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Noin puolen miljoonan suomalaisen talousveden hankinta on 

omien  tai muutaman naapurin yhteisten kaivojen varassa. Samalla 

kiinteistökohtaiseen jäteveden käsittelyyn turvautuu noin miljoona 

suomalaista. Jätevesijärjestelmissä esiintyvät mahdolliset puutteet ja vuodot 

voivat aiheuttaa talousvesikaivon veden pilaantumista ja siten vaarantaa 

ihmisten terveyden.

Raportissa tarkastellaan kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien 

läheisyydessä sijaitsevien kaivojen vedenlaadun tutkimustuloksia. 

Tutkimukset on tehty Paraisissa ja Kokemäellä. Näytteistä tutkittujen 

mikrobiologisten sekä fysikaalis-kemiallisten tekijöiden perusteella on 

arvioitu, ovatko jätevedet vaikuttaneet kaivoveden laatuun.

Kaivoveden laatu 
kiinteistökohtaisten 
jätevesijärjestelmien läheisyydessä
  

yhteenveto paraisten ja kokemäen kaivotutkimuksista
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ESIPUHE

”Kaivoveden laatu kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien alueella” -hanke on  
Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Lounais-Suomen ympäristökeskuksen (LOS) 
ja Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) yhteistutkimus, jota myös Maa- ja metsä-
talousministeriö (MMM) rahoittaa. 

Kaivojen ja jätevesijärjestelmien kartoituksesta ja vesinäytteiden otosta vastasi 
Lounais-Suomen ympäristökeskus. Tutkimus toteutettiin syksyllä 2006 ja tutki-
muskohteiden kartoittajana ja näytteenottajana toimi pohjavesiasiantuntija Jussi Aal-
to. Näytteet analysoitiin Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n toimesta. 
Aineisto palvelee myös laajempaa Tampereen teknillisen yliopiston koordinoimaa 
tutkimusta ja väitöskirjatyötä, jonka toteuttaa tutkija Hilda Szabo. Tämän julkaisun 
on toimittanut apulaistutkija Janne Juvonen Suomen ympäristökeskuksesta.
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1    Johdanto

Noin puoli miljoonaa suomalaista hankkii talousvetensä omasta tai muutaman naapu-
rin yhteisestä kaivosta ja keskitetyn viemäröinnin ja jäteveden käsittelyn ulkopuolella 
on tällä hetkellä noin miljoona suomalaista. Lisäksi myös suurella määrällä loma-
asutuksista turvaudutaan kiinteistökohtaiseen jäteveden käsittelyyn. Jätevesijärjest-
elmissä esiintyvät mahdolliset puutteet ja vuodot voivat aiheuttaa talousvesikaivon 
veden pilaantumista ja siten vaarantaa ihmisten terveyden.

Tutkimuksen tavoitteena oli kaivojen kartoituksen lisäksi selvittää kiin-
teistökohtaisten jätevesijärjestelmien vaikutusta saman tai mahdollisesti läheisten 
kiinteistöjen kaivoveden laatuun. Lisäksi tarkoituksena oli tarkastella porakaivojen 
ja rengaskaivojen mahdollisten kontaminaatioiden eroja ja saada informaatiota eri 
jätevesijärjestelmien toimivuudesta. 

Tutkimus toteutettiin Paraisten Vånon ja Kokemäen Risten kylissä. Kohteiksi valit-
tiin sellaiset kiinteistöt, joilla oli oma kaivo ja jätevesijärjestelmä eivätkä ne kuuluneet 
kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Kaivojen ja jätevesijärjestelmien alustava 
tiedonkeruu tehtiin kiinteistönomistajia haastattelemalla, jonka perusteella valittiin 
tutkimukseen sopivat kiinteistöt. Paraisissa tutkimukseen valittujen kiinteistöjen kai-
vot olivat kaikki kallioporakaivoja ja Kokemäellä rengaskaivoja. Vesinäytteet otettiin 
vesihanasta tai suoraan kaivosta. Näytteistä tutkittiin mikrobiologiset sekä fysikaalis-
kemialliset tekijät.
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2    Kaivoveden laatu ja jätevesien 
indikaattorit

