
Putkiremontteja  
ammattitaidolla  
ja oikealla  
asenteella 



Peab on Pohjoismaiden suurimpia rakennusliikkeitä. 
Suomessa olemme toimineet jo lähes 20 vuotta. Meillä  
on erikoisosaamista korjausrakentamisessa.

Taloyhtiöille olemme luotettava kumppani toteuttamaan 
putkiremontit ja muut mittavat saneeraukset. Toimin

tamme pohjaa ammattitaitoon ja vuosien kokemukseen, 
jolla varmistamme jokaisen remontin laadukkaan 
toteutuksen. Erityistä huomiota kiinnitämme asukkaiden 
vaikutusmahdollisuuksiin sekä aktiiviseen tiedonkulkuun. 
Peabin putkiremontit pysyvät aikataulussa ja budjetissa.

Asiakkaan 
kuunteleminen on 
avainasemassa 
putkiremontin 
onnistumisessa
Onnistunut putkiremontti lähtee suunnittelusta, jossa 
asukkaiden toiveet ja vaikutusmahdollisuudet on huo
mioitu. Meillä remontin toteutuksesta vastaa taloyhtiön 
erityispiirteisiin perehtynyt toteutustiimi, joka ottaa 
omistajuuden remontista ja sitoutuu sen onnistuneeseen 
läpivientiin. 

Otamme asukkaat 
huomioon 
Huomaat sen tiimimme asenteesta ja toimintatavoista. 
Asukas ei jää yksin remontti ja muutostöiden kanssa, 
vaan saa halutessaan käyttöönsä asiakaspalveluinsinöö
rimme palvelut veloituksetta.

Tiedotamme aktiivisesti
Putkiremontti herättää suuria tunteita. Aktiivisen, selko
kielisen ja ennakoivan tiedottamisen ansiosta asukkaat 
tietävät aina missä mennään. Jalkaudumme asukas
iltoihin, hyödynnämme useita infokanavia ja olemme 
läsnä asuntokäynneillä. Jokaiseen putkiremonttiin 
nimetään viestintävastaava, jonka päivätyö on huolehtia 
ammattitaitoisesta viestinnästä asukkaiden suuntaan.

Sitoutunut toteutustiimi
Jokainen toteutustiimin jäsen ja työnjohto perehdytetään 
taloyhtiön yksilöllisiin tarpeisiin ja tiimi ottaa kokonaisval
taisen vastuun – omistajuuden – remontin onnistuneesta 
läpiviennistä. Jokaista haastavampaa erikoistarvetta 
ratkaisemaan kiinnitämme korjausrakentamisyksikös
tämme aina parhaat asiantuntijat.

Vakiintunut oma 
toimintamalli
Taloyhtiöiden putkiremontteihin kehitetty toimintamal
limme takaa laadukkaan lopputuloksen. Toimintamallin 
ja ammattitaitoisen työnjohtajan ansiosta toteutustiimin 
jäsenet tietävät, mitä heiltä milloinkin odotetaan. Aikaa 
ei kulu yleiseen ihmettelyyn, vaan työn tehokkaaseen 
tekemiseen. Vastaava työnjohtaja on aina paikan päällä.

Onnistuneen putki
remontin takana  
on kokemus

ISO 14001

OHSAS 18001

RALA
PÄTEVYYS

ISO 9001
Peabin putkiremonteille on myönnetty ISO 9001 
-sertifikaatti todistuksena toiminnan laadusta ja 
jatkuvasta kehityksestä.
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Peabin putkiremontti 
etenee näin

Asukasilta

Infotilaisuus tulevasta 
urakasta ennen 
projektin aloitusta.

1. 3.

2. Työmaan  
perustaminen

Työnjohto muuttaa työmaa
toimistoon, käytännön 
järjestelyt aloitetaan.

Osakastapaaminen

Asiakaspalveluinsinööri tapaa 
jokaisen osakkaan, käydään läpi 
esimerkiksi materiaalivalinnat.

Aloituskäynti

Työnjohto kiertää asunnot 
ennen remontin alkamista  
ja ohjeistaa tavaroiden  
sijoittelussa ja suojaamisessa.

4. 6.

Asunnon  
remontti

Kestää yleensä  
8–12 viikkoa riippuen  
urakan sisällöstä.

5. 7. 9.

8.Osakastarkastus

Ennen remontin valmistumista 
 osakas saa katselmoida asuntonsa, 

mahdolliset huomiot tallennetaan.

