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Lämpöpumpun porareiän tai porakaivon poraaminen ei Helsingissä ole aina mahdollista. Ennen reiän 
poraamista on selvitettävä, ettei poraaminen aiheuta vaaraa tai haittaa. Rakennusvalvontavirastossa 
asia voidaan selvittää ja poraamisen mahdollisuudesta annetaan kirjallinen lausunto. Sen avulla voi-
daan varmistaa, ettei reikää porattaessa vahingoiteta maanalaisia kaukolämpö-, vesi-, viemäri- ym. 
johtoja tai kaapeleita. Lisäksi Helsingissä on useita satoja maanalaisia tiloja, kuten johtotunneleita, 
väestönsuojia ja pysäköintilaitoksia. Niiden kohdalle tai niiden suoja-alueille ei reikiä saa porata. Hel-
singin maanalaisessa yleiskaavassa on varattu alueita ja reittejä tulevia maanalaisia tiloja varten. Va-
ratuille alueille ei saa porata reikiä. 
 
Kahden porareiän keskinäisen vähimmäisetäisyyden tulee olla 15 metriä. Tällä pyritään välttämään 
sitä, että vierekkäiset reiät eivät vaikuta vähentävästi yhdestä reiästä saatavaan energiamäärään. 
 
Syvien reikien poraaminen saattaa huonontaa pohjaveden laatua. Tästä syystä reikien poraaminen ei 
ole mahdollista tärkeillä pohjavesialueilla. Helsingissä näitä alueita on Vuosaaressa, Tattarisuolla, 
Santahaminassa ja Vartiokylässä sekä Vantaan kaupungin alueelle ulottuvassa Fazerilassa. Tärkei-
den pohjavesialueiden sijainnin näkee rakennusvalvontaviraston ohjeesta Pohjavesialue - rakentamis-
tapaohje tärkeälle pohjavesialueelle rakentamisesta1

 
. 

 
LAUSUNTOPYYNTÖ 
 
Porareikää varten rakennusvalvontavirastosta pyydettävä lausunto on aina tonttikohtainen. Lausuntoa 
pyydetään rakennusvalvontavirastosta lomakkeella Maksullista toimenpidettä koskeva tilaus2

 

. Lausun-
topyynnön allekirjoittaa kiinteistön omistaja tai omistajat. Myös valtakirjaa voi käyttää. Jos reikä pora-
taan vuokratontille, tarvitaan tontin omistajan kirjallinen lupa. Kaupungin vuokratontille porattaessa 
lupa pyydetään vuokranantajalta, Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tonttiosastolta. 

Lausuntopyyntölomake jätetään rakennusvalvontavirastoon alueen lupasihteerille. Mahdollisen valta-
kirjan ja tontin omistajan kirjallisen luvan lisäksi tarvitaan liitteeksi ainakin Kaivuluvan johtoselvitys ja 
Johtoselvityksen karttaote (katso tarkemmat tiedot seuraavan otsikon alta).  
 
Reikä porataan yleensä pystysuoraan. Jos se porataan 7,5 metriä lähemmäksi naapuritontin rajaa, 
tarvitaan naapuritontin omistajan kirjallinen suostumus. Jos reikä tulee porattavaksi kaltevasti, se ei 
saa miltään osin alittaa tätä etäisyyttä ilman naapurin suostumusta. Tällöin on lisäksi perustettava 
tonttirasite. 
 
Lausunto postitetaan sen valmistuttua hakijalle tai sen voi kiireellisessä tapauksessa noutaa raken-
nusvalvontavirastosta. 
 
 
KAIVULUVAN JOHTOSELVITYS JA KARTTAOTE 
 
Porareiän tekeminen edellyttää kaivuluvan johtoselvityksen hankkimista. Selvityksen saa kiinteistövi-
raston kaupunkimittausosaston johtotietopalvelusta. Johtotietopalvelussa on tiedot tontilla olevista 
maanalaisista johdoista ja julkisista maanalaisista tiloista. Selvitykseen merkitään reiän poraamiseen 

                                            
1 Saatavilla Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston internetsivuilta kohdasta Asiakasohjeet 
2 Saatavilla Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston internetsivuilta kohdasta Lomakkeet 
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liittyvät huomautukset, esimerkiksi reikien lukumäärä ja syvyys. Mukana seuraa karttaote, johon merki-
tään porattavan reiän tarkka paikka. Selvityksen saaminen edellyttää henkilökohtaista käyntiä johto-
palvelussa. Sen saa kirjallisena odottaessa. Palvelupisteen osoite on Viipurinkatu 2 ja se on avoinna 
arkisin klo 8.15 - 16.00. 
 
