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Moderni, rakenteita rikkomaton käyttÖvesiputkien saneerausmenetelmä
- pinnoitus - rantautui Suomeen vuonna 2005. Sen yleistymistä on
hidastanut lupaviranomaisten epätietoisuus ja ennakoimattomuus, joka
on viime aikoina muuttunut poukkoilevaksi ja täysin arvaamattomaksi.

aloyhtiöillä on oikeus edellyttää
ennakoitavuutta lupamenettelyssä. Olisi toivottavaa, että ainakin
suurimpien kuntien rakennusvalvontavirastoilla olisi valmius ottaa vastaan
informaatiota ja muodostaa ennakoitavissa
oleva kanta.

Viime vuosina on puhuttu ja kirjoitettu lähestyvästä putkiremonttisumasta ja jopa työvoimapulasta. Tällöin on ollut mielessä
kuukausia kestävä taloja auki repivä ns. perin-

teinen putkiremontti. On unohdettu tai haluttu unohtaa, että tekniikka on kehittynyt myös
putkiremonteissa. Taloa ei enää tarvitse repiä
auki eikä putkia vaihtaa, vaan ne puhdistetaan
ja pinnoitetaan.
Ei ole myöskään tarvetta liittää putldre-

montin yhteyteen muita talon saneeraustarpeita
jne.

-

sähköt, kylpyhuoneet, TV-kaapelointi
vaan ne voidaan tehdä silloin kun niiden

-

aika on. Modernit linjasaneerausmenetelrnät
mahdollistavat talon saneerauksen vaiheis-

tamisen niin, että {emontit jakautuvat tasaisemmin vuosien tairvuosikymmenien yli.
Päätöl(senteko helpottuu ia välttämättömän
linjasaneerauksen lykkääntymisriski vähenee.
Putkiremonttisumalla tarkoitetaan yleensä 1960- ja 70-luvun lähiöiden tulemista put-

kiremontti-ikään. Niiden kohdalla alkaa olla
kiire. Toinen iso tarve on mm. Helsingin kantakaupungin satavuotiaat talot, joissa putkiremontti on jo kerran tehty ja osakkaat ovat
remontoineet kylpyhuoneet hlvin eritasoisiksi. Ei ole järjen hiventäkään repiä koko taloa
uudestaan auki, kun ainoa koko taioa koskeva
tarve on varmistaa vesijohdoille ja viemäreille

viemärit jo rutiinia
Viemärien rakenteita rikkomattomaan saneeraukseen on useita eri tekniilcoita, joita Suomessakin on käytetty jo yli kymmenen vuotta.
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kehityksen kärki ja massamarkkinat. Ero Suomeen kasvaa kohisten. Suomi lähti myöhään
liikkeelle ja etenee etanan vauhtia. I(un vielä varovaisuussyistä jarrutetaan kurvissa, jää-

vuotta sitten Sveitsistä ja Saksasta. Ruosteiset
putket hiekkapuhalletaan puhtaiksi ja pinnoitetaan elintarvikekelpoisella epoksilla. Lopputulos varmistetaan ja kuvataan. Epoksi eristää
veden metallista ja pysäyttää näin putken sisäpuolisen ruostumisen ja ns. sinkkikadon ete-

dään pahasti jälkeen.

nemisen. Putket saavat uuden eiämän - noin
40-60 vuotta. Toimenpide on nopea ja siisti.
Asumishaitta jää noinviikkoon. Myös kustannukset ja päätöksentekokynnys alenevat.

Pinnoitusta ei pidä lykätä
Pinnoittaminen pitää tehdä ajoissa, ennen
kuin putket ovat ruostuneet puhki. Mitä aikaisemmin se tehdään, sitä enemmän tervettå metallia putkeen jää. Ei myöskään
tarvita aikaa vieviä kuntotutkimuksia - riittäii kun tutkii kalenteria. Jos putket ovat 40-
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Toiminta Suomen Asunto-osakkeenomistajat ry:n (SAO) varapuheenjohtajana
on auttanut ymmärtämään yksittäisten taloyhtiöiden ja osakkaiden näkökulmaa. Lähestyvä putkiremontti - kaikkien mörköjen äiti
- on usein se asia, joka aktivoi uinuvan talon
osakkaat ja luo jännitteitä eri lähtökohdissa
olevien osakkaiden välille. Ikäihmisillä ja nuorilla, varakkailla ja tiukan budjetin osakkailla,
vuokra-asunnon ja omistusasunnon omistajilla, kaikilla näillä on eri intressit. I(un tähän
lisätään kysymys perinteisestä tai rakenteita
rikkomattomasta remontista, keskusteltavaa

riittää.

