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miksi kannattaa valita

maalämpö?
Säästät rahaa
Valitsemalla maalämmön säästät jopa 75% kotisi lämmityskustannuksissa.
Maalämpö on myös riippumaton energiahinnan vaihteluista.
Mikään pankki ei maksa niin hyvää korkoa, kuin luonto. Investoimalla lämpökaivoon ja lämpöpumppuun, sijoitat järjestelmään, joka kestää sukupolvien ajan.

Maalämpö on ekologinen energiaratkaisu
Maalämpö on maaperän tai veden massaan varastoitunutta lämpöenergiaa.
Maalämpöjärjestelmällä lämpöenergiaa voidaan käyttää rakennusten
ja käyttöveden lämmittämiseen.

Maalämpö on huoleton, siisti ja
vie vain vähän tilaa
Meiltä saat maalämpöpalvelut vaivattomasti ja nopeasti. Ota yhteyttä!
PT Energia Poraus Oy • puh. 050 323 0143 • pt.energiaporaus@gmail.com •
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/ptenergiaporaus

1 ennen porausta

a.)
Lupa
• Saneerauskohteessa porausta varten tarvitaan kotikunnan lupa. Joissakin tapauksissa (mm. pohjavesialueilla)
tarvitaan myös ympäristöviranomaisten / ELY keskuksen
lupa. Kannattaa ottaa myös selville, vaatiiko kotikunta
geologisen tutkimuksen suorittamista ennen luvan
myöntämistä.
• Porauksesta on hyvä ilmoittaa myös naapureille

b.)
energiakaivon sijainti
• Suunnitellun kaivon läheisyydessä tulee olla 			
riittävästi tilaa, vähintään 2,5x3 m. Näin porauskalusto 		
pääsee perille ongelmitta.
• Lämmönkeruuputkiston asentamisen helpottamiseksi 		
energiakaivon tulee olla lähellä rakennuksen teknistä 		
tilaa. Etäisyys rakennuksesta on oltava kuitenkin 			
vähintään 3 m. Useamman kaivon porauksessa 			
kaivojen väli on oltava 15 m, ellei kyseessä ole 			
vinoporaus.
• Porauspaikan lähellä tulee olla sähköpistoke (220 V) 		
sekä vesipiste.
• Porauspaikka kannattaa merkitä selkeästi etukäteen 		
esimerkiksi puukepeillä.
• Poraus tehdään tasaisella maalla. Paikalle ei kannata 		
kaivaa kuoppaa tai asettaa sinne kaivon renkaita.
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c.)
Porauspaikan suojaus ja
kivituhka
• Jos porauspaikka sijaitsee lähellä rakennusta, on
rakennukset hyvä suojata pressuilla.
• Porauksessa kivituhka purkautuu kovalla paineella
ja se sisältää paljon vettä. Kivituhka puretaan 		
yleensä vaihtolavalle. Jos poraus tapahtuu uudisrakennuksen keskeneräisellä tontilla, joka on 		
laaja eikä naapurin tontti ole lähellä, voidaan 		
kivituhkan purku tehdä suoraan tontille. 		
Keskeneräisellä tontilla kivituhkan voi muokata 		
myöhemmin piiloon maan alle.

energiakaivon sijainti
Lämpökaivon paikkaa mietittäessä on otettava huomioon
minimietäisyydet rakennuksiin, vesikaivoihin, tontin rajaan jne.
Kiinnitä huomiota myös maaston tasaisuuteen: porauskaluston on päästävä helposti paikalle.

Uudiskohteissa maalämpö- ja vesikaivoporaukset olisi parasta
tehdä siinä vaiheessa, kun tontti on raivattu, rakennusten perustukset ovat valmiit ja maanvaihtotyöt tehty. Myös louhintatyöt tulisi tehdä ennen porauksia, jotta vältytään kaivojen
mahdollisilta sortumilta.

