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Liite 3 
Kaivon huolto ja kunnostus

1 

Yleistä

Huolto- ja kunnostustoimenpiteiden määrä 
ja laatu riippuvat siitä, onko kysymyksessä 
käytössä oleva huollettu kaivo, vaiko käyt-
tämätön tai puutteellisesti huollettu kaivo. 
Huolto- ja kunnostustoimenpiteet on hyvä 
kuvata digitaalisella kameralla ja tallettaa 
tiedostona huoltokirjan yhteyteen. Kaivolle 
tehtävät toimenpiteet kirjataan huoltokirjaan 
päivämäärän ja tekijän kera. Jos erillisistä 
toimenpiteistä saadaan raportteja, myös ne 
liitetään huoltokirjaan päivämäärin varus-
tettuina. 

Kaivon kuntokartoitus on oleellinen osa 
kaivon huoltoa ja kunnostusta ja se voidaan 
tehdä joko vuosihuollon yhteydessä tai en-
nen kaivon kunnostusta. Kartoituksen yh-
teydessä arvioidaan veden riittävyyttä esim. 
kaivon vedenpinnan vaihtelun perusteella, 
joten vedenpinnan korkeutta kaivossa on hy-
vä seurata kuukausittain ja merkitä lukemat 
huoltokirjaan. 

Vuosihuollon lisäksi kaivolle tehtävät kun-
nostustoimenpiteet on jaettu tässä ohjeessa 
kahteen eri osaan:

1.  kaivon omatoiminen kunnostus
2.  kaivon vaativa kunnostus.

Kaivon kunnostuksen tarve ilmenee ajan 
myötä joko näkyvänä kaivon teknisen kun-
non heikkenemisenä tai vesinäytteiden 
perusteella veden laatuongelmina, mitkä 
voidaan havaita vuosihuollon yhteydessä 
tehtyjen kirjausten perusteella. Lisäksi välitön 
korjaustoimenpide joudutaan tekemään jon-
kun äkillisen kaivon vedenlaatua uhkaavan 
tapahtuman seurauksena. 

Kaivon vuosihuollon kiinteistön omistaja 
voi tehdä itse. Vaativa kunnostus kannattaa 
teettää alan urakoitsijalla vaadittavan am-
mattitaidon ja työvälineiden vuoksi. Myös 
omatoimisen kunnostuksen voi teettää ura-
koitsijalla. Urakoitsijan kanssa tehdään aina 
kirjallinen sopimus esim. Kaivosopimuksen 
(liite 7) avulla.

Kaivoa kunnostettaessa on aina huoleh-
dittava työturvallisuudesta eikä kunnostusta 
kannata suorittaa koskaan yksin. Mentäessä 
kaivoon sisään kaivon ulkopuolella tulisi olla 
vähintään yksi henkilö auttamassa mahdol-
listen onnettomuuksien välttämiseksi. Erityi-
sesti tukehtumis-, putoamis- ja sortumisvaara 
on otettava huomioon. Kaivossa työskentele-
vällä tulee olla turvavaljaat ja turvaköysi on 
kiinnitettävä kaivon ulkopuolelle siten, että 
henkilö saadaan nopeasti nostettua kaivosta 
ylös. Työmaalla on käytettävä asianmukaisia 
henkilösuojaimia ja varusteita. Painepesuria 
ja sähkölaitteita käytetään laitetoimittajan oh-
jeen mukaan. Sähköasennuksia saa suorittaa 
vain asennusoikeudet omaava urakoitsija. 
Kunnostustyössä käytettävät materiaalit ja 
työmenetelmät eivät saa heikentää kaivove-
den laatua. 

2 

Kaivon kuntokartoitus

Kaivon kuntokartoitus voidaan tehdä vuo-
sihuollon yhteydessä tai ennen kaivon 
kunnostusta. Kunnostusta suunniteltaessa 
kuntokartoituksen tuloksena voi olla myös 
se, että vanhaa kaivoa ei kannata esim. poh-
javeden likaantumisriskin vuoksi kunnostaa 
ollenkaan vaan kaivo poistetaan käytöstä. 
Kuntokartoituksessa 

•  tarkastetaan kaivon rakenteiden tekni-
nen kunto

•  tarkastetaan vesijohtojärjestelmän 
toimivuus

•  selvitetään kaivon ympäristössä olevat 
veden laatuun vaikuttavat tekijät, 
kuten jätevedenkäsittelyn toimivuus ja 
asianmukaisuus

•  tarkastetaan veden laatu ja riittävyys
•  laaditaan raportti kaivon kunnosta ja 

tarvittavista kunnostustoimenpiteistä.
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2.1  
Kaivon rakenteiden  tekninen tarkastus 

Kaivon tekninen tarkastus suoritetaan mal-
lipiirrosten (liite 6) avulla, ellei kaivosta ole 
olemassa omaa suunnitelmapiirrosta. Tar-
kastustoimenpiteet vaihtelevat kaivotyypin 
mukaan. 

Kiinteistöllä voi olla monentyyppisiä kai-
voja eri tarkoituksiin: rengas(kuilu)-, siivi-
läputki- tai porakaivoja. Jokainen kaivo on 
yksilö, joten se voi olla tyypiltään myös edellä 
lueteltujen sekamuoto. Ympäristöhallinnon 
ylläpitämät mallipiirrokset on nimetty seu-
raavasti:

Tyyppinumero Piirroksen nimi
syke4301 Rengaskaivo imupumpulla
syke4302 Rengaskaivo uppopumpulla
syke4304 Porakaivo ejektoripumpulla

syke4305 Porakaivo uppopumpulla 
ja huoltokaivolla

syke4310 Porakaivo uppopumpulla  
ilman huoltokaivoa

Teknisen tarkastuksen yhteydessä tarkas-
tetaan

•  kaivon yläosan ja kaivon sisärakentei-
den kunto

•  vesijohdon läpiviennin tiiveys
•  pumppausjärjestelmän toimivuus
•  kaivon ja sen pohjan puhtaus.

Porakaivon osalta porareikä ja lietepesä 
puhdistetaan vasta kunnostuksen yhteydessä, 
ellei sitä ole syytä tehdä erikseen sen vuoksi, 
että porareiän kuntoa on muuten mahdoton 
tarkastaa. 

Tekninen tarkastus voidaan tehdä joko 
kaivon rakenteita purkamatta tai purkamalla 
yläosan rakenteita tarvittavilta osin. Porakai-
von porareiän tarkastaminen vaatii yleensä 
porareiässä olevan vesijohdon poistamisen. 

Pumppausjärjestelmän osien (vesijohto, 
pumppu, painesäiliö, painesäädin tai -kyt-
kin ja vedenkäsittelylaitteisto) tarkastaminen 
tehdään laitetoimittajan ohjeiden mukaisesti. 
Pumpun käynnistys- ja pysäytyspaineasetuk-
set tarkastetaan ja tarvittaessa lisätään paine-
säiliön esipainetta. Putkiston tukkeutumisen 
ja pumpun kulumisen seurauksena pumpun 
painetuotto heikkenee, mikä voidaan todeta 
vuosittain vuosihuollon yhteydessä merki-
tyistä pumpun tuoton kirjauksista. 

Kuva 109. Porakaivon huoltokaivon tarkastamiseksi 
joudutaan usein poistamaan kaikki kansirakennelmat ja 
lämmöneristykset. Lämmöneristysten uudelleenasen-
tamisessa on oltava huolellinen, jottei kaivo pääse 
talvella jäätymään. Jäätymisen estämiseksi voidaan 
huoltokaivoon asentaa myös pieni sähkölämmitteinen 
patteri (pakkasvahti). (Kuva: Toivo Lapinlampi)

Kuva 110. Hyvä kaivon kansi on tiivis, jolloin sadevedet 
eivät pääse kaivoon. Kaivon kansi voi olla yksilöllinen, 
kuten oheisessa kuvassa. Siinä kansilaattaan on va-
lettu valmiiksi huullos, joka estää sadevesien pääsyn 
kaivoon. Kuvassa ei näy kaivon tuuletusputkea, jonka 
myös tulee olla tiivis sadevesien pääsyn estämiseksi 
kaivoon. (Kuva: Jouni Lehtonen)
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2.2  
Vesijohtojärjestelmän toimivuus

Vesijohtojärjestelmän toimivuus testataan 
ja kunto tarkastetaan silmämääräisesti. 
Mahdollinen vedenkäsittelyjärjestelmä 
tarkastetaan ja huolletaan laitetoimittajan 
käyttö- ja huolto-ohjeen mukaisesti. 

