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1 Johdanto 

 

Insinöörityössä käsitellään viemärin sisäpuolisen saneerausurakan kulku ja siinä esiin-

tyviä laadullisia ongelmakohtia sekä niiden mahdollisia ratkaisutapoja. Lisäksi selvite-

tään rakennusvalvontaviranomaisten sekä vakuutusyhtiöiden vaatimuksia työn laadun 

ja laadunvarmistamisen suhteen. Työn laajuus rajataan kiinteistön sisäpuolisten viemä-

riputkien saneeraukseen.  

 

Viemärin sisäpuolisiin saneerausmenetelmiin liittyen on aiemmin tehty joitakin insinöö-

ritöitä. Koska aihe on suhteellisen uusi Suomessa, monet töistä ovat keskittyneet lähin-

nä korjausmenetelmien kuvauksiin ja yleisiin asioihin. Aiheesta on tehty myös muuta-

ma tarkemmin rajattu työ. Monia aiheeseen liittyvistä töistä on käytetty tämän työn 

lähdemateriaalina. 

 

Tämä työ keskittyy selkeästi käytännön tason laadullisiin ongelmiin ja niiden ratkaisui-

hin. Työ toteutetaan kartoittamalla laadullisia ongelmia kirjallisen materiaalin ja tilaa-

jayrityksen osaamisen avulla sekä etsimällä ongelmiin ratkaisuja haastattelemalla alan 

asiantuntijoita. 

 

Viemärin sisäpuolista saneerausta tekeviä yrityksiä on Suomessa parikymmentä. Sa-

neerausmenetelmiä on useita, ja yritysten omat laadunvarmistusmenetelmät poikkea-

vat toisistaan huomattavasti. Sisäpuolista saneerausta tekeviä yrityksiä ei rakennusval-

vontaviranomaisten toimesta säädellä läheskään samalla tarkkuudella kuin perinteisiä 

menetelmiä käyttäviä yrityksiä. 

 

Työn tilaaja LVIS-Karves Energia & Valvonta Oy on suunnitellut ja valvonut jo useita 

kymmeniä viemärin sisäpuolisella saneerauksella toteutettuja urakoita. Yrityksen toi-

mintatapojen mukaan saneerattavalle kiinteistölle pyritään aina löytämään sille sopivin 

saneerausmenetelmä. Valittuun menetelmään vaikuttavat oleellisesti kiinteistön tekni-

set tarpeet sekä tilaajapuolen asettamat vaatimukset.  Tarve viemärin sisäpuolisen 

saneerauksen laadunvarmistuksen menetelmien yhtenäistämiseen on tullut yrityksen 

omilta valvojilta, ja insinöörityön tulokset tulevat vaikuttamaan yrityksen työselityksiin 

ja muihin urakka-asiakirjoihin. 



2 

 

Työn päätavoitteena on saada aikaan teknistaloudellisesti tehokas laadunvarmistuspro-

sessi, jossa painotus on toisaalta sopimusasiakirjoissa ja niissä määritellyissä laadun-

varmistusmenetelmissä ja toisaalta valvonnan käytännöissä ja dokumentoinnissa. Li-

säksi työn tavoitteena on vakiinnuttaa termi viemärin sisäpuolinen saneeraus eri sanee-

rausmenetelmien yläkäsitteenä. 
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2 Viemärin sisäpuolinen saneeraus ja sen tarve Suomessa 

 

2.1 Viemärin sisäpuolinen saneeraus käsitteenä 

 

Tässä työssä käytettävä termi viemärin sisäpuolinen saneeraus sisältää kaikki erilaiset 

viemärin sisäpuoliset saneerausmenetelmät. Erilaisia menetelmiä on useita, ja niiden 

myyjät käyttävät teknisesti samanlaisistakin menetelmistä eri nimiä erottuakseen jou-

kosta (1, s. 6). Käytettävän termin on tarkoitus yksinkertaistaa asiasta puhumista siten, 

että viemärin sisäpuolisesta saneerauksesta voidaan puhua laajempana käsitteenä 

puuttumatta käytettävään korjausmenetelmään. Kuvaan 1 on koottu erilaisten mene-

telmien nimiä, joista tässä työssä puhutaan yhtenä kokonaisuutena. Viemärin sisäpuo-

linen saneeraus on vaihtoehto perinteiselle saneerausmenetelmälle, jossa viemäriput-

ket vaihdetaan kokonaan uusiin (2, s. 48, 67). 

 

 

Kuva 1. Viemärin sisäpuolisen saneerauksen eri menetelmiä. 

 

2.2 Viemärisaneerauksen tarve Suomessa 

 

Suomen putkiremonttimarkkinat kasvavat erittäin voimakkaasti. Tämä johtuu Suomen 

rakennuskannasta (kuva 2), josta suurin osa on valmistunut 1960-luvun jälkeen. 

Viemärin 
sisäpuolinen 
saneeraus 

Sukitus 

Putkitus 

Sujutus 

Ruiskuvalu Pinnoitus 

Kaivamaton 
menetelmä 

Uudenaikainen 
menetelmä 

Nykyaikainen 
menetelmä 
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Kuva 2. Suomen rakennuskanta valmistumisajanjakson mukaan (1, s. 7). 

Putkiremonttimarkkinat alkoivat kasvaa 1990-luvun puolessavälissä, jolloin alettiin kor-

jata 1960-luvulla rakennettujen asuntojen putkistoja. Vuodesta 2000 vuoteen 2010 

mennessä putkistojen korjaustarve on kolminkertaistunut. Vuodesta 2010 korjaustarve 

tulee edelleen kaksinkertaistumaan seuraavan vuosikymmenen aikana. Tällä hetkellä 

korjataan metallisia putkistoja, koska metallit toimivat viemäreiden päämateriaalina 

ennen 1970-lukua. Metallisten putkien kestoiäksi on normaaleissa olosuhteissa arvioitu 

30–60 vuotta. (3, s. 21–22; 4.) 

 

Ennen 1970-lukua viemärit tehtiin pääosin valuraudasta. Muovi tuli vaihtoehtoiseksi 

materiaaliksi vasta  1960-luvulla ja syrjäytti valuraudan käytetyimpänä viemäriputkima-

teriaalina 1990-luvulla. (4, s. 5–6.) Tällä hetkellä korjataan pääosin valurautaisia vie-

märeitä, joiden merkittävimmät vaurioitumisen syyt suurimmasta aloittaen ovat kulu-

minen, sisä- ja ulkopuolinen korroosio, hoidonpuute sekä käyttöön ja asennukseen 

liittyvät virheet. Muoviviemäreiden merkittävimmät syyt korjaustarpeelle ovat erityyppi-

siä kuin valuraudan, koska korroosion ja kulumisen osuus ei ole niin suuri. Suurin syy 

muoviviemärin vahingoittumiselle on asennusvika. Muita vähemmän merkittäviä syitä 

ovat muun muassa kuluminen, rakennevika ja materiaalivika. (5, s. 18.) 

 

Kerrostaloja on aina rakennettu enemmän kuin rivitaloja. Rivitalojen rakentaminen 

yleistyi merkittävästi vasta 1970-luvun puolivälissä. 1980-luvulla rivitaloja rakennettiin 

21% 

13% 

10% 

13% 

20% 

13% 

7% 
3% 
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1950-1960

1960-1970

1970-1980

1980-1990

1990-2000

2000-

Ikää ei tunneta



5 

 

noin 10 000–15 000 vuosittain ja huippuvuosina 1990-luvulla vielä noin puolet enem-

män. Rivitaloasuntojen rakentaminen romahti 1990-luvun lopulla. Vuonna 2008 Suo-

men rakennuskannassa oli rivitaloasuntoja yhteensä 380 000. Rivitalojen putkiremontti-

tarpeen arvioidaan olevan suurimmillaan 2030-luvun puolivälissä (kuva 3).  

 

 

Kuva 3. Rivitaloasunnot rakennuskannassa 2008 ja putkiremonttien arvioitu tarve tulevaisuu-

dessa (3, s. 21). 

Kerrostalojen rakentaminen lisääntyi merkittävästi 1960-luvulla, kun muuttoliike maalta 

kaupunkeihin lisäsi kerrostalotuotantoa. Muuttoliikkeen kiihtyminen nosti kerrostalora-

kentamisen huippulukemiin 1970-luvun alkupuolella, jolloin Suomeen rakennettiin yli 

40 000 uutta kerrostaloasuntoa vuodessa. Juuri tämä uudisrakentamisen huippu on 

pian korjaamisen tarpeessa (kuva 4). (3, s. 21–22.) 
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Kuva 4. Kerrostalot rakennuskannassa 2008 ja putkiremonttien arvioitu tarve tulevaisuudessa 

(3, s. 22). 

Perinteisellä menetelmällä tehty viemärisaneeraus tuottaa yleensä hyvän tuloksen, 

mutta se on useimmiten myös kallein vaihtoehto ja asukkaan kannalta tuskallisin joh-

tuen pitkästä urakka-ajasta. Putkiremonttien yleistyessä ovat asukkaat ryhtyneet vaa-

timaan nopeampia, halvempia ja asukasystävällisempiä vaihtoehtoja. (1, s. 7.) 

 

Isännöintiliiton teettämien putkiremonttikyselyiden (6; 7) mukaan talon sisäpuolisten 

viemäreiden korjauksessa vuonna 2008 viemärin sisäpuoliset saneerausmenetelmät 

olivat saavuttaneet 9 %:n markkinaosuuden ja vuonna 2010 osuus oli kasvanut jo     

18 %:iin. Vuoden 2010 kyselyssä oli lisäksi vastausvaihtoehtona sisäpuolisen saneera-

uksen ja perinteisen menetelmän yhdistelmä, jonka osuus oli 8 %. Tätä yhdistelmäme-

netelmää kutsutaan usein hybridiksi (8). Näin ollen sisäpuolinen saneeraus oli ainakin 

osittain mukana 23 %:ssa saneerauksia perinteisen menetelmän osuuden oltua 77 %.  

 

Eräiden toteutuneisiin kohteisiin perustuvien laskelmien (9, s. 28–32) mukaan viemärin 

sisäpuolisella saneerauksella tehdyt putkiremontit voivat olla jopa lähes kolmanneksen 

perinteisellä menetelmällä tehtyjä putkiremontteja edullisempia. Hinta ei kuitenkaan voi 

olla tärkein kriteeri putkiremontin tekomenetelmää valittaessa, vaan valintaan vaikutta-

vat muun muassa putkiston, kylpyhuoneiden ja vedeneristysten kunto. Vaikka hinta 

lähes aina olisikin sisäpuolisessa saneerauksessa perinteistä pienempi, on mietittävä 

kiinteistön kannalta parasta kokonaisvaltaista ratkaisua. (9; 10.) 
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3 Saneerauksen menetelmät ja työvaiheet sekä työvaiheiden on-
gelmakohdat ja niiden ratkaisut 

 

3.1 Muotoputkisujutus, ruiskutusmenetelmät ja sukitus 

 

Viemärin sisäpuoliset saneerausmenetelmät voidaan jakaa kolmeen eri pääkategoriaan: 

muotoputkisujutus, ruiskutusmenetelmät ja sukitus. Pääkategorioita voidaan jakaa vie-

lä pienempiin osiin. Sukituksesta voidaan käyttää myös nimeä sukkasujutus, mutta 

tässä työssä käytetään termiä sukitus. (1, s. 26–29.)  

 

Muotoputkisujutus tarkoittaa tehdasvalmisteisen putken työntämistä vanhan putken 

sisälle. Uusi putki lämmitetään ja sitä mekaanisesti hieman pienennetään juuri ennen 

asennusta, jotta se mahtuu vanhan putken sisään. Vaihtoehtoisesti uusi putki taitetaan 

kaksinkerroin ja ”pullautetaan” vanhan putken sisässä paineilman avulla, kuten yhdes-

sä käytetyimmistä menetelmistä, Uponorin Omega-Linerissa (kuva 5).  

 

 

Kuva 5. Uponorin Omega-Liner -muotoputken asennus pohjaviemäriin (NRG International Ltd 

Oy). 

