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Putkistosaneerauksen uudet tuotteet
Liisa Rautiainen
Arviointipäällikkö, VTT 
liisa.rautiainen@vtt.fi

Edellisten lisäksi on käytössä sekamenetelmiä, jois-
sa esimerkiksi pinnoitus tai sukitus tehdään osaan 
putkista ja osa putkista vaihdetaan uusiin.

Uusi viemäriputki vanhan sisään
Uuden putken sujuttamiseen vanhan sisään on usei-
ta eri menettelytapoja. Yleisimmin käytettyjä putki-
materiaaleja ovat polyeteeni (PE) ja polypropeeni 
(PP). Liitokset tehdään joko hitsaamalla tai yhteil-
lä. Putket voivat olla joko homogeenisia tai moni-
kerroksisia. Lopputuloksena on uusi putkisto, jonka 
sisähalkaisija on vanhaa pienempi. Putkiston käyt-
töikä on uuden putkiston käyttöiän tasolla edellyt-
täen että työssä käytettävien putkien rengasjäyk-
kyydet ovat valinnan mukaan 4,8 tai 16 kN/m2.

Menetelmän putkille ja asennukselle on esitetty 
vaatimukset standardissa SFS-EN 13566-2. Standar-
di koskee maan alle asennettavia, ei-paineellisia sa-
laoja- ja viemäriputkistoja. 

Uusi viemäriputki vanhan sisään  
sukkasujutuksella
Menetelmässä joustava hartsilla imeytetty sukka 
sujutetaan vanhaan putkeen. Kun sukka on put-
kessa, sen hartsin kovettumisreaktio käynnistetään 
ja putki kovettuu muoviputkeksi. Yleisimmät put-
kimateriaalit ovat polyeteeni (PE) ja polyvinyylik-
loridi (PVC). Liitokset tehdään joko hitsaamalla tai 
muhveilla/yhteillä. Lopputuloksena on uusi putkis-
to, jonka sisähalkaisija on vanhaa pienempi. Käytet-
tävien putkien rengasjäykkyydet ovat vähintään 1 
kN/m2. Ainakin osalla menetelmistä voidaan nyky-
tiedon mukaan saavuttaa uuden putkiston käyttö-
ikä.

Menetelmän hartseille ja valmiille lopputuotteel-
le ja asennukselle on esitetty vaatimukset mm. stan-
dardissa SFS-EN 13566-3. Standardi koskee maan 
alle asennettavia, ei-paineellisia salaoja- ja viemä-
riputkistoja. 

Uusi viemäriputki vanhan sisään  
pinnoittamalla
Menetelmää käytettäessä vanha putkisto pinnoite-
taan yleensä lujitteita sisältävällä pinnoitteella tai 
lujite asennetaan erikseen. Pinnoitteen kovettuessa 
siitä muodostuu uusi putki vanhan sisään. Yleisim-
mät putkimateriaalit ovat polyesterit (UP) ja (VE) tai 

Markkinoilla on tällä hetkellä useita” pinnoittamal-
la” tehtäviä vanhojen putkien korjausmenetelmiä, 
joita kutsutaan uusiksi putkistojen korjaus-/sanee-
rausmenetelmiksi. Tässä yhteydessä ei välttämättä 
huomata, että ns. perinteisissäkin saneerausmene-
telmissä on tapahtunut kehitystä.

Nimi” pinnoitus” on osin harhaanjohtava, koska 
vain osa menetelmistä on varsinaisia pinnoituksia. 

Pääargumenttina ”pinnoitusten” suosion kas-
vuun on niiden nopeus verrattuna siihen, että van-
hat putket poistetaan ja uudet asennetaan tilalle. 
Pinnoitukset voidaan toteuttaa rakenteita purka-
matta, mikä säästää aikaa ja kustannuksia. Myös pe-
rinteisen saneerauksen voi toteuttaa nopeastikin, 
kun esimerkiksi uusien putkien asennus tehdään 
uuteen paikkaan. 

Muutaman viime vuoden aikana on viemäriput-
kien uusista saneerausmenetelmistä alkanut saada 
vertailukelpoista ja jäsennettävissä olevaa tietoa, 
joka helpottaa päätöksentekoa putkistosaneera-
usmenetelmää valittaessa ja myös perinteisen ja 
”pinnoittamalla” tehtävän saneerauksen keskinäistä 
vertailua. Saadun tiedon pohjalta on laadittu sertifi-
ointivaatimukset kolmelle eri tuoteryhmälle. 