Jos lämpökaivo sijoitetaan lähelle rakennusta, on huolehdittava siitä, ettei kaivon poraaminen vahingoita rakennuksen
perustusta. Kaivon paikka ei saa estää kulkua rakennukselle
tai haitata kunnossapitoa. On myös huolehdittava etteivät
sade- sulamis- ja kuivatusvedet pääse kaivon kautta suoraan
pohjaveteen.

Betonisia kaivonrenkaita käytettäessä huoltokaivojen teko
on helpompaa, jos tontilla on käytettävissä kaivinkone tai
nosturi.

Suurien rakennusten lämmittämiseen tarvitaan useita porareikiä.
Niiden sijoittaminen on suunniteltava tarkasti. Kun useampia
reikiä porataan vierekkäin, käytetään vinoporausta.

Poraus tontilla kun puut on kaadettu
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Porauksien suositeltavat minimietäisyydet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rakennukset 3 m
Kauko- ja muut lämpöjohdot 3 m
Viemärit ja vesijohdot 3-5 m
Tontin raja 7,5 m (vinoporauksessa voi olla pienempi)
Lämpökaivo 15 m (vinoporauksessa voi olla pienempi)
Rengaskaivo 20 m
Tunnelit ja luolastot 25 m
Jätevedenpuhdistamo 30 m
Porakaivo 40 m

Rakennusvalvonta voi antaa luvan pienemmillekin etäisyyksille tapauskohtaisesti.
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porauspaikka

Poraus onnistuu vain
tasaisella maa-alueella.

Porauspaikalla ei saa olla kaivettuja
monttuja, koska porari ei voi
työskennellä alhaalta käsin.

Huomioi porauspaikan tasaisuus!
Porauspaikka ja ajoreitti tulisi olla kohtalaisen tasainen. Kallistukseltaan liian
jyrkkä maa-alue voi estää porauksen tai ajon kohteeseen. Isot kivet ja montut
ajoreitillä voivat myös estää poravaunun ajon porauskohteeseen, koska kaatumisriski on liian suuri (koneen painopiste on porakankien puolella).
Talvella porauspaikan ja ajoreitin tulee olla aurattu ja hiekoitettu.
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Poraus saneerauskohteessa

Maaporaus

Poraus talvella, pakkasraja -15 astetta
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lämpökaivon poraus 4

Tarkastuskaivo (halk. 315 mm)

upotus kiinteään kallioon 1-6 m, pohjavesialueella + 6 m
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b.)

a.)
Poraus

lämmönkeruuputkisto

• PT Energia Porauksella on nykyaikainen porauskalusto,
jonka meluhaitta on vähäinen. Poravaunu kuljetetaan
paikalle isolla kuorma-autolla, mutta tontilla liikutaan
poravaunulla. Vaunun reitti käydään läpi asiakkaan
kanssa, jotta pihan vahingot minimoidaan.
Poravaunumme kulkevat teloilla eikä niistä yleensä
jää juurikaan jälkiä tontille.
• Ennen kallioporausta maahan porataan suojaputket,
jotka estävät maanvyörymiä. Maaporauksessa syntyvä
maa-aines jää aina tontille. Kun pora saavuttaa kallion,
porakruunu vaihdetaan ja reikä (halk.115 mm) porataan
haluttuun syvyyteen.

• Lämmönkeruuputket lasketaan kaivoon lasku-		
koneen avulla. Keruuputkiston päässä on kiinteä
pohjapaino,joka helpottaa pudottamista. Putket
täytetään ympäristöystävällisellä Naturet-maalämpönesteellä, pohjavesialueella tarvittaessa Naturet
Geosafe-maalämpönesteellä, joka ei sisällä inhibiittejä.
Käytämme Altian valmista liuosta- 17 C.
• Keruuputkistoon tehdään lopuksi koeponnistus.

c.)

d.)

pintavesieristys

lopputarkastus

• Pintavesien pääsy kaivoon estetään muovisella eristysputkella, jotka tiivistetään nauhalla. Kun nauha on
kosketuksissa veden kanssa, se turpoaa kiinni kallionseinämiin.
• Mahdollista tehdä myös betonoinnilla