Takaisinmuutto

Asunnot ovat käytettävissä 
aikataulun mukaisena  
luovutuspäivänä klo 16.

Lopetusilta

Ennen työmaalta poistumista 
asukkaille järjestetään urakkana 
lopetusilta, jossa käydään kattavasti 

läpi remontin kulku, takuuasioita sekä muita 
käytännön järjestelyitä.

Projekti päättyy

Asukkaat pääsevät  
nauttimaan remontin  
tuomista mukavuuksista.
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Putkiremonteissa sattuu ja tapahtuu, eikä ikäviltäkään 
yllätyksiltä aina vältytä. Joskus putkiremontin alku
peräinen budjetti saattaa ylittyä jopa 15 %:lla. Kun 
haluatte, että putkiremontti suunnitellaan ja valmistellaan 
äärimmäisen huolellisesti, työt etenevät sujuvasti aika
taulussa ja hinta pysyy täsmälleen sovittuna, on aika 
tilata Peabilta Putkiremontti Pro. Putkiremontti Pro on 
enemmän kuin tavallinen putkiremontti.

Peab ottaa 
kokonaisvastuun
Putkiremontti Pro valmistellaan perusteellisesti.  
Peabin asiantuntijat kartoittavat mahdolliset riskit  
paikan päällä taloyhtiössä. He jalkautuvat taloon ja 
tutkivat mm. putkilinjat, kellaritilat ja asuntojen kunnon. 
Lisäksi Peab rakentaa yhden mallikylpyhuoneen.

Ei yllättäviä 
muutoskuluja
Rakenteiden kunnon ja kartoituksesta saatujen tietojen 
perusteella Peab laatii kiinteähintaisen putkiremontti

tarjouksen. Tarjouksen hyväksymisen jälkeen kokonais
vastuu siirtyy Peabille. Putkiremontti Pron hinta ei muutu 
sopimuksen teon jälkeen.

Remontissa  
keskitytään työhön
Putkiremontti Pron eteneminen on helppo ennakoida. 
Kun remontinaikaisia rahoituskierroksia ja ylimääräisiä 
yhtiökokouksia ei ole, keskitytään urakan laadukkaaseen 
ja parhaita ratkaisuja korostavaan läpiviemiseen.

Laatu paranee
Työ ja materiaalit ovat juuri niin laadukkaita kuin suunni
telmassa on määritelty. Kun aika vietetään työn parissa, 
tulokset paranevat. Suunnittelijan, valvojan ja urakoitsijan 
yhteistyö on tiivistä ja remontti sujuu jouheasti.

Putkiremontti Pro 
on kiinteähintainen, 
huippulaadukas 
putkiremontti

Putkiremontti Prosta sanottua

”Ehdoton ykkös-
vaihtoehto”
 isännöitsijä

”Huoleton  
valinta se oli”
 hallituksen puheenjohtaja

”Tulee tulevaisuudessa  
mullistamaan homman”
 isännöitsijä

PUTKIREMONTTI 

PRO
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As Oy Vuori
As Oy Vuori on vuonna 1931 Helsinkiin Ullan linnaan 
rakennettu 86 huoneiston ja 6 liikehuoneiston 
kerrostaloyhtiö. Yhtiön saneerausurakkaan kuului 
perinteisen linjasaneerauksen lisäksi julkisivun sekä 
vesikaton uusiminen.

Kohde toteutettiin yhteistyöhankkeena, tavoitehintai
sena projektinjohtourakkana. Tilaaja teki urakoitsija
valinnan jo hankesuunnitelman perusteella ja näin 
voitiin yhdessä kehittää toteutussuunnitteluvaiheesta 
alkaen kustannustehokkaita ja urakoitsijan tuotanto
tekniikkaan soveltuvia ratkaisuja, mm. taloteknisten 
reittien ja muiden ratkaisujen osalta. 

Kohdetiedot
• Urakkamuoto: Tavoitehintainen  

projektinjohtourakka

•  Laajuus: 86 asuntoa

•  Urakkasumma: 3,7 Milj. €

•  Valmistumisvuosi: 2017
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As Oy Agrikolankatu 7
As Oy Agrikolankatu 7 on vuoden 1924 kerrostaloyhtiö 
Helsingissä Kalliossa. Yhtiössä on 4 porrashuoneessa 
yhteensä 112 asuntoa, jonka lisäksi yhtiöstä löytyy liike

tiloja ja autotalli. Kohteessa toteutettiin asuntojen koko
naisvaltainen linja saneeraus sekä vesijohdon ja viemärin 
tonttiliittymän uusiminen ja yleisten tilojen viemäreiden 
sukitus. Lisäksi kiinteistön sähkö ja telejärjestelmät 
uusittiin.

