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Vesi-Instituutti WANDER 

 Prizztech Oy:n Raumalla toimiva 

kehittämis- ja tutkimusyksikkö 

 Perustettu 2005 teollisuuden aloitteesta 

 9 työntekijää: 4 FT, 3 DI, 1 FM/KTM ja 1 ins. 

(amk) 

 Asiantuntijaorganisaatio: Talousvesi ja 

veden kanssa kosketuksissa olevat 

materiaalit 

 Vastaavaa asiantuntemusta ei muualla 

Suomessa 
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Asiantuntemus ja palvelut 
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Escherichia coli 

(solun pituus 2 

µm= 2 x 10-6 m) 

Vuorovaikutus 
Materiaalit  

- muovit, metallit, 

sementtipohjaiset 

tuotteet 

Talousvesi  

- fysikaaliset, kemialliset ja 

mikrobiologiset tekijät 
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Julkaisut ja raportit 

 Vesi-Instituutti WANDERin julkaisusarja: 6 julkaisua 

 Vesi-Instituutti WANDERin raporttisarja: 4 raporttia 

www.prizz.fi/vesijulkaisut  

http://www.prizz.fi/vesijulkaisut


Vesi-Instituutti WANDER 

Vesijohtojen saneerauspinnoittaminen 
 Projekti vuoden 2011 aikana 

 Avoimuus ja eri alojen osaamisen yhdistäminen 

 Kirjoittajat: Risto Oksanen Helsingin kaupungin 

rakennusvalvonta, Jaana Vaitomaa Valvira, Markku Honkala 

VTT ES Oy, Kimmo Peltonen EVIRA, Leo Ruuskanen 

TeknoPlan Oy, Anssi Varpe Vakuutusyhtiö If Oy, 

standardisoimisasiantuntijoita, Vesi-Instituutti 

 Rahoittajat: 
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Vesijohtojen saneerauspinnoittaminen 

 Talousvesiputket 

– Jakeluverkosto ja kiinteistön verkosto 

– Sementtilaasti, epoksi, polyuretaani 

 Tietoa 

– Pinnoitushankkeeseen ryhtyvälle 

– Pinnoitushankkeen eri osapuolille 

– Viranomaisille 
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Raportin sisältö 
 Lainsäädäntö ja standardit 

 Tuotteen kelpoisuuden osoittaminen 

 Nykytilanne Suomessa 

– Pinnoitteet 

– Kuntotutkimus 

– Rakennuslupa 

– Suunnittelu ja työmaavalvonta 

– Laadunvalvonta 

– Vakuutus 

 Ehdotus pinnoitteiden turvallisuuden varmistamiseksi  

 Hyväksyntämenettelyehdotus 

 Johtopäätökset 
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Iso-Britannian ja Saksan hyväksyntämenettelyt 

 Vesilaitos ja kiinteistöt 

 Pinnoitteen hyväksyntä (positiivilistat) 

 Menetelmän hyväksyntä ja henkilösertifiointi vesilaitoksilla 

(UK) 

 Saksassa yrityksille tarkoitettu sertifikaatti vedetty pois 

markkinoilta 07/2011 (epoksipinnoitteet kiinteistöissä) 

– Epätietoisuus mahdollisesti liukenevista kemikaaleista ja 

pinnoitteen teknisestä kestävyydestä 

– Suunnitelmissa tutkimus aiheesta 

 Pohjana hyväksyntämenettelyehdotukselle 
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Nykytilanne: kiinteistöt 1/2 

 Putkiremonttibarometri 2011: pääkaupunkiseudulla 

vesijohtojen pinnoitukset 1 % linjasaneerauksista 

 Pinnoitettavat putket metallia 

 Pinnoitemateriaalina epoksi 

 Kuntotutkimusten tekeminen? 

 Rakennusvalvonnan käytännöt vaihtelevat 

 Työmaavalvonta vaihtelevaa 
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Nykytilanne: kiinteistöt 2/2 

 Talousvesiputkia pinnoittavia yrityksiä 6 kpl 

 Ei käytössä/olemassa yhtenäistä laadunvalvontaa tai 

hyväksyntää 

 VTT:n Vesijohtojen sisäpuolisten pinnoitusmenetelmien 

sertifikaattia ei ole tällä hetkellä yhdelläkään yrityksellä 

 VTT:n lausunto melkein kaikilla, lisäksi ulkomaisia 

sertifikaatteja 

 Vakuutusyhtiöiden kanta lähes yksimielisesti kielteinen 
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Pinnoitteiden soveltuvuus Suomessa 

Rakennusvalvonta arvioi rakennusluvan myöntämisen 

yhteydessä 

 Arviointi tällä hetkellä VTT:n asiantuntijalausunnolla 

 Testaustulosten mukaan ei liukene liian suuria määriä 

terveydelle haitallisia kemikaaleja  soveltuu ”kylmän 

tai kylmän ja kuuman talousveden johtamiseen” 

 Testaukset eivät kaikilta osin vastaa tulevia CPDW-

hyväksyntämenettelyjä 

– Lisänä vaikutus mikrobikasvuun 
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Nykytilanne: vesilaitosten verkostot 

 Sementtilaastipinnoitus 

– Portlandsementti, hiekka, vesi 

 Sementtilaastipinnoituksia tekeviä yrityksiä 2 kpl 

 Kuntotutkimus vesilaitoksen arviointina(?) 

