
MÖKKIPORAKAIVO KIVI 
HANKINTAOPAS

RAKKAUDESTA LAJIIN: 
MEILLÄ EI TEHDÄ 
KANKKULAN KAIVOJA

www.greenheat.fi

• Juokseva vesi mökkiin ja saunalle
• Suunniteltu myös talvikäyttöön
• Kiinteähintainen
• Käyttövalmis
• Helppo maisemoida 



Kenelle mökkiporakaivo sopii?

MÖKKIPORAKAIVO ON AINA:
✔ käyttövalmis ilman kaivutöitä, sähköt 

pistokeliitännällä

✔ Helppokäyttöinen myös 
pakkaskaudella

✔ vesituotoltaan vähintään 500 
litraa/vuorokausi, paljutakuulla 1500 
litraa/ vuorokausi 

✔ varustettu laadukkaalla Grundfos SQE 
porakaivopumpulla ja pumppusuojalla

Mökkiporakaivo on kiinteähintainen, heti käyttövalmis mökkiporakaivo, joka on suunniteltu 
erityisesti mökkiläisten vesitarpeisiin. Mökkiporakaivon hankinta on helppoa, 
asiantuntijamme auttavat sinua kaikissa prosessin vaiheissa. 

Mökkiporakaivo sopii monenlaisiin ympäristöihin, se ei vaadi kaivutöitä tai kiinteää 
sähkökytkentää. Pumppu toimii valovirralla ja sähkön voi tuoda kaivolle esim. ulkokäyttöön 
hyväksytyllä jatkojohdolla. Sähköttömillä mökeillä pumppua voi käyttää aggregaatilla tai 
riittävän tehokkaalla invertterillä. 

TAKUU
Myönnämme GreenHeat Mökkiporakaivolle 
kahden (2) vuoden takuun koskien vedentuloa, 
kaivon pintaeristystä, porakaivopumppua 
tarvikkeineen sekä niiden asennustyötä. 
Tuotteiden takuuehdoissa noudatamme 
laitevalmistajien ja maahantuojien takuuaikoja 
ja -käytäntöjä. Takuukorjaukset tulee tehdä 
joko GreenHeatin tai valtuutetun 
huoltoliikkeen toimesta.

AINA KIINTEÄ HINTA
✔ Mökkiporakaivolla on aina yksi kiinteä hinta

✔ Voit hankkia Mökkiporakaivon myös 
GreenHeat Santander rahoituksella alkaen 
150€/ kuukaudessa. Hae rahoitusta 
osoitteessa http://greenheat.fi/rahoitus/. 

✔ Hyödynnä myös kotitalousvähennys! 
Lisätietoja kotitalousvähennyksen ehdoista 
ja ohjeet hakemiseen löytyvät täältä.

✔ Saatavilla paljutakuu lisähintaan. 
Paljutakuun osuus on 
kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä.



Käyttövalmiin 
Mökkiporakaivon hankinta 

on helppoa ja turvallista



1. Maksuton 
suunnittelukäynti

Suunnittelukäynnin aikana 
käymme läpi seuraavat asiat:
✔ Toimitusprosessin eri vaiheet ja alustava 

toimitusaikataulu.

✔ Kaivon paikan valinta käyttötarkoituksen ja 
maastollisen sijainnin mukaisesti.

✔ Vesitakuuvaihtoehdon valinta 
vedentarpeesi mukaan. 

✔ Porauskaluston ajoreitin suunnittelu ja 
porauspaikan ympäristön kartoitus.

✔ Kivituhkan paikan valinta.

Jokainen mökki on erilainen, joten 
mökkiporakaivojen toimitukseen sisältyy aina 
asiantuntijamme suunnittelukäynti 
kohteessa. Suunnittelukäynnin aikana 
käymme kanssasi läpi prosessin eri vaiheet 
sekä rakennamme yksilöidyn tarjouksen ja 
suunnitelman juuri sinun mökillesi ja 
käyttötarpeisiisi sopivaksi. Kaivoasiantuntijan 
käynti on ilmainen eikä velvoita sinua 
mitenkään.

Mökkiporakaivo koostuu kolmesta osasta: 
1) porakaivosta, 2) porakaivoon veden alle 
asennettavasta pumpusta sekä 3) maan 
päällä olevasta pumppusuojasta. Porakaivon 
poraus sekä pumpun asennus ovat kaksi 
erillistä työvaihetta. 

