
Yrittäjäntie 8, 19700 Sysmä
Puhelin (03) 7172 987

asiakaspalvelu@kaivo.fi
tai etunimi.sukunimi@kaivo.fi

kaivotarkastaja Martti Häkkinen 045 130 5566

www.kaivo.fi

OHJEET:

1. Kaiva 5,5 metrin syvyyteen (merkitse lähtötaso ja erottele maalajit omiksi kasoiksi).
2. Maalaajista riippuen laske monttuun  20 – 50 cm puhdasta kaivohiekkaa.
3. Laske Vipe Akva -siiviläputkikaivo paikalleen, talojohto oikeaan suuntaan.
4. Täytä kaivon alapään ympärys heti kaivohiekalla, korkeutta hiekalla saa olla ⅓ koko kaivon korkeudesta.  

Hiekka toimii vesipesänä sekä perussuodatuksena. Tärkeintä on, että perusmaa ei pääse puolta metriä  
lähemmäs siiviläosaa.

5. Kytke talojohto
6. Kiedo solumuovimatto kaivon yläpään ympärille, maanpinnasta alaspäin.
7. Täytä kaivon yläpään laidat tiiviisti kaivuumaalla.
8. Tässä kohtaa katkaistaan kaivo sopivaan korkeuteen, mikäli koko 6 metriä ei voida hyödyntää.
9. Kaivon yläpään tulee nousta noin puoli metriä ympäröivää maanpintaa korkeammalle.
10. Muotoile kaivon laidat tiiviillä maa-aineksella johtamaan sadevedet ja lumen sulamisvedet kaivuualueen yli.
11. Tuo mahdollinen maakaapeli kaivon yläpäähän.
12. Laske hiekkaa täynnä oleva ämpäri pohjalla olevan siiviläputken suojaksi.
13. Kaada ylhäältä ensin kalkit ja sitten hiekat kaivoon.
14. Nosta ämpäri pois putken päältä ja tasoita suodatus saappaalla.
15. Kirkasta kaivon vesi pumppaamalla vettä rauhallisesti ulos kaivosta.
16. Huuhtele kaivon sisäseinät puhtaalla vedellä.
17. Kun vesi on kirkastunut ripusta uppopumppu/imupää siiviläputken sisään.
18. Kiinnitä kansisto ruuveilla kaivoon.
19. Asenna kaivoon heti riippulukko.
20. Kaivon vesi kannattaa tutkia noin 2 viikon normaalikäytön jälkeen.

MUISTA TYÖTURVALLISUUS:
ÄLÄ TYÖSKENTELE YKSIN! 
KÄYTÄ KYPÄRÄÄ JA PUTOAMISEN ESTOLAITETTA!

ASENNA
UUSI KAIVO HELPOSTI!

KALKKIROUHE

SUODATUSHIEKKA

20-50 CM KERROS PUHDASTA KAIVOHIEKKAA

VESIJOHTO 
TALON SUUNTAAN

PUHDASTA 
KAIVOHIEKKAA

NOIN 1/3 KAIVON 
KORKEUDESTA

KAIVUUMAATA

SOLUMUOVI-
MATTO

KANSI NOIN 50 CM
MAANPINNAN YLÄPUOLELLE

MUOTOILE PINTAMAA
POISPÄIN KAIVOSTA (KOHTA 10)

SIIVILÄPUTKI

TUULETUSPUTKI

TARVIKKEET VIPE AKVA -PAKETISSA:
• Vipe Akva -siiviläputkikaivo 100 x 600 cm, 

siiviläosa 30 cm pohjasta
• kansisto
• 300 kg lämpökäsiteltyä suodatushiekkaa
• 100 kg lämpökäsiteltyä kalkkirouhetta
• lämpöeristematto solumuovista 150 x 400 cm
• 30 x 50 cm alasiiviläputki 
• pumpun kannake