Kaivoveden hygieenisen laadun indikaattoreina käytetään yleisimmin koliformisia 
bakteereja. Näistä vain Escherichia coli -bakteeria tavataan suurina pitoisuuksina ih-
misten ja eläinten suolistossa (Pitkänen 2003). Escherichia coli -bakteeria pidetäänkin 
varmimpana merkkinä ulosteperäisestä saastumisesta ja jätevesien vaikutuksesta  
(Vesi- ja viemärilaitosyhdistys 2001). Muut koliformiset bakteerit pystyvät lisäänty-
mään ympäristössä ja ne indikoivat enemmänkin pintavesien vaikutusta kaivove-
teen. Myös nitraatin (NO3), nitriitin (NO2), nitraattitypen (NO3-N) ja nitriittitypen 
(NO2-N) korkeat pitoisuudet voivat olla merkki jätevesien vaikutuksesta. Edellä 
mainitut bakteerit ja yhdisteet ovat terveydelle haitallisia ylittäessään sosiaali- ja 
terveysministeriön asetuksessa (�01/2001) annetun talousveden laatuvaatimuksen ja 
laatusuosituksen enimmäispitoisuudet (taulukko 1). Enimmäispitoisuuden ylittyessä 
kaivo tulisi kunnostaa ja likaava toiminto siirtää. Bakteereja löytyessä kaivo tulisi 
lisäksi desinfioida. Vaihtoehtona on myös kaivon paikan siirtäminen.
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Kaivoveden  
ominaisuus

Enimmäis- 
pitoisuus  
(STM 
401/2001)

Kohtalainen 
laatu
(Kaivoryhmä & 
SYKE 2007)

Huono laatu
(Kaivoryhmä & 
SYKE 2007)

Haitta

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

Enterokokit 0 pmy/100 ml - >0 pmy/100 ml Terveydellinen

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

Fluoridi, F 1,5 mg/l 1-1,5 mg/l >1,5 mg/l Terveydellinen
Nitriitti, NO2 0,5 mg/l 0,01-0,3 mg/l >0,3 mg/l Terveydellinen

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

Nitraatti, NO3 50 mg/l 5-25 mg/l >25 mg/l Terveydellinen
Nitraattityppi, NO3-N              11 mg/l             1-5,5 mg/l                >5,5 mg/l Terveydellinen

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

Alumiini, Al 200 µg/l 100-200 µg/l >200 µg/l Sameus
Ammonium, NH4 0,5 mg/l 0,05-0,5 mg/l >0,5 mg/l Maku, haju
Ammoniumtyppi, NH4-N 0,4 mg/l 0,04-0,4 mg/l >0,4 mg/l Maku, haju

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

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

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

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

KMnO4 –luku  
(permanganaattiluku) 20 mg/l 5-20 mg/l >20 mg/l Väri, haju, maku

CODMn, O2  
(kemiallinen hapenkulutus) 5 mg/l 1,3-5 mg/l >5 mg/l Väri, haju, maku

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

pH 6,5-9,5 6-7 <6 tai >9,5

Korroosio 
(matala pH), 
kalkkisaostumat 
(korkea pH)

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

Sameus 1 FNU 0,5-3 FNU >3 FNU Sameus

Väriluku 5 mg/l Pt 5-20 mg/l Pt >20 mg/l Pt Väri

Taulukko 1. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) laatuvaatimukset ja -suositukset talousvedelle 
sekä Kaivoveden analyysitulkin (Kaivoryhmä & SYKE 2007) laatuluokat.
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3    Tutkimusalue ja -menetelmät

3.1 

Tutkimusalue
Tutkimusalueiksi valittiin Paraisten Vånon ja Kokemäen Risten kylät. Tarkoituksena 
oli, että kylien kiinteistöillä on sekä oma kaivo että jätevesijärjestelmä eivätkä ne 
kuulu kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Tutkimuskohteiden valintaan vaikutti 
myös se, että toisen kylän alueella käytettiin kallioporakaivoja ja toisen alueella ren-
gaskaivoja. Molempia kaivotyyppejä oli tarkoitus ottaa tutkimukseen noin 20 kappal-
etta. Kokemäen Risten kylään oli alustavista tiedoista poiketen kuitenkin valmistunut 
vesijohtoverkosto, minkä takia tutkimuskohteiden määrä jäi siellä vähäisemmäksi.

