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Putkiremontti herättää yleensä 
paljon kysymyksiä ja mietteitä 
koko taloyhtiössä, koska kyseessä 
on suuri remontti. Putkiremont-
tiin liittyvät mielikuvat ovat usein 
negatiivisia, esim.  Kuinka kauan 
joudun olemaan pois kotoa? 
Onko kotini samassa kunnossa, 
kun palaan? Entä jos tapahtuu 
kalliita virheitä, josta koituu hait-
taa ja lisäkuluja?

Se, mihin voit vaikuttaa, on talo-
yhtiöllenne sopivan kumppanin 
valitseminen. Valinnallasi on suora 
vaikutus siihen, miten putkire-
montti pysyy aikataulussa, miten 
se onnistuu ja mikä sen loppulas-
ku on. Onnistunut putkiremontti 
onkin taitolaji, johon kumppani 
kannattaa valita erityisen huolella!

MILLOIN PUTKIREMONTTI ON AJANKOHTAINEN?

Usein taloyhtiössä on tehty kunto-
tutkimuksia tai vesivuotoja on jo 
esiintynyt. Mm. nämä ovat signaa-
leja, jotka käynnistävät putkire-
monttitarpeen. 

Putkiremontin käynnistämises-
sä kannattaa toimia ajoissa, en-
nen kuin vesivahinkoja pääsee 
syntymään. Myös kustannukset 
ovat kohonneet vuosi vuodelta ja 
rahoituskin on kiristymään päin. 

Putkiremontilla saadaan yhtiöön 
sekä asumismukavuutta että 
energiatehokkuutta. 

Tässä oppaassa kerromme, miten 
voit edetä turvallisin mielin onnis-
tuneeseen putkiremonttihank-
keeseen. 

LYHYESTI LEHDOSTA

Lehto on rakennusalan innovatiivinen 
uudistaja ja kehittäjä. Lehto rakentaa 
uudisasuntoja, hoiva-ja toimitiloja 
sekä tekee putkiremontteja. Lehdolta 
löytyykin laaja-alaista rakentamisen 
osaamista.

Lehdon strategia rakentamisessa 
on kokonaisvastuurakentaminen, eli 
Lehto hoitaa koko paketin aina suun-
nittelusta urakan valmistumiseen asti.  
Hyödynnämme myös omaa kotimais-
ta tehdastuotantoa ja sen innovaa-
tioita, kuten nousuelementtejä.  Me 
Lehdolla pyrimme siihen, että saat 
remonttiin sijoittamillesi euroille par-
haan vastineen!

Lehdolla on lähes 20 vuoden kokemus 
putkiremonteista ja se tarkoittaakin 
sitä, että me emme tule taloyhtiöösi 
harjoittelemaan putkiremontin teke-
mistä. Olemme toteuttaneet yli 100 
putkiremonttia eri taloyhtiöihin. 

Vuosittain valmistuu lähes tuhat kyl-
pyhuonetta. 

Lehdon TST-putkiremontti toteute-
taan kokonaisvastuu-urakkana ja se 
onkin mainio valinta 60-luvulta alkaen 
rakennettuihin kerrostaloihin.

Lehdon putkiremontit toteutetaan 
suurelta osin omalla väellä. Meiltä 
löytyy sata omaa asentajaa niin raken-
nus-kuin lvi-ja sähkötöihin sekä pari-
senkymmentä työnjohtajaa (projekti-
päällikköä). Lehto onkin alan kokenein 
toimija.

Asiakastyytyväisyyttä tutkitaan jatku-
vasti ja siitä meillä on huipputulokset. 
Lähes 90% asiakkaistamme on sitä 
mieltä, että lopputulos on erittäin on-
nistunut. 

PUTKIREMONTTI

EDESSÄ?



KUNTOTUTKIMUS

Taloyhtiön hallituksen tulee asun-
to-osakeyhtiölain mukaan tehdä kir-
jallinen selvitys seuraavan viiden vuo-
den korjaustarpeista, jotka vaikuttavat 
olennaisesti osakehuoneiston käyttä-
miseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin 
osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin 
kustannuksiin. Kuntotutkimus on 
tekninen tutkimus, joka auttaa huol-
to- ja korjaustarpeiden suunnittelussa.  
Putkiston kuntotutkimus kertoo, mitä 

kiinteistön putkille tulisi tehdä ja millä 
ajanjaksolla. 