Rakennuksen sisällä hanojen poresuutti-
met ja lattiakaivot puhdistetaan. Värjäytymät 
vesikalusteissa ja pesukoneissa saattavat joh-
tua puutteellisesta vedenkäsittelystä.

2.3  
Kaivon ympäristön tarkastus

Kaivon lähellä ei saa olla eikä sinne saa si-
joittaa kaivon vedenlaatua mahdollisesti hei-
kentäviä tekijöitä. Siellä ei saa olla huonosti 
hoidettuja komposteja, lantakasoja, vuotavia 
öljysäiliöitä, torjunta-aineiden tai lannoittei-
den käyttöä tai muuta sellaista toimintaa, mi-
kä voi aiheuttaa pohjaveden likaantumisen. 
Puutteet korjataan tarvittaessa.

2.4  
Veden laatu ja riittävyys

Kaivoveden laatu voidaan arvioida aistinva-
raisesti hajun ja maun perusteella. Kuntokar-
toituksen yhteydessä otetaan vesinäyte, joka 
toimitetaan vesilaboratorioon tutkittavaksi 
näytteenottopäivänä. Kaivoveden analyysi-
valikoimaa on esitelty tarkemmin liitteessä 
5. Valikoimaa voidaan täydentää, jos vedes-
sä epäillään olevan jotain muuta terveydelle 
haitallista ainetta, joka analyysivalikoimasta 
puuttuu. 

Veden riittävyys mitataan tarvittaessa (lii-
te 4). Kuukausittain kirjattujen vedenpinnan 
korkeusmerkintöjen perusteella voidaan ar-
vioida mahdollisten tulevien kuivien kesien 
vaikutus veden saantiin ja laatuun.

3  
Kaivon vuosihuolto

Kaivon vuosihuolto jakaantuu tehtäväksi eri 
vuodenaikoina. Laajimmillaan vuosihuolto 
voi sisältää myös kaivon kuntokartoituksen 
(luku 2). 

Huoltotoimenpiteet kirjataan ylös ja seu-
rannan tuloksena saatua tietoa käytetään 
hyödyksi kun selvitetään, milloin kaivo kai-
paa huoltotoimenpiteiden lisäksi kunnosta-
mista. Vuosihuolto tarkoittaa käytännössä 
päivittäistä veden käytön tarkkailua, kaivon 
kunnon seurantaa ja kaivon ympäristön 
muutosten vaikutusten arviointia kaivove-
den laatuun. Vaikutusten arviointiin liittyy 
vesinäytteiden otto. Vuosihuollon voi tehdä 
hyvin itse, mutta sen voi myös tilata kunnos-
tuksia tekevältä yritykseltä.

Vuosihuollossa tehtävät toimenpiteet ja-
kaantuvat eri vuodenaikoihin. Toimenpiteet 
kirjataan talon huoltokirjaan päivämäärän, 
tekijän ja huoltotoimenpiteen kera. Jos eril-
lisistä toimenpiteistä saadaan raportteja, 
ne liitetään huoltokirjaan päivämäärin va-
rustettuina. Huoltokirjaan kirjataan myös 
omalla tai naapurin kiinteistöllä tehtävien 
maa- ja rakennustöiden (tiet, ojitukset, kaa-
pelit, rakennukset, kaivot ja jätevesijärjes-
telmät) ajankohdat. Näiden töiden vaikutus 
saattaa näkyä pohjaveden muutoksena vasta 
vuosien kuluttua. Mahdollisia muutoksia 
kaivon kunnossa, veden laadussa ja kaivon 
ympäristössä voidaan seurata huoltokirjan 
merkintöjen avulla. 

3.1  
Kaivon ympäristön tarkastus 

Kaivon ympäristö tarkastetaan eri vuodenai-
koina ja korjataan puutteet tarvittaessa.

Keväällä:

•  Väliaikaisesti kasatut talven lumet 
siirretään sulamaan kaivon läheltä 
paikaan, jossa sulamisvedet eivät valu 
suoraan kaivon suuntaan.

•  Kaivon lähelle muodostuvat lammikot 
tyhjennetään tai ojitetaan niin että 
sulamisvedet ohittavat kaivon.

•  Sulamisvesistä muodostuvat ojat ohja-
taan kaivon ohi.

•  Tulvivat pintavedet eivät saa ulottua 
kaivolle asti.

•  Tarkastetaan ettei lumenaurauksessa 
ole vahingoitettu kaivoa.
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•  Poistetaan talveksi mahdollisesti asen-
nettu aurausviittamerkintä.

•  Syys- ja talvimyrskyjen katkomat 
oksat ja mahdollisesti kaatuneet puut 
raivataan pois kaivon läheltä.

•  Poistetaan roskat, lehdet, risut ja oksat 
kaivon kannelta.

•  Puhdistetaan tuuletusputki esimerkik-
si pölyimurin avulla.

•  Säädetään kaivon tuuletus (ilma-auk-
ko) sopivaksi kesän ajaksi.

•  Tarkastetaan, ettei kaivon yläosan 
routasuojaus ole irronnut kaivon 
seinämästä, ettei yläosa ole mahdolli-
sesti painunut eikä pintavedet pääse 
kaivoon. 

Kesällä:

•  Tarkastetaan että kaivon yläosan 
kaltevuus on säilynyt riittävänä talven 
jäljiltä, eikä painumia ole nähtävissä.

•  Raivataan puiden juurivesat pois, jos 
ne ulottuvat lähelle kaivoa.

•  Leikataan pensasistutukset niin ettei-
vät ne valloita kaivon ympäristöä.

•  Tarvittaessa suojataan kaivo kotieläi-
miltä.

Syksyllä:

•  Haravoidaan lehdet pois kaivon 
läheltä.

•  Kaadetaan kaivon läheltä haitalliset 
puut, ellei kaatoa tehdä myöhemmin 
talvella.

•  Merkitään kaivonpaikka aurausvii-
talla, jos se on lähellä tietä tai lumien 
kasauspaikkaa.

•  Puhdistetaan kaivon lähellä olevat 
ojat, jotta sade ja valumavedet ohjau-
tuvat kaivon ohi.

•  Suojataan kaivo tulvia vastaan.
•  Säädetään kaivon tuuletus (ilma-auk-

ko) sopivaksi talven ajaksi.

Talvella:

•  Huolehditaan, ettei tuuletusputki jää 
lumipeitteen alle.

•  Huolehditaan, ettei lumityöt aiheuta 
kaivolle vaaraa.

•  Huolehditaan, ettei lumia aurata pois 
vesijohdon päältä.

•  Huolehditaan, ettei vesijohto pääse 
jäätymään.

3.2  
Vesimäärä, veden laatu ja riittävyys 

Veden laatu tarkastetaan sekä silmämääräi-
sesti että hajuun ja makuun perustuen myös 
niinä vuosina, jolloin vedestä ei oteta labo-
ratorioanalyysiä. Joka kolmas vuosi otetaan 
vesinäyte,  joka analysoidaan laboratoriossa. 
Vesinäyte kannattaa ottaa eri vuodenaikoi-
na, jolloin 12 vuoden välein saadaan tarkas-
tetuksi mahdollinen vedenlaadun vuotuinen 
kausivaihtelu. 

Veden laadun muutoksista voidaan teh-
dä lisäpäätelmiä veden riittävyyden avulla. 
Riittävyys arvioidaan kaivosta kuukausittain 
mitattujen vedenpinnan korkeuslukemien 
mukaan. Luvuista voidaan laskea vedenpin-
nan keskimääräinen vaihtelu vuosittain sekä 
alin ja ylin vedenpinta kaivossa. Riittävyys 
voidaan arvioida myös mittaamalla kaivon 
tuotto koepumppauksella (liite 4).