Muotoputkisujutusta ei tulla tässä työssä käsittelemään, koska sitä ei juurikaan käytetä 

kiinteistön sisäpuolisissa putkistoissa. Muotoputkisujutuksella voidaan saneerata putkia 

koosta DN70 alkaen, mutta haarakohdat joudutaan tekemään pantaliitoksilla. Koska 

haarakohtia on kiinteistön sisäpuolisissa viemäreissä usein paljon, ei menetelmä sovellu 
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niihin kovin hyvin. Yksinkertaiset pohjaviemäripätkät tai esimerkiksi sadeveden nousu-

linjat voidaan tehdä menetelmällä, mutta jos muihin kiinteistön putkiin käytetään jotain 

toista menetelmää, ei luultavasti ole järkevää tehdä eri menetelmällä muutamia putkis-

ton osia. (1; 11.) 

 

Sukitus tarkoittaa epoksilla kyllästetyn tehdasvalmisteiden polyesterihuopasukan puhal-

tamista tai vetämistä putkistoon ja sen kovettamista vanhan putken muotoon. Sukitta-

malla pystytään korjaamaan putkia, joiden halkaisija on 0,05–3,00 metriä. Sukka on 

tehdasvalmisteista ja sen paksuus asennettuna on yleensä 1,5–6 millimetriä, riippuen 

urakoitsijasta sekä putkihalkaisijasta (12). Sukitettua putkea pidetään yleensä itsekan-

tavana, tosin kaikilla urakoitsijoilla ei ole esittää tästä puolueettomia tutkimustuloksia. 

(1, s. 29–30.) Kuvassa 6 on esitetty erikokoisia sukitettuja putken osia sekä vielä kyl-

lästämätöntä huopasukkaa. 

 

 

Kuva 6. Sukitettuja viemärin osia (13). 

Ruiskutusmenetelmillä tarkoitetaan lämpökovetteisen muovin ruiskutusta, valamista tai 

harjaamista vanhan viemäriputken sisään siten, että putkeen muodostuu uusi 0,5–5 

millimetrin paksuinen pinnoitekerros. Materiaalina käytetään epoksia tai polyesterimas-

saa. Yksi ruiskutuskerta tekee yleensä noin millimetrin paksuisen kerroksen, ja kertoja 

tulee menetelmästä ja tekijästä riippuen 2–5, jotta vaadittu kokonaispaksuus saavute-
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taan. Kuvassa 7 on esitetty ruiskutusmenetelmällä valmistettu uusi viemärirakenne. (1, 

s. 28.) 

 

 

Kuva 7. Viemäriputki ennen ja jälkeen ruiskuvalun (Tubus System AB). 

Ruiskutusmenetelmät voidaan jakaa kahteen eri kategoriaan: itsekantavat ja pinnoituk-

set. Itsekantavat ruiskutusmenetelmät käyttävät vanhaa viemäriputkea muottina ja 

kovetuttuaan muodostavat itsekantavan putken. Pinnoitukset taas kiinnittyvät vanhaan 

putkeen ja käyttävät sitä tukena, muodostaen uuden virtauspinnan. Nykyään, kun aihe 

on jo suurelle yleisölle tutumpi, ei pinnoitusmenetelmä ole enää kovin haluttu, koska 

sen ajatellaan ennemminkin antavan lisäikää putkistolle kuin uusivan sitä. (10; 14.)  

 

Itsekantavuuden mittarina pidetään kaikissa menetelmissä rengasjäykkyyden arvoa. 

Itsekantavuus tarkoittaa sisäpuolisella saneerauksella tehdyn uuden putken kykyä kan-

taa itsensä, jos ympärillä oleva vanha putki jossain vaiheessa menettää kantavuutensa. 

Kiinteistön sisäpuolisissa putkistoissa itsekantavana pidetään yleensä tuotetta, jonka 

rengasjäykkyys (SN) on vähintään 1 kN/m2. Tällöin puhutaan rengasjäykkyyden arvos-

ta 1. Tuotteen rengasjäykkyys on ilmoitettu VTT:n sertifikaateissa. (1, s. 54.) 

 

Sisäpuolisen viemärisaneerauksen merkittävimpinä yleisluontoisina ongelmina voidaan 

kymmenien vuosien käytöstä huolimatta pitää menetelmien uutuutta Suomessa. Kuten 

monilla muillakin aloilla on huomattu, ei jonkin tuotteen tai menetelmän pitkäaikainen 

käyttö muualla maailmassa tarkoita, että sen käyttö Suomessa onnistuisi samalla taval-

la. Varsinkin eri menetelmien käyttöikiin on vasta viime vuosina saatu tutkimustuloksia, 
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jotka nekin vaihtelevat suuresti valmistajan ja testaajan mukaan. Sisäpuolisen sanee-

rauksen arviointia vaikeuttaa myös eri menetelmien määrä ja niiden monet eri markki-

nointinimet. (1; 10.) 

 

Alaa vaivaa myös standardien ja määräysten puute. Jos verrataan perinteiseen putki-

remonttiin, jossa määräyksiä, ohjeita ja standardeita on useita, ei viemärin sisäpuoli-

seen saneeraukseen niitä juurikaan ole. Tämä aiheuttaa sen, että kuluttajan on vaikea 

vertailla urakoitsijoita keskenään, koska työn laatu vaihtelee paljon. (14.) 

 

Menetelmän yleisluontoiseksi ongelmaksi voidaan ajatella myös se, että jos esimerkiksi 

60-luvulla rakennetun kerrostalon viemärijärjestelmä ja lattiakaivot saneerataan sisä-

puolisesti, ongelmaksi rakennuksen kannalta voi muodostua kylpyhuoneen vedeneris-

tys. Vedeneristyksiä ei ole välttämättä tehty aikanaan kunnolla tai vaikka olisikin, vii-

denkymmenen vuoden jälkeen vedeneristys ei luultavasti ole enää hyvässä kunnossa. 

Vaikka viemäriputkisto olisikin sisäpuolisen saneerauksen jälkeen kunnossa, voivat kyl-

pyhuoneen rakenteet olla erittäin huonossa kunnossa. (10.) 

 

Kaikki viemärin sisäpuoliset saneerausmenetelmät on alun perin kehitetty suurille put-

kihalkaisijoille kunnallistekniikan ja teollisuuden tarpeisiin ja niitä on ensimmäisen ker-

ran käytetty jo kymmeniä vuosia sitten. Menetelmien kehittyessä vuosien saatossa on 

pystytty siirtymään myös kiinteistön sisäpuolisiin putkistoihin, joiden putkihalkaisijat 

voivat olla merkittävästi pienempiä kuin kunnallisella puolella. (1, s. 12, 26.) 

 

Kiinteistön sisäpuoliset viemärit voidaan joko kaikki sukittaa tai kaikki ruiskuttaa, mutta 

usein kiinteistön putkistot tehdään menetelmiä yhdistelemällä. Pohjaviemärit useimmi-

ten sukitetaan, koska sukitusta pidetään varmempana menetelmänä kuin ruiskutusta ja 

sukassa on myös paremmat virtausominaisuudet. Sukitus on myös helppo tehdä poh-

javiemäriin, koska sen halkaisija on yleensä suuri ja haarakohtia sekä suunnanmuutok-

sia on vähän. Kerrostalon pystynousuja tehdään molemmilla menetelmillä, kun taas 

huoneistohajotukset tehdään usein ruiskuttamalla, koska huoneiston sisäisissä viemä-

reissä on pieniä putkihalkaisijoita ja jyrkkiä mutkia, jotka ovat työläämpiä tehdä sukit-

tamalla. (1; 15; 16.)  
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Seuraavissa luvuissa käsitellään sukituksen sekä ruiskutusmenetelmien historiaa, yleis-

luontoista menetelmäprosessia sekä menetelmille ominaisia ongelmakohtia ja niiden 

ratkaisuja. Ruiskutuksen ja sukituksen menetelmiä käsitellään rinnakkain, koska pro-

sessin useat eri vaiheet ovat lähes samanlaiset molemmissa menetelmissä. Menetel-

mäprosessin yksityiskohdat voivat vaihdella urakoitsijan käyttämien työtapojen mu-

kaan. 

 

3.2 Menetelmien historia ja kehitys 

 

Sukitusmenetelmä syntyi 1970-luvulla Englannissa, kun Eric Wood toi markkinoille put-

kien sisäpuoliseen saneeraamiseen tarkoitetun teknologian, jossa epoksilla kyllästetty 

polyesteri-huopaputki puhallettiin tai vedettiin korjattavan putken sisään. Sukan asen-

tamisen jälkeen se kovetettiin kuumalla vedellä tai höyryllä tiiviisti vanhaa putkea vas-

ten, jolloin putken sisään muodostui uusi putki. Menetelmä on pysynyt vuosien varrella 

pääperiaatteeltaan samanlaisena. Euroopassa eniten käytettävät sukitusmateriaalien ja 

välineiden valmistajat ovat Brawoliner ja Trelleborg. (1; 14.) 

 

Ruiskutusmenetelmien ensiaskeleet otettiin jo 1900-luvun alkupuolella Australiassa ja 

Yhdysvalloissa, kun sementtipohjaiset pinnoitteet otettiin käyttöön kunnallisissa vesi-

johdoissa niiden sisäistä korroosiota estävien ominaisuuksien vuoksi. Epoksin tarjoamat 

edut huomattiin 1970-luvulla Japanissa ja Englannissa, ja sitä käytettiin pääosin suuri-

kokoisten vesijohtojen pinnoitukseen. Kiinteistön sisäpuolisten viemäriputkien saneera-

ukseen tarkoitetut ruiskutusmenetelmät kehittyivät Ruotsissa 1990-luvulla, kun insinöö-

ri Bror Eklund perusti yrityksen nimeltä Dakki Ab ja ryhtyi saneeraamaan viemäreitä 

sisäpuolisesti epoksia ruiskuttamalla. Vuonna 1998 perustettiin Svensk Rörinfodring Ab, 

joka tunnetaan nykyisin Tubus Systeminä. Tubus-menetelmässä vanhan viemäriputken 

seinämille ruiskutetaan polyesteri-muovimassaa. Suurin osa nykyisin käytettävistä ruis-

kutusmenetelmistä polveutuu joko suoraan tai välillisesti näistä menetelmistä. Viemärin 

sisäpuoliset ruiskutusmenetelmät levisivät Suomeen 2000-luvulla. (1, s. 11, 28.) 
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3.3 Saneeraustyön aloittaminen ja työalueen suojaaminen 

 

Seuraavissa luvuissa käsitellään viemärin sisäpuolisen saneerauksen työvaiheita sekä 

niissä esiintyviä teknisiä ongelmia ja niiden ratkaisuja. Kuvassa 8 on esitetty käsiteltä-

vät työvaiheet. 

 

 

Kuva 8. Viemärin sisäpuolisen saneerauksen työvaiheet. 

 

Ennen kuin varsinainen saneeraus aloitetaan, täytyy työalue eli porraskäytävät, kellari-

tilat ja asunnot suojata (17). Kuvassa 9 on esitetty viemärin sisäpuolista saneerausta 

varten tehty kylpyhuoneen suojaus.  

 

Työalueen suojaaminen 

Kalusteiden irrottaminen 

Viemärin puhdistus ja kuvaus 

Viemärin kunnon arviointi ja vaurioiden korjaaminen 

Putkiston saneeraus 

Saneeratun viemärin kovettaminen 

Haarakohtien ja haarojen saneeraus 

Lattiakaivojen saneeraus 

Lopputuloksen varmentaminen kuvaamalla 
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Kuva 9. Viemärin sisäpuolista saneerausta varten suojattu kylpyhuone (Consti Yhtiöt). 

Suojauksessa ongelmaksi saattaa muodostua huolimattomuus. Sisäpuolisen saneerauk-

sen laitteisto on kymmeniä kiloja painava ja kulkee renkailla, jolloin lattiapintoihin voi 

jäädä jälkiä. Lisäksi laitteisto voi kuljetuksessa osua seiniin ja naarmuttaa niitä. Suoja-

uksessa käytettävä teippi voi joskus jättää jälkiä kiinnitettyihin pintoihin tai jopa irrottaa 

maalia tai muuta pintamateriaalia. Myös suojauksen menetelmät vaihtelevat suuresti 

eri urakoitsijoiden välillä, ja monilla urakoitsijoilla olisikin huolellisuudessa parantamisen 

varaa. Suojaukseen liittyvät ongelmat eivät usein ole niin vakavia kuin prosessin myö-

hemmissä vaiheissa ilmenevät ongelmat, mutta ne ovat kuitenkin omiaan romuttamaan 

asukastyytyväisyyttä. (10.) 