Vesijohtojen ja viemäreiden käyttöikä 
on noin 40-50 vuotta. Jo iän perusteella 
voidaan päätellä, milloin toimenpiteitä 
kiinteistössä on alettava tekemään. Ja 
jos putkivuotoja on ilmennyt, alkaa olla 
jo kiire.

MITEN SITTEN PUTKIREMONTISSA PITÄISI 
LÄHTEÄ LIIKKEELLE? 

Kuntotutkimuksen jälkeinen seuraava 
vaihe on hankesuunnitelman tekemi-
nen. Hankesuunnitelma määrittää ta-
voitteet putkiremonttinne laajuudelle, 
sisällölle, urakkamallille, hinnalle sekä 
toteutusaikataululle.

Vaikka prosessi kuulostaa yksinkertai-
selta, niin siinä on monta muuttujaa, 
jotka vaikuttavat putkiremontin laa-
tuun, aikatauluun ja hintaan.

PUTKIREMONTIN

KULKU

HANKESUUNNITELMA

PUTKIREMONTIN HANKESUUNNITELMA  
LEHDOLLA KOOSTUU KOLMESTA OSASTA

Lehdon hankesuunnitelma on 
osallistava ja tehdään tiiviissä yhteis-
työssä taloyhtiön hallituksen kanssa. 
Hankesuunnitelman toimenpi-
de-ehdotukset muodostetaan ot-
tamalla huomioon yhtiön toiveet. 
Näin yhtiön on helppo saada tehtyä 
päätöksiä.

1 Kartoitamme aluksi taloyhtiön
tilat ja tekniikan. Tästä kartoitukses-
ta saatte kirjallisesti havaintomme. 
Käytämme taloyhtiönne aiemmin 
teettämiä kuntotutkimusta hyödyk-
si ja peilaamme omat havaintomme 
siihen. Myös asukaskysely on mah-
dollista teettää tässä vaiheessa.

2 Koonti havainnoistamme. Selvi-
tämme kaikki mahdolliset toteu-

tusvaihtoehdot ja annamme suosi-
tuksen, miten remontti kannattaisi 
toteuttaa. (esim. ilmanvaihto, viemä-
rit, käyttövesiputkisto). 

3 Urakan sisältö: Millä urakkamallil-
la ja millä aikataululla putkiremont-
ti voidaan toteuttaa? Mitä urakka 
sisältää kokonaisuudessaan ja mitä 
se maksaa? Saatte siis hyvin selkeän 
sisältökuvauksen koko putkiremon-
tista jo tässä vaiheessa, mikä hel-
pottaa päätöksentekoa sekä koko-
naisuuden hahmottamista myös 
kaikkien osakkaiden osalta. Tarkka 
sisältö  toimii lähtötietona kaikkiin 
vaihtoehtoisiin jatkotoimiin, urakka-
kilpailutuksiin tai suunnitteluun.
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SUUNNITTELU JA

TOTEUTUS

Kun suunnittelu toteutetaan koke-
neen urakoitsijan kanssa, suunnitel-
mista tulee kerralla toteutuskelpoi-
set. Urakan aikaisia muutoksia tulee 
todella vähän ja muutoksien mah-
dollisesti aiheuttamasta kustannuk-
sista vastaa urakoitsija. Näin taloyhtiö 
säästyy yllättäviltä lisäkuluilta. Urakka 
pysyy aikataulussa, vaikka toteutusta 
jouduttaisiinkin muuttamaan. 

KVR-urakasta taloyhtiö saa kiinteän 
hinnan. Tämä voi helpottaa myös 
rahoituksen saamista. 

Urakka-aikainen valvonta, sekä halli-
tuksen tehtävät helpottuvat, kun 

perinteinen muutos- ja lisätöiden kä-
sittely vähenee työmaakokouksissa.

