SOITA JA VARAA AIKA PORAKAIVOSI KARTOITUSKÄYNNILLE TAI OTA
MUUTEN VAIN YHTEYTTÄ. ME AUTAMME SINUA!

Kartoituskäynnin yhteydessä
• Arvioimme maa- ja kallioperätietojen perusteella vedenhankintaedellytykset.
• Arvioimme veden laadun ja teemme siitä johtopäätöksiä. Porakaivovedestä tehdyt aikaisemmat
vesianalyysit ja kenttäolosuhteissa tekemämme lisäanalyysit kertovat meille paljon porakaivosi
tilanteesta ja antavat tietoa siitä mistä ongelmat johtuvat.
• Selvitämme kaivon rakenteen tähystyskameran avulla, haastattelemalla teitä ja tutkimalla
kaivoon liittyviä dokumentteja mikäli niitä on olemassa.
• Saatte paljon uutta ja mielenkiintoista tutkimustietoa porakaivoista ja haja-asutusalueen
vedenhankinnasta.
• Kartoituskäynnin jälkeen annamme arvion korjauskelpoisuudesta rakenteen ja veden
ennallistumisen suhteen.
Annamme neuvoja ja tietoa myös uusien porakaivojen hankinnasta.
Aloitamme keväällä 2013 porakaivojen peruskorjaustoiminnan uudella patentoidulla
menetelmällä ja tehokkain välinein.

Hyvän pohjavesilaadun tae

PORAX

®

PORAKAIVORATKAISUT

Referenssikohteitamme Heinolassa
• Luontainen kivennäisvesilähde Vellamo Lusin kylässä
peruskorjattu vuonna 1993.
• Luomuviljelijä Pekka Kantasen porakaivo
Pääsinniemellä peruskorjattu vuonna 2002.
• Entisen Paistjärven koulun porakaivo peruskorjattu
vuonna 2004. Peruskorjauksen yhteydessä tehtiin
Helsingin yliopistossa Pro gradu –tutkielma
”Hiiliteräksisen suojaputken vaikutus maaporattujen
kalliokaivojen vedenlaatuun”.
Kaikissa edellä mainituissa kohteissa rautapitoisuudet
ovat vaihdelleet välillä <0,1 mg/l–35 mg/l riippuen veden
virtauksesta ja näytteenottokohdasta.
Peruskorjauksen jälkeen rautapitoisuudet ovat laskeneet
kaikissa kohteissa pysyvästi alle määritysrajan. Tämä on
osoitus kalliopohjaveden korkeasta laadusta.
Oikea valinta suojaputken materiaaliksi
on haponkestävä teräs.

POHJAVESIKONSULTOINTI ASKO VASARVUORI TMI
Postiosoite: Antinniemi 11, 18300 Heinola
Käyntiosoite: Vanhatie 51, 18300 Heinola
Kotisivut: www.porakaivokorjaus.fi

Asko Vasarvuori 050 350 3101
Katariina Kallio 050 514 8776
pohjavesikonsultointi@gmail.com

KESTÄVÄ JA HUOLTOVAPAA RATKAISU
HAJA-ASUTUSALUEIDEN VEDENHANKINTAAN

MISTÄ RAUTA TULEE KAIVOVETEEN?

MITEN RAUDASTA PÄÄSEE EROON?

KALLIOPOHJAVEDEN MUODOSTUMINEN
1.

1.

2.

3.

1. Pohjavesi muodostuu pinta- ja sadevesistä imeytymällä maaperän läpi.

RUOSTUMATTOMAT PORAX-RATKAISUT

2.

2. Huuhtoutumiskerroksessa hapan vajovesi liuottaa maan mineraaleja kuten rautaa.

3.

3. Veteen liuenneet mineraalit pidättyvät rikastumiskerrokseen tehden kerroksesta
ruosteen värisen.

Porax-ratkaisun perusta on vaativissa porakaivoolosuhteissakin ruostumaton haponkestävä
suojaputki. Putken vaihdossa käytetään patentoitua
menetelmää, jolla varmistetaan rakenteen tiiviys
siellä missä vuotoja ei saa esiintyä.

4.

