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Opas talousveden analyysitulosten tulkintaan

Tämä opas talousvesianalyysitulosten tulkintaan on laadittu Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n

asiakkaiden käyttöön ja sen tarkoitus on auttaa analyysiarvojen merkitysten tulkinnassa. Oppaassa

käydään läpi talousvedestä tutkittavia muuttujia sekä niiden suositus- ja raja-arvoja. Juomavetenä

käytettävän talousveden laatuvaatimukset ovat hyvin tarkat, joten raja-arvoja on määritelty useille

kymmenille aineille ja yhdisteille. Oppaassa esitellään tarkemmin kaivovedestä yleisimmin määri-

tettyjä vedenlaatumuuttujia, epäpuhtauksien lähteitä ja niiden haittavaikutuksia.

Yleisesti kaivovesi on puhdasta pohjavettä. Maanpinnalle satanut vesi suotautuu maakerrosten läpi,

samalla se puhdistuu ja siihen liukenee maaperästä erilaisia aineita. Kaivoveden laatu vaihtelee

maa- ja kallioperän ominaisuuksien mukaan sekä paikallisesti että alueellisesti eri puolilla Suomea.

Yleisimpiä luonnollisista syistä aiheutuvia laatuhaittoja ovat veden happamuus sekä kohonneet pi-

toisuudet rautaa, mangaania, arseenia, fluoridia tai radonia. Kaivoveden varsinainen likaantuminen

johtuu usein kaivon huonosta kunnosta, jolloin pintavedet voivat päästä suoraan kaivoon. Epäpuh-

taiden pintavesien mukana kaivoveteen kulkeutuu pieneliöitä, eloperäistä ainesta, hienojakoista

maa-ainesta ja typpiyhdisteitä. Myös vesijohtojen huono kunto voi olla syynä heikkoon vedenlaa-

tuun. Osa aineista ja epäpuhtauksista aiheuttavat lähinnä esteettisiä tai maku- ja hajuhaittoja. Toiset

aineet voivat aiheuttaa ongelmia putkitukselle syövyttäen niitä. Suurina pitoisuuksina joillakin ai-

neilla on myös haitallisia terveydellisiä vaikutuksia.

Tyypillisiä ongelmia rengaskaivovedessä ovat maaperäbakteerien korkeat pitoisuudet, suolistobak-

teerien esiintyminen, raudan ja mangaanin korkeat pitoisuudet sekä veden happamuus. Porakaivo-

veden tavallisimpia laatuongelmia ovat korkeat rauta- ja mangaanipitoisuudet, rikkivedyn aiheutta-

ma haju, graniittisesta kallioperästä johtuva korkea radon- ja uraanipitoisuus sekä rannikon ja pää-

teiden läheisyydessä veden suolaisuus.

Kaivoveden hyvän laadun varmistamiseksi on yksityisten kotitalouksien käyttämän talousveden

täytettävä tietyt laatukriteerit. Tätä varten Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut asetuksen

401/2001, jossa esitetään pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset. Laatu-

vaatimukset koskevat haitta-aineita ja bakteereja sekä laatusuositukset vähemmän haitallisia tekijöi-

tä.

Vesilaitosten jakamaa vettä valvotaan tarkasti, mutta yksityiskaivon veden laatuun herätään usein

vasta silloin, kun siinä havaitaan jotakin vikaa. Kaivoveden laatu tulisi tutkia aina ennen uuden kai-

von käyttöönottoa, tai jos veden epäillään aiheuttavan terveysoireita tai huomataan, että veden väri,

maku tai haju on muuttunut. Normaalitilanteessa kaivoveden laatu olisi hyvä tarkistuttaa säännölli-

sesti kolmen vuoden välein. Säännöllisten tutkimusten avulla voidaan selvittää mahdolliset veden-

laatumuutokset; mikä muutoksen on aiheuttanut ja milloin muutos on mahdollisesti tapahtunut. Ve-

den laadun selvittäminen on tärkeää myös, jos kiinteistöä ollaan ostamassa tai myymässä sekä en-

nen kaivon lähellä tehtävien maanrakennustöiden aloittamista ja niiden lopettamisen jälkeen. Lisäk-

si vesi tulisi tutkia, jos perheeseen on syntymässä vauva.
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Hygienian indikaattoribakteerit