Tieto kulkee jatkuvasti saman tahon 
sisällä, jolloin tietokatkoksia ei synny.

Kokonaisvastuu-urakka mahdollistaa 
tarvittaessa nopeamman aloitusaika-
taulun, kuin ns. perinteinen malli.

Jos putkien kunto on jo huono, niin 
aikataulun nopeutuessa voitte vält-
tyä esimerkiksi vesivahingoilta, joita 
heikkokuntoiset putket saattavat 
aiheuttaa.
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PUTKIREMONTTI HELPOSTI JA TURVALLISESTI 

Kokonaisvastuumalli eli KVR on turvalli-
nen tapa putkiremonttiin. Se tarkoittaa 
sitä, että putkiremontin toteutussuun-
nittelun ja urakan toteuttaa sama taho. 

Tällöin kokonaisvastuu on urakoitsijalla, 
eikä taloyhtiöllä.



Kun putkiremontti tekee tu-
loaan, asukkaat alkavat usein 
miettiä, millä menetelmällä 
putkiremontti pitäisi suorit-

taa. Keskustelussa vilisevät 
termit muun muassa ”pinnoi-
tus”, ”sukitus” tai ”perinteinen 
tapa”.

ON SYYTÄ EROTTAA KAKSI ASIAA; URAKKA-
MUOTO JA REMONTIN TOTEUTUSTAPA.

Remontin toteutustapa tar-
koittaa sitä, että millä tavalla 
talon tekniikka uusitaan. Ny-
kyään ei enää niinkään vertail-
la enää esimerkiksi sukitusta 
tai ”perinteistä tapaa”, vaan lä-
hes kaikki putkiremontit ovat 
ns. ”hybridejä” eli sekoituksia 
näistä vaihtoehdoista. 

Urakkamuoto tarkoittaa taas 
erilaisia vaihtoehtoja remont-

tiurakan suorittamiselle. Hoi-
detaanko erikseen, eri tahojen 
toimesta hankesuunnittelu, 
toteutussuunnittelu ja urakka, 
vai yhdistetäänkö nämä sa-
man tahon tekemäksi? Urak-
kamuotoja ovat mm. allianssi, 
kilpailu-urakka, projektinjoh-
tourakka ja kokonaisvastuu-
malli. 

PUTKIREMONTIN

ERI TOTEUTUSTAPOJA



PUTKIREMONTIN

AIKANA

PUTKIREMONTIN 
SUUNNITTELU 

Kun putkiremontti lähtee liik-
keelle, aloitetaan toteutussuun-
nittelu, joka etenee vaiheittain. 
Suunnittelun aikana pidetään 
suunnittelukokouksia taloyh-
tiön hallituksen, projektinjoh-
don ja valvojien kanssa. Näin 
taloyhtiöllä on suuri joukko 
ammattilaisia tukenaan varmis-
tamassa suunnittelun onnistu-
misen.  

Rakennuslupa haetaan suun-
nittelutyön aikana. 

ASUKKAAT AJAN TASALLA

Ennen remontin alkua pidetään asu-
kastilaisuus, jossa osakkaat ja asukkaat 
voivat kysyä remontista urakoitsijalta. 
Tilaisuudessa esitellään remontin sisältö 
ja kulku pääpiirteittäin. Jokaiselle asuk-
kaalle laaditaan ohjeet tulevaa remont-
tia varten.

Putkiremontin aikana työmaalla on aina 
yksi vastuuhenkilö (projektipäällikkö), 
joka vastaa putkiremontin  kokonaisuu-
desta. Projektipäällikkö on aina kokenut 
rakennusalan ammattilainen, jolla on 
apunaan sähkö- ja LVI-puolen projekti-
päälliköt.

Projektipäällikkömme tai asukaskoordi-
naattorimme tapaa jokaisen asukkaan 
henkilökohtaisesti. Näissä palavereissa 
käydään mm. läpi tuotevalinnat, mitä 
asunnosta pitää siirtää ja mitkä alueet 
tulevat olemaan työmaa-aluetta. Jos ha-
luaa teettää muuta remonttia asunnos-
sa, tässä palaverissa kannattaa keskus-
tella asiasta. Asukkailla on tapaamisessa 
hyvä mahdollisuus kysyä kaikki asiat, 
mitkä askarruttavat. 

