
95Ympäristöopas – Kaivon paikka  | 2008

Liite 1 
Oppaassa käytetty hydrogeologinen sanasto sekä 
kaivotyyppi- ja maalajimerkinnät 

1  

Maaperä ja maalajit

Ablaatiomoreeni  (pintamoreeni),
moreenikerrostuman ylin osa (pintamoreeni), 
joka on jäätikön sulaessa kerrostunut poh-
jamoreenin päälle jäätikön sisällä ja päällä 
kulkeutuneesta kiviaineksesta ja joka usein 
sisältää lajittuneita osia [63].

Delta,
joen tai jäätikön suisto, suistomaa, jäätikkö-
joen veteen kerrostama lajittuneen aineksen 
muodostuma [63].

De Geer -moreenit eli pienet reunamoreenit,
moreenit ovat jäätikön liikesuuntaan poikit-
tain syntyneitä selänteitä. Selänteet ovat 1–5 
metriä korkeita ja 10–15 metriä leveitä [3].

Drumliini,
jäätikön pohjalle kerrostuneesta pohjamoree-
nista muodostunut jäätikön virtauksen suun-
tainen selänne, jolla on usein kalliosydän. 
Moreeniaines on useimmiten heikosti vettä 
läpäisevää pohjamoreenia [3].

Harju,
hiekka- ja soramuodostuma, joka on syntynyt 
jäätikön sulamisvesitoiminnan tuloksena jää-
tikkötunneleihin, tunnelien suulle ja railoihin. 
Yleensä harjuilla tarkoitetaan pitkänomaisia 
hiekka- ja soraselänteitä [22]. 
 
Harjun karkea  ydinosa,
jäätikön sulamisvesitunnelin pohjalle sula-
misvesien huuhtelema, hyvin karkearakeista 
soraa ja pyöristyneitä kiviä sisältävä kerrostu-
ma. Se johtaa vettä erittäin hyvin ja on usein 
kerrostunut harjun alla olevaan kalliopainan-
teeseen.

Hiekka,
lajittunut kivennäismaalaji, jonka päälajite on 
hiekka (0,2–2 mm) [63].

Hiekkamoreeni,
jäätikön kuljettamista, kasaamista ja kerros-
tamista aineksista syntynyt sekalajitteinen 
kivennäismaalaji. Hiekkamoreeni sisältää yli  
50 % 0,2 mm:n läpimittaista ainesta ja enin-
tään 5 % savea (raekoko alle 0,002 mm) [63].

Hienoaineksinen moreeni 
(Hienoainesmoreeni),
jäätikön kuljettamista, kasaamista ja kerros-
tamista aineksista syntynyt sekalajitteinen 
kivennäismaalaji, hienoainesmoreeni (HMr) 
sisältää yli 30 % hienoainesta (raekoko al-
le 0,06 mm) ja yli 5 % savea (raekoko alle  
0,002 mm): GEO -luokituksessa silttimoreeni 
[63].

Kumpumoreeni,
pinta- tai pohjamoreenista koostuva kumpu 
tai selänne, joka on syntynyt kuolleen, pai-
kalleen sulavan jäätikön pinnalle tai pohjalle 
[63].

Litorinameri,
jääkauden jälkeisen lämpökauden aikainen 
Itämeren vaihe [63].

Maankamara,
koostuu kallioperästä ja maaperästä [63].

Maannos,
biologisten, kemiallisten ja fysikaalisten teki-
jäin vaikutuksesta muuttunut luonnontilai-
sen maan pintakerros.
Maannosprofiilissa erotetaan eri kerroksia. 
Päällekkäisten  maannoshorisonttien yhdessä 
muodostama maannosprofiili voidaan jakaa 
kolmen osaan: karikekerros (A0-horisontti) , 
vaaleaksi uuttunut  uutemaa (A1-horisontti) 
ja sen alla rikastumiskerros (B-horisont-
ti), joka on muuttumattoman pohjamaan  
(C-horisontti) päällä [1].
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Maaperä,
kallioperää verhoava irtaimista maalajeis-
ta koostuva maankamaran osa. Maaperään 
luetaan kuuluvaksi kivennäismaalajien li-
säksi mm. orgaaniset maalajit kuten turve ja 
lieju [22].

Moreeni,
mannerjäätikön irrottamasta ja kuljettamas-
ta kiviaineksesta syntynyt sekalajitteinen 
maalaji, joka voi sisältää raekokoja savesta 
lohkareisiin [22]. Tunnusomaista moreeneille 
on rakeiden kulmikkuus. Moreenia esiintyy 
paljon kallioselänteiden reunamilla ja ohuina 
kerroksina niiden päällä sekä muiden maa-
lajikerrostumien kuten savien ja soiden alla. 
Moreeni on Suomen yleisin maalaji.

Moreeniaineksen suuntaus,
moreeniaineksen kivien järjestäytyminen jää-
tikön liikkeen suuntaisiksi [63].

Moreenimuodostuma,
moreenista muodostunut omamuotoinen, 
paksuhko kasauma [63].

Pintamoreeni,
ks. ablaatiomoreeni.

Pohjamoreeni,
mannerjään alaosassa kulkeutunut, tiiviiksi 
pakkautunut, usein runsaasti hienoainesta 
sisältävä, sekalajitteinen maalaji [63].

Rantakerrostuma,
rantavoimien synnyttämä (muinaisen) ranta-
viivan suuntainen valli, jonka aines vaihtelee 
kivestä hiekkaan [22]. Maaperä on vaihtele-
vasti vaaka- ja vinokerroksellista hiekkaa, 
yläosassa huuhtoutunutta rantakivikkoa ja 
kivistä soraa. Rantakerrostuman alla esiin-
tyy usein kiilamainen savikerros, joka ulottuu 
paikoitellen ylös harjun reunalle.

Reunamoreeni,
jäätikön reunaan syntynyt reunan suuntainen 
moreeniselänne (päätemoreeni, sivumoreeni, 
puskumoreeni) [63].

Reunamuodostuma,
jäätikön reunan eteen syntynyt, pääosin la-
jittuneesta aineksesta, mutta osin myös mo-
reeniaineksesta koostuva reunan suuntainen 
selänne. Esim. Salpausselät ovat reunamuo-
dostumia, jotka koostuvat lajittuneista maa-
lajikerrostumista ja paikoin myös kapeasta 
reunamoreenista tai useammasta rinnakkai-
sesta moreeniselänteestä [22]. Myös lajittuneita 
rinnakkaisia selänteitä esiintyy. 

Savi,
savimaa sisältää raekooltaan alle 0,002 mm 
savilajitetta vähintään 30 painoprosenttia. 
Savikerrostumat syntyivät eri järvi-/ me-
rivaiheissa jääkauden sulamisvaiheessa ja 
muodostavat paksuudeltaan ja raekoostu-
mukseltaan vaihtelevia kerroksia, joita ovat 
[3]:
Litorinamereen (viimeinen jääkauden jälkei-
nen merivaihe) kerrostunut liejusavikerrostu-
ma, runsaasti orgaanista ainesta ja sulfaattia 
sisältävä lihava savi  (8000– noin 3000 vuotta 
sitten).
Muihin jääkauden jälkeisiin meriin ja järvi-
vaiheisiin kerrostunut savikerrostuma, joka
voi olla paikasta riippuen:

a) homogeenista Ancylus -vaiheen 
aikaista lihavaa savea (10 800–9000 
vuotta sitten)

b) heikosti kerrallista lihavaa Yoldia 
-vaiheen glasiaalisavea (11 950–10 800 
vuotta sitten)

c) kerroksellista laihaa Baltian jääjär-
vivaiheen lustosavea (13 000–11 590 
vuotta sitten).

Sora,
lajittunut kivennäismaalaji, jonka d50– 
menetelmällä määritetty päälajite on sora 
(2–60 mm) [63].

Siltti,
hienorakeinen maalaji, jonka raekoko on 
0,002–0,06 mm [1]. Maahiukkasia on vaikea 
erottaa paljain silmin. Siltti on savea karkeam-
paa ja hiekkaa hienompaa; hienojakoisin siltti 
läpäisee huonosti vettä. Silttiä esiintyy esim. 
kallio- ja moreeniselänteiden sekä harjujen ja 
reunamuodostumien reunamilla.
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Suojasivumuodostuma,
Jäätikön peräytymisvaiheessa kallioselänteen 
etelä- tai kaakkoisrinteille syntynyt  kapea 
sora- tai hiekkareunus. Pinta-alaltaan suh-
teellisen pieni muodostuma, jonka paksuus 
voi olla kuitenkin yli 10 metriä. Hiekkaker-
rostumat rajoittuvat usein paksuihin saviker-
rostumiin, joiden alapuolelle hiekkakerrokset 
ulottuvat. Suojasivumuodostumia esiintyy 
lähinnä Etelä- ja Lounais-Suomessa.

2  
Kallioperä ja kivilajit

Amfiboliitti,
hyvin tumma kivilaji, joka on syntynyt emäk-
sisistä kivilajeista. Amfiboliitti koostuu pää-
asiassa amfiboleista ja plagioklaasista [10]. 
Kivilaji esiintyy pitkänomaisina kapeina 
vyöhykkeinä, joissa on havaittavissa selvä, 
mutta tiivis kiven kulun mukainen rakoilu, 
jota leikkaa heikompi poikittaisrakoilu.

Dioriitti,
vaaleahko, mutta kuitenkin graniittia selvästi 
tummempi syväkivi, joka koostuu pääasias-
sa pyrokseenista, sarvivälkkeestä, biotiitista, 
kvartsista  ja andesiinista. Granodioriitti on 
graniitin ja dioriitin välimuoto [9,10]. Kivilajis-
sa esiintyy rakoilua, mutta ei yhtä säännöllis-
tä kuin graniitissa.

Fylliitti,
hienorakeinen, heikosti metamorfoitunut, 
runsaskiilteinen savisedimenttikivilaji, jonka 
rakopinnat ovat usein silkinhohtoiset. Loh-
keilee helposti levyiksi [9].

Gabro,
tumma syväkivi, joka koostuu miltei koko-
naan plagioklaasista ja pyrokseeneista tai am-
fiboleista [9]. Gabrot ovat useimmiten kiinteitä 
ja yhtenäisiä kallioesiintymiä, joissa rakoilu 
on vähäistä. Gabrossa esiintyy kuitenkin hy-
vinkin rikkonaisia osia.