 

Urakoitsija toimittaa selvityksen suojauksen tasosta tarjouksensa mukana, ja sitä voi-

daan tarkentaa urakkaneuvotteluissa. Lisäksi sopimusasiakirjoihin kirjataan, että ura-

koitsija vastaa mahdollisista kustannuksista, jotka syntyvät puutteellisesta suojaukses-

ta.  
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3.4 Kalusteiden irrottaminen 

 

Kun työalue on suojattu, on vuorossa WC-istuimien ja pesualtaiden hajulukkojen irrot-

taminen, huoneistohajotuksien saneeraus tehdään näistä käsin. Pohjaviemäriä sanee-

rattaessa työ tehdään yleensä tarkastusluukkujen tai tarkastuskaivojen kautta. (1, s. 

30; 17.)  

 

WC-istuimen irrotuksen myötä saattaa ilmetä ongelmia. Vessan lattia saattaa olla vää-

rin laatoitettu, jolloin laatoitus voi hajota tai irrota istuimen ympäriltä. Joskus itse istuin 

voi olla niin tiukasti kiinni, ettei sitä saada irti ehjänä. Kalusteiden irrottamisista johtu-

vien ongelmien aiheuttamiin lisäkustannuksiin ja aikahaittoihin vaikuttaa suuresti kiin-

teistön esikartoituksen perusteellisuus. (10.) 

 

WC-istuimen irrotus ja takaisin kiinnitys on usein ainoa varsinainen putkityö viemärin 

sisäpuolisen saneerauksen urakassa. Työ ei ole sinänsä suuri, mutta useimmiten työn 

tekijällä ei ole putkiasentajan koulutusta. Tämä on yksi suurimmista syistä, miksi aina-

kin Helsingissä viemärin sisäpuolinen saneeraus on rakennusvalvontaviraston lu-

vanalainen urakka. (10; 18.) Lisäksi urakkaan voi kuulua pesualtaiden tai pesukoneiden 

poistoputkien pinta-asennusta. WC-istuimien uusiminen voidaan myös sisällyttää urak-

kaan. Tämä on usein kannattavaa, jos ne ovat yli kymmenen vuotta vanhoja. (16.) 

 

Asennustöitä tekevällä on oltava riittävä koulutus ja kokemus. Luvussa 4.2.3. on käsi-

telty malliasennuksia, joka on yksi keino, jolla urakan valvoja voi varmistua asennus-

työn laadusta. 

 

Vanhojen hajulukkojen kunto saattaa olla huono ja kärsiä vielä lisää irrottamisesta, 

jolloin vanhan hajulukon laittaminen takaisin sukituksen jälkeen voi johtaa vesivuotoi-

hin (10). Hajulukot ja tiivistekumit kirjataan urakassa vaihdettaviksi, jolloin riskiä van-

han hajulukon vuotamisesta ei ole. Perustasona pidetään yleensä muovista hajulukkoa. 

Urakoitsija voi tarjota yksikköhinnalla asukkaalle asennettavaksi kromista hajulukkoa.  
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3.5 Viemärin puhdistus ja kuivaus 

 

Kalusteiden irrottamisen jälkeen työstettävä viemäriosuus puhdistetaan painepesulla ja 

valurautaiset viemärit jyrsitään mekaanisesti (kuva 10). Putkisto kuvataan, jotta puh-

distuksen lopputulos voidaan varmistaa. Puhdistus voidaan tarvittaessa tehdä uudel-

leen. Monet urakoitsijat kuvaavat viemärin myös ennen puhdistusta. (17; 19.)  

 

 

Kuva 10. Puhdistamiseen käytettävä mekaaninen jyrsin (13). 

Puhdistuksen jälkeen viemäri kuivatetaan, mikä on erittäin tärkeä työvaihe varsinkin 

ruiskutusmenetelmille, koska ruiskutettava massa ei tartu kunnolla, jos viemäri on kos-

tea. (13.) 

 

Olennaista on myös, että puhdistus tehdään aina vain sille putkiston osalle, jonka työs-

täminen aloitetaan seuraavaksi. Jos koko kiinteistön putkisto puhdistetaan ensin ja 

sitten aletaan työstää putkistoa nousu kerrallaan, on mahdollista, että tulee ongelmia. 

Esimerkiksi kauimmaisen nousun pystyviemäri voi hajota puhdistuksessa ja jäädä vuo-

tamaan, koska hajoamista ei huomata ennen kuin kyseistä nousua aletaan työstää. 

Tältä voidaan välttyä, jos työstäminen aloitetaan aina juuri puhdistetusta osuudesta. 
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Samoin ongelmaksi voi muodostua putkiston likaantuminen, jos putkiston puhdistuksen 

ja saneerauksen välillä on päiviä, jolloin putkisto ei ole ollut käyttökiellossa. (10; 14.) 

 

Ennen 1950-lukua käytettiin valurautaviemäreiden muhviliitoksissa sulaa lyijyä, joka on 

saattanut kymmenien vuosien aika irrota, valua ja kiinnittyä suuriksi könteiksi viemäri-

putkistoon. Tällaisten lyijymöykkyjen puhdistamiseen saattaa mennä huomattavasti 

enemmän aikaa kuin normaalisti. Toisaalta jos viemäriputkistoon on tehty kattava esi-

kartoitus kuvaamalla, pitäisi ongelman olla jo etukäteen tiedossa. (4, s. 5; 15.) 

 

Putkiston on kestettävä puhdistus, jotta sisäpuolinen saneeraus voidaan yleensäkään 

tehdä. Jos kiinteistön esikartoitus on huonosti tehty, saattaa tässä vaiheessa ilmetä 

jopa, ettei viemäreitä voida luotettavasti tehdä urakoitsijan käyttämällä menetelmällä. 

Samoin tässä vaiheessa saattaa paljastua, että sisäpuolisesti saneerattavaksi suunnitel-

lut, esimerkiksi pesualtaiden poistot, ovat liian pienellä putkikoolla tehty tai sisältävät 

liian jyrkkiä mutkia, jolloin urakoitsija ei pysty niitä sisäpuolisesti saneeraamaan. 

 

Suurin osa urakoitsijoista varmistaa pesutuloksen kuvaamalla, mutta ei nauhoita sitä 

tallenteelle. Joissakin tapauksissa olisi hyödyllistä, jos putken kunto myös puhdistuksen 

jälkeen olisi tarkistettavissa jälkikäteen. (10; 15.) Tämä voidaan kohteesta ja tilaajan 

vaatimuksista riippuen kirjata sopimusasiakirjoihin.  

 

3.6 Viemärin kunnon arviointi ja vaurioiden korjaaminen 

 

Puhdistuksen lopputuloksen varmentamisen lisäksi kuvaamisella määritetään saneerat-

tavan putkiosuuden pituus sekä sisääntuloputkien ja mutkien paikat ennen kuin asen-

nus voi alkaa. Myös viemärin kunto arvioidaan. (17.) 

 

Jos viemäriputkistosta paljastuu huomattavan kuluneita kohtia, niitä voidaan korjata 

paikallisesti ennen sukituksen tai ruiskutuksen tekemistä. Viallisia kohtia voidaan korja-

ta asentamalla kohtaan sukan pätkä tai valamalla kohta epoksilla tai muulla sopivalla 

massalla, ja tämän jälkeen sukittaa tai ruiskuttaa kohta. Käytännössä kuitenkin paikka-

korjauksia tehdään hyvin harvoin. Sukitusta varten ei pieniä rikkoutumia edes tarvitse 

korjata, ja jos rikkoutumia on putkistossa paljon, käytetään sen saneeraamiseen mie-

luummin sukitusta kuin ruiskutusta. (10; 15.) 
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3.7 Putkiston saneeraus 

 

Valmistavien toimenpiteiden jälkeen viemäriin asennetaan uusi putki joko sukittamalla 

tai ruiskuttamalla. Työjärjestyksenä kerrostaloissa on yleensä pystynousujen sanee-

raaminen ennen huoneistohajotuksia. Menetelmiä yhdistellään monesti esimerkiksi si-

ten, että kerrostalon pystynousut sukitetaan ja huoneistohajotukset ruiskutetaan. (10.) 

Pohjaviemärit hyvin usein mieluummin sukitetaan kuin ruiskuvaletaan, koska sukassa 

on paremmat virtausominaisuudet (16).  

 

Sukituksessa epoksilla kyllästetty sukka asennetaan joko paineilmalla puhaltamalla eli 

”ampumalla” (kuva 11) tai vetämällä. Epoksin tasainen levittyminen  varmistetaan 

mankeloimalla sukka epoksin levittämisen jälkeen. Ennen asentamista sukka leikataan 

oikean pituiseksi. 

 

 

Kuva 11. Havainnekuva sukan asentamisesta pohjaviemäriin paineilman avulla (SPP Oy). 

Sukituksessa viemärin halkaisija pienenee sukan paksuuden verran, mutta puhdistuk-

sen ja sukan valurautaan verrattuna parempien virtausominaisuuksien vuoksi putken 

virtauskapasiteetti paranee. (4, s. 18; 10.) Koska sukka on tehdasvalmisteinen, ei sen 

seinämäpaksuus ole samanlainen kysymysmerkki kuin ruiskuttamalla tehdessä (1). 

Sukittamalla voidaan saneerata vaaka- ja pystyviemäreitä, joissa on sivuttaissiirtoja ja 

mutkia, jos niitä ei ole kovin monta. Mutkien ja sivuttaissiirtojen sukittaminen on tietys-

ti sitä helpompaa, mitä suurempi on putkihalkaisija. Tarvittaessa sukan asentamista 
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voidaan helpottaa vetämällä sukkaa vastakkaisesta suunnasta, eikä vain yrittämällä 

asentaa sitä paineilman avulla. (15.)  

 

Sukan mankelointi ja kyllästäminen ennen asennusta on tehtävä erittäin huolellisesti, 

jotta sukan paksuus on oikea ja kovettuminen tapahtuu suunnitellusti (14). 

 

Jos pohjaviemärissä on todettu pahoja painaumia, ei sisäpuolinen saneeraus tällöin ole 

sopiva menetelmä, vaan pohjaviemäri on vaihdettava uuteen ja tarvittaessa kannakoi-

tava esimerkiksi pohjalaattaan. (10; 14.) 

 

Ruiskutuksessa viemäriputkessa vedetään asennuslaitetta (kuva 12), joka valelee tai 

ruiskuttaa muovimassaa vanhan putken pintaan. Yhdellä ruiskutuskerralla saadaan 

yleensä noin millimetrin verran uutta putkea ja toimenpide toistetaan kunnes seinämä-

paksuus on riittävä. Kuten sukituksessa, myös tässä menetelmässä asentajan ammatti-

taidolla on hyvin suuri merkitys. (1, s. 28; 10.) 

 

 

Kuva 12. Erään urakoitsijan ruiskutusmenetelmässä käytettävä harja, jossa on integroitu kame-

ra (3). 

Ruiskutusmenetelmissä suurimmaksi kysymysmerkiksi muodostuu tehdyn seinämäpak-

suuden varmentaminen. Seinämäpaksuus voidaan varmentaa ottamalla koepaloja tai 

kuvaamalla röntgenillä (kuva 13) tai ultraäänellä, mutta käytännössä näitä keinoja ei 

kovin usein käytetä. Röntgenkuvaaminen on kallista, eikä urakoitsijoilla ole tähän omia 

laitteita. Koepaloja taas saatetaan ottaa, mutta käytännössä nekin otetaan vain näky-
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villä olevista osista kuten kellarissa olevasta pystynoususta, joka ei ruiskutuksen kan-

nalta varmasti ole kohteen haastavin paikka. Koepalojen ottaminen ei kuitenkaan ole 

kovin kallista, joten se on vaihtoehdoista kannattavin ja voidaan kirjata sopimusasiakir-

joihin. Kovin montaa koepalaa ei kuitenkaan samasta kohteesta ole mielekästä ottaa, 

ainakaan jos kaikki on leikattu samankaltaisista kohdista. (10; 16.) 

 

 

Kuva 13. Ruiskuvalettu viemäriputki röntgenkuvassa, 4–6 millimetrin paksuinen uusi putki näkyy 

tummana alueena (EW-Liner). 

Urakoitsijat esittävät usein, että seinämäpaksuus varmistetaan kuvaamalla. Käytännös-

sä tällä tarkoitetaan videokuvaa valmiiksi ruiskutetusta viemäristä, josta pystyy kyllä 

varmistamaan massan leviämisen koko putken pinta-alalle mutta ei sitä, kuinka paksu 

uusi seinämä on. (10; 15; 16.) 