Parainen, Våno
Paraisten Vånon kylä sijaitsee etelään Paraisten keskustasta. Våno ei sijaitse pohjave-
sialueella. Alue on geologialtaan suurimmaksi osaksi rikkonaista kallioruhjealuetta, 
jonka rakoja hiesu- ja savikerrokset täyttävät. Alueella kulkee myös pieni harju-
muodostuma Vånosta kohti Tervsundia. Kallioperä on graniittia ja kiillegneissiä, 
jota myös Paraisten alueelle tavanomaiset kalkkikiviesiintymät värittävät. Vånossa 
tutkimuskohteita oli yhteensä 21 ja tutkitut kaivot olivat kaikki talousvesikäytössä 
olevia kallioporakaivoja.

Kokemäki, Riste
Kokemäen Risten kylä sijaitsee Säpilän pohjavesialueella (0227101), joka on luokan II 
pohjavesialue. Pohjavesialue muodostuu lähes yhtenäisestä pitkittäisharjujaksosta. 
Harjuaines on keskiosassa yleensä soraa ja hiekkaa, reunaosat silttiä ja savea. Pohja-
veden pinta viettää loivasti luoteeseen päin.

Risten kylän kohdalla pyrittiin lähtökohtaisesti ottamaan mukaan kaikki tiedossa 
olleet talousvesikaivot. Tutkituista kaivoista kolme osoittautuivat kuitenkin olevan 
vain ns. kasteluvesikäytössä. Tutkittuja kaivoja oli yhteensä yhdeksän. Tilanne johtui 
alueelle rakennetun vesijohtoverkoston laajenemisesta, mikä oli johtanut useiden 
kiinteistöjen liittymiseen kunnalliseen vesihuoltoon. Risten kylän tutkitut kaivot 
olivat kaikki rengaskaivoja.
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3.2  
Tutkimusmenetelmät
Tiedot kaivoista ja jätevesijärjestelmistä kerättiin haastattelemalla kiinteistönomista-
jia. Haastatteluissa kerättiin tietoa kiinteistöjen käyttötarkoituksesta ja veden käyttö-
asteesta. Kaivoista selvitettiin mahdolliset aiemmin ilmenneet ongelmat sekä etäisyys 
ja korkeusero kaivon ja jätevesijärjestelmän välillä. Jätevesijärjestelmistä kirjattiin ylös 
niiden tyyppi, ikä ja huoltotiheys sekä mahdolliset aiemmin ilmenneet ongelmat. 

Kaivoveden laatu selvitettiin ottamalla vesinäytteet hanasta tai  suoraan kaivosta. 
Näytteet toimitettiin näytteenottopäivänä Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötut-
kimuksen laboratorioon. Taulukossa 2 on esitetty näytteistä tutkitut veden ominai-
suudet. 

Taulukko 2. Vesinäytteistä tutkitut mikrobiologiset ja fysikaalis-kemialliset tekijät.

• Alkaliniteetti • Ammonium • Ammoniumtyppi

• Bromidi • Escherichia coli • Fekaaliset koliformiset bakteerit 

• Fluoridi • Fosfaattifosfori • Happi

• Hiilidioksidi • Kemiallinen hapenkulutus • Kloridi 

• Kokonaisfosfori • Kokonaiskoliformit • Liukoinen orgaaninen hiili 

• Lämpötila • Mangaani • Nitraatti 

• Nitraattityppi • Nitriitti • Nitriittityppi

• pH • Rauta • Sameus 

• Sulfaatti • Sähkönjohtokyky • Väri 
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�    Tulokset ja tulosten tarkastelu

4.1  
Parainen
Paraisilla maastotarkastus tehtiin 21 kiinteistössä, joissa oli kallioporakaivo ja kiin-
teistökohtainen jätevesijärjestelmä. Jätevesijärjestelmätyypit olivat pääasiassa sa-
ostuskaivoja, joista käymälä- ja pesuvedet ohjattiin joko imeytyskentälle tai ojaan  
(taulukko 3). Kahdessa kiinteistössä käymälävedet kerättiin erilliseen umpisäi-
liöön. Jätevesijärjestelmien rakennusvuodet vaihtelivat tasaisesti 1960-luvulta  
2000-luvulle. 

Taulukko 3. Jätevesijärjestelmätyypit Paraisilla.

