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TIIVISTELMÄ 
 

Tampereella sijaitsevassa vuonna 1969 valmistuneessa rivitaloyhtiössä aloitettiin 

putkistosaneerauksen suunnittelu. Suunnittelussa ilmeni tarve päivittää kohteen pii-

rustukset sähköiseen muotoon vastaamaan nykytilannetta mahdollisimman tarkasti. 

Saneerauksen toteutusmuodoksi esitettiin kolme vaihtoehtoa: käyttövesijohtojen 

uusiminen, käyttövesijohtojen ja viemäreiden uusiminen sekä käyttövesijohtojen 

uusiminen ja viemäreiden pinnoitus DaKKi-menetelmällä tai vastaavalla. Tarkoitus 

oli selvittää näiden kolmen toteutusmuodon ominaisuuksia ja esitellä niitä asukkail-

le toteutusmuodon valinnan helpottamiseksi. Valittu toteutusmuoto oli tarkoitus 

suunnitella mahdollisimman hyvin kohteeseen sopivaksi.  

 

Piirustusten päivitys toteutettiin mittaamalla ja havainnoimalla paikanpäällä hyö-

dyntäen myös alkuperäis- ja muutospiirustuksia. Samassa yhteydessä kerättiin tie-

dot huoneistojen pintamateriaaleista. Toteutusmuotojen vertailussa tehtiin suuntaa 

antavat aikataulut ja kustannusarviot eri menetelmistä. Työn aikana tehtiin asukas-

käyntejä, jotka sisälsivät mittauksia, vertailun esittelyä sekä asukkaiden haastatte-

lua liittyen työnaikaisiin järjestelyihin. Valitun toteutusmuodon tarkemmassa suun-

nittelussa pohdittiin toteutuksen joustavaan suoritukseen vaikuttavia asioita sekä 

tehtiin tarkennettu aikataulu. Työssä tutustuttiin myös muihin DaKKi-menetelmän 

kaltaisiin pinnoitusmenetelmiin. 

 

Tuloksena työstä saatiin kohteen nykytilaa melko tarkasti vastaavat piirustukset ja 

pintamateriaaliluettelot, joita tulevat suunnittelijat pystyvät hyödyntämään toteu-

tuksen suunnittelussa. Lisäksi saatiin kustannus- ja aikatauluerot käsittävä vertailu 

kolmesta eri toteutusmuodosta, mikä sopii kohdekohtaiset erot huomioiden myös 

käytettäväksi muissa kohteissa. Toteutuksen tarkemman suunnittelun tuloksena 

saatiin monia hyödyllisiä näkökohtia työn eri vaiheisiin.  
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ABSTRACT 
 

It was started to plan plumbing renovation in the apartment owner’s organisation of 

a row house in Tampere. The need and date for the renovation was found out by the 

ability test of pipes. When planning the renovation it was found out a need to up-

date drawings of the real estate to electronic format and match the present situation.  

When they planned a format of achievement, there appear three possibilities. Alter-

natives were the renovation of water pipes, the renovation of water pipes and 

sewer, and the renovation of water pipes and coating of sewer with DaKKi-system. 

The meaning was to find out characteristics of these three methods and present 

them to residents to make it easier to choose the best method. The meaning was 

also to improve chosen method to fit to this real estate. 

 

The updating of drawings was done by measuring and observation in the destina-

tion. Original and before updated drawings was also exploited. At the same time 

was picked up information of surfacing materials. Comparing of forms of imple-

mentations included suggestive timetables and quotations of each method. During 

the work were visits done in apartments, which included measuring of apartments, 

presentation of comparison and interviewing of residents. Improving of chosen 

method involved making of more exact timetable and planning of implementation 

as pleasant for residents. Job involved also investigating of other new pipe-coating 

systems. 

 

As results of the job there were produced drawings and lists of surfacing materials 

describing the real estate quite exactly. Coming designers can exploit those in 

planning of implementation. In addition there was produced comparison of three 

different methods that includes differences between costs, timetables, advantages 

and disadvantages. The comparison can be used also in other destinations when ob-

servation of differences between destinations. As result of planning of implementa-

tion there was produced many good ideas and views for different operations.



 

ALKUSANAT 
 
 

Tämän työn aiheena on tamperelaisen rivitaloyhtiön suunnitteilla olevaan put-

kisaneeraukseen liittyvä tutkimustyö sekä kohteen pohjapiirustusten päivitys. Työn 

aihe on sellainen, että sain siinä hyvin yhdistettyä käytännön työkokemukseni ja 

koulusta saamani teoriaopetuksen. Tutkimustyössä pyrittiin löytämään putkisanee-

rauksen toteutukselle tilanteeseen nähden sopivin vaihtoehto. Valitun toteutusmuo-

don yksityiskohdat suunniteltiin hyvin kohteeseen sopiviksi. Piirustusten päivityk-

sellä pyrittiin antamaan tulevan putkisaneerauksen suunnittelulle paremmat lähtö-

kohdat.  

 

Toivon, että työstä on hyötyä ennen kaikkea työn teettäjälle mutta myös muille 

putkisaneerausta suunnitteleville taloyhtiöille. Työn onnistumiseen vaikutti oleelli-

sesti tilaajan yhteyshenkilön Mikko Kauniston antama tuki työn eri vaiheissa. 

Myös työn ohjaavien opettajien Pekka Väisälän ja Seppo Karveksen antamat neu-

vot ja ohjeet olivat monessa vaiheessa tarpeellisia. DaKKi-menetelmään liittyvässä 

selvitystyössä merkittävää apua on tarjonnut DaKKi Suomen myyntipäällikkö Mi-

ka Lokkinen, jolta sain paljon hyödyllistä tietoa työtä varten. Haluan esittää par-

haimmat kiitokseni edellä mainituille henkilöille saamastani avusta. 

 

Tampereella 25. huhtikuuta 2005 
 
 
 

 Kalle Kemppainen 
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1 JOHDANTO 

 
Asunto Oy Peltolammin pientalot teetti syksyllä 2001 tämän tutkintotyön kohteena 

olevassa rivitalokiinteistössä LVV-järjestelmien kuntotutkimuksen. Kuntotutki-

muksesta saatiin tietoa tulevan putkisaneerauksen tarpeesta ja kiireellisyydestä. 

Työn suunnittelussa ilmeni tarve päivittää kohteen piirustukset sähköiseen muo-

toon. Taloyhtiö päätti teettää aiheesta insinöörityön, joka sisältäisi myös muuta 

putkisaneeraukseen liittyvää suunnittelu- ja tutkimustyötä. Tilaajan taholta otettiin 

yhteyttä Tampereen ammattikorkeakoulun rakennusosastolle, olisiko työlle tekijää. 

Työn aihe kuulosti minulle mielenkiintoiselta työtaustani johdosta. Olen työsken-

nellyt aiemmin sekä työnjohtajana että rakennusmiehenä putkisaneeraustyömailla, 

joten käytännön kokemusta alueelta oli jo ennestään. 

 

Työn toteutukseen liittyi neljä vaihetta. Ensimmäinen, valmistava vaihe sisälsi 

kolmeen eri toteutusmuotoon tutustumista ja niiden vertailua. Toteutusmuotoina 

olivat käyttövesijohtojen uusiminen, käyttövesijohtojen ja viemäreiden uusiminen 

sekä käyttövesijohtojen uusiminen ja viemäreiden pinnoitus. Toisessa vaiheessa 

suoritettiin asukaskäynnit, jotka sisälsivät tarkemittausta, pintamateriaalien havain-

nointia ja asukaskyselyn tekemisen. Kolmannessa vaiheessa laadittiin asukaskäyn-

tien pohjalta pintamateriaaliluettelot sekä erikseen nykytilaa ja tulevaisuutta kuvaa-

vat piirustukset. Neljäs vaihe sisälsi toteutuksen suunnittelua mahdollisimman hy-

vin kohteeseen sopivaksi. Työssä käsiteltiin myös muita uusia putkistojen pinnoi-

tusmenetelmiä, jotka saattavat tulevaisuudessa mullistaa koko putkisaneerausalan. 

 

Työn tavoite jakautui kolmeen osaan. Ensiksi tavoitteena oli selvittää eri toteutus-

muotojen hyvät ja huonot puolet ja esitellä ne mahdollisimman selkeästi asukkaille. 

Kun toteutusmuoto oli valittu, oli tavoitteena suunnitella työn toteutus mahdolli-

simman asukasystävälliseksi ja tehokkaaksi. Kolmanneksi tavoitteena oli päivittää 

asuntojen pohjapiirustukset sähköiseen muotoon vastaamaan mahdollisimman tar-

kasti nykytilaa ja siten palvelemaan tulevan putkisaneerauksen suunnittelijoita. 

Työn tarkoitus oli myös tarjota hyviä ehdotuksia toimintatavoista muille put-

kisaneerausta suunnitteleville kiinteistöille. Työstä ei tullut suoraan konkreettisia 

tuloksia, joita voisi analysoida, mutta työn onnistumista ja saavutettua hyötyä on 

analysoitu päätelmissä. 
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2 KOHTEEN ESITTELY 

2.1 Yleistä 
 

Kohteena työssä on Tampereella Peltolammin kaupunginosassa sijaitseva rivitalo-

kiinteistö (Kuvat 1 ja 2). Asuinrakennukset ovat kaksikerroksisia osittain paikalla 

valettuja ja osittain elementtirakenteisia rivitaloja. Asuinrakennukset on tehty rin-

teeseen siten, että etupihalla on yksi maanpäällinen kerros ja takapihalla kaksi. 

Etupihan ajoväylät on asfaltoitu ja takapiha on pääasiassa nurmialuetta tai kalliota. 

Asuinrakennuksia on yhteensä kolme: A-talossa neljä asuntoa, B- ja C-taloissa 

kolme asuntoa. Etupihalla ovat lisäksi erilliset asuntokohtaiset autotalli- ja varasto-

rakennukset. Asunnon B1 autotallin alla sijaitsee lämmönjakohuone ja sähköpää-

keskus (Kuva 1). 

 

  
Kuva 1 Yleiskuva etupihalta Kuva 2 Asunto A1 etupihan puolelta 

 

Tietoja kohteesta: 

Taloyhtiö:  As. Oy Peltolammin Pientalot 

Osoite:  Pähkinämäenkatu 1, 33840 Tampere 

Kortteli:  5960 

Tontin nro.:  1 

Tontin koko:  9165,7 m2 

Rakennusvuosi: 1969 
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Laajuustiedot: 

Tilavuus:  6739 m3  

Huoneistoala: 1183 m2 

Asuntoja:  10 kpl á 118,3 m2 

Autotalli/varasto*: 29 m2/asunto 

Sauna/kellaritilat*: 44 m2/asunto 

Kellarin lisätilat asunnoittain*: (pinta-alat ovat yhtiöjärjestyksestä, eivätkä ne vält-

tämättä vastaa nykytilaa kaikissa asunnoissa) 

 A1:  75,5 m2 

 A2: 45,0 m2 

 A3: 63,0 m2 

 A4: 32,5 m2 

 B1: 48,0 m2 

 B2: 75,5 m2 

 B3: 75,5 m2 

 C1: 75,5 m2 

 C2: 70,0 m2 

 C3: 59,5 m2 

Kellarin lisätilat sisältävät asunnoittain vaihtelevasti askartelutiloja, varastotilaa, 

takkatiloja, pukutiloja yms. 

*ei kuulu huoneistoalaan 

 

2.2 Käytettävissä olleet asiakirjat 
 

Sain työn ajaksi käyttööni laajan valikoiman kohteen asiakirjoja. Valikoima sisälsi 

kaikki tarvittavat asiakirjat.  

 

Arkkitehtipiirustuksista oli käytettävissä erilaisia versioita, joista käytettiin pää-

asiassa viimeisintä muutossarjaa, joka oli päivätty 17.1.1969. Tämä versio sisälsi 

asemapiirustuksen, kellarin ja ensimmäisen kerroksen pohjapiirustukset sekä julki-

sivu- ja leikkauspiirustukset kaikista taloista. Asunnon A3 muutostöiden yhteydes-

sä oli tehty pohjapiirustusten ja leikkauksen lisäksi uusi asemapiirros, joka oli päi-

vätty 25.6.1979. 
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Rakennepiirustuksista oli käytettävissä mm. elementtipiirustukset, välipohjan ja 

yläpohjan laattojen raudoituspiirustukset, perustuspiirustukset leikkauksineen, rei-

käpiirustukset, leikkaus vesikattorakenteista ja seinäpalkkien piirustukset. Ne olivat 

jakaantuneet usealle eri päiväykselle välillä 12.8 – 29.11.1968.  

 

Vesi- ja viemäripiirustukset sisälsivät asemapiirustuksen, pohjapiirustukset mo-

lemmista kerroksista, linjapiirustukset sekä osapiirustukset yläkerran molemmista 

WC-tiloista ja keittiöstä. Lähes kaikissa piirustuksissa viimeisin muutospäiväys oli 

31.8.1968. 

 

Yhtiöjärjestys oli useana eri versiona, joista vain yhdessä oli päiväys 4.9.1968. 

Päivättyyn yhtiöjärjestykseen oli kirjattu lyijykynällä ”ensimmäinen yhtiöjärjes-

tys”. Tietojen hankintaan käytettiin kuitenkin toista yhtiöjärjestystä, jossa luki ”uu-

si yhtiöjärjestys”. Jälkimmäisen tiedot vaikuttivat olevan lähempänä nykytilannetta. 

 

Loppukatselmuspöytäkirjan päiväys oli 27.3.1969 

 

Rakennustyöselityksen päiväys oli 18.5.1968 

 

Käytössä oli myös raportti kiinteistön LVV-järjestelmille tehdystä kuntotutkimuk-

sesta. Kuntotutkimuksen on tehnyt YIT Huber Oy:n Huber Analyysi. Raportti on 

päivätty 14.8.2001. 

 

Lisäksi kohteesta oli tehty vuosien varrella muutamia asuntokohtaisia muutospii-

rustuksia, jotka olivat myös käytettävissä. 

 

2.3 Piirustusten päivitystarve 
 

Piirustusten päivitykselle oli kaksi syytä. Nykyään suunnittelussa käytetään tieto-

koneohjelmia, joten suunnittelijoiden työn helpottamiseksi piirustukset päivitettiin 

sähköiseen muotoon. Toiseksi asunnoissa on tehty jo rakennusaikana sekä vuosien 

varrella runsaasti muutostöitä. Siksi käytettävissä olleet piirustukset eivät vastan-

neet nykytilaa kovinkaan monessa asunnossa. 
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2.4 Rakenneratkaisut 
 

Tässä kappaleessa on esitetty rakennuksessa käytetyt rakennetyypit. Sekä piirrokset 

että selitykset pohjautuvat käytettävissä olleisiin asiakirjoihin ja pintapuolisiin ha-

vaintoihin. Mitään rakenteita ei ole rikottu rakennetyypin selvittämiseksi, joten 

täyttä varmuutta rakennetyyppien oikeellisuudesta ei ole. Tilaajalle lähetetyt raken-

netyyppipiirrokset ovat liitteessä 3. 

 

Yläpohja ja vesikatto 

Yläpohjan kantavana rakenteena on paikalla valettu teräsbetonilaatta, jonka päällä 

on lämmöneristeet ja puurakenteinen vesikatto kuvan 3 mukaan.  

Rakenne ylhäältä alaspäin: 

- kaksinkertainen bitumikermi 

- raakaponttilaudoitus 

- kattokannattajat ja orret 

- tuuletustila 

- villa 150 mm 

- teräsbetonilaatta 130 mm 

- pintarakenne huonetilan mukaan (ks. liite 4) 

 
Kuva 3 Yläpohja- ja vesikattorakenne 
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Ala- ja välipohja 

Alapohja on tehty maanvaraisena kahdella eri tavalla. Kuva 4 esittää alapohjara-

kenteen yleensä ja kuva 5 saunan kohdalla. 

 

Alapohjarakenne ylhäältä alaspäin (yleensä): 

- pintarakenne huonetilan mukaan (ks. liite 4) 

- teräsbetonilaatta 70 mm 

- muovieristelevy 50 mm 

- kaksinkertainen muovikalvo 0,12 mm 

- alussorastus 200 mm 

 
Kuva 4 Alapohjarakenne yleensä 

 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU                           TUTKINTOTYÖ               13(44) 
Rakennustekniikan koulutusohjelma 
Talonrakennustekniikka 
 

Alapohjarakenne saunan kohdalla: 

- pintamateriaali liitteen 4 mukaan 

- pintabetoni 

- muovieristelevy 50 mm 

- teräsbetonilaatta 70 mm 

- kaksinkertainen muovikalvo 0,12 mm 

- alussorastus 200 mm 

 
Kuva 5 Alapohjarakenne saunan kohdalla 

 

Välipohjana on paikalla valettu yhteen suuntaan kantava 150 mm:n teräsbe-

tonilaatta 30 mm:n pintabetonilla. Pintamateriaalit vaihtelevat huonetilan mukaan 

(ks. liite 4). 

 
Kuva 6 Välipohjarakenne 
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Väliseinät 

Kantavina väliseininä ovat paikalla valetut 150 mm:n teräsbetoniseinät, jotka kul-

kevat rakennusten poikkisuunnassa 3300 mm:n jaolla. Ei-kantavat väliseinät ovat 

pääosin 68 mm:n betonielementtiseiniä. Osa kellarin alkuperäisistä seinistä on teh-

ty puurunkoisina lastu- tai kuitulevyseininä. Jälkeenpäin tehdyt seinät ovat pääosin 

puurunkoisia levyseiniä tai tiiliseiniä. Pintarakenne vaihtelee huonetilan mukaan 

(ks. liite 4). 

   
Kuva 7 Kantava väliseinä  Kuva 8 Ei-kantava väliseinä 

 

 

Ulkoseinät 

Ulkoseinistä vain rakennuksen poikkisuuntaan kulkevat ovat kantavia. Kaikki ul-

koseinät ovat betonisandwichelementtejä kuvissa 9 ja 10 esitetyin rakennekerrok-

sin. Kellarin maanvastaisten seinien rakenne on sama, mutta ulkopinta on vesieris-

tetty kylmä- ja kuumabitumisivelyllä ja villan sijasta saattaa olla muovieristelevy. 