Escherichia coli, Suolistoperäiset enterokokit, Koliformiset bakteerit

Veden hygieenisen laadun ja ulosteperäisen kuormituksen osoittajina käytetään tasalämpöisten

eläinten ja ihmisten ulosteissa normaalisti runsaina esiintyviä fekaalisia kolibakteereja, Escherichia

coli (E. coli) –bakteereja. Suolistoperäiset enterokokit (aiemmin fekaaliset streptokokit) ovat E. coli

–bakteerien tapaan ulosteperäisen saastumisen ilmentäjiä. Ulosteperäisiä bakteereja voi kulkeutua

kaivoveteen kiinteistöjen jätevesipäästöjen lisäksi esimerkiksi karjataloudesta. Ulosteperäisillä bak-

teereilla likaantuneen veden nauttiminen voi aiheuttaa muun muassa ripulia ja muita infektioita.

Enterokokki- ja E. coli -bakteereita ei saa löytyä lainkaan talousvedestä. Jos talousvedessä esiintyy

E. coli –bakteereita ja/tai suolistoperäisiä enterokokkeja, on kaivo puhdistettava ja desinfioitava,

jonka jälkeen on suositeltavaa tutkia vesi uudelleen bakteerien osalta.

Koliformiset bakteerit ilmentävät yleistä likaantumista. Koliformiset bakteerit ovat jätevesien lisäk-

si peräisin esimerkiksi maaperästä ja kasveista. Koliformiset bakteerit eivät aiheuta välitöntä ter-

veydellistä vaaraa veden käyttäjälle. Ne voivat joskus aiheuttaa vatsavaivoja tai maku- ja hajuhait-

toja. Koliformisten bakteerien esiintyminen kaivovedessä on usein osoituksena puutteista kaivon

rakenteessa ja siitä aiheutuvaa pintavesien ja epäpuhtauksien pääsyä kaivoon. Rengaskaivoissa koli-

formisten bakteerien esiintyminen on tavanomaisempaa kuin porakaivoissa. Hyvässä talousvedessä

on koliformisia bakteereita alle 10 pmy (pesäkettä muodostavaa yksikköä/100 ml), suositellun

enimmäismäärän ollessa 100 pmy/100ml.

pH

pH kuvaa vedessä olevien vetyionien määrää. Neutraaleissa olosuhteissa pH-arvo on 7. Arvo laskee

happamuuden myötä ja kasvaa emäksisyyden lisääntyessä. pH-asteikko on logaritminen eli pH:n

muuttuessa yhden yksikön verran vetyionikonsentraatiossa tapahtuu kymmenkertainen muutos.

Lukuarvona pieneltä tuntuva pH:n muutos voi siis veden kemiallisten vaikutusten kannalta olla

merkittävä. Maaperän ominaisuudet sekä kaivon tyyppi vaikuttavat pH-arvoon. Rengaskaivoissa

vesi on happamampaa (pH alle 7), kun taas porakaivoissa vesi voi olla hieman emäksisen puolella

(pH yli 7). Matala, jo hieman alle 7 pH, voi aiheuttaa putkiston korroosiota. Mikäli veden pH-arvo

on yli 9,5, veteen ja putkistoon muodostuu helposti kalkkisaostumia. Talousveden pH-arvon tulisi

olla välillä 6,5–9,5.

Alkaliniteetti

Alkaliniteetilla tarkoitetaan veden kykyä vastustaa pH:n muutosta. Mittayksikkönä on mmol/l (mil-

limoolia per litra). Alkaliniteetin ollessa alle 0,06 mmol/l ja pH-arvon matala, vesi voi aiheuttaa

putkien syöpymistä. Jos alkaliniteetti on puolestaan hyvin korkea ja vesi on laadultaan kovaa, kalk-

ki saostuu helposti. Näin ollen alkaliniteetti vaikuttaa vesijohtojen kuntoon ja muihin vedenlaatu-

muuttujiin. Maaperän ominaisuudet vaikuttavat alkaliniteettiin. Rengaskaivoissa alkaliniteetti on

keskimäärin alhaisempi kuin porakaivoissa.
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Kovuus

Kovuus ilmentää veden sisältämien maa-alkalimetallien, yleensä kalsiumin ja magnesiumin määrää.