Gneissi,
Suomessa yleinen kivilaji, joka on kiteyty-
nyt ja suuntautunut uudelleen maankuoren 
liikunnoissa. Gneissin päämineraaleja ovat 

kvartsi, maasälpä ja kiilteet. Mineraalikoos-
tumus riippuu lähtökiven laadusta, ja niitä 
voidaan sen mukaan erotella: esim. graniitti-, 
dioriitti- ja syeniittigneissit. Hyvin yleisessä 
migmatiittigneississä esiintyy graniittijuonia 
[10]. Gneississä voi esiintyä paikoitellen run-
sasrakoisia osia. Rakoilu voi olla kiven suun-
tauksen mukaista tai poikittaista.

Granodioriitti,
graniittia muistuttava syväkivilaji, jossa on 
plagioklaasia enemmän kuin kalimaasälpää. 
Lisäksi on kvartsia, sarvivälkettä ja biotiittia 
[9]. Kiven rakenne ja siihen liittyvä rakoilu 
muistuttaa graniitin rakennetta.

Graniitti,
yleisin syväkivi, jota esiintyy  varsinkin Ete-
lä- ja Keski-Suomessa sekä Keski-Lapissa. 
Graniitin päämineraalit ovat kalimaasälpä, 
plagioklaasi, kvartsi ja kiille. Graniitit ovat 
väriltään vaaleita. Yleisimpiä värejä ovat 
punainen ja vaalean harmaa [9]. Graniittien 
rakoilu on kuutiollista ja säännöllistä.

Kallioperä,
kivilajeista muodostunut kiinteä, Suomessa 
useimmiten irtainten maalajien alla sijaitseva 
yhtenäinen maankamaran osa [1]. 

Kiille,
kiillemineraalit näyttävät suomumaisen 
lohkeavaisuutensa ansiosta kiiltävän tai väl-
kehtivän. Yleisiä kiillemineraaleja ovat esim. 
tumma biotiitti ja kellertävä muskoviitti [10].

Kivilaji,
kivilajiksi sanotaan luonnossa syntyneiden 
mineraalien muodostamaa kiinteää kappalet-
ta. Kivilajit voidaan luokitella niiden syntyta-
van perusteella kolmeen pääryhmään, jotka 
ovat magmakivet (syväkivet), sedimenttikivet 
(rapautumista kerrostuneet) ja metamorfiset 
kivet (toisten kivilajien muuttumistuloksia 
korkeassa lämpötilassa ja paineessa). Magma-
kivilajeja ovat mm. graniitti, dioriitti ja gabro. 
Hiekkakivi kuuluu sedimenttikiviin. Meta-
morfisia kiviä ovat esim. gneissit ja erilaiset 
liuskeet, kuten kvartsiitti, fylliitti, kiilleliuske 
ja amfiboliitti [10].
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Kiilleliuske,
saven metamorfoosissa syntynyt liuskeinen 
kivilaji, missä erilliset kiillesuonet ovat hyvin 
erotettavissa. Kiilleliuskeet koostuvat pääasi-
assa biotiitista, muskoviitista, maasälvästä ja 
kvartsista [10]. Kiilleliuskeissa päärakosuunta 
on kivilajin kulun mukainen ja sitä leikkaa 
heikompi poikittainen rakoilu.

Kvartsi,
kivilajeissa yleisesti esiintyvä maapallon le-
vinnein mineraali. Kvartsi on erittäin kestä-
vää piioksidia [10].

Liuske,
yhteisnimitys voimakkaasti suuntautuneille 
ja usein helposti laatoiksi lohkeaville meta-
morfisille kiville [10].

Maasälpä,
maasälpäryhmään kuuluu lukuisia mineraa-
leja, joita esiintyy lähes kaikissa kivilajeissa. 
Maasälpiä on kahta päätyyppiä: kalimaasälvät 
ja plagioklaasit, eli kalkkinatriummaasälvät. 
Maasälvät ovat kalium- ja natriumsilikaatteja 
[9].

Magma,
maankuoressa tai vaipassa syntynyt kivisula, 
jonka kiteytyessä magmakivilajit muodostu-
vat [10].

Metamorfoosi,
Geologinen tapahtuma, jossa kiven raken-
ne tai mineraalikoostumus, tai molemmat, 
muuttuvat deformaation tai muuttuneiden 
lämpötila- ja paineolosuhteiden vuoksi [9].
Rakoluku,
kalliossa olevien rakojen määrä ilmoitetaan 
rakojen määränä metriä kohden eli rako-
lukuna, joka vaihtelee välillä <1–10 tai sitä 
suurempi [11]. Ruhjevyöhykkeiden keskiosissa 
kallioperä on pintaosissaan muutaman met-
rin tai kymmenen metrin matkalla erittäin 
rikkonaista, missä on yli 30 rakoa metrillä. 
Kallioruhjeessa rakoluku voi olla kymmen-
kertainen ruhjeen ulkopuoliseen kallioperään 
verrattuna. Normaalia runsaampi rakoilu 
näyttäisi ulottuvan 100–200 metrin etäisyy-
delle ruhjeesta sivusuuntiin [6].

Rapakivigraniitti,
paikoitellen helposti rapautuva graniittilaji, 
joka voi sisältää runsaasti fluoridia. Kivilajille 
ovat luonteenomaisia 2–5 cm:n läpimittaiset 
pyöreähköt alkalimaasälpärakeet [64]. Rapa-
kivigraniitit murenevat helposti maastossa 
selvästi havaittavissa oleviksi kekomaisiksi 
muodostumiksi. Suomen suurimmat yhtenäi-
set rapakivialueet ovat ns. Viipurin rapakivi-
alue Kaakkois-Suomessa, Laitila, Vehmaa ja 
Ahvenanmaa.

Rikkonaisuusvyöhyke,
liikuntojen aiheuttama, tietyn jatkuvuuden 
omaava runsaasti rakoileva tai halkeamia 
käsittävä kallioperän vyöhyke [22]. Tällaisten 
vyöhykkeiden sijaintia ei aina voida päätellä 
maaston pinnanmuotojen perusteella. Niitä 
voi esiintyä ehjältäkin näyttävillä kallioalu-
eilla.

Ruhjevyöhyke,
kallioperän liikuntavyöhyke, jossa on runsas 
vyöhykkeen suuntainen rakoilu. Ruhjevyö-
hykkeen ydin on usein vettä läpäisemätöntä 
kalliosavea. Ruhjeeseen liittyvä kallion rik-
konainen vyöhyke, voi ulottua jopa 100–200 
metrin etäisyydelle ruhjeesta sivusuuntiin [5, 

6]. Ruhjeet sijaitsevat yleensä maaston alavim-
missa osissa noudatellen pitkien laaksojen 
kulkua.

Savimineraalit,
alle 0,05 mm:n läpimittaisia, suomuisesti ra-
kentuneita mineraalirakeita, jotka ovat erit-
täin lohkeavia. Savimineraaleja ovat esim. 
montmorilloniitti ja kaoliniitti [10]. Geo- ja ra-
kennusteknisessä luokituksessa savi on lajite, 
jonka raekoko on alle 0,002 mm.

Syväkivi,
plutoninen kivi, syvällä maankuoressa kitey-
tynyt (jähmettynyt) magmakivi [10].
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3  
Pohjavesi

Arteesinen pohjavesi,
paineellinen pohjavesi, jonka paine on suu-
rempi kuin ilmakehän paine, ja pohjaveden 
pinnan painetaso on maanpintaa ylempänä. 
Vettä salpaavan kerroksen läpi tehdyssä kai-
vossa vedenpinta kohoaa maanpinnan ylä-
puolelle.

Hydraulinen murtuma,
kun vedenpintaa kaivossa lasketaan nopeasti 
liian alas, kaivoa ympäröivän maan vesipin-
nan ja kaivon vesipinnan välille syntyy  suuri 
korkeusero. Tällöin ulkoinen paine työntää 
maa-ainesta pohjan kautta kaivoon ja syntyy 
hydraulinen murtuma. Kun kaivon pohja 
pääsee kerran murtumaan, syntynyt haitta 
voi olla pysyvä, vaikka ylimääräiset maat 
kaivosta poistettaisiinkin.

Hydrogeologia,
luonnontiede, joka tutkii pohjaveden ja geo-
logisen ympäristön vuorovaikutussuhteita ja 
pohjavesi-ilmiötä, erityisesti geologisten te-
kijöiden vaikutusta pohjaveden fysikaaliseen 
käyttäytymiseen ja kemialliseen koostumuk-
seen [22].

Lähde,
pohjaveden pinta yhtyy maanpintaan har-
jujen ja reunamuodostumien reunamilla tai 
maastopainanteissa moreeniselänteiden lie-
peillä. Lähteitä voi syntyä myös kallioalueilta 
purkautuvista pohjavesistä [22].

Orsivesi,
varsinaisen pohjavesiesiintymän yläpuolella, 
vettä huonosti johtavan kerrostuman päällä 
oleva vapaa pohjavesivyöhyke.

Pohjavesi,
vesi, joka täyttää maa- ja kallioperän huo-
kostilan kokonaan. Sen päävirtaussuunta on 
lähes vaakasuora ja noudattaa maan pinnan 
topografiaa. Pohjavettä kutsutaan vapaaksi 
pohjavedeksi, jos sitä ei rajoita yläpuolelta 
vettä salpaava tai heikosti sitä johtava kerros. 

Vapaata vettä sisältävä maa- tai kalliomuo-
dostuma on nimeltään vapaa akviferi [22 ].

Peitteiset pohjavesiesiintymät,
näillä esiintymillä tarkoitetaan tiiviiden, vettä 
läpäisemättömien maakerrosten, kuten savi-
en peittämien harjujen ja hiekkakerrosten alla 
olevia pohjavesiesiintymiä [19]. 

Pohjaveden pinta,
pohjaveden pinta on maankamaran vedellä 
kyllästyneen osan yläpinta. Pohjaveden pinta 
on näkyvissä mm. kaivoissa ja lähteissä.

1. Vapaa pohjaveden pinta: vettä johta-
vassa huokostilassa oleva, kyllästetyn 
ja kyllästymättömän vyöhykkeen 
rajapinta. Veden paine on pohjaveden 
pinnassa yhtä suuri, kuin ilmakehän 
paine.