Putkiremontin aikana pidetään myös 
asukaspäiviä asukaskoordinaattorin joh-
dolla. 

Remontin aikana asukkaita tiedotetaan 
sekä paperiversioilla, tekstiviesteillä että 
sähköpostilla.

Projektipäälliköt vastaavat viestinnästä 
ja tiedottamisesta. Lehdolla on käytös-
sä sähköinen järjestelmä, jonka kautta 
tiedotetaan asioita muun tiedottamisen 
lisäksi. 

Projektipäälliköt johtavat työtä siten, 
että heidän oman osa-alueensa työt 
hoituvat aikataulussa ja korkealla laa-
dulla. 

Urakoitsija tekee töitä ennalta suun-
nitellun työjärjestyksen mukaisesti ja 
tavallisesti työn alla on useita asuntoja 
samaan aikaan.

Työskentelemme arkipäivisin aikavälillä 
klo 7.00 – 18.00

Haluamme palautetta onnistumises-
tamme. Tätä varten teemme asuntoihin 
asukaskyselyt, kun remontti on huoneis-
ton osalta valmis. Jokainen asukas saa 
kertoa mielipiteensä, miten meillä meni!

Putkiremontti valmistuu vaiheit-
tain asuntojen ja yleistilojen osalta, 
yhdessä laaditun aikataulun mu-
kaisesti. Taloyhtiön edustajat tar-
kistavat urakkasuorituksen ennen 
kutakin vaihetta.  Asunnot luovu-

tetaan asukkaille sovitun aikatau-
lun mukaisesti. 

Turvallisessa ja laadukkaassa 
putkiremontissa urakoitsijalla on 
viiden vuoden pidennetty takuu. 

PUTKIREMONTIN

VALMISTUMINEN



LEHDON TST-PUTKIREMONTIN

EDUT

TALOYHTIÖLLE

YKSI SOPIMUS

Ei monia eri osapuolia vaan yksi sopimus 
suunnittelusta ja toteutuksesta – kokonais-
vastuu Lehdolla.

SOVITTU SISÄLTÖ JA LAATU

Urakan laajuus ja toimitussisältö tarkasti 
selvillä molemmilla osapuolilla. Kannamme 
kokonaisvastuun urakasta ja huolehdimme 
vastuista myös takuuaikana.

KIINTEÄ HINTA

Kilpailukykyinen ja tarkka hinta – ei yllättä-
viä lisäkuluja tai piilokustannuksia!

KUSTANNUSTEHOKAS

Jopa 80 % kustannuksista määräytyy suun-
nitteluvaiheessa – integroimme suunnitte-
lun ja toteutuksen.

JOUSTAVUUS

Emme suosi mitään tiettyä tapaa tehdä 
linjasaneeraus – kohteeseen valitaan juuri 
siihen taloon paras toteutustapa.

OMIA ASENTAJIA

TST-putkiremontteja tehdään suurelta osin 
omalla tiimillä.

PITKÄ KOKEMUS

Pitkä kokemus linjasaneeraamisesta var-
mistaa työmaiden sujuvuuden ja laaduk-
kuuden.

OMAA TEHDASTUOTANTOA

Tehdasvalmisteiset nousuelementit sisältä-
vät tekniikan, nopeuttavat remonttia ja tuo-
vat kustannussäästöjä. Sisältää seinä-wc:n.

SOVITTU VALMISTUMISPÄIVÄ

Asukkaat voivat turvallisin mielin merkitä 
tarkan valmistumispäivän kalenteriinsa. 

TAKUU

Markkinoiden pisin takuu 5 vuotta.



MITÄ PUTKIREMONTTI MAKSAA?

