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LVI-viestiä viety jo 20 vuotta
Vuonna 1985 Suomen LVI-yhdistysten toiminnanjohtaja Ilpo Nousi-
ainen otti yhteyttä Kouvolan LVI-yhdistyksen puheenjohtajaan Niilo 
Ukkoseen, ja tarjosi tälle mahdollisuutta alkaa toimittamaan maan 
ensimmäistä LVI-viestiä.

Ukkonen sai kaksi sekuntia aikaa 
miettiä. Hän ei edes käyttänyt 

kaikkea harkinta-aikaa, 
vaan tarttui tilaisuu-
teen välittömästi.

–Sitouduin asiaan 
ja lähdin viemään si-
tä eteenpäin, Ukko-
nen muistelee.

–Ensimmäinen 
tehtäväni oli saada 
yhdistyksemme hal-
lituksen tuki asialle, 
mikä ei todellakaan 
ollut vaikeaa.

KoLVI:n silloisen 
hallituksen jäseniä 

Ukkosen lisäksi oli-
vat Pentti Juutilai-
nen, Risto Korho-
nen, Markku Mur-
to, Lasse Väkevä, 
Raimo Laukkanen ja 
Markku Ahti.

Ravintola Puistokartanossa pide-
tyn kokouksen jälkeen työt jaettiin ja 
lehden sisältö suunniteltiin. Lisäksi 
perustettiin työryhmä, joka hank-
ki 40 prosenttia LVI-viestiin tarvit-
tavista ilmoituksista. Tähän ryh-
mään kuuluivat Lasse Markkanen, 

Usko Kuparinen, Risto Aalto ja 
Arvi Sivonen.

Loput ilmoituksista sekä puolet kahdek-
san sivuisen lehden aineistosta tuli SuLVI 
ry:ltä, joka ei kuitenkaan tienannut projek-
tilla. Koko LVI-viestin ideana oli, että ilmoi-
tuksista tullut mainostuotto jäi Kouvolan 
LVI-yhdistyksen omaan käyttöön.

Ensimmäisen LVI-viestin jutut käsitteli-
vät muiden muassa verkostojen jäätymis-
tä, kiinteistöjen kuivatusta vesivahinkojen 
jälkeen, maakaasua, kuutamourakointia 
ja ilmanvaihtoa - edelleen ajankohtaisia ai-
heita.

–Intoa lehden teke-
miseen meillä oli enem-
män, kuin taitoa, Ukko-
nen nauraa.

–Mutta LVI-viestin al-
ku havaittiin hyväksi; me 
teimme tulosta ja yhdis-
tys tienasi.

Niinpä KoLVI yksituu-
maisesti jatkoi lehden toi-
mittamista omin voimin, 
sillä SuLVI oli tukemassa 

vain ensimmäistä 
LVI-viestiä.

Ja hienosti 
Kouvolan LVI-
yhdistys onkin 
viestiä vienyt 
eteenpäin, sil-
lä tämä on LVI-
viestin 20. juhla-
numero.

–Välivuosia on 
ollut, mutta pää-
sääntöisesti vies-
ti on julkaistu ker-
ran vuodessa, to-
teaa Ukkonen.

–Meillä on ol-
lut todella ahkeraa 
väkeä, ja erittäin 
monta ansioitunut-
ta viestin tekijää, 

kuten Pasi Laari, näin yh-
den mainitakseni.

Tänä päivänä Niilo Ukkonen nauttii eläkepäivistä, 
ja Kouvolan LVI-yhdistyksen kunniapuheenjohtajuu-
desta. Lisäksi hän on Hotoraudan Vääntäjien Kor-
kean Raadin Neuvos. Kyseinen raati on perustettu 
SuLVI ry:n edeltäjän, Suomen Lämpö ja Vesijohtotek-
nillisen yhdistyksen hallituksen toimesta. Ensimmäi-
set Neuvokset nimitettiin 1947.

Anna-Maria Talvio

Niilo Ukkonen se-
lailee ensimmäistä 

vuonna 1985 ilmes-
tynyttä LVI-viestiä.

Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry
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SIVUNVALMISTUS
Kaupunkilehti Vartti

Kouvolan LVI-yhdistys on kuntaseitsi-

kon alueen talotekniikkaosaajien yhdis-
tys. KoLVI järjestää jäsenistölle koulu-
tusta, tutustumistilaisuuksia ja jakaa 
stipendejä alan opiskelijoille. Lehden 
tarkoituksena on tukea tätä toimintaa 
ja kertoa lukijoille ajankohtaisia asioita 
talotekniikasta.  

Pääkirjoitus

Kouvolan LVI-yhdistys KoLVI ry 
on perustettu 1967 LVI-alalla 
toimivien henkilöiden toimesta.

”Yhdistyksen tarkoituksena 
on toimia lämpö-, vesi-, ilmas-
tointi- sekä muiden taloteknii-
kan alalla toimivien henkilöiden 
ammatillisena yhdyssiteenä se-
kä edistää heidän ammattitaito-
aan ja alan kehitystä. Tarkoituk-
sensa toteuttamiseksi yhdistys 
järjestää keskustelu- ja esitel-
mätilaisuuksia sekä harjoittaa 
julkaisu-, koulutus- ja näytte-
ly- yms. toimintaa. Yhdistyksen 
tarkoituksena ei ole hankkia 
taloudellista etua jäsenilleen. 
Toimintansa tukemiseksi yh-
distys voi toimeenpanna myy-
jäisiä, arpajaisia ja rahan-
keräyksiä sekä omistaa kiin-
teistöjä ja arvopapereita. 
Yhdistys on puoluepolitiikasta 
riippumaton,” tämä suora lai-
naus säännöistämme kertoo 
toimintamme tarkoituksen.

Yhdistys tukee myös stipen-
dein Kouvolan ammattikoulun 
LVI-alan opiskelijoita sekä LVI-
alan ammattikorkeakouluista 
valmistuneita insinöörejä. 

Toimiakseen kunnolla jokai-
sella yhdistyksellä pitää olla riit-
tävät taloudelliset edellytykset, 
sillä muutoin toiminta näivettyy. 
KoLVI on pystynyt pitämään tä-
män asian aikojen saatossa hy-
vin hanskassa. On pidetty huu-
tokauppoja, oltu mukana mes-
suilla, järjestetty arpajaisia ja 
symposiumeja sekä tietysti jul-

kaistu tätä LVI-viesti nimistä 
lehteä. Nykyisin lehden julkaise-
minen muodostaa meidän ta-
loutemme perustan. Lehden te-
kemisen mahdollistaa oman jä-
senistön aktiivinen panos, mut-
ta kaiken perustana on kuiten-
kin se, että tällaisina epävakai-
nakin aikoina meillä on runsas 
joukko alan vaikuttajia jotka ha-
luavat ilmoituksillaan mahdollis-
taa meidän toimintamme. Tä-
mä on osoitus siitä, että mei-
hin luotetaan liikekumppaneina 
ja ihmisinä.