 

Seinämäpaksuuden varmentamisen lisäksi ruiskutusmenetelmillä tehtävissä viemäriput-

kissa ongelmaksi voi muodostua uuden viemärin kovuus. Itsekantava ruiskutusmene-

telmällä tehty viemäriputki on yleensä erittäin kova, jolloin on riski, että lämpövaihtelut 

ja putkiston liike rikkovat putken. Sukka on elastisempi eikä murru samalla tavoin kuin 

valettu putki. (10; 14.) 
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Urakkarajaksi sisäpuolisissa saneerausurakoissa määritellään usein pystynousujen 

alimmat tarkastusluukut. Kerrostalossa tarkastusluukut yleensä sijaitsevat näkyvissä 

kellarikerroksessa, ja näistä tarkastusluukuista myös saneerataan pystynousut. Tarkas-

tusluukku sopii hyvin urakkarajaksi, jos saneerataan pelkästään pystynousut tai pelkäs-

tään pohjaviemäri. (10.) 

 

Itse tarkastusluukun saneeraamisen kanssa pitää olla tarkkana. Vaihtoehtoja sen sa-

neeraamiseen on muutama: vaihtaminen uusiin tarkastusluukkuihin, valelu epoksilla, 

umpeen sukittaminen ja avaaminen sekä tiivistäminen epoksilla tai kokonaan uusimatta 

jättäminen. Viimeinen vaihtoehto ei tietysti ole suositeltava, mutta jos urakoitsijalta on 

tilattu esimerkiksi vain pohjaviemärin sukitus, jossa urakkarajana on kellarin puhdistus-

luukku, saattaa näin helposti käydä. Joskus saatetaan viemärin sisäpuolisen saneerauk-

sen urakassa vaihtaa uuteen viemäriin kaikki näkyvissä olevat osuudet. Valittuun ta-

paan vaikuttaa tilaajan vaatimus sekä urakoitsijan käyttämät työmenetelmät. (10; 12; 

15.) 

 

Monet pitävät sukitusta suositeltavampana kuin ruiskutusta, erityisesti koska ruiskute-

tun viemäriputken seinämäpaksuuden varmistaminen on ongelmallista ja uusi viemäri-

putki on rakenteeltaan kova. Tutkittua tietoa on kuitenkin vielä hyvin vähän, eikä ko-

kemusperäinen tieto ole ainakaan vielä osoittanut, että ruiskutusmenetelmän teoreetti-

set ongelmat olisivat merkittäviä käytännössä. Tästä johtuen johtopäätöksien tekemi-

nen jää pääasiassa konsultin valistaman tilaajan vastuulle. 

 

3.8 Saneeratun viemärin kovettaminen 

 

Tehtiinpä pystynousut ja muut haarat sitten ruiskuttamalla tai sukittamalla, on niiden 

annettava kuivua ja kovettua. Käyttökiellossa saneerattavat viemäriosuudet ovat vähin-

täänkin asennuksen ja kovettumisen ajan. Käytännöllisistä syistä käyttökielto yleensä 

kuitenkin asetetaan ja tiedotetaan pidemmäksi ajaksi. Käyttökielto on usein ehdoton, 

sillä esimerkiksi WC-istuimen käyttö viemärisaneerauksen kriittisessä vaiheessa voi pila-

ta koko tuloksen ja täten aiheuttaa aika- ja materiaalimenetyksiä. Monilla urakoitsijoilla 

on tarjouksessaan ”sakkohinta” käyttökiellon aikaiselle viemärin käytölle, jota kuitenkin 

suhteellisen harvoin joudutaan käyttämään. (13; 16.)  

 



21 

 

Sukituksessa asennettu sukka kovetetaan pitämällä viemäriputkessa vakaa ilman- tai 

vedenpaine, kunnes putki on täysin kovettunut. Kovettumisaika vaihtelee urakoitsijan 

käyttämän materiaalin sekä menetelmän mukaan, mutta yleensä se on noin 4–12 tun-

tia. (10; 13; 19.) 

 

Ruiskutusmenetelmissä kuivaus ja kovetus täytyy tehdä jokaisen ruiskutuskerran jäl-

keen ennen uuden kerroksen lisäämistä. Ruiskutetun viemärin annetaan vain olla, eikä 

viemäriin laiteta ylipainetta kuten sukituksessa. Kovetusaika vaihtelee urakoitsijasta ja 

menetelmästä riippuen, mutta yleensä kovettuminen kestää noin tunnin. Kun viimei-

nenkin kerros on ruiskutettu, on käyttökielto usein voimassa vuorokauden ennen kuin 

viemäreitä saa käyttää. (13; 20.) 

 

3.9 Haarakohtien ja haarojen saneeraus 

 

Kun pohjaviemärin runko tai pystynousut on saneerattu, on kovettumisen jälkeen vuo-

rossa haarakohtien ja haarojen saneeraus. Jos päärunko on sukitettu, haarat avataan 

robottiporalla (kuva 14) tai tankoporalla, jotta haara päästään saneeraamaan. Ruisku-

tusmenetelmällä tehtäessä haarakohdat eivät mene umpeen, eikä niitä tarvitse siis 

erikseen avata. (13.) 

 

 

Kuva 14. Asentajan ohjaama pora avaamassa haaraa (Relino Pipe Oy). 
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Huoneistohajotukset tai pohjaviemärin haarat voidaan tehdä useilla eri tavoilla, kuten 

limisukituksella, hattuprofiililla tai valamalla. Haarojen saneerausmenetelmille on useita 

eri nimityksiä. Monesti käytetään yläkäsitettä haarayhde, kun puhutaan haarojen sa-

neerauksesta. (1; 13; 15; 16.) 

 

Haarasaneeraustapoja käytetään monesti ristiin viemärin saneerausmenetelmän kans-

sa. Esimerkiksi kun sukitetaan kerrostalon pystynousua, voidaan huoneistohajotuksen 

haara tehdä joko sukalla tai ruiskutusmateriaalilla ja vastaavasti kun ruiskutetaan pys-

tynousu, haarakohta voidaan silti tehdä sukalla. Jotkut urakoitsijat, jotka tarjoavat mo-

lempia menetelmiä, ovat testauttaneet sukan ja ruiskutusmateriaalin yhteensopivuu-

den. (1; 13; 15; 16.) 

 

Haarakohdat ovat yksi sisäpuolisen viemärisaneerauksen hankalimmista kohdista, eikä 

yksimielisyyttä parhaasta menetelmästä ole vielä olemassa. Seuraavissa luvuissa käsi-

tellään merkittävimmät eri haarayhteiden tekotavat pääpiirteittäin. Erilaisia muunnelmia 

näistä menetelmistä saattaa esiintyä eri urakoitsijoiden kesken. (1; 13; 15; 16.) 

 

Limisukituksella tarkoitetaan Picoten käyttämää menetelmää haarakohtien saneerauk-

seen (kuva 15).  

 

 

Kuva 15. Picoten käyttämä limisukitus (Picote Oy Ltd 2011). 
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Limisukituksen vaarakohtina voidaan pitää useamman porauskerran tarvetta ja useam-

paa liitoskohtaa. Robottiporalla poraaminen on vaativaa, ja pora saattaa helposti va-

hingoittaa jo asennettua sukkaa väärästä kohtaa. (1; 10; 15.) 

 

Hattuprofiililla tarkoitetaan kuvan 16 mukaista tehdasvalmisteista osaa, joka viedään 

haarakohtaan päärungon sukittamisen, kovettamisen ja haaran aukiporauksen jälkeen. 

Jotkut urakoitsijat saattavat asentaa hattuprofiilin myös ennen päärungon sukittamista. 

Hattuprofiili kovetetaan erikseen asentamisen jälkeen. Kuvan viemärin on värjännyt 

vihreäksi epoksi, jolla sukka on kyllästetty. (1; 10; 15.) 

 

 

Kuva 16. Hattuprofiili ennen ja jälkeen asennuksen (SPP Oy). 

Hattuprofiilin ongelmaksi voi muodostua asennuksen hankaluus. Sen asentaminen on 

hyvin haastavaa, eikä sitä yleensä käytetä 70 millimetriä pienempiin viemäreihin. Jotkut 

urakoitsijat asentavat myös 50 millimetrin hattuprofiileja. Erillistä hattuprofiiliosaa 

asennettaessa syntyy putkistoon liityntäkohtia, jotka voivat olla riskialttiita. Hattuprofii-

lin asennuksen on onnistuttava tarkasti, jotta liityntäkohdat eivät muodostu riskiksi. Jos 

hattuprofiili asennetaan ennen pystynousun sukitusta, haaran porausvaihe voi vahin-

goittaa jo asennettua hattuprofiilia. (1; 10; 15.) 

 

Yksi haarakohdan saneeraustavoista on niin sanottu valaminen. Sillä tarkoitetaan ruis-

kutusmenetelmissä ”ristiin ruiskuttamista”, jolloin haarakohta ruiskuvaletaan eri suun-
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nista. Näin haarakohtaan tulee pinnoite joka puolelle. Tämä menetelmä on käytetyin 

tapa ruiskutusmenetelmillä tehtäessä.  

 

Consti Talotekniikka käyttää haarakohtiin omaa patentoitua FlexConnection-

menetelmää, jossa ennen pystynousun sukitusta haarakohdat harjataan epoksimassalla 

ja sen jälkeen sukitetaan pystyviemäri. Pystyviemäriin porataan reikä haarakohtaan ja 

huoneistohajotus ruiskuvaletaan normaalisti, jolloin haaran liityntäkohtaan pitäisi tulla 

kaulukseton liitos.  

 

Kun haarakohta ruiskuvaletaan eri suunnista, on vaarana, ettei massa levity hyvin joka 

puolelle. Lisäksi kauimmaisille seinämille saattaa lentää turhaan massaa, joka aiheuttaa 

epätasaisuuksia. Jos tätä menetelmää käytetään yhdessä sukan kanssa, sukan ja ruis-

kutusmassan materiaalien yhteensopivuus on hyvä olla tutkittuna. (1; 10; 15.)  

 

Haarakohtien saneerauksen jälkeen tai samanaikaisesti saneerataan myös päärungosta 

lähtevät pohjaviemärin haarat tai huoneistohajotukset luvussa 3.7 esitettyjen tapojen 

mukaisesti. Pystynousuihin tai pohjaviemäriin verrattuna lisähaastetta huoneistohajo-

tuksissa tuovat pienet putkihalkaisijat, mutkien määrä ja jyrkkyys. Mainospuheista huo-

limatta suurin osa urakoitsijoista saneeraa sisäpuolisesti vain 50 millimetrin viemäriko-

koon asti. Siitä pienemmät, kuten pesukoneen poistoputki, joudutaan yleensä teke-

mään uudella putkella pinta-asennuksena. Alle 50 millimetrin putkihalkaisijoita voitaisiin 

usein joko sukittaa tai ruiskuvalaa, mutta lopputuloksen varmentaminen ei onnistu, 

koska putkeen mahtuvaa kameraa ei ole suurimmalla osalla urakoitsijoista käytössä. 

Näin ollen työtä ei yleensä tehdä sisäpuolisesti saneeraamalla. (10; 15; 16.) 

 

3.10 Lattiakaivojen saneeraus 

 

Lattiakaivojen saneeraamisessa on urakoitsijoiden välillä eroja lähinnä yksityiskohdissa. 

Vanha viemäriputkisto voidaan joko sukittaa tai ruiskuvalaa, mutta lattiakaivot pinnoite-

taan valamalla. (10; 14.) 

 

Kuvassa 17 on esitetty ote Picoten vanhan valurautaisen lattiakaivon saneerausmene-

telmäohjeesta. 
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Kuva 17. Picoten työohje vanhalle valurautakaivolle (21). 

Vanha viemäriputki on sukitettu, ja sukka yltää lattiakaivon ”kaulaan” asti, josta putki-

tus eli valu alkaa. Valu yltää sukan päälle tiiviyden varmistamiseksi. Jotkut urakoitsijat 

eivät tuo sukitusta yhtä pitkälle, vaan jättävät sen kauemmaksi viemäriputkeen. Muu-

toin liitos tehdään samaan tapaan. Kuvan kohdat 7 ja 9 otetaan usein pois, jotta sa-

neerauslaitteisto mahtuu putkeen, jonka jälkeen ne uusitaan. Jotkut urakoitsijat eivät 

vala lattiakaivon kuparisia tai muovisia osia, kun taas jotkut saneeraavat myös ne. Jos 

lattiakaivon poistoputki ruiskuvaletaan, ruiskuvalu jatkuu yhtenäisesti kaivon yläosaan 

asti (kuva 18). (10; 21.) 
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Kuva 18. Vanhan lattiakaivon ruiskuvalu (Consti Talotekniikka). 