4  

Kunnostuksen tarve 

Kaivo kannattaa kunnostaa aina, kun kaivon 
paikka on veden saannin ja laadun kannal-
ta hyvä eikä likaantumisriskejä ole. Vanhan 
kaivon kunnostaminen on tavallisesti hal-
vempaa, kuin kokonaan uuden kaivon ra-
kentaminen. Kun pohjavesi on likaantunut 
tai kaivon sijainti on likaantumisalttiilla pai-
kalla, kaivoa ei kannata kunnostaa. Silloin 
selvitetään mahdollisuutta liittyä yhteiseen 
vesijohtoverkostoon tai etsitään uutta kaivon 
paikkaa puhtaalta pohjavesialueella. Käy-
tännössä se saattaa olla kilometrien päässä, 
jolloin vaihtoehdoksi voi tulla yhteisen ve-
sijohdon rakentaminen naapurin kanssa tai 
vedenkäsittelylaitteiston hankinta.

Kaivon heikko kunto huonontaa kaivove-
den laatua. Heikkokuntoisissa kaivoissa on 
enemmän maaperässä eläviä bakteereja, kuin 
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hyväkuntoisissa kaivoissa. Väri, orgaanisen 
aineksen määrä ja sameus ovat sitä suurem-
mat, mitä heikkokuntoisemmaksi kaivo on 
todettu. Syynä näihin veden laatuominai-
suuksiin on pintavesien vaikutus kaivoon. Jo 
uutta kaivoa rakennettaessa maaperä kaivon 
ympärillä painuu kaivutöiden seurauksena. 
Ellei painumaa korjata, voi kaivo ajan myötä 
sijaita kuopassa, joka kerää ympäriltä kaikki 
haitalliset valumavedet.

Tavallisin puute rengaskaivossa on huonos-
sa kunnossa oleva kaivon yläosan rakenne. 
Kaivosta voi puuttua tuuletusputki, huolto-
luukun (miesluukun) tiiviste, kansilaatan ja 
ylimmän renkaan välinen tiiviste tai renkai-
den väliset tiivisteet, jolloin kaivoon pääsee 
suoraan sade- ja pintavesiä. Kaivon pohjalle 
kertyy ajan mittaan kaivoon virtaavan veden 
mukana hienoainesta, joka sakkautuu vettä 
raskaampana kaivon pohjalle lietteeksi ja voi 
siten heikentää veden saantia ja laatua. 

Tyypillisiä porakaivon puutteita ovat kai-
von yläosan huono eristäminen, huoltokaivon 
tiivistys suojaputkeen tai eristys- ja suojaput-
ken vedenpitävä tiivistys kallioon, jolloin pin-
tavedet pääsevät valumaan suoraan kaivoon. 
Lisäksi ongelmana on maakerrosten alla, kal-
lion pinnassa kulkeva huonolaatuinen, usein 
rautapitoinen pohjavesi, joka voi yhdessä 
pintavesien kanssa pilata laadultaan muuten 
hyvän porakaivon veden laadun porareiän 
huonon eristyksen vuoksi.

Porakaivojen kunnostamista vaativia te-
kijöitä ovat kaivon suuri ikä ja siitä johtuva 
porareiän liettyminen, joista aiheutuu muun 
muassa veden samentumista. Porareiän poh-
jalle lietepesään voi kertyä vuosien mittaan 
porauslietettä ja porareiän reunasta lohjen-
neita pieniä kiviä. Veteen liuenneet rauta ja 
mangaani saostuvat joutuessaan kaivossa 
kosketuksiin hapen kanssa, jolloin ne tukki-
vat kallion rakoja, tuhrivat kaivon laitteita ja 
lähtevät liikkeelle verkostoon vettä otettaessa. 
Kaikki edellä mainitut tekijät voivat vaikuttaa 
heikentävästi kaivon antoisuuteen. 

Jos kaivoa ei huolleta säännöllisesti vuo-
sittain, kaivon kunto huononee, kuten 
seuraavista kuvista voidaan todeta. Heikko-
kuntoisimpia ovat esimerkkikuvien 111–114  
kivikehäkaivo ja rengaskaivot, joissa erityi-
sesti pintavedet vaikuttavat kaivoveden laa-
tuun siinä määrin, että se ei sovellu juoma- ja 
talousvesikäyttöön.

Valtakunnallisen kaivotutkimuksen mu-
kaan vain runsas puolet rengaskaivoista oli 
hyväkuntoisia, lopuissa rakenteet olivat tyy-
dyttävässä tai heikossa kunnossa [7]. Keski-
Suomessa tehdyn tutkimuksen mukaan vain 
5–10 % kaivoista oli täysin moitteettomia. 
Kun otetaan huomioon täysin likaantuneet 
tai likaantumisen suhteen riskialttiilla paikal-
la olevat kaivot, joita ei kannata kunnostaa, 
kunnostukseen soveltuvia kaivoja oli 70 % 
kunnostuksen kohteena olleista 150 kaivos-
ta. [6]

Kuva 111. Pieni kivikehäkaivo. Kaivossa 
ei ole kantta ja kaivon ympäriltä puuttuu 
tiivis maakerros. Pintavedet pääsevät va-
lumaan suoraan kaivoon ja niiden muka-
na lika-aineet. Lähde kuitenkin osoittaa, 
että paikalla virtaa pohjavettä. Jos pohja-
vettä halutaan käyttää, voi kysymykseen 
tulla piirroksessa 8 esitetyt ratkaisut. 
(Kuva: Kirsti Korkka-Niemi)
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Rakennettujen ja kunnostettujen porakai-
vojen määrästä ja kunnosta on maassamme 
hyvin vähän käytettävissä luotettavaa tietoa. 
Vanhimmat porakaivot rakennettiin köysi-
porakoneella jo sotien jälkeisenä aikana. Tätä 
vanhempiakin kaivoja voi löytyä. Toisin kuin 
Ruotsissa, Suomessa ei ole koottu porakaivo-
rekisteriä, josta olisi paljon hyötyä kalliosta 
saatavan pohjaveden käyttöä suunniteltaessa 
ja toteutettaessa. Myöskään rengaskaivoista 
ei ole olemassa tällaista rekisteriä.

Porakaivot sijaitsevat usein laaksoissa 
ja maaston painanteissa, joissa kallioperän 
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pohjavettä suojaavat usein savikerrokset. 
Porakaivonkin vesi on kuitenkin vaarassa 
likaantua. Lähellä kiinteistöjen rakennuksia 
olevat porakaivot on yleensä sijoitettu pai-
kalle, missä maapeitteen paksuus on pieni, 
jolloin lähistöllä ei todennäköisesti ole esi-
merkiksi pohjavettä pilaavia puutarhoja ja 
peltoja, mutta kylläkin kovalle kalliolle ra-
kennettuja navettoja ja sikaloita. Myös öljy- 
ja jätevesisäiliöt voivat vuotaa ja lika-aineet 
kulkeutua pohjaveteen. On todettu tapauksia, 
joissa lika-aineet ovat kulkeutunet kalliope-
rän ruhjevyöhykkeissä useita kilometrejä.

Kuva 112. Huonokuntoinen rengaskaivon kan-
sirakennelma, joka voi aiheuttaa vaaratilanteita 
esimerkiksi lapsille. Lähellä kasvan puun juuret 
ulottuvat kaivorenkaiden ympärille ja voivat ai-
heuttaa renkaiden liikkumista ja vuotokohtien 
syntymistä. Kaivon ympärille ei ole rakennettu 
pintavesien pääsyä estävää suojakerrosta. Toi-
saalta kaivon sijainti on hyvä harjun reunamalla ja 
pihapiirin ulkopuolella, jolloin pohjaveden likaan-
tumisriski on pieni.