Kun yhdistyksen hallituksis-
sa ja toimikunnissa on tervet-
tä vaihtuvuutta, niin asiat ei-
vät kasaannu liiaksi yksien te-
kijöiden harteille ja toiminnalla 
hyvä jatkuvuus. Jatkukoon KoL-
VIn vireä toiminta myös tulevi-
na vuosina.

Minun puheenjohtajuuteni 
päättyy vuoden vaihteessa ja 

haluankin esittää kiitokseni yh-
distystoiminnassa mukana ol-
leille kuten myös yhdistyksem-
me toimintaa tukeneille ihmisil-
le ja heidän yrityksilleen.

Samaan aikaan on päätty-
mässä myös työurani kun jään 
eläkkeelle ensi vuoden alussa. 
Ura, joka sai alkunsa, kun me-
nin 15 vuotiaana poikasena 
vuonna 1961 Kouvolan am-
mattikoulun putkiasentajalinjal-
le. Silloin en osannut kuvitella 
minkälainen siitä muodostuu, 
kun koulun päätyttyä pääsin 
rakennuksille oikeisiin töihin ja 
vanhempien asentajien oppiin. 
Välissä on käyty Teku Mikkelis-
sä, oltu välillä pomona putkiliik-
keessä mutta suurimman osan 
ajasta tehty suunnittelutöitä. 
Työn tekeminen ei ole ollut mi-
tään rutiinisuoritusta vaan jat-
kuvaa uuden oppimista. 

Nyt alkaa elämässäni taas 
ihan uuden asian oppiminen, eli 
kuin osaan olla menemättä töi-
hin, sillä onhan se ollut merkit-
tävä osa itseäni. Eläkkeelleläh-
töni kynnyksellä haluakin lausua 
lämpimät kiitokset kaikille Teil-
le, joiden kanssa minulla on ol-
lut ilo tehdä töitä ja harrastaa 
yhdessä.

Heimo Lehkonen  
Kouvolan LVI-Yhdistys, 
KoLVI ry:n puheenjohtaja.

LVI-Viesti 20. vuosikerta.

Tilastojen mukaan rakennuksis-
sa tapahtuu vuotovahinko keski-
määrin kerran viidessä vuodes-
sa. Vesivahinkojen osuus vakuu-
tusyhtiöiden maksamista korva-
uksista on edelleen kasvamassa. 
Luonnollisena syynä tähän on se, 
että kunnostettavaan ikään ehti-
neiden putkistojen määrä on 
kasvussa. 

Vesivahinkojen välttämiseksi ja 
rajoittamiseksi on kuitenkin ole-
massa keinoja. Tärkeimpiä näis-
tä ovat putkiston kunnon tarkkai-
leminen ja asiantuntijan käyttä-
minen mahdollisten piilossa ole-
vien putkistovuotojen paikallista-
misessa rakenteita rikkomatta. 
Käytössä kaikki putket syöpyvät 
ja/tai ruostuvat. Vanhempien 
rakennusten kohdalla prosessia 
ei juurikaan voida hidastaa. Siksi 
heikentyneiden kohtien paikallis-
taminen on suurempien vahinko-
jen torjumiseksi ensiarvoisen tär-
keää. Perusteellinen suunnittelu 
ja huolellisuus ovat ennaltaehkäi-
syn kannalta parhaita keinoja. 
Kiinteistön säännöllinen huolto 
vähentää myös vuotoriskiä. Ylei-
simmät putkivuodon aiheuttajat 
ovat putkiston vanheneminen, 
korroosio sekä työvirheet.

Putkistovuoto?

Putkistovuotoa on syytä epäil-
lä, kun lämpöjohtojärjestelmään 
joudutaan lisäämään vettä nor-
maalia useammin. Toinen selvä 

merkki vuodosta on se, että vesi-
mittarin osoitin pyörii, vaikka vet-
tä ei kuluteta. Epäilyttävä koste-
us rakenteissa sekä normaalis-
ta poikkeavan suuri vedenkulutus 
ovat usein myös osoituksia vuo-
tavasta putkesta. 

Pahimmat vahingot syntyvät 
yleensä pienistä vuodoista, jot-
ka pääsevät jatkumaan huomaa-
matta pidempiä aikoja. Harmil-
lista on, että vahingot ilmenevät 
vasta kun vauriot ovat edenneet 
jo laajalle alueelle.

Vuodon paikantamis-
menetelmiä

Kaikkein kallein tapa paikantaa 
vuotokohta on purkaa rakenteita 
niin paljon, että vaurioitunut put-
kiston osa tai vesikaluste löytyy.  

Jotta rakenteita ei tarpeetto-
masti rikottaisi, käytetään vuoto-
jen paikallistamiseen myös steto-
skooppeja, joilla kuunnellaan put-
kistoista kuuluvia ääniä.  Korva-
kuuntelulla pienempiä vuotoja on 
kuitenkin vaikea löytää. 

Elektronisilla mittauslaitteilla 
sen sijaan saadaan hyvät tulok-
set pientenkin vuotojen paikallis-
tamisessa. Laitteet perustuvat 
fysikaalisten suureiden mittaami-
seen ja niillä löytyvät nekin vuo-
dot, joita ei muilla laitteilla kyetä 
toteamaan. Elektronisella vuoto-
jen etsinnällä on sekin hyvä puo-
li, että mittaukset voidaan suorit-
taa normaaleissa käyttöolosuh-

teissa.  
Siirtolinjoissa olevat vuodot 

paikallistetaan ristikorrelaatiotek-
niikalla (kuva 2), jossa mitataan 
vuodon aiheuttamaa kohinaa kah-
desta vuodon eri puolilla olevasta 
pisteestä samanaikaisesti.            

Muodostamalla mitattujen ko-
hinasignaalien ristikorrelaatio, 
voidaan määrittää vuodon aihe-
uttaman äänen saapumisen aika-
ero vuotokohtaa lähimpänä ja ka-
uimpana olevaan mittauspistee-
seen. Analysointi ja tulostus ta-
pahtuvat muutamassa minuutis-
sa. Laitteistolla kyetään tarkasta-
maan mm. teräs-, kupari- ja valu-
rautaputkistoja.

