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Picote Oy:n tuote- ja yritysesittely 
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• Sukitus on teknisesti laadukas ratkaisu viemärisaneerauksessa.  Arvioitu käyttöikä on 50 vuotta. 

 

• Sukituksessa vanhaan viemäriin asennetaan paineilman avulla epoksilla kyllästetty, joustava  tehdasvalmisteinen sukka 
(=pehmeä putki). Sen kovettuessa viemäriin muodostuu uusi putki, joka on rakenteellisesti kestävä, pitkäikäinen ja 
tasalaatuinen. Uusi putki peittää liitoskohdat ja mutkat sataprosenttisesti. 
 
 

→ Sukituksessa tehdään teollisesti paikan päällä uusi viemäri vanhan viemärin sisään 

 

Sukituksessa viemäriin muodostuu uusi putki 
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1. Polyesteri sukka 2. Polyesteri sukka kyllästetään 
epoksilla mankelin avulla ennen 
viemäriin asentamista. 

 

3. Kyllästetty sukka asennetaan 
viemäriin paineilman avulla. 

 

4. Sukan kovettuessa viemäriin 
muodostuu uusi tasalaatuinen  
putki. 

 



Sukituksen edut 

Pystyviemärit sijaitsevat kuilussa, jossa ei yleensä ole rakennuksen rakenteita tukemassa 
viemäriä. Sukitettu pystylinja omaa selkeästi pinnoitusta paremman rakenteellisen 
kestävyyden ja tasalaatuisuuden. Sukittamalla viemäriputket yhdeksi kokonaisuudeksi 
varmistetaan koko kiinteistön viemäriverkoston tasalaatuisuus.  

 

Tekniikoiden ja materiaalien kehittyessä sukitusmenetelmät yleistyvät ja haastavat 
ominaisuuksillaan korjausrakentamisessa käytetyt tehdasvalmisteiset putket. 

 

Sukituksen edut 
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Pinnoitus 

Pinnoituksessa yleensä harjataan tai ruiskutetaan yksi pinnoituskerta. Lopputuloksena on 
kalvomainen suojakerros, joka pidentää putken elinikää VTT:n tutkimusten mukaan vain 10-
15 vuotta eikä lisää putkiston rakenteellista kestävyyttä. 

 

Putkitus 
Putkituksessa viemäriin valetaan uusi putki. Uusi putki on runkojäykkä, elastinen ja 
saumaton. Putkitus ei omaa samaa tasalaatuisuutta kuin sukitus.  

→  Runkojäykkä putkitemateriaali sopii erinomaisesti myös kohteisiin, joissa 
sukittaminen ei teknisesti ole mahdollista. Tällaisia ovat mm. kiinteistöt, joissa 
on lasittuneet muoviputket. Elastisuutensa ansiosta materiaali on omiaan 
rakennuksien sisäiseen saneeraukseen ja Suomen vaihtuviin lämpötiloihin.  

 

Sukituksen ja pinnoituksen ero 
Sukituksen ja pinnoituksen ero on tekniikassa. Pinnoituksessa materiaali harjataan tai 
ruiskutetaan käsin kamera kuvan avulla korjattavaan viemäriin. Sukituksessa materiaali 
mankeloidaan tasaisesti sukkaan ennen viemäriin asentamista. 

 

Pinnoitus ja putkitus tarjoavat vaihtoehtoja 

5 



• Vakuutuskäytännöt voivat vaihdella. Taloyhtiön kannattaa ottaa yhteyttä 
vakuutusyhtiöönsä ja neuvotella tilanteesta. Tämä on ajankohtainen kysymys, joka 
kannattaa tuoda esille esimerkiksi kilpailuttaessa vakuutusyhtiöitä. 

 

• Esimerkiksi IF Vahinkovakuutusyhtiö hyväksyy Picote-sukituksen ja Picote-putkituksen 
kevyemmän ikävähennyslaskennan piiriin. Myös Pohjola Vakuutus tarjoaa puolitettua 
ikävähennystä uusilla menetelmillä kunnostetuille putkistoille.  

– Vakuutusyhtiöt seuraavat tilannetta ja menetelmien kehitystä. Toiset tekevät 
päätöksiä kohdekohtaisesti. Yleisesti vakuutusyhtiöt haluaisivat lisää standardeja 
ja VTT:n valvontaa. Ehdotuksena on ollut standardimuotoinen sertifikaatti, joka 
olisi kaikille selvä ja helppo ymmärtää. Nykyiset VTT:n sertifikaatit eivät ole 
vertailukelpoisia, koska niissä on sertifioitu eri asioita. 
 