2. Salpavedenpinta, paineellinen veden-
pinta: se taso, johon vedenpinta esim. 
putkessa tai kaivossa kohoaa, kun ne 
lävistävät salpaavan kerroksen ja ovat 
hydraulisessa yhteydessä esiintymään 
esim. läpäisevän putken välityksellä. 
Jos vedenpinta kohoaa maanpinnan 
yläpuolelle, puhutaan arteesisesta 
pohjaveden pinnasta, esiintymästä ja 
kaivosta. 
Sekä vapaan että salpaveden pintaa 
voidaan nimittää potentiometriseksi 
pohjaveden pinnaksi [22].

Pohjaveden muodostuminen,
1. sade- ja sulamisvesien maahan imey-

tyminen ja suotautuminen pohjavesi-
vyöhykkeeseen.

2. luonnonolosuhteissa tapahtuva rantai-
meytyminen tai muunlainen pintave-
sien maahan imeytyminen [22].

Pohjaveden muodostumisalue,
alue, jolla sade- ja sulamisvedet imeytyvät 
vähintään tyydyttävästi maanpinnan alle ja 
suotautuvat pohjavesivyöhykkeeseen. Poh-
javeden  muodostumisalueella maaperän 
pystysuora läpäisevyys maanpinnan ja poh-
javedenpinnan välillä on vähintään hieno-
hiekan vedenläpäisevyyttä vastaava. Lisäksi 
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muodostumisalueeseen lasketaan kuuluviksi 
sellaiset  kyseiseen esiintymään välittömästi 
liittyvät kallio- ja moreenialueet, jotka olen-
naisesti lisäävät muodostuvan pohjaveden 
määrää [22].

Pohjavesialue,
alue, josta todennäköisesti on saatavissa poh-
javettä vedenhankintaan. Se käsittää yleensä 
geologisin perustein määritetyn pohjaveden 
varsinaisen muodostumisalueen, johon voi 
liittyä erilaisia ja erikokoisia reuna-alueita, joi-
ta voi olla esim. kallioalueilla vaikea määritel-
lä. Pohjavesialueet jaetaan vedenhankinnan 
kannalta  tärkeisiin (luokka I ), vedenhankin-
taan soveltuviin (luokka II) ja muihin pohja-
vesialueisiin (luokka III) [22].

Pohjaveden jakaja,
pohjaveden virtauksia eri suuntiin jakava 
vyöhyke. Se voi olla vettä läpäisemätön geo-
loginen kerrostuma eli kova vedenjakaja, 
esim. kalliokynnys, tai pohjaveden itsensä 
muodostama selänne eli pehmeä, usein siir-
tyvä vedenjakaja [22].

Pohjavesiallas,
pohjavettä keräävä ja varastoiva maaston osa, 
jonka ulkopuolella voi olla muuta valuma-
aluetta. Altaan pohjavesikerrostuma voi olla 
pinnaltaan tasainen, kovera tai kupera hydro-
geologisista olosuhteista riippuen [22].

Pohjavettä ympäristöönsä purkava  
(antikliininen) esiintymä,
pohjavesi virtaa muodostumisalueeltaan, 
kuten harjuilta, ympäristöönsä ja purkau-
tuu alueen reunoilla maastoon lähteinä tai 
tihkumalla muodostaen kosteikkoja, soita, 
lähdepuroja ja -ojia. Antikliinisiä esiintymiä 
[22] ovat myös pienialaiset moreeni- ja kallio-
alueet, joilta pohjavesi purkautuu ympäris-
töönsä.

Pohjavettä ympäristöstään keräävä  
(synkliininen) esiintymä,
eroaa antikliinisestä esiintymästä pääasiassa 
siten, että se kerää vettä ympäristöstään [22]. 
Tällainen esiintymä syntyy, jos pohjaveden 

pintaa lasketaan liian alas, jolloin sen virta-
ussuunta muuttuu ympäristöstä esiintymään 
päin. Seurauksena on pohjaveden laadun 
huononeminen, mikä tulee esille yleensä 
rauta- ja mangaanipitoisuuksien nousuna 
[19]. Kallioruhjeiden pohjavesiesiintymät ovat 
luonteeltaan synkliinisiä [19].

Pohjavedenottamon suoja-alue,
pohjavedenottamon ympärille muodostettu, 
eri suojavyöhykkeisiin jaettu alue. Suojavyö-
hykkeet määritellään pohjaveden muodos-
tumisalueiden perusteella. Niille voidaan 
hakea ympäristölupaviraston vahvistus [22]. 
Yksittäisten kiinteistöjen kaivoille virallisia 
suoja-alueita ei laadita, mutta epävirallisesti 
ne voidaan laatia ja merkitä kartalle.

Pohjaveden virtauskuva,
tarkoittaa sitä mallia, jonka mukaan pohja-
vedet virtaavat ja purkautuvat pohjaveden 
muodostumisalueelta ympäristöönsä. Virta-
uksen suunta voidaan määritellä maastossa 
vähintään kolmen pohjaveden pintahavain-
non perusteella.

Pohjaveden hydrologinen virtauskuva,
Pohjavesimuodostuman yleispiirteisiä veden 
virtausolosuhteita osoittava esitys tai eri ha-
vaintoihin perustuva käsitys [22]. Pohjaveden 
virtauskuva voi olla ympäristöönsä purkava, 
eli antikliininen, tai ympäristöstään keräävä, 
eli synkliininen. 

 

LIITE 1/6
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4  
Kaivotyypit ja niiden todennäköinen veden laatu

Eri kaivotyypit on merkitty oppaan piirroksiin lyhenteillä AK, RK1-5, LK1-3, SP1-2, PK1-5.

LIITE 1/7

TYYPPI VEDEN LAATU

AK

Arteesinen kaivo, joka voi olla rengaskaivo, siiviläputkikaivo tai porakaivo. Arteesinen kaivo 
voi olla myös rengaskaivo, jonka pohjan läpi on asennettu siiviläosalla varustettu, vettä johtavaan 
maakerrokseen ulotettu, pitkä putki. Vesi nousee maan pinnan yläpuolelle, vaatii yleensä viemä-
röintiä.

RK  Rengaskaivo (kuilu- tai betonirengaskaivo)

RK1 Hyvälaatuisen pohjaveden saanti todennäköistä

RK2 Pohjaveden käyttö voi vaatia yksinkertaista käsittelyä, kuten pienten rauta- ja mangaanipitoi-
suuksien poistamista

RK3 Pohjaveden käyttö vaatii todennäköisesti käsittelyä, kuten korkeahkojen rauta- ja  mangaanipi-
toisuuksien poistamista tai muuta vaativaa monivaiheista käsittelyä

RK4 Kaivo on pohjaveden pinnan suuresta vaihtelusta johtuen osan vuotta kuiva

RK5 Kaivo on jätevesien tms. syyn vuoksi likaantunut

LK Lähdekaivo (lähteeseen tai välittömään läheisyyteen rakennettu kaivo )

LK1 Lähteen yläpuolelle rakennettu rengaskaivo

LK2 Lähteen alapuolelle rakennettu rengaskaivo

LK3 Lähteeseen rakennettu rengaskaivo

SP Siiviläputkikaivo

SP1 Kiinteistön veden hankintaa varten porakaivojen porauskalustolla tehty läpimitaltaan pieni 
siiviläputkikaivo, todennäköisesti laadultaan hyvää vettä riittävästi

SP2
Kiinteistön vedenhankintaa varten porakaivojen porauskalustolla tehty siiviläputkikaivo, toden-
näköisesti laadultaan huonoa vettä, mikä edellyttää veden raudan ja mangaanin poistamista. Vettä 
saadaan riittävästi.

PK Porakaivo (kallioporakaivo)

PK1 Hyvälaatuisen pohjaveden saanti todennäköistä, antoisuus usein pieni

PK2 Hyvälaatuisen pohjaveden saanti todennäköistä, antoisuus hyvä

PK3 Pohjaveden käyttö voi vaatia yksinkertaista käsittelyä, kuten raudan ja mangaanin poistoa, antoi-
suus hyvä

PK4 Pohjaveden käyttö vaatii todennäköisesti käsittelyä, kuten korkeahkojen rauta- ja mangaanipitoi-
suuksien poistoa tai muuta vaativaa monivaiheista käsittelyä

PK5 Kaivo on jätevesien tms. syyn takia likaantunut



102  Ympäristöopas – Kaivon paikka  | 2008

5  
Piirroksissa käytetyt värimerkinnät

Maalajimerkinnät on tehty piirroksiin väreillä Geologian tutkimuskeskuksen 
esitystavan mukaisesti:

Laji Väri RGB-arvot CMYK-arvot

Kallio Punainen 243–185–188 01–37–15–00

Moreeni Vaalean ruskea 255–191–000 00–29–91–00

Hiekka Vaalean vihreä 210–250–180 29–00–40–00

Sora Tumman vihreä 063–127–079 92–22–84–10

Siltti Keltainen 254–250–194 03–00–32–00

Savi Siniharmaa 192–247–255 26–00–04–00

Pintavesi (avovesi) Valkoinen 255–255–255 00–00–00–00

Pohjavesi Tumman sininen 051–074–151 88–77–00–00

LIITE 1/8



103Ympäristöopas – Kaivon paikka  | 2008

LIITE 2/1

Liite 2 
Kaivon paikan tutkimuslomake

sivu 1(2)
Kaivon paikan tutkimuslomake

I Lähtötiedot

A Kiinteistön tiedot:

1 Omistajan nimi

2 Kiinteistön osoite

3 Tilan nimi

Kunta (3) Kylä/K.osa (3) Tila/Tontti (4)

4 __  __  __ __  __  __ __  __  __  __

B Vesihuollon suunnittelijat ja kaivon lähtötiedot:

Suunnitelman laatijan nimi Suunnitelman pvm Ei suunnitelmaa

1 Vedenhankinta

2 Viemäröinti

3 Kaivon käyttötarkoitus talousvesi muu, mikä

4 Veden käyttötarve (litraa vuorokaudessa)

II Kaivon paikkaan liittyvät tutkimuskartat ja alueelliset selvitykset

A Selostus tutkimuksissa käytetyistä kartoista:

Karttalehtinumerot Mittakaava Julkaisuajankohta

1 Peruskartta (MML)

2 Kiinteistörekisteriotekartta (MML)

3 Maaperäkartta (GTK)

4 Kallioperäkartta (GTK)

5 Radioaktiivisuuskartta (STUK)

6 Pohjavesialuekartta (SYKE)

B Selvitys alueen vedenlaadusta, riittävyydestä ja pilaantuneista maa-alueista (PIMA) kunnan terveys- ja ympäristöviranomaisilta:

1 Alueen vedenlaadussa tai saatavuudessa esiintyneet ongelmat
ei ongelmia on ongelmia ei tiedossa ei selvitetty

2 Alueen kartoitetut PIMA-kohteet
ei kohteita on kohteita ei tiedossa ei selvitetty

C Vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston toiminta-alue laajenee kiinteistölle: vuonna__________  /ei tietoa

D Kiinteistön mahdollisuus hankkia vesi naapurista:
on mahdollista ei ole mahdollista ei selvitetty

E Alueen sadantatiedot liitteessä nro:______________ ei selvitetty

F Muut selvitykset:

Liite nro:

Liite nro:

Liite nro:

Liite nro:

Lomake nro: syke4260/08.2008

Kiinteistötunnus (3-3-4-4) __  __  __  __

Talo/Kortteli (4)
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sivu 2(2)
Kaivon paikan tutkimuslomake

III Pohjavesitutkimus
Tekijän / tutkijan nimi Pvm   Ei tehty

A Maastotarkastelu:

B Kaivoinventointi:

C Maaperätutkimus:

D Kallioperätutkimus:

E Pohjaveden pinta:

F Vesinäytteiden otto:

G Vesinäytteiden suodatus kentällä:

H Koepumppaus:

I Lähdevirtaamat:

J Jäteveden purkupaikkaselvitys:

K Muut tutkimukset:

IV Tutkimustulokset

A Maakerroksen paksuus (m): maaperän maalaji:

B Kallion etäisyys maanpinnasta (m): kallion kivilaji:

      kallion rakoluku (rakoa/m): arvio porakaivon antoisuudesta: litraa /vrk

C Pohjaveden pinnan korkeus (m): mittauksen pvm:            ei mitattu

käytetty korkeusjärjestelmä:         0-korko merkitty maastoon

D 1. vedenlaatuanalyysit tehty maastossa:         kyllä liite nro: ________ ei

2. vedenlaatuanalyysit tehty laboratoriossa:    kyllä liite nro: ________ ei

E Tutkimusten perusteella kaivosta saatava vesimäärä: litraa /vrk

F Lähdevirtaamien keskiarvo: litraa /vrk

G Kaivon rakentamista haittaavat maanalaiset esteet ja ilmakaapelit merkitty:

karttaan liite nro:_______ maastoon   ei kartoitettu

V Suositus kaivotyypiksi rengaskaivo porakaivo

muu, mikä

VI Vedenkäsittely

tarvitaan  liite nro:_______ ei tarvita

VII Kaivon tarkka paikka on määritelty ja merkitty

karttaan liite nro:_______ maastoon liite nro:_______         ei merkitty

P   __ __ __ __ __ __ __ I   __ __ __ __ __ __ __
järjestelmä:   kaista:___________________

VIII Lomakkeen laatijan allekirjoitus

Nimen selvennys Paikka Pvm

Lomake nro: syke4260/08.2008

Karttakoordinaatit ja
koordinaattijärjestelmä:
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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 

LIITE 3/6

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.
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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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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 
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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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Liite 5 
Kaivoveden analyysitulkki 
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Kaivovedenanalyysitulkki

2007

Analyysitulkin käyttö

Omasta kaivosta teetettyjen labora- •	
 toriotutkimusten analyysitulokset mer- 
 kitään kohtaan tulos/näyte (sarake B).

Analyysituloksia verrataan STM:n asetuksen mukaisiin enimmäispitoisuuksiin (sarake C) sekä  •	
 kaivoryhmän arviointeihin (sarake D).

Analyysitulkissa on kerrottu, mitä haittaa kaivoveden ominaisuuden huono laatu voi aiheuttaa  •	
 (sarake E), mitkä ovat todennäköisimmät huonon laadun aiheuttajat (sarake F) sekä mitä voidaan tehdä 
 tilanteen korjaamiseksi/parantamiseksi (sarake G).

Ehdotukset toimenpiteiksi ovat viitteellisiä ohjeita ja ryhdyttäessä toimenpiteisiin kaivoveden laadun •	
 parantamiseksi kannattaakin pyytää apua alan asiantuntijalta. 

Yksittäisiä analyysituloksia voi myös verrata kaivoveden yleiseen laatuun Suomessa (sarake H). •	
 Rengaskaivojen ja porakaivojen kaivoveden ominaisuuksista on analyysitulkissa esitetty mediaanit sekä 
 arvoväli, joille keskimmäiset 50 % tutkimustuloksista ovat osuneet eli jonka alapuolelle jää 25% kaivo- 
 vesien tutkimustuloksista ja jonka ylittää 25% tutkimustuloksista. Lähteinä näissä on käytetty  
 Valtakunnallista kaivovesitutkimusta (Korkka-Niemi  ym. 1993) sekä Tuhat kaivoa – tutkimusta  
 (Lahermo ym. 2002).  

Analyysitulkin tarkoitus

Kaivoveden analyysitulkin tarkoitus on helpottaa 
sekä  kaivonomistajaa että kaivoveden laatuasi-
oissa työskenteleviä henkilöitä kaivoveden laadun 
arvioimisessa. 

Analyysitulkki perustuu kaivoryhmän asiantuntija-
arvioon ja arviota verrataan sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön (STM) asetukseen 401/2001 talousveden 
laatuvaatimuksista ja 
 -suosituksista.

Alkuperäiset esitteet: •	
 www.ymparisto.fi > Suomen ympäristökeskus > Julkaisut > SYKEn esitteet > Kaivoveden analyysitulkki -esite 
 www.miljo.fi > Finlands miljöcentral > Publikationer > Broschyrer > Tolka brunnsvatten - analyserna rätt -broschyr 
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Kaivoveden ominaisuus STM asetuksen 401/2001 
mukainen

Millaista kaivovesi on? 
Tarvitseeko kaivo kunnostusta tai veden käsittelyä?

Miksi kaivovetesi laatua 
pitäisi parantaa?

           Tulos /
        näyte

Enimmäispitoisuus Hyvää
Kohtalaista,
mutta seuraa 

tilannetta

Huonoa / vaatii 
toimenpiteitä Haitta

I II III

Laatuvaatimukset
Escherichia coli 0 pmy/100 ml 0 - > 0 Terveydellinen

Enterokokit (suolisto-
peräiset / fekaaliset)

0 pmy/100 ml 0 - > 0 Terveydellinen

Arseeni, As 10 µg/l <1 1 - 10 >10 Terveydellinen

Fluoridi, F 1,5 mg/l <1 1 - 1,5 >1,5 Terveydellinen

Nitraatti, NO3 50 mg/l <5 5 - 25 >25 Terveydellinen

Nitraattityppi, NO3-N 11 mg/l <1 1 - 5,5 >5,5 Terveydellinen

Nitriitti, NO2 0,5 mg/l <0,01 0,01 - 0,3 >0,3 Terveydellinen

Nitriittityppi, NO2-N 0,15 mg/l <0,01 >0,09 Terveydellinen

Uraani, U 100 µg/l a <15 15 - 100 >100 Terveydellinen

Laatusuositukset
Koliformiset bakteerit 100 pmy/100 ml 0 - 10 10 - 100 >100 Terveydellinen

Alumiini, Al 200 µg/l <100 100 - 200 >200 Sameus

Ammonium, NH4 0,5 mg/l <0,05 0,05 - 0,5 >0,5 Maku, haju

Ammoniumtyppi, NH4-N 0,4 mg/l <0,04 0,04 - 0,4 >0,4 Maku, haju

Kloridi, Cl 100 mg/l b <10 10 - 25 >25 Korroosio

Mangaani, Mn 100 µg/l <50 >100 Väri, saostumat

Rauta, Fe 400 µg/l <100 100 - 400 >400 Väri, maku, saostumat

Sulfaatti, SO4 250 mg/l c <20 20 - 150 >150 Korroosio

KMnO4-luku (permanga--
naattiluku)

20 mg/l <5       5 - 20 >20 Väri, haju, maku

CODMn, O2 (kemiallinen 
hapenkulutus)

5 mg/l 1,3 1,3 - 5 >5 Väri, haju, maku

Radon, Rn 1000 Bq/l 0 - 150 >1000 Terveydellinen

Korroosio (matala pH)
Kalkkisaostumat
(korkea pH)

Sähkönjohtavuus, µS/cm 2500 µS/cm <250 >2500 Korroosio

Sähkönjohtavuus, mS/m 250 mS/m <25 25 - 250 >250 Korroosio

Sameus 1 NTU (1 FTU) <0,5 0,5 - 3 >3 Sameus

Väriluku 5 <5 5 - 20 >20 Väri

Muut
Alkaliteetti  (mmol/l) a >1,5 0,6 - 1,5 <0,6 Korroosio

Happi  (mg/l) a >3 1 - 3 < 1 Väri, haju, maku
saostumat

Kokonaiskovuus, mmol/l a  (mmol/l) a >0,5 0,3 - 0,5 <0,3 Korroosio

Kokonaiskovuus, ºdH a  (ºdH) a >3 1,8 - 3 <1,8 Korrosio

Korroosioindeksi  (>1,5 pohjoismainen 
suositus) a

>1,5 1,2 - 1,5 <1,2 Korroosio

a Raja-arvoa ei ole annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista 
ja valvontatutkimuksista

b Vesijohtomateriaalien syöpymisen ehkäisemiseksi kloridipitoisuuden tulisi olla alle 25 mg/l      
c Vesijohtomateriaalien syöpymisen ehkäisemiseksi sulfaattipitoisuuden tulisi olla alle 150 mg/l     
d Tavoitetaso

            A                                   B                                  C                                                                                       D                                                                        E                                                                                                                                   

6 - 76,5 - 9,5 d

50 - 100

0,01 - 0,09

<6 tai >9,5

250 - 2500

150 - 1000

pH 7 - 9,5

Mistä veden huono laatu aiheutuu? Miten voit parantaa 
kaivovetesi laatua?