Muoviputkistoissa esiintyy 
myös vuotoja, joiden paikallista-
misessa voidaan soveltaa ns. il-
maisinkaasutekniikkaa. Tekniik-
ka perustuu pienien kaasumole-
kyylien kykyyn tunkeutua läpi put-
kien vuotokohdista. Putkivuodos-
ta purkautunut kaasu havaitaan 
herkällä analysaattorilla, jota kul-
jetaan putkistoa pitkin maan pääl-
lä. Ilmaisinkaasu läpäisee myös 
rakenteet ja kaasu voidaan havai-
ta myös rakenteiden läpi. 

Tuhoutuneet  
putket uusitaan

Putket on aina uusittava tu-
houtuneilta osiltaan. Riittävän 
ajoissa löydetty vika alentaa kus-
tannuksia ja rikkomattoman tar-
kastuksen ansiosta mm. turhat 

Vaaniiko vesivahinko kiinteistöäsi?
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Vaaniiko vesivahinko kiinteistöäsi?

rakennustekniset kustannukset 
jäävät pienemmäksi.  Alan am-
mattilaiset tekevät putkiston kor-
jaukset, kuivatukset sekä muut 
rakennustekniset työt. 

Kiinteistöjen vesi- ja 
viemäriputkien kunto-
tutkimukset

Pelkästään käyttöiän perus-
teella putkiston kuntoa ja jäljellä 

olevaa käyttöikää ei voida mää-
rittää eikä myöskään tehdä pe-
rusteltuja päätöksiä uusimistar-
peista. Lvv-kuntotutkimuksella 
voidaan melko luotettavasti sel-
vittää putkistojen ja viemäröinnin 
nykykuntoa. 

Käyttövesiputkistot kuluvat 
käytössä epätasaisesti ja nii-
hin vaikuttavat ulko-tai sisäpuo-
linen korroosio. Ainoa vaikeus 
tutkimuksissa on kriittisille put-
kiosuuksille pääseminen (kanaa-

lit, hormistot ja lattialämmitys).  
Putkistoissa oleva asbestieris-
tys tuo tarkastuksille lisävaati-
muksia.

Viemäreissä tapahtuu nor-
maalia syöpymistä. Pohjakerrok-
sen runkoviemärit kunnallisiin lii-
toskaivoihin saakka ovat herk-
kiä vaurioille (painumia, liitosvi-
koja, juuria yms.). Jopa muovi-
putkistoissa esiintyy toiminnalli-
sia vikoja.

Lämpöverkoston putket ovat 
pitkäikäisiä, elleivät ne joudu te-
kemisiin ulkopuolisen kosteus-
kuormituksen kanssa. Raken-
nusten väliset kanaalit ovat alt-
tiita vuodoille mm. puutteellisten 
salaojitusten johdosta.        

Vuotovahinkojen syitä

Tilastollisesti on arvioitu synty-
neitä vahinkoja, ja tämän perus-
teella voidaan todeta vahinkoja 
sattuvan eniten omakotitaloissa 
(55 %). Putkijärjestelmän vahin-
kojen lukumäärän jakauma vuo-
tokohdan mukaan osoittaa, että 
itse putket ovat suurimpia (yli 50 
%) vahingon aiheuttajista. 

Korroosiovauriot ovat suurin 
syy putkivaurioille. Putkien sisä-
puolinen korroosio on tapahtu-
mana aivan luonnollinen ja odo-
tettavissa oleva vaurioiden ja va-
hinkojen aiheuttaja. Alapohjassa 
olevien putkistovuotojen osuus 
vahingoista on lähes 40 %.  Ala-
pohjassa tapahtuviin vaurioihin 

tulee suhtautua vakavasti ja vä-
lipohjarakenteiden kosteusta-
so tulee varmistaa kosteuskar-
toituksella.  Tämän perusteella 
määritellään tarvittavat kuivatuk-
set eikä kosteus- ja homevaurioi-
den korjaamista pidä viivytellä.

Loppupäätelmä

Lvv-laitteistojen kuntotutki-
musta tulisi nykyisten suojeluoh-
jeiden mukaisesti tehdä vähin-
tään 10 vuoden välein. Näin var-
mistutaan putkistoissa olevis-
ta vioista ja voidaan ennustaa 
niiden etenemistä luotettavam-
min. Lvv-kuntotutkijoiden koulu-
tukseen sekä korjaussuunnitte-
luun tulee panostaa myös tule-
vaisuudessa, koska suuret ra-
kennusmassat alkavat olla ris-
ki-iässä.

Kunnossapidon tehokkaalla 
valvonnalla voidaan lisäksi saada 
aikaan suuria säästöjä eikä tur-
haan rasiteta putkistoja (käyttö-
veden lämpötilat, virtausnopeu-
det, käyttöpaineet, paineiskut). 
Viemäreiden sisäpuolisiin korja-
uksiin on viimeaikoina saatu ke-
hitettyä uusia menetelmiä (suju-
tus), näin vältytään turhilta kaiva-
uksilta.  Kuntoarvioiden- ja tutki-
muksien teettämiseen on mah-
dollisuus saada ARA:n myöntä-
mää korjausavustusta (10 %).







Erikokoisista rei’istä vuotava vesimäärä vuorokaudes-
sa ja vuodessa.

Ristikorrelaatiotekniikan periaate.

Lvv-kuntotutkimuksen tarkastusmenetelmiä:

Kiinteistölle on usein tehty laaja kuntoarvio, jota täydennetään 
luotettavuuden lisäämiseksi kuntotutkimuksella. Tilaaja/suunnit-
telija määrittelee tarkastuslaajuuden, jossa huomioidaan koh-
teen tarkastettavuus, asbestirajoitukset sekä jo esiintyneet vuo-
totiheydet putkistoittain. Putkistojen kunnon määrittelyssä sovel-
letaan sekä ainetta rikkomattomia- että rikkovia tarkastusmene-
telmiä seuraavasti: Putkisto/järjestelmäTarkastusmenetelmät,  
käyttövesi, digi-röntgenkuvaus, ultraäänitarkastus, vuotovahti 
ja näytepalat, jätevesiviemärit, videokuvaus, ultraäänitarkastus, 
digi-röntgenkuvaus, näytepalat, lämpöjohto, digi-röntgenkuvaus, 
ultraäänitarkastus ja vesianalyysi, IV-järjestelmät, ilmamäärämit-
taus ja videokuvaus, sadevesiviemärit, videokuvaus, salaojat, vi-
deokuvaus, toimintakokeet, sprinkler-putkistot, videokuvaus, di-
gi-röntgenkuvaus ja ultraäänitarkastus.