Paikoittain kellarin maanvastaiset seinät on perustettu ylemmälle tasolle, jolloin 

kellarissa on sisempänä toinen seinä. Sisemmän seinän rakennetta ei ole esitetty 

käytettävissä olleissa piirustuksissa, eikä sitä ole tutkittu.  
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Rakenne vasemmalta oikealle: 

- ulkokuori, teräsbetoni 60 mm (pintakäsittely: rullaus) 

- villa 80 mm 

- sisäkuori, teräsbetoni 150/70 mm (kantava/ei-kantava) 

- pintarakenne huonetilan mukaan (ks. liite 4) 

   
Kuva 9 Kantava ulkoseinä  Kuva 10 Ei-kantava ulkoseinä 

 

Autotalli- ja varastorakennukset (Kuva 11) 

Autotalli- ja varastorakennuksen seinät ja katto ovat 100 mm:n teräsbetonielement-

tejä. Lattia on maanvarainen teräsbetonilaatta, eristeenä 50 mm:n muovieristelevy. 

 

 
Kuva 11 A-talon autotalli- ja varastorakennukset 
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2.5 Lämpö-, vesi- ja viemärijärjestelmät /6/ 
 

Lämmitysjärjestelmä 

Kiinteistö on liitetty Tampereen kaupungin kaukolämpöverkostoon. Lämmönjako-

huoneessa (Kuva 12) on säätökeskus sekä erilliset lämmönsiirtimet lämmitysjärjes-

telmälle ja lämpimälle käyttövedelle. Lämpöjohdot ovat alkuperäisiä kierreliitoksin 

tai hitsaamalla liitettyjä teräsputkia. Sulku- ja linjasäätöventtiilit ovat karaventtiilei-

tä. Lämmönluovutus tapahtuu alkuperäisten teräslevypattereiden välityksellä, joissa 

on 1990-luvun lopulla uusitut Oraksen termostaattiventtiilit. Lämpöputkistot on 

eristetty pääosin asbestieristeellä, mutta myös pahvia ja muovipinnoitettua villa-

kourua on käytetty. Vaikka tiedossa onkin asbestieristeiden olemassaolo, on syytä 

teettää ennen toteutusta asbestikartoitus koko kiinteistössä.  

 

 
Kuva 12 Sisäänkäynti lämmönjakohuoneeseen 

 

Käyttövesijärjestelmä 

Kiinteistön lämminvesijohdot ovat kupariputkea. Kupariputkien juotokset on tehty 

messinkijuotoksin. Kylmävesijohdot ovat sinkittyä teräsputkea liitettynä kierrelii-

toksin. Käyttövesiputkistot ovat pääosin alkuperäisiä. Putkiston runkolinjat sijait-

sevat pääosin kellarin katossa ja osittain lattian alla olevissa kanavissa. Nousujoh-

dot on tehty pääosin rakenteiden sisällä. 

 

Viemärijärjestelmä 

Kiinteistön viemärit ovat alkuperäisiä valurautaviemäreitä. Pohjaviemärit sijaitse-

vat kellarin lattian alla ja pystyviemärit ovat kellaritiloissa osittain näkyvillä ja osit-
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tain rakenteiden sisällä. Ulkoalueella kulkevat likavesiviemärit ovat lasitettua savi-

putkea ja sadevesiviemärit betoniputkea. 

 

2.6 LVV-järjestelmien kuntotutkimus 
 

Tutkimusmenetelmät 

Kiinteistössä oli teetetty syksyllä 2001 LVV-järjestelmien kuntotutkimus. Kunto-

tutkimuksen teki YIT Huber Oy:stä Huber Analyysin analyysipäällikkö Marko 

Tuomisto ja Seppo Teräväinen. Putkistojen rakenteellisen kunnon selvittämiseksi 

järjestelmiä tutkittiin läpivalaisukuvauksin ja viemäriverkoston toiminnallista kun-

toa tutkittiin sisäpuolisin TV-kuvauksin. Tutkimuksen mittauspisteet on pyritty va-

litsemaan siten, että ne edustavat mahdollisimman kattavasti koko kiinteistön jär-

jestelmiä. Mittauspisteiden valinnassa on myös huomioitu putkiverkostojen kriitti-

set kohdat: käyrät, haarat, putkikanaalit ja nousulinjojen alkupäät. Seuraavat kun-

toselostukset ovat tutkimusraportista /6/ ja niistä selviävät tämän työn kannalta 

oleellisimmat raportissa ilmenneet asiat. 

 
Lämmitysjärjestelmä 

Raportin mukaan lämpöjohdot ja –patterit ovat yleisesti tyydyttävässä kunnossa ja 

niillä on teknistä käyttöikää jäljellä yli 10 vuotta. Lämmitysjärjestelmän sulku- ja 

linjasäätöventtiilit ovat vanhoja karaventtiileitä, jotka ovat niin huonossa kunnossa, 

ettei verkoston tasapainotus onnistu niiden avulla. Lämmityspattereiden termostaat-

tiventtiilit ovat hyvässä kunnossa. Lämmönsiirtimet ovat iästä riippuen tyydyttä-

vässä tai hyvässä kunnossa. 

 
Vesi- ja viemärijärjestelmät 

Rakennusten kylmävesiputkissa havaittiin yleistä korroosiota, eroosiokorroosiota 

sekä sakkakerrostumia. Sakkakerrostumat pienentävät  vapaata virtausaukkoa, jon-

ka seurauksena virtaamat laskevat. Irrotessaan sakkakerrostumat tukkivat sekoitta-

jia. Kylmävesiputket ovat niin huonossa kunnossa, että niillä on teknistä käyttöikää 

jäljellä vain 2-4 vuotta. 

 

Lämminvesiputkissa havaittiin alkavaa pistekorroosiota, mutta ne ovat tyydyttäväs-

sä kunnossa. Lämminvesiputkilla on teknistä käyttöikää jäljellä 6-10 vuotta. 
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Käyttövesiputkiston sulku- ja linjasäätöventtiilit ovat huonossa kunnossa. Käyttö-

vesiputkien kriittisissä kohdissa, kuten haaroissa ja käyrissä voi tulla vuotoja jo en-

nen käyttöiän täyttymistä. Asuntojen vesikalusteiden kunto on yleisesti tyydyttä-

vä/hyvä. Lämpimän veden kiertovesipumppu on huonokuntoinen. 

 

TV-kuvauksien perusteella pohjaviemärit ovat toiminnalliselta kunnoltaan tyydyt-

tävät. Rakennusten pysty- ja hajotusviemäreissä havaittiin korroosiota, joka ei ollut 

vielä kriittisellä tasolla. Pystyviemäreissä havaittiin myös runsasta sakkakerrostu-

maa. Pysty- ja hajotusviemärit tulisi pestä ja kuvata pistokoeluonteisesti ennen 

käyttövesiputkistojen saneerausta, jotta niiden kunnosta saadaan varmuus. Tutki-

muksen perusteella viemäriputkistolla on teknistä käyttöikää jäljellä yli 10 vuotta. 

Ulkopuolisen korroosion vaikutusta pohjaviemärissä ei tiedetä, joten tämä aiheuttaa 

riskin, jos viemärit päätetään jättää. 

 

3 TYÖN SISÄLTÖ JA TYÖMENETELMÄT 
 

Työ sisälsi piirustusten päivityksen, joka toteutettiin mittaamalla ja havainnoimalla 

paikanpäällä hyödyntäen myös alkuperäis- ja muutospiirustuksia. Samassa yhtey-

dessä kerättiin tiedot huoneistojen pintamateriaaleista. Lisäksi tehtiin kolmen eri 

menetelmän vertailu helpottamaan asukkaiden päätöstä toteutusmuodosta. Vertailu 

sisälsi suuntaa antavat aikataulut ja kustannusarviot eri menetelmistä. Työn aikana 

tehtiin myös asukaskäyntejä, jotka sisälsivät mittauksia, vertailun esittelyä sekä 

asukkaiden haastattelua liittyen työnaikaisiin järjestelyihin. Lopuksi suunniteltiin 

valittu toteutusmuoto kohteeseen sopivaksi sekä tehtiin tarkennettu aikataulu.  

3.1 Eri toteutusmuotojen vertailu 
 

Työn alkuvaiheessa putkisaneeraukselle asetettiin kolme vaihtoehtoista toteutus-

muotoa. Vaihtoehtoina olivat pelkkien käyttövesijohtojen uusiminen, käyttö-

vesijohtojen ja viemäreiden uusiminen sekä käyttövesijohtojen uusiminen ja vie-

märeiden sisäpuolinen pinnoitus. Viemäreiden pinnoitukseen ehdotettiin Ruotsista 

Suomeen tullutta DaKKi-menetelmää tai muuta vastaavaa menetelmää. DaKKi-

menetelmässä vanha putki puhdistetaan muotiksi uudelle putkelle. Uusi putki teh-

dään epoksimassalla pinnoittaen vanhan putken sisäpintaan. Jokaiseen toteutus-

muotoon sisältyy myös lämpöverkoston sulku- ja linjasäätöventtiilien uusiminen.  
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Tässä työssä on vertailtu näitä kolmea menetelmää eri näkökulmista. Ensiksi kai-

kista toteutusmuodoista on tehty alustavat kustannusarviot ja aikataulut. Toiseksi 

työssä tutustuttiin myös eri toteutusmuotojen haittavaikutuksiin ja saavutettavaan 

hyötyyn. Erityisesti selvitettiin DaKKi-menetelmän ominaisuuksia ja vaikutuksia, 

koska menetelmästä on vasta vähän kokemuksia Suomessa. Hankittujen tietojen 

perusteella tehtiin tiivistetty toteutusmuotojen vertailu (liite 8), joka jaettiin ja esi-

teltiin asukkaille.  

 

Mieleeni tuli työn aikana myös neljäs toteutusmuoto, joka on sovellus käyttö-

vesijohtojen uusimisesta ja viemäreiden pinnoituksesta. Siinä tehtäisiin ensimmäi-

sessä vaiheessa pelkkä käyttövesijohtojen uusiminen ja muutaman vuoden kuluttua 

viemäreiden pinnoitus. Menetelmää ehdotti myöhemmin myös yksi asukkaista. 

Kuntotutkimusraportin /6/ mukaan viemäreillä on kuitenkin vielä yli kymmenen 

vuotta teknistä käyttöikää jäljellä (ks. kohta 2.6). 

 

3.2 Asukaskäynnit 
 

Työhön sisältyi kaksi asukaskäyntiä asuntoa kohti. Tulevista käynneistä laadittiin 

tiedote (liite 9), jossa selvitettiin käyntien sisältö ja tarkoitus. Tiedotteessa oli myös 

lista ajankohdista, joista asukkaat saivat valita mieleisensä ja varata ajan käyntiä 

varten. Tiedotteen liitteenä jaettiin kyselylomake (liite 10), josta on enemmän tietoa 

kohdassa 3.3.  

 
Asukaskäyntien sisältö 
 
Ensimmäinen käynti 

- Käytiin yhdessä läpi etukäteen jaettu kyselylomake. 
- Esiteltiin toteutusmuotojen vertailu. 
- Huoneisto tarkemitattiin ja kirjattiin havainnot ylös. 
- Havainnoitiin pintamateriaalit ja kirjattiin ylös. 
- Annettiin valmistavia ohjeita toista käyntiä varten. 
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Toinen käynti 
- Täytettiin kyselylomake loppuun yhdessä. 
- Tarkastettiin silmämääräisesti pohjapiirustusten oikeellisuus. 
- Tarkastettiin pintamateriaaliluetteloiden oikeellisuus. 
- Selvitettiin asukkaiden visiot työn jälkeisestä tilanteesta. 
- Merkittiin muutostoiveet piirustuksiin ja pintamateriaaliluetteloi-

hin. 
 

Lisäksi käytiin tarkastamassa lämmönjakohuoneen nykytila verrattuna käytössä ol-

leisiin piirustuksiin. 

 

3.3 Asukaskysely 
 

Asukkaiden mielipiteitä ja ajatuksia projektista kartoitettiin asukaskyselyllä (liite 

10). Kyselylomake jaettiin asukkaille noin viikkoa ennen ensimmäisiä asukaskäyn-

tejä työstä kertovan tiedotteen liitteenä. Ensimmäisen asukaskäynnin yhteydessä 

asukkailla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä kyselystä. Toisen asukaskäynnin 

yhteydessä kyselylomake käytiin läpi ja kerättiin pois. Kyselyn tarkoituksena oli 

kerätä taloyhtiön hallitukselle alustavaa tietoa asukkaiden mielipiteistä koskien pro-

jektia. Tietojen avulla hallitus voi helpommin suunnitella yhtiökokouksessa tehtä-

vää esitystä työn toteutuksesta. 

 

Kyselyllä selvitettävät asiat: 

- Mielipide toteutusmuodosta. 

- Halu asua asunnossa/muuttaa pois työn aikana. 

- Mielipide kustannusten ja töiden jakamisesta taloyhtiön ja asuk-

kaan välillä. 

 

Viimeiseen liittyy oleellisesti kotitalousvähennyksestä saatava hyöty, josta on ker-

rottu tarkemmin kohdassa 6.6. Kun kyselylomakkeet saatiin takaisin, tehtiin vasta-

uksista kooste (liite 11), josta ilmenee vastausten jakauma ja vapaat kommentit. 
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3.4 Piirustusten päivitys ja pintamateriaaliselvitys 
 

Pohjapiirustusten päivitys toteutettiin mittaamalla paikanpäällä ja merkitsemällä 

havainnot esivalmisteltuun pohjaan. Mittausvälineenä oli rullamitta, jossa on mil-

limetriasteikko. Paikanpäällä piirretyt luonnosmaiset piirustukset piirrettiin puh-

taaksi Autodeskin AutoCAD -ohjelmalla. Piirustukset lähetettiin tilaajalle sähköi-

sesti dwg-tiedostoina LVI-suunnittelijaa varten. Paperiversiot pohjapiirustuksista 

on liitteessä 2.  

 

Pintamateriaaliselvityksen laatimista varten tehtiin esivalmisteltu Excel-pohja, jo-

hon merkittiin paikanpäällä havaitut pintamateriaalit. Valmiit pintamateriaaliluette-

lot (liite 4) lähetettiin tilaajalle sähköisesti Excel -tiedostoina. 

 

Sekä pintamateriaaliluetteloiden että pohjapiirustusten oikeellisuus tarkastettiin 

vielä silmämääräisesti toisen asukaskäynnin yhteydessä. Havaitut puutteet ja vir-

heet merkittiin muistiin ja korjattiin. 

 

Alussa sovittujen pohjapiirustusten lisäksi piirrettiin myös asemapiirustus, yleis-

leikkaus ja yleisimmät rakennetyypit sähköiseen muotoon (liitteet 1 ja 3). Näiden 

piirustusten laatimisessa käytettiin lähtötietoina vain käytettävissä olleita asiakirjo-

ja, joten niiden oikeellisuudesta ei ole varmaa tietoa. 

 

3.5 Asukkaiden visiot toteutuksen jälkeisestä tilanteesta 
 

Toisen asukaskäynnin yhteydessä selvitettiin myös asukkaiden toivomuksia toteu-

tuksen yhteydessä tehtävistä muutoksista. Selvitystä varten asukkaita kehotettiin 

ensimmäisen käynnin yhteydessä miettimään valmiiksi muutosehdotuksia. Toisen 

käynnin yhteydessä ilmenneet toivomukset kirjattiin pohjapiirustuksiin ja piirrettiin 

sähköiseen muotoon. Suunnittelijan työn helpottamiseksi muutostoiveista laadittiin 

luettelo (Taulukko 1), josta ilmenee asunnoittain toivotut muutokset. Luettelon 

avulla muutokset on helpompi löytää piirustuksista. 
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Taulukko 1 Asukkaiden muutostoiveet 

LISTA ASUKKAIDEN TOIVOMISTA MUUTOKSISTA  
   
As Sijainti Muutostoive   
A1 Kellarin ulkoseinä Lisätään vesiposti kylpyhuoneen kohdalle ulkoseinään   
A2   ei muutoksia   
A3 Kylpyhuone Saunan oven viereisen hanan ja pesukoneliitäntöjen poisto - tilalle 2. suihku 
    Saunan ja varaston ovien vastaiselle seinälle kodinhoitokalusto sis. poytätason, 
    altaan, kaapistot ja pesukoneliitännät    

A4 Kylpyhuone Saunan oven viereisen hanan alle allas    
  Kellarin ulkoseinä Lisätään vesiposti WC:n kohdalle ulkoseinään    

B1 Kellarin ulkoseinä Lisätään vesiposti kylpyhuoneen kohdalle ulkoseinään   
B2 WC 1 Muovimaton tilalle laattalattia    
  WC 2 Muovimaton tilalle laattalattia    
  Kellarin ulkoseinä Lisätään vesiposti kylpyhuoneen kohdalle ulkoseinään   

B3 Kellarin ulkoseinä Lisätään vesiposti kylpyhuoneen kohdalle ulkoseinään   
  Kylpyhuone/KHH Muutetaan kylpyhuoneen ja KHH:n välinen seinä ainakin osittain lasitiiliseinäksi 
  Kylpyhuone Siirretään KHH:n puoleinen suihku viereiselle seinälle, jos seinä kokonaan lasitiiltä 

C1 WC 1 Lattian ja seinien laatoitus (ent. muovimatto/maalatut seinät)   
  WC 2 Kissanpesukaukalo poistetaan ja pesuallas/pöytätaso siirretään tilalle,   
    jompaankumpaan takanurkkaan suihkukaappi   

C2 Kellarin ulkoseinä Lisätään vesiposti kylpyhuoneen kohdalle ulkoseinään   
  Kylpyhuone Mahdollisesti toinen suihku takkahuoneen puoleiselle seinälle??   

C3 WC 2 Kylpyamme poistetaan ja pesualtaan yhteyteen lisätään kaapistot   
  

3.6 Toteutuksen suunnittelu 
 

Yhtiökokous valitsi toteutusmuodoksi tässä vaiheessa vain käyttövesijohtojen sekä 

lämpöverkoston sulku- ja linjasäätöventtiilien uusimisen. Toteutuksen tarkempi 

suunnittelu tehdään vain siltä osin. 

 

Suunnittelu sisälsi tarkemman aikataulun laatimisen valitulle toteutusmuodolle (lii-

te 13) sekä työn suunnittelua yksityiskohtaisemmin (ks. luku 6). Suunnittelussa py-

rittiin huomioimaan asukasystävällisyyteen vaikuttavia tekijöitä, kuten vesikatkot, 

työn kokonais- ja asuntokohtainen kesto, työtekniikat ja putkilinjausten sijainnit. 

Myös tulevaisuuden huoltomahdollisuudet pyrittiin huomioimaan. 
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4 TOTEUTUSMUOTOJEN VERTAILU 
 

4.1 Yleiskuvaus menetelmistä 
 

Kaikkiin kolmeen menetelmään sisältyy lämpöverkoston sulku- ja linjasäätöventtii-

lien uusiminen. 