4. Rikastumiskerroksen jälkeen vajovesi jatkaa suodattumistaan muuttumattoman
pohjamaan läpi.

1. Tyypin A porakaivoon laitetaan uusi haponkestävä
suojaputki.
2. Tyypin B porakaivoon laitetaan uusi haponkestävä
suojaputki ja vanha rautaputki nostetaan ylös.

5.

5. Maakerroksen ollessa riittävän paksu se toimii tehokkaana luonnon suodattimena
puhdistaen lävitseen kulkevan veden. Kun vesi jatkaa matkaansa kallioperään siitä
muodostuu puhdasta ja raikasta kalliopohjavettä. Suodattumisprosessi voi kestää
satoja tai jopa tuhansia vuosia.

►

3. Joissakin tapauksissa porakaivoon asennetaan lisäksi
siiviläputki rapautumiskerroksen kohdalle lisäämään
veden antoisuutta.

RENGASKAIVOJEN RAUTALÄHTEET
1.
1

1. Rengaskaivoissa rautalähteenä toimii maannoksen
huuhtoutumis- ja rikastumiskerroksissa esiintyvä rauta.
2. Rautapitoisen veden pääsy kaivoveteen voidaan ehkäistä
täysin tiiviillä kaivon ylärakenteella ja ohjaamalla veden
otto riittävän syvälle muuttumattomaan pohjamaahan.

PORAKAIVOTYYPIT JA RAUTALÄHTEET
Tyyppi B

Tyyppi A

1.

2.

Rautalähteet
1. Maaperä, tulva
2. Maaperä, vuoto
3. Materiaali

1.

Porakaivojen rautaongelmat estetään siis oikein
mitoitetulla rakenteella ja oikealla
materiaalivalinnalla.

►

Rautaisen suojaputken vettä pilaava vaikutus on
osoitettu materiaalivaihdoilla käyttökaivoissa,
liuotustestein laboratoriossa ja laskennallisesti.

►

Tyypin A porakaivo: Maakerroksen paksuus on alle kolme
metriä ja maakerros ohitetaan lyhyellä muovisella
suojaputkella.

►

Tyypin B porakaivo: Maakerroksen paksuus on yli kolme
metriä ja maakerros ohitetaan vähintään kuusi metriä pitkällä
paksuseinäisellä ruostuvalla rautaputkella.

RUOSTUMATTOMILLA PORAX-RATKAISUILLA SAAVUTAT SEURAAVIA ETUJA
TALOUDELLISUUS
• Ei jatkuvien vesianalyysien tarvetta.
• Ei suodatinhankintoja ja niihin liittyviä
huoltokustannuksia.
• Ei korvaavaa vedenhankintaa.
• Toimiva vesihuolto nostaa kiinteistön arvoa.

VEDEN LAATU
• Hanasta tulee luontaisesti puhdasta ja
elintarvikevaatimukset täyttävää
kalliopohjavettä.
• Veden laatu ei vaihtele, koska kalliopohjaveden laatu on vakaa ja materiaalista ei enää
liukene rautaa.

TEKNIS-ESTEETTISYYS
• Vedessä ei esiinny väri- haju- ja makuvirheitä.
• Kaakelit, saniteettikalusteet ja pyykit eivät
värjäydy.

TERVEYS
• Ei raskasmetalleista eikä pintavesien
bakteereista aiheutuvia terveyshaittoja.

YMPÄRISTÖMYÖTÄISYYS
• Oma ja naapurisi pohjavesi pysyy
muuttumattomana ja raudattomana.

HUOLTO- JA KORJAUSVAPAUS
• Ei huollon tarvetta
• Porakaivo tulee kerralla kuntoon, kestoikä
vähintään 50 vuotta.

1. Yläpäästä alimitoitettu suojaputki mahdollistaa tulvavesien ja
näin ollen pintavesissä esiintyvän raudan pääsyn kaivoveteen.
3.

►
2.

2. Alapäästä alimitoitettu suojaputki mahdollistaa rautapitoisten
pintavesien pääsyn kaivoon.
3. Virheellinen materiaalivalinta. Rautainen suojaputki ruostuu
voimakkaasti. Korroosiota esiintyy sekä putken ulko- että
sisävaipalla. Luontaisesti raudaton kalliopohjavesi muuttuu
rautapitoiseksi.
Ruostuvan suojaputken pohjavettä pilaava vaikutus voi ulottua
laajalle alueelle vaikuttaen myös naapurikaivon vedenlaatuun.