Kaivoveden laatu Suomessa  (Arvot: Valtakunnall. kaivovesitutkimus 1990, 
GTK:n 1000:n kaivon tutkimus)

Laatuhaitan syitä
Selvitä syy ja sen 

vaatimat
korjaustoimenpiteet

mediaani Keskimäärin * mediaani Keskimäärin *

Jätevesien vaikutus, käymälät, karjanlanta (4, 1 ja 2) tai 5 0 0 0 0

Jätevesien vaikutus, karjanlanta (4, 1 ja 2) tai 5 0 0 - 1 0 0

Kallioperä 3 tai 6 0,14 0,35 0,16 1,0

Maa- ja kallioperä (rapakivi) 3 tai 6 <0,1 <0,1 - 0,2 0,37 <0,1 - 1

Lannoitus, jätevesien tai jätteiden vaikutus, karjanlanta (4 ja 1) tai 5 5,2 0,8 - 16 1,1 0,4 - 8

Lannoitus, jätevesien tai jätteiden vaikutus, karjanlanta (4 ja 1) tai 5

Lannoitus, jätevesien tai jätteiden vaikutus, hapenpuute,
karjanlanta

(4 ja 1) tai 5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Lannoitus, jätevesien tai jätteiden vaikutus, hapenpuute,
karjanlanta

(4 ja 1) tai 5

Maa- ja kallioperä 3 tai 6 0,09 0,85 0,64 13

Pintavesien vaikutus (kaivon huono kunto), karjanlanta 1 ja 2 6 0 - 34 1 0 - 4

Maa- ja kallioperä, kaivon huono kunto 1 tai/ja 3 30 <10 - 100 10 <10 - 30

Jätevesien vaikutus, vanha meren pohja, hapenpuute 1 tai 5 tai 4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Jätevesien vaikutus, vanha meren pohja, hapenpuute 1 tai 5 tai 4

Meren läheisyys, tiesuolaus, jätevesien vaikutus,
vanha merenpohja

5 tai 6 tai 3 7 3 - 15 10 4 - 21

Maa- ja kallioperä 3 20 <20 - 60 20 <20 - 100

Maa- ja kallioperä 3 180 70 - 510 130 50 - 390

Maa- ja kallioperä, vanha merenpohja 3 tai 6 16 9 - 25 17 10 - 27

Kaivon huono kunto, maaperä 1 tai 5 5 3 - 10 4 2 - 9

Kaivon huono kunto, maaperä 1 tai 5

Maa- ja kallioperä 3 tai 6 12 38 138 311

Maa- ja kallioperä 3 6,6 6,3 - 6,9 7,2 6,5 - 7,9

Maa- ja kallioperä 7 190 120 - 290 180 260 - 380

Maa- ja kallioperä 7 19 12 - 29 18 26 - 38

Kaivon huono kunto, savi, rauta, alumiini, sinkki 7 1,0 0,44 - 3,4 0,7 0,3 - 2,1

Pintavesien vaikutus (humus), maaperä (rauta, mangaani) 7 <5 <5 - 20 <5 <5 - 15

Maa- ja kallioperä 3 0,7 0,41 - 1,3 1,45 0,77 - 2,5

Tiivis maa- ja kallioperä, kaivon puutteellinen tuuletus 1 tai 3

Maa- ja kallioperä 3 0,65 0,4 - 0,97 0,67 0,46 - 1

Maa- ja kallioperä 3

Maa- ja kallioperä 3 1,32 3,35

* Keskimääräiset pitoisuudet Suomessa 
(keskimmäiset 50 % kaivovesistä 
sijoittuu tälle välille)

Korjaustoimenpiteet: 1 Kaivon kunnostus    
2 Kaivon desinfiointi    
3 Veden käsittely    
4 Likaavan toiminnon siirtäminen
5 Uusi kaivon paikka    
6 Vedenhankinta muualta
7 Etsi kohonneen arvon aiheuttaja muista ominaisuuksista 

                                                                      F                                                                        G                                                                                                          H                                            
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LIITE 5/3

Kaivoveden ominaisuus STM asetuksen 401/2001 
mukainen

Millaista kaivovesi on? 
Tarvitseeko kaivo kunnostusta tai veden käsittelyä?

Miksi kaivovetesi laatua 
pitäisi parantaa?

           Tulos /
        näyte

Enimmäispitoisuus Hyvää
Kohtalaista,

mutta seuraa 
tilannetta

Huonoa / vaatii 
toimenpiteitä Haitta

I II III

Laatuvaatimukset
Escherichia coli 0 pmy/100 ml 0 - > 0 Terveydellinen

Enterokokit (suolisto-
peräiset / fekaaliset)

0 pmy/100 ml 0 - > 0 Terveydellinen

Arseeni, As 10 µg/l <1 1 - 10 >10 Terveydellinen

Fluoridi, F 1,5 mg/l <1 1 - 1,5 >1,5 Terveydellinen

Nitraatti, NO3 50 mg/l <5 5 - 25 >25 Terveydellinen

Nitraattityppi, NO3-N 11 mg/l <1 1 - 5,5 >5,5 Terveydellinen

Nitriitti, NO2 0,5 mg/l <0,01 0,01 - 0,3 >0,3 Terveydellinen

Nitriittityppi, NO2-N 0,15 mg/l <0,01 >0,09 Terveydellinen

Uraani, U 100 µg/l a <15 15 - 100 >100 Terveydellinen

Laatusuositukset
Koliformiset bakteerit 100 pmy/100 ml 0 - 10 10 - 100 >100 Terveydellinen

Alumiini, Al 200 µg/l <100 100 - 200 >200 Sameus

Ammonium, NH4 0,5 mg/l <0,05 0,05 - 0,5 >0,5 Maku, haju

Ammoniumtyppi, NH4-N 0,4 mg/l <0,04 0,04 - 0,4 >0,4 Maku, haju

Kloridi, Cl 100 mg/l b <10 10 - 25 >25 Korroosio

Mangaani, Mn 100 µg/l <50 >100 Väri, saostumat

Rauta, Fe 400 µg/l <100 100 - 400 >400 Väri, maku, saostumat

Sulfaatti, SO4 250 mg/l c <20 20 - 150 >150 Korroosio

KMnO4-luku (permanga--
naattiluku)

20 mg/l <5       5 - 20 >20 Väri, haju, maku

CODMn, O2 (kemiallinen 
hapenkulutus)

5 mg/l 1,3 1,3 - 5 >5 Väri, haju, maku

Radon, Rn 1000 Bq/l 0 - 150 >1000 Terveydellinen

Korroosio (matala pH)
Kalkkisaostumat
(korkea pH)

Sähkönjohtavuus, µS/cm 2500 µS/cm <250 >2500 Korroosio

Sähkönjohtavuus, mS/m 250 mS/m <25 25 - 250 >250 Korroosio

Sameus 1 NTU (1 FTU) <0,5 0,5 - 3 >3 Sameus

Väriluku 5 <5 5 - 20 >20 Väri

Muut
Alkaliteetti  (mmol/l) a >1,5 0,6 - 1,5 <0,6 Korroosio

Happi  (mg/l) a >3 1 - 3 < 1 Väri, haju, maku
saostumat

Kokonaiskovuus, mmol/l a  (mmol/l) a >0,5 0,3 - 0,5 <0,3 Korroosio

Kokonaiskovuus, ºdH a  (ºdH) a >3 1,8 - 3 <1,8 Korrosio

Korroosioindeksi  (>1,5 pohjoismainen 
suositus) a

>1,5 1,2 - 1,5 <1,2 Korroosio

a Raja-arvoa ei ole annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista 
ja valvontatutkimuksista

b Vesijohtomateriaalien syöpymisen ehkäisemiseksi kloridipitoisuuden tulisi olla alle 25 mg/l      
c Vesijohtomateriaalien syöpymisen ehkäisemiseksi sulfaattipitoisuuden tulisi olla alle 150 mg/l     
d Tavoitetaso

            A                                   B                                  C                                                                                       D                                                                        E                                                                                                                                   

6 - 76,5 - 9,5 d

50 - 100

0,01 - 0,09

<6 tai >9,5

250 - 2500

150 - 1000

pH 7 - 9,5

Mistä veden huono laatu aiheutuu? Miten voit parantaa 
kaivovetesi laatua?

Kaivoveden laatu Suomessa  (Arvot: Valtakunnall. kaivovesitutkimus 1990, 
GTK:n 1000:n kaivon tutkimus)

Laatuhaitan syitä
Selvitä syy ja sen 

vaatimat
korjaustoimenpiteet

mediaani Keskimäärin * mediaani Keskimäärin *

Jätevesien vaikutus, käymälät, karjanlanta (4, 1 ja 2) tai 5 0 0 0 0

Jätevesien vaikutus, karjanlanta (4, 1 ja 2) tai 5 0 0 - 1 0 0

Kallioperä 3 tai 6 0,14 0,35 0,16 1,0

Maa- ja kallioperä (rapakivi) 3 tai 6 <0,1 <0,1 - 0,2 0,37 <0,1 - 1

Lannoitus, jätevesien tai jätteiden vaikutus, karjanlanta (4 ja 1) tai 5 5,2 0,8 - 16 1,1 0,4 - 8

Lannoitus, jätevesien tai jätteiden vaikutus, karjanlanta (4 ja 1) tai 5

Lannoitus, jätevesien tai jätteiden vaikutus, hapenpuute,
karjanlanta

(4 ja 1) tai 5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Lannoitus, jätevesien tai jätteiden vaikutus, hapenpuute,
karjanlanta

(4 ja 1) tai 5

Maa- ja kallioperä 3 tai 6 0,09 0,85 0,64 13

Pintavesien vaikutus (kaivon huono kunto), karjanlanta 1 ja 2 6 0 - 34 1 0 - 4

Maa- ja kallioperä, kaivon huono kunto 1 tai/ja 3 30 <10 - 100 10 <10 - 30

Jätevesien vaikutus, vanha meren pohja, hapenpuute 1 tai 5 tai 4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Jätevesien vaikutus, vanha meren pohja, hapenpuute 1 tai 5 tai 4