Tarvittaessa kuntotutkija voi soveltaa myös muita tarkastus-
menetelmiä, kuten virtausmittauksia, savutestauksia, paineko-
keita, lämpökamerakuvausta yms. Tarkastustuloksista laaditaan 
kirjallinen raportti, jossa määritellään kiinteistöjen putkistoille se-
kä laitteille kuntoluokat KH-kortiston mukaisesti. Lisäksi määri-
tellään kiireelliset korjaukset ja arvioidaan korjaus- tai uusimis-
tarpeet 5–10 vuoden ajalle. Tämän perusteella voidaan helpom-
min suunnitella muita tarvittavia saneerauksia ja teknisen PTS:n 
laadinta sekä budjetointi 10 seuraavalle vuodelle ovat perustel-
lumpia.

www.lpm.danfoss.fi
Danfoss LPM
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Kiinteistön viemärit kuntoon aidoilla putkilla 
Nykytekniikalla to-
teutettuna viemärit 
voidaan saada kun-
too jopa kaivamatta 
tai vähäisillä raken-
nustöillä.

Kiinteistöjen putkistoremontte-
ja pidetään asukkaiden kannal-
ta usein lähes painajaismaisina 
joskus jopa kuukausia kestävinä 
projekteina. Näin ei kuitenkaan 
tarvitse aina olla, sillä markki-
noilla on myös menetelmiä, joil-
la asia hoituu muutamassa päi-
vässä ilman asukkaita 
haittaavaa kaivamista 
tai rakenteiden purka-
mista. NRG Kiinteistöt 
Oy:n saneerausme-
netelmät perustuvat 
100%:sti kotimaisen 
tehdasvalmisteisen uu-
den – Omega-Liner®-
muotoputken- asenta-
miseen vanhan putken 
sisään. VTT:n sertifi-
oiman Omega-Linerin 
käyttöikä on vähintään 
50 vuotta. Vanhassa 
linjassa olevien haara-
yhteiden avaaminen ja 
niiden uusiminen teh-
dasvalmisteisilla stan-
dardiosilla varmistaa 
koko viemärilinjan uut-
ta linjastoa vastaavan 
lopputuloksen, mikä 
vastaa täysin perintei-
sin menetelmin korjat-
tua viemäriputkistoa.

Yhdyskuntateknis-
ten vesi- ja viemäri-
putkistojen saneerauksessa on 
jo vuosia käytetty hyvällä me-
nestyksellä erilaisia kaivamat-
tomia menetelmiä. Osa näis-
tä ympäristöystävällisistä rat-
kaisuista soveltuu erinomai-
sesti myös kiinteistöjen putkis-
tosaneeraukseen. Esimerkkei-
nä käyttökohteista ovat mm. ra-

kennusten piha- ja pohjaviemä-
rit sekä pystyviemärit, kertoo 
putkistosaneerauksiin erikois-
tuneen NRG Nordic Renovation 
Group Oy:n toimitusjohtaja Juk-
ka Huusko.

Erityisesti pohjaviemäreiden 
saneerauksessa riittää yleen-
sä kovasti haasteita. - Perin-

teisin menetelmin rakennuk-
sen alla kulkeva putkisto vaati-
si mittavaa lattioiden ja perus-
tusten aukirepimistä ja koko ta-
lon viemärit saattavat olla pois 
käytöstä viikkokausia. Omega-
Liner®-muotoputkisujutus me-
netelmässä vanhan viemärin si-
sään sujutetaan Uponorin val-

mistama putki, joka vastaa tek-
nisiltä ominaisuuksiltaan uutta 
muoviputkea. Sujutus tapahtuu 
yleisimmin jo olemassa olevien 
tarkastusluukkujen kautta, joten 
rakenteiden aukirepimiseen jou-
dutaan turvautumaan harvoin. 
Viemärin käyttökatkokset jäävät 
lyhyiksi ja lopputuloksena on uu-

si, vähintään 50 vuotta kestä-
vä viemäri. Samaa menetelmää 
voidaan käyttää myös rakennuk-
sen pystyviemäreissä. Omega-
Liner®-menetelmän ohella kiin-
teistöjen putkistosaneerauksis-
sa käytettäviä menetelmiä ovat 
Flexoren®- sekä MaxiLine®-
sujutusmenetelmät. Näitä me-
netelmiä käytetään yleisimmin 
pihaviemäreiden sekä sadeve-
siviemäreiden saneerauksessa. 
Kaikki em. menetelmät ovat ym-
päristöystävällisiä, kustannuste-
hokkaita ja järkeviä, sillä sanee-
raustyöhön kuluu aikaa maksi-
missaan muutamia päiviä, eikä 
saneeraustyö häiritse asukkai-
ta, sillä viemärin käyttökatkok-
set ovat hyvin lyhyitä. 

Kiinteistöjen putkiremontteja 
suunniteltaessa kannattaa myös 
muistaa oikea työjärjestys. Työ 
tulisi aina aloittaa rakennuksen 
ulkopuolelta kunnostamalla pi-
haviemärit, sitten pohjaviemärit 
ja viimeiseksi rakennuksen sisäl-
lä olevat pystyviemärit. Näin ko-
ko kiinteistön viemärit saadaan 
kerralla hyvään kuntoon. 

NRG Kiinteistöt Oy panostaa 
putkistosaneerauksen laatujär-
jestelmään. Omega-Liner® me-
netelmä on viemäriputkien sa-
neerausmenetelmä, joka toteu-
tetaan sujuttamalla PVC-muovin 
ja elastomeerin seoksesta val-
mistettu muotoputki vanhaan 
viemäriin. Menetelmään kuulu-
vat seuraavat vaiheet: vanhan 
putkiston sisäpuolinen tarkas-
tus kameran avulla, putkiston 
puhdistus, puhdistustuloksen 
tarkastus, muotoputken suju-
tus ja sujutetun putken pyöris-
tys, liitoskohtien avaaminen ja 
tiivistys sekä lopputuloksen tar-
kastus. Menetelmällä saneerat-
tuun putkeen muodostuu uusi 
putki, jonka rengasjäykkyys on 
SN 8 kN/m2 tai SN 4 kN/m2. 
Tämän ansiosta vanhan viemä-
rilinjan halkeamat tai reiät eivät 
haittaa lopputulosta, sillä Ome-

ga-Liner® muotoputki vastaa 
täysin uutta vanhalla menetel-
mällä saneerattua putkea myös 
rengasjäykkyydeltään.  