50 vuotta vanhoja, ne kannattaa pinnoittaa.

I(eski-Euroopassa ja varsinkin Sveitsissä pinnoittaminen on normaali tapa tehdä linjasaneeraus. Vakuutusyhtiöt siellä suosittelevat ja
näyttävät itse esimerkkiä.

Allekirjoittaneella on ollut mahdollisuus
seurata alan kehitystä näköalapaikalta. Eläkeläisellä on aikaa. I(un toimin seitsemän vuotta

sitten Tunturikatu 3:n hallituksen puheenjohtajana, päädyimme silloin Suomessa uuden
pinnoitustekniikan hyödyntämiseen. Skeptikosta tuli puolestapuhuja ja saarnamies sekä

alan urakoitsijoiden edunvalvontajärjestön
MoMent (Modernit Menetelmät) ry:n puheenjohtaja.

lisäaikaa 50-60 vuotta.
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Urakoitsijoita on lukuisia, kilpailu toimii ja lupaviranomaiset tuntevat menetelmät.
I(äyttövesiputkien rakenteita rikkomaton saneeraus rantautui Suomeen seitsemän

Henkilökohtaiset suhteet ja tiivis yhteydenpito Sveitsiin pinnoitusaineen kehittäjään
ja valmistajaan sekä Saksaan urakoitsijoiden
etujärjestön puheenjohtajaan ovat antaneet
mahdollisuuden ymmärtää, missä menevät

99Rakennusvalvonnan kanta on
vaihdellut ennalta

arvaamattomasti
kuntakohtaisesti,
myos saman
kunnan sisällä,

Hyödyt jäävät realisoitumatta
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On ymmärrettävää, että uuden tekniikan käyt-
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töönottoon liittyy varovaisuutta ja epäluuloja.
Näin on ollut kehruujennyn ajoista lähtien. Se
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on myös osin tervettä ja vähentää riskejä. Suomessa ollaan kuitenkin varovaisuudessa ja hidastelussa menty liian pitkälle. Voidaan myös
kysyä jarrutuksen motiiveja. Asukkaan riskin

minimoimisen nimissä halutaan rahoitusta
tutkimusprojektiin tai esitetään mielivaltaisia
vaatimuksia taloyhtiöille. I(etä se palvelee - ei
ainakaan laskun maksavaa osakasta, mutta ei
myöskään suomalaista yhteiskuntaa.

Oli oletettavaa ja ymmärrettävää, että uudet menetelmät herättävät keskustelua taloyh-

tiöissä. On ollut rohkaisevaa havaita, kuinka
nopeasti asiallinen informaatio muuttaa näkemyksiä jå åuttåa päätöksenteossa. I(yse on
lopulta varsin yksinkertaisista asioista, joihin
riittää terve talonpoikaisjärki.

Oli myös odotettavissa, että suuret rakennusliikkeet suhtautuvat varauksellisesti tekniikoihin, jotka pienentävät projektin kokoa,
kannibalisoivat bisnestä. Tosin taloushistoria
opettaa, että oman reviirin suojeleminen tekniikkaa jarruttamalla johtaa aina siihen, että
uudet parempaa tekniikkaa hyödyntävät yri-

tykset tunkeutuvat kakunjaolle. Oli siis odotettavissa jarrutusta, mutta ei ole merkkejä

Mixeri joka varmistaa, että seossuhde on oikea.

siitä, että nåin olisi toimittu.
Laatu varmistetaan
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berskoopilla.

:

I

s

:ll

il
Y***

Sen sijaan suuret suunnittelutoimistot
näkevät pinnoitusremontit uhkaksi liiketoiminnalleen. Pinnoitusremontin suunnittelun kustannukset ovat murto-osa perinteisen
remontin suunnittelusta. I(yse on myös valmiudesta korvata vuosikymmenien kokemus
uudella opilla. Se on tapahtunut pääasiassa
eläköitymisen kautta.

