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– Ruiskuvalutekniikka soveltuu parhaiten rakennuksien sisäpuolisiin putkistoihin ja sukitustekniikka erityisesti kellari- ja maanalaisiin putkiin sekä
pystylinjoihin.

Yli 50 tuhatta viemärisaneerausta valtakunnallisesti toteuttaneen
NewLiner Oy:n suunta
on myyntijohtaja Markus
Urpiolan mukaan ylöspäin. – Olemme saaneet
tänä vuonna AAA-luottoluokituksen ja paljon
hyvää näkyvyyttä, Urpiola
kertoo.
NewLiner -putkiremontissa
hoituu putkisaneeras Markus
Urpiolan mukaan ilman mittavia seinien tai muiden rakenteiden purkutöitä. Menetelmä perustuu ruiskuvalu- ja sukitusmenetelmiin, joissa vanhan putken sisään valetaan uusi itsekantava putki. Vanha putkiverkosto toimii uuden muottina.
– Lattia- ja seinäpintoja ei
tarvitse porata eikä rakennuksen ulkoalueita kaivaa, kun työ
tehdään vanhojen viemäripisteiden kautta. Näin myöskään
purkujätettä ei synny. Menetelmämme on energiatehokas
ja ympäristöystävällinen. Se
säästää huomattavasti aikaa ja
rahaa. Asukkaiden ei tarvitse
muuttaa pois viemärisaneerauksen aikana, sillä esimerkiksi
ruiskuvalulla yhden kerrostaloasunnon putkien saneeraukseen
kuluu keskimäärin yksi työpäivä, Markus Urpiola lupaa.

Soveltuu myös
lattiakaivoon

NewLiner Oy sai ruiskuvalumenetelmälleen VTT:n sertifi-

Ruiskutuksesta
videotallenne

Putkiremontti onnistuu
myös ilman purkutöitä

kaatin ensimmäisenä Suomessa vuonna 2011. Sertifikaatti
takaa putkien säilyvyyden 40
vuodeksi.
– Sukkasujutusta on tehty
jo 1970-luvulta lähtien. Nämä
materiaalit ovat olleet käytössä Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa jo lähes kahdenkym-

menen vuoden ajan. Meidän itsekantava tekniikkamme ylittää yleisimmät laatuvaatimukset moninkertaisesti. Sukituksen lopputulokseksi syntyvät
saumattomat putket, jotka kestävät korkeapainehuuhtelun
ja mekaanisen puhdistamisen
yhtä hyvin kuin uudet PVC-

putket, Urpiola kertoo.
– Ruiskuvalumenetelmämme soveltuu myös lattiakaivojen saneeraukseen, uudella tekniikalla vanhan lattiakaivon sisään istutetaan uusi lattiakaivo. Lattiakaivojen ruiskuvalu saneerauksen yhteydessä
muodostaa asiakaystävällisen

kokonaisuuden, koska tällöin
lattiakaivoja ei tarvitse vaihtaa
tai uusia toisella menetelmällä,
hän jatkaa.
– Sekä ruiskuvalu- että sukitusmenetelmällä verkostoon
valmistettavien putkien kestoikä on täysin verrattavissa uusiin putkiin.

NewLiner on suomalainen
putkien saneeraukseen erikoistunut yritys, jolla on toimipisteitä ja toimintaa kaikkialla
Suomessa.
– Varmistaaksemme asiakkaittemme tyytyväisyyden tarjoamme saneeraamillemme uusille putkille jopa kymmenen
vuoden toimivan huoltotakuun.
– Laaduvarmistuksen avainkäytäntönä on tarkka dokumentointi kaikista työn vaiheista.
Tarkistamme putkien laadun
myös videokuvaamalla putket
molempiin suuntiin, etuperin ja
takaperin: muutoin puolet työn
laadusta jäisi näkemättä, Markus Urpiola huomauttaa.
Sekä isännöintiyhtiöt että
asukkaat ovat kiitelleet NewLiner Oy:tä onnistuneesta asukastiedottamisesta ja nopeasta
palvelusta.
– Toimintamme perustana on
osaava ja motivoitunut henkilöstö, jolla on monen vuoden
työkokemus. Vastaamme asiakkaittemme toiveisiin ja tarpeisiin ammattitaidolla jokaisessa projektissamme, Markus
Urpiola lupaa.
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