Kuva 113. Sammaleen peittämä rengaskaivo, jota 
ei ole huollettu vuosikausiin. Pintavesien kaivoon 
pääsyn estävää suojakerrosta tai tuuletusputkea 
ei ole rakennettu. Kaivon sijainti pihapiirin ulko-
puolella on kuitenkin hyvä. Sammaleen alla voi olla 
puinen huoltoluukku, joka on todennäköisesti la-
honnut ja kaivo on näinollen hengenvaarallinen.

Kuva 114. Rengaskaivon puinen kansirakennelma 
on lahonnut ja sortunut aiheuttaen vaaratekijän 
ihmisille ja eläimille. Pintavesien kaivoon pääsyn 
estävää suojakerrosta ei ole rakennettu tässäkään 
kaivossa. Pienien eläinten pääsy kaivoon on mah-
dollista, mikä aiheuttaa kaivoveden likaantumis-
vaaran. (Kuva: Petri Siiro)
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5  
Kaivon omatoiminen kunnostus 

Kaivon omatoiminen kunnostus ei vaadi eri-
koiskalustoa. Käytettävät työkalut voidaan 
tarvittaessa vuokrata rakennusvälinevuok-
raamosta. Ammattitaidolla ja hyvillä työväli-
neillä työstä suoriudutaan nopeasti. Työn voi 
tilata myös alan urakoitsijalta. Omatoimisiin 
kunnostustoimenpiteisiin kuuluvat seuraa-
vat toimenpiteet, ellei niitä ole tehty jo kaivon 
vuosihuollon (luku 3) yhteydessä:

a) sade- ja sulamisvesien ojitus ja poista-
minen kaivon läheltä

b) porakaivon huoltokaivon tyhjennys ja 
puhdistus

c) kansiston tiivisteiden tarkastus ja 
vaihto

d) porakaivon huoltokaivon viemärin ja 
välpän tarkastus ja puhdistus

e) kaivon vesijohtoliitoksen tarkastus ja 
korjaaminen

f) kaivon tuuletuksen tarkastaminen, 
tuuletusputken puhdistaminen ja 
puutteellisen tiivisteen korjaaminen 
tai uusiminen

g) sähköjohtojen ja liitäntöjen tarkasta-
minen ja tarvittaessa sähköasentajan 
tilaaminen korjaamaan puutteet 

h) porareiän suojahatun ja tuuletusput-
ken tarkastaminen

i) rengaskaivon pohjan tarkastaminen 
ja mahdollisten roskien poistaminen 
kaivosta

j) kaivon puhdistus ja desinfiointi
k) rengassaumojen tiivistys.

6  
Kaivon vaativa kunnostus 

Rengaskaivon kunnostaminen on vaativaa 
esim. silloin, jos kaivonrenkaat ovat mur-
tuneet, kansirakenteet vioittuneet tai pohja 
liettynyt. Myös vuosia käyttämättömänä 
olleen kaivon kunnostus on vaativaa. Pora-
kaivon vaativan kunnostuksen tarve liittyy 
esim. pumpun käyttöikään, mikä vaihtelee 
noin viidestä vuodesta yli 20 vuoteen mm. 
käytön määrästä, pumpun tehosta ja veden 
laadusta riippuen. Vaativaan kunnostuk-

seen liittyy kaivon rakenteiden purkamista 
ja niiden kunnostamista sekä rengaskaivon 
kohdalla kaivossa työskentelyä. Vaativassa 
kunnostuksessa tarvitaan tietoa ja kokemusta 
kunnostustyöstä, raskasta kalustoa, erilaisia 
tarvikkeita ja työvoimaa, joten se tehdään 
yleensä alan urakoitsijan toimesta. Tällöin 
kunnostuksesta sovitaan kirjallisesti esim. 
Kaivosopimuslomakkeen (liite 7) avulla. 

Kunnostus tehdään kaivon kuntokartoituk-
sen perusteella (luku 2). Kuntokartoituksessa 
otetaan luvussa 2 mainittujen tarkastusten li-
säksi erityisesti huomioon luvun 6.1 seikat. 
Lisäksi tehdään kartta- ja maastotarkastelu ja 
haastatellaan kaivon käyttäjää (luku 6.2). 

Kuntokartoituksen raportin perusteella 
tehdään kunnostussuunnitelma, jossa ilmoi-
tetaan kunnostettavat kohteet, kunnostami-
sessa tarvittavat materiaalit, hankinnat ja 
kunnostamiseen liittyvät työmaajärjestelyt. 
Alustava selvitys ja ehdotus kulkureiteis-
tä työmaalle tehdään, jos reitiltä joudutaan 
kaatamaan puita tai käyttämään naapuri-
kiinteistöä. Karttaan merkitään mahdolliset 
ilmajohdot ja maanalaiset kaapelit, jotka 
haittaavat kulkua tai rakentamista. Maaperän 
kantavuus selvitetään, jos paikalle mennään 
raskaalla kalustolla. Kunnostaminen voi olla 
maaston kannalta helpoin tehdä kevättalvel-
la, kun maa on vielä roudassa. Silloin haittana 
on kuitenkin veden jäätyminen.

Kunnostussuunnitelman perusteella pää-
tetään kunnostuksessa tarvittavista toimen-
piteistä, hankittavista tarvikkeista ja niistä 
aiheutuvista kustannuksista, joiden perus-
teella laaditaan kustannusarvio. Arvioon si-
sältyvät muun muassa tehty työ, tarvikkeet, 
kaivurin ja autojen käyttö ja tarvittavat maa-
ainekset, kuten suodatinhiekka ja kalkkiki-
virouhe sekä putki- ja sähkötyöt laitteineen 
ja toimitusehtoineen. Porakaivon kunnostuk-
sessa päätetään lisäksi, koskeeko kunnostus 
pelkästään huoltokaivoa vai sekä porareikää 
ja huoltokaivoa.

Kunnostussuunnitelman laatimisen ja kun-
nostuksen välille on syytä varata aikaa vähin-
tään kuukausi, koska monien tarvikkeiden 
hankita saattaa kestää useita viikkoja varsin-
kin kesäloma-aikoina. Kunnostuksessa käy-
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tetään yleensä raskasta kalustoa, jonka reitti 
kaivon paikalle joudutaan myös tavallisesti 
raivaamaan erikseen. 

Kaivon kunnostuksen eri vaiheista ja käy-
tetyistä materiaaleista laaditaan raportti, joka 
toimitetaan kaivon omistajalle. Samalla an-
netaan ohjeet kiinteistön omistajalle kaivon 
ja sen laitteiston käytöstä ja huollosta sekä 
suositus veden laadun seurannasta.

6.1  
Kuntokartoituksessa huomioitavaa 

Ennen kaivon vaativaa kunnostusta on tehtä-
vä huolella kaivon kuntokartoitus, jossa ote-
taan erityisesti huomioon seuraavat seikat. 

Kaivon tarkastuksessa kartoitetaan ja mita-
taan kaikki kaivon rakenteisiin ja veden joh-
tamiseen liittyvät asiat kuten renkaan koko ja 
korkeus, porareiän koko ja syvyys, suoja- ja 
eristysputkien mitat, vesitilavuus, lietepatjan 
korkeus, vaihtelut veden pinnassa, putkiston 
ja pumppausjärjestelmän tyyppi, putkiston 
pituus, koko ja pumppausjärjestelmän ikä 

sekä sen kunnostus- tai vaihtotarve. Lisäksi 
selvitetään kannen sopivuus, tuuletus, tiiveys 
ja kunto. Mahdolliset murtumat renkaissa tar-
kastetaan, samoin renkaiden tiiveys, kaivon 
ympärillä olevat puiden juuristot ja roudan 
vaikutukset.

Porakaivon porareiän tarkastusta varten 
joudutaan usein purkamaan kaikki kansira-
kennelmat ennen kuin porakaivon pumppu 
voidaan nostaa ylös ja tarkistaa sen kunto ja 
ikä. Porareiän kunto tarkastetaan kuvaamal-
la. Liettynyt porareikä joudutaan huuhtele-
maan tarkastusta varten. Liettynyt porakaivo 
kuvataan ennen pesua ja sen jälkeen. Jos pora-
usreikä on selvästi matalampi kuin alkuperäi-
nen reikä, on kaivon pohjalle kertynyt kaivon 
seinämistä irronneita kiviä ja lietettä.

