
Helppo ja edullinen  
valinta kesämökeille ja  
rantasaunoille



Uponor-uutuuksilla mökin jätevedet  
puhdistuvat tehokkaasti!

Heitä huolet kaivoon! Pienillä ja pirteillä Uponor-uutuuksilla mökkisi kantovedet puhdistuvat ympä-
ristöystävällisesti ja saat mökillesi huolettomuutta vuosikymmeniksi. Pesuvesien puhdistamiseen riit-
tää Uponor-saunakaivo – keittiön talousvesille tarvitset lisäksi Uponor-mökkikaivon. Valitse yksi tai 
molemmat tarpeen mukaan!

Nopea ja helppo kasata 
Säiliön puoliskot kiinnitetään yhteen 
klipseillä! Mökkikaivon tiiveys varmiste-
taan tiivisteillä ja pulteilla.

Saunakaivossa on imeytysreiät valmiina, 
mökkikaivo on rei’ittämätön. Imeytysalaa 
voidaan tarvittaessa laajentaa.

Toimintavarma 
Saunakaivon puskuritilavuus on lähes 
300 litraa vuorokaudessa, joten se sietää 
reiluakin hetkellistä käyttöä. Saunakaivoon 
varastoitunut vesi imeytyy maaperään esim. 
yön aikana. 

Helppo käsitellä ja kuljettaa
Säiliön puoliskot on pakattu tilaa säästävästi 
ja ne voidaan kuljettaa auton takakontissa. 
Kaikki tarvittavat osat on pakattu puolisko-
jen sisään. Kevyt säiliö painaa vain 16 kg.

Nopea ja helppo asentaa 
Matala ja pienikokoinen säiliö voidaan sijoittaa 
matalaan kaivantoon: asennussyvyys kaivan-
non pohjasta tuloviemäriin on vain 53 cm ja 
mökkikaivossa lähtöviemäriin 48 cm.

Asennusvalmiissa pakkauksessa on mukana 
kaikki tarvittava. Matalaa nousuputkea 
voidaan tarvittaessa jatkaa 315 mm putkella 
ja tuuletusputkelle on paikka valmiina. 

Lisää huolettomuutta edullisesti

Mikäli mökilläsi vedenkäyttö on 
vähäistä, jäteveden puhdistukseen 
riittää helppo ja edullinen ratkai-
su. Uponorin uutuustuotteet on 
suunniteltu matalavarusteisille mö-
keille ja rantasaunoille eli perin-
teisille suomalaisille lomanvietto-
paikoille, joissa päivän kohokohtia 
ovat oman saunan pehmeät löylyt 
ja virkistävät pulahdukset puhtaas-
sa järvessä!  

Jotta voisit jatkossakin nauttia 
mökkeilystä puhtaassa luonnossa, 
huolehdithan sauna- ja talousve-
sien asianmukaisesta imeytyksestä 
maaperään. Jo muutamalla sadalla 
eurolla saat mökillesi ympäristöstä 
huolehtivan pitkäikäisen jätevesi-
ratkaisun, joka estää jätevesien va-
lumisen suoraan vesistöön.

Helppoa ja nopeaa – tee se itse

Uponorin mökkiratkaisut soveltu-
vat omatoimiselle mökin kunnos-
tajalle – valmista syntyy helposti ja 
nopeasti. Valmiit tuotepaketit saat 
lähimmästä rautakaupasta tai LVI-
liikkeestä ja ne mahtuvat auton ta-
kakonttiin tai peräkärryyn. Säiliöt 
on helppo kasata ja asennukseen 
riittää matala kaivanto. Valitse säili-
öille hyvin vettä imevä paikka mö-
kin tai rantasaunan läheisyydestä. 
Paketin mukana saat selkeät asen-
nusohjeet sekä tiedot mm. suoja-
etäisyyksistä pohjaveteen tai ve-
sistöön.



Hyvä 
tietää...

Miten saunavedet tulee käsitellä?

Mikäli mökilläsi vedenkäyttö on vähäistä ja vedet johde-
taan viemäriin, jätevesiratkaisuksi riittää pesuvesien joh-
taminen hallitusti maaperään. Valitse Uponor-saunakaivo! 

Entäpä keittiön tiskivedet?

Rasvaisia tiskivesiä varten tarvitset Uponor-mökkikaivon, 
joka erottelee vedestä kiinteät aineet sekä rasvan.  
Selkeytynyt vesi johdetaan eteenpäin saunakaivoon imey-
tettäväksi maaperään. Ilman mökkikaivoa keittiövesien 
sisältämä rasva voisi tukkia saunakaivon imeytysreiät.

Tarvitsenko luvan kunnalta?

Uponor-saunakaivon ja -mökkikaivon asennukseen ei 
tarvita toimenpidelupaa, eikä jätevesisuunnitelmaa. 
Kiinteistöltä pitää kuitenkin löytyä selvitys jätevesien 
käsittelystä.

Onko huoltaminen helppoa?

Kyllä! Mökkikaivosta on hyvä poistaa pesuveden mu-
kana tulevat hiukset, lehdet ja muut roskat kerran 
vuodessa. Mökkikaivon voit tyhjentää esimerkiksi 
pumppaamalla veden kompostiin kerran vuodessa.

Saunasta pesuvedet johdetaan saunakaivoon ja kaivosta eteenpäin maaperään puhdistumaan. 
Mökkikaivo erottelee tiskivesistä kiinteät aineet sekä rasvan. Selkeytynyt vesi johdetaan eteen-
päin saunakaivoon imeytettäväksi.

Sijoita saunakaivo vettä hyvin läpäisevään paikkaan, hiekka- tai soramaalle.

Säiliön puoliskot on pakattu tilaa säästävästi 
sisäkkäin. 

 Tuote Uponor nro LVI-nro EAN-koodi

 Uponor-mökkikaivo 1050930 3625036 6414903262306

 Uponor-saunakaivo 1003565 3625038 6414903262207

 Uponor-nousuputki 315 1003604 3625023 6414907493638

Uponor-saunakaivo ja -mökkikaivo 250

Leveys 795 mm

Korkeus 820 mm

Pituus 1145 mm

Paino 16 kg

Uponor-saunakaivon 
ja -mökkikaivon mitat

Hallitun puhdistuksen vähäisille vesimäärille 
saat näin helposti:

1. Tuotteet saat lähimmästä rautakaupasta tai LVI-liikkeestä. 
Valmis tuotepakkaus on helppo kuljettaa tontille vaikkapa 
auton takakontissa.

2. Valitse hyvin vettä imevä asennuspaikka ja tee kaivanto. 
Konetta et asennukseen välttämättä tarvitse.

3. Sijoita säiliö kaivantoon asennusohjeiden mukaan.

Uponorilla on laaja valikoima myös muita jätevesiratkaisuja. Mökeille joissa on korkea varustetaso, soveltuu esim. 
Uponor-umpisäiliö ja 1m3 maapuhdistamot. Katso lisää www.uponor.fi



Uponor Suomi Oy

PL 21
15561 Nastola

P 020 129 211
F 020 129 210
E infofi@uponor.com
W www.uponor.fi
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