Jätevesijärjestelmä Kpl
Saostuskaivo + imeytyskenttä 7

Saostuskaivo → ojaan 6

Saostuskaivo + yksinkertainen maahanimeytys 3
Saostuskaivo + suodatus 4
Saostuskaivo + bakteeriviljelmäkenttä 1
Umpisäiliö käymälävesille 2

Taulukossa � on esitetty Paraisilta saadut tulokset niiden veden ominaisuuksien 
osalta, joiden perusteella veden laatu oli huonoa tai kohtalaista. Otetuista näytteistä 
yhdestäkään ei löytynyt jätevesien vaikutukseen viittaavia bakteereja tai yhdistei-
tä. Ainoastaan nitriitin ja nitriittitypen pitoisuudet olivat paikoin hieman koholla, 
mikä voi johtua myös hapenpuutteesta. TTY:n tekemien DOC (Dissolved Organic 
Carbon) ja HPLC-SEC (High Performance Liquid Size Exclusion Chromatography)  
-analyysien perusteella muutaman kaivon vedessä näkyi merkkejä maaperän ja pin-
tavesien vaikutuksista tavallista korkeampina humuspitoisuuksina (Szabo 2007). 
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n analyyseissä samoissa kaivoissa 
olivat mm. DOC-pitoisuudet ja väriluku tavallista korkeampia. Yhdestä näistä kai-
voista löytyi myös koliformisia bakteereja, mutta  niiden määrä oli melko vähäinen. 
Koliformisia bakteereja löytyi myös muutamasta muusta kaivosta, mutta määrät 
olivat kaikissa kaivoissa niin pieniä, että laatua voitiin pitää vielä hyvänä.
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Taulukko 4. Kaivoveden ominaisuudet Paraisilla.

Kaivoveden ominaisuus STM:n enimmäis- 
pitoisuuden ylittäneet 
(kpl)

Kohtalainen  
laatu (kpl)

Huono laatu 
(kpl)

Laatuvaatimukset
Fluoridi, F 2 5 2
Nitriitti, NO2 0 2 0
Nitriittityppi, NO2-N 0 1 0
Laatusuositukset
Mangaani, Mn 3 5 3
Rauta, Fe 1 11 1

CODMn, O2 
(kemiallinen hapenkulutus) 1 15 1

Sameus 9 10 1
Väriluku 15 17 2
Kloridi, Cl 6 3 11
pH 0 1 0
Ammoniumtyppi, NH4-N 0 5 0
Ammonium, NH4 0 6 0
Sulfaatti, SO4 0 12 0
Sähkönjohtavuus mS/m 0 19 0

Terveydelle haitallisista veden ominaisuuksista vain fluoridipitoisuus ylitti kahdessa 
kaivossa STM:n asetuksen mukaisen enimmäispitoisuuden1,� mg/l. Lisäksi viidessä 
kaivossa fluoridipitoisuudet olivat sen verran koholla, että tilannetta on syytä seu-
rata. Muista tutkituista veden ominaisuuksista koholla olivat mm. mangaani, rauta 
ja kloridi, joista pääasiassa kloridipitoisuudet olivat laatusuosituksia korkeampia. 
Koholla olevat kloridipitoisuudet johtuvat todennäköisimmin meren läheisyydestä. 
Useiden kaivojen vesissä esiintyi myös väri- ja sameushaittoja.

Korkeat fluoridipitoisuudet johtuvat maa- ja kallioperän mineraalien rapautumi-
sesta. Fluoridi edellyttää veden käsittelyä tai veden hankkimista muualta. Lounais-
Suomessa fluoridipitoisuudet pohjavedessä ovat korkeammat kuin Suomessa ylei-
sesti. Korkeita fluoridipitoisuuksia esiintyy rapakivigraniittialueilla, mutta Paraisten 
alueella fluoridipitoisia mineraaleja on havaittu myös kalkkikivestä (Lahermo et al. 
1990). Radonpitoisuuksia ei tässä tutkimuksessa mitattu, mutta kallioporakaivoista 
se olisi hyvä tehdä ainakin kerran. Paraisten alueella porakaivojen radonpitoisuuden 
keskiarvo on kuitenkin selvästi alle toimenpiderajan (Voutilainen et al. 2000).