Jos kiinteistön viemäriputket saneerataan sisäpuolisesti, mutta kylpyhuoneita uusitaan, 

vaihtoehtoja lattiakaivojen suhteen on muutama. Lattiakaivon poistoputki voidaan sa-

neerata vanhalle lattiakaivolle asti ja vaihtaa uusi lattiakaivo liittäen se sisäpuolisesti 

saneerattuun viemäriputkeen pantaliitoksella.  

 

Vanha valurautakaivo voidaan myös saneerata ja lisätä vain uusi muovinen korokeren-

gas, kuten kuvassa 19 on esitetty. Tällöin lattiakaivoa ei tarvitse uusia, mutta ve-

deneristys voidaan uusia nykymääräykset täyttäväksi. (10; 22.) 

 

 

Kuva 19. Uusi muovinen korokerengas vanhassa valurautaviemärissä (22). 

Lattiakaivojen saneeraus sisäpuolisesti on ammattitaitoa vaativaa työtä. Jos lattiakai-

von vesilukko ei ole irrotettava, siihen täytyy tehdä työreikä, joka lopuksi tulpataan. 

Reiän tekeminen ja sen tulppaaminen ovat mahdollisia ongelmakohtia.  
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Kun lattiakaivon poistoputki on tehty sukittamalla kuten kuvassa 17 tai jättämällä sukka 

hieman kauemmas putkeen, on ruiskuvalun ja sukan sauma riskikohta. Jos sukan 

asennus ei onnistu täydellisesti tai liitoskohtaan jää muuten kohouma, se voi olla po-

tentiaalinen paikka tukokselle. Riippuen liitoksen kohdasta saattaa myös liitoskohdan 

kuvaaminen osoittautua hankalaksi, koska kuvaus työreiästä käsin on vaikeaa. Sukan 

ja ruiskuvalun yhteiskäytössä olisi myös hyvä, että urakoitsija olisi testauttanut materi-

aalien yhteiskäytön tiiviyden. Tätä testausta ei ole läheskään kaikilla urakoitsijoilla esit-

tää. (10; 14.) 

 

3.11 Lopputuloksen varmentaminen kuvaamalla 

 

Kun viemäriputket ja lattiakaivot on saneerattu, varmennetaan ja dokumentoidaan lop-

putulos kuvaamalla. Kuvassa 20 on kuvankaappaus erään kohteen urakoitsijan toimit-

tamasta loppukuvausmateriaalista. Kyseisessä videossa kuvanlaatu on tavanomainen, 

ja kuvattava osuus on esitetty tekstillä videon alussa. Putkistossa ilmeneviä tapahtumia 

ei ole selostettu millään tavalla.  

 

 

Kuva 20. Kuvankaappaus sukitetun viemärin tarkastusvideosta (LVIS-Karves). 

Kaikki urakoitsijat kuvaavat työnsä tuloksen lopuksi, mutta kuvauksen laadussa on ero-

ja. Parhaassa tapauksessa videosta näkee kunnolla koko putken, kameraa ei vedetä 

putkessa liian nopeasti, kuvauskohta on selkeästi merkitty äänellä tai tekstillä ja viemä-
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riputkessa olevat haarat ja muut merkittävät kohdat on myös merkitty äänellä tai teks-

tillä. Pahimmassa tapauksessa urakan valvojalle lähetetään tuntikaupalla videokuvaa 

saneeratusta viemäristä, ja yhdessäkään videopätkässä ei ole merkintää siitä, mistä se 

on kuvattu. (10.) 

 

Usein kamera viedään tietyn matkan päähän saneerattuun viemäriin ja kuvataan vie-

märiosuus vetämällä kamera takaisin. Kun tehdään näin, eli kuvataan vain yhteen 

suuntaan, jää hyvin usein näkemättä joitakin osia putkesta, varsinkin haarakohdissa. 

Saneerattu viemäriosuus olisi hyvä kuvata molempiin suuntiin, jolloin useimmiten ei jää 

kohtia kuvaamatta. (10.) 

 

Koska viemärin sisäpuolisen saneerauksen laadunvarmistus perustuu pitkälti videoku-

vaan, täytyy sen olla laadukasta. Jotta valvoja pystyy saamaan videoista täyden hyö-

dyn irti, niissä täytyy huomioida seuraavat asiat (10): 

— Video kuvataan molemmista suunnista ja viemäriputki on aina kokonaisuudes-

saan näkyvissä. 

— Videokuva ei etene liian nopeasti. 

— Kuvattava putkisto-osa ja matkalla olevat haarat ja tapahtumat selostetaan vi-

deolla äänellä tai tekstillä. 

— Videotiedosto on nimetty tunnistettavasti arkistoinnin helpottamiseksi. 

 

Tarjouspyyntöasiakirjoihin voidaan kirjata vaatimuksia videon suhteen, vaikka kaikki 

urakoitsijat eivät pystyisikään niihin vastaamaan. 
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4 Laadunvarmistus urakan eri vaiheissa 

 

4.1 Laadunvarmistus ennen urakkaa ja urakan alkuvaiheessa 

 

4.1.1 Ulkoisen konsultin tarve 

 

Alan asiantuntijoiden mukaan on suositeltavaa, että viemäreiden sisäpuolisessa sanee-

rausurakassa on mukana ulkoinen konsultti tai valvoja (10; 14; 15; 16; 18; 2, s. 68). 

Käytännössä näin usein onkin. Tilaajaa edustava konsultti hyödyttää myös urakoitsijaa, 

sillä teknisistä asioista puhuminen onnistuu paremmin, kun molemmilla puolilla on 

edustajana alan ammattilainen. (16.)  

 

Tällaisessa urakassa ulkoisen konsultin tärkeimmät tehtävät ovat teknisten asioiden 

selvittäminen taloyhtiölle, projektinjohto, tarjouspyyntö- ja sopimusasiakirjojen laatimi-

nen, urakkaneuvotteluiden vetäminen sekä tietysti urakanaikainen valvonta. (10.) 

 

Helsingissä viemärin sisäpuolista saneerausurakkaa ei varsinaisesti edes voi toteuttaa 

ilman ulkoista konsulttia, koska rakennusvalvontaviranomaiset vaativat viemärin sisä-

puoliselle saneeraukselle luvanvaraisuusharkintakäsittelyn (18). Muualla Suomessa ra-

kennusvalvontaviranomaiset eivät aseta vaatimuksia ulkoisen konsultin suhteen, jolloin 

urakoita myös saatetaan tehdä kokonaan ilman ulkoista valvojaa. Rakennusvalvontavi-

ranomaisten vaatimuksia on käsitelty luvussa 4.1.3. 

 

Yleensä projektissa on hyvä olla mukana myös erillinen LVI-suunnittelija. Kun kiinteis-

tön viemärit saneerataan sisäpuolisesti, ei suunnittelijalle ole töitä läheskään saman 

verran kuin perinteisessä viemärinvaihdossa, mutta on silti erinäisiä asioita, jotka on 

hyvä ottaa huomioon. Kuntotutkimusten tulkitseminen, mahdollisesti uusittavien viemä-

riosuuksien sekä urakkarajojen määrittäminen ovat urakan kannalta oleellisia tehtäviä. 

Urakoitsijat esittävät usein, että tarvittava suunnittelu tulee heiltä. Käytännössä tämä 

kuitenkin tarkoittaa sisäpuolisesti saneerattavia osuuksia, joissa käytettävät menetel-

mät voikin olla hyvä jättää urakoitsijalle urakkatarjouksessa ehdotettavaksi. (10.) 
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Jos urakan valvonta on vain urakoitsijan omavalvonnan varassa, on selvää, että tilaa-

jan edut eivät ole riittävästi edustettuina. Käytännössä millään muullakaan rakentami-

sen alalla ei toimita näin, joten on erikoista, että tällä osa-alueella se on vielä mahdol-

lista suuressa osassa Suomea. (10.) 

 

4.1.2 Esiselvitykset ja kohdekartoitukset 

 

Tarvittavat esiselvitykset eroavat riippuen siitä, onko saneerattava kohde 1960-luvun 

rakennus vai jo toisella saneerauskierroksella oleva 1900-luvun alun rakennus. 1960-

luvun kohteissa on yleensä käytettävissä alkuperäiset vesi- ja viemäripiirustukset, ja 

talojen rakenne on yleensäkin hyvin yksinkertainen johtuen elementtirakentamisesta. 

1900-luvun alkupuolen rakennuksista ei läheskään aina ole saatavilla piirustuksia, joista 

ilmenisi viemäreiden sijainti. Lisäksi huoneistoremontteja on tehty vuosien varrella jo 

useita, jolloin vesikalusteiden paikat ovat voineet siirtyä alkuperäisiltä paikoiltaan. Tästä 

johtuen kiinteistön viemärijärjestelmän kuntotaso voi olla kirjava. Viemärit eivät myös-

kään välttämättä kulje selkeästi nousuhormeissa, kuten myöhempien vuosikymmenien 

taloissa. Alkuperäiset ja mahdollisimman paikkansapitävät viemärisuunnitelmat ovat 

tarjouksen antamisen kannalta urakoitsijalle olennaisimmat dokumentit. Jos piirustuksia 

ei ole saatavilla, on sellaiset yleensä kannattavaa teettää. (10; 16.) 

 

Kiinteistön viemäreiden sisäpuolisen saneerauksen soveltuvuuteen vaikuttavat useat 

asiat, kuten kylpyhuoneiden ja vedeneristysten kunto, viemäriputkiston kunto ja viemä-

riputkiston rakenne. 

 

Jos taloyhtiössä on jo tehty hankesuunnitelma, siinä pitäisi olla käsitelty kiinteistön so-

veltuvuutta sisäpuoliseen saneeraukseen. Läheskään kaikissa hankesuunnitelmissa ei 

tosin ole tarpeeksi suurella tietämyksellä käsitelty aihetta. Jos hankesuunnitelmaa ei 

ole tehty eikä aiota tehdä, asiantunteva konsultti voi arvioida kiinteistön soveltuvuutta 

sisäpuoliseen saneeraukseen. Lisäksi suurin osa alan urakoitsijoista on valmis anta-

maan lausuntonsa aiheesta. Urakoitsijalla on tietysti hyvä alan tietämys, mutta pitää 

myös muistaa, ettei lausunto välttämättä ole täysin objektiivinen. (2, s. 69; 10.) 

 

Kylpyhuoneiden ja vedeneristysten kunto arvioidaan joko hankesuunnitelmassa tai eril-

lisessä kohdekartoituksessa, jonka tekee esimerkiksi ulkoinen konsultti. Myös urakoitsi-
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jat tekevät pääasiallisesti kohdekartoituksen ennen tarjouksen antamista sekä vielä 

tarkemman huoneistokartoituksen ennen työn alkamista (15; 16). Jos suurin osa kyl-

pyhuoneista on jo uusittu lähiaikoina hyväksyttävästi, saattaa sisäpuolinen saneeraus 

olla hyvä vaihtoehto, koska uusittuja kylpyhuoneita ei tarvitse purkaa. Jos taas suurin 

osa kylpyhuoneista on alkuperäisessä ja erittäin huonossa kunnossa, saattaa perintei-

nen remontti olla tilanteeseen sopivampi. Lisäksi on otettava huomioon, että pieniä 

putkikokoja tai tiukkoja mutkia putkistossa ei usein pystytä sisäpuolisesti saneeraa-

maan. Esimerkiksi pesukoneen tai kylpyhuoneen pesualtaan poistoputki joudutaan 

usein viemäröimään pinta-asennuksena esimerkiksi WC-istuimeen. (10; 23, s. 25.) 

 

Viemäriputkiston kunto on myös tutkittava. Yleensä hankesuunnitelmaan sisältyy vie-

märiputkiston kuntokartoitus tai sellainen voidaan tehdä myös erikseen. Kuntokartoi-

tuksessa putkiston kunto tutkitaan kokemusperäisesti aistihavaintoja sekä kameroita 

käyttäen eikä siinä rikota pintoja. Mikäli kuntokartoitus ei ole riittävä, voidaan kohtees-

sa toteuttaa myös perusteellisempi kuntotutkimus. Kuntotutkimus on kuntokartoitusta 

laajempi, ja siinä arvioidaan myös putkien seinämäpaksuutta esimerkiksi röntgenkuvien 

avulla. (24, s. 31–32.)  

