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Lämpökaivon asiakasohje 
 

Vaihe 1 (kuvat 1 ja 2) 

Alita sokkeli kahdella 110 mm viemäriputkella ja tee nousu  

     1. kolmella 30 asteen viemärikulmalla, ja niiden välille 

     vähintään 200mm väliputket. Väliputkien päät on 

     sahattava suoraan, ja sisäpuolelta on poistettava jäyste 

     huolellisesti tekemällä siihen pieni viiste. Väliputket on  

     työnnettävä täysin pohjaan 30 asteen kulman muhviin. 

     2. kuudella 15 asteen viemärikulmalla. 

 

Sokkelin alitusputkistossa ei saa olla muita mutkia kuin 

nousumutka. Vaakaputki asennetaan hieman kaadolle sokkelista 

poispäin. Vaakaputkien tulee ulottua routaeristyksen 

ulkopuolelle asti noin 2,5 metriä sokkelista. Vaakaputkia ei saa 

asentaa kaivolle asti. 

 

Suojaa suojaputken pää, ettei sinne pääse vettä ja likaa. 

  

Aseta putken päähän lauta (kuvassa nro 3) merkkaamaan 

Suojaputken paikkaa ja kirjoita siihen teksti suojaputken pää. 

Täytä suojaputken kaivuoja. Upota maahan myös toinen lauta 

(kuvassa nro 3) osoittamaan kaivon paikkaa ja kirjoita siihen 

lämpökaivo. Tarkista suojaputken sijainti talon sisällä lvi-

suunnitelmista tai mahdollisista mitoitetuista pohjista. 

 

Vaihe 2 (kuva 3) 

Poravaunu tulee tontille ja poraa lämpökaivon. Kaivosta jää merkikisi 

metallinen maasuojaputki maanpäälle alemman kuvan mukaisesti. 

Tontille on oltava saatavilla painevettä (esim. puutarhaletku) ja 

sähköä (normaali valovirtapistoke). 

 

Poravaunu on noin pakettiauton kokoinen teloilla liikkuva vaunu, 

jossa on painoa noin 10 000 kg. Tästä syystä porausalustan on oltava 

tasainen. Kaivon ympärillä tasaista maata on oltava vähintään noin 

3m säteellä. 

 

Mikäli erikseen ei ole asiasta sovittu, porausjäte jätetään tontille. 

Porausjätteen poisvienti kuuluu tarvittaessa. 

 

Lisätietoa tarvittaessa antaa: 

Stefan Storvall 040 1956 944 

Jari Emmes 040 4812 811 

mailto:stefan.storvall@ks-geoenergi.fi
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Ostajan velvollisuutena on järjestää etukäteen:  

 Toimenpidelupa kunnan rakennusvirastolta 

 Porakaivon paikan merkitseminen 

 Porauslaitteilla ajettava tie porauspaikalle. Porauslaitteeseen kuuluu kompressoriauto ja 

porauskalusto (12 m pitkä, 2,6 m korkea, 4,4 m leveä, kokonaispaino 25 tonnia). 

 Kompressoriauton sijainnin vaatimukset: kantavuus vähintään 36 tonnia. Kaltevuus maasta max 8 

astetta (1: 7) 

 Kantavuus ja työtila poralaitteelle: kantavuus vähintään 10 tonnia ja leveys 2,6 m, 

korkeussuunnassa 5 m. Maahan ajosuuntaan kaltevuus saa olla enintään 20 astetta (1:3) ja 

sivuttain 5 astetta (1:10).  

 Työtilaa 3 m säteellä, korkeutta 6,5 m. 

 Mahdollisista toimenpiteistä porauspaikalle pääsystä veloitetaan tilaajaa 

 Sähkö käytettävissä (220 V). Tilaaja vastaa sähkökuluista. 

  Juokseva vesi (puutarhaletku). Tilaaja vastaa kuluista. 

 Uusi rakennus: 2 kpl 110 mm suojaputkia sokkelista max 15 asteen kulma 
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