•
•
•
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Porauspaikka siivotaan poraustyön jälkeen. Teemme
lopputarkastuksen ja varmistamme, että kaikki on
kunnossa.
Vaihtolava tyhjennetään vedestä uppopumpulla, kun
kivituhka on painunut lavan pohjalle. Vesi voidaan
johtaa ojaan, viemäriin tai metsään.
Mikäli toimenpideluvassa on maininta, ettei lavalta saa
pumpata vettä maastoon, kannattaa varautua lisäkuluihin, joita tulee mahdollisen imuauton tilauksesta tai
vesimassan siirtoon tarkoitetuista lisäsäiliöiden tuonnista.

vinoporaus
Veden ja sähkön tarve tontilla

Energiakaivon porareikien syvyys ja lukumäärä riippuu rakennuksen energiantarpeesta. Isoissa kohteissa käytämme
vinoporauksia tai jos tontti on niin pieni, että minimivälimatkat
kaivojen välillä eivät muuten täyty. Vinoporauksia tehdään loivemmalla kulmalla, mikäli mahdollista 5-10 astetta, jos kaivot
ovat lähekkäin ja etäisyydet vaativat jyrkempiä kulmia esim.
25 astetta, kannattaa tutkia voiko kaivoja sijoittaa etäämmälle
toisistaan, jyrkemmät astekulmat kuluttavat porakankia ja
kaivot ovat alttiimpia sortumille. Lämpökaivo on halkaisijaltaan
yleensä 115 mm.

Vettä tarvitaan kivituhkapölyn sitomiseen ja kaivon puhdistukseen. Poravaunussa on n. 300 litran säiliö, johon pumppaamme
vettä tarvittaessa. Tämä ei kuitenkaan riitä koko kaivonporaukseen, joten tontilla tulee olla vesipiste tai sinne tulee toimittaa
vettä esim. 200-1000 litran astioissa. Voimme toimittaa vettä
erillishinnalla tontille, jos tilaaja ei sitä pysty toimittamaan.
Vesikaivon porauksessa ja puhdistuksessa ei suositella käytettäväksi järvivettä, koska on mahdollista, että kaivon veteen
voi jäädä epäpuhtauksia. Maalämpökaivoa poratessa järvivettä
voidaan käyttää harkinnan mukaan.
Sähköä tarvitaan mm. hitsauksiin, veden ja maalämpönesteen
pumppauksiin, kulmahiomakoneen käyttöön sekä keruuputkiston asennukseen. Porausyksiköissämme sekä putkiautossamme on agrikaatit, jos asiakas ei pysty toimittamaan sähköjä
kohteeseen.

HUOM!
Malmiesiintymä tai kova vedenpaine voivat estää porauksen. Tässä tapauksessa puuttuvalle osuudelle porataan lisäkaivo.

Maakengän hitsaus

Poraus valmiiseen huoltokaivoon / betonirenkaaseen

Voimme toimittaa tarvittaessa vettä tontille
vesipöntöillä.
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Tontin raja
2,5 m

2,5 m

Vinoporauksen periaatekuva:

Huom!

80 m syvyydessä kaivon välimatka pystyporauksen ja vinoporauksen (10° kulma) välillä on n.15 m ja 110 m syvyydessä
välimatka on n. 18 m. Vinoreikien lähtöpisteet eivät saa olla
5 m lähempänä toisiaan kun kyseessä vierekkäiset tontit ja
porataan samalle rajalle.
Jos lämpökaivoja porataan kohteeseen enemmän kuin
yksi,seuraavien osalta aktiivisyvyydeksi voidaan laskea vain
se osuus,jolloin kaivojen keskinäinen etäisyyys ylittää 15 m.