Kaivossa tehdään havainnot mahdollisista 
rauta- ja mangaanisaostumista sekä kaivon 
mahdollisesta liettymisestä. Tarkastetaan ja 
arvioidaan pintavesien pääsy kaivoon. Kai-
von antoisuus selvitetään liitteessä 4 esitetyllä 
tavalla tekemällä koepumppaus.

Kuva 115. Vanhan kivikehäkaivon kuntoa arvioidaan 
voimakkaan lampun avulla.

Kuva 116. Kuvassa 115 esitetty kunnostettava kaivo 
on vanha, noin 4-5 metriä syvä kivikehäkaivo. Kaivo 
sijaitsee asuinrakennuksen pihassa. Pintavedet pääse-
vät kaivoon helposti maanpinnalle saakka ladottujen 
kivien välistä. Tutkimusten perusteella kaivo voitiin 
kunnostaa purkamatta kivikehää, joka on osa tulevan 
kaivon ympärille muodostuvasta nopeasti hyödynnet-
tävästä pohjavesivarastosta.



113Ympäristöopas – Kaivon paikka  | 2008

LIITE 3/9

Kuva 117. Pohjaveden pinnan mittaus kunnostettavaksi 
suunnitellun kaivon tarkastuksen yhteydessä. Kunnos-
tusta suunniteltaessa on tällöin otettava huomioon 
mittausajankohta ja pohjavesitilanne paikkakunnalla. 
Lisätietoja pohjaveden pinnan yleisestä tasosta mitta-
usaikana saa alueelliselta ympäristökeskukselta.

 Kuva 118. Vesinäytteen ottaminen kaivon tarkastuk-
sen yhteydessä. Huomaa, että sertifioitu näytteenot-
taja käyttää aina puhtaita käsineitä. Kentällä voidaan 
mitata suoraan kaivosta muun muassa seuraavia tärkei-
tä veden laatuominaisuuksia: veteen liuenneen hapen 
pitoisuus, lämpötila ja sähkönjohtavuus. Vesinäytteestä 
voidaan nopeasti analysoida paikan päällä esimerkiksi 
rautapitoisuus. Jos vesinäyte on sameaa, tulee näyte 
suodattaa heti kentällä kuvassa 58 esitetyllä tavalla. Jos 
vedessä todetaan sellaisia pohjaveden likaantumiseen 
viittaavia tekijöitä kuten bakteerit tai korkea suola- 
tai nitraattipitoisuus, likaantumislähteen poistamis-
mahdollisuus tulee selvittää tai rakentaa kaivo uuteen 
paikkaan. (Kuva: Pertti Virtanen)

6.2   
Kartta- ja maastotarkastelu 
ja käyttäjän haastattelu

Kiinteistöllä ja sen lähiympäristössä tehdään 
kartta- ja maastotarkastelu, jonka avulla selvi-
tetään kaikki kunnostukseen vaikuttavat teki-
jät kaivon ulkopuolella. Kaivon veden laadun 
kannalta tärkein tehtävä on kartoittaa ja ar-
vioida kiinteistöllä ja sen lähiympäristössä 
mahdollisesti olevat pohjavettä likaavat teki-
jät ja toiminnot tai syyt, jotka voivat aiheuttaa 
pohjaveden likaantumisen myöhemmin esi-
merkiksi, kun pohjaveden pintaa lasketaan. 

Kartoitettavia kohteita ovat  kaivolle suo-
ranaisen riskin aiheuttavat navetat, öljysäi-

liöt, puutteellinen viemäröinti tai jätevesien 
käsittely, sikala ja suolattava tie. Epäsuoran 
riskin kaivolle aiheuttaa pohjaveden likaan-
tumista aiheuttavat toiminnat, kuten pelto-
jen ja puutarhojen lannoitus, rikkaruohojen 
torjunta-aineiden käyttö tai karjan laidun-
taminen lähellä kaivoa. Erityistä huomiota 
kannattaa kiinnittää viemäröintiin varsinkin, 
jos viemäreitä on louhittu kallioon. Tällöin 
tulee tarkistaa, että lika-aineet eivät missään 
olosuhteissa pääse kulkeutumaan kallion hal-
keamiin ja sitä kautta porakaivoon.

Kaivon ympäristöstä tarkastetaan lisäksi 
kunnostustyössä tarvittavien koneiden kul-
kureitit kaivon paikalle ja tarvikkeiden sijoi-
tusalueet, ilmakaapelit ja maanalaiset esteet 
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kuten viemärit, maakellarit, maakaapelit ja 
vesijohdot. Mahdolliset istutukset, kasvimaat 
ja pellot voivat haitata koneilla liikkumista.

Rakennusten katoilta valuvien sadevesi-
en suunta ja määrä arvioidaan. Jos sadeve-
sijärjestelmä on puutteellinen tai se ei toimi 
suunnitellusti, vesi lammikoituu pihamaalle 
tai kaivon läheisyyteen. Järjestelmä tulee täl-
löin korjata.

Kaivon käyttäjää haastattelemalla kerä-
tään tarpeelliset taustatiedot kunnostuksen 
suunnittelua ja toteutusta varten. Tarvittavia 
tietoja ovat mm. kaivon rakennusajankohta, 
maapeitteen paksuus ja laatu, kallion laatu, 
kaivon käyttöhistoria, kaivon nykyinen ja 
tuleva käyttö, pumpun ikä ja käyttö, veden-
pinnan korkeus kaivossa ja kaivon antoisuus. 
Lisäksi tarvitaan tieto siitä, kuivuuko kaivo 
vettä otettaessa, miten vedenpinta kaivossa 
vaihtelee eri vuodenaikoina ja vuosittain ja 
onko kaivosta otettu aiemmin vesinäytteitä. 
Samalla kysytään kiinteistön omistajalla ole-
via tietoja kiinteistöllä tai sen lähiympäristös-
sä olevista kaivoista ja kaivotyypeistä sekä 
pohjaveden likaantumisriskiä aiheuttavista 
tekijöistä ja lähialueen mahdollisista louhin-
tatöistä.

6.3  
Varsinaiset kunnostustoimenpiteet

Kunnostukseen liittyvät toimenpiteet voidaan 
jakaa seuraaviin toimenpiteisiin: hankinnat 
ja työmaajärjestelyt, rengaskaivossa tehtävät 
huolto- ja kunnostustyöt tai porareiän kun-
nostuksen, koepumppauksen ja mahdollisen 
porakaivon vesipainehalkaisun, vesinäytteen 
ottamisen ja loppuraportin laatimisen.

Kunnostusjärjestys voi vaihdella työmää-
rän mukaan. Yleensä raivataan ensin puusto 
ja tehdään sen jälkeen kaivutyöt, poistetaan 
suojaukset ja yläosarakenteet, poistetaan put-
kisto, pumppu ja vaihdettavat osat, korjataan 
puutteet, puhdistetaan ja huuhdellaan vesi-

johto, puhdistetaan kaivo ja lisätään pohjalle 
suodatinkerrokset sekä tehdään huuhtelu- ja 
koepumppaus (ei vesijohtoverkoston pum-
pulla). Porareiälle voidaan tehdä tarvittaessa 
vesipainehalkaisu ennen koepumppausta.

Tämän jälkeen asennetaan pumppu ja 
putkisto takaisin kaivoon, asennetaan yläo-
sarakenteet ja lisätään tarvittavat suojaukset, 
tehdään maankaivuun liittyvät täyttötyöt ja 
viimeistellään kaivualue nurmetuksella. Jär-
jestelmän toimivuus testataan ja vesinäyte 
otetaan aikaisintaan 2 viikon kuluttua kai-
von puhdistamisesta. Laadukas näyte pora-
kaivosta saadaan aikaisintaan puolen vuoden 
kuluttua, jos kaivolle on tehty sen rakentami-
seen verrattavia toimenpiteitä.