 

Vesijohtomenetelmä: 

Pelkkä käyttövesijohtojen uusiminen 

Käyttövesijohtojen uusimiseen sisältyviä työvaiheita on kerrottu tarkemmin luvun 

6 kappaleessa 6.1 Työjärjestys. Käyttövesijohtojen uusiminen on melko pieni toi-

menpide verrattuna menetelmään, jossa on lisänä viemäreiden uusiminen. Mene-

telmässä on mahdollisuus toteuttaa työvaiheet siten, että asukkaat voivat käyttää 

putkistovettä lähes koko työn ajan. Vaihtoehtoisesti työ voidaan toteuttaa siten, että 

puretaan ensin vanha putkisto kokonaan pois ennen kuin uutta aletaan rakenta-

maan. Tällöin vedet on poikki koko työn ajan. Uusien putkien asennuksessa pyri-

tään mahdollisuuksien mukaan pinta-asennuksiin. Tällöin vanhat rakenteiden sisäl-

lä olevat putket voitaisiin mahdollisesti jättää paikalleen, eikä pintarakenteita tar-

vitsisi niiltä osin uusia. 

 

Menetelmässä suojaustarve rajoittuu lähinnä kulkureiteille ja märkätiloihin. Myös 

kellarissa olevien runkolinjojen kohdalla joudutaan työympäristöä suojaamaan. 

Menetelmään sisältyy ainakin hanojen ja suihkujen uusimiset. 

  

Viemärimenetelmä: 

Käyttövesijohtojen ja viemäreiden uusiminen 

Tämä menetelmä on huomattavasti raskaampi toimenpide kuin edellinen. Työ 

muodostuisi tässä menetelmässä niin laajaksi, että asuminen huoneistossa työn ajan 

tulisi olemaan hyvin vaikeaa. Jos asukkaat joka tapauksessa haluaisivat asua huo-

neistoissa, se edellyttäisi työtekniikassa huomattavia lisäjärjestelyitä, mikä osaltaan 

lisäisi projektin kustannuksia.  

 

Vanhojen putkien purkutyön lisäksi työ sisältää paljon vanhojen rakenteiden pur-

kua sekä piikkaamalla että timanttisahaamalla. Tästä aiheutuu huomattava määrä 
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pölyä ja purkujätettä etenkin pohjaviemäreiden osalla. Pölyn leviämisen estäminen 

asuttaviin tiloihin on osoittautunut hyvin haasteelliseksi ja usein epäonnistuvaksi 

toimenpiteeksi. Purkujätteen poistaminen rakennuksesta aiheuttaa paljon siirtelyä 

asuntojen sisällä, mikä edellyttää huolellista säilytettävien lattioiden suojausta. 

Purkutyön määrää voisi mahdollisesti vähentää siirtämällä pohjaviemärit rakennuk-

sen ulkopuolelle, kuten on mainittu kappaleessa 6.5 Viemärit. 

 

Ylemmän kerroksen viemäröintipisteistä on mahdollista tehdä timanttiporalla reiät 

kellariin, jonka katossa viemärihajotukset tehtäisiin. Tällä vältyttäisiin ylemmän 

kerroksen lattioiden piikkaukselta.  

 

Uusien viemärien ja vesijohtojen asennuksen jälkeen olisi paikattava tehdyt roilot 

ja reiät, mikä edellyttää taas betonimassan ja muun täyttömateriaalin kuljetusta si-

sälle. Isona työvaiheena lopuksi on purettujen pintamateriaalien ja koteloiden uu-

siminen. Tässä menetelmässä myös loppusiivous on merkittävä työvaihe. 

 

DaKKi-menetelmä: 

Käyttövesijohtojen uusiminen ja viemäreiden pinnoitus DaKKi-menetelmällä 

Käyttövesijohtojen osalta tämä menetelmä etenee muuten kuten ensimmäinen, mut-

ta mahdolliset päällekkäisyydet saattavat olla paikoin hidasteena. Toisaalta taas 

suojaustoimenpiteissä saadaan osittain lyötyä kaksi kärpästä kerralla. 

 
DaKKi-menetelmä /9/ 
 
DaKKi-menetelmä on Suomessa vielä melko uusi, mutta Ruotsissa ja Norjassa pal-

jon käytetty viemäreiden pinnoitusmenetelmä. Menetelmälle tehdyistä testeistä ja 

sille myönnetyistä tyyppihyväksynnöistä on tietoa liitteessä 12 (RT/KH 724-

36802).  

 
Menetelmässä vanha valurautaputki puhdistetaan painehuuhtelemalla ja jyrsimällä 

ruosteesta ja kerrostumista. Sen jälkeen putket kuvataan videokameralla ja kuiva-

taan. Lopuksi putki pinnoitetaan sisäpuolelta joustavalla, hyvin tarttuvalla epoksi-

massalla. Työn tulos tarkistetaan vielä videokameralla, mistä jää asiakkaalle doku-

mentti esimerkiksi DVD-levyllä. Kun työ on valmis, asennetaan poistetut kalusteet 
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paikoilleen ja tehdään loppusiivous. Menetelmään kuuluu myös työnaikaisten kui-

vakäymälöiden toimitus asuntoihin.  

 
DaKKi-menetelmä kokonaisuutena kestää noin kolmesta viiteen päivään / asunto 

talotyypistä riippuen. DaKKi Suomen myyntipäällikkö Mika Lokkinen arvioi käy-

mässämme puhelinkeskustelussa, että tässä kohteessa aikaa kuluisi noin viisi päi-

vää taloa kohti, eli noin kolme viikkoa yhteensä. Tarkempaa tietoa DaKKi-

menetelmästä ja sen työvaiheista on liitteessä 12. 

 
Rakennuslehden artikkelin /8/ mukaan DaKKi-menetelmän heikkoutena on sen 

huono soveltuvuus maahan upotettuihin pohjaviemäreihin, jotka tässä kohteessa 

olisivat juuri tärkein osa-alue. Artikkelissa todetaan, ettei pinnoitetta saada tarttu-

maan putken pintaan ulkopuolelta tulevan kosteuden johdosta. Tämä ei kuitenkaan 

ole todellinen ongelma, koska tuuletuksella putki voidaan kyllä kuivata. Todellinen 

ongelma on putken ulkopuolelta tuleva korroosio, jota ei voida estää pinnoitteen 

tullessa ainoastaan putken sisäpintaan. Tällöin pinnoitteen kestolle ei voida antaa 

mitään takuuta. Asiaan näyttäisi löytyvän kuitenkin ratkaisu uusista menetelmistä, 

joita on käsitelty kappaleessa 4.5. 

 

4.2 Kustannukset 
 

Yleistä 

Vertailua varten tehdyt kustannusarviot (liite 6) suunniteltiin tarkkuudeltaan vain 

suuntaa antaviksi, mutta niissä on pyritty huomioimaan kaikki mahdolliset kulut. 

Kustannuksista on rajattu pois osa sellaisista työvaiheista, joista ei ollut varmuutta, 

tullaanko niitä tekemään. Kustannusarvioissa ei ole esimerkiksi huomioitu raken-

nusten ulkopuolisia viemäreitä lähimmältä tarkastuskaivolta eteenpäin. Myöskään 

tarkastuskaivojen uusimista tai korjausta ei ole huomioitu. Pesualtaita ja wc-

istuimia ei myöskään ole laskettu uusittavaksi, mutta kaikki hanat ja suihkut on. 

Tarkemmin kustannusarvion sisältämät yksittäiset kustannukset selviävät liitteestä 

6.  

 

Kustannusarvioiden laadinnassa on hintojen lähdetietoina käytetty materiaalien 

osalta Uponor Oy:n tehtaanhinnastoa /5/ sekä Starkin sähköistä tuotehinnastoa /7/. 
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Mahdollisia alennuksia ei ole huomioitu. Työkustannukset on putkitöiden osalta 

määritelty talotekniikka-alan LVI-toimialan työehtosopimuksen 2002-2005 /4/ mu-

kaan. Rakennusteknisten töiden työmenekit ja keskituntiansiot on määritelty omien 

kokemusten pohjalta, koska kyseenomaisten työsuoritusten tilastotiedot ovat vähäi-

set. DaKKi-menetelmästä on saatu myyntipäällikkö Mika Lokkiselta suuntaa anta-

va hinta-arvio 5000–6000 euroa / asunto. 

 
Vertailu 

Kustannuksiltaan halvin vaihtoehto on luonnollisesti vesijohtomenetelmä, jossa 

saavutettavat hyödytkin jäävät vähäisimmäksi. Kustannusten osalta vertailukelpoi-

sia ovat oikeastaan vain kaksi jälkimmäistä menetelmää. Näistä viimeisen, eli 

DaKKi-menetelmän kustannukset jäävät noin puoleen viemärimenetelmän kustan-

nuksista. Sekä materiaalikustannukset että työkustannukset kaksinkertaistuvat kun 

verrataan DaKKi-menetelmää viemärimenetelmään. Tarkemmin tutkittaessa huo-

mataan, että isoimmat osat viemärimenetelmän kustannuksista ovat pintojen uusi-

miset ja pohjaviemärin kaivanto, joista DaKKi-menetelmässä vältytään kokonaan. 

Näin ollen viemärimenetelmän kustannuksiin voidaan vaikuttaa oleellisesti pinta-

materiaalien valinnoilla. Myös kohdassa 6.6 mainittu toimintatapa toisi huomatta-

via säästöjä.  

 

4.3 Työhön kuluva aika ja häiriöt asukkaille 
 

Yleistä 

Aikataulun oli kustannusarvion tavoin tarkoitus olla suuntaa antava eri toteutus-

muotojen vertailua varten. Aikataulut on laadittu pääosin omien kokemusten perus-

teella. Aikatauluohjelmien ja menekkitietojen käyttö ei tuntunut luontevalta tämän-

kaltaisessa saneeraustyössä, jossa työvaiheet ovat lyhyitä ja sarjatuotanto vähäistä. 

Aikataulu kuitenkin tarkistutettiin työtä valvovalla LVI-insinööri Seppo Karveksel-

la. Myös työstä aiheutuvia häiriöitä on arvioitu omiin kokemuksiin pohjautuen. 

 
Vertailu 

Pienimmällä häiriöllä asukkaat selviäisivät vesijohtomenetelmässä, jossa työmäärä 

jää selvästi pienimmäksi (5-7 viikkoa). Kuten kustannusvertailussakin, myös aika-

taulun ja häiriöiden vertailussa voidaan tasapuolisesti huomioida vain viemäri- ja 

DaKKi-menetelmä. Työhön kuluva aika on DaKKi-menetelmällä seitsemästä yh-
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deksään viikkoa, eli alle puolet viemärimenetelmän vaatimasta 15-20 viikon ajasta. 

Ero syntyy osittain samoista asioista kuin kustannuserokin, sillä pintojen uusiminen 

vie työvaiheisiin kuuluvine kuivumisaikoineen huomattavan paljon aikaa. Myös 

roilojen paikkavalujen on kuivuttava riittävästi ennen pintarakenteiden asennusta, 

mikä osaltaan pidentää aikataulua. DaKKi-menetelmässä hieman hidastavana teki-

jänä saattaa olla putkitöiden ja viemärin pinnoitustöiden päällekkäisyys.  

 
Viemärimenetelmään kuuluu myös monia pölyä ja purkujätettä tuottavia työvaihei-

ta, mikä lisää sen aiheuttamaa häiriötä asukkaille. DaKKi-menetelmän aiheuttamat 

häiriöt asukkaille jäävät melko vähäisiksi ja asuntokohtaisesti lyhytkestoisiksi. To-

sin verrattuna vesijohtomenetelmään joutuu asukas olemaan ilman suihkun käyt-

tömahdollisuutta pinnoituksen ajan. DaKKi-menetelmän toimitukseen kuuluu kui-

tenkin asuntokohtaiset kuivakäymälät. 

 

4.4 Saavutettavat hyödyt ja putkistojen tekniset käyttöiät 
 

Pelkkien käyttövesijohtojen uusimisella hyödyt jäävät luonnollisesti vähäisemmäk-

si kuin kahdella muulla menetelmällä, jotka sisältävät lisäksi viemäreiden saneera-

uksen. Tosin viemäreillä on kuntotutkimuksen mukaan teknistä käyttöikää vielä 

jäljellä vähintään kymmenen vuotta (kohta 2.6). Sekä viemäreiden uusimisella että 

pinnoituksella saadaan lopputuloksena uutta vastaava viemäriputkisto. DaKKi-

menetelmässä vanhan putken sisään valetaan uusi muoviputki, jonka pinta on sileä 

ja hyvin likaa hylkivä. Pinnoitetut putket voidaan huoltaa jatkossa samalla tavoin 

kuin uudetkin.  

 
Käyttöiän kannalta viemäreiden uusimisessa ei ole väliä, valitaanko muovi- vai va-

lurautaputki, mutta vesijohtojen käyttöikään vaikuttaa myös valittu putken materi-

aali. Alla on esitetty putkien uusimisella saavutettavat tekniset käyttöiät. 

 
RT-ohjekortin 18-10663 mukaiset putkistojen tavoitteelliset käyttöiät: 

 

valurautaviemäri > 50 vuotta 

muoviviemäri > 50 vuotta 

vesijohto, muovi > 50 vuotta 

vesijohto, kupari 30 vuotta. 
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On huomioitava, että vesijohtojen ikään vaikuttaa oleellisesti myös käyttöveden 

laatu. Eri kohteissa samanlaisen putken käyttöikä voi vaihdella jopa kymmeniä 

vuosia. Viemäreiden osalta vaikuttavana tekijänä on putken sijainti. Maahan upote-

tuissa valurautaviemäreissä korroosio pääsee vaikuttamaan myös ulkopuolelta. 

 

DaKKi-pinnoitteen todellista käyttöikää ei voida varmuudella sanoa, koska mene-

telmästä on käyttökokemuksia vasta alle viidentoista vuoden ajalta. RT-kortin 724-

36802 (liite 12) mukaan Ruotsin Statens Provningsanstalt (valtion tarkastuslaitos, 

nykyisin Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP) on kuitenkin testannut 

epoksimuovin tartuntaa ja kestävyyttä vuosina 1992-93. Arvion mukaan epoksipin-

noite kestää vedessä selvästi yli 15 vuotta ja ilmassa selvästi yli 30 vuotta. Arviossa 

mainittu ”selvästi yli” jättää mahdollisuuden, jossa menetelmän putkille antama to-

dellinen käyttöikä saattaa olla jopa yhtä pitkä kuin uusilla putkilla. 

 

4.5 Uudet menetelmät 
 

Maaliskuun 3. päivänä 2005 sain yllättäen DaKKi Suomen myyntipäälliköltä Mika 

Lokkiselta lisätietoa Suomeen tulleista uusista pinnoitusmenetelmistä. DaKKi-

menetelmän rinnalle on Ruotsista tullut Proline-menetelmä /11/, jossa ruiskutetaan 

vanhan putken sisään lasikuitumassa. Kovettuessaan massa muodostaa uuden vah-

varakenteisen putken vanhan sisälle. Kyseinen lasikuituputki kestää myös maan ai-

heuttaman paineen, vaikka vanha putki ruostuisi ympäriltä pois. Tällä menetelmällä 

voidaan siten tehdä myös maassa olevien pohjaviemäreiden pinnoitus. Jäykkyyten-

sä takia lasikuitupinnoitteelta kuitenkin puuttuu epoksipinnoitteen elastinen omi-

naisuus, joten se ei kestä yhtä hyvin rakenteiden elämisestä aiheutuvia rasituksia. 

Tämän vuoksi sille ei voida luvata yhtä hyvää kaasun- eikä vedenpitävyyttä. Maas-

sa olevien pohjaviemäreiden liikkeet ovat kuitenkin varsin vähäisiä tai jopa täysin 

olemattomia.  

 

Proline-menetelmän kustannukset ovat DaKKi Suomen Mika Lokkisen mukaan 

samaa suuruusluokkaa kuin DaKKi-menetelmän. Jos halutaan saavuttaa molempi-

en sisältämät edut, DaKKi-menetelmän tiiveys ja elastisuus sekä Proline-
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menetelmän jäykkyys, voidaan nämä menetelmät yhdistää. Tällöin kustannukset 

tulevat Lokkisen mukaan noin puolitoistakertaiseksi yhteen pinnoitukseen nähden. 

 

Sain tietoa myös Suomeen tulleesta viemäreiden lisäksi käyttövesijohtojen pinnoi-

tukseen soveltuvasta LSE-SYSTEM-menetelmästä. Menetelmän on kehittänyt 

sveitsiläinen LSE-SYSTEM AG. Suomessa menetelmää markkinoi Poxytec Oy 

/10/. Menetelmä soveltuu 10 – 150 millimetrin putkien pinnoitukseen. Menetel-

mässä vanha putki puhdistetaan corundum-ilmaseoksella, minkä jälkeen se pinnoi-

tetaan epoksihartsilla. Materiaalit ja tekniikat täyttävät Poxytec Oy:n esitteen mu-

kaan kaikki juomavesiputkistoille asetettavat vaatimukset. 

 

Näiden kolmen menetelmän yhteistoiminnalla saatetaan lähivuosina mullistaa koko 

Suomen putkisaneerausala. Lokkisen mukaan menetelmien edustajat tekevätkin tii-

vistä yhteistyötä. Yhdessä menetelmillä saadaan koko kiinteistön putkisaneeraus 

toteutettua rakenteita rikkomatta ja moninkertaisesti lyhyemmässä ajassa kuin pe-

rinteisellä menetelmällä. Myös kustannukset jäävät yleensä alle puoleen perintei-

seen menetelmään verrattuna.  

 

Lokkisen kanssa käydyissä keskusteluissa tuli esiin myös Suomessakin jonkun ai-

kaa käytössä ollut sukitus-menetelmä, joka soveltuu myös maan sisässä oleville 

viemäreille. Sukituksessa haarojen reiät leikataan jälkikäteen ja leikkauksen tekevä 

robotti vaatii vähintään 160 millimetrin putken. Tämän kohteen pohjaviemärit ovat 

kuitenkin 100 - 150 millimetrin valurautaviemäreitä, joten sukitus-menetelmä ei tu-

le kyseeseen. 

