
Käyttövesi- ja lämpöverkkojärjestelmä

Arvioidessamme kotisi putkiston kuntoa keskiössä on materiaali sekä eri putkimateriaaleille 
määritellyt tekniset käyttöiät. Kartoituskäynnin aikana teemme myös havaintoja putkiston pinnalta 
ja liitoksista niiltä osin, kun ne ovat näkyvissä. Koska käyttövesiputkiston käyttöaste on erilainen 
lämpöverkkoputkistoon verrattuna, arvioimme ne erillisinä kokonaisuuksina. Huomioimme 
arviossamme molempien järjestelmien sekä niihin kuuluvien kalusteiden, kuten hanojen ja 
vesikiertoisten lämpöpattereiden tyypilliset haasteet.

Kartoituksen päätteeksi annamme sinulle lausunnon kotisi käyttövesi- ja lämpöverkkojärjestelmän 
nykykunnosta sekä suositukset mahdollisista korjaustoimenpiteistä. Halutessasi saat yksilöllisen 
tarjouksen kotisi putkiremontista. Kartoitus ja tarjous ovat sinulle maksuttomia, eivätkä sido 
jatkotoimenpiteisiin.

ilma-vesilämpöpumppu
Vaihtamalla kotisi lämmitystekniikan ilma-vesilämpöpumppuun, lämmität kotiasi ilmastoystä-
vällisesti ja säästät lämmityskuluissa. Ulkoilmasta saatavalla energialla pidät kotisi mukavan 
lämpimänä syystalven kylmillä keleillä – samalla lämmityslaskut kevenevät eikä sinun tarvitse 
tinkiä asumismukavuudesta.

Mitä maksuton lämmitysjärjestelmän kartoitus sisältää?
Kartoituskäynnillä saat arvokasta tietoa, miten voit tehokkaasti lämmittää kotiasi ilma-vesilämpö-
pumpulla. Tutustumme kotisi lämmitystarpeisiin ja autamme sinua valitsemaan kotiisi sopivat laitteet. 
Kotisi yksilöllisen lämmitystarpeen huomioiminen ja laadukkaat lämmityslaitteet tarjoavat parhaan 
mahdollisen kokonaisuuden kotisi uudeksi lämmitysjärjestelmäksi. Saat myös laskelman, kuinka pal-
jon sinulla on mahdollista säästää vuotuisissa lämmityskustannuksissa.

Halutessasi saat myös tarjouksen kotisi lämmitysremontista kiinteällä hinnalla. Kartoitus ja tarjous 
eivät sido jatkotoimenpiteisiin.

Kodin putkiston tekninen käyttöikä on 25-50 vuotta muun muassa materiaaleista ja rakennusajan-
kohdasta riippuen. Ennen 90-lukua rakennetuissa taloissa putkisto on tyypillisesti kuparia tai muuta 
metallia ja se kulkee lattia- ja seinärakenteiden sisässä. Jotta mahdolliset vahingot voidaan välttää, on 
putkiston kunto suositeltavaa selvittää ennen kuin se on ylittänyt teknisen käyttöikänsä.

Kylmän käyttöveden putkistoissa yleisimmät vuotovahinkojen aiheuttajat ovat mekaaninen rikkou-
tuminen ja korroosio. Vuotovahingot jakautuvat melko laajalti eri ikäisille putkistoille, jonkin verran 
painottuen 20-40 vuoden ikäisiin putkistoihin. 
(Lähde: Finanssialan Keskusliitto, Vuotovahinkoselvitys 2012-2013)
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Olemme omakotitalojen korjausrakentamiseen erikoistunut kotimainen ja valtakunnallisesti 
toimiva yritys. Olemme kasvaneet suomalaisissa kodeissa jo 15 vuoden ja 40 000 remontin 
ajan. Teemme töitä huolettoman asumisen puolesta ja luomme työllämme kotimielenrauhaa.

Meillä on laaja kokemus ja erikoistuminen talotekniikkaan. Toteutamme putkiremontit 
laadukkaasti pinta-asennuksena ilman kodin rakenteiden purkua. Tyypillisesti omakotitalon 
putkiremontti kestää 2-5 päivää remontin laajuudesta riippuen. Asentamillemme Henco-
komposiittijärjestelmille on myönnetty 30 vuoden järjestelmätakuu.

Lämmitysremontin yhteydessä asennamme CTC EcoAir ilma-vesilämpöpumpun, joka toimii 
tehokkaasti ja korkealla hyötysuhteella. EcoAir on suunniteltu ja valmistettu pohjoisiin olo-
suhteisiin ja siksi laitteen vahvuudet ovatkin normaaleissa talvikeleissä, jolloin suurin osa vuo-
sittaisesta energiankulutuksesta muodostuu.

Erinomainen 4.3/5
Asialliset myyjä ja remonttimiehet. Työn jälki hyvää, 
myös työn jälkeinen siivous. Ei moitteen sanaa. 
Patteritkin lämpiää mukavasti. Työn suunnittelu ja 
aikataulutus sujui hyvin.” ”

RENOA luo kodin remonteilla 
kotimielenrauhaa