HUOM!
Jos mökkimatkasi on pitkä, voidaan 
suunnittelukäynti toteuttaa niin että 
asiantuntijamme käy luvallasi 
mökkipihassasi ja on sieltä käsin sinuun 
yhteydessä. 

TAKUULLA RIITTÄVÄSTI VETTÄ

Mökkiporakaivon vedentulotakuu on 
aina 500 litraa/ vuorokausi. Takuu ei 
koske veden laatua ja kallioperän tai 
paineellisen pohjaveden aiheuttamia 
ongelmia. 

PALJUTAKUU

Mikäli vedentarpeesi on mistä tahansa 
syystä suurempi, käytät vettä 
esimerkiksi paljuun, paljutakuu on 
lisäpalvelu jolla voit valita 
Mökkiporakaivolle vedentulotakuun 
vähintään 1500 litraa/vuorokausi. 
Lisähinta paljutakuusta on 950,- (sis. alv 
24%) joka lisätään Mökkiporakaivon 
hintaan. Paljutakuun osuus on 
kotitalousvähennykseen oikeuttavaa 
työtä.



2. 
Porausajankohdan 
sopiminen
Mökkiporakaivon toimitusaika on 
kesäkaudella noin 3-8 viikkoa, 
talvikaudella lyhyempi. Hyväksyttyäsi 
tarjouksen aikataulutamme työn, 
huomioimme toiveesi mahdollisuuksien 
mukaan. Ilmoitamme sinulle porausviikon 
1-2 viikkoa ennen porausajankohtaa. 

MUISTA TURVALLISUUS!

Poraustyö ei edellytä läsnäoloasi. Mikäli 
kuitenkin haluat olla paikalla, muistathan 
noudattaa erityistä varovaisuutta! 
Tapaturmariskin minimoimiseksi 
varoetäisyys porauskalustoon ja porariin 
on 15 metriä koko poraustyön ajan.

HUOM!
Tiesitkö, että kevyt ja ketterä 
kalustomme mahdollistaa 
Mökkiporakaivojen toimituksen 
ympäri vuoden? Maan ollessa jäässä 
kohteeseen on monesti helpompi 
päästä ja toimia siellä jälkiä 
jättämättä.

3. Mökkiporakaivon 
poraus ja vedentulon 
varmistus

Mökkiporakaivon poraus tapahtuu 
hyväksymäsi tarjouksen mukaisesti ja se 
koostuu seuraavista vaiheista:

PINTAVESIERISTYS
Pintavesieristys estää pinta- ja valumavesien 
pääsyn kaivoon. Pintavesieristys toteutetaan 
kallioon porattavalla teräsputkella, joka ei 
aiheuta lisäkustannuksia. Teräsputki 
vuorataan muoviputkella kun vedentulo on 
varmistettu.
PORAUS
Poraus kestää normaalisti 1-2 päivää. 
Porarillamme on mukanaan 
suunnittelukäynnin aikana määrittelemäsi 
tiedot kaivon sijainnista, ajoreitistä ja 
kivituhkan paikasta, joten poraus ei edellytä 
läsnäoloasi paikan päällä. Toisinaan kaivoon ei 
saada vettä poraamalla. Näissä tapauksissa 
kaivoon tehdään harkintamme mukaan 
vesipaineavaus, joka ei aiheuta sinulle 
lisäkustannuksia. 
KAIVON HUUHTELU
Kun riittävä vesituotto on saavutettu, 
suoritetaan kaivon huuhtelu porausyksikön 
paineilman avulla.

HUOM!

Porakaivon syvyys vaihtelee kohteittain. 
Mökkiporakaivoon kuuluu aina 
vedentulotakuu. Poraamme aina juuri niin 
syvän kaivon kuin tarvitsee 
tavoittaaksemme pohjaveden.



4. Porakaivopumpun 
ja laitesuojan asennus
Pumppusuoja tarvitsee n. 130 cm x 130 cm 
kokoisen tasaisen alueen. Ennen pumpun 
asennusta tilaaja tasoittaa (tarvittaessa) 
asennuspedin pumppusuojalle esim. sepelillä. 