Meren läheisyys, tiesuolaus, jätevesien vaikutus,
vanha merenpohja

5 tai 6 tai 3 7 3 - 15 10 4 - 21

Maa- ja kallioperä 3 20 <20 - 60 20 <20 - 100

Maa- ja kallioperä 3 180 70 - 510 130 50 - 390

Maa- ja kallioperä, vanha merenpohja 3 tai 6 16 9 - 25 17 10 - 27

Kaivon huono kunto, maaperä 1 tai 5 5 3 - 10 4 2 - 9

Kaivon huono kunto, maaperä 1 tai 5

Maa- ja kallioperä 3 tai 6 12 38 138 311

Maa- ja kallioperä 3 6,6 6,3 - 6,9 7,2 6,5 - 7,9

Maa- ja kallioperä 7 190 120 - 290 180 260 - 380

Maa- ja kallioperä 7 19 12 - 29 18 26 - 38

Kaivon huono kunto, savi, rauta, alumiini, sinkki 7 1,0 0,44 - 3,4 0,7 0,3 - 2,1

Pintavesien vaikutus (humus), maaperä (rauta, mangaani) 7 <5 <5 - 20 <5 <5 - 15

Maa- ja kallioperä 3 0,7 0,41 - 1,3 1,45 0,77 - 2,5

Tiivis maa- ja kallioperä, kaivon puutteellinen tuuletus 1 tai 3

Maa- ja kallioperä 3 0,65 0,4 - 0,97 0,67 0,46 - 1

Maa- ja kallioperä 3

Maa- ja kallioperä 3 1,32 3,35

* Keskimääräiset pitoisuudet Suomessa 
(keskimmäiset 50 % kaivovesistä 
sijoittuu tälle välille)

Korjaustoimenpiteet: 1 Kaivon kunnostus    
2 Kaivon desinfiointi    
3 Veden käsittely    
4 Likaavan toiminnon siirtäminen
5 Uusi kaivon paikka    
6 Vedenhankinta muualta
7 Etsi kohonneen arvon aiheuttaja muista ominaisuuksista 

                                                                      F                                                                        G                                                                                                          H                                            
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Mitä kaivovedestä kannattaa tutkia

Kaivovedelle tehdään 3 vuoden välein suppeammat tutkimukset ja 6 vuoden välein laajemmat tutkimukset.

Ennen uuden kaivon käyttöönottoa tai jos veden epäillään aiheuttavan terveyshaittaa tai jos veden väri, 
maku tai haju on muuttunut, on syytä teetättää laajemmat tutkimukset. Myös kiinteistön osto- ja myyntiti-
lanteessa, raskausaikana ja harkittaessa vedenkäsittelylaitteen hankintaa kannattaa teetättää laajemmat 
tutkimukset.

3 vuoden välein 
suppeammat 
tutkimukset

Bakteerien määrä (E.coli, suolistoperäiset 
enterokokit ja koliformiset bakteerit)
pH
sähkönjohtavuus
sameus 
permanganaattiluku
väri 
rauta ja 
typpiyhdisteet (nitraatti, nitriitti ja 
ammonium)

6 vuoden välein 
laajemmat   
tutkimukset

Edellisten lisäksi 
alkaliteetti 
kovuus 
happi
sulfaatti 
mangaani 
kloridi ja 
fluoridi	
sekä kallioporakaivoista radon 
uraani ja arseeni

Mikäli alueella on veden laadun riskitekijöitä, kannattaa kysyä tarkempia ohjeita paikalliselta ympäristö- 
tai terveydensuojeluviranomaiselta.

LIITE 5/4
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LIITE 6/1

Liite 6  
Kaivojen tyyppipiirustukset  
 

Ympäristöhallinnon lisäksi muun muassa 
Rakennustietosäätiö RTS, laitetoimittajat ja 
monet kunnat ovat julkaisseet omia ohjepii-
rustuksiaan. Ympäristöhallinnon ohjeet ovat 
muistilista hyvästä rakentamistavasta. Malli-
piirrokset eivät ole yksinään riittävä vesihuol-
lon suunnitelma, vaan kiinteistölle täytyy 
aina pätevän suunnittelijan laatia kiinteistöön 
sidottu yksityiskohtainen suunnitelma.

Ympäristöhallinnon kaivojen mallipiirus-
tukset on piirretty AutoCAD -ohjelmalla. 
Tiedostot on tallennettu sekä dwg- että pdf 
-tiedostoiksi. Piirustukset ovat mustavalkeita. 

DWG -tiedostojen avaamiseen ja muokkaa-
miseen tarvitaan selaimen lisäksi joko CAD 
-ohjelma tai dwg -tiedostojen katseluohjelma. 
Pdf -tiedostot eivät ole muokattavia tiedosto-
ja. Alkuperäiset pdf -tiedostot ovat joko A3- 
tai A4-sivun kokoisia. Tiedostot voidaan avata 
esimerkiksi internetistä ilmaiseksi saatavalla 
Adobe Acrobat Reader -ohjelmalla. Liitteessä 
esitetyt mallipiirrokset on pienennetty koosta 
A3 kokoon B5.

Seuraavassa on esitetty ympäristöhallin-
non Internet-sivustolta löytyvät kaivojen 
tyyppipiirustustiedostot.  

Lähde: 
Suomen ympäristökeskus (SYKE). Mallipiirustustiedostot. www.ymparisto.fi > Vesivarojen käyttö >  

Vesihuolto > Haja-asutuksen vesihuollon mallipiirustukset > Mallipiirustustiedostot. (Viitattu 28.7.2008)

Lomakkeen nimi Lomakkeen  
numero Tiedostot Päivämäärä

Rengaskaivo  
imupumpulla syke4301

syke4301.dwg 
syke4301_a3.pdf 
syke4301_a4.pdf

 
21.5.2007 

Rengaskaivo  
uppopumpulla syke4302

syke4302.dwg 
syke4302_a3.pdf 
syke4302_a4.pdf

24.5.2007

Porakaivo  
ejektoripumpulla ja huoltokaivolla syke4304

syke4304.dwg 
syke4304_a3.pdf 
syke4304_a4.pdf

21.7.2006

Porakaivo  
uppopumpulla ja huoltokaivolla syke4305

syke4305.dwg 
syke4305_a3.pdf 
syke4305_a4.pdf

21.7.2006

Porakaivo  
uppopumpulla ilman huoltokaivoa syke4310

syke4310.dwg 
syke4310_a3.pdf 
syke4310_a4.pdf

21.7.2006
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Mallipiirros on pienennetty koosta A3 kokoon B5.
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Mallipiirros on pienennetty koosta A3 kokoon B5.
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Mallipiirros on pienennetty koosta A3 kokoon B5.
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Mallipiirros on pienennetty koosta A3 kokoon B5.
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Mallipiirros on pienennetty koosta A3 kokoon B5.

LIITE 6/6



139Ympäristöopas – Kaivon paikka  | 2008

LIITE 7/1

ASIAKIRJAMALLI

RT 80323

elokuu 2007
1(9)

KAIVOSOPIMUS

Tämä sopimuslomake on tarkoitettu käytettäväksi sovittaessa rengas− tai
porakaivon rakentamisesta tai kunnostamisesta. Sovittava toimenpide valitaan
rastittamalla oikea vaihtoehto. Lomake täytetään tarpeellisilta osin. 
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1  KAIVON KÄYTTÖTARKOITUS

Talousvesikaivo

muu, mikä

2  TOIMENPIDE

Porakaivon rakentaminen Rengaskaivon rakentaminen

Porakaivon kunnostaminen Rengaskaivon kunnostaminen

3  KOHDE

Kiinteistön tiedot Kunta Kylä/Kaup. osa Talo/Kortteli Tila/Tontti

Kaivon osoite

Karttakoordinaatit ja
koordinaattijärjestelmä 

P I Järjestelmä

4  SOPIJAPUOLET

Tilaaja

Nimi

Osoite

Henkilötunnus/Y−tunnus

Puhelin

Sähköposti

Tilaajan edustaja 

Tilaaja on kiinteistönomistaja. toimii omistajan valtuuttamana (valtakirja liitteenä).

Urakoitsija

Nimi

Osoite

Y−tunnus

Urakoitsijan yhteyshenkilö

Puhelin

Sähköposti

Liite 7 
Kaivosopimuksen asiakirjamalli (Lähde: www.rakennustieto.fi)
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RT 80323 Kaivosopimus 2

5   LÄHTÖTIEDOT

Urakkaan kuulumattomista lähtötietojen selvittämisestä sovitaan tilaajan ja urakoitsijan kesken erikseen.

Kaivon paikalla tehdyt selvitykset (5.1) ja suunnitelmat (5.2) liitetään sopimukseen. 

5.1 Kaivon paikka

Selvitysten (T = tehty, U = sisältyy urakkaan, E = ei tehty) osalta rastitetaan (X) oikea vaihtoehto, täytetään tekijän ja
selvitysajankohdan tiedot. 

5.1.1 Kaivon tiedot T U E Tekijä Pvm Huom.

A Kaivon sijainti on merkitty maastoon

B Vesijohtojärjestelmän kuntotutkimus kaivolta
rakennuksiin 

C Kaivon rakenteiden kuntotutkimus

D Muut tiedot kaivosta

    Kaivon paikasta ja pohjaveden esiintymisestä, laadusta ja riskitekijöistä seuraavat selvitykset

5.1.2 Yleiset ja alueelliset selvitykset T U E Tekijä Pvm Huom.

E Karttatarkastelu

F Alueellinen vedenlaatu

G Vedenkäyttötarve

H Kiinteistön kuntoarvio

I Terveystarkastajan lausunto

J Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto

K Muut selvitykset

5.1.3 Pohjavesitutkimus

L Maastotarkastelu

M Maaperätutkimus

N Pohjaveden pinnan korkeus

O Veden tuotto koepumppauksessa 

P Lähdevirtaama 

Q Vesinäytteet tutkimuspisteistä 

R Vesinäyte tutkitulta kaivon paikalta
       (analysoidaan laboratoriossa)

S Veden käsittelytarve ja −tapa

T Jätevesijärjestelmä ja 
purkupaikkaselvitys 

U  Muut tutkimukset kaivon paikalta

5.2 Suunnitelmat

5.2.1 Kiinteistön vesi− ja viemäröintisuunnitelmat

Vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston toiminta−alue laajenee kiinteistölle vuonna Ei tiedossa

Kiinteistön vesi− ja viemäröintisuunnitelmat (pvm, laatija)

Maanalaiset esteet ja ilmakaapelit on merkitty maastoon suunnitelmaan, liite nro

5.2.2 Kaivon rakennesuunnitelmat

Kaivosta on laadittu rakennesuunnitelmat Kyllä liite nro Ei

Rakennesuunnitelmat on laatinut tilaaja urakoitsija muu

Kaivon rakennesyvyydeksi on arvioitu tutkittu m.

