
Suuntaporaus

Jopa 600m pitkät poraukset pehmeisiin maalajeihin
Putki dimensiot 32 – 630mm.
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Yritys

Vuodesta 1994 toiminut Tukiainen group
Oy tarjoaa laadukkaita ja luotettavia 
palveluita maa- ja vesirakentamiseen. 
Päätoimialamme ovat 
vaakaporauspalvelut useilla eri 
menetelmillä sekä Euro Verbau -
kaivantotukijärjestelmien maahantuonti, 
myynti ja vuokraus.

Tavoitteenamme on tarjota luotettavaa, 
tuottavaa ja asiantuntevaa palvelua 
kaikille asiakkaillemme.



• Suuntaporaukset

• Työntöporaukset

• Tarkkuustyöntöporaukset

• Vasaraporaukset

• Junttaukset

• Tunkkaukset

• Euro Verbau Kaivannontuenta-
järjestelmien myynti ja vuokraus.

”Horizontaldrilling and trench shoring expert”



Suuntaporauksen 
kuvaus:
1. Valmisteluvaihe

Tehdään poralaitteelle tasainen alusta, varmistetaan että huoltoauto ja vesiauto saadaan riittävän 
lähelle poralaitetta. Suunnitellaan porausreitti mikäli ei ole valmiita suunnitelmaa.

2. Asennusvaihe

Ajetaan teloilla liikkuva poralaite sille määriteltyyn kohtaan ja liitetään vesiautosta tuleva letku 
koneeseen. Maadoitetaan kone.

3. Pilottiporausvaihe

Työnnetään porakärjellä ja lähettimellä varustettu poratanko maahan. Poraaja poraa poratangot 
oikeaan syvyyteen sekä kaltevuuteen ja poraa aloituskaivannon läpi. Poraaja poraa 3-4.5m pituisia 
poratankoja maahan, samalla ohjaten porakärkeä oikeaan suuntaan tutkamiehen ja porassa olevan 
tutkanäytön ohjeiden mukaan. Porareikään pumpataan porauksen aikana poratankojen kautta vesi-
bentoniittiseosta reiän stabiloimiseksi. Porakärjen suuntaa, sijaintia ja kaltevuutta tarkkaillaan maan tai 
veden päältä tutkalla koko pilottiporauksen ajan, tarvittaessa porakärjen suuntaa muutetaan. 
Pilottiporaus on valmis kun saavutetaan vetokaivanto.

4. Avarrusvaihe 

Onnistuneen pilottiporauksen jälkeen porakärjen tilalle vaihdetaan avarrin. Avartimen koko määritellään 
vedettävän putken koon mukaisesti, normaaliolosuhteissa avarrin on 30-50% vedettävän putken 
halkaisijaa suurempi. Tällöin vedossa putkeen ei kohdistu kitkaa koska reikä on vedettävää putkea 
Suurempi. Poraaja alkaa peruuttamaan tankoja porakoneelle, tangot ja avarrin pyörii peruutuksen 
aikana ja sotkee samalla vesi-bentonittiseosta porareijän stabiloimiseksi ja liukastamiseksi. 
Peruuttamista jatketaan kunnes saavutetaan aloituskaivanto. Putki irroitetaan avartimesta, loput tangot 
peruutetaan koneelle. Ajetaan kone pois porapaikalta ja siirrytään seuraavaan kohteeseen.



Vaakaporaamme keskimäärin yli 20000 metriä
putkia maahan vuosittain.



Käyttökohteet:

Ratojen, teiden, vesistöjen, natura-alueiden 
ja rakennusten alitukset.

Vesihuollon rakentaminen.

Tietoliikenneyhteyksien rakentaminen.

Hyvä asennusmenetelmä helposti
häiriintyvissä maalajeissa.

Kun kaivaminen on hankalaa, mahdotonta 
tai aiheuttaa liikaa häiriötä.



Asennettavat 
putket:

Suojaputket 

Vesijohdot

Viemärit, Hulevesiputket

Rumpuputket

Koeporaukset



Menetelmän 
hyödyt

Mahdollista asentaa
pitkiä putkilinjoja ja 

monta putkea yhdellä
porauksella.

Poralla on mahdollista
muuttaa suuntaa
porauksen aikana.

Mikäli pilotti poraus
törmää esteeseen

voidaan peruuttaa ja 
kiertää este. 

Porauksen
valmistelutyöt ja 

ulkopuolisille
aiheutuva häiriä
minimaalinen.



Kiitos!
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