
123Ympäristöopas – Kaivon paikka  | 2008

Liite 4  
Kaivon antoisuuden mittaaminen

1  
Yleistä

Kaivon antoisuus selvitetään koepump-
pauksella kaivon rakentamisen jälkeen tai 
vuosihuollon yhteydessä. Tavoitteena on sel-
vittää kaivosta päivittäin saatava vesimäärä  
(m3/vrk). Antoisuus arvioidaan ottamalla 
huomioon veden käyttötarve, kaivon käytön 
ajankohta vuosittain ja käytön jatkuvuus. 
Todellinen kaivon antoisuus voi olla selvästi 
suurempi kuin veden tarve. 

Kaivon rakentamisen jälkeen kaivolle teh-
dään ensin huuhtelupumppaus (puhdistus-
pumppaus), jonka avulla kaivosta poistetaan 
rakentamisen aikana veteen jäänyt hienoai-
nes. Kaivon huuhtelupumppausta jatketaan 
vähintään niin kauan, että pumppausvesi 
kirkastuu ja siitä saadaan otettua edustava, 
kirkas vesinäyte. Uuden porakaivon vesinäy-
te suositellaan otettavaksi vasta 6 kk kaivon 
rakentamisen jälkeen, koska veden sameus 
ei häivy hetkessä ja se vaikuttaa veden ana-
lysointituloksiin.

Huuhtelupumppauksen aikana tai sen 
jälkeen tehdään varsinainen koepumppaus 
kaivon antoisuuden määrittämiseksi. Koe-
pumppaus suoritetaan vaiheittain, joten se on 
suunniteltava huolellisesti. Huonosti valmis-
tellulla koepumppauksella kaivolle voidaan 
aiheuttaa vahinkoa. Vaarana on esim. rengas-
kaivon hydraulinen murtuma tai naapurin 
kaivon kuivuminen.

Koepumppauksen kestoaikaan vaikuttavat 
mm. kiinteistön vedentarve, kaivoon liittyvän 
pohjaveden muodostumisalueen laajuus sekä 
pumppauksen vaikutus vedenpintaan pum-
pattavassa kaivossa ja ympäristössä. Yhden 

LIITE 4/1

talouden käyttöön tulevan kaivon antoisuu-
den määrittämiseksi tehdään joko muutaman 
tunnin pikakoepumppaus tai pitkäkestoinen 
koepumppaus. Vedenpintaa seurataan koko 
pumppauksen ajan mittaamalla vedenpinta 
ennen pumppausta, sen aikana päivittäin ja 
pumppauksen jälkeen. 

Jos todetaan, että vedenpinta nousee nope-
asti pumppauksen keskeytyessä tai pumpat-
tavissa olevan veden määrä vaikuttaa olevan 
selvästi suurempi kuin veden tarve, pump-
pausta voidaan tarvittaessa jatkaa tekemällä 
pitkäkestoinen koepumppaus. 

Yhden talouden käyttöön tulevan kaivon 
antoisuutta voidaan rengaskaivon osalta 
kohtuullisen luotettavasti arvioida 1–2 vuo-
rokautta kestävän koepumppauksen avul-
la, mutta porakaivoa pumpataan vähintään  
2 viikkoa. Jos rengaskaivon antoisuus ha-
lutaan määrittää mahdollisimman tarkasti, 
myös sen pumppausta on syytä jatkaa parin 
viikon ajan. Yhdyskuntien vedenhankinnas-
sa käytetään pitkäkestoista koepumppausta, 
jonka pumppausaika on 2–8 kk. 

Kaivon antoisuus voidaan määrittää joko 
vedenpinnan korkeuksien erotuksen ja pum-
patun vesimäärän avulla tai jatkuvan tuoton 
perusteella. Kirjallisuudessa on esitetty mo-
reeniin rakennetun rengaskaivon antoisuu-
den vaihtelevan 3–40 m3/vrk [6]. On kuitenkin 
otettava huomioon, että hiekkaan tai soraan 
kaivetun rengaskaivon antoisuudet voivat 
olla tätäkin suurempia. Porakaivojen antoi-
suutta on vaikea arvioida [17].
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2  
Valmistelevat työt

2.1 
Pohjaveden muodostumisalueen laajuus

Muodostumisalueen laajuus arvioidaan en-
nen koepumppausta havaintoputkista tai 
mahdollisten lähinaapurien kaivoista saata-
vien vedenpintojen korkeustietojen ja pinnan 
kaltevuuden, maaston muotojen, maalajien ja 
kallion paljastumien avulla. Tietojen perus-
teella arvioidaan koepumpattavan kaivon 
antoisuus ja tarvittava pumppausteho.

2.2 
Koepumppausjärjestelyt

Koepumppausjärjestelyistä ja ajankohdasta 
sovitaan mahdollisten naapureiden kanssa.

