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ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET 
 

 

Mitä asiakkaan tulisi huomioida porauksessa? 

1. Asiakkaan on hoidettava poraukseen vesi ja sähköliitäntä 

230V 

Porauksessa tarvitaan aina vettä ja veden menekki riippuu kaivon 

omasta vesituotosta, yleinen vesimäärän tarve on 2 m3. 

Puutarhaletkulla tuleva vesi riittää, huomiothan mikäli vesipiste on 

sisätiloissa tai lukitun oven takana, porarin täytyy päästä avaamaan ja 

sulkemaan vesipiste, kulku tiloihin tulee olla järjestetty etukäteen tai 

paikalla on oltava henkilö, joka avaa ja näyttää tilan mistä vesipiste 

löytyy. 

Mikäli kyseessä on uudisrakennus, eikä vettä ole käytettävissä, vesi 

tulee toimittaa kuution konteissa tai traktorilla kuljetettavassa 

säiliökärrissä porauspaikan lähettyville. Porarilla on pieni uppopumppu 

mukana, jolla voi tarvittaessa imeä säiliöstä vettä poraukseen. 

Mikäli vedentoimitus ei onnistu asiakkaan puolesta, porausyrittäjä 

toimittaa veden lisämaksusta 250 € + alv / kontti, joka sisältää 

vesimaksut, kontin täytön ja tuonnin ja poishaun erilliskuljetuksella. 

Ilmoitus porausyrittäjälle tehtävä hyvissä ajoin ennakkoon  
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2. Porauspaikan merkitseminen porarille valmiiksi. 

Porauspaikka tulisi merkitä valmiiksi merkintämaalilla tai kepillä, jossa 

lukee energiakaivo tai paikalla on oltava henkilö, joka näyttää porattavan 

kaivonpaikan porarille, kaivonpaikka tulee olla sama, joka haettu 

toimenpideluvassa. 

 

3. Sähkökaapeli ja viemärinäytöt tulee olla tilattu ja merkitty 

ennen porauksen aloittamista. Mikäli näyttöjä ei ole tehty ja 

poraus joudutaan tekemään ilman näyttöjä, porausyrittäjällä on 

oikeus veloittaa kaikista korjaustöistä, joita ilmenee näyttämättä 

jättäneistä kaapelien/viemärien rikkoontumisesta ym. vahingoista. 

 

4. Informoi lähinaapureille tuleva poraus. Poraukseen saavutaan 

isolla kuorma-autolla, joka saattaa tukkia tieosuuksia, mahdollinen 

lavalle purku saattaa tukkia myös tieosuuksia. Poraus ja kompuran 

käyntiääni saattaa aiheuttaa pientä meluhaittaa. 

 

5. Poraukseen liittyvät luvat ja asianmukaiset dokumentit     

(ajantasalla olevat) kuuluvat asiakkaan itse huolehtia.                    

Mikäli luvat jää porausyrittäjän haettaviksi, veloitamme niihin 

liittyvät kulut toteutuneiden kulujen mukaisesti. 

 

 

 

 

mailto:info@pt-energiaporaus.fi


 

 
PT ENERGIA PORAUS OY  
Asiakkaan muistilista  
 

2019 

 

 3 PT ENERGIA PORAUS OY info@pt-energiaporaus.fi             www.pt-energiaporaus.fi 

 

 

 

6. Tontille tai Lavalle purku, mikäli kohteeseen on tarjottu lavalle 

purku sisältyväksi tarjoukseen, tarjous sisältää kivituhkan (tulee 

kallioporauksesta) poisviennin tontilta mutta lavalle kertyvälle 

vedelle tulee olla etukäteen suunniteltu purkupaikka. Paineellisella 

vedellä oleva porauspaikka saattaa aiheuttaa lisäkuluja mm. 

vesimassojen poiskuljettamisesta, jotka eivät sisälly vakiona 

hintoihin, kuluista neuvotellaan asiakkaan kanssa etukäteen eikä 

imuautoja tilata ilman asiakkaan suostumusta. Imuauton lisäkulu 

voi olla 600 € + alv / käyntikerta. Tontille purkaessa purkupaikka 

tulee olla merkitty minne purku tehdään tai paikalla tulee olla 

henkilö joka näyttää paikan, urakoitsija ei ole vastuussa 

porausjätteestä tai sen aiheuttamista kustannuksista tai ongelmista 

miltään osin, porauspöly levittyy isommalle alalle eikä ole siistissä 

kasassa purkupaikalla. 

 

7. Separointikontti, mikäli vedenjohdattamista varten on tarve 

puhdistaa vettä ennen tyhjennystä, separointikontti on 

erikoistoimenpide, joka maksaa 350 € + alv + mahdolliset 

ajosiirtymäkulut. 

 

8. Esteetön kulku porauspaikalle. Talvella kohteessa on tehtävä 

auraus ja hiekoitus tarvittaessa ja katolta tippuva lumi tulee 

huomioida, ettei se aiheuta porarille vaaratilannetta. Koneen ja 

porarin vaatima liikkumatila koneen ympärillä 2,5 – 3 m. 
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