Putkiremontin hinta vaihtelee  
remontin sisällön laajuuden ja toteu-
tustavan mukaisesti. Usein kannattaa 
uusia taloyhtiön LVIS-järjestelmät 
sekä huoneiston märkätilat. Urakkaan 
voi sisällyttää esimerkiksi myös talo-
yhtiön salaojajärjestelmien uusinnan 
tai saunaosastojen remontoinnin.  
Remontin hinta voi vaihdella 500 
-1200 € / m2 välillä.

Valitsemalla turvallisen ja laadukkaan 
kokonaisvastuu- urakan taloyhtiösi voi 
saada selkeitä raha- ja aikasäästöjä. 

MITEN KUSTANNUKSIIN VOI 
VAIKUTTAA?

Jopa 80% putkiremontin kustannuk-
sista määräytyy suunnitteluvaiheessa. 
Laatu ja kustannustehokkuus para-
nee, kun käytetään aina samoja, tut-
tuja suunnittelijoita, samoja ratkaisuja 
ja samoja asentajia. 

MIKSI PUTKIREMONTTI TEHDÄÄN? 
MIKSI PUTKET TÄYTYY UUSIA?

Putkiremontin tarve tulee, kun kun-
totutkimus osoittaa, että viemäri- tai 
vesiputket ovat jo hauraita. Voi myös 
olla, että taloyhtiössä on alkanut esiin-
tymään vesi-tai viemärivuotoja. 

Putkiremontti on syytä tehdä ajallaan 
ja se on erittäin tärkeä osa taloyhtiön 
kunnossapito-ohjelmaa. Se osaltaan 
turvaa kiinteistön elinkaaren pitene-
mistä. Putkiremontti nostaa kiinteis-
tön arvoa. 

OLEN JO TEHNYT KYLPYHUONE- 
JA KEITTIÖREMONTIN. VOIKO NE 
SÄÄSTÄÄ? SAANKO HYVITYSTÄ JO 
TEHDYISTÄ REMONTEISTA?

Keittiöt enimmäkseen pystytään 
säästämään putkiremontin yhtey-
dessä. Kylpyhuone sen sijaan menee 
usein uusiksi, mutta tapauskohtaises-
ti voidaan tutkia, voidaanko kylpyhuo-
ne säästää. Tähän vaikuttaa remontin 
laajuus ja tekniikka. 

VOINKO ASUA ASUNNOSSANI 
REMONTIN AIKANA? 

Kyllä voitte, mutta suosittelemme, 
että muutatte pois asunnosta remon-
tin ajaksi mahdollisuuksien mukaan. 
Asuminen vaikeutuu huomattavasti 
remontin aikana, koska asuntoon ei 
tule sähköä eikä vettä.  Kylpyhuone tai 
wc ei ole käytössä, mutta väliaikaiset 
wc- ja peseytymistilat järjestetään  
taloyhtiön yleisiin tiloihin. Myös  
remontin äänet saattavat olla voimak-
kaita ja häiritseviä.

MITEN REMONTTI VAIKUTTAA 
ASUMISEEN?

Asuminen vaikeutuu remontin takia 
huomattavasti. Vedet ja sähkö ovat 
pois päältä asunnossa koko remontin 
ajan. 

Työskentelemme huoneistoissa 7.00 – 
18.00 välisenä aikana.

Remontista aiheutuu meluhaittaa 
koko remontin ajan. Meluisin ja pölyä-
vin työvaihe on remontin alussa  
tehtävät purkutyöt.

USEIN

KYSYTYT KYSYMYKSET

Taloyhtiö järjestää yleensä kellariti-
loihin wc:n ja suihkumahdollisuuden 
remontin ajaksi.   

Rakennustarvikkeita (laastisäkit, laa-
tat) säilytetään asuntojen eteisessä 
siten, että kulkureitit kuitenkin pysy-
vät vapaana.

KAUANKO PUTKIREMONTTI 
KESTÄÄ?

Putkiremontin kesto vaihtelee koh-
dekohtaisesti, mutta keskimäärin se 
kestää noin 7-9 viikkoa per asuntolin-
ja.

PITÄÄKÖ PUTKIREMONTIN 
AIKATAULU?