On liikuttavaa kuulla yhä uudestaan,
kuinka 'jokainen suunnitelma tehdään lähtökohtana talon tarpeet'l ja silti pelkkä suunnittelutoimiston logon näkeminen riittää
kertomaan mihin suunnitelmassa päädytään.
Pienet toimistot kasvavat modernien menetelmien käytön lisääntyessä.

Suunnittelutoimiston valinta on taloyhtiön tärkein päätös. Valinta määrittelee saneerauksessa käytettävän tekniikan. Taloyhtiön
tulee siis perehtyä vaihtoehtoihin ja käydä sisäinen keskustelu jo ennen suunnittelutoimiston valintaa.

Yilämainittujen luonnollisten hitausvoimien lisäksi on Suomessa valitettavasti päällimmäiseksi noussut viranomaisten toiminta,
joka uhkaa vesittää uusien menetelmien tuoman hyödyn putkiremonttisuman purkamisessa.

Rakennusvalvonnan kanta on vaihdellut
kuntakohtaisesti ja myös saman kunnan si-

Taloyhtiön remontlt
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valmis, epoksilla pinnoitettu putki.
sällä ennalta arvaamattomasti. Taloyhtiöiden kannalta olisi tärkeää,
että lupaviranomaisten kanta olisi pitkäjänteinen ja ennakoitavissa
oleva. Näin ei tänään valitettavasti ole varsinkaan kahdessa Suomen
suurimmissa kunnissa, jotka samalla toimivat esimerkkinä monelle
pienemmälle kunnalle. Olisi suotavaa saada valtakunnallinen ohjeistus nopealla aikataululla.

Rakennuslupa vai ei?
Maankäyttö- ja rakennuslaista ei löydy perusteita edellyttää rakennuslupaa rakenteita rikkomattomalle remontille. Myöskään ko. lain 125
pykälässä mainittu ehto "korjaus- ja muutostyötä varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin" ei täyty.
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Pinnoittaminen ei aiheuta minkäänlaista terveysriskiä - saati,
ettå riski olisi ilmeinen. Igllä tähän pykälään vetoaminen edellyttää
perusteltua syytä epäillä terveysriskiä. Sellaista ei ole. Ei vaikka iltapäivälehdet ovat edistäneet mlyntiään esittämällä mielikuvituksellisia uhkakuvia.

Voidaan kuitenkin todeta, että laki on säädetty ennen kuin raken-

teita rikkomattomia menetelmiä oli Suomessa olemassa. On myös
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mahdollista, jopa todennäköistä, että vanhoissa taloissa on ongelmakohtia, joissa rakenteitajoudutaan avaamaan. Tästä syystä on suositeltavaa edetä hakemalla rakennuslupa normaalissa järjestyksessä. Lupa
myönnetään - laista ei löydy perusteita sen epäämiseen.

Olisi toivottavaa, että rakennusvalvontavirastolla olisi valmius ottaa vastaan asiallista informaatiota ja muodostaa oma kantansa.

Nyt

on syntynyt kuva, että on pyritty löytämään säädöksiä, joilla toimintaa
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voitaisiin rajoittaa. Ensin kysymys terveyshaitoista, joita todistetusti ei
ole. Nyt tuoreena Helsingin rakennusjärjestyksen 32 S, jossa säädetään,
että rakentamiseen käytettävistä materiaaleista pitää olla pitkä kokemus tai luotettavaa tietoa. I(okemustå on yli 20 vuoden ajalta lähes
miljoonasta kohteesta. I(äytettävistä aineista on lukuisia Iuotettavien
laboratorioiden tutkimuksia. Jos edellytetään, että ulkomailla kehitetyistä materiaaleista pitää olla pitkä kokemus Suomessa ennen kuin
tä voidaan ottaa Suomessa kdyttöön, otetaan suunta

Näin tässä kuitenkin on jo käynyt.
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Ei yksittäisellä taloyhtiöllä, tai edes pienellä urakoitsijalla, ole tieto-taitoa tai voimavaroja selvittää yksityiskohtaisesti ulkomailla kehitetyn aineen ominaisuuksia. Allekirjoittanut on auttanut tåloyhtiöitä.
Samat tutkimustulokset on käyty läpi rakennusvalvonnan kanssa yhä
uudestaan ja uudestaan. Taloyhtiö vaihtuu, mutta materiaali ja tutkimustulokset ovat samoja.