2.3 
Kaivokartoitus

Koepumppauskohteen ja sen lähiympäristös-
sä olevien lähteiden ja alle 200 m läheisyy-
dessä olevien kaivojen vedenpinnat mitataan 
ja kirjataan ylös sekä otetaan mahdollisesti 
vesinäytteet. Naapurit voivat muutoin esit-
tää kaivojensa veden laadun huonontuneen 
tai kaivon kuivuneen koepumppauksen seu-
rauksena. Vedenpinnan vaihtelua kaivoissa 
seurataan koko koepumppauksen ajan kir-
jaamalla ylös vedenpinnan korkeus ennen 
pumppauksen aloittamista, sen aikana ja sen 
jälkeen. 

2.4 
Pilaantuneet maa-alueet (PIMA)

Koepumppauskohteen lähiympäristössä ole-
vat pohjaveden pilaantumisriskin aiheuttavat 
maa-alueet ja muut tekijät kartoitetaan. Eri-
tyistä huomiota on syytä kiinnittää jätevesien 
käsittelyyn, johtamiseen ja purkupaikkaan.
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2.5 
Pumppausveden poisjohtaminen

Varmistutaan siitä, että pumppausvesi joh-
detaan tarpeeksi kauas kaivosta eikä veden 
takaisinvalumisriskiä kaivoon ole. Varmis-
tutaan siitä, että kiinteistöltä saadaan säh-
köä pumpun toimintaa varten ja hankitaan 
pumppauskalusto. 

2.6 
Kaivon kunnon määrittäminen

Kaivon rakenteet tarkastetaan ja kaivo kor-
jataan tarvittaessa ennen koepumppausta. 
Näin varmistutaan siitä, että kaivo kestää 
pumppauksen rasituksen. Rengaskaivosta 
tarkastetaan, ettei kaivon pohja ole liettynyt 
hienojakoisen maa-aineksen aiheuttamana. 
Porakaivon porareiän tulee olla puhdas liet-
teestä ja irtokivistä.

2.7 
Havaintoputkien asennus

Asennetaan tarvittaessa havaintoputket ren-
gaskaivon pitkäkestoista koepumppauksen 
seurantaa varten, ellei mahdollisten lähinaa-
purien kaivoja voida käyttää vedenpinnan 
korkeuden mittaamiseksi. Havaintoputkina 
voidaan käyttää kuvissa 47 ja 50 esitettyjä 
ohuita, kairausreikään työnnettäviä muovi-
putkia.

2.8 
Kaivojen suojaus

Kaivojen kannet pidetään paikoillaan tai 
kaivot suojataan muulla tavalla koepump-
pauksen aikana. Koepumppauksen aikana 
lähikaivoja ei saa käyttää, minkä vuoksi kai-
vojen käyttäjien tulee varata käyttöön riittä-
västi vettä koepumppauksen ajaksi.
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3  
Rengaskaivo

Ennen koepumppauksen aloittamista tehdään 
valmistelevat työt. Koepumppaus aloitetaan 
varovasti ja pumppaustehoa nostetaan vähi-
tellen huomioiden vedenpinnan turvallinen 
lasku hydraulisen murtumisen estämiseksi. 
Hienoainespitoisessa maaperässä veden-
pintaa kaivossa ei saa laskea enempää, kuin 
metrin verran alkuperäisestä vedenpinnan 
korkeudesta.

3.1  
Pikakoepumppaus
”Kaivosta otetaan nopeasti ja yhtäjaksoisesti 
talouden päivittäistä vedenkulutusta vas-
taava vesimäärä (esim. 150 litraa/henkilö). 
Kaivon vedenpinnan korkeus mitataan ennen 
vedenottoa ja sen jälkeen. Vedenpinnan kor-
keudet ja niiden erotus merkitään muistiin.” 
[65]

”Vedenpinta mitataan kolmannen kerran 
kahden tunnin ja 43 minuutin (standardi-
palautumisaika) kuluttua vedenotosta. Jos 
vedenpinnan nousu tässä ajassa on pienempi 
kuin 39 % muistiin merkitystä pinnankorke-
uden muutoksesta, ei kaivo ehdi vuoro-
kaudessa palautua normaalipinnan tasoon. 
Vedensaantia ja -laatua voidaan tässä tapa-
uksessa mahdollisesti parantaa kaivon poh-
jarakenteen uudistamisella.” [65] 

3.2  
Pitkäkestoinen koepumppaus
Rengaskaivolle tehdään pitkäkestoinen koe-
pumppaus silloin, kun kaivo tulee useam-
man talouden tai vesiyhtymän käyttöön [66]. 
Pitkäkestoinen rengaskaivon koepumppaus 
kestää vähintään 2 viikkoa. Se aloitetaan 
varovasti pieniä vesimääriä pumppaamalla. 
Vedenpintaa seurataan päivittäin kaivossa, 
havaintoputkissa ja mahdollisissa naapurei-
den kaivoissa. Vedenpinnan vakiinnuttua 
saadaan arvioitua kaivon tuotto.