Omega-Liner® esilämmite-
tään, jolloin putki muuttuu elas-
tiseksi ja mahdollistaa sujutuk-
sen useammankin mutkan kaut-
ta. Höyryn ja paineen avulla put-
ki pullautetaan close-fit –mene-
telmällä vanhan putken seinä-
miin tiiviisti kiinni. Closefit-me-
netelmällä tarkoitetaan mene-
telmää, jossa Omega-Liner® pa-
lautuu muovin muistinsa avulla 
alkuperäiseen pyöreään muo-
toonsa ja siten painautuu tiiviis-
ti kiinni vanhan viemäriputken si-
säseinämään. Muovimateriaalin 
sileyden ja liukkauden ansiosta 
myös viemärin virtausominai-
suudet paranevat.

NRG Nordic Renovation 
Group Oy on kaivamattomaan 
tekniikkaan perustuvan putkis-
tosaneerauksen kokonaisratkai-
suja tuottava yritys. Tällä het-
kellä NRG:llä on Suomen laa-
jin valikoima yhdyskuntatekni-
siin ja kiinteistökohtaisiin put-
kistosaneerauksiin tarkoitet-
tuja tuotteita ja palveluita, sa-
noo Huusko. NRG:n toiminnan 
perustana on 18 vuoden ko-
kemus ja laadukkaat, erityises-
ti putkistosaneeraukseen kehi-
tetyt tuotteet. Omien asennus-
ryhmien lisäksi käytettävissä on 
saneeraustoimintaa erikoistu-
neiden yhteistyökumppaneiden 
verkosto. Suomessa tapahtu-
van saneeraustoiminnan lisäksi 
yritys markkinoi putkistosanee-
rauksessa käytettäviä tuottei-
ta myös muihin pohjoismaihin, 
Keski-Eurooppaan, Venäjälle se-
kä Aasiaan.

Lisätietoja NRG:n saneera-
usmenetelmistä ja toiminnasta 
löytyy osoitteesta www.nrgroup.
fi.

NRG Kiinteistöt Oy

Omega-Liner-muo-
toputkisujutuk-

sessa uusi putki 
voidaan asentaa 
vanhaan viemä-
riin esimerkiksi 

olemassa olevan 
tarkastuskaivon 

kautta.

Tehtaalla valmistusvaiheessa muotoon puristettu Omega-Liner-muotoputki on helppo sujut-
taa vanhan putken sisään. Sujutuksen jälkeen putki pyöristetään paineen ja lämmön avulla, 
jolloin se painautuu tiiviisti vanhan putken seinämää vasten.

Kaivamattomia ja rakenteita rikkomattomia saneerausmene-
telmiä voidaan käyttää pihaviemäreiden (1), pohjaviemäreiden 
(2), pystyviemäreiden (3), sadevesiviemäreiden (4 ja 5), ilman-
vaihtokanavien (6) sekä kaivojen (7) saneerauksessa.
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Warmia -lattialämmityksellä 
säästöä lämmityskuluissa
Uusilla rakennusmääräyksillä py-
ritään vähentämään tarvittavan 
lämmitysenergian määrää kai-
kissa rakennuksissa. Lämmön-

lähteen valinnalla vaikutetaan 
oleellisesti lämmityskustannus-
ten määrään. Tämän lisäksi va-
litulla lämmönjakotavalla on suu-

ri merkitys lämmönlähteen hyö-
tysuhteeseen. Vesikiertoisessa 
lattialämmityksessä kiertävän 
menoveden matalan lämpöti-

lan ansiosta lattialämmityksellä 
saavutetaan paras hyötysuhde 
lämmönlähteelle. 

Lattialämmitysjärjestelmät eivät ole keskenään samanlaisia
Miksi Warmia pystyy hyödyntämään al-

haista menoveden lämpötilaa näin tehok-
kaasti? Warmia -järjestelmän suunnittelus-
sa huomioidaan huonekohtainen tehontar-
ve mahdollisimman tarkasti seuraavilla te-
kijöillä:
- optimaalinen putkimäärä
- optimaalinen lattialämmityspiirien mää-
rä
- putkitustiheys
- putkitustapa (spiraali)
- RST-jakotukin (Ø 39mm) pieni painevas-
tus ja suuri virtaama

Säästämällä putkimäärässä ja kompo-
nenttien laadussa voidaan alkuinvestoinnis-

sa saavuttaa pieni säästö. Energiatehokas 
Warmia-järjestelmä säästää kuitenkin vuosi-
en varrella käyttökustannuksissa jatkuvasti. 
Tämä järjestelmä vastaa myös tiukentuvien 
rakennusmääräysten tuomiin energiatehok-
kuuden vaatimuksiin. Käytäntö on osoitta-
nut eri lattialämmitysjärjestelmien eroavan 
toisistaan energiankulutuksen hyötysuhteen 
osalta. Warmia -lattialämmitysjärjestelmäs-
sä menoveden lämpötila on yleensä maksi-
missaan ainoastaan +32oC ulkolämpötilan 
ollessa -20 oC. Jos Warmia -järjestelmää 
verrataan järjestelmään, joka käyttää +40 
oC menovettä ulkolämpötilan ollessa sama 
-20 oC, saavutetaan Warmia -järjestelmäl-

lä huomattava säästö energiankulutuksessa 
vuosittain. Esimerkkinä seuraava laskelma:
- talon pinta-ala 150m2, ja mitoituste-
ho n. 11kW
- talossa lämmönlähteenä maalämpö-
pumppu
- huonelämpötila +22 oC
- Keskimäärin 8 oC alhaisemmalla meno-
vedellä saavutetaan n. 10% kustannus-
säästö lämmityslaskussa. 
- Samalla lämmönlähteen käyttöikä pi-
tenee, koska käynnistyskertojen määrä 
vähenee.

www.vallox.com

Vallox osaa 
matala-
energia- 
ilmanvaihdon

Rakennustoimisto Luja Ky
Uudis- ja korjausrakentaminen

Puh. 0440 757 240
Kanervistontie 30, 45200 KOUVOLA

www.rakennustoimistoluja.fi
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Putkiremonttien vaihtoehdoista
Putkistosaneerauksia on eri kokoisia ja 
niiden toteutus vaihtelee. Kaikissa pro-
sesseissa on huomioitava, että projek-
tin onnistuminen määräytyy pääosin 
niissä toimenpiteissä, jotka tehdään 
esisuunnitteluvaiheessa sekä varsinai-
sen suunnittelun aikana. Sanotaan, et-
tä ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”. 
Hyvä suunnittelu vähentää toteutusvai-
heen sähläilyjä sekä lisäkustannuksia. 
Prosessissa on tärkeää huomioida koh-
teen elinkaarikustannukset kohteen kan-
nalta katsottuna, ei osakkaan henkilö-
kohtaisen taloustilanteen pohjalta. 