 Ei rakennusvalvonnan piirissä 

 Ei käytössä/olemassa yhtenäistä laadunvalvontaa tai 

hyväksyntää 

 Pinnoitteen käytöstä päättää vesilaitos 

– Lainsäädäntöä talousvesiasetusta lukuun ottamatta 

ei ole 
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Yhteenvetoa… 

 Poimintoja raportin yhteenvedosta 

 Vesijohtojen pinnoittamisen turvallisuuden arviointi (kpl 

6) 

– Tilaajan näkökulmasta; miten voi varmistaa 

pinnoittamisen turvallisuutta 

 Saneerauspinnoituksen hyväksymismenettely (kpl 7) 

– Ehdotus kansalliseksi hyväksyntämenettelyksi 

– Perustuu tulevaan CPDW-tuotehyväksyntään sekä 

Saksan ja Iso-Britannian menettelyihin 
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Työvaiheet Laadunvalvonta ja dokumentointi 

Menetelmän 
soveltuvuus ja 
rajoitukset 

Verkoston saneerauskelpoisuuden selvitys  
 

Vesilaitoksen arvio 

Käytettävät laitteet Kuvaus puhdistus- ja pinnoituslaitteistosta  
Pinnoitteen jäljitettävyys 

 
Pinnoitekomponenttien eränumerot 

Esivalmisteluvaiheet Verkoston tyhjennys ja kuivaus 
Venttiilien tms. kalusteiden käsittely 

Saneerattavan putkilinjan silmämääräinen tarkastus 
(kuvat tai videodokumentointi) 

Putken sisäpinnan 
puhdistus 

Puhdistusmenetelmien kuvaus ja soveltuvuus eri 
putkikokoluokille ja -materiaaleille 
- putkimateriaalikohtainen listaus puhdistusaineista 
Tiiviystestauksen suoritus 

Puhdistetun putkilinjan silmämääräinen tarkastus 
(kuvat tai videodokumentointi) 
Tiiviystestauksen suorituksen ja tuloksen 
dokumentointi 

Pinnoitus Putkimateriaalikohtainen pinnoiteaine 
Pinnoituslaitteen esivalmistelut 
Oikean sekoitussuhteen varmistamisen menettelyt 
Saneerauskohteen edellyttämä kovettumisaika ja 
kuivumisolosuhteet  
Painekoe kovettumisen jälkeen (aikaisintaan 12 h 
kuluttua) vedellä 10 baarin paineella 

Jatkuvasti seurattavat asiat 
- pumpun toiminta  
- sekoitussuhde  
- pinnoitusnopeus  
- pinnoitteen paksuus 
- pinnoituspään liike  
- ruiskun toiminta 
Kovettumisaika ja olosuhteet 
Painekokeen suorituksen ja tuloksen dokumentointi 

Huuhtelu Huuhtelun kuvaus ja tarvittava huuhteluaika Huuhtelun kesto ja mahdolliset huomiot 
huuhtelusta 

Pinnoitteen 
tarkastus 

Tarkastuksen menetelmät ja laajuus Pinnoitetun putkilinjan silmämääräinen tarkastus 
(kuvat tai videodokumentointi) 

Putkilinjan 
palauttaminen 
käyttöön 

Vesinäytteet 
Pinnoitetun putkilinjan merkintä  
Ohjeistus laitteiston omistajille ja käyttäjille pinnoitetulle 
putkelle soveltuvista korjaus- ja muutostyömenetelmistä 

Vesianalyysitulokset 

Putkilinjan 
desinfiointi 

Desinfiointiaineiden käyttö pinnoitetun putkilinjan 
puhdistuksessa ja talousveden desinfiointi 
mikrobiologisten reklamaatioiden yhteydessä 

Vesianalyysitulokset 
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Turvallisuuden arviointi: Epoksipinnoitteet 

 VTT:n asiantuntijalausunto laboratoriokokeiden perusteella 

 Työsuorituksen ja käytön vaikutus? 

 Lisätietoa tarvitaan sillä 

– Pinnoitteista saattaa käytön aikana liueta terveydelle 

haitallisia aineita 

– Kaikkien aineiden terveysvaikutuksista ei vielä tiedetä 

riittävästi 

– Tietoa tarvitaan erityisesti pienten bisfenoli A –

pitoisuuksien pitkäaikaisvaikutusten turvallisuusriskin 

arviointiin. 