4.2  
Kokemäki
Kokemäellä näytteet otettiin yhdeksän kiinteistön kaivoista. Kaivot olivat kaikki 
rengaskaivoja ja niistä seitsemän sijaitsi pohjavesialueella. Kaivoista kolme ei olleet  
talousvesikäytössä. Kiinteistöjen jätevesijärjestelmät olivat saostuskaivon ja ojaan-
juoksutuksen yhdistelmiä tai saostuskaivon ja maahanimeytyksen yhdistelmiä  
(taulukko �). Lisäksi yhdessä kiinteistössä käymälävedet kerättiin umpisäiliöön ja 
harmaat vedet juoksutettiin ojaan. Jätevesijärjestelmistä suurin osa oli rakennettu  
ennen vuotta 197�, uusin oli vuodelta 1990. 

Taulukko 5. Jätevesijärjestelmätyypit Kokemäellä

Jätevesijärjestelmä Kpl

Saostuskaivo → ojaan 6

Saostuskaivo + yksinkertainen maahanimeytys 2
Umpisäiliö (wc), harmaa vesi ojaan 1
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Kahden kaivon vesinäytteistä löytyi Escherichia coli -bakteereja. Toisessa näistä kai-
voista myös nitraattitypen (NO3-N) määrä ylitti STM:n enimmäispitoisuuden ja mo-
nessa muussakin kaivossa pitoisuus oli koholla. TTY:n analyysien tuloksissa nitraat-
tipitoisuudet (NO3) ovat koholla samoissa kaivoissa, joissa Lounais-Suomen vesi- ja 
ympäristötutkimus Oy:n analyysien perusteella oli suuret nitraattitypen pitoisuudet 
(Szabo 2007). Muita koliformisia bakteereja löytyi myös useasta kaivosta ja kahdessa 
niiden määrä ylitti enimmäispitoisuuden. Taulukossa 6 on esitetty Kokemäeltä saa-
dut tulokset niiden veden ominaisuuksien osalta, joiden perusteella veden laatu oli 
huonoa tai kohtalaista.

Tutkittujen yhdeksän kiinteistön jätevesijärjestelmätyypeissä ei ollut suurta kes-
kinäistä eroa. Eniten vaihtelua esiintyi saostuskaivon sekä ojan tai imeytyskentän 
etäisyydessä puhdasvesikaivoon. Pienimmät etäisyydet saostuskaivon ja puhdasve-
sikaivon välillä olivat noin 20 metriä ja pisimmät 100 metriä. Jätevesiojan tai imeytys-
kentän etäisyys puhdasvesikaivosta oli lyhimmillään seitsemän metriä ja pisimmil-
lään 200 metriä. Niissä kiinteistöissä, joissa jätevedet ovat mahdollisesti vaikuttaneet 
kaivoveden laatuun, saostuskaivon ja puhdasvesikaivon välinen etäisyys oli noin 20 
metriä. Saostuskaivoista vedet oli johdettu pellonvierusojaan. Toisessa kiinteistössä 
ojan etäisyys puhdasvesikaivoon oli seitsemän metriä ja toisessa �0 metriä. 

Taulukko 6. Kaivoveden ominaisuudet Kokemäellä.

Kaivoveden ominaisuus STM:n enimmäis- 
pitoisuuden ylittäneet 
(kpl)

Kohtalainen 
laatu 
(kpl)

Huono  
laatu 
(kpl)

Laatuvaatimukset

Escherichia coli 2 - 2

Nitraattityppi, NO3-N 1 4 3

Laatusuositukset

Koliformiset bakteerit 2 2 2

Mangaani, Mn 1 2 1

Rauta, Fe 2 5 2

CODMn, O2  
(kemiallinen hapenkulutus) 1 4 1

Sameus 7 4 4

Väriluku 5 5 2

Kloridi, Cl 0 2 0

pH 2 (<6,5) 7 1

Ammoniumtyppi, NH4-N 0 2 0

Sulfaatti, SO4 0 5 0

Sähkönjohtavuus mS/m 0 1 0



1�Suomen ympäristökeskuksen raportteja  4 | 2008

�    Yhteenveto 

Kaivoveden laatua kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien alueella tutkittiin yh-
teensä 30 kaivosta, joista 21 oli Paraisten Vånon kylässä sijaitsevia kallioporakaivoja 
ja yhdeksän Kokemäen Risten kylässä sijaitsevia rengaskaivoja. Kokemäen kaivoista 
kolme eivät olleet talousvesikäytössä. Vesinäytteet otettiin syksyllä 2006.