Kuva 137. Rengaskaivon koepumppaus. 
Pumppaus tehdään tasaisella tuotolla ja 
vedenpintaa kaivossa seurataan jatkuvasti. 
(Kuva: Olli Haataja)
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Kuva 138. Porakaivon huuhtelu- ja koepumppausta varten puhtaan porausreiän pohjalle asennetaan  
uppopumppu.

4  
Porakaivo

Ennen koepumppauksen aloittamista teh-
dään valmistelevat työt. Havaintoputkia ei 
kuitenkaan voida asentaa. Jos kysymykses-
sä on hyvin antoisa kaivo ja vedentarve on 
suuri, voidaan tarvita useampia porakaivoja 
havaintopisteiksi, jotta antoisuus voidaan ar-
vioida luotettavammin. Kaivon tullessa use-
amman talouden käyttöön kannattaa tehdä 
pitkäkestoinen koepumppaus. Porakaivon 
koepumppausta varten kaivoon asennetaan 
koepumppaukseen tarkoitettu pumppu, 
jonka tehoa voidaan tarvittaessa säätää jopa 
suuremmaksi kuin kaivon tavallisen pumpun 
teho.

4.1  
Pikakoepumppaus
Yhden talouden käyttöön tulevan porakaivon 
huuhtelu- ja koepumppaus tehdään useim-
miten samanaikaisesti yhden vuorokauden 
aikana. Huuhtelupumppaus tehdään uudelle 
porakaivolle. Antoisuus arvioidaan pumppa-
uksen keskituoton ja vedenpinnan palautu-
misnopeuden perusteella. Jos vedenpinta 
palautuu nopeasti, kaivon jatkuva antoisuus 
arvioidaan vähintään koepumppauksen kes-
kituoton suuruiseksi. 

Jos vedenpinta nousee kaivossa pump-
pauksen päätyttyä parissa tunnissa alku-
peräiselle tasolleen, se on osoitus siitä, että 
pumppaus ei ole vaikuttanut ympäristön kal-
lioperän pohjavesivarastoon. Suositeltavaa 
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    Kuva 139.1. Porakaivon koepumppaus. Kaivon tuotto 
on aluksi suuri, mutta pienenee pumppauksen jatkues-
sa. Tämän vuoksi pumppausveden määrää pitää mitata 
noin tunnin välein, jotta huomataan, koska veden tulo 
tasaantuu. (Kuva: Sami Eskelin)

Kuva 139.2. Porakaivon huuhtelupumppaus. (Kuva: 
Jouni Lehtonen)

Kuva 140. Pump-
pausvesi on aluksi sa-
meaa, mutta kirkastuu 
vähitellen. Porakaivon 
koepumppausta on 
suositeltavaa jatkaa pa-
rin vuorokauden ajan. 
Koska uudessa porakai-
vossa esiintyy sameutta 
usein pitkiäkin aikoja, 
ensimmäinen vesinäyte 
suositellaan otettavaksi 
vasta noin puolen vuo-
den kuluttua kaivon 
rakentamisesta. (Kuva: 
Jouni Lehtonen)
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on kuitenkin jatkaa pumppausta useamman 
vuorokauden ajan, jos halutaan tietää tarkem-
min kaivon antoisuus.

4.2  
Pitkäkestoinen koepumppaus
Jos porakaivon antoisuus halutaan selvittää 
tarkemmin, suoritetaan vähintään 2 viikon 
mittainen pitkäkestoinen koepumppaus. Ve-
denpintaa seurataan päivittäin ja mitataan 
pumpattu vesimäärä. Kirjattujen mittaustu-
losten perusteella arvioidaan kaivon antoi-
suus.
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5  

Lähdekaivo

Lähdekaivon antoisuus voidaan määritellä 
seuraamalla kaivon ala- tai yläpuolella ole-
van lähteen virtaamaa. Koska varsinkin mo-
reenialueiden lähteiden virtaamat vaihtelevat 

Kuva 141. Lähdekaivon antoisuus mitataan lähteen alapuoliseen purkuojaan asennettavan kolmiopadon (Thomp-
sonin mittapato) avulla. Padon reunat tiivistetään maalla tai kankaalla siten, että ohivirtaamaa ei tapahdu. Veden 
pinnan tulee olla tasainen padon kummallakin puolella. Padon kautta kulkenut vesimäärä määritellään mittaamalla 
vedenpinnan korkeus kolmion kärjen kohdalta mittatikulla tai lukemalla korkeus padon reunassa olevasta astei-
kosta. Antoisuus saadaan sijoittamalla vedenpinnan korkeuden lukema laskukaavaan. (Kuva Olli Haataja)

paljon, on suositeltavaa mitata virtaama nel-
jä kertaa vuodessa: lähteen kuivina kausina 
maalis- ja elokuussa sekä märkinä kausina 
huhti- toukokuussa ja loka-marraskuussa.
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