6.3.1  
Hankinnat ja työmaajärjestelyt 

Ennen kaivon kunnostamista putkistot tyh-
jennetään vedestä ja katkaistaan kaivolle tu-
leva sähkö. Kunnostustyön ajaksi varataan 
talouden käyttöön riittävästi juomakelpoista 
vettä. 

Työmaalle hankitaan etukäteen tarvittavat 
materiaalit ja laitteet kaivoa ja vesijohtojärjes-
telmää varten kunnostussuunnitelman mu-
kaisesti. Pienimmät osat urakoitsija kuljettaa 
yleensä mukanaan.

Työmaajärjestelyihin kuuluu kulkureitin 
valinta, mahdollinen puuston raivaus työ-
koneiden tieltä, materiaalien ja tarvikkeiden 
sijoituspaikkojen raivaaminen sekä mahdolli-
nen lupa naapurikiinteistön käyttöön kulku-
reittinä. Etukäteen selvitetään ilmakaapelit ja 
maanalaiset esteet ja huolehditaan niiden suo-
jaamisesta tai siirtämisestä, jotta ne eivät estä 
työskentelyä. Porakaivon putkiston poisto ja 
sijoitus vaatii tilaa, mikä tulee ottaa huomioon 
järjestelyissä. Työmaan turvallisuus varmis-
tetaan esim. asettamalla tarvittavat liikenne-
merkit tien varteen ja huolehtimalla, etteivät 
lapset ja eläimet pääse työmaa-alueelle. 
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Kuva 119. Auton alustalla kuljetettavan porauskaluston pitää päästä porattavaan kohteeseen. (Kuva: Jouni 
Lehtonen)

Kuva 120.1. Pieni porauskalusto voidaan kuljettaa han-
kalaankin kohteeseen. Tällöin voimanlähteenä käytet-
tävä generaattori voi jäädä kauas porauskohteesta. 
(Kuva: Toivo Lapinlampi)

Kuva 120.2. Pieni porauskalusto. (Kuva: Toivo Lapin-
lampi)
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6.3.2  
Rengaskaivon vaativa kunnostus

6.3.2.1  
Yläosa ja pintaeristys 
 
Kaivon ulkopuolelta poistetaan pintamaa 
rikkomatta mahdollisesti siinä olevaa vede-
neristyskalvoa. Pintamaat, vedeneristyskalvo 
tai savi-siltti eristyskerros ja kaivon ulkopuo-
linen routimaton ympärystäyttö läjitetään 
omiin kasoihinsa. Mahdollinen kaivon läm-
möneriste poistetaan rikkomatta sitä. Kaivua 
jatketaan suunniteltuun syvyyteen, yleensä 
rakennuksille menevään vesijohtoon saakka. 
Porakaivon huoltokaivo on usein salaojitettu, 
jolloin kaivu voi edetä salaojiin asti, jos ne 
aiotaan uusia. Hyväkuntoiset salaojaputket 
voidaan käyttää uudelleen. Myös pois kaivet-
tu täyttömaa läjitetään omaan kasaansa. 

Kuva 121. Tilannearvio 
työmaalla kaivotarkastuk-
sen yhteydessä aikaisem-
min tehdyn selvityksen 
pohjalta. Kaivon kunnostus 
tehdään yleensä yhden 
työpäivän aikana. Kunnos-
tus valmistellaan etukäteen 
tuomalla paikalle tarvitta-
vat materiaalit. Ennen työn 
aloittamista tarkastetaan 
tuotteet ja tarvittaessa hy-
väksytetään tilaajalla tuote, 
joka ei vastaa kunnostus-
suunnitelmaa.

Kaivon yläosan rakenteen kunnostamiseen 
liittyvät työt tehdään joko tässä vaiheessa tai 
vasta kaivon sisäpuolisten kunnostustöiden 
jälkeen. Rakenne kunnostetaan korjaamalla 
tai uusimalla rikkonaiset renkaat. Uusiin ren-
kaisiin porataan tarvittavat läpiviennit, ellei 
niitä ole jo valmiiksi porattu. Saumojen tiivis-
teet korjataan, vesijohdon läpivienti tiiviste-
tään ja maakaapelin suojakuori tarkastetaan.

Tarkastusten ja korjausten jälkeen asen-
netaan kaivon ulkopuolinen lämmöneriste. 
Kaivon vierusta täytetään routimattomalla 
täytöllä samaan aikaan, kun muu ympärys-
täyttö tehdään pois kaivetulla täyttömaalla. 
Kaivon ulkopuoli muotoillaan kaivolta pois-
päin viettäväksi ja asennetaan vaakasuora 
vedeneristyskerros. Lopuksi kaivon ympärys 
täytetään pintamaalla ja nurmetetaan. Mah-
dolliset ojat raivataan puhtaaksi.

Työn eri vaiheita on esitetty kuvissa  
121–125:
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Kuva 122. Pintamaat poistetaan kunnostettavan 
kaivon ympäriltä noin 5 metrin säteellä 0,5–3 metrin 
syvyydelle saakka. Huonokuntoiset  renkaat vaihde-
taan uusiin ja saumat tiivistetään.

Kuva 123. Kunnostettavan kaivon yläosan renkaiden 
uusien saumojen tiivistämisessä käytetään tiiviste-
nauhaa tai elastisia tiivisterenkaita. Tiiviste valitaan 
rengastyypin perusteella.

Kuva 124. Kaivon yläosan ympäriltä poistetut maat 
läjitetään omaan kasaan. Routimisen estämiseksi ren-
kaiden ulkopuolisessa täytössä käytetään routima-
tonta soraa. Kaivon renkaat suojataan ulkopuolelta 
ennen täyttöä  roudaneristeellä, mikä kiinnitetään 
tiukasti kaivon yläosan ympärille.

Kuva 125. Kunnostuksen jälkeen kaivon yläosa 
muotoillaan kaltevaksi siten että sadevedet virtaavat 
kaivolta poispäin. Tiivistemaana käytetään yleensä 
vettä läpäisemätöntä savea tai muovikalvoa ja sullot-
tua silttimoreenia. Saven halkeilemisen ja kuivumisen 
estämiseksi pintamaa nurmetetaan. 

LIITE 3/13



118  Ympäristöopas – Kaivon paikka  | 2008

6.3.2.2  
Sisäpuoliset rakenteet 
Rengaskaivon sisäpuolisten rakenteiden 
kunnostaminen vaatii kaivon sisälle menoa. 
Ennen kaivoon menoa poistetaan kaivon 
ulkopuoliset katokset. Kaivon kansilaatasta 
poistetaan siirtoa haittaavat irtonaiset osat: 
huoltoluukku ja tuuletusputki sekä kansilaat-
taan kiinnitetyt osat: vaijerit ja sähkökaapelit. 
Kansilaatta siirretään syrjään pois kunnosta-
misen tieltä. Kaivon sisältä poistetaan ylimää-
räiset rakenteet, kuten välikannet. 

Kaivoon asennetaan tikkaat ja muut tar-
vittavat apuvälineet sekä työmaapumppu, 
jolla vedenpinta alennetaan suunnitelman 
mukaiselle tasolle. 

Kaivoon menevä henkilö pukee turvaval-
jaat ja henkilösuojaimet. Kaivon sisällä olevat 

putket ja pumput poistetaan ja käynnistetään 
purkutyössä mahdollisesti tarvittava virta-
lähde (generaattori). Renkaat kunnostetaan, 
saumat ja vesijohdot tiivistetään ja raken-
nukselle menevä vesijohto huuhdellaan. 
Kaivo huuhdellaan, sen pohja puhdistetaan 
ja pohjalle lisätään tarvittaessa suodatinhie-
kat. Pohjaventtiilin tai uppopumpun kunto 
tarkastetaan ja tarvittaessa uusitaan.