– Analyysitarkkuus mg/l  μg/l 

 ECHA selvittää REACH-asetuksen puitteissa bisfenoli-A:n 

terveydelle ja ympäristölle aiheuttamaa riskiä 2012 

 Tutkimus Suomessa: vesi- ja putkinäytteet 16 
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Turvallisuuden arviointi: sementtilaasti 

 Suomessa ei ole tehty testauksia pinnoitteiden 

vaikutuksesta talousveden aistinvaraiseen ja 

terveydelliseen laatuun. 

 Pinnoitteissa ei ole käytetty lisäaineita, vaikka ne 

muuten ovat yleisiä sementtipohjaisissa pinnoitteissa 

 Turvallisuusarviointi tulisi tehdä 
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Hyväksyntämenettely 

 Jatkossa pinnoitteille ja 

pinnoitusmenetelmille 

yhtenäiset hyväksyntä- ja 

laadunvalvontamenettelyt 

 Tyyppitestaus 

 Pinnoitusmenetelmän 

soveltuvuuden arviointi 

 Jatkuva ulkopuolinen 

laadunvalvonta 
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Tuotteen tyyppitestaus 

Vaikutus veden hajuun ja 
makuun 
Haitallisten aineiden 
liukeneminen materiaaleista 
(migraatiotestit): 

talousvesiasetuksen vaatimukset 
TOC 
orgaaniset kemikaalit (positiivilista) 

GC-MS-määritys:  
tuntemattomat orgaaniset 
kemikaalit (epäpuhtaudet, 
reaktiotuotteet tms.) 

Vaikutus mikrobikasvuun 
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Hyväksyntämenettely 

 Laadunvalvonta 

– Sisäinen ja ulkoinen 

 Vesinäytteet pinnoitetusta kohteista järjestelmällisesti 

– Kiinteistöt: seisova vesi 2 h + yön yli 

– Vesilaitokset: oma ohjeistus? 

 Toiminnanharjoittajan ja sen henkilöstön sertifiointi 

– Yritys- tai henkilökohtainen 
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Vesi-Instituutti WANDER Hyväksyntämenettely: 

Laadunvalvonnan kontrollikeinot 
Kontrollikeinot Tekijä/Toimija Kappale 

Toiminnanharjoittajan sisäinen 
laadunvalvonta 

Toiminnan-
harjoittaja 

6.4 

Pinnoituskohteessa tehtävät 
kontrollikappaleet (kiinteistöt) 

Toiminnan-
harjoittaja 

6.3 

Pinnoitteen tyyppitestaus ja 
pinnoitusmenetelmän soveltuvuuden 
arviointiin liittyvät testaukset 

Testauslaitos 7.1 

Testausten tulosten arviointi Arviointitaho 7.1 

Pinnoittamisen laadunvalvonnan 
alkutarkastus 

Arviointitaho 7.3 

Toiminnanharjoittajan sisäisen 
laadunvalvonnan jatkuva valvonta, arviointi 
ja evaluointi 

Arviointitaho 7.3 
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Hyvä lopputulos edellyttää 

 Huolellista suunnittelua 

 Hyväkuntoinen putki ja onnistunut putken 

puhdistaminen  kuntotutkimus! 

 Ammattitaitoista toteutusta 

– Pinnoite tulee valmistaa tarkoin valmistajan ohjeiden 

mukaisesti (sekoitussuhde, lämpötila, 

kovettumisolosuhteet ja -ajat) 

– Puhdistaminen 

– Laadunvalvonta ja dokumentointi 

 Huolto- ja kuntotarkastussuunnitelmat 

– Rajoitukset tulevissa muutostöissä 
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Jatkotoimenpiteet 

 Yhtenäiset hyväksymismenettelyt kansallisesti tai 

kansainvälisesti 

– Pinnoitteen hyväksyntä 

– Henkilö- ja/tai yrityskohtainen sertifiointi 

 ECHA selvittää bisfenoli A:n riskiä REACH-asetuksen 

puitteissa vuoden 2012 aikana 

 Pinnoitusten turvallisuuden ja kestävyyden arviointiin 

tarvitaan puolueetonta kansallista tutkimusta 

– Putki- ja vesinäytteet 

22 



Vesi-Instituutti WANDER 

Raportti ladattavissa 

Vesi-Instituutin 

nettisivuilla 

 

www.prizz.fi/vesijulkaisut 

  

Vesijohtojen 

saneerauspinnoitus 

Vesi-Instituutin  

raportteja 4 
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Kiitoksia mielenkiinnosta! 

http://www.prizz.fi/vesijulkaisut