Kohdetiedot
• Urakkamuoto: Kokonaisurakka

•  Laajuus: 112 asuntoa

•  Urakkasumma: 3,04 Milj. €

•  Valmistumisvuosi: 2017
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As Oy Porvoonkatu 27
As Oy Porvoonkatu 27 on Helsingin Kallioon 1927 raken
nettu kerrostaloyhtiö, joka käsittää 2 asuin kerrostaloa 
sekä 4 liiketilaa. Asuntoja taloyhtiössä on 88 neljässä 

porrashuoneessa. Taloyhtiöön toteutettiin linjasaneeraus, 
jossa uusittiin kaikki käyttövesiputkistot sekä asuntojen 
kylpyhuoneet ja yleisten tilojen märkätilat. Myös liikehuo
neistojen kokonaisvaltainen remontti kuului urakkaan. 
Kohteen sisäpihan pihakansi korjattiin kokonaisuudes

PUTKIREMONTTI 

PRO

saan sekä pihakannen alla oleviin autohalli  
ja kellaritiloihin tehtiin tilamuutoksia.

As Oy Porvoonkatu 27 taloyhtiö toimii pilottikohteena 
Peabin uudelle urakkamuodolle Putkiremontti Pro:lle. 

Urakkamuodossa kokonaishinta on urakoitsijaa sitova, eli 
kokonaishinta pitää sisällään myös mahdolliset muutos
työt, jotka voidaan kohdistaa urakkatarjouspyynnön 
kokonaisuuteen. Taloyhtiöllä on siis varmasti tiedossa 
putki remontin todellinen hinta jo remontin alussa.

Kohdetiedot
• Peabin Putkiremontti Pro

•  Laajuus: 88 asuntoa, 4 liikehuoneistoa

•  Urakkasumma: 3,2 Milj. €

•  Valmistumisvuosi: 2017
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As Oy Alppilan Aho
As Oy Alppilan Aho on rakennettu vuosien 1960–1962 
aikana. Suuressa taloyhtiössä on 375 asuntoa ja 29 
liiketilaa. Kohteen linjasaneerausurakka kattaa kolmen 

kahdeksankerroksisen asuinkerrostalon linjasaneeraukset, 
parvekkeiden kunnostamisen, hissien ja vesikattojen 
uusimisen, väestönsuojan rakenteellisen ja taloteknisen 
kunnostuksen sekä kellaritilojen sauna ja pyykkiosastojen 
uusimisen.

Kohdetiedot
• Urakkamuoto: Kokonaisurakka

•  Laajuus: 375 asuntoa, 29 liiketilaa ja autohalli

•  Urakkasumma: 19,3 Milj. €

•  Valmistumisvuosi: 2016
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As Oy Otsolahti
As Oy Otsolahti on vuonna 1961 valmistunut kerrostalo
kiinteistö, johon kuuluu kaksi 10kerroksista ja kaksi 
3kerroksista rakennusta. Rakennusten vaaka ja 
pysty rakenteet ovat pääosin paikalla valettuja teräs

betonirakenteita. Kohteen linjasaneeraus urakka kattoi 
189 asunnon kylpyhuoneen, 4 saunaosaston ja taloyhtiön 
kellaritilojen kunnostuksen. Taloyhtiössä on kymmenen 
porrashuoneistoa, joissa tehtiin perinteisen linja
saneerauksen lisäksi osittain viemäreiden sukitusta.

Kohdetiedot
• Urakkamuoto: Kokonaisurakka

•  Laajuus: 189 asuntoa, 2 liikehuoneistoa

•  Urakkasumma: 6,0 Milj. €

•  Valmistumisvuosi: 2016
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As Oy Louhentie 1
As Oy Louhentie 1 on vuonna 1966 Espoon Tapiolaan 
rakennettu rivitalokiinteistö, johon kuuluu kahdeksan yksi
kerroksista rakennusta ja 26 asuinhuoneistoa. Kohteen 
erikoispiirre on asuntokohtaiset piharakennukset, joissa 

sijaitsevat asuntojen omat sauna ja pesutilat. Kohtee
seen tehtiin laaja linjasaneeraus, joka käsitti sekä asuin
rakennukset että saunarakennukset, lukuun ottamatta 
kolmea aikaisemmin perus korjattua saunarakennusta.