Vinoporauksessa kaivot tulee jäädä
omalle tontille koko kaivon matkalta.
Muutoin tulee tehdä rasitetodistus
naapurin kanssa kaivosta.
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kalusto
Tontille tulevaa kalustoa varten tarvitaan tarpeeksi tilaa. Tien
tulee olla tarpeeksi hyväkuntoinen ja leveä, jotta vältytään
mahdollisilta pihojen, teiden ym. korjauskustannuksilta.
Mahdolliset matalat sillat ja painorajoitetut tieosuudet tulisi
tietää etukäteen.
Porauskoneet painavat noin 8 Tkg joten asfaltille, kivetykselle
tai nurmikolle jää aina joitain jälkiä teloista. Asiakasta tulee
aina informoida etukäteen tulevista jäljistä, näin vältytään
mahdollisista korvausvaateilta. Koneen alla voidaan tarvittaessa käyttää vanerilevyjä, jolloin jälkiä jää vähemmän.
(ks. kuva s. 15)
Teemme vaakavetokaivannot lapiolla ja/tai pienkaivurilla.
Pienkaivuri 1.8 Tkg on putkitusauton mukana aina tarvittaessa.
Isojen betonirenkaiden (huoltokaivot/vesikaivot) asennukseen tarvitaan isompi kaivinkone tai erillisnosturi, jotka
asiakas voi tarvittaessa tilata kauttamme. Näistä veloitetaan
aina erillishinnaston mukaan.
Ilmaletkua on 40 m (+20 m jatkomahdollisuus), joten kompura-auton voi jättää hieman kauemmaksi porauskohteesta.
Lokaputkea on 17-30 m, joten tontille, lavalle tai umpisäiliöön
purku tulisi tapahtua 17-30 m alueella porauskohdasta.

Pieni kaivuri 1.8 Tkg

Putkitusauto
Pituus: 10 m, max. korkeus: 4.2 m, paino: 18 Tkg, 2-akselia, perälautanostin. Putkitusautossa kulkee mukana mm. maalämpönestettä max. 2000 l,
pintavesieristysputket 6 m, suorat eristetyt vaakavetoputket 6 m, yli 6 m putket kelalta (100 m/kela), keruupiirin putket 60-240 m, muut asennustarvikkeet ja tarvittaessa 1.8 Tkg pienkaivuri.
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GEO 600 Comacchio

Vaihtolava-auto 10 m pitkä, 4-akselinen, paino n. 20-30 Tkg,
korkeus max. 4 m

2

1

1. Lokapönttöauto 2. Kompurayksikkö: Atlas 455, n. 25 bar, n. 27000 l/min

2
1

Pora-auto: pituus 12 m, 4-akselinen, paino n. 30-40 Tkg, korkeus 4 m
1. Kompurayksikkö: Atlas 455, n. 25 bar, n. 27000 l/min
2. Porausyksikkö: Telakone, paino n. 8 Tkg

Porauskoneen telojen alla voidaan käyttää vanerisuojauksia,
jolloin jälkiä ei juuri jää nurmelle.
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kivituhkan purku 6
Uudiskohteissa porauksesta syntyvä kivituhka voidaan yleensä sekoittaa täyttömaihin, joten sitä ei tarvitse viedä pois
tontilta erillishintaan. Vettä tarvitaan noin yksi kuutio / porausreikä pölyn sidontaan ja kaivon huuhteluun. Vesi nousee
kivituhkan kanssa pois kaivosta ja se pyritään imeyttämään
maahan tai ojaan. Tämä ei välttämättä onnistu kaupunkialueella tai jos tontti on pieni.

Huom!
Kivituhkaa emme suosittele kerättäväksi suoraan
esim. traktorin peräkärryyn. Kivituhka on niin painavaa, että kärry voi vioittua tai kaatua. Kärryjä ei saada
yleensä niin vesitiiviiksi, että kivituhkavesi pysyisi
sisällä vaan se pääsee valumaan tontille.
Kärryt ovat myös tilavuudeltaan usein liian pieniä.
Vaadittava kokoluokka lavalle on 5500 mm x 2500 mm
x 1200 mm