Pumppu ja laitesuoja asennetaan kahden (2) 
viikon sisällä riittävän vedentulon 
varmistuksesta. Ilmoitamme sinulle asennuksen 
ajankohdan etukäteen. 

Porakaivopumppu asennetaan porakaivoon 
veden alle ja laitesuoja asennetaan 100x120x10 
cm kokoisen grafiitinharmaan eristelevyn päälle 
ja kiinnitetään kaivon yläpäähän. Asennuksen 
jälkeen kaivon toiminta varmistetaan. Kaivo on 
käyttövalmis heti kun pumpun pistoke 
kytketään pistorasiaan. Huomioithan 
sähköturvallisuusasiat käyttäessäsi jatkojohtoa.

HUOM!
Mökkiporakaivo Kivi on 
helppokäyttöinen myös 
pakkaskaudella kunhan 
käyttöohjeita noudatetaan 
huolellisesti! Jäätymisvaaran 
välttämiseksi muistathan irrottaa 
hanaan mahdollisesti kytketyn 
vesiletkun välittömästi käytön 
jälkeen.

HUOM!
Kaivon vesi saattaa olla sameaa 
jonkin aikaa porauksen tai 
paineavauksen jälkeen. Vettä on 
hyvä pumpata kaivosta reilusti 
käyttöönoton jälkeen, jolloin 
mahdollinen porauksen 
aiheuttama sameus häviää. Mikäli 
haluat varmistua esim. veden 
juomakelpoisuudesta, voit testata 
veden laadun helposti esim. 
yhteistyölaboratoriossamme.. 
Vinkkejä veden laadun 
parantamiseen antaa mm. 
Pirkanmaan Vedenkäsittely Oy. 

Mökkiporakaivoon asennettava pumppu 
on laadukas Grundfos SQE 
porakaivopumppu (1X230V). 
Laitesuoja on valmistettu ja suunniteltu 
Suomessa. Laitesuojan materiaalina on 
kestävä ja hyvin lämpöä eristävä EPP. 
Materiaali on vettymätön ja 
elintarvikekuljetuksiin hyväksytty ja se on 
helppo maisemoida pihapiiriin. 
Pumppusuojassa on 
lukitusmahdollisuus. 



Mökkiporakaivo KIVI 
pikakäyttöohje

1. Kytke pumppusuojan kytkentäjohdon 
pistotulppa pistorasiaan 

2. Avaa vesipostiventtiili kiertämällä 
vivusta myötäpäivään. Hana suljetaan 
kiertämällä vastapäivään. Venttiili 
tyhjentyy sulkemisen jälkeen 
automaattisesti. Älä kierrä vipua 
väkivalloin.  

3. Jos pakkasvahti ei ole pakkaskaudella 
kytkettynä päälle, on koko 
pumppusuojan sähkösyöttö katkaistava 
JA VESIPOSTIVENTTIILI JÄTETTÄVÄ AUKI -
ASENTOON, jolloin paineastia valuu 
tyhjäksi porakaivoon päin.

4. Vaikka pakkasvahti olisi 
pakkaskaudella kytkettynä päälle, on 
pumppusuojan laitteisto 
jäätymisvaarassa mahdollisen 
sähkökatkon aikana.

5. Älä jätä jäätymisvaarassa olevaa 
puutarhaletkua vesipostiventtiiliin kiinni 
pakkaskaudella.

6. Älä istu tai kiipeä laitesuojan päällä. 
Älä myöskään ripusta ämpäriä 
vesipostiventtiilin varaan roikkumaan.

7. Tarkista painesäiliön esipeine 1-2 
kertaa vuodessa. Ohjevideo löytyy 
sivuiltamme.

8. Näiden ohjeiden lisäksi on 
noudatettava yleisiä 
sähköturvallisuusmääräyksiä. 

9. Tarkemmat komponenttien ohjeet 
löydät sivuiltamme www.greenheat.fi



Nautinnollista mökkeilyä
Mökkiporakaivosi on nyt käyttövalmis! Muistathan tutustua 
tarkkaan Mökkiporakaivon käyttöohjeeseen varmistaaksesi 

pumpun toiminnan ympärivuotisesti.

Mikäli sinulle herää kysymyksiä Mökkiporakaivoosi 
liittyen, asiakaspalvelumme auttaa sinua osoitteessa 

www.greenheat.fi tai numerossa 03-31 223 200.