Asennetaan pumppu ja putkisto, jonka 
jälkeen kaivosta poistetaan työnaikaiset jär-
jestelyt. Kansilaatta voidaan asentaa, jos koe-
pumppausta ja vesijohtojärjestelmän testausta 
ei voi tehdä kunnostuksen yhteydessä veden 
vähäisyyden vuoksi. Tällöin ne voidaan teh-
dä kaivon täytyttyä vedellä suunnitellulle 
tasolle. Kun kaikki työt kaivossa on tehty, se 
desinfioidaan tarvittaessa. [8]

 Kuva 126. Kaivo pestään käsin harjaamalla tai pai-
nepesurilla. Pesuvesi valuu kaivoon. Puhdas pesuvesi 
otetaan esimerkiksi paikalle tätä varten tuodusta säi-
liöautosta.

 Kuva 127. Kaivoon mentäessä käytetään turvavaljai-
ta, jotka ovat välttämättömät henkilön ylös saamisessa 
kaivosta onnettomuuden tapahduttua. Työryhmässä 
täytyy olla onnettomuustilanteiden välttämiseksi vä-
hintään kaksi henkilöä.

 Kuva 128. Kaivoon tullut pesuvesi ja kaivon pohjalle 
kertynyt liete pumpataan pois. Hienoaineksiseen maa-
perään rakennetun kaivon vedenpintaa saa laskea vain 
metrin verran hydraulisen murtumisen estämiseksi. 
Vesi pumpataan riittävän kauas kaivosta. 
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 Kuva 129. Huoltamattoman kaivon pohjalle voi 
kertyä ajan mittaan erilaista rojua, joka poistetaan. 
Kaivoon kuulumattomasta tavarasta aiheutuu veden 
laatumuutoksia ja ne voivat tukkia kaivon pohjan.

 Kuva 130. Kaivon yläosan rakenteiden huonosta 
kunnosta johtuen kaivoon pääsee pieniä eläimiä kuten 
hiiriä, myyriä ja oravia, jotka poistetaan. Sammakot-
kaan eivät ole hyvän kaivoveden laadun tae. 

   Kuva 131. Kunnostetun kaivon pohjalle kaadetaan 
tarvittaessa kalkkikivirouhetta, joka reagoi pohjaveden 
hiilidioksidin kanssa. Pohjaveden nousee pH:n tasolle 
yli 7,0, jolloin veden syövyttävyys vähenee. Kalkkikivi 
reagoi myös veteen liuenneen raudan ja mangaanin 
kanssa ja muodostaa biologisesti saostunutta sakkaa. 
Ajan mittaan kalkkikivi kuluu ja tukkeutuu ja se pitää 
vaihtaa määrävälein. Vaihtovälin pituus riippuu pohja-
veden laadusta ja veteen liuenneen raudan määrästä, 
mutta on yleensä vuosia. Raudan poistoon kalkkikivi 
sopii parhaiten pohjaveden rautapitoisuuden ollessa 
alle 1 mg/l. Kalkkivimäärästä on lisätietoa Nordkalkin 
Internet-sivuilla (www.nordkalk.fi> Ympäristösovel-
lukset> Vesi> Juomavesi> Kalkkivialkalointi).

  Kuva 132.1. Kaivon pohjalle kaadetaan noin  
20–50 cm puhdasta suodatinhiekkaa. Suodatinkerros 
suodattaa vedestä epäpuhtauksia ja vähentää kiintoai-
neksen määrää. Suodatinhiekan rakeisuus määräytyy 
kaivoa ympäröivän maaperän laadusta. Suodattimen 
aikaan saamiseksi hiekan keskimääräisen raekoon 
(D50) tulee olla enintään yhden suhde neljään (1:4) 
verrattuna ympäröivään hienorakeisempaan maape-
rään. Suodatin voidaan joutua rakentamaan useam-
masta eri kerroksesta. Vesipesään tulevan soran on 
oltava puhdasta, joten sora on hyvä suojata pressuilla 
kunnes se laitetaan kaivon pohjalle. 

 Kuva 132.2. Kaivon kunnostamisessa tarvittaville 
maa-aineksille tulee varata riittävästi tilaa kaivon lä-
heltä. (Kuva: Toivo Lapinlampi)
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6.3.3  
Porakaivon vaativa kunnostus

6.3.3.1  
Sisäpuoliset rakenteet 

Kansilaatan poistamisen jälkeen porakaivon 
huoltokaivon sisäpuoli kunnostetaan samoin 
kuten rengaskaivo (luku 6.3.2.2) pohjaa lu-
kuun ottamatta. Huoltokaivosta poistetaan 
porareiän kunnostamista haittaavat raken-
teet. Huoltokaivossa mahdollisesti sijaitse-
vat painesäiliö ja lämpöpatteri poistetaan, 
samoin kuin lämmöneristyslevyt. Porareiän 
kunnostamista varten voidaan joutua poista-
maan kaikki huoltokaivon renkaat. 

Huoltokaivon pohjan tulee olla tiivis ja ve-
denpitävä. Porareiän suojaputken tulee ulot-
tua riittävän korkealle huoltokaivon pohjasta 
mitattuna, jotta huoltokaivoon mahdollisesti 
tihkuvat vedet eivät pääse suoraan porarei-
kään. Vesi poistetaan huoltokaivosta joko 
viemäröimällä se tai pienen uppopumpun 
avulla. 

Porareiän suojahattu sekä pumppu putki-
neen ja kaapeleineen poistetaan. Putken si-
joittamiselle varataan riittävästi tilaa kaivon 
läheltä. Yli 100 metriä syvässä ja vanhojen 
kaivojen porareiässä oleva putki on usein te-
rästä. Putki voi hyvinkin painaa yli 100 kg, 
jolloin putken poistaminen vaatii kokemusta 
ja ammattitaitoa. 

Kuva 133. Huoltokaivosta joudutaan poistamaan en-
nen huoltoa kaikki pumppausjärjestelmän osat, jotka 
sinne on asennettu. Tämä vaatii putki- ja sähköasen-
nustaitoja. (Kuva: Toivo Lapinlampi)

Mitataan vedenpinta porareiässä ennen 
kunnostuksen aloittamista ja reiän syvyys. 
Syvyyttä verrataan kaivon teon yhteydessä 
saatuun porausraporttiin, jolloin saadaan sel-
ville kaivon pohjalla olevan lietteen määrä.

Tämän jälkeen porareikä kuvataan. Ennen 
kuvausta voidaan joutua pumppaamaan vet-
tä porareiästä. Porareikä voidaan tyhjentää 
ennen kuvausta kaivon omalla pumpulla tai 
pumpun poiston jälkeen erillisellä tyhjennys-
pumpulla kunnostussuunnitelman mukaises-
ti. Kuvaus ennen painepesua on tärkeä, sillä 
siitä nähdään tarvittaessa helposti porareiäs-
sä olevan hienojakoisen kiviaineksen lisäksi, 
raudan ja mangaanin saostumat. Porareikä 
huuhdellaan ja kuvataan uudelleen.

Suojaputken kunto sekä tiivistys huolto-
kaivoon ja kallion pintaosaan tarkastetaan. 
Kivilajin rikkonaisuudesta riippuen kallioon 
asennetun teräksisen suojaputken tulisi olla 
porattu 1–6  metrin syvyyteen kallioon. Put-
ken tarkoituksena on estää kallion pintaosis-
sa esiintyvän laadultaan huonon pohjaveden 
kulkeutuminen porareikään. Mikäli porakai-
von vesi on laadultaan huonoa ja mainittu 
suojaputken tiivistys kallioon vuotaa, tiivis-
tys uusitaan. Teräksisen suojaputken sisään 
kuuluu asentaa muovinen eristysputki, ellei 
sitä ole jo asennettu. Eristysputken tehtävä 
on estää pohjaveden haitallinen kontakti te-
räsputken kanssa. 