Projektin toteutuksessa on syytä mie-
luummin remontoida laajasti kuin liian 
vähän, sillä iso projekti yleensä saadaan 

helpommin lainoitettua ja vältytään jat-
kuvilta pieniltä remonteilta, jotka ”ras-
saavat” asukkaiden arkipäivää.
Toteuttajat pitää valita huolella, halvin ei 
ole aina paras. Toteuttajien valinta, sopi-
muksen teko, urakan toteutus, aikatau-
lutus, takuuaika ovat rutinoituja vaiheita. 
Valitsemalla asiantunteva valvoja ja ura-
koitsija vältytään monelta ongelmalta.

Päättäjät ovat joutuneet uuteen tilantee-
seen, kun markkinoille on tullut lyhyessä 
ajassa uusia vaihtoehtoja perinteiselle 
korjausmenetelmälle. Päättäjät törmää-
vät useisiin mielenkiintoisiin väittämiin, 
joita on tullut vastaan sekä perinteisen 
että uusien menetelmien puolelta. 
Pohdittavia kysymyksiä/väittämiä ovat 

mm. seuraavat:
-Vakuutusehtojen erot. Perinteisellä 
menetelmällä korjatun järjestelmän va-
kuutusehdot ovat paremmat kuin vaihto-
ehtoisilla menetelmillä.
-Perinteinen menetelmä edellyttää 
useimmiten rakenteiden laajempaa kor-
jausta sekä myös pitkäaikaista häiriöti-
laa asumisessa.
-Kestoikä. Vaihtoehtoisten menetelmi-
en kestoiäksi arvioidaan 10-15, suu-
rempiakin lukuja on näkynyt. Eräiden 
yritysten mainokset lupaavat huomatta-
vasti pidempiä aikoja.
-Laadunvalvonta. Kun asennetaan uu-
det putkistot, materiaalit ovat uusia ja 
kontrolloiduissa olosuhteissa tehtaalla 
valmistettuja kun taas vaihtoehtoisis-

sa menetelmissä työ tehdään pääosin 
haastavissa olosuhteissa rakennuksis-
sa.
-Hinnat.  Mikä on todellinen hintaero, 
jos kaikki kustannukset otetaan huomi-
oon.
-Miten huomioidaan uudet määräykset 
vuotojen havainnoimiseksi.
-Projektin laajuus. Vaihtoehtoisissa 
menetelmissä voidaan helposti toteut-
taa pienempi laajuus.

Väittämiä/kysymyksiä riittää. Mielen-
kiintoinen vaihtoehto onkin se, että eri 
putkisto osiin käytetään eri vaihtoehtoja. 
Esim. niin, että pääputkisto uusitaan uu-
silla menetelmillä ja huoneistokohtaiset 
putkistot uusilla menetelmillä.

Perinteiset menetelmät
Käytettävät materiaalit ovat myös kehit-
tyneet. Esimerkkejä toimittajista ja tuot-
teista edustavat mm. Pipelife Finland 
Oy www.pipelife.fi/web/fi, Cupori 
Oy www.cupori.com/fi, Uponor Suo-
mi Oy www.uponor.fi/
Prosesseja kehitetään. Esimerkkinä ovat 
mm. esivalmistetut elementit, jotka esi-
valmistetaan hallituissa oloissa tehtailla 
ja vain liittäminen tapahtuu rakennuksil-
la. Tämä lisää huomattavasti laitosten 
laadun onnistumisen mahdollisuutta se-
kä nopeuttaa asentamista. Tällaisia esi-
merkkejä ovat mm Silotek, Harmiton Oy 
Ltd ja Pipe Modul.

Vaihtoehtoiset menetelmät. Menetelmiä ja toimittajia on useita, tässä eräitä vaihtoehtoja. Johtavia yrityksiä ovat PutkiReformi, 
EW-liner ja NRG Nordic Renovation Group.

PutkiReformi,  
Dakki-menetelmä
Dakki-menetelmä on VTT-
sertifioitu pinnoitusmene-
telmä asuntojen viemäreitä 
varten:
Valmistelevat työt asun-
nossa ja sen märkätilois-
sa: Kaikki työn kannalta tar-
peelliset lattia- ja seinäpin-
nat suojataan suojapahvilla. 
WC-istuin ja vesilukot irrote-
taan lattiasta. Lattia-kaivon 
väliseinään porataan tai ava-
taan puhdistusaukko. Kylpy-
huoneen ja keittiön viemäri-
johdot sekä lattiakaivot puh-
distetaan. Samalla myös roi-
lossa olevat pystysuorat vie-
märilinjat käsitellään. Viemä-
rien sisäpinnan kerrostumat 
ja ruoste poistetaan paine-
huuhtelemalla ja jyrsimällä. 
Putket painehuuhdellaan, 
tarkastetaan videokameral-
la ja kuivataan ennen pinnoi-
tusta. Tarpeen mukaan pai-
kataan reikiä sukkasujutus-
menetelmällä.
Pinnoittaminen. Putket pin-
noitetaan sisältä joustavalla, 
hyvin tarttuvalla epoksimas-
salla. Pinnoitus tehdään eri-
koistyökalulla ja työtä seura-
taan jatkuvasti videokame-
ralla
Viimeistelytyöt. Videoka-
meralla tarkistetaan, että 
lopputulos täyttää laatuvaa-
timukset.  Pinnoituksen jäl-
keen WC-istuin sekä pesu-
altaan ja astianpesupöydän 
vesilukot kiinnitetään paikoil-
leen ja lattiakaivon puhdis-
tusaukko tulpataan. Viemä-
rijärjestelmä voidaan ottaa 
käyttöön noin 8 tuntia työn 
valmistumisen jälkeen. Työn 
tuloksen videodokumentoin-
ti luovutetaan toimeksianta-
jalle sopimuksen mukaisesti 
esimerkiksi DVD-levyllä
Keittiön ja kylpyhuoneen vie-
märijärjestelmä johtolinjoi-
neen on korjattu DaKKI-me-
netelmällä 3-4 päivässä. Uu-
si sisäpinnoite muodostaa 
tiiviin pinnan ja suojaa kor-
roosiolta. Uuden pinnan al-
hainen kitka vähentää ongel-
mia tulevaisuudessa.