Myös muut metallit, kuten rauta kohottavat veden kovuutta. Yksikköinä veden kovuudessa voidaan

käyttää mmol/l tai saksalaista asteikkoa °dH. Vesi on sitä kovempaa, mitä enemmän siinä on kal-

siumia ja magnesiumia. Hyvässä vedessä kovuus on 0,5–1mmol/l (2,8–5,6 °dH). Vesi on pehmeää,

kun kovuus alittaa arvon 5 °dH ja kovaa, kun kovuus ylittää arvon 10 °dH. Jos vesi on kovaa ja sen

pH on alhainen, vesi voi syövyttää putkia. Hyvin kova vesi aiheuttaa muun muassa kalkkisaostumia

ja voi haitata pyykinpesua. Kovassa vedessä tarvitaan enemmän pesuainetta kuin pehmeässä vedes-

sä.

Sameus

Sameus johtuu vedessä olevista pienistä hiukkasista. Hyvässä vedessä sameus on alle 0,5

FTU/NTU, suositellun tason ollessa alle 1 NTU. Savi ja siitä liukenevat aineet voivat toisinaan kul-

keutua kaivoveteen. Kohonnut sameus ilmentää pintavesien pääsyä kaivoon, mutta myös rauta sa-

mentaa vettä. Sameus on paitsi esteettinen haitta, se edistää myös korroosiota. Rengaskaivoissa sa-

meus on keskimäärin hieman porakaivoja korkeampi. Uusissa porakaivoissa vesi on porauksen jäl-

keen pitkään sameaa ennen kuin porauspöly poistuu ja vesi kirkastuu.

Sähkönjohtavuus

Sähkönjohtavuus kuvaa veteen liuenneiden suolojen määrää. Mittayksikkönä on µS/cm tai mS/m,

(mikrosiemens/senttimetri tai millisiemens/metri), (10 µS/cm = 1 mS/m). Hyvässä kaivovedessä

sähkönjohtavuus on 10–25 mS/m. Sähkönjohtavuus määräytyy maaperän ominaisuuksien mukaan,

mutta mm. maantiesuolauksen vaikutus voi myös tietyillä paikoin ilmetä veden korkeampana säh-

könjohtavuutena. Korkea johtokyky viittaa runsaaseen suolamäärään, joka on haitallista sekä ter-

veydelle että korroosion muodossa vesilaitteille.

Happipitoisuus

Hapeton vesi on epämiellyttävän hajuista ja makuista. Hapelle ei ole määritelty talousveden raja-

arvoa, mutta hyvässä kaivovedessä happea on yli 3 mg/l. Hapeton vesi aiheuttaa ongelmia, sillä

rauta- ja mangaanipitoisuudet kohoavat ja nitraatti muuttuu ammoniumiksi. Savimailla pohjaveden

hapettomuus on usein ongelma. Lika- ja jätevedet kuluttavat myös happea.

COD-Mn/ Permanganaattiluku, KMnO4

Orgaanisen aineksen määrä voidaan ilmoittaa permanganaattilukuna KMnO4 tai kemiallisena ha-

penkulutuksena COD-Mn. Talousvesiasetuksen mukaan kaivoveden permanganaattiluku saa olla

enimmillään 20 mg/l ja hyvänä lukua voidaan pitää, kun se alittaa arvon 12 mg/l. Suuri orgaanisen

aineksen määrä voi johtua maaperän korkeasta humuspitoisuudesta tai pintavesien kulkeutumisesta

kaivoon. Korkea humuspitoisuus voi aiheuttaa veteen maamaisen maun ja pyykin värjäytymistä. Jos

permanganaattiluku on korkea, sen huomaa veden värillisyytenä tai maanomaisena makuna.
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Väri

Veden väri ilmentää veden yleistä laatua ja se selittää myös muita veden ominaisuuksia. Suositeltu

talousveden väriluku on alle 5 (mg Pt/l), mikä on samalla hyvälaatuisen veden raja-arvo. Maaperäs-

tä riippuen pohjaveteen voi liueta rautaa ja mangaania tai kulkeutua humuspitoista pintavettä, jotka

värjäävät vettä. Jos vesijohdot ovat rautaa, myös värin liukeneminen niistä on mahdollista. Veden

värin esteettisen haitan lisäksi värillinen vesi värjää pyykkiä ja astioita.