Kuva 134. Huoltokaivon tulee olla kuiva ja renkaiden 
tiivisteiden ehjät, jotta sade- ja sulamisvedet eivät pää-
se porareikään. Suojaputken korkeus kaivon pohjasta 
tulee olla 10–30 cm oheisen kuvan mukaan. (Kuva: 
Jouni Lehtonen)
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6.3.4  
Koepumppaus 

Koepumppauksia ja niiden perusteella tehtä-
viä johtopäätöksiä on tarkasteltu yksityiskoh-
taisesti liitteessä 4.

Koepumppaus voidaan tehdä pikakokee-
na, jolloin se kestää vain muutaman tunnin. 
Yhden talouden vedentarvetta varten tehdyn 
uuden kaivon rakentamisen yhteydessä koe-
pumppaus kestää 1–2 vuorokautta. Useam-
man talouden tai suuremman vesimäärän 
ottoa varten tehtävä koepumppaus kestää 
useita viikkoja, jopa kuukausia. Koepump-
pauksessa rengaskaivon vedenpintaa ei tule 
alentaa yli metriä. 

Jatkuvan tuoton selvittämiseksi vettä pum-
pataan kaivosta niin, että vedenpinta pysyy 
koko ajan samalla tasolla kuukausien ajan. 
Tällöin kaivon antoisuus on kyseinen veden-
tuotto. 

Jos halutaan selvittää porakaivon toimi-
vuus vedenottotilanteessa ja antoisuus muun 
muassa kallioperän rakoilusta riippuen, suo-
ritetaan lyhytaikainen yhden – kahden vuo-
rokauden pumppaus. Pumppauksen aikana 
seurataan sen vaikutusta pohjaveden pin-
taan. Pumppausteho mitataan ja seurataan 
sen muutoksia. Pumppauksen päätyttyä 
seurataan pohjaveden pinnan nousunopeutta 
porareiässä. Näiden havaintojen perusteella 

Kuva 135. Porakaivon kunnostus. Toi-
menpiteessä pumppu nostetaan ylös, kai-
vo pestään painepesurilla ja pintavesien 
pääsy kaivoon estetään eristämällä kaivon 
yläosa. Porakaivosta nostettu putkisto 
sijoitetaan puhtaalle alustalle uudelleen 
asennusta varten. Putkisto pestään tar-
vittaessa. Näitä toimenpiteitä varten tu-
lee varata riittävästi tilaa kaivon läheltä. 
Porakaivon pumpun kestoikä vaihtelee 
noin viidestä vuodesta yli 20 vuoteen 
muun muassa käytön määrästä, pumpun 
tehosta ja veden laadusta riippuen. (Kuva: 
Jouni Lehtonen)

tehdään johtopäätöksiä kaivosta saatavissa 
olevasta veden määrästä.

Jos halutaan selvittää porakaivon jatkuva 
antoisuus, koepumppausta tulee tehdä vä-
hintään noin kahden viikon ajan [2, 17]. Pitkä-
kestoisen koepumppauksen tavoitteena on 
selvittää mahdollisuuksien mukaan myös 
kaivoon liittyvä pohjaveden muodostumis-
alue. Se ei ole kuitenkaan yleensä tarpeellinen 
yhden talouden tarpeisiin saatavissa olevan 
vesimäärän arvioimista varten.

6.3.4.1  
Vesipainehalkaisu 

Huonotuottoisille porakaivoille tehdään pai-
nehalkaisu kovan vesipaineen avulla. Sen 
tarkoituksena on avata kallion rakoja veden 
kaivoon virtauksen helpottamiseksi. Pai-
nehalkaisun avulla voidaan saatujen koke-
musten mukaan useimmiten turvata veden 
saanti. Jos porakaivo porataan ehjään kalli-
oon, muutama prosentti tehdyistä kaivoista 
voi jäädä kuiviksi tai niistä ei saada riittävästi 
pohjavettä.

Painehalkaisua varten porareikä suljetaan 
halkaistavan kaivonosan yläpuolella paisu-
valla mansetilla. Painehalkaisu voidaan tois-
taa tarvittaessa useampia kertoja tarvittavan 
vesimäärän saamiseksi.
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6.3.5  
Vesinäyte 

Rengaskaivosta vesinäyte otetaan aikaisin-
taan kahden viikon kuluttua kaivon kunnos-
tuksen jälkeen. Vesinäyte otetaan kiinteistön 
vesihanasta, kun vettä on juoksutettu niin 
kauan, että vesi verkostossa vaihtuu ja näy-
tepulloon otettava vesi on tuoretta kaivovet-
tä. Suoraan kaivosta otettu vesinäyte kuvaa 
alueen pohjaveden laatua. Vesinäyte toimite-
taan laboratorioon, jossa tehdään tarvittavat 
analyysit (liite 5).

Porakaivosta suositellaan otettavan vesi-
näyte vasta muutaman kuukauden kuluttua 
kunnostuksen jälkeen, koska porakaivon vesi 
kirkastuu täysin vasta pitkän käyttöajan jäl-
keen. Vesinäytettä otettaessa porakaivon vet-
tä juoksutetaan niin kauan, että vesi vaihtuu 
putkistossa ja painesäiliössä, ja näytepulloon 
otettava vesi on tuoretta porakaivon vettä.

Porakaivovedestä on suositeltavaa tehdä 
samat analyysit kuin rengaskaivojen vedestä 
(liite 5). On suositeltavaa analysoida myös 
kallioperälle ominaiset selvän terveysriskin 
aiheuttavat aineet, kuten radon, uraani, arsee-
ni, fluoridi ja nikkeli. Niiden analysointi on 
erityisen suositeltavaa, jos niitä esiintyy paik-
kakunnan muissa kaivoissa. Jos niitä esiin-
tyy ensimmäistä kertaa otettavassa laajassa 
analyysissä, niitä kannattaa seurata kolmen 
vuoden välein. 

6.3.6  
Loppuraportti 

Loppuraportti kaivon kunnostuksesta laadi-
taan sen jälkeen, kun vesianalyysien tulokset 
on saatu. Raportissa kerrotaan kunnostus-
projektin eri vaiheissa tehdyt toimenpiteet 
ja niiden kustannukset sekä muut kunnos-
tuksessa esille tulleet seikat. Loppuraportti 
sisältää kaivon tyyppikuvat mittoineen, kun-
nostustyössä otetut kuvat, kaivon käyttö- ja 
huolto-ohjeen ja suosituksen kaivosta otet-
tavista vesimääristä. Mahdolliset asiakirjat 
täydennetään.

Rengaskaivon osalta loppuraportissa eri-
tellään kaivon pohjan liettyneisyys ja pohjalla 

olevan alkuperäisen maan laatu, suodatinker-
roksen paksuus ja suodatinmateriaalin raeko-
ko. Raporttiin kirjataan lisäksi neuvot kaivon 
pohjan mahdollisen hydraulisen murtuman 
estämiseksi. Hydraulinen murtuma johtuu 
liian suuresta ja nopeasta vedenpinnan las-
kusta kaivossa, jos kaivon pohjalla oleva maa-
aines on liian hienojakoista moreenia.

Porakaivon osalta loppuraportissa eritel-
lään pumpun ja putkistojen likaantuminen ja 
kunto sekä niissä tai kaivon seinämillä esiin-
tyvät raudan ja mangaanin saostumat tai ko-
vasta vedestä johtuvat kalkkikivettymät.

Kuva 136. Kaivon kunnostuksen jälkeen kaivosta ote-
taan vielä toinen vesinäyte, josta voidaan tutkia samat 
veden laatuominaisuudet kuin ennen kaivon kunnos-
tusta otetusta näytteestä. Kunnostetusta kaivosta 
pumpattava pohjavesi on yleensä raikasta ja kaikilta 
ominaisuuksiltaan parempaa kuin huoltamattoman kai-
von vesi. Kaivovedessä voi kuitenkin olla esimerkiksi 
niin paljon rautaa ja mangaania, etteivät ne pidäty kai-
von pohjalle asennettuun kalkkikivikerrokseen. Vedes-
sä voi olla myös muita talousvedelle haitallisia aineita, 
jotka voidaan poistaa käsittelemällä vesi tarkoitusta 
varten tehdyllä laitteistolla. 
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