Pumpun/pohjaventtiilin/ejektorin upotussyvyydeksi on arvioitu tutkittu m.

LIITE 7/2



141Ympäristöopas – Kaivon paikka  | 2008

ASIAKIRJAMALLI

RT 80323 Kaivosopimus 3

5.2.3 Pumpun ja painesäiliön tiedot

Pumppu (merkki, tyyppi, teho, nostokorkeus, kytkentätiedot)

Painesäiliö (merkki, tyyppi, tilavuus, painesäädin/painekatkaisin)

6 URAKAN SISÄLTÖ

6.1 Rakennus− ja kunnostustyö

Taulukkoon rastitetaan (X) urakkahintaan sisältyvät työt. Urakkahintaan sisältyvistä töistä ei merkitä yksikköhintaa. 
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 22 %.

Työlaji Sisältyy
urakkaan

Urakkahinta
euroa

Yksikköhinta
euroa/yks.

Määräarvio Muu hinnoitteluperuste

A MAANRAKENNUSTYÖT

1 Raivaustyöt

2 Kaivon paikan maankaivu

3 Louhinta (kohta 8.3)

4 Maankaivu kaivolta rakennuksille

5 Kaivannon tuenta

6 Massojen siirto ja sijoittaminen

7 Täyttötyöt kaivon paikalla

8 Johtokaivannon savisulku

9 Täyttötyöt kaivolta rakennuksille

10 Kaivannon viimeistelytyöt

11 Nurmetus ja istutukset

12 Vanhan kaivon käytöstä poistaminen 

13 Muut maanrakennustyöt

A YHTEENSÄ

B PORAUS, RENKAIDEN
ASENTAMINEN JA   KAIVON
PUHDISTUS

Sisältyy
urakkaan

Urakkahinta
euroa

Yksikköhinta
euroa/yks.

Määräarvio Muu hinnoitteluperuste

1 Suojaputkiporaus  

2 Kallioporaus

3 Suojaputken tiivistys kallioon

4 Vesipainehalkaisu 

5 Eristysputkitus 

6 Rengaskaivon vesipesän rakentaminen

7 Rengaskaivon renkaiden asentaminen 

8 Renkaiden tiivistäminen

9 Huoltokaivon renkaiden asennus 

10 Huoltokaivon salaojitus ja viemäröinti 

11 Koe− ja puhdistuspumppaus 

12 Lisäpuhdistuspumppaus 

13 Kaivon roudaneristys 

14 Kaivon tuuletus

15 Kaivon puhdistus 

16 Muut työt 

B YHTEENSÄ

LIITE 7/3
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C PUTKIASENNUKSET Sisältyy 
urakkaan

Urakkahinta
euroa

Yksikköhinta 
euroa/yks.

Määräarvio Muu hinnoitteluperuste

1 Pumpun, ejektorin tai pohjaventtiilin
asennus

2 Vesijohto kaivon sisällä kaivon
läpivientiin

3 Kaivon läpivienti tiivistyksineen

4 Vesijohto kaivolta rakennukseen

5 Painesäiliön asentaminen ja esipaineen
pumppaus 

6 Kuivakäyntisuojan asentaminen 

7 Vedenkäsittelylaitteet 

8 Putkiston huuhtelu ja koeponnistus

9 Lämminvesivaraajan asennus 

10 Muut putkiasennukset 

C  YHTEENSÄ

D SÄHKÖASENNUKSET (kohta 8.3) Sisältyy
urakkaan

Urakkahinta
euroa

Yksikköhinta
euroa/yks.

Määräarvio Muu hinnoitteluperuste

1 Pumpun kaapelointi kaivossa

2 Kaapelointi vesijohtokaivannossa

3 Kaapelointi rakennuksessa 

4 Painesäätimen asennus ja kytkeminen

5 Kuivakäyntisuojan kytkeminen

6 Muut sähköasennukset

D YHTEENSÄ

E KAIVON DESINFIOINTI 
 

F MUUT TYÖT

RAKENNUS− JA KUNNOSTUSTYÖ

A−F YHTEENSÄ
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6.2  Tarvikkeet

Taulukkoon merkitään tarvikkeiden hankintavastuu (X) ja määrä. Tarvittaessa käytetään erillistä liitettä.
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 22 %.

Nimike Tilaaja Urakoitsija Määrä Erittely liitteellä nro

1 Pumppu varusteineen (kohta 5.2.3)

2 Vesijohdot varusteineen

3 Painesäiliö varusteineen (kohta 5.2.3)

4 Vedenkäsittelylaitteisto varusteineen

5 Betoniosat

   5.1 Pohjarengas

   5.2 Kaivon renkaat

   5.3 Kansisto

6 Täyttömaa−ainekset (kaivon ulkopuoli)

   6.1 Hiekat

   6.2 Sorat

   6.3 Savi

   6.4 Multa

7 Vedenkäsittelymassat (kaivon sisäpuoli) 

   7.1 Kalkkikivi

   7.2 Suodatinsora

   7.3 Suodatinhiekka

8 Routasuojaus

   8.1 Lämmityskaapeli

   8.2 Routasuojauslevy 

   8.3 Routasuojausmatto

9 Porareiän suojaputki

10 Porareiän eristysputki 

11 Suojaputken tiivistys kallioon

12 Kaivon syvennys−/siiviläputki

13 Desinfiointiaineet

14 Muut tarvikkeet

Urakoitsijan hankkimien tarvikkeiden hinta yhteensä euroa (sis. alv 22 %)

6.3 Muut kulut Peruste euroa (sis. alv 22 %)

1 Koneiden siirtokulut 

2 Muut matkakorvaukset

3 Rahdit

4 Urakoitsijan odotusaika

5 Suunnittelukulut

6 Konsulttikulut

7 Hallinnolliset tehtävät ja työnjohtokulut

8 Vesinäytteiden ottaminen

9 Vesinäyteanalyysi

10 Muut, eriteltynä liite nro

Muut kulut yhteensä euroa (sis. alv 22 %)
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6.4 Työsuoritusta palvelevat järjestelyt

Taulukkoon merkitään (X) toimenpiteen suorittaja. Urakoitsijalla ei ole oikeutta periä erillistä korvausta sen vastuulle tässä
merkittyjen toimenpiteiden suorittamisesta, ellei asiasta ole sovittu kohdassa 6.1 F Muut työt. 

Järjestelyt Tilaaja Urakoitsija Huom!

1 Esteetön kulkuyhteys ja työskentelyalue kaivon rakennuspaikalle

2 Lumityöt 

3 Maanalaisten esteiden (kaapelit, johdot, salaojat jne.)
merkitseminen

4 Työmaasähkö

5 Massojen siirto ja sijoittaminen tilaajan osoittamaan paikkaan

6 Jätteiden käsittely ja poiskuljetus

7 Ympäristön suojaaminen ja −hoito

8 Vartiointi

9 Työturvallisuus

10 Muut järjestelyt, joista on sovittu

6.5 Koe− ja puhdistuspumppaus porakaivolle

Kun tarvittava vedentuotto on löydetty, urakoitsija tekee vähintään 24 tunnin koe− ja puhdistuspumppauksen, jonka yhteydessä
myös vedentuotto mitataan. Jos tilaaja haluaa pumppausta jatkettavan pidempään, ylimenevältä ajalta veloitetaan kohdan 6.1 B
12 Lisäpuhdistuspumppaus mukaisesti. Puhdistuspumppauksella tarkoitetaan rakentamisesta aiheutuneen hienoaineksen
poistamista kaivovedestä.

6.6 Koe− ja puhdistuspumppaus rengaskaivolle

Kaivon rakenteiden valmistuttua ja pohjaveden pinnan vakiinnuttua kaivossa,  hienoaines poistetaan pumppaamalla vettä pois
kaivosta viisi kertaa kaivon vesitilavuuden verran pienitehoisella pumpulla. Pumppauksen aikana vedenpinta saa alentua
korkeintaan 1/3 vesikorkeudesta, kuitenkin enintään 1 metrin. Jos kaivon tuotto on suuri, 10 m3 vesimäärän poisto riittää.
Pumppauksen aikana tarkastetaan, etteivät rengassaumat vuoda. Jos tilaaja haluaa pumppausta jatkettavan pidempään,
veloitetaan ylimenevältä ajalta kohdan 6.1 B 12 Lisäpuhdistuspumppaus mukaisesti. Puhdistuspumppauksella tarkoitetaan
rakentamisesta aiheutuneen hienoaineksen poistamista kaivovedestä. 

6.7 Vesinäytteet

Ennen kaivon talousvesikäyttöönottoa tilaajan tulee selvittää kaivoveden mikrobiologinen laatu. Suppea tutkimus voidaan tehdä
aikaisintaan kahden viikon kuluttua (2 vko) kaivon rakentamisesta. Laaja tutkimus otetaan aikaisintaan puolen vuoden käytön
jälkeen. Talousveden laatuvaatimukset koskevat talousvettä siinä kohdassa, jossa vesi otetaan käyttöön (8.4 Veden laatu).

Vesinäytteiden ottamisesta ja toimittamisesta laboratoriotutkimuksiin vastaa  

tilaaja urakoitsija muu

Jos vesinäytteen ottamisesta vastaa joku muu kuin tilaaja, sovitaan seuraavaa:

Vesinäyte otetaan kaivosta putkistosta hanasta

Vesinäytteenottaja on sertifioitu Kyllä Ei

Laboratorion nimi ja toimipaikka 

Luettelo analysoitavista muuttujista on liitteessä nro 

Muut toimenpiteet veden laadun arvioimiseksi

6.8 Lisä− ja muutostyöt

Lisä− ja muutostöistä sovitaan kirjallisesti erikseen. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 22 %. 

Konetuntihinta

Miestyöhinta

Muut työt
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6.9 Urakan suoritusaika

Urakoitsijalla on oikeus aloittaa rakennustyöt rakennuskohteessa (päivämäärä)

Töiden on oltava hyväksytysti valmiina viimeistään (päivämäärä)

Urakan suorittamisesta on sovittu lisäksi seuraavaa

7 HINTA JA SEN MAKSAMINEN

7.1 Hinta

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 22 %.