Kun kivituhka halutaan kerätä talteen lavalle tai umpisäiliöön,
porauksen jälkeen kivituhkan painuessa lavan pohjalle, vesi
pumpataan pois lavalta esimerkiksi maaston kautta sadevesiviemäriin tai ojaan, jonka jälkeen kivituhka voidaan kuljettaa
pois tontilta. Mikäli toimenpideluvassa on maininta,ettei
lavalta saa pumpata vettä maastoon, kannattaa varautua
lisäkuluihin,joita tulee mahdollisen imuauton tilauksesta
tai vesimassan siirtoon tarkoitetuista lisäsäiliöiden tuonnista.
Porauksen yhteydessä vettä ei saa laskea suoraan viemäriverkostoon, kivituhka on poratessa savimaista, joka tukkii
viemärit.
Vaihtolava tai umpipönttö voidaan jättää tontille tai esim.
tien reunaan. Asiakas / LVI liike voi järjestää lavan halutessaan
itse omalla kustannuksellaan tontille. Lavan perälauta tulee
tiivistää (esim. uretaanivaahdolla) niin, että vesi pysyy lavalla.
Mikäli porauspöly tai vesisumu ohjautuu kohti rakennuksia
tuulen tai poraussuunnan vuoksi, tulee tehdä perussuojaus.
Suojauksella vältytään ylimääräisiltä puhdistus- ja korjausvaatimuksilta. Myös niissä tapauksissa, kun lokaputki sijoittuu
talon lähelle, kannattaa suojata rakennukset putkien ja / tai
liittimien mahdollisilta vuotokohdilta. Lokaputki saattaa irrota
liitoksistaan tai rikkoutua kesken porausprosessin.

Vaihtolava on suojattu pressulla, jotta kivituhkapöly ja vesisumu ei
leviä naapurin tontille.

Rakennus ja kivetys on suojattu pressuilla.
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Kivituhkan purku umpisäiliöön

Kivituhkan purku lavalle

Kivituhkan purku tontille

Kivituhka kulkeutuu pois lokaputkia pitkin. Lokaputkien pituudet ovat
17-30 m.
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porauksen jälkeen 6

Pumppu

a.)

b.)

porausraportti

vaakaveto

•

• Urakoitsija tai LVI-liike hitsaa lämmönkeruuputket
maanalaiseen lämpöeristettyyn putkeen, joka viedään
rakennuksen tekniseen tilaan. Seuraavaksi maalämpöpumppu asennetaan toimintakuntoon.

Työn jälkeen asiakkaalle tai LVI-liikkeelle lähetetään
raportti, joka sisältää viranomaisten vaatimat tiedot
sekä keruuputkiston koeponnistustodistuksen.
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vaakavedot
Huoltokaivot, vaakavedot ja läpivientien poraukset
Yleisimmin käytetty tarkastuskaivo on halkaisijaltaan 315 mm
muovinen runkoputken pätkä (0,3 m-1 m), johon on tehty
vaakavetoputkille läpiviennit.

halk. 110 mm vientiputkea 2 kpl / kaivo ja esim. 3 x 30 asteen
kulmalla, jolloin noususta ei tule liian jyrkkä. Kun läpiviennit
on tehty ja vaakaputket on asennettu, maalämpöpumppu
voidaan asentaa toimintakuntoon.

Poraustarjouksen hintaan sisältyy vaakavetoputkea 5 m.
Esim. jos putkea tarvitaan 12 m, 5 m sisältyy hintaan ja 7 m
veloitetaan erikseen.

Pintavesieristys
Teräksinen maasuojaputki tiivistetään poraamalla se kallioon
kiinni 1- 5 m. Pohjavesialueella rautaputkea on porattava + 6 m
lisää kiinteään kallioon ja lämpöpumppu tulee olla varustettu
vuodonilmaisimella. Vuodonilmaisimena voi olla joko lämpöpumpun matalapainekytkin tai keruuputkistoon kytketty
paine-tai pinnankorkeusmittari.

Putken/kaivon päälle tulee muovinen kansi. Kaivon voi
eristää tarvittaessa esim. finnfoam-levyllä. Liikutulla alueella
kaivoon pitää tehdä lisäeristys. Kun asiakas haluaa kohteeseen isomman betonisen huoltokaivon (halk. esim. 800 mm,
1000 mm tai 1200 mm) tai kaivo tulee esim. asfaltin alle, käytetään betonirenkaita ja mahdollisesti teräksistä yliajokantta,
jolloin kaivon yli voi ajaa autolla.

