissuunnittelu keskeytettiin liito-oravien pesintäalueiden vuoksi

– Liito-oravaselvitys 2007 –> Poikkeamislupa levähdysalueen ja 

pesäpaikan heikentämiseen (P-Savon ympäristökeskus 2007)

– Yleissuunnitelma valmistui 2010

– Suunnitelma palautettiin 2018 Liikennevirastosta päivitystyötä ja 

hallinnollisen käsittelyn uusimista varten

– Yleissuunnitelman tarkistaminen käynnistyi uudelleen 2019 



Vuoden 2010 YS:n ratkaisusta 

jalostettu luonnos, Ve2, kevät 2020
”Nopea” tarkistustyö hidastui Kärängänmäen pv-alueen kohdan toimenpiteitä puntaroidessa ->

voidaanko ylipäätään tehdä minkälaisia tai minkäänlaisia toimenpiteitä pv-alueen kohdalla? 

Mukaan tutkittavaksi YVA:ssa ollut enemmän itäpuolelta kiertänyt linjausvaihtoehto VE5
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2000-luvun alussa tehdyn

YVA-prosessin linjaukset



• Kärängänmäen pohjavesialue on veden hankinnan 

kannalta tärkeä 1-luokan pohjavesialue. 

Kärängänmäen pohjavesialueella sijaitsee Pöljän 

vedenottamo. Vesiosuuskunnan verkostoon on 

liittynyt n. 600-700 taloutta ja veden käyttäjiä on n. 2 

000 henkilöä.

• Kärängänmäen harju kulkee syvän kallioperän 

ruhjeen ja kallioalueiden yli. 

• Valtatien 5 koillispuolella on pohjaveden virtauksen 

jakaja. Pohjavesimuodostuma on kuitenkin osittain 

hydraulisessa yhteydessä kauttaaltaan.

• Pohjaveden päävirtaussuunta Kärängänmäen

eteläosassa valtatien 5 läheisyydessä on kaakkoon.

• Kokkosenlammen eteläpäästä lounaaseen on 

pohjavesialueen poikki kulkeva syvä kallioruhje, joka 

johtaa pohjavettä pääasiassa lounaan suuntaan. 

• Syvä kallioruhje kuuluu alueeseen, jolta Pöljän 

vesiosuuskunnan vedenottamo saa pääosan 

pohjavedestä.

• Kärängänmäen pohjavesialueelle ei ole toteutettu 

pohjaveden suojausta. Valtatiellä 5 käytetään

kaliumformiaattia liukkaudentorjuntaan.
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Vaihtoehtovalinta ja ohjeet
Väyläviraston ohje suosittelee linjaamaan tien muualle, jos 

mahdollista:

▪ Uudet ja parannettavat maantiet suunnitellaan siten, ettei väylän 
rakentamisesta, kunnossapidosta tai liikenteestä aiheudu riskiä 
pohjavesille eivätkä pohjavesiolot muutu haitallisesti.  

▪ Pohjaveden suojelutarvetta tarkastellaan koko pohjavesialueella ja 
erityistä huomiota kiinnitetään vedenottamoalueisiin. Ratkaisevin 
vaihe tiehankkeessa pohjaveden suojelun osalta on tien sijaintipaikan 
valinta. Uusien vilkasliikenteisten ja suolattavien väylien sijoittamista 
pohjavesialueelle, erityisesti varsinaiselle pohjaveden 
muodostumisalueelle tulee välttää. 

▪ Olemassa olevaa tietä parannettaessa yhtenä vaihtoehtona tutkitaan 
tien siirtämistä pois pohjavesialueelta tai pohjaveden oton kannalta 
suotuisampaan paikkaan.



Korhonen Juha12

Ympäristövastuualueen lausunto 31.3.2021 

- ”Nyt tehtyjen lisäselvitysten tulosten perusteella ympäristö ja luonnonvarat -
vastuualue katsoo, että VE5 on mahdollista pitää mukana suunnittelussa yhtenä 
toteutusvaihtoehtona.”

▪ ”Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen näkemyksen mukaan VE2:n 
toteuttaminen tulee nykytietämyksen valossa muodostamaan merkittävän riskin 
Kärängänmäen pohjavesialueen kemialliselle tilalle ja alueen vedenotolle. Jo vuonna 
2005 YVA-selostuksesta antamassaan lausunnossa (s. 13) yhteysviranomainen on 
todennut, että VE5:ssä pohjavedelle haitallisten vaikutusten riski on pienempi kuin 
nykyisellä tiellä ja vaihtoehdolla VE2, koska siinä tielinja ohjautuu kokonaan 
pohjavesialueen ulkopuolelle. Tätä arviota ei ole edellä sanottu huomioon ottaen 
syytä muuttaa”

-> Päätös jatkosuunnitteluun vaihtoehdosta 5 ja luopuminen aiemmasta VE2



Jatkosuunnitteluun ”VE5”, 

luonnos syksy 2020”
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Loppuajatuksia ja oppeja
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▪ Tavoitetilan edellyttämät toimenpiteet voi yllättää 

laajuudellaan (vanhan tien ”päivittäminen” on kallista) 

▪ Rakennemallityön tieto arvokasta, tiedon hankkiminen koko 

hankkeen mittakaavassa halpaa (ELY, kunta ja GTK)

▪ Riskinarvioinnin hyödyt

– Olemassa olevien tietojen kokoaminen, vuoropuhelu 

sekä yhdessä pureskeleminen päätöksenteon tukena 

▪ Uusi ohje toi selkänojaa miettiä vaihtoehtoja rinnan

Puhdas vesi vai H/K-suhde ja muut mittarit?

▪ Jos jotain menee pieleen, korvaaminen ei ole niin 

yksinkertaista. Korvaavan linjan rakentaminen ei onnistu 

napsauttamalla ja toisaalta tarvitaan korvaava vedenottamo

▪ Ratkaisujen on oltava myös lakipykälien mukaisia (YSL 17§)

▪ Milloin investointiohjelmissa aletaan arvostamaan vettä?



Kiitos!
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Lisätietoja ”Pöljän ohitustiestä” 

https://vayla.fi/vt-5-siilinjarvi-

polja-alapitka
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