Nitraatti

Nitraatin (NO₃) sallittu enimmäispitoisuus talousvedessä on 50 mg/l, mutta hyvässä vedessä sitä on

alle 5 mg/l. Nitraattityppenä (NO₃-N) vastaava luku on 11 mg/l (1 mg=1000 µg). Nitraattityppi il-

moittaa pelkän typen osuuden yhdisteestä, mutta nitraattipitoisuudessa huomioidaan myös yhdis-

teen hapen oksidit. Sama pätee muihin typpiyhdisteisiin. Kohonneet pitoisuudet voivat johtua lan-

noitteista, karjanlannasta, jätteistä tai jätevesistä. Nitraatti aiheuttaa imeväisikäisille lapsille hengi-

tysvaikeuksia. Nitraattipitoisuudet ovat rengaskaivoissa keskimäärin porakaivoja suurempia.

Nitriitti

Nitriitti ilmentää mikrobiologista toimintaa kaivovedessä. Nitriitin (NO₂) sallittu enimmäispitoisuus

on 0,5 mg/l, mutta hyvässä vedessä sitä on alle 0,01 mg/l. Nitriittityppenä (NO₂-N) vastaava luku

on 0,15 mg/l. Lisääntynyt nitriitti vedessä voi aiheuttaa imeväisikäisille hengitysvaikeuksia.

Ammonium

Ammoniumpitoisuudet voivat olla luontaisesti korkeita, jos kaivo sijaitsee vanhan merenpohjan

alueella. Lannoitteiden sekä teollisuuden, asutuksen ja maatalouden jätevesien kulkeutuminen kai-

voon voi aiheuttaa kohonneita ammoniumpitoisuuksia. Hapettomissa olosuhteissa typpi esiintyy

ammoniumina. Suositeltu ammoniumpitoisuus (NH₄) talousvedessä on alle 0,50 mg/l, ja ammoni-

umtyppipitoisuus (NH₄-N) 0,40 mg/l. Hyvälaatuisessa vedessä ammoniumia on alle 0,05 mg/l,

(ammoniumtyppenä 0,04 mg/l). Kaivovedessä ammonium aiheuttaa lähinnä pistävää makua tai ha-

jua, mutta voi syövyttää myös kupariputkia.

Alumiini

Alumiinin enimmäissuosituspitoisuus talousvedessä on 200 µg/l, mutta hyvälaatuisessa vedessä sitä

on alle 100 µg/l. Alumiinipitoisuudet ovat pääosin pieniä, mutta happamilla alunasavimailla pitoi-

suudet voivat kohota useisiin milligrammoihin. Alumiini muodostaa fluorin kanssa yhdisteen, joten

näiden aineiden esiintyminen samanaikaisesti on todennäköistä.

Rauta

Rauta on tärkeä hivenravinne, mutta korkeina pitoisuuksina haitallista. Hyvälaatuisessa talousve-

dessä rautaa on alle 100 µg/l, ja suositeltu enimmäispitoisuus 400 µg/l. Raudan makukynnys ihmi-

sillä vaihtelee 500–1 000 µg/l, eikä rauta aiheuta terveysvaikutuksia sellaisina pitoisuuksina, joina

vettä vielä ulkonäöllisten tekijöiden perusteella juodaan. Korkea rautapitoisuus alentaa veden käyt-

tökelpoisuutta värjäten vettä ruskeaksi, aiheuttaen pahaa makua, pyykin ja astioiden värjäytymistä
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sekä sakkaa. Rautapitoinen vesi edistää putkien syöpymistä, mutta korroosio on myös kohonneiden

rautapitoisuuksien syy. Maa- ja kallioperä vaikuttavat ominaisiin rautapitoisuuksiin. Paikallisesti

rautapitoisuus voi olla korkea hiekka- ja sora-alueilla sijaitsevissa kaivoissa.

Kupari

Kuparipitoisuus muuttaa veden makua, värjää veden kanssa kosketuksiin joutuvia saniteettikaluste-

pintoja vihreiksi ja voi aiheuttaa vihreää väriä myös vaaleisiin hiuksiin. Talousveden kupari on

yleensä peräsin kuparisista vesijohtorakenteista. Suurina pitoisuuksina kupari on terveydelle haital-

lista ja kuparin raja-arvoksi on asetettu talousvedessä 2,0 mg/l. Alhainen pH lisää kuparin liukoi-

suutta.