Pintavesieristys voidaan tehdä betonoimalla, manglaamalla
tai muovisella putkella ja laajenevilla tiivistysaineilla. Vaihtoehtoisesti lämpökaivo voidaan myös sukittaa. Pohjavesialueella ei suositella käytettäväksi normaalia maalämpönestettä
vaan esim. GeoSafe -nestettä.

Teemme tarvittaessa läpiviennit saneerauskohteisiin (82 mm
reikäkoko). Uudiskohteissa LVI-liike tai asiakas on yleensä
tehnyt läpiviennit etukäteen. Suositeltava kokoluokka on

Vaakavedon periaatekuva (uudisrakennus / rossipohjatalo)
• Esim. sisällä 2 m putkea ja ulkona 10 m putkea, yht. 12 m. (5 m sis. hintaan, 7 m lisäveloitus)

2 kpl pem 40 / 63 mm eristettyä putkea johdetaan maalämpökoneelta porakaivolle. Putket tulee kallistaa kaivon suuntaan n. 10 %.
Molempiin päihin on varattava ylimääräistä putkea n. 3 m.

Sokkelin alitus suojaputkessa
Porakaivon paikka tulee merkitä
(löytyy asema kuvasta)

Jos maalämpökone sijaitsee muualla kuin talossa
(esim. varasto, autotalli...) tulee asiakkaan laittaa
mahdolliset siirtoputket talolle, jotka on esitetty LVIsuunnitelmassa.
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Muovinen huoltokaivo + eristetyt vaakavetoputket

Pintavesieristys tehdään laajenevalla tiivistysnauhalla,
joka kiinnitetään suojaputkeen

Betoninen huoltokaivo (halk. 100 cm), vinoporaus

Finnfoam eristys vaaditaan liikutulla alueella, lisäeristys on erillisveloitettava työ tai asiakas voi laittaa omat eristyslevyt.
Syvemmälle kaivetussa vaakavedossa, joka ei ole liikutulla alueella,
eristetty putki ei tarvitse lisäeristystä.

Kuvassa viemäriputki 110 mm, jonka sisällä eristetty vaakavetoputki
40/63mm
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Läpiviennit
Läpiviennillä tarkoitetaan eristettyjen putkien tuomista tekniseen tilaan. Eristetyt putket tuodaan tekniseen tilaan suojaputkien kautta.

Suositus tehdä suojaputket valmiiksi kohteeseen on tuplavahva sadevesiputki, jonka voi taittaa loivaan kulmaan ja putki
on sileää sisältä tai käyttää viemäriputkea, jossa kulmana on
sähkökaariputket loivalla kulmalla tai kolmas vaihtoehto 3 x 30
asteen kulmat peräkkäin loivalla kulmalla.

Eristetyt vaakaputket muovihitsataan kaivolta ja tuodaan tekniseen tilaan asti eristettynä.

Kulmissa ei saa käyttää 45 asteen kulmia eikä valmista 90
asteen kulmaa, molemmat tekevät kulmasta liian jyrkän eikä
eristettyputki tahdo tulla kulmasta ongelmitta läpi, myöskin 3
x 30 asteen kulmissa ongelmana on kulmiin jäävä sauma, joihin
eristetty putki ottaa kiinni.

Erilaisia tapoja tuoda putket sisälle:
• seinän kautta, jolloin putket suojataan suojakotelolla 		
ulkopuolella
• lattian läpiporaus eri astekulmilla, joko kahdella reiällä 		
tai yhdellä isolla (huomioi lattialämmitys)
• sokkelin ali kaivaminen
• uudisrakennuskohteessa suositellaan lattiavalun
yhteydessä asennettavan suojaputket, joiden kautta 		
eristetyt putket tulevat läpi

Huomioithan, että kaivolta tulee aina kaksi putkea eli suojaputkia tarvitaan myös kaksi tai yksi iso, josta molemmat mahtuvat
tulemaan läpi. Mikäli kohteessa on useampia kaivoja, tulee
suojaputkia olla jokaiselle kaivolle kaksi kappaletta. Esim. kaksi
kaivoa vaatii neljä suojaputkea, eristetyn putken ulkomitta
63 mm.