 

4.6 Yhteenveto 
 

Vesijohtomenetelmästä voidaan todeta lyhyesti, että sen hinnan, saavutetun hyö-

dyn ja aiheutuvan häiriön suhde on kohdallaan. Kun lisäksi huomioidaan ko. koh-

teen viemäreiden jäljellä oleva käyttöikä, on tämä menetelmä varteenotettava vaih-

toehto. Heikkoutena on kuitenkin menetelmän jäljiltä pian eteen tuleva viemä-

risaneeraus. 
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Viemärimenetelmä puolestaan on häiriöltään ja hinnaltaan niin paljon suurempi 

kuin kumpikaan muista menetelmistä, ettei ole ihme, että sen kannatus asukas-

kyselyssä jäi vähäiseksi. Uudet pinnoitusmenetelmät saattavatkin lähitulevaisuu-

dessa korvata perinteisen viemäreiden uusimisen kokonaan. Toisaalta perinteinen 

menetelmä on siitä turvallinen ratkaisu, että tilalle tulee kokonaan uusi putki. 

 

DaKKi-menetelmän hinta–laatu -suhde vaikuttaa lähes ylivoimaiselta. Tosin vie-

märeiden kohdalla saavutettavan käyttöiän epävarmuus jättää tilaajalle hieman 

”koekaniinimaisen” olon. Merkittävimpinä eroina viemärimenetelmään on arviolta 

noin puolet halvempi hinta, noin puolet lyhyempi toteutusaika sekä säästyminen 

lattioiden aukaisulta ja pintojen uusimiselta. Saavutettavat hyödyt ovat kuitenkin 

viemärimenetelmän kanssa lähes samanlaiset.  

 
 

5 ASUKKAIDEN TOIVEET JA MIELIPITEET 

 

5.1 Asukaskyselyn tulokset 
                                                                                                                                                    

Asukaskyselyyn vastasivat kaikki hallituksen ulkopuoliset seitsemän asukasta. Ky-

selyn tuloksista on tehty kooste, joka on liitteessä 11. Seuraavassa on käsitelty ly-

hyesti vastausten sisältö. 

 

Kysymykseen mieluisimmasta toteutustavasta oli vastattu siten, että suurin osa vas-

tanneista piti hyvänä vesijohto- ja DaKKi-menetelmää ja huonona viemärimene-

telmää. Kaikissa kohdissa oli myös yksi tai kaksi tyhjää vastausta. 

 

Toisen kysymyksen vastauksista ilmenee, että lievä enemmistö pitää huonona vaih-

toehtona pois muuttoa toteutuksen ajaksi. Myös omat tilapäiset wc:t saivat enem-

män kannatusta kuin yhteiset, jonka kohdan enemmistö oli jättänyt tyhjäksi. Yh-

dessä vastauksessa oli lisäksi poismuuttoon liittyvä kommentti ”riippuu toteutusta-

vasta”. 

 

Kaksi viimeistä kysymystä käsitteli asukkaiden halua tehdä tai teettää itse osan 

töistä. Kysymyksillä haettiin tietoa kotitalousvähennyksen hyödyntämismahdolli-
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suuteen, josta on kerrottu tarkemmin kohdassa 6.6. Vaikuttaisi siltä, että enemmistö 

on halukas osallistumaan työvaiheiden teettämiseen ainakin siten, että urakoitsija 

laskuttaa suoraan asukkaalta. Suojaustöiden kohdalla on ollut eniten epävarmuutta. 

Suojaustyöt on järkevintä jättää urakoitsijan vastuulle, jolloin mahdollisessa vau-

riotilanteessa urakoitsija vastaa itse mahdollisesta puutteellisesta suojauksesta tai 

huolimattomasta työstä. 

 

Kyselyn vapaassa osiossa oli myös ehdotettu kohdassa 3.1 mainittua neljättä toteu-

tusmuotoa. Siinä tehtäisiin tässä vaiheessa pelkkä käyttövesijohtojen uusiminen ja 

viemäreiden pinnoitus vasta lähivuosina, kun pinnoitusmenetelmät kehittyvät ja 

kilpailu alalla lisääntyy. Vaihtoehtoa tukee myös viemäreiden arvioitu jäljellä oleva 

yli kymmenen vuoden käyttöikä (ks. Kohta 2.6). 

 

 Päätös toteutusmuodosta 

Maaliskuun 10. päivä 2005 pidetyssä yhtiökokouksessa päätettiin tehdä tässä vai-

heessa pelkkä käyttövesijohtojen ja lämpöverkoston sulku- ja linjasäätöventtiilien 

uusiminen. Viemäreiden saneerausajankohta ja -menetelmä jätettiin vielä avoimek-

si. 

 

  5.2 Toteutuksen yhteydessä tehtäviä muutoksia 
 

Asukkaiden toteutuksen yhteydessä toivomat muutokset jäivät melko vähäiseksi ja 

luonteeltaan pienimuotoisiksi. Muutostoiveista on kuitenkin tehty visiopiirustukset 

(liite 5) sekä erillinen taulukkomuotoinen lista (ks. Taulukko 1, kohta 3.5), jossa ne 

on eritelty asunnoittain.  

 

Kaikki muutostoiveet olivat melko pieniä. Yleinen toive, joka esiintyi lähes jokai-

sessa asunnossa, oli vesipostin lisääminen takapihan puoleiseen ulkoseinään. Muu-

tamassa asunnossa esiintyi myös toiveita pienistä huoneiden sisäisistä järjestelyistä, 

kuten kodinhoitokaapiston lisäys kylpyhuoneeseen tai suihkukaapin lisäys ensim-

mäisen kerroksen isompaan wc:hen. Myös lisäsuihkua tai muovimaton vaihtoa laa-

toitukseen toivottiin parissa asunnossa. Vain yhdessä asunnossa haluttiin muutoksia 

seiniin ja sielläkin vain nykyisen betoniseinän muuttamista ainakin osittain lasitiili-
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seksi. Ainakaan hyväksyttyjen rakennepiirustusten mukaan kyseinen seinä ei ole 

kantava, joten sekään muutos ei tuottane ongelmia. 

 
 

6 TOTEUTUKSEN SUUNNITTELU 
 

Tässä luvussa käsitellään vain vesijohtojen ja lämpöverkoston sulku- ja linjasäätö-

venttiilien uusimiseen liittyviä toimenpiteitä (ks. kohta 3.6). 

6.1 Työjärjestys 
 

Työ voidaan toteuttaa usealla eri tavalla, joista monet ovat varmasti oikeita ja toi-

mivia ratkaisuja. Toteutuksesta on laadittu kaksi tarkennettua aikataulua (liite 13) 

sillä tavoitteella, että asuntokohtainen työaika jäisi mahdollisimman lyhyeksi. Tä-

mä tosin vaikuttaa pidentävästi työn kokonaiskestoon. Versiossa 1 edellytetään 

urakoitsijalta resursseja pitää työmaalla useampia putkimiehiä kerralla. Versio 2 on 

laadittu pienempää yritystä varten, jolloin työvoimaa on vähemmän käytössä. Aika-

taulut on laadittu siten, että talojohtojen linjaus muutetaan kohdan 6.2 vaihtoehdon 

C mukaiseksi. Tosin versio 2 on hyvin lähellä myös sellaista menettelyä, jossa talo-

johtojen linjaus pysyy ennallaan, koska silloin ei päästä hyödyntämään niin hyvin 

käytettävissä olevia resursseja. Tässä kappaleessa selvitetään työjärjestyksen pe-

rusperiaatteet. Tarkemmin työjärjestys ja työvaiheiden arvioidut kestot selviävät 

liitteenä olevista aikatauluista (liite 13). 

 

Työ aloitetaan lämmönjakohuoneesta asuinrakennuksiin johtavien talojohtojen uu-

simisella. Siihen liittyen tehdään ensin tarpeelliset valmistavat toimenpiteet läm-

mönjakohuoneessa sekä kaivetaan tarvittavat putkikanaalit. Kun uudet talojohdot 

on asennettu, peitetään ne saman tien ja viimeistellään pihat siistiksi, jotta kanaalit 

eivät jää asukkaiden haitaksi.  

 

Asuintalojen keskinäisellä työjärjestyksellä ei ole suurta merkitystä, mutta tarken-

netut aikataulut (liite 13) laadittiin siten, että ensin tehdään kolmen asunnon talot B 

ja C ja viimeisenä neljän asunnon talo A. Talojen sisäinen työjärjestys etenee sa-

malla tavalla kaikissa taloissa.  
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Ennen varsinaisten sisätöiden aloittamista on syytä teettää kartoitus kiinteistössä 

olevasta asbestista ja mahdollisista muista ongelmallisista aineista. Ensimmäinen 

työvaihe sisällä on vaurioille alttiiden pintojen ja kalusteiden suojaus kolhiintumis-

ta ja pölyä vastaan. Seuraavaksi poistetaan asbestia sisältävät putkieristeet, joita on 

sekä käyttövesi- että lämpöjohdoissa. Asbestityö on teetettävä valtuutetulla asbesti-

purkuyrityksellä. Lämpöverkoston linjasäätö- ja sulkuventtiilit uusitaan tässä vai-

heessa, kun runkolinjan ympärillä on suojaukset valmiina. 

 

Käyttövesijohtojen uusimisessa pyritään siihen, että vesikatkot jäisivät mahdolli-

simman lyhyiksi ja rajoittuisivat päiväsaikaan. Tätä edesauttaa aikataulusta ilmene-

vä järjestys, jossa rakennetaan ensin uusi runkolinja vanhan viereen. Vanha runko-

linja puretaan vasta sitten, kun uusi putkisto on käytettävissä. Asuntokohtaiset ha-

jotukset tehdään siten, että rakennetaan mahdollisimman paljon uutta rinnalle en-

nen kuin puretaan vanha pois. Hajotukset tehdään valmiiksi asunto kerrallaan, jol-

loin muissa asunnoissa voidaan pitää vedet päällä työn ajan. Menettelytapa edellyt-

tää, että myös uuteen käyttövesiputkistoon tulee vanhan tavoin asuntokohtaiset sul-

kuventtiilit. Asuntokohtaiset hajotukset pyritään tekemään pääosin esivalmistetuis-

ta osista, jolloin saadaan nopeasti uusi johto käyttöön, kun vanha puretaan. 

 

Kun uusi putkisto on saatu käyttöön, asennetaan mahdollisesti vaihdettavaksi sovi-

tut vesikalusteet sekä hanat ja suihkut. Osassa asunnoista joudutaan todennäköisesti 

myös rakentamaan uusia rakennuslevykoteloita joiden taakse uudet putket on asen-

nettu ja uusimaan vesieristeitä sekä pintarakenteita. Ennen vesieristeiden ja pinta-

rakenteiden asennusta on varmistuttava, että alusrakenteet ovat riittävän kuivia. 

Vesieristeiden tekijällä täytyy olla pätevyys tehdä ko. työtä. Enemmistössä asun-

noista selvitään kuitenkin pienillä paikkauksilla. Viimeisenä työvaiheena poistetaan 

suojaukset ja tehdään loppusiivous. 
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6.2 Talojohdot 
 

Uudet talojohdot kannattaa tehdä lämpöputkielementeillä, joita on markkinoilla 

monenlaisia. Talojohtojen uusimisesta esitetään tässä kolme eri vaihtoehtoa. 

 

Vaihtoehto A 

Säilytetään talojohdot entisellä linjauksella, mutta asennetaan uudet talojohdot kor-

keusasemaltaan siten, että ne tulevat rakennukseen sisälle juuri kellarin lattian ylä-

puolelta. Sisäpuolelle tehdään sisääntulon kohdalle pystykotelo, jossa putkilinjaus 

siirretään kellarin katon alapintaan. Vanhat putket menevät rakennukseen sisälle 

kellarin lattian alle tehdyssä putkikanaalissa, joten tällä menettelyllä vältetään kallis 

lattiarakenteiden avaaminen. Vanhat putket jätetään rakenteiden sisään, mutta on 

varmistuttava, ettei niihin jää vettä, joka voisi mahdollisesti vuotaa rakenteisiin. 

Vaihtoehto A säästää pihan pienimmällä kaivamisella, jolloin myös kulkuhaitat 

jäävät vähäisimmäksi. 

 

Vaihtoehto B 

Tehdään B- ja C- talojen talojohdot kuten vaihtoehdossa A, mutta A-talolle raken-

netaan kokonaan uusi linjaus. Uusi linjaus menisi A-taloon alla olevan piirustuksen 

mukaisesti (Kuva 13), jolloin sen sisääntulo osuisi huoneistossa A4 olevaan varas-

totilaan, jossa sen esteettiset haitat jäisivät minimaalisiksi. Pihaan kaivettava kanaa-

li kulkisi huoneiston B1 sisäänkäynnin edestä, jolloin kulkuväylälle olisi tehtävä 

kulkusilta jos huoneistossa asutaan työn ajan.  

 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU                           TUTKINTOTYÖ               35(44) 
Rakennustekniikan koulutusohjelma 
Talonrakennustekniikka 
 

Vaihtoehto C 

Tehdään A- ja B-talot kuten vaihtoehdossa B ja lisäksi C-talon talojohto uuden lin-

jauksen mukaan (Kuva 13). Edellisen mukainen C-talon sisääntulo osuisi huoneis-

ton C1 varastotilaan. Tässä vaihtoehdossa pihoja jouduttaisiin kaivamaan auki ko-

ko B-talon edustalta. Tämä edellyttäisi, että kaikkien B-talon huoneistojen ja C1:n 

sisääntulojen eteen olisi tehtävä kulkusilta jos huoneistoissa asutaan työn ajan.  

 Kuva 13 Asemapiirros, jossa talojohtojen uudet linjausehdotukset (vaihtoehto C) 

 

Yhteenveto (Ks. Taulukko 2) 

Vaihtoehdossa A pihat säästyvät isommilta mylläyksiltä, mutta uudet vesijohtojen 

sisääntulot osuvat asunnossa A4 eteistilaan ja asunnossa C1 hienoon takkatilaan. 

Vaihtoehto C vaatii isompia kaivutöitä pihalla, mutta siinä sisääntulot osuvat tois-

arvoisempiin tiloihin. Jälkimmäisessä saavutettaisiin myös työmaatekninen hyöty, 

kun jokaiseen taloon menisi oma talojohto suoraan lämmönjakohuoneesta. Tällöin 

työ voisi edetä urakoitsijan resurssien salliessa kaikissa taloissa yhtäaikaa ja siten 

nopeuttaa huomattavasti kokonaisaikataulua. Erilliset talojohdot ja talokohtaiset 

sulkuventtiilit tarjoavat asennusten joustavuuden lisäksi paremmat huoltomahdolli-

suudet tulevaisuudessa. Vaihtoehto B on oikeastaan A:n ja C:n välimuoto, jolloin 

sekä hyödyt että haitat jäävät molempiin verrattuna pienemmiksi.  
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Taulukko 2 Talojohtojen vaihtoehtoisten linjausten hyödyt ja haitat 

 

6.3 Vesikatkot ja lämpöverkoston venttiilit 
 

Asuntokohtaisilla sulkuventtiileillä ja työjärjestyksellä sekä työtekniikalla voidaan 

vaikuttaa vesikatkojen ajankohtaan ja kestoon. Katkot pyritään rajoittamaan mah-

dollisuuksien mukaan päiväsaikaan, jolloin asukkaat ovat töissä tai pystyvät muu-

ten helpommin suorittamaan katkoksesta aiheutuvat erityisjärjestelyt. Asuntokoh-

taisilla sulkuventtiileillä saadaan vesikatkot rajoittumaan ainoastaan kyseisessä 

asunnossa tehtävien toimenpiteiden ajaksi. Kun kriittiset työvaiheet suunnitellaan 

huolellisesti kappaleessa 6.1 mainitulla tavalla, voidaan myös vesikatkojen kesto 

lyhentää minimaalisen pieneksi.  

 
YIT Huber Oy:n tekemässä kuntotutkimuksessa lämpöverkoston kunto todettiin 

muilta osin hyväksi, mutta sulku- ja linjasäätöventtiilit todettiin huonokuntoisiksi. 

Taloyhtiö päätti uusia ne käyttövesijohtojen uusimisen yhteydessä. Sopiva vaihe 

toteutuksessa on heti asbestipurkutöiden jälkeen ennen käyttövesijohtotöiden aloi-

tusta. Tällöin lämpöverkoston runkolinjan alla on suojaukset valmiina, eikä työ 

katkaise häiritsevästi käyttövesijohtotöitä. Lämpöverkoston asbestieristeet kannat-

taa korvata samalla nykyaikaisilla putkieristeillä, kun vieressä kulkevien käyttö-

vesijohtojen eristeet uusitaan. Kuntotutkimuksen raportissa suositeltiin myös ver-

koston tasapainottamista venttiilien uusimisen yhteydessä. 

 

Vaihtoehto A 

+ pihat säilyvät pienillä vahingoilla 

+ työnaikainen häiriö asukkaille pieni 

+ lämpöputkielementin menekki pieni 

- sisääntulot ”siisteihin tiloihin” 

- hidastaa kokonaisaikataulua 

- tulevaisuuden huoltomahdollisuudet

Vaihtoehto B + työnaikainen häiriö asukkaille pieni - saavutettava hyöty jää puolitiehen 

Vaihtoehto C 

+ esteettiset haitat sisällä pienet 

+ tulevaisuuden huoltomahdollisuudet

+ asennusten joustavuus 

+ kokonaisaikataulu nopeutuu 

- pihatyöt lisääntyvät 

- työnaikaiset kulkuhaitat asukkaille 

- lämpöputkielementin menekki 

kasvaa 
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6.4 Viemärit 
 

YIT Huber Oy:n tekemässä kuntotutkimuksessa todettiin pohjaviemäreiden olevan 

tyydyttävässä kunnossa. Raportissa todettiin viemäreillä olevan teknistä käyttöikää 

jäljellä yli 10 vuotta. Raportissa suositeltiin viemäreiden uusimista käyttövesiput-

kiston yhteydessä, mutta tässä vaiheessa päädyttiin tekemään pelkkä käyttövesijoh-

tojen ja lämpöverkoston sulku- ja linjasäätöventtiilien uusiminen. Viemärit joko 

pinnoitetaan tai uusitaan lähivuosien aikana.  

 

Jos viemärit tehdään myöhemmin kokonaan uudestaan, kannattaa harkita uuden 

pohjaviemärin tekemistä rakennuksen ulkopuolelle. Tällöin vältettäisiin kalliiksi 

muodostuva kellarin lattioiden avaaminen. Vastapainoksi tosin olisi tehtävä kella-

rin kattoon koteloita, joissa viemärit johdettaisiin viemäröintipisteestä ulkoseinälle. 

Kotelointi ja sen myötä muutaman seinän puhkaisu jäisi kuitenkin työmäärältään ja 

häiriöltään huomattavasti pienemmäksi kuin lattioiden avaaminen. 