Liika varovaisuus estää kehitylGen
Virkamiehen tulee olla varovainen, mutta myös utelias ja valmis oppimaan uutta. Liiallinenvarovaisuus pysäyltää kehityksen ja estää uusien
parempien menetelmien hyödyntämisen. |uuri näin on käynyt kä1'növesiputkien pinnoituksessa, ensin Espoossa ja nyt myös Helsingissä. Ei
sen, että menetelmästä ei ole EU-tasoista säädöstä tai aineella ei ole

CE-merkintää, saisi olla syy empimiseen. Ei se ole ollut este menetelmän hyödyntämiselle muissa maissakaan. EU-tason prosessit ovat hitaita ja vievät vielä vuosia. Ei kelloa voi pysäyltää tai ainakaan kääntää
taaksepäin. On aito riski, että menetämme alan osaamista ja joudumme aikanaan rakentamaan sen uudestaan.
Käyttövesiputkien saneeraamista pinnoitusmenetelmdllä on tehty
Suomessa jo yli kuusi vuotta, eniten Helsingissä. Lupakäytäntö hakee
edelleen uomiaan. Välillä lupaa ei tarvita ja sitten taas tarvitaan. Aina
kun joku taho heittää epäilyn menetelmää kohtaan, kiristyy myös rakennusvalvonnan linja. Taloyhtiön kannalta on kyse isosta hankkeesta, jonka valmistelu vie kauan. Kyllä taloyhtiöllä on oikeus edeilyttää
ennakoitavuutta.

Koeprojel{i Helsingissä - mitä l€l€illaan ja miksi?
Helsingin rakennusvalvonta muutti keväällä aikaisemmin myönteisen
kantansa kielteiseksi ja sitten varovaisen myönteiseksi. I(esäkuussa rakennusvalvonta myönsi eräälle pohjois-haagalaiselle taloyhtiölle ns.
koerakentamisluvan, jossa käyttövesiputkien pinnoitushankkeen etenemistä seurataan ottamalla vesinäytteet työn edetessä nousulinjakohtaisesti. Samaa menetelmää hyödyntäen on Euroopassa saneerattu jo
lähes miljoona kohdetta ja Suomessakin satoja.

Mitä koerakentamisella kokeillaan ja miten määritellään onnistuminen? Ainakin tulee testatuksi asukkaiden pinnan pituus ja urakoitsijan kukkaron kestärryys. Ei taloyhtiö voinut päätöksiä tehdessään
ennakoida valvonnan aiheuttamaa viivettä. Ei myöskään urakoitsija
siitä aiheutuvaa luppoaikaa ja lisäkustannuksia. Oli etukäteen selvää,
että veden laatu paranee kun ruostuneet putket puhdistetaan ja pinnoitetaan epoksilla. Näin on tapahtunut miljoonassa kohteessa ja näin
tapahtui myös koerakennusluvan saaneessa kohteessa.
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YHDSSSå peHVåSffie.
Löhes 20 vuoilo sitlen kehitimme uudenloisen menetelmön
viemöreiden soneeroukseen. ldeo oli mullistovq sillö se
ontoi osukkoille mohdollisuuden koyttAö vettö jo viemöreitö
urokon oikono qivon normoolisti illollo, yolla io oomullo.

Yhden osunnon remonlti kesti voin yhden pöivön.
Proline-meneielmöllö on nyt soneerottu mm. yli 50.000
osuntoo/ kouluo, soiroqloito io toimistorokennuksio.
Proline-menetelmö on serti{ioitu Suomesso, Ruotsisso jo
Norjosso. Tokuumme on l0 vuotto.

Toivottavasti koerakentamisen lopputuloksena myös Helsingin rakennusvalvonta on valmis näyttämään selkeän vihreää valoa ja näin
edesauttamaan modernien linjasaneerausmenetelmien hyödyntämistä Suomessa. Helsingin ratkaisut toimivat käytännössä ohjenuorana
myös monelle pienemmälle kunnalle. I
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