Usein läpiviennit/suojaputket ovat väärin tehtyjä, yleisin virhe
on liian jyrkät kulmat sekä liian pieni putkikoko tai käytetty
salaojaputkea, jossa ei ole tasainen sisäpinta.
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Kohteessa käytetty sähkökaaria kulmiin, samanlaiset kulmat kulmassa, jossa putket kääntyvät ylöspäin sisälle tekniseen tilaan.

Kuvassa näkyy kuinka kaivolle tulee olla laskua, kohteessa käytetty betonista huoltokaivoa, suojaputken päät näkyvissä lattia valussa,
eristetyt putket asennettuna.
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Suojaputket seinässä

Läpiviennit
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porausraportti

17.02.2015

Porauksen jälkeen toimitamme Lvi-liikkeelle tai asiakkaalle porausraportin, johon on kirjattu tiedot mm.
viranomaisia varten sekä porauksessa ja putkituksessa
tehdyt työt sekä mahdolliset ongelmakohdat. Pidä
raportti tallessa.

KOEPONNISTUS JA TIIVEYSTARKASTUS
KERUUPUTKISTOJEN ASENNUS
PE80 SDR17 40 X 2,4 PN 8

Projekti:

Päivämäärä:

Koeponnistaja:

2015-356

11.06.2015

Testi Käyttäjä

Tilaaja:

Jälleenmyyjä:

MATTI MEIKÄLÄINEN

PT-Energiaporaus Oy

Hitsaus kulma ø 40mm (90 asteen kulmat)

2,00

kpl

Maalämpöneste (Altia, NATURET 30%) 20l

1,00

kpl

Pienkaivinkonetyö 1,8Tkg

1,00

h

Lisäveloitus: Vaakavetoputkipari yli 5m, kaivutyön kanssa

0,00

m

Eristetty vaakavetoputki 40/63 mm (5 m vaakaveto)
Tarkastuskaivo ø 315mm (Muovinen)

Porauskortti

MATTI MEIKÄLÄINEN
MEIKÄLÄISENTIE 78
78890 MEIKÄLÄINEN

17.02.2015

Työnumero / lupanumero: 2015-356

Myyjä: S. Kauhanen , +358 45 8728145
PT-Energiaporaus Oy

10,00

m

1,00

kpl

Miestyö

2,00

h

Lisäveloitus : Vaakavetoputkipari yli 5 m, ilman kaivutyö

1,00

m

Energiakaivon Info kyltti

1,00

kpl

Läpivientiporaus 2 x ø 82mm (saneeraus)

2,00

kpl

Lisäveloitus: Seinäkotelo (Harmaa)

1,00

kpl

Pientarvike

1,00

kpl

Vaakavedettynä.
Ei ongelmia putkituksessa.

Pintavesieristysputki ø 100mm + turpoava nauha
Kallioporaus n. 115 mm
Lisäveloitus :Maasuojaputki ø 139,7/4mm, yli 3m
Vinoporaus astekulma
Maasuojaputki 139,7/4mm Kokonaispituus
Maaporaus ennen kalliota
Tiivistys kallioon/kiinnittämistapa poraamalla kallioon kiinni

9,00
191,00
6,00
0,00
9,00
6,00
3,00

Asiakas halusi seinäkotelon.

m
m
m
aste
m
m
m

KOEPONNISTUS– JA TIIVEYSTARKASTUS NATURET – MAALÄMPÖNESTEELLÄ
TARKASTUSPAINE

3 - 4 BAR

KOEPONNISTUSAIKA

10 MINUUTTIA

KÄYTETTY LAITTEISTO PAINEMITTARISTO.
KOEPONNISTUS- JA TIIVEYSTARKASTUS ON SUORITETTU KAIVON PYSTYPUTKISTON OSUUDELLE.