 

6.5 Kotitalousvähennyksen hyödyntäminen 
 

Mitä kotitalousvähennys on? /2/ 

”Kotona teetetyn työn kustannukset voi osittain vähentää verosta. Vähennys on 

henkilökohtainen. Vähennyksen enimmäismäärä on 1150 euroa ja omavastuu 100 

euroa. Vähennys myönnetään sinä vuonna, jona palkka, palkan sivukulut tai työ-

korvaus on maksettu.” 

 

Kuinka kotitalousvähennystä hyödynnetään? 

Putkisaneerauksen kustannusjakoa mietittäessä kannattaa huomioida kotitalousvä-

hennyksen mahdollistama säästö. Jos kaikki työt teetetään taloyhtiön kautta, ei ko-

titalousvähennystä saa hyödynnettyä. Kun rajoitetaan taloyhtiön teettämä osuus jo-

honkin tiettyyn pisteeseen ja jaetaan osa työn kustannuksista suoraan asukkaille, 

voi jokainen hyödyntää vähennyksen parhaaksi katsomallaan tavalla. Esimerkkinä 

rajauksesta voisi olla jako, jossa taloyhtiö teettää putkityöt ja jokainen asukas tilaa 

itse rakennustekniset työt. Tällaisessa tapauksessa taloyhtiön valitsema ammatti-

henkilö voisi määrittää yhteisen linjan, mitä rakennusteknisiä töitä vähintään kan-



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU                           TUTKINTOTYÖ               38(44) 
Rakennustekniikan koulutusohjelma 
Talonrakennustekniikka 
 

nattaa teettää (esim. vesieristykset). Lisäksi jokainen saisi teettää oman makunsa 

mukaan esimerkiksi putkien koteloinnit ja pintarakenteiden asennukset. 

 

Verohallituksen julkaisun /2/ mukaan molemmilla puolisoilla on erikseen oikeus 

1150 euron kotitalousvähennykseen. Lisäksi kannattaa huomioida, että vähennyk-

sen enimmäismäärä on rajattu siihen vuoteen, jona palkka on maksettu. Tämän 

johdosta kannattaa harkita, voisiko osan töistä, esimerkiksi pintarakenteiden asen-

nukset, teettää vasta seuraavana vuonna. 

 

Huomioitava on myös, että vähennykseen on mahdollisuus ainoastaan, jos työn 

suorittanut yrittäjä tai yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Myös työtä varten 

saadut tuet tai avustukset voivat estää vähennyksen saamisen. Tarkempaa lisätietoa 

aiheesta on verohallituksen julkaisussa /2/. 

 
  

7 PÄÄTELMÄT 
 

7.1 Asukaskysely 
 

Asukaskyselyn tuloksia tarkastellessa käy ilmi, että lähes kaikki vastustivat viemä-

rimenetelmän tekemistä. Tähän on luultavasti osasyynä yleisesti lehdissäkin esiin-

tyneet kirjoitukset putkisaneerauksen tuomista vaikeuksista. Omien kokemusteni 

mukaan voin todeta, että monissa kertomuksissa on varmasti perääkin, eikä täys-

mittainen putkisaneeraus ole asukkaan kannalta helppo. Myös isot erot eri mene-

telmien kustannuksissa ovat varmasti vaikuttaneet asukkaiden mielipiteisiin. Vie-

märeiden pinnoitus sai menetelmän antamiin säästöihin nähden odotetun kannatuk-

sen, mutta vähäisten kokemusten takia olisi voinut odottaa jopa enemmän epävar-

muutta. 

 

Kysymykseen työnaikaisesta asumisesta ovat vastaukset olleet hieman epävarmoja, 

mikä johtunee siitä, että moni haluaa ensin tietää toteutuksen laajuuden. Toteutuk-

sen laajuus vaikuttaakin oleellisesti asuttavuuteen ja siksi lomakkeeseen olisi ehkä 

voinut lisätä kysymyksen, että onko asukkaalla mahdollisuus muuttaa muualle työn 

ajaksi. Tämä siksi, että viemärimenetelmä tekee asumisen asunnossa lähes mahdot-

tomaksi tai ainakin todella epämukavaksi. 
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Vastauksista ilmenee myös, että suurin osa on halukkaita jollain tavalla osallistu-

maan eri työvaiheiden teettämiseen tai ainakin maksamaan työn suoraan urakoitsi-

jalle. Tähän on varmasti kannustimena kotitalousvähennyksen tuoma säästömah-

dollisuus, joka ehdottomasti kannattaakin hyödyntää. Epävarmuutta on osalla 

asukkaista lisännyt se, ettei ole suhteita mahdollisiin urakoitsijoihin. Tähän on kui-

tenkin ratkaisuna kappaleen 6.6 kohdassa ”Kuinka kotitalousvähennys hyödynne-

tään” esitetty toimintamalli, jossa sama urakoitsija tekee asukkaiden itse tilaamat 

työt. 

 

Kokonaisuutena kysely antoi vastaukset haluttuihin asioihin. Taloyhtiön hallitus 

pystyi hyödyntämään vastauksia suunnitellessaan yhtiökokouksessa tehtävää esi-

tystä saneerauksen toteutuksesta. Lomakkeen vapaassa osiossa oli myös hyödyllisiä 

ja järkeviä kommentteja.  

 

7.2 Piirustusten päivitys ja visiopiirustukset 
 

Piirustusten päivityksellä haluttiin saada kohteen piirustukset ensinnäkin sähköi-

seen muotoon ja toiseksi vastaamaan nykytilannetta mahdollisimman tarkasti. 

Tarkkuuteen vaikuttavia tekijöitä on useita. Kun tietokoneohjelmalla piirretään, 

voidaan piirustus tehdä tarkalleen oikeaan mittakaavaan ilman käsin piirtämisessä 

mahdollisesti tulevia poikkeamia. Todellisten mittojen selvittäminen yhtä tarkasti 

on kuitenkin vaikeaa. Kun paikanpäällä mitataan perinteisellä rullamitalla, syntyy 

poikkeamia sekä mitan asettelusta että lukemien havaitsemisessa. Digitaalisella mi-

talla olisi saatu tarkempia tuloksia, mutta työn luonteen takia käytetyillä menetel-

millä saavutettu tarkkuus koettiin riittäväksi. Koska seinärakenteet vaihtelivat eten-

kin kellaritiloissa, jouduttiin myös seinien paksuudet selvittämään mittaamalla. Osa 

seinäpaksuuksista jouduttiin mittaamaan usean eri pisteen kautta, mikä lisäsi epä-

tarkkuutta.  

 

Itse seinärakenteiden selvittäminen olisi ollut mahdotonta ilman rakenteiden avaa-

misia, mikä taas ei ollut tarkoituksenmukaista. Monet seinistä oli kuitenkin alkupe-

räisiä, joten niistä voitiin piirtää rakennetyypit käytettävissä olleiden piirustusten ja 

työselitysten pohjalta. Kellarin ulkoseinistä oli kuitenkin vaikea havaita, oliko sei-
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nän sisäpuolelle mahdollisesti lisätty rakennekerroksia. Monessa kohtaa oli havait-

tavissa, että rakennekerroksia oli tullut lisää, mutta niiden sisällön selvittäminen 

olisi vaatinut rakenteen aukaisun. Uusiin piirustuksiin seinät onkin piirretty pääosin 

kahdella viivalla ilman rakenteen sisällöstä kertovia piirustusmerkintöjä. RT-kortin 

ohjetta vanhojen rakenteiden piirtämisestä ei kuitenkaan ole noudatettu, vaan osaan 

rakenteista on lisätty mahdollisesta lisäkerroksesta kertova kolmas viiva. Esimerk-

kinä edellisestä mainittakoon saunan ja talouskellarin lisäeristeet. Osaan seinära-

kenteista on myös lisätty materiaalimerkinnät. Edellä mainituilla menettelyillä on 

pyritty lisäämään piirustusten havainnollisuutta. 

 

Asukkaiden toivomista muutoksista tehdyt visiopiirustukset sisälsivät nykytilan-

teen lisäksi purettavat ja lisättävät rakenteet. Muutostoiveet olivat monessa asun-

nossa kuitenkin vielä siinä mielessä varhaisella asteella, että ne saattavat muuttua 

vielä merkittävästi. Piirustukset onkin piirretty viitteelliseksi antamaan suunnitteli-

jalle esitietoa mahdollisesti tulevista tarkemmista toiveista. 

 

7.3 Toteutusmuodon valinta 
 

Yhtiö valitsi toteutusmuodoksi vesijohtomenetelmän eli pelkän käyttövesijohtojen 

ja lämpöverkoston linjasäätö- ja sulkuventtiilien uusimisen. Tosin viemäreiden 

pinnoitus jätettiin avoimeksi lähitulevaisuuteen. Pidän valintaa tässä vaiheessa 

kaikkein järkevimpänä. Vaikka viemäreiden pinnoitus vaikuttaakin vaivattomalta ja 

edulliselta menetelmältä, niin menetelmien kehittymistä ja mahdollista kilpailua 

alalle kannattaa odottaa. Tämän osoittaa myös kappaleessa 4.5 mainitut uudet me-

netelmät, jotka tulivat esiin juuri työn loppuvaiheessa. 

 

Uusien menetelmien myötä järkevin tulevaisuuden valinta saattaisikin olla joko 

Proline-menetelmällä tehty pinnoitus tai edellisen ja DaKKi-menetelmän yhdistel-

mä, jolla saavutetaan maksimaalinen hyöty kohtuullisin kustannuksin. Pinnoituksen 

toteuttamista ei kuitenkaan kannata siirtää liian kauas. Vanhojen viemärien kulues-

sa ja mahdollisesti reikiintyessä saattaa eteen tulla yllättäviä vaikeuksia ja pinnoi-

tuksen lisäkustannuksia. Mahdotonta ei myöskään ole, että pinnoitusmenetelmien 

toteutus kallistuu tulevaisuudessa. Kun ottaa huomioon Suomen kiinteistöissä tällä 

hetkellä olevien putkisaneerausten tarpeen, voidaan arvioida, että pinnoitusmene-
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telmillä tulee varmasti olemaan valtavat markkinat. Jos menetelmän ammattitaitoi-

sia suorittajia ei kuitenkaan ole paljon, on myös kustannusten hetkellinen nousu 

mahdollista ennen toiminnan yleistymistä. 

  

Jos toteutusmuodoksi olisi nyt valittu DaKKi-menetelmä välittämättä menetelmän 

sisältämistä riskeistä pohjaviemäreiden osalla, olisi valinta saattanut kostautua tu-

levaisuudessa. Jos taas olisi valittu viemärimenetelmä, olisi valinta saattanut kadut-

taa jo muutaman vuoden kuluttua pinnoitusmenetelmien mahdollisen kehityksen 

myötä. Tämän vuoksi pidän tehtyä päätöstä tässä tilanteessa järkevimpänä. 

 

7.4 Asukkaiden muutostoiveet 
 

Asukkaiden toivomat muutokset jäivät melko vähäiseksi. Yleisvaikutelma oli, että 

asukkaat ovat tyytyväisiä nykytilanteeseen eikä muutoksia haluta tehdä. Yleisim-

pänä esiintynyt toive vesipostin lisäämisestä takapihalle onkin perusteltu, sillä ta-

kapihalla on kuitenkin nurmialuetta ja monilla myös muita istutuksia. Tähän asti 

asukkaat kertoivat pujottaneensa vesiletkun pesuhuoneesta ikkunan tai varaston 

oven kautta ulos. Muutostoiveiden vähyyteen saattoi vaikuttaa myös asukkaiden 

ikäjakauma. Enemmistö asukkaista oli keski-iän ylittäneitä, minkä vuoksi on ym-

märrettävää, että suurin remontti-into on ehkä jo takanapäin. Tätä tukee myös 

isompien muutostöiden, kuten lasitiiliseinän lisäys ja kodinhoito- ja wc-kalusteiden 

järjestelyt, esiintyminen juuri nuorempien asukkaiden asunnoissa. 

 

7.5 Omat kokemukset työstä  
 

Työtä tehdessä koin saavani paljon hyödyllistä tietoa ja opin myös uusia asioita. 

Esimerkiksi mahdollisuus tutustua uusiin pinnoitusmenetelmiin tarjosi harvinaisen 

näköalapaikan alalle. Kustannusarvioiden ja aikataulujen laatiminen kehitti kykyä 

hahmottaa projektin läpivientiä omissa ajatuksissa, mikä on tärkeä kyky monissa 

rakennusalan tehtävissä. Työssä jouduin myös käyttämään paljon AutoCad- piirus-

tusohjelmaa, mikä antoi paljon hyödyllistä rutiinia ohjelman käyttöön.  

 

Työ onnistui mielestäni kaikilta osin todella hyvin. Työn alussa asetetut tavoitteet 

tulivat mielestäni hyvin täytettyä. Uskon, että myös tilaaja on saanut työstä kai-
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paamansa hyödyn. Sain kerättyä eri toteutusmuodoista riittävästi tietoa asukkaille 

esittelyä varten. Myös toteutuksen tarkemmassa suunnittelussa löytyi uusia näkö-

kohtia, jotka oikein hyödynnettynä varmasti palvelevat tilaajaa ja mahdollisia mui-

ta käyttäjiä. Piirustusten päivitys ja pintamateriaaliselvitys onnistui mielestäni tar-

koituksenmukaisella tarkkuudella hyvin, kun huomioidaan kappaleessa 7.2 esitetyt 

epätarkkuustekijät. Jos tekisin samaa työtä uudestaan, muuttaisin työmenetelmiä 

vain muutamissa kohdin. Ennen piirustusten puhtaaksi piirtämistä tutustuisin tar-

kemmin vanhojen kohteiden käytössä olevaan piirustusten esitystapaan. Myös joi-

denkin yksittäisten työvaiheiden, kuten kyselylomakkeen, sisältöä muuttaisin ai-

emmin mainitulla tavalla. Varsinaiset työmenetelmät olivat mielestäni kuitenkin 

pääosin onnistuneita. 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU                           TUTKINTOTYÖ               43(44) 
Rakennustekniikan koulutusohjelma 
Talonrakennustekniikka 
 

LÄHTEET 
 
 

1 Kapanen, Jaakko, Kiinteistön lämmitys- ja vesiputkien kunnossapito. 
Kiinteistöalan kustannus Oy-REP Ltd, Suomen kiinteistöliitto. Haka-
paino Oy, Helsinki 1995. 152 s. 

 
2 Kotitalousvähennys verotuksessa, Verohallituksen julkaisu 33.04. 

1.1.2004, www.vero.fi. 3 s. 
 
3 RT-ohjekortisto, Rakennustieto Oy, Kesäkuu 2004, sähköinen versio. 
  
4 Talotekniikka-alan, LVI-toimialan työehtosopimus 2002-2005. Talo-

tekniikkaliitto ry, Rakennusliitto ry. Karisto Oy Hämeenlinna 2002. 
144 s. 

 
5 Tehtaanhinnasto ja tuoteluettelo 1.1.2004, Uponor Suomi Oy. 220 s. 

 
6 Tuomisto, Marko, LVV-järjestelmien kuntotutkimusraportti, As Oy 

Peltolammin pientalot, 14 s. 
 
7 Tuotehinnasto, Starkki, sähköinen versio. 

 
8 Viemärit kuntoon viikossa, Rakennuslehti 38/2004.  

 
9 www.dakki.fi 

 
10 www.poxytec.fi 

 
11 www.prolineab.se 

 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU                           TUTKINTOTYÖ               44(44) 
Rakennustekniikan koulutusohjelma 
Talonrakennustekniikka 
 

LIITTEET 
 

1. Asemapiirros  

2. Päivitetyt pohjapiirustukset (6 sivua) 

3. Leikkaus ja rakennetyypit (9 sivua) 

4. Pintamateriaaliluettelot (10 sivua) 

5. Visiopiirustukset (6 sivua) 

6. Alustavat kustannusarviot (2 sivua) 

7. Alustavat aikataulut (4 sivua) 

8. Vertailulomake 

9. Asukastiedote (2 sivua) 

10. Kyselylomake 

11. Kooste asukaskyselystä 

12. RT-kortti DaKKi-menetelmästä (2 sivua) 

13. Tarkennettu aikataulu (2 sivua) 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIITE 1 
 
 

ASEMAPIIRROS 
 
 
 

1 SIVU 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIITE 2 
 
 

PÄIVITETYT POHJAPIIRUSTUKSET 
 
 
 

6 SIVUA 















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIITE 3 
 
 

LEIKKAUS JA RAKENNETYYPIT 
 
 
 

9 SIVUA 





















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIITE 4 
 
 

PINTAMATERIAALILUETTELOT 
 
 
 

10 SIVUA 



PINTAMATERIAALILUETTELO ASUNTO: A1 
1.KERROS
HUONE LATTIA KATTO SEINÄ 1 SEINÄ 2 SEINÄ 3 KOTELOT/HORMIT HUOMAUTUKSIA
K Korkki Maalattu Tapetti Kalustevälissä laatta Patterin tausta maal.
OH Mosaiikkiparketti Roiskatasoite Tapetti Patterin tausta maal. Tapetti
WC 1 Muovimatto Alumiiniritilä Tapetti Altaan taustassa laatta Tapetti
WC 2 Muovimatto Alumiiniritilä Laatta (h= 210) Yläosa maalattu
TK Laatta Roiskatasoite Tapetti
AH 3 Neulehuopamatto Roiskatasoite Tapetti Patteriseinät maalattu Tapetti
AH 2 Neulehuopamatto Roiskatasoite Tapetti Patteriseinät maalattu
AH 4 Laminaatti Roiskatasoite Tapetti Patteriseinät maalattu Tapetti
AH 1 Mosaiikkiparketti Roiskatasoite Tapetti Patteriseinät maalattu
VH Korkki Roiskatasoite Maalattu Maalattu
POHJAKERROS
HUONE LATTIA KATTO SEINÄ 1 SEINÄ 2 SEINÄ 3 KOTELOT/HORMIT HUOMAUTUKSIA
ET Korkki Roiskatasoite Tapetti Maalattu/tapetti
KH Laatta (mos.) Maalattu Tapetti (muovi) Laatta (suihkunurkka) Maalattu/paneli
LÖ Laatta (mos.)/betoni Paneli Paneli Tiili (kiukaan kohd.)
TK Korkki Roiskatasoite Maalattu
VH Maalattu Maalattu Maalattu
WC Muovimatto Maalattu Tapetti Maalattu/tapetti
VAR 1 Maalattu Maalattu Maalattu
VAR 2 Maalattu Maalattu Maalattu
VAR 3 Maalattu Kovalevy Maalattu Maalattu
TKH Neulehuopamatto Roiskat./Harvalauta Tapetti Takan edus laatoitettu
ASK Neulehuopamatto Roiskatasoite Tapetti
Tal.kell. Maalattu Alumiinilevy Alumiinilevy
Porras Neulehuopamatto Roiskatasoite Tapetti