 
UUDISRAKENNUKSET 
 
Uudisrakentamisen yhteydessä voidaan porareiän tekemisen edellytykset selvittää rakennuslupaa 
haettaessa. Lupa-asiakirjoihin liitetään edellä mainitut kaivuluvan johtoselvitys ja karttaote. Rakennus-
suunnitelman asemapiirrokseen merkitään porareiän paikka ja järjestelmään liittyvät, tontille sijoitetta-
vat putkijohdot. 
 
 
SIJAINTIKATSELMUS 
 
Kaikista maaperään poratuista rei’istä on saatava tarkat tiedot, jotka siirretään kaupunkimittausosas-
ton ylläpitämiin rekisteri- ja karttatiedostoihin.  Tästä syystä kiinteistön omistaja tilaa ennen porareiän 
peittämistä sijaintikatselmuksen kiinteistöviraston kaupunkimittausosastolta. Lisäksi kaupunkimittaus-
osastolle on toimitettava porauspöytäkirja.  Siinä on oltava tiedot porareiän sijainnista, pituudesta, hal-
kaisijasta ja kaltevuudesta.  Jos reikä on porattu kaltevaan kulmaan, on sen lähtösuunta osoitettava 
kartalla.  
 
Kaivuluvan johtoselvityksessä on yhteystieto sijaintikatselmuksen sopimista varten.Katselmusta tilat-
taessa on ilmoitettava rakennusvalvontaviraston antama lausuntotunnus. 
 
 
YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVAIKUTUKSET 
 
Reiän poraamisesta syntyy karkeaa kiviainesta ja kiintoaineen muodostamaa lietettä. Kiviaines ja liete 
tulee käsitellä siten, ettei siitä aiheudu haittaa naapureille tai ympäristölle. Niitä ei saa johtaa sellaise-
naan vesistöön. Liete voidaan imeyttää tai saostaa tontilla, jos siitä ei tule haittaa omalle kiinteistölle 
tai naapureille. Lietettä ei myöskään saa johtaa katu- tai puistoalueelle. Kiviaines varastoidaan työ-
aikana niin, ettei se leviä pölynä tai lietteenä haittaa aiheuttaen ympäristöön. 
 
Lämpöpumppujen putkistot, joilla lämpöä otetaan talteen, sijoitetaan porattuun reikään. Putkistoissa 
käytettävä lämmönsiirtoaine valitaan siten, ettei se maaperään vuotaessaan aiheuta pohjaveden pi-
laantumista. Tällainen aine on esimerkiksi etanoli. Sen sijaan etyleeni- tai propyleeniglykolia ei pidä 
laitteistoissa käyttää. Laitteiston myyjältä voidaan varmistaa käytetyn aineen laatu. 
 
Porareikään pääsevä pintavesi voi sekin saastuttaa pohjavettä. Tästä syystä pintaveden pääsy pora-
reikään estetään tiiviillä kaivo- ja kansirakenteilla.     
 
 
TEKNISET MUUTOKSET LÄMMITYSJÄRJESTELMÄÄN  
 
Lämpöpumpun asentamisen yhteydessä tehdään yleensä muutoksia rakennuksen lämmitysjärjestel-
mään.  Pelkkä lämpöpumpun kytkeminen lämmityskattilan tilalle ei yleensä edellytä rakennusvalvon-
nassa tehtävää lupaharkintaa. Teknisten muutosten suunnittelu ja asennustyö on syytä aina antaa 
asiantuntijan tehtäväksi, samoin kuin itse reiän poraaminen. Niiden toteuttaminen ja töiden valvonta 
jää hankkeeseen ryhtyvän vastuulle.  
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