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Tutkimusohjelma

Kaivonpaikkatutkimukset suunnitelluilla imeytysalueilla sekä pohjave-
den siirtoputkistoon liittyvät selvitykset
Suunnitelluilla imeytysaluilla tulee tehdä kairauksia, maanäytteiden analysointia, vesimenekkiko-
keita ja kaivosuunnittelua imeytettävien vesimäärien maksimoimiseksi olosuhteisiin nähden.

Pohjaveden siirtoputkiston osalta tulee selvittää putken pohjoispäässä vedenottoratkaisu (pump-
paus kaivorakentein / vapaa virtaus)

Uusien havaintoputkien asentaminen
Hankealueelle ja hankealueen ympäristöön asennetaan 5 pohjavesiputkea (maaperäpohjavesi) ja
7 kpl kalliopohjavesiputkia. Havaintoputkien alustavat sijoituspaikat on esitetty alla olevassa ku-
vassa. Olemassa olevien havaintoputkien toimivuus selvitetään ennen uusien putkien asennusta.
Putkien lopullisten sijoituspaikkojen valinnassa huomioidaan mm. maanalaiset rakenteet.
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Maaperäpohjaveden havaintoputket asennetaan seuraavasti:

· Putki asennetaan kallion pinnan tasoon, tehdään 3 metrin kalliovarmistus

· Putkimateriaalina käytetään PEH Ø52mm (sisähalkaisija)

· Putken rakosiiviläosuus asennetaan savikerroksen alapuoliseen maaperään. Savikerroksen
kohdalle ja täyttömaakerrokseen asennetaan umpinaista putkea. Kairauksen aikana ollaan
yhteydessä suunnittelijaan. Suunnittelija päättää siivilän sijainnin.

· Pohjavesiputken sijainti, maanpinnan korkeus ja putken pään korkeus mitataan. Putkesta
tehdään pohjavesiputkikortti, jossa näkyy putken kokonaispituus, siiviläosan pituus, maa-
lajit ja vedenpinta.

Kalliopohjaveden havaintoputket asennetaan seuraavasti:

· Putken pohja ulotetaan noin tasoon -25

· Pisteiden sijainti tarkennetaan ennen asennusta suunniteltujen kalliotilojen sijainnin pe-
rusteella.

· Maaperäkerroksen putkimateriaalina käytetään PEH Ø52mm (umpiputki)

· Pohjavesiputken sijainti, maanpinnan korkeus ja putken pään korkeus mitataan. Putkesta
tehdään pohjavesiputkikortti, jossa näkyy putken kokonaispituus, siiviläosan pituus, maa-
lajit, kallioperähavainnot ja vedenpinta.

Kallion ruhjeisuus ja vesimenekkikokeet
Uusista asennettavista kalliopohjavesiputkista suoritetaan vesimenekkikokeet, joiden tulosten pe-
rusteella voidaan arvioida kallion ruhjeisuutta ja kalliopohjaveden virtausmäärää. Vesimenekkiko-
keita tehdään yhteensä 7 kpl.

Hankkeen geoteknisen suunnittelun yhteydessä tullaan todennäköisesti seuraavassa vaiheessa
tekemään kalliokairauksia, joista saatavaa ruhjeisuus- ja vesimenekkitietoa voidaan hyödyntää
myös pohjavesiarvion tekemisessä.
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