Mangaani

Talousveden suositeltu enimmäismangaanipitoisuus on 100 µg/l, mutta hyvässä vedessä mangaania

on alle 50 µg/l. WHO:n (Maailman Terveysjärjestö) terveysperusteisesti asettama enimmäisarvo

mangaanille on 400 µg/l. Mangaanipitoisuus määräytyy usein maa- ja kallioperän ominaisuuksien

perusteella, mutta myös vähähappisissa pohjavesissä ilmenee kohonneita pitoisuuksia. Mangaani

voi aiheuttaa putkistoissa bakteerikasvustoa, joka irrotessaan aiheuttaen mustia saostumia veteen.

Mahdollisten saostumien lisäksi mangaani aiheuttaa veteen pahan maun ja voi värjätä pyykkiä ja

astioita. Vedessä joskus havaittu öljymäinen kalvo on tavallisesti peräisin raudasta tai mangaanista.

Porakaivojen mangaanipitoisuudet ovat korkeampia kuin muilla kaivotyypeillä.

Sulfaatti

Kohonneet sulfaattipitoisuudet selittyvät usein maa- ja kallioperän ominaisuuksilla. Kaivoissa, jotka

sijaitsevat vanhan merenpohjan alueilla, havaitaan usein korkeita sulfaattipitoisuuksia. Sulfaatin

suositeltu enimmäispitoisuus on 250 mg/l. Käytännössä sulfaattipitoisuuden tulee olla alle 150 mg/l,

jos putkiston syöpyminen halutaan estää. Hyvässä kaivovedessä sulfaattia on alle 20 mg/l.

Kloridi

Luontaisesti kaivon kloridipitoisuuksia lisää sijainti joko vanhan merenpohjan päällä tai nykyisen

merialueen läheisyydessä. Tiesuola voi päätyä pohjavesiin, mutta myös jätevesien vaikutus kloridi-

pitoisuuksien kohottajana on mahdollinen. Talousveden suositeltu kloridin enimmäispitoisuus on

100 mg/l, mutta putkirakenteiden syöpymisen estämiseksi pitoisuuden tulisi olla alle 25 mg/l. Hy-

vässä kaivovedessä on kloridia alle 10 mg/l. Kloridi aiheuttaa veteen havaittavaa makuvirhettä jo

100–200 mg/l pitoisuuksissa.

Fluoridi

Fluoridipitoisuudet aiheutuvat maa- ja kallioperän ominaisuuksista ollen korkeita rapakivialueilla.

Fluoridin enimmäispitoisuudeksi talousvesissä on asetettu 1,5 mg/l, mutta hyvässä vedessä pitoi-

suus on alle 1 mg/l. Liika fluoridi haurastuttaa luustoa ja aiheuttaa ruskeita laikkuja hampaisiin.
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Arseeni

Arseenia liukenee kaivoveteen kallioperästä, minkä vuoksi pitoisuudet ovat suuremmat pora- kuin

rengaskaivoissa. Sallittu arseenin enimmäispitoisuus talousvedessä on 10 µg/l, mutta hyvälaatuises-

sa vedessä sitä on alle 1 µg/l. Arseeni on syöpää aiheuttava aine ja terveydelle vaarallista. Arseeni,

radon ja uraani ovat merkittäviä kaivoveden pilaajia, eikä niiden esiintyminen ei ole aistein havait-

tavissa. Arseenipitoisuus ei seuraa radon- tai uraanipitoisuutta, vaan sen esiintyminen vaihtelee hy-

vinkin pienellä alueella, jopa tontin eri alueilla. Korkeat arseenipitoisuudet ovat tyypillisiä Lounais-

Suomessa Pirkanmaalla.

Radon

Radon on osa uraanin hajoamissarjaa, joten sen pitoisuus määräytyy kallioperän uraanipitoisuuden

perusteella. Lähteen johtuessa kallioperästä, pitoisuudet ovat huomattavasti suuremmat pora- kuin

rengaskaivoissa. Suosituksen mukaan radonpitoisuuden tulisi olla alle 1 000 Bq/l, mutta hyvälaatui-

sessa kaivovedessä alle 150 Bq/l (Becquerel/litra). Radon liukenee veteen, mutta siirtyy helposti

ilmaan. Säteilyaltistuksen lisäksi radioaktiivisten radonkaasujen hengittäminen sekä radonpitoisen

veden juominen aiheuttaa terveydellistä haittaa lisäten syöpäriskiä. Arvion mukaan 10 % keuh-

kosyövistä johtuu sisäilman radonista.