Kohdetiedot
• Urakkamuoto: Kokonaisurakka

•  Laajuus: 26 asuntoa

•  Urakkasumma: 3,1 Milj. €

•  Valmistumisvuosi: 2015

As Oy Harjusivu
Vuonna 1932 rakennetun As Oy Harjusivun linja
saneeraus sisälsi kiinteistön vesi ja viemärijärjestelmät, 
sähköasennukset sekä asuntojen märkätilojen  
saneerauksen.

Kohteen erikoispiirre oli logistisesti haasteellinen  
toimintaympäristö, saneerattavan kiinteistön ikä sekä 
pienehköjen pesutilojen toiminallisuus. Tästä johtuen 
erityistä huomiota kiinnitettiin tuotantomenetelmien 
valintaan sekä tilojen toiminnallisuuteen.

Kohdetiedot
• Urakkamuoto: Kiinteähintainen pääurakka

•  Laajuus: 190 asuntoa, 7 liiketilaa

•  Urakkasumma: 5,0 Milj. €

•  Valmistumisvuosi: 2014
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As Oy Satovalli
• Urakkamuoto: Kokonaisurakka

•  Laajuus: 71 asuntoa

•  Urakkasumma: 2,3 Milj. €

•  Valmistumisvuosi: 2016

As Oy Vantaankielo
• Urakkamuoto: Kokonaisurakka

•  Laajuus: 72 asuntoa, 1 liiketila

•  Urakkasumma: 2,4 Milj. €

•  Valmistumisvuosi: 2015

As Oy Kannelmäki
• Urakkamuoto: Kokonaisurakka

•  Laajuus: 181 asuntoa

•  Urakkasumma: 5,1 Milj. €

•  Valmistumisvuosi: 2014

As Oy Säästökehä
• Urakkamuoto: Kiinteähintainen kokonaisurakka

•  Laajuus: 90 asuntoa

•  Urakkasumma: 3,7 Milj. €

•  Valmistumisvuosi: 2014

As Oy Allakka
• Urakkamuoto: Kokonaisurakka

•  Laajuus: 36 asuntoa

•  Urakkasumma: 1,5 Milj. €

•  Valmistumisvuosi: 2012

As Oy Rantakartanontie 1
• Urakkamuoto: Kokonaisurakka

•  Laajuus: 80 asuntoa

•  Urakkasumma: 3,3 Milj. €

•  Valmistumisvuosi: 2012

Tällä aukeamalla vielä lisää 
putkiremontti kohteitamme

As Oy RMtalo 59
• Urakkamuoto: Kokonaisurakka

•  Laajuus: 172 asuntoa

•  Urakkasumma: 5,9 Milj. €

•  Valmistumisvuosi: 2013

As Oy Koskelantie 35–37
• Urakkamuoto: Kokonaisurakka

•  Laajuus: 92 asuntoa

•  Urakkasumma: 2,6 Milj. €

•  Valmistumisvuosi: 2011
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Peabkonserni

yksi 
Pohjoismaiden 
suurimmista 
rakennusyhtiöistä

osake noteerataan  
Tukholman pörssissä

konsernin 
liikevaihto

5,1mrd

yli 15 000 työntekijää
15 000

Peab Oy

10 suurimman 
suomalaisen 
rakennusliikkeen 
joukossa

Peab Oy:n liikevaihto

270  milj. 

Pohjoismainen 
yhteiskuntarakentaja

Helsinki, Turku, Tampere, 
Seinäjoki, Vaasa, Kuopio, 

Jyväskylä, Oulu

työntekijää
750

Korjausrakennus yksikkö

vastaa Peabin toimitila- 
ja asuinrakennus-
saneerauksista

ISO Laatusertifioitua toimintaa
Korjausrakennus-
yksikön liikevaihto

työllistää noin 70 asiantuntevaa 
korjausrakentajaa

70

60  milj. 
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Ota yhteyttä  
putkiremontti
asioissa

peab.fi

putkiremontit@peab.fi
puh. 0207 606 200
onnistunutputkiremontti.fi 30.1.2017
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