Pohjaviemäreiden sukkasujutus:

Sukkasujutusputki on muovipinnoitteinen huopasukka, joka kylläste-
tään epoksilla ja sujutetaan vanhaan putkeen paineen avulla. Kovet-
tumisen jälkeen lopputulos on itsekantava uusi putki.
Pinnoitusta voidaan käyttää putkissa: 42-150 mm, perusput-
ken aineosat: metalli, betoni, joitakin muoviputkia. Putki on ei kan-
tava pinnoite, joten ei sovellu maanvaraisiin putkiin.
Sukkasujutusta voidaan käyttää:  putkissa 70-225 mm, kaik-
ki putkimateriaalit sopii.
Suurin osa haarakohdista voidaan kunnostaa sisältä, mutta jotkut 
on piikattava esille. -soveltuu viemäreille
Laadun varmistus pinnoituksessa: Työtapa + sisäpuolinen vi-
deokuvaus + oma laatujärjestelmä. Sukkasujutus: esivalmistettu 
tasalaatuinen materiaali + lopputuloksen videokuvaus + oma laa-
tujärjestelmä.

Vaikutus asumiseen. Pinnoitus: Viemärit käyttökiellossa noin 4-5 
pv, mutta tilapäiskäymälä asunnossa -peitepaperit lattioilla noin 
4-5pv -lyhytaikaista melua päiväsaikaan 4-5 pv -erittäin vähäinen 
pölymäärä -käyttövesi käytössä koko ajan -suihkujärjestelyt yleensä 
taloyhtiön saunassa.
Sukkasujutus: Viemärit saattavat joutua käyttökieltoon, korkein-
taan yksi viikko -kellarissa/pohjakerroksessa melua -kellarissa/poh-
jakerroksessa yleensä jotain piikkaustöitä
Takuu on pinnoitukselle viiden vuoden vuotamattomuustakuu, suk-
kasujutukselle YSE 98 mukaan. 
Hyväksynnät on hankittu useista hyväksymisorganisaatioista, mm. 
VTT, VDI.
Menetelmät on kehitetty Ruotsissa, pohjoismaissa ja Euroopassa. 
Euroopassa menetelmillä on pidempi historia ja laajempi käyttö.
Pinnoitusta on tehty kymmenissä tuhansissa asunnoissa Pohjois-
maissa, hyviä kokemuksia. Eri sukkasujutusmenetelmiä on käytetty 
laajasti Euroopassa 70-luvulta lähtien. Hyviä kokemuksia.
Yritystiedot: Koko maan kattava verkosto joka on keskittynyt vie-
märisaneerauksiin uusilla menetelmillä.

PutkiReformi
Urakoitsijantie 15A

06450 Porvoo
Vaihde: 020-765 0050

Fax: 020-765 0051

EW-liner Oy, Ruiskutusmenetelmä 

Sen sijaan että rikotaan seiniä ja lattioita, päästään käsiksi remon-
toitaviin putkiin wc-istuimen, tiskipöydän ja lattiakaivon kautta. Pai-
kan päällä valmistetaan uusi putki vanhan sisään. Uusi putki kan-
nattaa itse itsensä, eikä uuden putken kannalta ole mitään mer-
kitystä sillä, että vanha putki jää entiselle paikalleen. Yhden huo-
neiston osalta putkiremontti vie siis normaaliolosuhteissa yhden 
päivän, eikä poismuutto ole tarpeellista.
 Huoneistoon mennään aamulla ja työt aloittaan levittä-
mällä suojauspahvit, minkä jälkeen avataan ruiskutuskoh-
dat. Tarkistuksen jälkeen puhdistetaan putket pyörivällä työ-
kalulla, joka irrottaa putken sisäpinnalle syntyneet kerros-
tumat, jotka samanaikaisesti huuhdellaan pois vedellä. 
Seuraavaksi valmistetaan uusi putki käyttäen vanhaa putkea muot-
tina. Juokseva muovimassa sekoitetaan kiihdytinaineeseen, joka 
käynnistää putken kovetusprosessin.
Uuden putken valmistus tapahtuu siten, että muovi ruiskute-
taan vanhan putken sisäpinnalle. Ruiskutus tapahtuu kolmessa 
vaiheessa, ja valmiista putkesta tulee 3 - 5 mm:n paksuinen. 
Kun viimeinen vaihe on valmis ja muovi kuivunut, valmis työ ku-
vataan. Filmi jätetään tilaajalle takeena työn laadusta. Kun uusi 
putki on valmis, laitetaan kaikki purettu takaisin paikalleen, pois-
tetaan suojapaperit ja siivotaan paikat niin, että kun huoneiston 
haltijat tulevat kotiin, kaikki näyttää juuri samanlaiselta kuin hei-
dän lähtiessään.
Ruiskutus on käsityötä ja vaatii erikoisosaamista, siksi ruiskutta-
jat koulutetaan tehtäväänsä. Kaikki saavat myös jatkokoulutusta 
sekä käytännössä että teoriassa.
 Käytetty muovi on nopeasti kovettuvaa ja se antaa pitkäaikai-
sen korroosiosuojan. Samaa materiaalia käytetään muun muassa 
suojaamaan kovalle rasitukselle altistuvia teräsrakenteita, kuten 
esimerkiksi helikopterin laskeutumisalustoja. Muovi vastaa mm. 
kaikille Pohjanmerellä offshore-ympäristössä käytettäville materi-
aaleille asetettuja vaatimuksia.
Lopputoimitukseen kuuluu aina täydellinen dokumentointi VHS-ka-
setilla tai CD-levyllä, sekä yksityiskohtaiset asiakirjat todisteena 
turvallisesta ja hyvin tehdystä, korkealuokkaisesta työstä.

www.ew-liner.fi/

Viemäriputkistojen 
sukitus- ja sujutus-
menetelmät:
NRG ja Eerola yhtiöt edustavat 
tuotteita Flexoren ja MaxiLine 
(pakkosujutus ja pitkäsujutus). 
Flexoren-sujutus, Eerola-yhtiöt, 
(sujutus PE-elastomeeriputkel-
la), www.ew-liner.fi/.
Seartex-sukkasujutusmenetel-
mää edustaa NRG. PutkiRefor-
milla on myös Reliner-sukkasu-
jutusmenetelmä. 
Uponor on kehittänyt Omega-
liner tuotteen (muotoputkisu-
jutus). Sitä edustaa Eerola yh-
tiöt www.ew-liner.fi/ ja Nor-
dig Renovation Group, www.
nrgroup.fi/omegaliner.htm
Aarsleff CIPP-menetelmä (suk-
kasujutus, paikalleen kovetetta-
va sujutusputki ja kuristussuju-
tus), materiaali polyeteenimuo-
viputki.