Paineellisten käyttövesiputkien uusista saneera-
usmenetelmistä on toistaiseksi saatavissa melko vä-
hän tietoja.

”Uudet” tuotteet putkisaneerauksessa
Putkisaneerauksen uudet tuotteet, joille toistaisek-
si ei ole vakiintuneita nimikkeitä, ja jotka lyhentävät 
putkiremontin kestoa, voidaan jaotella esimerkiksi 
vanhan putkiston kunnon kannalta seuraavasti:

Vanhan putkiston kunto ei juuri vaikuta lopputu-
lokseen 

Putkien vaihto uusiin (nopeasti ja asukkaalle su-•	
juvasti)
Uusi putki asennetaan vanhan putken sisään.•	

Vanhan putkiston kunto tulee olla tiedossa ja sen 
tulee kestää puhdistus

Uusi putki rakennetaan vanhan putken sisään •	
sukkasujutuksella 
Uusi putki rakennetaan vanhan putken sisään •	
pinnoittamalla.

Vanhan putkiston kunto tulee olla tiedossa, sen tu-
lee kestää puhdistus ja toimia putkistona pinnoi-
tuksen jälkeenkin

Vanha putki pinnoitetaan.•	R
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epoksi (EP). Lopputuloksena on uusi putkisto, jon-
ka sisähalkaisija on vanhaa pienempi. Käytettävien 
putkien rengasjäykkyydet ovat valinnan mukaan 
vähintään 1 kN/m2 . Menetelmällä voidaan testaus-
tulosten mukaan saavuttaa uuden putkiston käyt-
töikä.

Menetelmän hartseille ja valmiille lopputuotteel-
le ja asennukselle on esitetty vaatimukset mm. stan-
dardissa SFS-EN 13566-4. Standardi koskee maan 
alle asennettavia, ei-paineellisia salaoja- ja viemä-
riputkistoja. 

Vanhan viemäriputken pinnoitus
Menetelmää käytettäessä vanha putkisto pinnoi-
tetaan. Pinnoitteen kovettuessa siitä muodostuu 
kalvo vanhan putken sisäpintaan. Käytössä olevat 
pinnoitteet ovat yleensä epokseja. Pinnoite ei muo-
dosta uutta putkea, mutta se suojaa vanhaa put-
kistoa siten, että putkiston vanheneminen ei etene 
niin kauan kuin pinnoite säilyy ehjänä ja yhtenäise-
nä. Pinnoitemenetelmän toimittajat määrittelevät, 
mistä materiaalista valmistettuihin putkiin pinnoi-
tus soveltuu. Pinnoitusten käyttöalue voi olla ra-
joitetumpi kuin edellä mainittujen muiden mene-
telmien, koska pinnoituksen tulee tarttua vanhan 
putken pintaan ja pinnoitteilla ei ole sellaista lu-
juutta, että se lujittaisi vanhan putken, vaan lujuus 
on edelleen vanhan putken varassa. Em. seikkojen 
vuoksi pinnoitusta pidetään usein käyttöikää pi-
dentävänä vaihtoehtona.

Pinnoitusten osalta VTT-sertifikaatin vaatimukset 
perustuvat Ruotsissa kehitettyyn menettelyyn.

Putkien vaihto uusiin
Vesi- ja viemäriputkien vaihtoon on ala kehittä-
nyt putkisaneeraukseen soveltuvia ja saneerausta 
nopeuttavia ratkaisuja. Osa ratkaisuista perustuu 
asentamisen nopeuttamiseen asennuspaikan va-
linnalla tai putkien niputtamiseen ja siten asennus-
paikkojen harventamiseen. Itse putkille on materi-
aalikohtaiset standardit.

Sekamenetelmät
Yhtenä yleistyvänä saneerausmenettelytapana on 
perinteisen putkenvaihdon ja jonkun uudemman 
menetelmän yhdistäminen. Etuna voi olla se, että 
kun halutaan perinteinen korjausmenettely, ei esi-
merkiksi märkätilassa tai keittiössä ole tarvetta teh-
dä purkutöitä, jos nämä osuudet kunnostetaan 
putkien sisäpuolen pinnoituksella, sukituksella tai 
vastaavalla uudella menettelyllä.

Putkisaneerausmenetelmän valinnasta
Saneerausmenetelmää valittaessa tulee vanhan 
putkiston kunto olla tiedossa. Kun vanhan putkis-
ton kunto on tiedossa, voidaan päätellä, mitkä vaih-
toehtoisista saneerausmenetelmistä soveltuvat 
kohteeseen. 