Lehdolla on pitkä kokemus putkire-
monteista ja aikataulu osataan laatia 
realistisesti. Voitte olla huoletta, pää-
sette asuntoon sovittuna muuttopäi-
vänä.

VOINKO VALITA KYLPYHUONEEN 
LAATAT OMAN MAUN MUKAAN?

Lehdon TST-putkiremontissa on 
laaja valikoima laadukkaita laattoja 
ja kalusteita, josta löytyy moneen eri 

makuun tuotteita. Mikäli näistä ette 
löydä sopivia, voitte valita muitakin 
tuotteita. Näistä kannattaa olla yhtey-
dessä etukäteen putkiremonttinne 
projektipäällikköön.

VOINKO PYYTÄÄ TOISEN URAKOIT-
SIJAN TEKEMÄÄN MUUTA  
REMONTTIA HUONEISTOONI  
SAMAAN AIKAAN, KUN PUTKIRE-
MONTTI ON KÄYNNISSÄ?

Kun putkiremontti on käynnissä, 
taloyhtiö on Lehdon työmaa-aluetta 
ja silloin toinen urakoitsija ei voi tulla 
töihin. Tähän liittyy esim. työturvalli-
suuskysymyksiä, joita ei voi ohittaa. 
Kun putkiremontti on ohi, voitte tilata 
toisen urakoitsijan paikalle. Lehdon 
kautta saatte myös muut remontit 
erikseen sovittuna. 

VOINKO HYÖDYNTÄÄ KOTITALOUS-
VÄHENNYSTÄ?

Taloyhtiön perusurakan mukaisista 
työsuoritteista ei ole mahdollista saa-
da kotitalousvähennystä, mutta asuk-
kaalla on mahdollista saada  
kotitalousvähennys verottajan ohjei-
den mukaisesti tilaamistaan erillis-
hankintojen työn osuudesta. 



Asukaskoordinaattori – henkilö, joka auttaa asukasta 
esimerkiksi tuotevalinnoissa 

Asukaspäivä – remontin aikana pidettävä tilaisuus, jossa 
asukaskoordinaattori auttaa valinnoissa ja vastaa kysy-
myksiin paikan päällä taloyhtiössä

Asuntolinja – Asuntolinja on päällekkäisten asuntojen 
muodostama tekninen kokonaisuus. Tämä osa on sa-
malla aikataululla aina työn alla. 

Hankesuunnittelu –  sisältää remonttihankkeen lähtöti-
lan tarkastelun sekä remontin sisällön, laatutason, aika-
taulun ja kustannusarvion

Toteutussuunnittelu – varsinainen remontin tekninen 
suunnittelu

Kokonaisurakka – ns. ”perinteinen putkiremonttimalli”, 
jossa jokainen vaihe (hankesuunnittelu, toteutussuunnit-
telu, urakointi) kilpailutetaan erikseen 

Kokonaisvastuumalli – putkiremontti, jossa yksi taho 
tekee sekä suunnittelun että toteutuksen

KVR – kokonaisvastuurakentaminen eli kokonaisvastuu-
mallinen urakkamuoto

Linjasaneeraus – laaja putkiremontti, jossa uusitaan 
viemäreiden lisäksi vesijohdot, märkätilat,  sähköjohdot, 
sekä parannetaan ilmanvaihtoa  ja esimerkiksi antenni-ja 
tietoliikenneverkko

Projektinjohtourakka – soveltuu haastaviin ja ennalta 
arvaamattomiin remonttikohteisiin, esimerkiksi rivitaloi-
hin tai 1800-luvun kerrostaloihin. Tässä urakkamallissa 
jokainen osa-alue (esim. suunnittelu, urakoitsijat, valvojat, 
tavarantoimittajat) kilpailutetaan erikseen

PTS – taloyhtiön pitkän tähtäimen hoito-ja kunnossapi-
tosuunnitelma

SANASTO



JAAKKO  
HARTIKAINEN

Myyntipäällikkö 
050 518 9888 
jaakko.hartikainen@lehto.fi

YHTEYSTIEDOT

lehto.fi/putkiremontit 
 