NRG Nordic Renovation Group

Tuotteet ovat mm. kiinteistöjen piha- ja pohjaviemäreiden, pys-
tyviemäreiden sekä ilmanvaihtokanavien saneeraus ilman kaiva-
mista tai rakenteiden rikkomista. Saneeraus tehdasvalmisteisel-
la putkella
NRGn saneerausmenetelmät perustuvat uuden tehdasvalmistei-
sen putken asentamiseen vanhan putken sisään. Yleisin ja sa-
malla myös suositeltavin saneerausmenetelmä on Omega-Liner-
muotoputkisujutus, joka soveltuu niin piha- ja pohjaviemäreiden 
kuin pystyviemäreidenkin saneeraukseen. Omega-Liner -muoto-
putkisujutus soveltuu myös rakennusten ilmanvaihtokanavien sa-
neeraukseen. 
Yhteystiedot:
NRG Kiinteistöt Oy 
Vinkakatu 4 
15700 Lahti 
Puhelin: (03) 7877 700 
Fax: (03) 7877 711 
www.nrgroup.fi

Yhteenveto

Vaihtoehtoiset menetelmät 
ovat jo pysyvä osa putkis-
toremontteja, vaikkakin sen 
rooli ei ole vielä vakiintunut. 
Menetelmiä on jo kauan käy-
tetty menestyksellä muualla 
Euroopassa. Tärkeä tuleva 
kehitysvaihe tulee varmaan 
olemaan järjestelmien ja to-
teutusprosessien yhtenäis-
täminen. Kysymyksessä ei 
ole joko tai vaan sekä että, 
eli tulevaisuudessa perintei-
siä ja uusia menetelmiä tul-
laan käsittelemään samoilla 
perusteilla. Mm. laatu- ja ta-
kuukriteerit pitää laittaa sa-
malle viivalle.
Ydinasia on: On tehtävä rat-
kaisut elinkaaritaloudellisella 
pohjalla taloyhtiön ehdoilla. 

Käyttövesiputkistojen
pinnoitusmenetelmät.

LSE-menetelmä, Poxytec Oy.
DonPro-menetelmä, Pipeliner Systems Oy.
Molemmat järjestelmät sopivat myös viemäriputkiin.

Lähde
mm: www.taloyhtio.net/
attachements/2008-02-
26T10-40-1731.pdf, VTT:n 
vesiprojekti, lehtikirjoituk-
set, firmaesittelyt, www-si-
vut.

Esko Tähti

Viemäriputkistojen pinnoitusmenetelmät

Pinnoitusmenetelmien pioneeri Suomessa on Dakki, nykyiseltä 
nimeltään PutkiReformi Oy www.putkireformi.fi/ Dakki-me-
netelmällä (epoksipinnoitus) on VTT-sertifikaatti. Menetelmää 
on käytetty Ruotsissa vuodesta 1991 alkaen. 
Tubus-menetelmää (polyesteripinnoitus) edustaa EW-Liner Oy, 
Eerola-yhtiöt www.ew-liner.fi/. menetelmä luetaan sekä pin-
noitusmenetelmäksi että sujutusmenetelmäksi. Menetelmää 
on käytetty Euroopassa vuodesta 1998.
Picote (Kaksikomponenttipolyuretaanipohjainen) menetelmäs-
sä, putken pintaan valetaan pinnoitekalvo. 
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LAATUKATTILA OY  
Vihiojantie 10    33800 TAMPERE

LAKA lämmityskattilat

LAKA lämpökeskukset

Ympäristöystävällinen tapa 
lämmittää - jo yli 50 vuotta  

- Tehoalue 20…8000 kW

- Öljy, kaasu ja KPA
- Hyötysuhde jopa 94 %

Puh. 03 214 1411 Fax 03 212 1528
llaatukattila@laka.fi www.laka.fi

TAC on nyt Schneider Electric
Samat ihmiset
Samat tuotteet
Samat prioriteetit

Make the most of your energy

Mikä on uutta?
Nimi ja mahdollisuudet

PÖNTTÖÄSI!
KÄYTÄ

Wavin-Labko Oy, Kangasala
www.biokem.fi

Tarpeet ovat erilaisia, tontit ovat erilaisia. Siksi
valitsemme kanssasi parhaan ratkaisun juuri

Sinun tarpeisiisi.

Yhteyden meihin saat kätevästi täyttä-
mällä lomakkeen internetissä osoitteessa

Yhteistyökumppanimme
ottavat Sinuun yhteyttä ja toteuttavat juuri

Sinulle parhaiten sopivan ratkaisun suunnitte-
lusta käyttökuntoon.

www.biokem.fi.

Toimi nyt, säästät aikaa, vaivaa ja rahaa.
Ja tietenkin luontoa.

LAMELLIPATTERIT JÄÄHDYTYKSEEN
JA LÄMMITYKSEEN
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AdConSys Oy, Sammonkatu  16, 48600 Kotka
puh: 05 – 2601 100              fax: 05 – 266 342

www.adconsys.fi

AdConSys - Kiinteistö-
automaation palveluyritys

Ahlsell palveluksessasi
LVI, Sähkö, Koneet & Työkalut sekä 

Laakerit nyt saman katon alta!

Ahlsell Oy
Kaitilankatu 9, 45130 Kouvola

puh. 020 584 5999
www.ahlsell.fi

Delabie painonappihanat ja suihkut
Nonair mikrokuplanerottimet

Aeromat automattiset ilmanpoistimet
KWC hanat ja esipesusuihkut

Haws silmä- ja hätäsuihkut
Unifog ilmankostuslaitteet

www.caldomix.fi 
puh. 010-397 5100
fax.  09-679  944

20 vuotta ilmassa kiinni

Mitsubishi
ilmalämpöpumput

www.kouvolanputkityo.fi 
Korjalankatu 5 KOUVOLA

0207 939 400

Kouvolan Vesi 
Puhtaan veden ja ympäristön puolesta.

Insinööritoimisto 
Kailio Ky

Koulukatu 4 A 45100 KOUVOLA 

Puhelin: 05-3713895

Faksi: 05-3713066

jarkko.kailio@insinooritoimisto.inet.fi 

Rakennus-Varte Oy; Kouvola, Torikatu 6, 45100 Kouvola. Puh. (05) 342 2500. 

Luotettavat paloturvaratkaisut helpommin.
www.halton.fi 

Kattavat paloturvaratkaisut 
kaikkiin kiinteistöihin

• Eristetyt EIS 60 - 120
   palonrajoittimet

• Eristetyt EIS 60 ja eristämättömät     
  ES 60 - 90 palon- ja savunrajoittimet

• Savunpoistopellit

• Palon- ja savunrajoittimien 
  ohjausjärjestelmät