Uraani

Uraanipitoisuudet ovat suuremmat pora- kuin rengaskaivoissa, sillä uraanipitoisuus aiheutuu gra-

niittisesta kallioperästä. Kaivoveden uraanipitoisuudet ovat suuria erityisesti Etelä-Suomessa. Sätei-

lyturvakeskus on asettanut uraanin raja-arvoksi talousvedessä säteilyn perusteella 100 µg/l, mutta

kemiallisten vaikutusten perusteella Maailman terveysjärjestö WHO on asettanut raja-arvoksi 15

µg/l. Uraanin haittavaikutukset ovat terveydellisiä, kemiallinen vaikutus kohdistuu lähinnä munuai-

siin.

Haju ja maku

Puhdas vesi on hajutonta ja mautonta. Erityisesti hajujen aistinvarainen määrittäminen voi riippua

tulkitsijasta, kun taas määrittäminen mittalaittein on hankalaa. Vedestä voidaan kuitenkin selkeästi

erottaa rikkivedyn aiheuttama voimakas haju sekä muutamia muita ominaishajuja. Sen sijaan veden

makuun päästään hyvin kiinni tiettyjen alkuaineiden, kuten raudan ja mangaanin kautta, jotka usein

aiheuttavat veteen tietynlaisen maun. Myös kalkki, kupari, korkea pH ja kloridi aiheuttavat ominai-

sensa maun veteen.
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Liite 1. Kaivoveden laatuluokittelu ja kunnostusehdotukset
Lähde: Kaivoveden analyysitulkki, Suomen ympäristökeskus 2009

Kaivoveden laatu

Muuttuja Yksikkö Hyvää Kohtalaista,
vaatii seurantaa

Huonoa, vaatii
toimenpiteitä

Syyn selvitys ja mah-
dolliset korjaustoi-

menpiteet

Laatuvaatimus

Escherichia coli
pmy/100

ml 0 > 0 (4,1 ja 2) tai 5
Suolistoperäiset
enterokokit

pmy/100
ml 0 > 0 (4,1 ja 2) tai 5

Arseeni µg/l < 1 1–10 >10 3 tai 6

Fluoridi mg/l <1 1–1,5 >1,5 3 tai 6

Nitraatti mg/l <5 10–25 >25 (4 ja 1) tai 5

Nitraattityppi mg/l <1 1–5,5 >5,5 (4 ja 1) tai 5

Nitriitti mg/l <0,01 0,01–0,3 >0,3 (4 ja 1) tai 5

Nitriittityppi mg/l <0,01 0,01–0,09 >0,09 (4 ja 1) tai 5

Uraani µg/l <15 15–100 >100 3 tai 6

Laatusuositus
Koliformiset bak-
teerit

pmy/100
ml <10 10–100 >100 1 ja 2

Alumiini µg/l <100 100–200 >200 1 tai/ja 3

Ammonium mg/l <0,05 0,05–0,5 >0,5 1 tai 5 tai 4

Ammoniumtyppi mg/l <0,04 0,04–0,4 >0,4 1 tai 5 tai 4

Kloridi mg/l <10 10–25 >25 5 tai 6 tai 3

Mangaani µg/l <50 50–100 >100 3

Rauta µg/l <100 100–400 >400 3

Sulfaatti mg/l <20 20–150 >150 3 tai 6

KMnO₄-luku mg/l <5 5–20 >20 1 tai 5  

COD-Mn(O₂) mg/l <1,3 1,3–5 >5 1 tai 5

Radon Bq/l <150 150–1000 >1000 3 tai 6

Tavoitetaso

pH 7–9,5 6–7 <6 tai >9,5 3

Sähkönjohtavuus mS/m 10–25 25–50 >50 7

Sameus FTU/FNU <0,5 0,5–3 >3 7

Väriluku <5 5–20 >20 7

Alkaliteetti mmol/l >1,5 0,6–1,5 <0,6 3

Happi mg/l >3 1–3 <1,8 1 tai 3

Kokonaiskovuus °dH >3 1,8–3 <0,3 3

Korroosioindeksi >1,5 1,2–1,5 <1,2 3
Mahdolliset korjaustoimenpiteet:

1. Kaivon rakenteellinen kunnostus 5. Uusi kaivon paikka

2. Kaivon desinfiointi 6. Vedenhankinta muualta

3. Veden käsittely 7. Kohonneen arvon aiheuttajan selvitys

4. Likaavan toiminnon siirtäminen muiden muuttujien perusteella