PINTAMATERIAALILUETTELO ASUNTO: A2 
1.KERROS
HUONE LATTIA KATTO SEINÄ 1 SEINÄ 2 SEINÄ 3 KOTELOT/HORMIT HUOMAUTUKSIA
K Korkki Maalattu Maalattu Kalustevälissä laatta
OH Mosaiikkiparketti Roiskatasoite Tapetti Ikkunaseinät maalattu Tapetti
WC 1 Laatta Paneli Maalattu Kalusteseinällä laatta Melamiini
WC 2 Laatta Maalattu Laatta (h= 250) Yläosa maalattu
TK Laatta Roiskatasoite Maalattu
ET Korkki Roiskatasoite Maalattu Tapetti
AH 1 Mosaiikkiparketti Roiskatasoite Tapetti Patterin taus maalattu
AH 2 Mosaiikkiparketti Roiskatasoite Tapetti Patterin taus maalattu Tapetti
AH 3 Mosaiikkiparketti Roiskatasoite Tapetti Ikkunaseinät maalattu
AH 4 Mosaiikkiparketti Roiskatasoite Tapetti Patterin taus maalattu
VH Linoleum Roiskatasoite Maalattu Maalattu
POHJAKERROS
HUONE LATTIA KATTO SEINÄ 1 SEINÄ 2 SEINÄ 3 KOTELOT/HORMIT HUOMAUTUKSIA
ET Laatta Roiskatasoite Maalattu
KH Laatta Paneli Laatta  Ikk.puol.ovis. maalattu Ikkunaseinät maalattu Paneli
LÖ Laatta Paneli Paneli Tiili (kiukaan kohd.)
TK Laatta Paneli Maalattu
VH Muovimatto Maalattu Maalattu Maalattu
VAR 1 Muovimatto Maalattu Maalattu
VAR 2 Muovimatto Maalattu Maalattu
VAR 3 Muovimatto Maalattu Maalattu Maalattu
TKH Lautaparketti Paneli Paneli Paneli
ASK Laatta Paneli Maalattu Kalustevälissä laatta Paneli
KYL Muovimatto Maalattu Aaltoalumiinilevy
KHH Finflex-muovilaatta Paneli Maalattu
Käytävä Lautaparketti Maalattu Maalattu Maalattu
Porras Korkki Roiskatasoite Maalattu



PINTAMATERIAALILUETTELO ASUNTO: A3 
1.KERROS
HUONE LATTIA KATTO SEINÄ 1 SEINÄ 2 SEINÄ 3 KOTELOT/HORMIT HUOMAUTUKSIA
K Laatta Maalattu Maalattu Kalustevälissä laatta
OH Lautaparketti Roiskatasoite Tapetti Paneli (K:n/TK:n vast) Ikkunaseinät maalattu Tapetti
WC 1 Muovimatto Maalattu Maalattu Altaan taustassa laatta
WC 2 Laatta Paneli Laatta
TK Laatta Paneli Maalattu Paneli (WC:n seinä)
AH 1 Laminaatti Roiskatasoite Tapetti Ikkunaseinät maalattu
AH 2 Lautaparketti Roiskatasoite Tapetti Ikkunaseinät maalattu
AH 4 Laminaatti Roiskatasoite Tapetti Ikkunaseinät maalattu
AH 3 Lautaparketti Roiskatasoite Tapetti Ikkunaseinät maalattu Tapetti
POHJAKERROS
HUONE LATTIA KATTO SEINÄ 1 SEINÄ 2 SEINÄ 3 KOTELOT/HORMIT HUOMAUTUKSIA
ET Laatta Roiskatasoite Maalattu
KH Laatta Paneli Laatta  
LÖ Laatta Paneli Paneli Tiili (kiukaan kohd.)
TK Laatta Roiskatasoite Maalattu
VH Lautaparketti Paneli Paneli
WC Laatta Paneli Maalattu Altaan taustassa laatta
VAR 1 Muovilaatta Paneli Puolipaneli Yläosa maalattu Ulkoseinä maalattu
VAR 2 Maalattu Maalattu Maalattu Maalattu
TKH Lautaparketti Paneli Paneli Paneli
ASK 1 Muovilaatta Maalattu Puolipaneli Yläosa maalattu Ikkunaseinät maalattu
ASK 2 Lautaparketti Paneli Paneli Paneli
KYL Maalattu Kovalevy Kovalevy
Porras Laatta Roiskatasoite Maalattu



PINTAMATERIAALILUETTELO ASUNTO: A4 
1.KERROS
HUONE LATTIA KATTO SEINÄ 1 SEINÄ 2 SEINÄ 3 KOTELOT/HORMIT HUOMAUTUKSIA
K Laatta Maalattu Maalattu Kalustevälissä laatta
OH Muovimatto Roiskatasoite Tapetti Kantava välis. maalattu Ikkunaseinät maalattu
WC Muovimatto Maalattu Laatta (h= 210) Yläosa maalattu
TK Laatta Roiskatasoite Maalattu
AH 1 Muovimatto Roiskatasoite Tapetti Ikkunaseinät maalattu
AH 2 Muovimatto Roiskatasoite Tapetti Kantava välis. maalattu Ikkunaseinät maalattu
AH 3 Muovimatto Roiskatasoite Tapetti Ikkunaseinät maalattu Tapetti
AH 4 Muovimatto Roiskatasoite Tapetti Ikkunaseinät maalattu Maalattu
VH 1 Muovimatto Roiskatasoite Maalattu
VH 2 Muovimatto Maalattu Maalattu
POHJAKERROS
HUONE LATTIA KATTO SEINÄ 1 SEINÄ 2 SEINÄ 3 KOTELOT/HORMIT HUOMAUTUKSIA
ET Finflex-muovilaatta Roiskatasoite Maalattu
KH Ei pinn. (betoni) Maalattu Maalattu Laatta (suihkuseinä)
LÖ Ei pinn. (betoni) Paneli Paneli Tiili (kiukaan kohd.)
TK Finflex-muovilaatta Roiskatasoite Maalattu
WC Muovimatto Maalattu Maalattu Altaan taustassa laatta
VAR 1 Ei pinn. (betoni) Ei pinn. (styrox) Ei pinn. (betoni) Min.villa 50 mm (osa seinistä) Lattiasta osa kalliota
VAR 2 Ei pinn. (betoni) Ei pinn. (betoni) Ei pinn. (betoni)  (h= vaihteleva)
TKH Maalattu Roiskatasoite Maalattu Maalattu
Tal.kell. Ei pinn. (betoni) Kovalevy Kovalevy
Porras Finflex-muovilaatta Roiskatasoite Maalattu



PINTAMATERIAALILUETTELO ASUNTO: B1 
1.KERROS

HUONE LATTIA KATTO SEINÄ 1 SEINÄ 2 SEINÄ 3 
KOTELOT/
HORMIT HUOMAUTUKSIA

K Laatta Maalattu Maalattu Kalustevälissä laatta
OH Parketti Roiskatasoite Tapetti Ikkunaseinät maalattu Tapetti
WC Laatta Maalattu Laatta (h= 150) Yläosa lasikuitutapetti
TK Laatta Maalattu Tapetti Tapetti
AH 1 Muovimatto Roiskatasoite Tapetti Ikkunaseinät maalattu
AH 2 Parketti Roiskatasoite Tapetti
AH 3 Muovimatto Roiskatasoite Tapetti Ikkunaseinät maalattu Tapetti
AH 4 Muovimatto Roiskatasoite Tapetti Ikkunaseinät maalattu

POHJAKERROS

HUONE LATTIA KATTO SEINÄ 1 SEINÄ 2 SEINÄ 3 
KOTELOT/
HORMIT HUOMAUTUKSIA

KH Laatta Maalattu Maalattu Laatta (suihkunurkka) Laatta (ammenurkka) Paneli
LÖ Maalattu Paneli Paneli
TK Finflex-muovilaatta Roiskatasoite Maalattu
WC Laatta Maalattu Laatta Maalattu
Allasos. Laatta Harvalauta Laatta (allas+550 lattiaYläosa maalattu Paneli (väliosa)
VAR 1 Finflex-muovilaatta Maalattu Maalattu Maalattu
VAR 2 Neulehuopamatto Ei pinn. (Styrox) Säkkikangas Maalattu (ulkoseinä) Puuritilä Kallio vuorattu monimuot. 
VAR 3 Maalattu Maalattu Maalattu rak.levykotelolla
TKH Muovimatto Harvalauta Tapetti (pääty) Paneli Maalattu
ASK Muovimatto Maalattu Tapetti Maalattu
PU Laatta Maalattu Tapetti
Tal.kell. Muovimatto Aaltoalumiinilevy Aaltoalumiinilevy
Käytävä Finflex-muovilaatta Roiskatasoite Tapetti
Porras Finflex-muovilaatta Roiskatasoite Maalattu



PINTAMATERIAALILUETTELO ASUNTO: B2 
1.KERROS
HUONE LATTIA KATTO SEINÄ 1 SEINÄ 2 SEINÄ 3 KOTELOT/HORMIT HUOMAUTUKSIA
K Muovimatto Maalattu Maalattu Kalustevälissä laatta
OH Lautaparketti Roiskatasoite Tapetti Ikkunaseinät maalattu Tapetti
WC 1 Muovimatto Maalattu Maalattu Altaan taustassa laatta Maalattu
WC 2 Muovimatto Maalattu Laatta (h= 210) Yläosa maalattu
TK Laatta Roiskatasoite Maalattu
AH 1 Lautaparketti Roiskatasoite Tapetti Ikkunaseinät maalattu Tapetti
AH 2 Lautaparketti Roiskatasoite Tapetti Ikkunaseinät maalattu
AH 3 Lautaparketti Roiskatasoite Tapetti Ikkunaseinät maalattu Tapetti
AH 4 Lautaparketti Roiskatasoite Tapetti Ikkunaseinät maalattu
VH Muovimatto Roiskatasoite Maalattu
POHJAKERROS
HUONE LATTIA KATTO SEINÄ 1 SEINÄ 2 SEINÄ 3 KOTELOT/HORMIT HUOMAUTUKSIA
ET Muovimatto Roiskatasoite Maalattu Maalattu
KH Laatta Paneli Laatta  Paneli (ulkoseinä)
LÖ Laatta Paneli Paneli Tiili (kiukaan kohd.)
TK Muovimatto Roiskatasoite Maalattu
VH Muovimatto Maalattu Maalattu Maalattu
VAR Maalattu Maalattu Maalattu
ASK 1 Muovimatto Roiskatasoite Tapetti Maalattu (portaan seinä)
ASK 2 Muovimatto Roiskatasoite Tapetti Ikkunaseinä maalattu
ASK 3 Muovimatto Roiskatasoite Maalattu
PU Muovimatto Roiskatasoite Maalattu Paneli (ulkoseinä) Maalattu
Tal.kell. Muovimatto Aaltoalumiinilevy Aaltoalumiinilevy
Siiv. Muovimatto Maalattu Maalattu Altaan taustassa laatta Maalattu
Porras Finflex-muovilaatta Roiskatasoite Maalattu



PINTAMATERIAALILUETTELO ASUNTO: B3 
1.KERROS
HUONE LATTIA KATTO SEINÄ 1 SEINÄ 2 SEINÄ 3 KOTELOT/HORMIT HUOMAUTUKSIA
K Linoleum Maalattu Maalattu Kalustevälissä laatta
OH Lautaparketti Roiskatasoite Tapetti Ikkunaseinät maalattu Tapetti/maalattu
WC 1 Laatta Maalattu+rimoitus Laatta (h= 1400) Yläosa maalattu Kuten seinät
WC 2 Laatta Maalattu+rimoitus Laatta (h= 2100) Yläosa maalattu
TK Linoleum Roiskatasoite Maalattu
ET Linoleum Roiskatasoite Maalattu Maalattu
AH 1 Lautaparketti Roiskatasoite Tapetti Ikkunaseinät maalattu
AH 2 Lautaparketti Roiskatasoite Tapetti Ikkunaseinät maalattu
AH 3 Lautaparketti Roiskatasoite Tapetti Ikkunaseinät maalattu Tapetti
AH 4 Linoleum Roiskatasoite Tapetti Ikkunaseinät maalattu Tapetti
POHJAKERROS
HUONE LATTIA KATTO SEINÄ 1 SEINÄ 2 SEINÄ 3 KOTELOT/HORMIT HUOMAUTUKSIA
ET Linoleum Roiskatasoite Maalattu Maalattu
KH Laatta Maalattu Laatta (h= 2000) Yläosa maalattu
LÖ Laatta Paneli Paneli Tiili (kiukaan kohd.)
TK Linoleum Roiskatasoite Maalattu
WC Muovimatto Maalattu Maalattu Altaan taustassa laatta Maalattu
VAR 1 Maalattu Maalattu Maalattu Maalattu
VAR 2 Muovilaatta Maalattu Maalattu
TKH Linoleum Roiskatasoite Paneli Maalattu (päätyseinä) Maalattu/Paneli
ASK 1 Linoleum Roiskatasoite Maalattu
ASK 2 Linoleum Roiskatasoite Maalattu Maalattu
Tal.kell. Maalattu Kovalevy Kovalevy
KHH Laatta Roiskatasoite Maalattu Maalattu
Porras Muovilaatta Roiskatasoite Maalattu



PINTAMATERIAALILUETTELO ASUNTO: C1 
1.KERROS
HUONE LATTIA KATTO SEINÄ 1 SEINÄ 2 SEINÄ 3 KOTELOT/HORMIT HUOMAUTUKSIA
K Muovimatto Maalattu Maalattu Kalustevälissä laatta
OH Lautaparketti Roiskatasoite Maalattu Tapetti (pääty) Maalattu
WC 1 Muovimatto Maalattu Maalattu Altaan taustassa laatta
WC 2 Laatta (mosaiikki) Maalattu Laatta (h= 2100) Yläosa maalattu
TK Laatta Roiskatasoite Maalattu
ET Laatta Roiskatasoite Maalattu
AH 1 Lautaparketti Roiskatasoite Maalattu Tapetti (pääty)
AH 2 Muovimatto Roiskatasoite Tapetti Ikkunaseinät maalattu
AH 3 Muovimatto Roiskatasoite Tapetti Ikkunaseinät maalattu Tapetti/maalattu
AH 4 Lautaparketti Roiskatasoite Tapetti Ikkunaseinät maalattu
POHJAKERROS
HUONE LATTIA KATTO SEINÄ 1 SEINÄ 2 SEINÄ 3 KOTELOT/HORMIT HUOMAUTUKSIA
ET Ponttilauta Roiskatasoite Maalattu Tapetti (pääty)
KH Laatta Paneli Laatta  
LÖ Laatta Paneli Paneli Tiili (kiukaan kohd.)
TK Finflex-muovilaatta Roiskatasoite Maalattu
VH Maalattu Roiskatasoite Maalattu
WC Muovimatto Maalattu Maalattu Laatta (allasseinä,h= 1500) 
VAR 1 Maalattu Maalattu Maalattu
VAR 2 Maalattu Roiskatasoite Maalattu
TKH Ponttilauta Maalattu/koristerimat Maalattu+harval. Maalattu+harvalauta Takan edusta laatoitettu
ASK Finflex-muovilaatta Roiskatasoite Tapetti Maalattu (ikk.-+oviseinä)
Tal.kell. Muovimatto Aaltoalumiinilevy Aaltoalumiinilevy
KHH Laatta Roiskatas.+sin.maali Maalattu+harval.
Porras Lautaparketti Roiskatasoite Maalattu



PINTAMATERIAALILUETTELO ASUNTO: C2
1.KERROS

HUONE LATTIA KATTO SEINÄ 1 SEINÄ 2 SEINÄ 3 
KOTELOT/
HORMIT HUOMAUTUKSIA

K Muovimatto Maalattu Maalattu Kalustevälissä laatta
OH Lautaparketti Roiskatasoite Tapetti Ikkunaseinät maalattu
WC 1 Laatta Maalattu Laatta (h= 150) Yläosa maalattu
WC 2 Laatta Maalattu Laatta (h= 210) Yläosa maalattu
TK Lautaparketti Roiskatasoite Maalattu
ET Lautaparketti Roiskatasoite Tapetti Maalattu (VH:n kohd.) Maalattu
AH 1 Lautaparketti Roiskatasoite Tapetti Ikkunaseinät maalattu
AH 2 Lautaparketti Roiskatasoite Tapetti Ikkunaseinät maalattu
AH 3 Lautaparketti Roiskatasoite Tapetti Ikkunaseinät maalattu Tapetti
AH 4 Lautaparketti Roiskatasoite Tapetti Ikkunaseinät maalattu
POHJAKERROS

HUONE LATTIA KATTO SEINÄ 1 SEINÄ 2 SEINÄ 3 
KOTELOT/
HORMIT HUOMAUTUKSIA

ET Lautaparketti Harvalauta (al.lask) Maalattu Maalattu Roiskatasoite portaan edessä
KH Laatta Paneli Tapetti Laatta (suihkunurkka+hanan alla)
LÖ Laatta Paneli Paneli Tiili (kiukaan kohd.)
TK Lautaparketti Roiskatasoite Maalattu
VH 1 Muovimatto Maalattu Maalattu Maalattu
VH 2 Maalattu Maalattu Maalattu
VH 3 Maalattu Maalattu Maalattu
VAR 1 Maalattu Maalattu Maalattu
VAR 2 Maalattu Maalattu Maalattu
TKH Finflex-muovilaatta Maalattu Maalattu
ASK 1 Muovimatto Maalattu Maalattu
ASK 2 Muovimatto Maalattu Tapetti Harvalauta
ASK 3 Muovimatto Maalattu Maalattu
Tal.kell. Maalattu Kovalevy Kovalevy
Porras Lautaparketti Roiskatasoite Tapetti Maalattu



PINTAMATERIAALILUETTELO ASUNTO: C3 
1.KERROS
HUONE LATTIA KATTO SEINÄ 1 SEINÄ 2 SEINÄ 3 KOTELOT/HORMIT HUOMAUTUKSIA
K Korkki Paneli Tapetti Kalustevälissä laatta Ikkunaseinät maalattu
OH Lautaparketti Roiskatasoite Tapetti Ikkunaseinät maalattu Maalattu
WC 1 Muovimatto Maalattu Maalattu Altaan taustassa laatta
WC 2 Muovimatto Maalattu Laatta (h= 210) Yläosa maalattu
TK Laatta Maalattu Maalattu
AH 1 Lautaparketti Roiskatasoite Tapetti Ikkunaseinät maalattu
AH 2 Lautaparketti Roiskatasoite Tapetti Ikkunaseinät maalattu Maalattu
AH 3 Lautaparketti Roiskatasoite Tapetti Ikkunaseinät maalattu Tapetti
AH 4 Lautaparketti Roiskatasoite Tapetti Ikkunaseinät maalattu Maalattu
POHJAKERROS
HUONE LATTIA KATTO SEINÄ 1 SEINÄ 2 SEINÄ 3 KOTELOT/HORMIT HUOMAUTUKSIA
KH Laatta Paneli Laatta  
LÖ Laatta Paneli Paneli Tiili (kiukaan kohd.)
TK Finflex-muovilaatta Roiskatasoite Maalattu
VH 1 Maalattu Maalattu Maalattu
VH 2 Ponttilauta Kovalevy Kovalevy
VAR 1 Maalattu Maalattu Maalattu
VAR 2 Ponttilauta Ei pinn. (Styrox) Kovalevy Maalattu/Betoni
TKH Ponttilauta Harvalauta Maalattu Maalattu
ASK Muovimatto Roiskatasoite Maalattu Maalattu
PU Ponttilauta Paneli Paneli Maalattu
KYL Ponttilauta Kovalevy Kovalevy
Käytävä Ponttilauta Paneli Paneli Maalattu
Porras Lautaparketti Roiskatasoite Maalattu
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LIITE 6 1(2)

ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO Laatinut: Kalle Kemppainen

ID Nimike Määrä
Mat.
Yks.