Rakennus− ja kunnostustyö (kohdasta 6.1) euroa

Tarvikkeet (kohdasta 6.2) euroa

Muut kulut (kohdasta 6.3) euroa

Hinta yhteensä euroa

7.2 Veloitusperusteet 

A  Kokonaishinta 

Kokonaishintaan sisältyvät urakoitsijan tehtäväksi sovitut rakennus− ja kunnostustyöt, kaikki urakoitsijan
hankittavaksi sovitut aineet, tarvikkeet ja vesinäyte. Kohdat 5...6.7  

B  Laskutyöhinta 

Laskutyöhinta määräytyy sopimuksen mukaan tehdyn työn, mitattujen määrien ja kohdassa 6 mainittujen
yksikköhintojen perusteella.

Urakoitsijan antama hinta−arvio on (täytetään kohta 7.1)

sitova hinta−arvio. Urakoitsija saa ylittää hinta−arvion enintään %.

suuntaa−antava hinta−arvio; ei sido urakoitsijaa.

enimmäishinta.

urakoitsija ei anna hinta−arviota.

C Muu hinnoitteluperuste

7.3 Maksuehdot

Tilaaja suorittaa urakoitsijalle korvauksen työn suorittamisesta

yhdessä erässä, kun työ on kokonaisuudessaan loppuun suoritettu ja työn tulos on luovutettu tilaajalle.

useammassa erässä seuraavan maksuerätaulukon mukaisesti.

Maksuerätaulukon maksuerät sisältävät arvonlisäveron 22 %.

Maksuerän
numero

Maksuerä 
euroa

Työvaihe/materiaalitoimitus, jonka jälkeen maksuerä voidaan laskuttaa.
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Yllä olevaan taulukkoon tehdyistä merkinnöistä huolimatta maksuerätaulukon tulee vastata enintään urakoitsijan suorituksen
kulloistakin arvoa. Urakkahinnan viimeiseksi maksueräksi tulee jättää vähintään 10 % urakkahinnasta ja se saa erääntyä
maksettavaksi vasta, kun kaikki sopimuksen mukaiset työt on tehty ja tilaajalla on ollut kohtuullinen mahdollisuus työn tuloksen
tarkastamiseen, normaalisti 14 vuorokauden kuluttua siitä, kun valmis työn tulos on luovutettu tilaajalle. Jos työn suorittaminen
estyy muusta kuin urakoitsijasta johtuvasta syystä muutoin kuin tilapäisesti, urakoitsijalla on oikeus maksuerätaulukosta poiketen
laskuttaa tilaajaa täytetyn urakkasuorituksen arvoa vastaavasti.

Urakoitsijalla on oikeus laskuttaa maksuerä, kun maksuerätaulukossa määritelty työvaihe on asianmukaisesti suoritettu tai
materiaalierä on asennettu.

Maksuerät erääntyvät maksettavaksi (ei alle seitsemän päivää) kuluessa siitä, kun maksuerän laskutusedellytykset ovat 

täyttyneet ja urakoitsija on lähettänyt sitä koskevan laskun. Edellä mainittu aika lasketaan laskun lähettämispäivää seuraavasta
päivästä.  Eräpäivä tulee merkitä erikseen kuhunkin laskuun.  Viivästyneestä maksusta urakoitsijalla on oikeus periä korkolain  4
§:n (633/1982) mukainen viivästyskorko. Laskuissa on esitettävä tehtyjen työtuntien määrä, käytetyt tarvikkeet ja hinnat sisältäen
voimassaolevan arvonlisäveron.  

8 MUUT SOPIMUSASIAT

8.1 Tilaajan velvollisuudet

Tilaajan on huolehdittava niiden urakkasuoritusta palvelevien järjestelyjen toteuttamisesta, jotka on sovittu hänen
velvollisuudekseen (Kohta 6.4 Työsuoritusta palvelevat järjestelyt). Tilaajan tulee varmistaa, että urakoitsija pääsee aloittamaan
työnsä sovittuna aikana ja urakoitsijalla on esteetön pääsy työmaalle. Urakoitsijalla on oikeus laskuttaa yli 1 tunnin ylittävältä
odotusajalta (Muut kulut 6.3.4 Urakoitsijan odotusaika).

8.2 Urakoitsijan suoritusvelvollisuus

Urakoitsija sitoutuu urakkahintaa vastaan tekemään kaikki urakkasopimuksen ja muiden sopimuksessa mainittujen asiakirjojen
työt ja toimenpiteet, tekemään tarvittavat aine− ja tarvikehankinnat ja luovuttamaan työn tuloksen sopimusasiakirjojen mukaisesti
tehtynä valmiina tilaajalle. Urakoitsijan on suoritettava työnsä ammattitaidolla ja huolellisesti. Käytettävät laitteet ja materiaalit
eivät saa aiheuttaa veden laadun muuttumista kohdan 1 (Kaivon käyttötarkoitus) soveltumattomaksi. 

Urakoitsijan tulee vastata hankkimiensa aliurakoitsijoiden työstä ja aikataulujen yhteensovittamisesta. 

Urakoitsija toimittaa tilaajalle valmiin kaivon rakennetiedot (esim. poraustodistus, mallipiirustus) ja kaivon käyttö− ja huolto−
ohjeen ennen viimeisen laskutuserän toimittamista.

8.3 Työmaan turvallisuus ja luvat

VNp 629/1994 3§ 1 mom. Rakennushankkeessa on rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan
yhdessä ja kukin osaltaan huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muillekaan työn
vaikutuspiirissä oleville henkilöille.

Kaivoa rakennettaessa ja huollettaessa on erityisesti otettava huomioon tukehtumis−, putoamis− ja sortumavaarat. Henkilön
työskennellessä kaivossa on maan pinnalla oltava valvova apuhenkilö ja työskentelijällä turvavaljaat, turvaköysi ja −kypärä.
Riittävän hengitysilman saanti kaivossa varmistetaan esim. siirtämällä ilmaa kaivoon puhaltimen avulla koko kaivossa
työskentelyn ajan.

Luvanvaraisten töiden osalta tulee tilaajan varmistua siitä, että töiden suorittajalla voimassaolevat luvat ja pätevyydet.
Luvanvaraisia töitä ovat mm. louhinta−, sähkö− ja tulityöt.

8.4 Veden laatu

Urakoitsija ei anna vedenlaadulle takuuta. Vedenkäsittelyn tarve arvioidaan erikseen laajan tutkimuksen perusteella aikaisintaan
puolen vuoden kuluttua kaivon rakentamisesta. Vedenkäsittelylaitteisto valitaan laajan tutkimuksen tulosten perusteella. Ennen
veden käyttöönottoa on tilaajan varmistuttava siitä että vesi on laadultaan talousvedeksi soveltuvaa. Vesinäytteiden ottamisesta
sovitaan kohdassa 6.7 Vesinäytteet.

Suppea tutkimus sisältää ainakin seuraavat vedenlaatu parametrit: Bakteerien määrä (E.coli, suolistoperäiset
enterokokit ja koliformiset bakteerit), pH, sähkönjohtavuus, sameus, permanganaattiluku, väri, rauta ja typpiyhdisteet
(nitraatti, nitriitti ja ammonium).

Laaja tutkimus sisältää ainakin seuraavat vedenlaatu parametrit: Bakteerien määrä (E.coli, suolistoperäiset enterokokit
ja koliformiset bakteerit), pH, sähkönjohtavuus, sameus, permanganaattiluku, väri, rauta, typpiyhdisteet (nitraatti,
nitriitti ja ammonium), alkaliteetti, kovuus, happi, sulfaatti, mangaani, kloridi ja fluoridi.

Lisäksi porakaivosta analysoidaan tutkimuksen yhteydessä arseeni−, fluoridi−, radon− ja uraanipitoisuus.

Talousvedenlaadun tulee täyttää sosiaali− ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 vaatimukset.
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8.5 Takuuaika 

Urakoitsija antaa tekemälleen kaivolle vedentuottotakuun. Vedentuottotakuu perustuu pohjanvedenpinnan korkeuden
keskimääräiseen vaihteluun. Takuu ei koske vedenlaatua. Yksittäinen kotitalous tarvitsee vettä noin 1 000 litraa/vuorokausi tai
150 litraa/henkilö/vuorokausi.
Urakoitsija vastaa kuitenkin siitä, etteivät sen omat toimenpiteet ja käyttämät materiaalit aiheuta veden laadun muuttumista
käyttötarkoitukseen sopimattomaksi. 

Urakoitsijan antama vedentuottotakuu on kuukautta litraa/vuorokausi.

Urakoitsijalla on oikeus porata metrin syvyyteen ja tehdä kaivoon vesipainehalkaisu, jos taattua vesimäärää ei löydy.

8.6 Vakuudet 

Sopijapuolet eivät aseta vakuuksia, ellei seuraavassa ole muuta todettu.

8.7 Omistuksenpidätys

Urakoitsijan työmaalle toimittamat urakkahintaan sisältyvät materiaalit, joita ei ole asennettu, ovat urakoitsijan omaisuutta,
kunnes urakkahinta on kokonaisuudessaan maksettu. Materiaalit, jotka ovat sopimuksessa eritelty, asennettu ja joista tilaaja on
suorittanut maksun, ovat kuitenkin aina tilaajan omaisuutta.

8.8 Riitaisuuksien ratkaiseminen

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistua osapuolten välisillä neuvotteluilla tai esim. kunnallisen
kuluttajaneuvojen välityksellä, sopijapuoli voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan tai tuomioistuimen ratkaistavaksi. 

8.9 Kuluttajansuojalaki 

Jos tilaaja on kuluttaja sovelletaan tämän sopimuksen osana kuluttajansuojalakia.

9  SOPIMUKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN

Tätä sopimusta on tehty kaksi samansanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitukset

Tilaaja Urakoitsija

Nimenselvennys Nimenselvennys

10 LIITTEET

A Liite nro Kaivon sijaintikartta

B Liite nro Aiemmin tehtyjen vesianalyysien tulokset (5.1.3 R)

C Liite nro Kaivon kunnostussuunnitelma 

D Liite nro Kaivon paikan selvitysraportti

E Liite nro Kuntotarkastukset

F Liite nro Kaivon rakennesuunnitelma (5.2.2)

G Liite nro Luettelo sopimukseen kuuluvista vesianalyyseistä (6.7)  

H Liite nro Valtakirja kiinteistönomistajalta
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