
Uudet käyttövesiputket 
omakotitaloon sujuvasti
Käyttövesiremontti pientaloon



MUISTA
 

KOTITA
LOUSVÄHENNYS!

Metallisten käyttövesiputkien elin iäksi 
lasketaan noin 20–30 vuotta ja muo-
viputkien keskimäärin 30–40 vuotta. 
Niinpä nyt remonttitarvetta on etenkin 
1960–1980-luvuilla rakennetuissa 
taloissa.

Monilla paikkakunnilla vesijohtoveden 
laatu aiheuttaa huomattavasti tätä no-
peampaakin metalliputkien syöpymistä. 
Käsittelemättömistä pohjavesistä noin 
90 prosenttia on metallia syövyttävää. 
Vesivahinkoja pahentavat piilossa 
rakenteissa kulkevat putket, joiden vuo-
toja ei välttämättä huomata ajoissa.

Yleisimpiä putkistovuotojen aiheutta-
jia ovat kylmävesiputkistot, viemärit, 
lämmitysputkistot ja lämminvesiputket. 
Tiesitkö, että vesivahingon sattuessa 
putkiston ikä vaikuttaa vakuutuskor-
vauksen määrään. Ikävähennys voi 
yllättäen alentaa korvauksen määrää 
olennaisesti.  

Ajoissa tehty putkiremontti vie vain 
pienen osan vesivahingon korjaamisen 
vaatimasta ajasta. Uponor-komposiitti-
järjestelmällä toteutetun putkiremontin 
kustannukset ovat myös monin verroin 
vesivahingon korjauskustannuksia 
pienemmät.

Odottelu 
ei kannata.
Vältä 
vesivahinko!

Vesivahingot ovat huolestuttavas-
sa kasvussa. Talot vanhenevat ja 
niiden vanhoista materiaaleista 
tehdyt putkistot tulevat uusimisi-
kään. Onneksi käyttövesiputkiston 
remontti ei ole työläs ja kallis, kun 
sen tekee ajoissa.

Vaivaton putkiremontti

Kodin käyttövesi- ja patteriputkistojen 
uusiminen kestävällä Uponorin kompo-
siittiputkella onnistuu rakenteita rikko-
matta. Putket asennetaan vanhan seinä-
pinnan päälle ja vain huoneiden väliset 
läpiviennit porataan. Putkien reitityksissä 
hyödynnetään mm. kalusteiden ylä- ja 
alasokkeleita. Tarvittaessa putket voidaan 
myös koteloida huomaamattomiksi.

Työn laadun ja putkiston kestävyy-
den kannalta on tärkeää, että kaikki 
putkijärjestelmän osat sopivat mitoil-
taan ja materiaaleiltaan yhteen ja että 
asennustyötä tekevillä ammattilaisilla 
on oikeanlaiset työkalut, joita heidät on 
koulutettu käyttämään. Uponorin täydel-
linen komposiittiputkijärjestelmä sisältää 
kaikki tarvittavat osat ja ammattilaisille 
kehitetyt asennustyökalut. 

Samalla kun taloon tehdään käyttö-
vesiputkiston remontti, kannattaa uusia 
myös vesikiertoinen patteriverkosto.

Uponor KOTI -käyttövesiremontin tekee 
aina Uponorin kouluttama, luotettava ja 
ammattitaitoinen LVI-asentaja, joka käy 
tutustumassa taloosi ja antaa etukäteen 
kustannusarvion urakasta. Itse käyttöve-



Näin helppoa se on

1. Täytä oheinen palvelulomake ja lähetä se Uponorille tai käy 
osoitteessa uponorkoti.fi.

2. Alueellasi toimiva Uponor-jälleenmyyjä ottaa sinuun yhteyttä ja sopii 
kanssasi maksuttomasta arviointikäynnistä.

3. Arviointikäynnin jälkeen saat tarjouksen käyttövesiremontista. 
Halutessasi voit maksaa remontin erissä Uponor KOTI -rahoituksella.

4. Kun olet hyväksynyt tarjouksen, työt kotonasi alkavat ja urakka 
hoidetaan valmiiksi sopimuksen mukaan. Urakan työn osuudesta voit 
tehdä verotuksessa kotitalousvä hennyksen.

siputkistoremontti kestää yleensä 2–5 
päivää. Uponor KOTI -käyttövesiremon-
tin hinta on useinmiten 3 000–7 000 €.

Huoletonta asumista  
vuosiksi eteenpäin

Uponor myöntää järjestelmätodistuksen 
jokaiseen asennettuun Uponor-järjes-
telmään. Todistus kertoo mitä taloon 
on asennettu ja selkiyttää vastuita. 
Uponor vastaa järjestelmiensä laadusta 
ja kestävyydestä sekä rakentajalle että 
asentajalle. Asentaja vastaa tekemäs-
tään työstä.

Osaava jälleenmyyjä- 
verkosto käytössäsi

Uponorin jälleenmyyjäverkostoon kuu-
luu nykyaikaisten Uponor- järjestelmien 
asentamiseen perehtyneitä ammat-
tilaisia ympäri Suomen. Verkostoon 
kuuluvat ammattilaiset tuntevat 
komposiittijärjestelmän ja he ovat osal-
listuneet sen asentamiseen liittyvään 
koulutukseen.

Uponor välittää lähettämäsi palvelu-
lomakkeen sinua lähimpänä olevalle 
verkostoon kuuluvalle LVI-ammattilai-
selle, joka ottaa sinuun yhteyttä ja sopii 
jatkotoimista. Lomakkeen lähettäminen 
ei aiheuta kuluja tai sido sinua vielä 
mihinkään.

Uponor seuraa jälleenmyyjä verkoston 
toimintaa ja kerää palvelulomakkeen 
lähettäneiden ja remontoijien mielipitei-
tä urakan sujumisesta. Tavoitteenam-
me on palvelun jatkuva kehittäminen.

Katso QR-koodista 
video Uponor KOTI 
-käyttövesiremontista.

Kysy lisää  
Uponor KOTI -remonteista

Uponor-pientalopalvelu
uponor.koti@uponor.com
puh. 020 337 500

Lisätietoa osoitteessa 
remontti.uponor.fi

Uusi käyttövesiputkisto kestää vuo-
sikymmeniä, nostaa talon arvoa ja 
pienentää vesivahingon riskiä. Sinun 
tarvitsee vain tehdä päätös, Uponor 
KOTI hoitaa remontin toteutuksen 
sujuvasti alusta loppuun.



Uponor Suomi
PL 21
15561 Nastola

P 020 129 211
E infofi@uponor.com
W www.uponor.fiM
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