 

Jos putkisto on huonokuntoinen, ei ruiskutusmenetelmällä saneeraaminen ole välttä-

mättä hyvä keino. Samoin jos tiedetään, että putkistossa on muita ongelmia tai esi-

merkiksi kannakointi on puutteellista, ei sisäpuolinen saneeraus ole välttämättä sopivin 

vaihtoehto. (10; 24, s. 31–32.) 

 

Parhaassa tapauksessa pohjaviemärin sisäpuolinen saneeraus onnistuu ilman yhtäkään 

kaivantoa, mutta välillä kaivantoja voi joutua tekemään. Kaivanto on välttämätön esi-

merkiksi silloin, jos pohjaviemärissä on pystysuuntainen jyrkkä mutka. Lisäksi usein 

uusitaan kiinteistön vanha padotusventtiili, jolloin kaivanto joudutaan sitä varten teke-

mään. Urakoitsija pyrkii kartoittamaan kaivantojen määrän ennen urakkatarjouksen 

antamista, mutta jos putkistoa ei ole kuvattu, varmuutta tarvittavista kaivannoista ei 

ole. Jos urakan aikana joudutaan tekemään lisäkaivantoja, ne tulevat urakkasopimuk-

sen mukaisesti yleensä tilaajan maksettavaksi. (15: 16.) Kuvassa 21 on pohjaviemäri, 

joka on vaihdettu uuteen, koska sen sukittaminen olisi ollut liian haastavaa. 
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Kuva 21. Pohjaviemärin osa, joka on uusittu (13). 

Ennen kuin urakan valmistelussa edetään tarjouspyyntöasiakirjoihin, on tilaajapuolelle 

oltava selvää, mitkä ovat sisäpuolisen saneerauksen eroavaisuudet perinteiseen re-

monttiin verrattuna. Lisäksi on oltava selvää, halutaanko urakka toteuttaa tietyllä me-

netelmällä, jolloin tämä voidaan huomioida jo tarjouspyyntöasiakirjoissa ja mahdollisia 

urakoitsijoita kartoitettaessa. (16.) 

 

4.1.3 Paikallisen rakennusvalvontaviranomaisen vaatimukset 

 

Ennen urakkaan ryhtymistä tilaajan on hyvä varmistua paikallisen rakennusvalvontavi-

ranomaisen vaatimuksista. Tällä hetkellä ilmeisesti yksikään muu kaupunki kuin Helsin-

ki ei aseta vaatimuksia valvonnan tai urakoitsijan suhteen. 

 

Esimerkiksi Jyväskylässä rakennusvalvontaviranomaisen osallistumisen ei katsota ole-

van tarpeellista, koska viemäreiden sisäpuolinen saneeraus ei riskeeraa terveyteen ja 

turvallisuuteen vaikuttavia asioita samalla tavalla kuin perinteinen remontti. Asian suh-

teen tulee harvemmin kansalaisilta edes kyselyitä. (25.) 
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Samoilla linjoilla ovat myös Espoo ja Vantaa. Näkemyksien mukaan rakennusteknisten 

töiden vähäisyys ja viemärin merkitys terveellisyyteen ja turvallisuuteen eivät vaadi 

rakennusvalvonnan mukanaoloa. Vantaalla vaaditaan linjasaneerauksen yhteydessä 

tehtävän viemärin sisäpuolisen saneerauksen työnjohtajan ilmoittautumista, mutta ei 

silloin kun tehdään ainoastaan viemärin sisäpuolinen saneeraus. (26; 27.) 

 

Helsingissä urakalle vaaditaan Z-lausunto. Z-lausunto on vähäisille rakennus- ja talo-

teknisille töille tarkoitettu luvanvaraisuusharkinta, eikä se näin ollen ole varsinainen 

rakennuslupa. Z-lausunnossa ei edellytetä viranomaiskatselmuksia tai vastuullisten 

työnjohtajien hyväksyttämistä. Z-lausunnon saaminen edellyttää seuraavien dokument-

tien toimittamista ja esittelyä: tilauslomake, tarvittavat suunnitelmat sekä suppea val-

vontaselvitys. (28.) 

 

Valvontaselvitys on suurin syy siihen, miksi Helsingissä vaaditaan Z-lausunto. Raken-

nusvalvonta haluaa varmistua, että urakalla on ulkopuolinen valvoja. Suurin riskikohta 

on Helsingin kaupungin rakennusvalvonnan LVI-insinööri Teemu Kuusisen mukaan oi-

keaoppinen WC-istuimien irrotus ja takaisinasennus, koska työn tekijöillä ei yleensä ole 

toimenpiteeseen vaadittavaa koulutusta. Lisäksi on yleensäkin tilaajan edun mukaista, 

että urakka ei ole vain urakoitsijan omavalvonnan varassa. Kuusisen mukaan kyselyitä 

viemäreiden sisäpuolisesta saneerauksesta ei enää juurikaan tule, kun taas vesijohto-

jen pinnoituksista kysellään jonkun verran. (18.) 

 

4.1.4 Vakuutusyhtiön vaatimukset 

 

Ennen urakkatarjousten pyytämistä on hyvä selvittää, mitä vaatimuksia urakoitsijan 

suhteen on taloyhtiön käyttämällä vakuutusyhtiöllä. Vakuutusyhtiöiden käytännöt ovat 

vaihtelevia. Käytännössä kuitenkin vaihtoehtoja on kolme: sisäpuolisesti saneerattu 

viemäri katsotaan uutta vastaavaksi, sisäpuolista saneerausta ei huomioida ollenkaan 

tai näiden välimuoto eli ikävähennys. (29.) 

 

”Ikävähennys on omaisuuden ikään perustuva vuotuinen vähennys, joka vähen-
netään vahingonmäärästä, kun kyseessä on vahinko, joka korvataan ulkoisen rik-

koutumisvakuutuksen perusteella” (1, s. 56–57).  
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Useimmiten, jos vakuutusyhtiöt antavat ikävähennystä, sitä annetaan 25 vuotta (29). 

Jos viemärin elinkaareksi ajatellaan 50 vuotta, vakuutusyhtiöiden mielestä sisäpuolises-

ti saneerattu viemäri vastaa puolta kokonaan uudeksi vaihdetusta viemäristä.  

 

Osa vakuutusyhtiöistä ei määrittele tarkasti,  mitä vaatimuksia urakan tekijälle on, kun 

taas osalla yhtiöistä on selvät vaatimukset. Osa yhtiöistä pitää sisäistä listaa urakoitsi-

joista ja menetelmistä, joille voidaan antaa ikävähennyksiä. (29.) Vakuutusmeklari Co-

lemontin loppuvuodesta 2011 tekemän selvityksen (29) mukaan vakuutusyhtiöt vaati-

vat yhtiöstä riippuen muun muassa seuraavia asioita: 

— VTT:n sertifioima tuote tai menetelmä. 

— Vähimmäisvaatimus VTT:n antamalle arvioidulle kestoiälle. 

— Sisäpuolista saneerausta puoltava kuntotutkimus tehtynä ennen urakkaa. 

— Runkojäykkä eli itsekantava lopputulos. 

— Vähimmäisvaatimus urakoitsijan antamasta takuusta. 

— Vähimmäisvaatimus ruiskuvaletun putken seinämäpaksuudesta. 

 

Vakuutusasioissa on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että asiat ovat yleensä tapauskoh-

taisia, joten viimeisin kanta on aina varmistettava oman vakuutusyhtiön edustajalta. 

 

4.1.5 Tiedottaminen 

 

Huolellinen tiedottaminen vaikuttaa moniin asioihin, kuten työn sujuvuuteen ja asukas-

tyytyväisyyteen. Tiedottaminen urakan aikana on normaalisti urakoitsijan vastuulla, 

mutta tilaaja voi ja tilaajan pitääkin asettaa tiedottamiselle vaatimuksia sopimusasiakir-

joissa. Urakoitsijan tiedottaminen alkaa yleensä, kun urakkasopimus on allekirjoitettu ja 

jatkuu urakan vastaanottoon ja loppudokumenttien luovuttamiseen asti. (10.) 

 

Yksi olennaisimmista tiedottamiseen liittyvistä asioista on asukasinfo, joka järjestetään 

ennen urakan alkamista. Asukasinfo on normaalisti urakoitsijan vetämä ja siellä käsitel-

lään asukkaan elämään vaikuttavat asiat, kuten käyttökielto, suojaukset, mahdolliset 

ongelmat, lisäkustannukset ja muut olennaiset asiat. Sopimusasiakirjoissa on hyvä 

määrittää urakoitsijalle pidettäväksi asukasinfo sekä varmistaa, että infossa käydään 

läpi kaikki tarpeelliset asiat. (10; 16.) 
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Kun tiedotus on runsasta ja huolellista, asukkaat suhtautuvat asumista vaikeuttaviin 

asioihin suopeammin ja täten helpottavat myös urakoitsijan työtä. Tiedottamisessa on 

otettava myös huomioon asukkaat, jotka eivät kenties puhu suomea. Tällaisten asuk-

kaiden olemassaolo on joko selvitettävä ajoissa, tai vaihtoehtoisesti tiedotettava aina 

myös englanniksi. (30, s. 13–14.) Tiedotteet on muutenkin hyvä pitää mahdollisimman 

yksinkertaisina ja selkeinä, jotta viesti menee asukkaille perille. On myös mietittävä 

aina tilanteeseen sopivin tiedotustapa ja annettava asukkaille mahdollisuus antaa pa-

lautetta urakan aikana. Asukaspalaute urakan aikana voidaan toteuttaa esimerkiksi 

kellarissa olevalla palautelaatikolla, jonka olemassaolosta on kerrottu asukasinfossa.  

 

4.1.6 Laatuvaatimukset urakoitsijoiden suhteen 

 

Vuoden 2011 Putkiremonttibarometrin (7) mukaan kolme merkittävintä tekijää urakoit-

sijan valinnassa olivat hinta, osaaminen ja referenssit. Lähes yhtä tärkeäksi referenssi-

en kanssa sijoittuu aikataulu. Urakoitsijan esittämät laadunvarmistuskäytännöt sijoittu-

vat barometrissa yhdestätoista vaihtoehdosta kolmanneksi vähiten merkittäväksi.  

 

Hinta on usein rakennusalalla tärkein valintakriteeri, mutta varsinkin alalla, jossa ura-

koitsijoiden toimintaa ei säädellä eikä valvota kovinkaan tarkasti, tulisi laatuasioihin 

kiinnittää tavallista enemmän huomiota. Asunto-osakeyhtiöt ovat putkiremonttien suh-

teen pääasiallisesti kertaluontoisia asiakkaita, jolloin niillä ei ole yleensä omia kokemuk-

sia eri urakoitsijoista. Tämän takia ulkoisen konsultin asiantuntemus on tärkeää ura-

koitsijaa valittaessa.  

 

Ennen kuin urakkatarjouksia pyydetään, on taloyhtiössä tehtävä linjauksia halutun laa-

dun suhteen. Nykyään kaikilla urakoitsijoilla on esittää jonkinlaisia laatudokumentteja 

ja todistuksia käyttämästään menetelmästä, mutta tilaajapuolen on linjattava omat 

laatuvaatimuksensa. Voidaan esimerkiksi rajata, halutaanko urakka toteuttaa sukitta-

malla vai ruiskuvalamalla, vai näiden yhdistelmällä. Haarayhteiden ja lattiakaivojen 

menetelmien suhteen voidaan asettaa vaatimuksia. Oleellisimpina ja puolueettomimpi-

na kriteereinä voitaneen kuitenkin pitää VTT:n antamia sertifikaatteja.  

 

Teknologian tutkimuskeskus VTT on suomalainen valtion omistama teknillinen tutki-

muskeskus, joka tuottaa teknologia- ja tutkimuspalveluita kotimaisille ja kansainvälisille 
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yrityksille sekä julkiselle sektorille (31). Viemärin sisäpuolista saneerausta tekevistä 

urakoitsijoista kolmella oli VTT:n sertifikaatti vuonna 2010, kun taas vuoden 2012 alus-

sa sertifikaatti on noin kymmenellä urakoitsijalla. Sertifikaateissa on kerrottuna urakoit-

sijan käyttämä menetelmä sekä mitattuna eurooppalaisten standardien mukaisia asioi-

ta, kuten rengasjäykkyys. Tuotteen elinkaaresta esitetään myös arvio, joka perustuu 

lämpövanhenemistestiin. Sertifikaatit ovat toimijakohtaisia. Tämä tarkoittaa sitä, että 

vaikka kahdella urakoitsijalla olisi molemmilla sertifikaatti, saattaa toisen tuotteen elin-

kaari olla 50 vuotta ja toisen 15. (32.) 