Tutkimuksessa mukana olleista kiinteistöistä kolmessa kerättiin käymälävedet 
erilliseen umpisäiliöön. Muissa kiinteistöissä jätevesijärjestelmissä puhdistettiin se-
kä käymälä-, että pesuvedet. Jätevesijärjestelmistä eniten käytetty oli saostuskaivon 
ja ojaanjuoksutuksen yhdistelmä. Saostuskaivon jälkeistä vedenkäsittelyä esiintyi 
myös kohtalaisesti ja käytettyjä jatkokäsittelymenetelmiä olivat mm. imeytyskentät, 
yksinkertainen maahanimeytys ja suodatus. 

Paraisissa kaivovedestä ei löytynyt merkkejä jätevesien vaikutuksesta. Tervey-
delle haitallisista aineista ainoastaan fluoridipitoisuudet ylittivät kahdessa kaivossa 
STM:n enimmäispitoisuuden. Lisäksi kloridipitoisuudet olivat useassa kaivossa ko-
holla. Nämä kaivoveden ominaisuudet kertovat lähinnä paikallisista olosuhteista. 
Kohonneet fluoridipitoisuudet ovat kuitenkin tyypillisempiä kallioporakaivoissa 
kuin rengaskaivoissa.

Kokemäellä oli tutkittujen kaivojen lukumäärään nähden enemmän laatuon-
gelmia kuin Paraisissa. Kahden kaivon vedestä löytyi Escherichia coli -bakteereja, 
mikä indikoi jätevesien vaikutusta kaivoveteen. Myös nitraattitypen pitoisuus oli 
reilusti koholla muutamassa kaivossa. Escherichia coli -bakteerin ja nitraattitypen 
suuret pitoisuudet voivat johtua jätevesien lisäksi myös karjanlannan vaikutuksesta 
ja nitraattityppeä saattaa kulkeutua kaivoveteen myös lannoitteista. Koliformisten 
bakteerien korkean määrän perusteella muutamiin kaivoihin oli päässyt pintavesiä. 
Tämä kertoo usein kaivon huonosta kunnosta. Myös kemiallisen hapenkulutuksen 
koholla olevat arvot, sameus ja väriluku voivat kertoa pintavesien vaikutuksesta ja 
kaivon huonosta kunnosta.

Niissä kahdessa kiinteistöissä, joiden kaivovedestä löytyi merkkejä jätevesien vai-
kutuksesta, jätevesijärjestelmä oli saostuskaivon ja ojaanjuoksutuksen yhdistelmä eli 
saostuskaivon jälkeen vettä ei enää jatkokäsitelty. Toisen kiinteistön vieressä oli myös 
hevoslaidun. Tutkimuksen tulosten perusteella on vaikea sanoa suoraan, johtuuko 
kaivoveden huono laatu jätevesijärjestelmän tyypistä. Hevoslaitumen mahdollista 
vaikutusta kaivoveden laatuun ei voida myöskään sulkea pois. Vertailuaineiston  
ollessa näin suppea, jätevesijärjestelmistä ja niiden etäisyyksistä puhdasvesikaivoon 
ei voida päätellä, kuinka suuri merkitys näillä tekijöillä on yleisesti kaivoveden laa-
tuun. Jos voidaan epäillä, että kaivoveden saastuminen aiheutuu jätevesijärjestelmäs-
tä, on kyseinen jätevesijärjestelmä syytä tutkia ja mahdollisesti ryhtyä toimenpiteisiin 
jätevesijärjestelmän uusimiseksi.
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Noin puolen miljoonan suomalaisen talousveden hankinta on 

omien  tai muutaman naapurin yhteisten kaivojen varassa. Samalla 

kiinteistökohtaiseen jäteveden käsittelyyn turvautuu noin miljoona 

suomalaista. Jätevesijärjestelmissä esiintyvät mahdolliset puutteet ja vuodot 

voivat aiheuttaa talousvesikaivon veden pilaantumista ja siten vaarantaa 

ihmisten terveyden.

Raportissa tarkastellaan kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien 

läheisyydessä sijaitsevien kaivojen vedenlaadun tutkimustuloksia. 

Tutkimukset on tehty Paraisissa ja Kokemäellä. Näytteistä tutkittujen 

mikrobiologisten sekä fysikaalis-kemiallisten tekijöiden perusteella on 

arvioitu, ovatko jätevedet vaikuttaneet kaivoveden laatuun.
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