Mat.
€/yks

Mat.
€ yht.

Työ 
€/yks

Työ 
yht

Kok.
hinta

Putkit. 
NH/yks 
sis. pur.

Putkit.
NH

Asuntokohtaiset kustannukset, viemärit 0 0
1200 Viemäriputki, muovi 160 15 m 14 210 5,247 78,71 288,7 0,4485 0,3
1201 Muovi 160, kulma 45 2 kpl 15 30 0 0 30 0
1202 Muovi T-haara,160/160 - 45 0 kpl 0 0 0 0 0
1203 Muovi T-haara,160/110 - 45 2 kpl 25 50 0 0 50 0
1204 Muovi T-haara,160/75 - 45 2 kpl 23 46 0 0 46 0
1205 Muovi Supistus 160/110 1 kpl 10 10 0 0 10 0
1211 Viemäriputki, muovi 110 24 m 8 192 4,898 117,5 309,5 0,4186 0,28
1212 Muovi 110, kulma 45 26 kpl 5,5 143 0 0 143 0
1213 Muovi T-haara 110/110 - 45 3 kpl 11 33 0 0 33 0
1214 Muovi T-haara 110/75 - 45 4 kpl 8 32 0 0 32 0
1215 Muovi Supistus 110/75 3 kpl 4 12 0 0 12 0
1221 Viemäriputki, muovi 75 4 m 7 28 4,373 17,49 45,49 0,37375 0,25
1222 Muovi 75, kulma 45 20 kpl 3,5 70 0 0 70 0
1223 Muovi T-haara 75/75 - 45 0 kpl 6,5 0 0 0 0 0
1311 Puhdistusyhde 4 kpl 14 56 0 0 56 0
1312 Lattiakaivo,pystymalli 75/150 2 kpl 14 28 0 0 28 0
1313 Kuivakaivo 32/150 1 kpl 9 9 0 0 9 0
1314 Vesilukko, 2-os pesualtaalle 1 kpl 22 22 10,49 10,49 32,49 0,897 0,6
1315 Vesilukko, tavallinen 3 kpl 12 36 8,746 26,24 62,24 0,7475 0,5
1411 Tuuletusputken eriste 5 m 7 35 2,2 11 46 0
1412 Viemäreiden kannakkeet 17 kpl 5 85 0 0 85 0
1511 Pohjaviemärin kaivanto+täyttö 15 m 5 75 100 1500 1575 0
1512 Timanttiporaus 8 kpl 0 33 264 264 0
1513 Märkätilojen vesieristys 70 m2 5 350 10 700 1050 0
1514 Märkätilojen laatoitus 70 m2 30 2100 30 2100 4200 0
1515 Porareikien paikkavalut 8 kpl 5 40 20 160 200 0
1516 Pesukoneen poistojen roiloukset 2 kpl 0 15 30 30 0
1517 Pesukoneen poistojen paikkaukset 2 kpl 1 2 15 30 32 0
1518 Purkutyöt 60 tth 0 15 900 900 0
1519 Alakerran viemäreiden roilot 6 m 0 25 150 150 0
1520 Roilojen paikkavalut 6 m 10 60 10 60 120 0
1521 Kellaritilojen lattiapinn. (parketti) 100 m2 20 2000 4,5 450 2450 0

Asuntokohtaiset kustannukset, vesijohdot
2111 Vesijohto,kromattu kupari 10 6 m 16 96 6,997 41,98 138 0,598 0,4
2112 Vesijohto,kromattu kupari 15 32 m 20 640 6,997 223,9 863,9 0,598 0,4
2113 Vesijohto,kupari 22 24 m 6 144 6,647 159,5 303,5 0,5681 0,38
2114 Vesijohto,kupari 28 35 m 8 280 7,521 263,2 543,2 0,64285 0,43
2115 Vesijohto,kupari 35 25 m 15 375 7,521 188 563 0,64285 0,43
2116 Vesijohto,kupari 48 11 m 20 220 8,746 96,2 316,2 0,7475 0,5
2211 WC:n allassekoittaja+bide 3 kpl 120 360 15,74 47,23 407,2 1,3455 0,9
2212 Keittiön allassekoittaja 1 kpl 140 140 10,49 10,49 150,5 0,897 0,6
2213 Suihkusekoittaja 2 kpl 100 200 12,24 24,49 224,5 1,0465 0,7
2214 Vesiposti 1 kpl 50 50 10,49 10,49 60,49 0,897 0,6
2311 LV-putken eriste 45 m 3 135 0,933 41,98 177 0,3588 0,24
2312 KV-putken eriste 45 m 3 135 0,933 41,98 177 0,3588 0,24
2313 Vesijohtojen kannakkeet 70 kpl 5 350 0 0 350 0
2314 Vesijohtojen sulkuventtiilit 4 kpl 8 32 0 0 32 0
2315 Kiintopiste 1 kpl 10 10 17,49 17,49 27,49 1,495 1
2316 Lämpöjohtojen linjaventtiilit 4 kpl 20 80 17,49 69,97 150 1,495 1
2411 Vaakahormit kellarin katossa 25 m 2 50 15 375 425
2412 Pystyhormien aukaisu ja paikkaus 4 kpl 10 40 100 400 440
2413 Lattioiden ym. suojaukset 100 m2 0,8 80 1 100 180
2414 Loppusiivous 8 h 0 20 160 160



LIITE 6 2(2)

Koko kiinteistön
yhteiset kustannukset Määrä

Mat.
Yks.

Mat.
€/yks

Mat.
€ yht.

Mat.
kust/
as

Työ 
€/yks

Työ 
yht

Kok.
hinta

Työ
kust/
as

Kok.
kust/
as

Vesijohdot
3000 Yhteiset kustannukset 0 0 0 0
3111 Vesimittari 2 kpl 600 1200 120 50 100 1300 10 130
3112 Vesijohdot lämmönjako - asunnot 35 m 70 2450 245 6 210 2660 21 266
3121 Kaivutyö 24 h 0 0 50 1200 1200 120 120
3122 Putkenympäryshiekka 2 kuor. 100 200 20 80 160 360 16 36
3131 Työnjohtokustannus 100 h 0 30 3000 3000 300
3132 Suunnittelukustannus 1 kpl 0 1000 1000 1000 100

Viemärit 0 0
3211 Viemärit asunnot - tark.kaivo 3 kpl 30 90 9 15 45 135 4,5 13,5
3212 Viemärien kaivutyö 8 h 0 0 50 400 400 40 40
3213 Viemärin ympäryshiekka 1 kuor. 100 100 10 80 80 180 8 18
3221 Työnjohtokustannus 200 h 0 30 6000 6000 600 600
3222 Suunnittelukustannus 1 kpl 0 1000 1000 1000 100 100

4000 Dakki-menetelmä 1 kpl 60000 60000 60000 6000 6000

KOOSTE

Pelkkien vesijohtojen uusiminen
Materiaalikustannukset yht. ALV 0% 3802 euroa
Materiaalien kate yms. 10 % 380 euroa
Materiaalit yhteensä ALV 22% 5102 euroa
Työkustannukset yhteensä ALV 0% 2839 euroa
Yleiskustannuslisä 12 % 341 euroa
Sosiaalikulut yms. 30 % 852 euroa
Vuosilomalisä 14 % 397 euroa
Kate 10 % 284 euroa
Lopullinen työkustannus ALV 22% 5750 euroa
YHTEENSÄ 10852 euroa

Vesijohtojen ja viemärien uusiminen
Materiaalikustannukset yht. ALV 0% 9575 euroa
Materiaalien kate yms. 10 % 958 euroa
Materiaalit yhteensä ALV 22% 12850 euroa
Työkustannukset yhteensä ALV 0% 10197 euroa
Yleiskustannuslisä 12 % 1224 euroa
Sosiaalikulut yms. 30 % 3059 euroa
Vuosilomalisä 14 % 1428 euroa
Kate 10 % 1020 euroa
Lopullinen työkustannus ALV 22% 20651 euroa
YHTEENSÄ 33501 euroa

Vesijohtojen uusiminen+Dakki-menetelmä
Materiaalikustannukset yht. ALV 0% 3802 euroa
Materiaalien kate yms. 10 % 380 euroa
Materiaalit yhteensä ALV 22% 5102 euroa
Työkustannukset yhteensä ALV 0% 2839 euroa
Yleiskustannuslisä 12 % 341 euroa
Sosiaalikulut yms. 30 % 852 euroa
Vuosilomalisä 14 % 397 euroa
Kate 10 % 284 euroa
Dakki-menetelmä ALV 22% 6000 euroa
Lopullinen työkustannus ALV 22% 11750 euroa
YHTEENSÄ 16852 euroa
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ALUSTAVAT AIKATAULUT 
 
 
 

4 SIVUA 



Aikataulu: Pelkkien vesijohtojen uusiminen Viikko 1 Viikko 2 Viikko 3 Viikko 4 Viikko 5 Viikko 6
Työvaihe Ma Ti Ke To Pe Ma Ti Ke To Pe Ma Ti Ke To Pe Ma Ti Ke To Pe Ma Ti Ke To Pe Ma Ti Ke
Talo B
Ulkojohtojen aukikaivuut
Suojaukset talo B
Lämmönjako - talo B, runkolinjan uusiminen
Uuden runkolinjan rakentaminen talo B
Vanhojen hajotusten purku asunto kerrallaan
Uusien hajotusten rakent. asunto kerrallaan
Vanhan runkolinjan purku talo B
Siivous talo B
Talo C
Suojaukset talo C
talo B - talo C runkolinjan uusiminen
Uuden runkolinjan rakentaminen talo C
Vanhojen hajotusten purku asunto kerrallaan
Uusien hajotusten rakent. asunto kerrallaan
Vanhan runkolinjan purku talo C
Siivous talo C
Talo A
Suojaukset talo A
talo B - talo A runkolinjan uusiminen
Uuden runkolinjan rakentaminen talo A
Vanhojen hajotusten purku asunto kerrallaan
Uusien hajotusten rakent. asunto kerrallaan
Vanhan runkolinjan purku talo A
Siivous talo A
Ulkojohtojen kaivantojen täytöt

Jos urakoitsijan resurssit pienet
Jos urakoitsijan resurssit suuremmat



Aikataulu: Viemärit ja vesijohdot Viikko 1 Viikko 2 Viikko 3 Viikko 4 Viikko 5 Viikko 6 Viikko 7 Viikko 8 Viikko 
Työvaihe Ma Ti Ke To Pe Ma Ti Ke To Pe Ma Ti Ke To Pe Ma Ti Ke To Pe Ma Ti Ke To Pe Ma Ti Ke To Pe Ma Ti Ke To Pe Ma Ti Ke To Pe Ma Ti
Talo B
Ulkojohtojen aukikaivuut, kaikki talot
Suojaukset
Kalusteiden purku 
Pohjaviemärin kaivanto
Lämmönjako - talo B, runkolinjan uusiminen
Asbestityöt
Uuden runkolinjan rakentaminen 
Roilot lattiaan uusille viemäreille
Uuden pohjaviemärin rakentaminen
Timanttiporaukset
Vanhojen vj.+viem.hajotusten purku asunto kerrallaan
Uusien vj.+viem.hajotusten rakent. asunto kerrallaan
Reikien ja roilojen paikkavalut
Vanhan runkolinjan+pohjaviemärin purku 
Märkätilojen vesieristykset
Pinnoitustyöt ja viimeistelytyöt
Kalusteasennukset ja varustelut
Siivous
Talo C
Suojaukset
Kalusteiden purku 
Pohjaviemärin kaivanto
talo B - talo C, runkolinjan uusiminen
Asbestityöt
Uuden runkolinjan rakentaminen 
Roilot lattiaan uusille viemäreille
Uuden pohjaviemärin rakentaminen
Timanttiporaukset
Vanhojen vj.+viem.hajotusten purku asunto kerrallaan
Uusien vj.+viem.hajotusten rakent. asunto kerrallaan
Reikien ja roilojen paikkavalut
Vanhan runkolinjan+pohjaviemärin purku 
Märkätilojen vesieristykset
Pinnoitustyöt ja viimeistelytyöt
Kalusteasennukset ja varustelut
Siivous
Talo A
Suojaukset
Kalusteiden purku 
Pohjaviemärin kaivanto
talo B - talo A, runkolinjan uusiminen
Asbestityöt
Uuden runkolinjan rakentaminen 
Roilot lattiaan uusille viemäreille
Uuden pohjaviemärin rakentaminen
Timanttiporaukset
Vanhojen vj.+viem.hajotusten purku asunto kerrallaan
Uusien vj.+viem.hajotusten rakent. asunto kerrallaan
Reikien ja roilojen paikkavalut
Vanhan runkolinjan+pohjaviemärin purku 
Märkätilojen vesieristykset
Pinnoitustyöt ja viimeistelytyöt
Kalusteasennukset ja varustelut
Siivous
Ulkojohtojen kaivantojen täytöt, kaikki talot



Aikataulu: Viemärit ja vesijohdot
Työvaihe
Talo B
Ulkojohtojen aukikaivuut, kaikki talot
Suojaukset
Kalusteiden purku 
Pohjaviemärin kaivanto
Lämmönjako - talo B, runkolinjan uusiminen
Asbestityöt
Uuden runkolinjan rakentaminen 
Roilot lattiaan uusille viemäreille
Uuden pohjaviemärin rakentaminen
Timanttiporaukset
Vanhojen vj.+viem.hajotusten purku asunto kerrallaan
Uusien vj.+viem.hajotusten rakent. asunto kerrallaan
Reikien ja roilojen paikkavalut
Vanhan runkolinjan+pohjaviemärin purku 
Märkätilojen vesieristykset
Pinnoitustyöt ja viimeistelytyöt
Kalusteasennukset ja varustelut
Siivous
Talo C
Suojaukset
Kalusteiden purku 
Pohjaviemärin kaivanto
talo B - talo C, runkolinjan uusiminen
Asbestityöt
Uuden runkolinjan rakentaminen 
Roilot lattiaan uusille viemäreille
Uuden pohjaviemärin rakentaminen
Timanttiporaukset
Vanhojen vj.+viem.hajotusten purku asunto kerrallaan
Uusien vj.+viem.hajotusten rakent. asunto kerrallaan
Reikien ja roilojen paikkavalut
Vanhan runkolinjan+pohjaviemärin purku 
Märkätilojen vesieristykset
Pinnoitustyöt ja viimeistelytyöt
Kalusteasennukset ja varustelut
Siivous
Talo A
Suojaukset
Kalusteiden purku 
Pohjaviemärin kaivanto
talo B - talo A, runkolinjan uusiminen
Asbestityöt
Uuden runkolinjan rakentaminen 
Roilot lattiaan uusille viemäreille
Uuden pohjaviemärin rakentaminen
Timanttiporaukset
Vanhojen vj.+viem.hajotusten purku asunto kerrallaan
Uusien vj.+viem.hajotusten rakent. asunto kerrallaan
Reikien ja roilojen paikkavalut
Vanhan runkolinjan+pohjaviemärin purku 
Märkätilojen vesieristykset
Pinnoitustyöt ja viimeistelytyöt
Kalusteasennukset ja varustelut
Siivous
Ulkojohtojen kaivantojen täytöt, kaikki talot

9 Viikko 10 Viikko 11 Viikko 12 Viikko 13 Viikko 14 Viikko 15 Viikko 16 Viikko 17
Ke To Pe Ma Ti Ke To Pe Ma Ti Ke To Pe Ma Ti Ke To Pe Ma Ti Ke To Pe Ma Ti Ke To Pe Ma Ti Ke To Pe Ma Ti Ke To Pe Ma Ti To Pe



Aikataulu: Vesijohtojen uusiminen+Dakki Viikko 1 Viikko 2 Viikko 3 Viikko 4 Viikko 5 Viikko 6 Viikko 7 Viikko 8
Työvaihe Ma Ti Ke To Pe Ma Ti Ke To Pe Ma Ti Ke To Pe Ma Ti Ke To Pe Ma Ti Ke To Pe Ma Ti Ke To Pe Ma Ti Ke To Pe Ma Ti
Talo B
Ulkojohtojen aukikaivuut
Suojaukset talo B
Kalusteiden purku talo B
Lämmönjako - talo B, runkolinjan uusiminen
Viemärien puhdistus, kuvaus ja kuivaus, talo B
Uuden runkolinjan rakentaminen talo B
Viemärien pinnoitus ja kuvaus talo B
Vanhojen hajotusten purku asunto kerrallaan
Uusien hajotusten rakent. asunto kerrallaan
Kalusteiden asennus talo B
Vanhan runkolinjan purku talo B
Siivous talo B
Talo C
Suojaukset talo C
Kalusteiden purku talo C
talo B - talo C runkolinjan uusiminen
Viemärien puhdistus, kuvaus ja kuivaus, talo C
Uuden runkolinjan rakentaminen talo C
Viemärien pinnoitus ja kuvaus talo C
Vanhojen hajotusten purku asunto kerrallaan
Uusien hajotusten rakent. asunto kerrallaan
Kalusteiden asennus talo C
Vanhan runkolinjan purku talo C
Siivous talo C
Talo A
Suojaukset talo A
Kalusteiden purku talo A
talo B - talo A runkolinjan uusiminen
Viemärien puhdistus, kuvaus ja kuivaus, talo A
Uuden runkolinjan rakentaminen talo A
Viemärien pinnoitus ja kuvaus talo A
Vanhojen hajotusten purku asunto kerrallaan
Uusien hajotusten rakent. asunto kerrallaan
Kalusteiden asennus talo A
Vanhan runkolinjan purku talo A
Siivous talo A
Ulkojohtojen kaivantojen täytöt
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VAIHTOEHTOISTEN TOTEUTUSMUOTOJEN VERTAILU 
 