 

VTT:n sertifikaattien lisäksi urakoitsijoilla saattaa olla menetelmän pääedustajan ulko-

mailla teettämiä testituloksia, esimerkiksi ruotsalaisen SITAC:n (The Swedish Institute 

for Technical Approval in Construction) tekemiä sertifikaatteja. Ulkomaalaisia sertifi-

kaatteja saattaa jopa asiaan perehtyneen olla vaikea tulkita, jolloin niiden arvo koti-

maassa jää usein hyvin merkityksettömäksi. (1; 10.) 

 

Laatuvaatimusten lisäksi referenssit ovat erittäin tärkeä osa urakoitsijan valitsemispro-

sessia. Referenssejä on oltava riittävästi ja varsinkin vastaavista kohteista. On täysin 

eri asia saneerata sisäpuolisesti 1960-luvulla rakennetun talon viemäreitä kuin 1920-

luvulla rakennetun. (10.) Käytännön kokemuksien mukaan kuitenkin useimmiten hin-

nan ollessa hyvä taloyhtiölle riittää muutamakin referenssi (16).  

 

4.1.7 Tarjouspyyntö- ja sopimusasiakirjat 

 

Tarjouspyyntöasiakirjojen tärkein tehtävä on määritellä laadulliset ja työtekniset vaati-

mukset sekä urakan sisältö tarkasti, jotta tilaaja saa keskenään vertailukelpoisia tarjo-

uksia. Teoriassa, jos asiat on tarjouspyyntöasiakirjoissa tarkasti määritelty, jäisi ratkai-

sevaksi enää hinta, mutta käytännössä urakoitsijat tarjoavat urakkaa myös vaikka 

poikkeuksia vaatimuksiin olisikin. Tällöin urakkatarjoukset on tutkittava tarkkaan ja 

niiden vertailukelpoisuutta on tarkasteltava. Osaava konsultti pystyy tulkitsemaan tek-

nisistä asioista johtuvat hintaerot ja selvittämään ne tilaajalle, jotta päätös urakoitsijan 

valitsemisesta tapahtuu oikein perustein.  
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Jotta tarjouspyyntöasiakirjat pystytään tarkasti kirjoittamaan, täytyy tilaajalla olla käsi-

tys siitä mitä urakoitsijalta vaaditaan. Urakoitsijalta vaadittavia asioita on käsitelty lu-

vussa 4.1.6.  

 

Viemärin sisäpuolisen saneerauksen tarjouspyyntöasiakirjoihin on hyvä kuulua 

— asiakirjaluettelo 

— saatekirje 

— urakkaohjelma 

— työselitys 

— tarjouserittely ja yksikköhintaluettelo 

— tasopiirustukset 

— työturvallisuusliite 

— muut mahdolliset selvitykset ja tutkimukset. 

 

Tarjouspyynnön asiakirjaluettelossa on esitetty kaikki tarjouspyyntöön kuuluvat asiakir-

jat, jolloin urakoitsija voi varmistua siitä, että hänellä on käytettävissään varmasti kaik-

ki materiaali, jonka tilaaja on lähettänyt.  

 

Tarjouspyynnön mukana on hyvä olla saatekirje, jossa voidaan lyhyesti esittää kohteen 

ja tilaajan tietoja sekä pyytää tarjousta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Saate-

kirjeessä pyydetään urakoitsijaa myös toimittamaan selvitykset omasta laadunvalvon-

nastaan, työmenetelmistä, takuusta ja maksetuista veroista sekä vakuutuksista. 

 

Urakkaohjelma on hyvin tärkeä dokumentti, joka sisältää tilaajan ja urakoitsijan väliset 

hankekohtaisesti esitetyt kaupalliset ehdot ja keskeiset tiedot (33). Urakkaohjelmassa 

käydään läpi muun muassa aikataulu, urakan sisältö, rahaliikenne ja vastaavat käytän-

nön asiat.  

 

Tarjotun hinnan kannalta yksi olennaisimmista dokumenteista on työselitys, joka sisäl-

tää urakan tekniset vaatimukset ja tasopiirustuksia tukevat selvitykset. Lisäksi urakka-

rajat esitetään työselityksessä, ellei ole erillistä urakkarajaliitettä. 

 

Urakoitsijaa pyydetään erittelemään antamansa urakkatarjous pienempiin osiin tar-

jouserittelyssä. Jos työselityksessä ei ole tarkasti määritelty sisäpuoliseen saneerauk-
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seen suunniteltua saneerausmenetelmää, voidaan tarjouserittelyssä myös pyytää sel-

vennystä käytettävistä tekniikoista viemärijärjestelmän eri osissa. 

 

Tarjouspyynnössä annetaan liitteeksi myös tasopiirustukset tai vaihtoehtoisesti vanhat 

viemäripiirustukset riippuen siitä, onko kohteeseen tehty uudet tai puhtaaksi piirretyt 

suunnitelmat vai onko riittäväksi katsottu vain alkuperäiset piirustukset.  

 

Työturvallisuusliite määrittelee tilaajan erityisvaatimukset työturvallisuuden suhteen 

sekä kohteelle ominaiset mahdolliset vaaranpaikat. Urakoitsija esittää normaalisti myös 

oman työturvallisuussuunnitelmansa ja vastaa käytännössä työmaan turvallisuudesta. 

 

Edellä listattujen dokumenttien lisäksi toimitetaan kaikki muut mahdolliset liitteet, jotka 

saattavat olla hyödyllisiä urakoitsijalle tarjouslaskennassa. Tällaisia dokumentteja saat-

tavat olla muun muassa viemärin kuntokartoitukset ja muut kuntoselvitykset tai viemä-

rikuvaukset. 

 

Urakoitsija velvoitetaan käymään kohteessa ennen tarjouksen antamista. Tarjousten 

vastaanottamisen jälkeen tarjoukset avataan ja arvioidaan. Tarjoukset voivat mennä 

joko suoraan tilaajalle tai vaihtoehtoisesti konsultin kautta. Konsultti voi arvioida tarjo-

usten kelpoisuutta ja ehdottaa tilaajalle urakkaneuvotteluun kutsuttavat urakoitsijat. 

Urakkaneuvottelut käydään yleensä muutaman parhaan tarjouksen jättäneen urakoitsi-

jan kanssa, joista tilaaja lopulta valitsee yhden. Urakkaneuvotteluissa varmistetaan, 

että urakkaan on laskettu kaikki vaaditut asiat sekä sovitaan yksityiskohdista ja mah-

dollisista epäselvyyksistä. Urakkaneuvotteluista tehdään pöytäkirja, joka liitetään sopi-

musasiakirjoihin.  

 

Urakoitsijan valinnan jälkeen voidaan laatia sopimusasiakirjat. Sopimusasiakirjat koos-

tuvat kaupallisista asiakirjoista sekä teknisistä asiakirjoista. Rakennusurakan yleisten 

sopimusehtojen (33) mukaiset sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjes-

tys on esitetty alla. 

 

 A. Kaupalliset asiakirjat 

a) urakkasopimus 

b) urakkaneuvottelupöytäkirja 
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c) rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 

d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset li-

säselvitykset 

e) urakkaohjelma 

f) urakkarajaliite 

g) tarjous 

h) määrä- ja mittaluettelot 

i) muutostöiden yksikköhintaluettelo 

B. Tekniset asiakirjat 

j) työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 

k) sopimuspiirustukset 

l) yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset. 

 

Urakoitsija voi aloittaa työt sovitusti, kun urakkasopimus on allekirjoitettu.  

 

4.2 Laadunvarmistus urakan aikana 

 

4.2.1 Työtekniset asiat 

 

Sisäpuolisen saneerausurakan työtekniset asiat ja niiden laadunvarmistus on käsitelty 

luvussa 3. 

 

4.2.2 Valvonnan käytännöt ja työmaakokoukset 

 

Viemärin sisäpuolisen saneerausurakan valvonta eroaa perinteisestä urakasta suuresti, 

koska urakan kesto on merkittävästi lyhyempi. Viemärin sisäpuolinen saneeraus kestää 

tyypillisesti viikon yhtä nousulinjaa kohti. Tyypillisessä 1960-luvun kerrostalossa, jossa 

nousulinjoja on kymmenen, urakan kesto on kokonaisuudessaan noin kolme kuukautta. 

Saneerattavaa viemäriä kuitenkin on sama määrä kuin perinteisessä viemärisaneerauk-

sessa, joten LVI-valvonnan määrä ei ole merkittävästi perinteistä pienempi, jos urakka 

valvotaan huolellisesti. (10.) 
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Työmaalla on siis käytävä perinteistä remonttia tiiviimmällä tahdilla, koska työ myös 

etenee nopeammin. Hyvä käytäntö on, että työmaalla käydään maanantaina, kun nou-

sulinjan työt ovat alkamassa, sekä perjantaina, kun linjalle tehdään vastaanottotarkas-

tus. Jos työ todetaan sopimuksenmukaiseksi, voidaan nousulinja ottaa perjantaina 

käyttöön. Urakoitsija toimittaa nousulinjaa koskevat videot valvojalle seuraavan viikon 

alkupuolella. (10.)  

 

Tarvittaessa työmaalla käydään myös keskellä viikkoa, varsinkin jos kyseessä on haas-

tavampi kohde tai kohteessa ilmenee ongelmia. Työmaakierroksella valvoja käy läpi 

muun muassa tehtyjä huoneistoja ja niiden asennuskortteja ja dokumentoi työn sopi-

muksenmukaisuutta. (10.) 

 

Työmaakokouksia on hyvä pitää kahden viikon välein, jotta voidaan tarkastella työ-

maan tilannetta myös urakoitsijan ja tilaajan näkökulmasta ja keskustella mahdollisista 

ongelmista tai lisätöistä. (10.) 

 

4.2.3 Malliasennukset 

 

Perinteisissä putkiremonteissa käytetään usein malliasennushuoneistoa. Tämä tarkoit-

taa sitä, että usein ensimmäinen remontoitava huoneisto tehdään malliesimerkiksi, 

josta urakoitsijan omat asentajat sekä mahdollisesti myös asukkaat voivat käydä kat-

somassa lopputulosta. Lisäksi eri alojen valvojat tarkastavat mallihuoneiston, ennen 

kuin muita huoneistoja aletaan tehdä.  

 

Myös viemärin sisäpuolisessa saneerauksessa malliasennushuoneistoa voidaan käyttää, 

mutta hieman soveltaen, koska näkyviä asennuksia ei ole kovinkaan paljoa. Jokaisesta 

huoneistosta pitää tehdä ennen työn aloittamista asennuskortti, josta ilmenee kysei-

seen huoneistoon suunnitellut asennukset ja toimintatavat. Riippuen kohteesta, näky-

viä asennuksia urakassa voi olla vaihdetut vesilukot, WC-istuimen uusiminen sekä pe-

sukoneen tai pesualtaan poistoputken uusiminen pinta-asennuksena. Nämä asiat voi-

daan tarkastaa mallihuoneistokatselmuksessa. Lisäksi valvoja voi olla mukana katso-

massa itse putkiston saneerausprosessia ja arvioida asentajien ammattitaitoa. 
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4.2.4 Kuvausvideot 

 

Urakoitsijan on toimitettava urakan valvojalle videot valmiista viemäriosioista vähintään 

nousulinjoittain, jotta valvoja voi tarkastaa työn jäljen myös urakan aikana eikä vasta 

urakan päätyttyä. Näin vältytään virheiltä, jotka muuten toistuisivat mahdollisesti kai-

kissa linjoissa. Videoiden laadun on täytettävä luvussa 3.11 esitetyt vaatimukset. 