Menetelmää valittaessa on lisäksi tarpeen pyytää 
tietoja menetelmän ominaisuuksista ja odotettavis-
sa olevasta käyttöiästä, jotta valinta voidaan perus-
tellusti tehdä. Seuraavassa on lyhyt luettelo vaati-
muksista/ominaisuuksista, joista on tärkeää pyytää 
tietoja.

Saneerausmenetelmä Vaatimukset/ominaisuudet

Putkien vaihto uusiin Putkien tulisi täyttää Suomen rakentamismääräyskokelman D1 vaa-
timukset, jotka voidaan osoittaa esim. CE-merkinnällä tai tyyppi-
hyväksynnällä tai muulla ao. putkityypin standardinmukaisuuden 
osoituksella (EN 1451-1, EN 1329-1, EN 1519-1, EN 877 tai EN 1124-
1/2)

Uudet putket asennetaan vanhojen  
sisään

Putkien tulisi oleellisilta osin täyttää Suomen rakentamismääräys-
kokoelman osan D1 vaatimukset, jotka voidaan osoittaa esim.  
CE-merkinnällä tai tyyppihyväksynnällä tai muulla ao. putkityypin 
standardinmukaisuuden osoituksella (EN 1451-1, EN 1329-1, EN 
1519-1 tai EN 13566-2) 
Erityisesti rengasjäykkyys, arvioitu kestoikä ja liityntätapa lattiakai-
voon

Uusi putki rakennetaan vanhan  
sisään

EN 13566-3 tai EN 13566-4 (soveltaen) 
Erityisesti rengasjäykkyys ≥ 1 kN/m2, arvioitu kestoikä ja liityntäta-
pa lattiakaivoon

Vanhan putkiston pinnoitus Erityisesti tartunta vanhaan putkeen, arvioitu kestoikä ja liityntäta-
pa lattiakaivoon

Sekamenetelmä Eri menetelmien ominaisuustiedot ja liittymäkohtien toteutustapa
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On myös harkittava minkälaista käyttöikää koh-
teessa tarvitaan, eli riittääkö kohteessa putkiston 
käyttöiän pidentäminen, vai onko tarkoituksenmu-
kaista uusia putkisto siten että se vastaa uutta.

Osa uusista saneerausmenetelmistä on testattu 
ja tulosten mukaan niillä voidaan saavuttaa uusien 
muoviputkien käyttöikää vastaava ikä, kun työ teh-
dään ohjeiden mukaisesti. Osasta menetelmiä käyt-
töikätiedot vielä puuttuvat.

Osassa edellä esitetyistä saneerausvaihtoeh-
doista on myös käyttörajoituksia. Menetelmät ei-
vät yleensä sovellu kaikenkokoisiin putkiin. Hyvin 
huonokuntoiset putket eivät välttämättä kestä me-
netelmiin kuuluvaa vanhan putkiston puhdistusta, 
jolloin suunniteltua menetelmää voidaan joutua 
vaihtamaan. 

Yhteenveto
Uudet putkien saneerausmenetelmät ovat saaneet 
jalansijan perinteisten saneerausmenetelmien rin-
nalla, koska ne nopeuttavat saneerausta, vähentä-
vät purkamistarvetta ja ovat ”siistejä” menetelmiä. 
Myös perinteiset saneerausmenettelyt ovat kehitty-

neet ja niistä löytyy aiempaa nopeammin ja siistim-
min toteutettavia saneerausratkaisuja.

Uusina menetelminä putkien pinnoitukset ja su-
kitukset ovat herättäneet mielipiteiden vaihtoa 
puolesta ja vastaan. Pääosa mielipiteenvaihdosta 
on johtunut vertailukelpoisen tiedon puutteesta. 

Nyt tietoja alkaa olla saatavilla ja on aikaisempaa 
paremmat mahdollisuudet verrata eri menetelmiä 
sekä valita saneerattavan kohteen lähtökohdista sii-
hen parhaiten soveltuva ratkaisu.

Viitteet
EN 13566-2, Plastic piping systems for renovation of 
underground non-pressure drainage and sewerage 
networks. Part 2: Lining with continuous pipes

EN 13566-3, Plastic piping systems for renovation of 
underground non-pressure drainage and sewerage 
networks. Part 3: Lining with close-fit pipes

EN 13566-4, Plastic piping systems for renovation of 
underground non-pressure drainage and sewerage 
networks. Part 4: Lining with cured in place pipes
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