PELKKIEN VESIJOHTOJEN UUSIMINEN 
 
Kustannusarvio:  12 000 € /asunto 
Aikamääreitä: 
- kokonaiskesto  5-6 viikkoa 
- vedet poikki  Vain muutaman tunnin katkoksia päiväsaikaan  
- viemärit pois käytöstä Ei ollenkaan 
- työaika/asunto  n. 2 viikkoa 
 
Saavutettavat iät: 
Vesijohtojen ikä:  n. 30 vuotta 
Viemäreiden ikä:  n. 10 vuotta 
 
VESIJOHTOJEN JA VIEMÄRIEN UUSIMINEN  
 
Kustannusarvio:  35 000 € /asunto (ilman ulkoviemäreitä ja kaivoja) 
Aikamääreitä: 
- kokonaiskesto  15-18 viikkoa 
- vedet poikki  n. 2-3 viikkoa/asunto + lyhyempiä pätkiä* 
- viemärit pois käytöstä n. 2-3 viikkoa/asunto  
- työaika/asunto  n. 5 viikkoa 
 
Saavutettavat iät: 
Vesijohtojen ikä:  n. 30 vuotta 
Viemäreiden ikä:  n. 50 vuotta 
 
VESIJOHTOJEN UUSIMINEN JA VIEMÄRIEN PINNOITUS DAKKI - 
MENETELMÄLLÄ 
 
Kustannusarvio:  18 000 € /asunto 
Aikamääreitä: 
- kokonaiskesto  5-8 viikkoa 
- vedet poikki  n. viikon/asunto + lyhyempiä pätkiä* 
- viemärit pois käytöstä n. viikon/asunto 
- työaika/asunto  n. 2 viikkoa 
 
Saavutettavat iät: 
Vesijohtojen ikä:  n. 30 vuotta 
Viemäreiden ikä:  yli 15 vuotta 
 
*mahdollisesti voidaan järjestää johonkin vesipisteeseen kylmä vesi lähes koko ajaksi, mutta 
ilman viemärin käyttöä. (esim. kahvin keittoa tms. varten) 
 
JOS TEHDÄÄN VESIJOHTOJEN UUSIMINEN JA DAKKI-PINNOITUS ERI AIKAAN, 
TYÖAIKA/ASUNTO PITENEE N. 3 VIIKKOON, MUTTA VESIKATKOKSET JÄÄVÄT 
YHTÄ VÄHÄISIKSI, KUIN PELKÄSSÄ VESIJOHTOREMONTISSA. TÄLLÖIN 
VIEMÄRIT OLISIVAT POIKKI N. VIIKON. 
 
Huom!! Kaikki em. ajat ja kustannukset ovat VAIN ARVIOITA! Hintoihin vaikuttaa 
oleellisesti myös asukkaiden valitsemat pintamateriaalit. 
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TIEDOTE 

 
ASUNTO OY PELTOLAMMIN PIENTALOT,  
PÄHKINÄMÄENKATU 1:N ASUKKAILLE 

 
KOSKEE KIINTEISTÖN SUUNNITTEILLA OLEVAA  

PUTKIREMONTTIA 
 
Yhtiön hallitus on sopinut insinöörityön teettämisestä liittyen kiinteistön suunnitteilla 
olevaan putkiremonttiin. Insinöörityön tekijä Kalle Kemppainen opiskelee Tampe-
reen Ammattikorkeakoulussa rakennusinsinööriksi. 
 
Tutkimustyön tavoitteena on selvittää asukkaiden näkemyksiä remontista sekä päivit-
tää asuntojen pohjapiirustukset sähköiseen muotoon selkeyttämään nykytilannetta ja 
helpottamaan putkiremontin suunnittelua. Lisäksi asunnoista laaditaan huonekortit 
(pintamateriaaliselvitykset).  
 
Tutkimustyön yhteydessä Kalle Kemppainen tulee tekemään asukaskäyntejä  
(2 kpl/asunto), joiden aikana asukkaiden läsnäolo on välttämätöntä.  
Asukaskäyntien sisältö on seuraava: 
 
1) käynti: (Varattava aika 2-3 tuntia)   

- Suoritetaan mittaukset pohjapiirrosten tekemistä varten 
- Kirjataan ylös huoneiden pintamateriaalit huonekortteja varten  
- Kemppainen käy yhdessä asukkaiden kanssa läpi tämän tiedotteen liitteenä tu-

levan kyselylomakkeen asioita. 
Tutustukaa liitteenä tulevaan kyselylomakkeeseen jo etukäteen, jotta osaatte esit-
tää tarvittaessa kysymyksiä ensimmäisen käynnin yhteydessä. Kyselylomake on 
vain apuväline helpottamaan työskentelyä. Lopullinen päätäntävalta on yhtiöko-
kouksella. 
 

2) käynti: (Varattava aika 1-2 tuntia) 
- Silmämääräinen tarkistus tehdyn pohjapiirroksen ja huonekortin oikeellisuu-

desta ja ensimmäisellä käynnillä pois jääneiden yksityiskohtien täydennys.  
- Merkitään piirustuksiin asukkaiden toiveet remontin yhteydessä tehtävistä 

muutoksista (miettikää valmiiksi) 
- Kyselylomakkeet kerätään pois.   

 
 

 
Hallitus 
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Tässä liitteenä on aikoja, joista voitte valita itsellenne sopivan ajankohdan ensim-
mäistä käyntiä varten. Voitte ehdottaa teille parhaiten sopivan ajankohdan  
 
joko puhelimella:  044-5566 378 
tai sähköpostilla: kalle.kemppainen@ce.tpu.fi 
 
TEHKÄÄ AIKAEHDOTUS MAHDOLLISIMMAN PIAN! 
 
Päivä:    Kellonajat käytettävissä: 
 
tiistai  14.12.04  klo 12 - 20 
keskiviikko 15.12.04  Koko päivä 
torstai  16.12.04  Koko päivä 
perjantai  17.12.04  Koko päivä 
maanantai  20.12.04  Koko päivä 
tiistai  21.12.04  Koko päivä 
keskiviikko 22.12.04  Koko päivä 

 Jos näistä mikään ei sovi, voitte tiedustella myös myöhempiä ajankohtia. 
 
Jos ilmoitatte aikaehdotuksenne sähköpostilla, laittakaa ainakin kolme aikaa parem-
muusjärjestyksessä, koska päällekkäisyyksiä tai muita esteitä saattaa aina tulla. Puhe-
limella ilmoitus on siksi suositeltavampi, että voidaan neuvotella saman tien sopiva 
aika. 
 
 
Ensimmäisen käynnin yhteydessä sovimme toisen käynnin ajankohdan!! 

 
 

Rakentavin terveisin 
 
 
 

Kalle Kemppainen 
opiskelija 
TAMK, Rakennustekniikka 

 



LIITE 10: KYSELYLOMAKE
 
ASUNTO OY PELTOLAMMIN PIENTALOT, PÄHKINÄMÄENKATU 1:N PUTKIREMONTIN 

SELVITYSTYÖTÄ VARTEN 
 
ASUNTO:   _________ 

ASUKKAAT: ____________________________________________________________________ 

Mielipiteenne seuraavista toteutustavoista*  Hyvä     Huono   En tiedä 
 a) Pelkkä vesijohtojen uusiminen  __          __          __ 
 b) Sekä vesijohtojen että viemärien uusiminen __          __          __ 
 c) Vesijohtojen uusiminen ja viemärien pinnoitus __          __          __  
 
*Eri vaihtoehtojen eduista, haitoista ja kustannuksista voitte esittää kysymyksiä asukaskäynnin 
yhteydessä. 
 
Mielipiteenne seuraavista järjestelyistä remontin aikana? Hyvä     Huono   En tiedä 

a) Asukkaat muuttavat remontin ajaksi pois __          __       __ 
b) Asukkaat asuvat remontin ajan asunnoissa 

- Yhteinen tilapäinen wc (esim. kemiallinen) __          __          __ 
- Omat tilapäiset wc:t (esim. kuivakäymälät) __          __          __ 

 
Onko teillä halua tehdä tai teettää itse seuraavia työvaiheita?** Kyllä     Ei       En tiedä 
 a) Vanhojen pintarakenteiden*** purku  __          __          __ 
 b) Rakennuslevykoteloiden purku  __          __          __ 
 c) Uusien pintarakenteiden asennus  __          __          __ 
 d) Uusien rakennuslevykoteloiden tekeminen __          __          __ 
 e) Lattiapintojen suojaus (kulkuväylät)  __          __          __ 
 f) Pölysuojaus (muovitukset)  __          __          __ 
 g) Loppusiivous   __          __          __ 
 
**Jos teette itse, on työ tietenkin ilmaista, jos taas teetätte itse (lasku suoraan teille) voitte hakea 
työn hinnasta max.1150 euroa kotitalousvähennystä. Jos yhtiö teettää ja maksaa, ei vähennyksiä 
saa ollenkaan. 
***Pintarakenteella tarkoitetaan esim. laatoitusta, parkettia, lattialautoja, rakennuslevyä tms. 
 
Kuinka haluat jakaa seuraavien vaiheiden kustannukset? Yhtiö     Asukas  En tiedä 
 a) Vanhojen pintarakenteiden purkutyö  __          __          __ 
 b) Uusien pintarakenteiden asennustyö  __          __          __ 
 c) Uusien pintarakenteiden materiaalikustannukset __          __          __ 
 d) Rakennuslevykoteloiden materiaalit  __          __          __ 
 
Vapaamuotoiset terveiset Kalle Kemppaiselle tai yhtiön hallitukselle: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



LIITE 11: ASUNTO OY PELTOLAMMIN PIENTALOT 26.01.2005                                                     Laatinut:Kalle Kemppainen
PÄHKINÄMÄENKATU 1
PUTKIREMONTTIIN LIITTYVÄN ASUKASKYSELYN KOOSTE Kyselyn palautti 7 asukasta

Vastausmäärät: Jakauma
1. Mielipiteenne seuraavista toteutustavoista? Hyvä Huono En tiedä Tyhjä

a) Pelkkä vesijohtojen uusiminen 5 1 0 1
b) Sekä vesijohtojen että viemärien uusiminen 0 5 0 2
c) Vesijohtojen uusiminen ja viemärien pinnoitus 6 0 0 1

2. Mielipiteenne seuraavista järjestelyistä remontin aikana? Hyvä Huono En tiedä Tyhjä
a) Asukkaat muuttavat remontin ajaksi pois 2 3 1 1
b) Asukkaat asuvat remontin ajan asunnoissa ja

yhteinen tilapäinen WC 0 1 1 5
omat tilapäiset WC:t 3 0 1 3

3. Onko teillä halua tehdä tai teettää itse seuraavia työvaiheita? Kyllä Ei En tiedä Tyhjä
Vanhojen pintarakenteiden purku 4 2 0 1
Rakennuslevykoteloiden purku 3 2 1 1
Uusien pintarakenteiden asennus 5 1 0 1
Uusien rakennuslevykoteloiden tekeminen 3 2 1 1
Lattiapintojen suojaus (kulkuväylät) 2 1 2 2
Pölysuojaus (muovitukset) 2 1 2 2
Loppusiivous 3 0 2 2

4. Kuinka haluat jakaa seuraavien vaiheiden kustannukset? Yhtiö Asukas En tiedä Tyhjä
Vanhojen pintarakenteiden purkutyö 1 4 1 1
Uusien pintarakenteiden asennustyö 0 5 1 1
Uusien pintarakenteiden materiaalikustannukset 1 4 1 1
Rakennuslevykoteloiden materiaalit 2 2 2 1

Vapaat kommentit
(1.)* Vesijohdot ja pinnoitus, mutta ei välttämättä samanaikaisesti
En halua teettää kysymyksen 3 asioita, mutta haluan maksaa suoraan urakoitsijalle (2 kpl)**
Kesäaikana voisi muuttaa poiskin jos saa ajankohdan ajoissa tietoon
Kylpyhuone tarvitsee pintaremontin, koska seinälaatoissa on halkeamia ja muovimatto on
irti liimauksesta ja siinä on reikä, jota olen paikannut silikonilla. Samalla voisi ammeen vaih-
taa suihkualtaaseen
(2.) Mielipiteeseen vaikuttaa remontin laajuus/toteutustapa (2 kpl)
(3. ja 4.) Riippuu toteutustavasta
(1.) Suosittelisin ensiksi toteutustavan päättämistä, koska vaihtoehto b) on aivan eri kertaluokan
ratkaisu vaikutuksiltaan niin työnaikaiseen asumiseen kuin kustannuksiinkin. Toteutustavaksi
ehdottaisin vaihtoehto c) siten, että vesijohdot uusitaan ensin ja viemärit pinnoitetaan myö-
hemmin ja odotellaan mahd. pinnoitustekniikan kehittymistä ja lisää kilpailua alalle
* Numero kommentin edellä kertoo, mihin kysymykseen kommentti viittaa
** Kappalemäärä kertoo samojen kommenttien määrän jos > 1



LIITE 12 1(2): TARKEMPI AIKATAULU: KÄYTTÖVESIJOHDOT    versio 2: Urakoitsijalla resurssit pitää työmaalla 1-2 putkimiestä ja 1-2 rakennusmiestä.                         Laatinut: Kalle Kemppainen
Laadittu 28.2.2005 Viikko 1 Viikko 2 Viikko 3 Viikko 4 Viikko 5 Viikko 6 Viikko 7
TYÖVAIHE Ma Ti Ke To Pe Ma Ti Ke To Pe Ma Ti Ke To Pe Ma Ti Ke To Pe Ma Ti Ke To Pe Ma Ti Ke To Pe Ma Ti Ke To Pe
Ulkotyöt
Valmistelut lämmönjakohuoneessa
Talojohtojen aukikaivuut, pohjan tasaus, salaojat
Uusien talojohtojen asentaminen
Talojohtojen kaivantojen täytöt+pihan siistiminen
Talo B
Suojaukset, talo B
Asbestieristeiden purku, talo B
Lämpöventtiilien uusiminen
Uuden runkolinjan rakentaminen, talo B *
Vanhojen hajotusten purku asunto kerrallaan (B)
Uusien hajotusten rakent. asunto kerrallaan (B)**
Uusien putkien eristäminen
Vanhan runkolinjan purku, talo B
Uusien koteloiden rakentaminen+paikkaukset (B)***
Siivous, talo B
Talo C
Suojaukset, talo C
Asbestieristeiden purku, talo C
Lämpöventtiilien uusiminen
Uuden runkolinjan rakentaminen, talo C*
Vanhojen hajotusten purku asunto kerrallaan (C)
Uusien hajotusten rakent. asunto kerrallaan (C)**
Uusien putkien eristäminen
Vanhan runkolinjan purku, talo C
Uusien koteloiden rakentaminen+paikkaukset (C)***
Siivous, talo C
Talo A
Suojaukset, talo A
Asbestieristeiden purku, talo A
Lämpöventtiilien uusiminen
Uuden runkolinjan rakentaminen, talo A*
Vanhojen hajotusten purku asunto kerrallaan (A)
Uusien hajotusten rakent. asunto kerrallaan (A)**
Uusien putkien eristäminen
Vanhan runkolinjan purku, talo A
Uusien koteloiden rakentaminen+paikkaukset (A)***
Siivous, talo A
*työvaihe sisältää läpivientien vaatimat timanttiporaukset
**sis. hanojen ja mahdollisten kalusteiden vaihdon
***niiltä osin kun sovittu



LIITE 12 2(2): TARKEMPI AIKATAULU: KÄYTTÖVESIJOHDOT Versio 1: Urakoitsijalla resursseja ottaa työmaalle kiirepäivinä 4-5 putkimiestä ja 2-3 rakennusmiestä.
Laatinut Kalle Kemppainen
Laadittu 28.2.2005 Viikko 1 Viikko 2 Viikko 3 Viikko 4 Viikko 5 Viikko 6
TYÖVAIHE Ma Ti Ke To Pe Ma Ti Ke To Pe Ma Ti Ke To Pe Ma Ti Ke To Pe Ma Ti Ke To Pe Ma Ti Ke
Ulkotyöt
Valmistelut lämmönjakohuoneessa
Talojohtojen aukikaivuut, pohjien tasaus, salaojat
Uusien talojohtojen asentaminen
Talojohtojen kaivantojen täytöt+pihan siistiminen
Talo B
Suojaukset, talo B
Asbestieristeiden purku, talo B
Lämpöventtiilien uusiminen
Uuden runkolinjan rakentaminen, talo B*
Vanhojen hajotusten purku asunto kerrallaan (B)
Uusien hajotusten rakent. asunto kerrallaan (B)**
Uusien putkien eristäminen
Vanhan runkolinjan purku, talo B
Uusien koteloiden rakentaminen+paikkaukset (B)***
Siivous, talo B
Talo C
Suojaukset, talo C
Asbestieristeiden purku, talo C
Lämpöventtiilien uusiminen
Uuden runkolinjan rakentaminen, talo C*
Vanhojen hajotusten purku asunto kerrallaan (C)
Uusien hajotusten rakent. asunto kerrallaan (C)**
Uusien putkien eristäminen
Vanhan runkolinjan purku, talo C
Uusien koteloiden rakentaminen+paikkaukset (C)***
Siivous, talo C
Talo A
Suojaukset, talo A
Asbestieristeiden purku, talo A
Lämpöventtiilien uusiminen
Uuden runkolinjan rakentaminen, talo A*
Vanhojen hajotusten purku asunto kerrallaan (A)
Uusien hajotusten rakent. asunto kerrallaan (A)**
Uusien putkien eristäminen
Vanhan runkolinjan purku, talo A
Uusien koteloiden rakentaminen+paikkaukset (A)***
Siivous, talo A
*työvaihe sisältää läpivientien vaatimat timanttiporaukset
**sis. hanojen ja mahdollisten kalusteiden vaihdon
***niiltä osin kun sovittu
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