 

Urakan nopea aikataulu ja eteneminen vaatii myös valvojalta aikaa. Jotta toistuvat vir-

heet voidaan välttää, täytyy valvojan tietysti myös katsoa urakoitsijan ajoissa toimitta-

vat videot. Jos videoissa ilmenee epäselvyyksiä, valvoja voi pyytää urakoitsijalta selvi-

tystä asiasta tai uusintakuvausta. Jos selkeä virhe todetaan, asia pyritään tietysti kor-

jaamaan. Tietyissä tilanteissa, jos putkiston uudelleensaneeraaminen tai virheen muu 

korjaaminen osoittautuu erityisen vaikeaksi tai kalliiksi, voi tilaaja neuvotella urakoitsi-

jan kanssa hyvityksestä urakkahintaan. (10.) 

 

4.2.5 Urakoitsijan oma laadunvarmistus 

 

Urakoitsijoiden omien laadunvarmistusmenetelmien välillä on eroavaisuuksia. Urakoitsi-

ja esittelee tarjouspyynnön mukaisesti oman laatujärjestelmänsä tarjouksessaan, ja 

sitä tarkennetaan tarvittaessa urakkaneuvotteluissa. Tilaaja voi tarpeen mukaan edel-

lyttää lisäyksiä laadunvarmistukseen sopimusasiakirjoissa.  

 

Yksi merkittävimmistä asennustyön laatuun vaikuttavista asioista on urakoitsijan työn-

johtaja, jolla täytyy olla tarpeeksi aikaa valvoa työmaataan sekä katsoa läpi asennusvi-

deoita. Työnjohtaja vastaa myös työmaapäiväkirjasta, johon merkitään työmaan tapah-

tumat. 

 

Kun urakoitsija tekee huoneistokartoituksen urakan alkuvaiheessa, pitää jokaiselle 

huoneistolle tehdä oma asennuskortti. Korttiin kirjataan kartoituksen jälkeen huoneis-

toon suunnitellut toimenpiteet ja menetelmät. Asentaja kuittaa asennustyön jälkeen 

tekemänsä toimenpiteen ja siihen liittyvät tiedot ja huomiot, kuten ajankohdan sekä 

käyttämänsä materiaalin tunnistetiedot. Urakoitsija tekee itselleluovutuksen ennen luo-

vuttamista tilaajalle.  
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Asennustyötä valvotaan kuvaamalla. Ruiskuvalumenetelmän asennustyökalussa on 

kamera, jolla asennustyötä seurataan. Lisäksi urakoitsija kuvaa yleensä putket sekä 

puhdistuksen että pinnoituksen jälkeen, vaikka niitä ei vaadittaisikaan luovutusdoku-

mentteihin. (12.) 

 

Suurin osa urakoitsijoista kouluttaa itse omat työntekijänsä, koska alalle ei ole olemas-

sa minkäänlaista tutkintoa. Urakoitsijan käyttämän menetelmän pääedustaja saattaa 

myös olla mukana työntekijöiden koulutuksessa. Koulutus tapahtuu yleensä työn ohes-

sa, ja uudella asentajalla kestää noin 1–2 vuotta päästä ”itsenäiseksi asentajaksi”. (12; 

15; 16.) 

 

Urakoitsijat valvovat toimintansa laatua yleensä pistokoemaisesti. Työmaalta saatetaan 

hakea esimerkiksi koepala ilmoittamatta etukäteen työmaan asentajille. Lisäksi muuta-

ma urakoitsija on hankkinut toiminnalleen ISO 9001 –laadunvarmistusstandardin, ja 

osalla urakoitsijoista on VTT:n kanssa tehty sopimus laadunvarmistuksesta, joka on 

yleensä sidottu menetelmäsertifikaattiin. (15; 16.) 

 

4.2.6 Tarkepiirustukset 

 

Tarkepiirustukset, eli niin kutsutut punakynät, ovat urakoitsijan tekemät piirustukset, 

joissa tarkennetaan toteutetun työn eroavaisuuksia suunnitelmiin tai tässä tapauksessa 

alkuperäisiin pohjapiirustuksiin. Tarkepiirustukset ovat yksi tärkeimmistä urakasta jää-

vistä dokumenteista, koska niistä näkee miten työ on käytännössä tehty. (10.) 

 

Tällä hetkellä useimmat urakoitsijat eivät oletusarvoisesti tee tarkepiirustuksia, vaan ne 

tehdään tilaajan erillisestä pyynnöstä (5; 16). Tarkepiirustukset on kuitenkin erittäin 

tärkeää olla osana kohteen luovutusdokumentteja, jolloin ne jäävät taloyhtiölle. Tällöin 

niistä voidaan esimerkiksi kellarin tilanmuutoksen yhteydessä katsoa, mitkä osat pohja-

viemäristä on saneerattu sisäpuolisesti, jotta tiedetään, miten liitokset pitää tehdä tai 

miten asia saattaa vaikuttaa tilanmuutokseen. Koska sisäpuolinen saneeraus ei vaadi 

rakennuslupaa, ei myöskään tarkepiirustuksia jää rakennusvalvonnan arkistoon, toisin 

kuin perinteisessä putkiremontissa. (10.) 
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Jos ja kun tarkepiirustukset urakoitsijalta vaaditaan, pitää myös vaatimus eritellä tar-

kemmin. Suositeltavaa on, että muutokset tehdään piirustuksiin heti niiden ilmettyä ja 

piirustuksia päivittää aina sama henkilö, joka myös urakan päätteeksi allekirjoittaa pii-

rustukset. (10.) 

 

4.3 Laadunvarmistus urakan loppuvaiheessa ja jälkeen 

 

4.3.1 Luovutusdokumentit 

 

Viimeistään urakan vastaanottamisen yhteydessä urakoitsija luovuttaa tilaajalle luovu-

tusdokumentit. Luovutusdokumentit pitävät sisällään oleellista tietoa saneerauksen 

toteutuksesta ja menetelmistä. Perinteisessä putkiremontissa luovutusdokumentit ovat 

pääasiassa vakiintuneet ja dokumentteja on useita. Koska viemärin sisäpuolinen sanee-

raus on uusi ala eikä toimintatapoja ole tarkkaan säädelty, ei myöskään luovutusdoku-

menteista ole selkeää listaa. Varsinkin kun urakan dokumentointi ei kiinnosta raken-

nusvalvontaa, on tilaajan erityisen tärkeää pitää huoli siitä. 

 

Luovutusdokumentit voidaan määrätä urakkaohjelmassa esimerkiksi seuraavasti: 

— Kohteen tarkepiirustukset eli punakynät. 

— Vaatimukset täyttävä videodokumentointi. 

— Tiedot käytetyistä menetelmistä, materiaaleista ja niiden sertifikaateista sekä 

käyttöturvallisuudesta. 

— Urakoitsijan omavalvontamateriaali. 

— Tiedot takuusta ja takuuajan käytännöistä sekä yhteyshenkilöistä. 

— Viemäriverkoston huolto- ja käyttöohje. Tiedot käytettävien kemikaalien mah-

dollisista rajoitteista sekä viemäriverkoston huuhtelusta ja ylläpidosta. 

— Ohjeet myöhemmin tehtäviä remontteja varten. Esimerkiksi sisäpuolisesti sa-

neeratun putken katkaiseminen ja liitos uuteen putkeen sekä muut asiaan pe-

rehtymättömän putkiasentajan tarvitsemat tiedot.  

 

Kaikki materiaali pitää toimittaa taloyhtiölle sekä isännöitsijälle. Lisäksi huolto- ja käyt-

töohje sekä ohjeet remontteja varten on toimitettava jokaiseen asuntoon.  
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4.3.2 Urakan vastaanotto ja asukastyytyväisyyskysely 

 

Urakka tarkastetaan nousulinjoittain. Nousulinjan käyttöönottotarkastus pidetään 

yleensä perjantaisin, jos urakan aikataulu on näin suunniteltu. Valvoja kiertää nousulin-

jan asunnot läpi ja kirjaa puutteet ylös. Puutelista annetaan urakoitsijalle ja puutteet 

edellytetään korjattaviksi esimerkiksi seuraavan viikon tarkastukseen mennessä. Jos 

puutteet eivät ole merkittäviä, nousulinja voidaan ottaa käyttöön. (10.) 

 

Nousulinjan käyttöönottotarkastuksessa jaetaan nousulinjan huoneistoihin asukastyyty-

väisyyskyselylomake, joka palautetaan työmaan postilaatikkoon tai suoraan valvojalle 

viikon tai kahden kuluessa. Valvoja tarkastaa lomakkeiden tulokset ja antaa tarpeen 

mukaan urakoitsijalle korjausvaatimuksen. (10.) 

 

Ennen urakan lopullista vastaanottamista täytyy kaikkien nousulinjojen olla hyväksytys-

ti tarkastettu, ja kaikki videomateriaali luovutettu ja valvojan toimesta tarkastettu. Ha-

vaittujen puutteiden on lisäksi oltava korjattuina ja tarkastettuina. (10.) 

 

4.3.3 Takuuaika 

 

Urakoitsija vastaa suorituksensa sopimuksenmukaisuudesta vähintään rakennusurakan 

yleisissä sopimusehdoissa määrätyn kahden vuoden ajan. Takuuajan jälkeenkin ura-

koitsija vastaa sellaisista virheistä, joiden tilaaja näyttää aiheutuneen urakoitsijan tör-

keästä laiminlyönnistä, täyttämättä jääneestä suorituksesta tai olevan seurausta sovi-

tun laadunvarmistuksen olennaisesta laiminlyönnistä sekä virheistä, joita tilaaja ei ole 

kohtuuden mukaan voinut havaita vastaanottotarkastuksessa eikä takuuaikana. Tästä-

kin vastuusta urakoitsija on vapaa, kun kymmenen vuotta on kulunut urakan vastaan-

otosta. (33.) 

 

Jotkut urakoitsijat tarjoavat lisäksi pidennettyjä takuita, esimerkiksi kymmenen tai vii-

den vuoden vuotamattomuus- tai huoltotakuuta (1). Yksityiskohtaiset tiedot takuusta ja 

siihen liittyvistä yhteyshenkilöistä annetaan taloyhtiölle urakan luovutusdokumenteissa.  

 

Olipa kyse sitten rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaisesta takuusta tai ura-

koitsijan antamasta pidennetystä takuusta, on tilaajan arvioitava urakoitsijan kykyä 
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vastata antamastaan takuusta. Kaikki Suomessa toimivat sisäpuolisen saneerauksen 

urakoitsijat ovat aloittaneet toimintansa vasta viime vuosikymmenellä. (1, s. 61.) 
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5 Yhteenveto 

 

Insinöörityössä selvitettiin viemärin sisäpuolisen saneerauksen teknistä prosessia sekä 

siinä ilmeneviä laadullisia ongelmia ja niiden ratkaisutapoja. Lisäksi tavoitteena oli ke-

hittää kokonaisvaltainen laadunvarmistusprosessi, jolla tilaajayrityksen toimintaa sisä-

puolisen saneerausurakan valvojana voidaan kehittää.  

 

Työstä ilmenee selkeästi tarve viemärin sisäpuolisen saneerausurakan ulkoiselle val-

vonnalle. Lisäksi on selvää, että ala kaipaa lisää tutkimusta, standardeja ja määräyksiä. 

Muutamilla viemärin sisäpuolista saneerausta tarjoavilla urakoitsijoilla on lähes kaikki 

tällä hetkellä hankittavissa olevat selvitykset ja sertifikaatit, mutta joillakin urakoitsijoil-

la niitä ei ole välttämättä ollenkaan. Jos laadunvarmistusvaatimuksia kiristettäisiin vi-

ranomaisten taholta, pakottaisi se kaikki urakoitsijat kehittämään toimintaansa.  

 

Koska ala on nuori eikä kokemusperäistä tietoa tai tutkimuksia ole vielä paljoa saatavil-

la, on laadunvarmistukseen liittyvissä asioissa myös paljon avonaisia asioita. Esimerkik-

si haarayhteiden tekemiseen on olemassa eri tapoja, joista ei oikeastaan vielä tällä 

hetkellä pystytä perustellusti valitsemaan yhtä oikeaa. Juuri näihin avonaisiin asioihin 

voisi tulevaisuudessa kohdentaa tutkimustyötä.  

 

Mielestäni insinöörityö täyttää sille asetetut tavoitteet. Työssä saatiin selville ennestään 

vähälle huomiolle jäänyttä tietoa, ja laadunvarmistukseen liittyvät useista eri lähteistä 

kerätyt menetelmät ja toimintatavat saatiin kerättyä yksiin kansiin. Uskon, että työstä 

on merkittävää hyötyä tilaajayritykselle sen kehittäessä omaa toimintaansa.  
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