Lämpökaivo

Pintavesieristys

Sähkö työmaalla:

Kyllä

Vesi työmaalla:

Kyllä

Pohjavesialue:

Ei

Saneerauskohde:

Kyllä

EI HAVAITTU VUOTOJA PUTKISTOSSA KOEPONNISTAESSA.

Porauspöly:
Tontille purku

kokonaissyvyys 200m. kalliossa huono kohta 6 m
kohdalla, porattu lisäputki huonon osuuden ohi ja
tarvittava tiivistys. Huono kohta kalliossa 70 m
kohdalla,putsattu poratessa hyvin.

Kokonaissyvyys 200,00

TAKUU PORAUKSELLE 5 VUOTTA. TAKUU EI KATA LUONNONOLOSUHTEIDEN MUUTOSTEN, RÄJÄYTYSTÖIDEN TAI MUIDEN
VASTAAVIENTAPAHTUMIEN AIHEUTTAMIA VIKOJA. EMME VASTAA VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

Porari:
Testi Käyttäjä

Porauspäivä:
08.06.2015

PT Energia Poraus Oy

www.pt-energiaporaus.fi

Kokoojatie 6

pt.energiaporaus@gmail.com

www.pt-energiaporaus.fi

Kokoojatie 6

pt.energiaporaus@gmail.com

79100 Leppävirta

Vesituotto porattaessa: l/min
Pohjaveden korkeus: 5 m

115,0 mm

PT Energia Poraus Oy

Y-tunnus: 2376696-5
Puhelin 050 323 0143

79100 Leppävirta
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Y-tunnus: 2376696-5
Puhelin 050 323 0143

Etsimme uusia LVI-liikkeitä

maalämpöprojekteihin
koko Suomen alueelta!
Ota yhteyttä! PT Energia Poraus Oy puh. 050 323 0143

PT Energia Poraus Oy
Palvelumme:

Hyödynnä kotitalousvähennys!

• Lämpökaivojen poraus
• Lämmönkeruuputkistojen asennus ja täyttö
• Vesikaivojen poraus

Kotona tai vapaa-ajan asunnolla teetetyn työn kustannuksista on mahdollista saada kotitalousvähennystä, jonka voi
osittain vähentää verosta. Enimmillään kotitalousvähennyksen suuruus on 2400 € henkilöä kohden. Samassa taloudessa
asuvalle pariskunnalle tämä tarkoittaa jopa 4800 € veroetua.
Lue lisää www.kotitalousvahennys.fi.

Saat kauttamme koko maalämpöjärjestelmäpaketin valmiiksi
asennettuna (sisältää porauksen, keruuputket, maalämpö-		
nesteen, kaivonhatun, vaakavedot, maalämpöpumpun)
tai halutessasi teemme poraukset pystyputkitukseen asti 		
valmiiksi (sisältää porauksen, keruuputket, maalämpönes-		
teen sekä kaivonhatun). Kaivot ovat pintavesieristettyjä.

Pyydä tarjous!

sanna.kauhanen@pt-energiaporaus.fi | puh. 050 323 0143

yhteystiedot:

Käytössämme on nykyaikainen porauskalusto, jonka meluhaitta on vähäinen. Poraaminen onnistuu kätevästi pienilläkin tonteilla eikä teloilla kulkevasta poravaunustamme jää
juuri jälkiä. Rakennus voidaan suojata tarvittaessa suojapeitteellä ja kivituhka voidaan johtaa suoraan vaihtolavalle.

PT Energia Poraus Oy
Kokoojatie 6, 79100 Leppävirta
Sanna Kauhanen | puh. 045 872 8145
sanna.kauhanen@pt-energiaporaus.fi
laskutus ja markkinointi | porausaikataulutus | myynti
Marko Kauhanen | puh. 0400 687 374
marko.kauhanen@pt-energiaporaus.fi
ostot-myynti
Pasi Voutilainen | puh. 045 323 1007
toimitusjohtaja
Poraus ja putkitus | puh. 050 323 0143
/ptenergiaporaus
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aus.fi
www.pt-energiapor
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