 

Miten vakuutusyhtiöt suhtautuvat uusiin menetelmiin? 
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Picote-menetelmän kehitys 
Aluksi Picote-menetelmään kuului putkitus edistyksellisellä kaksikomponenttipolyuretaanipohjaisella materiaalilla. 
Seuraavaksi lisättiin pohjaviemäreiden sukitus ja toukokuussa 2009 pystyviemäreiden sukittaminen. Picote oli 
ensimmäinen yritys Suomessa, joka tarjosi pystylinjojen sukitusta kaikissa kohteissaan. 
 
Siirtyminen Picote-sukitusmenetelmään 
Menetelmän nimi uudistui syksyllä 2009 Picote-sukitusmenetelmäksi. Yritys halusi tuoda esille että yli 50% Picote Oy:n 
saneeraamista viemäriputkista sukitetaan. Putkitus pysyi osana menetelmää. Picote tarjoaa sukitusta rakennusten pysty- 
ja vaakaviemäreiden (50 mm asti) sekä pohja- ja sadevesiviemäreiden saneeraukseen, rakenteita rikkomatta.  
 
Tuotekehitykseen panostaminen jatkuu 
Picote laajensi tuotevalikoimaansa kesällä 2010 lisäämällä uuden materiaalin, joka soveltuu sekä putkitukseen että 
sukitukseen. Yritys tarjoaa nyt myös lyhyellä varoitusajalla tehtyjä korjauspalveluja sekä viemäriremontteja 
omakotitaloihin. Myös laitepuolella on valmiina uusia ratkaisuja, jotka tulevat tehostamaan asennustoiminnan tuotantoa.  
 
 

Pohjana pitkä kokemus ja vankka ammattitaito 
Picote Oy Ltd tekee viemäriremontteja rakenteita rikkomatta sukittamalla ja putkittamalla. Yritys toimii pääasiassa pääkaupunkiseudulla ja työllistää 50 
henkilöä. 
  
Historia 
Yritys perustettiin vuonna 1993 nimellä Oy Innotia Ab. Yrityksellä on vuosien kokemus rakennusalalta sekä uudisrakentamisesta että korjausrakentamisesta 
ja perinteisistä linjasaneerauksista. Yrittäjillä ja vanhimmilla työntekijöillä on myös useamman vuoden kokemus Dakki-pinnoitusmenetelmästä. Innotia 
Saneeraus Oy  oli mukana tuomassa Dakki-menetelmää Suomeen ja toimi aluksi yksinoikeudella Dakki-yrittäjänä Helsingissä. Saadun kokemuksen myötä 
alkoi oman laadukkaamman menetelmän kehittäminen. Maaliskuussa 2008 toiminnan uudistuessa yrityksen nimi muuttui Picote Oy Ltd:ksi.  
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• Haarojen auki poraaminen on välttämätöntä, jotta viemäriputkistot voidaan sukittaa 
rakenteita rikkomatta. 

• Suomessa viemärihaarat ovat pääosin Y-haaroja. Picote kehitti oman ratkaisunsa koska 
markkinoilta ei löytynyt sopivaa haaraporaa valmiina. 

• Tuotekehityksen tuloksena syntyneen haaraporausmenetelmän ansiosta sukitetut haarat, 
joissa on mutkia ja koonmuutoksia, voidaan porata auki helposti pienimmissäkin putkissa 
(32 mm).  

 

→  Picote-haaraporausmenetelmä on mahdollistanut sukituksen käyttöönoton 
kiinteistöjen viemäreissä.  

 

 Smart Cutter™ 
Huhtikuussa 2012 Picote Oy menestyksekkäästi lanseerasi Smart Cutter™ haaraporan  
myynnin Suomessa.  Haaraporan kansainvälinen lanseeraus tapahtui IFAT-Entsorga 
Messuilla Saksassa toukokuussa 2012 saksalaisen jälleenmyyjän toimesta. 

Picote-haaraporausmenetelmä on edelläkävijä 
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Picote-sukitusmenetelmä kehittyy ja tarjonta laajenee 

  
Mitä kuuluu Picote-sukitusmenetelmään? 
• Pystyviemäreiden sukitus → Pystyviemärit sijaitsevat usein kuilussa, jossa ei ole rakennuksen rakenteita tukemassa 

viemäriä samalla tavoin kuin välipohjassa olevissa vaakaviemäreissä (kerroshajotus). Sukitettu pystylinja omaa pinnoitusta 
paremman rakenteellisen kestävyyden.  

• Haarojen limisukitus → Kaksi runkojäykkää putkea yhdistyy saumattomasti toisiinsa varmistaen viemärihaarojen 
rakenteellisen kestävyyden.  

 
Mitä uutta tuotiin markkinoille 2009-2011? 
• Kerrosten vaakaviemäreiden sukitus → Sukitus viemäreihin, joissa on koonmuutoksia ja haaroja aina 50mm asti.  
• Kuivajyrsintä → Huonokuntoisten viemäriputkien puhdistus ilman vesivahinkojen vaaraa. 
• Ohipumppaus → Pohjaviemäriremontti ilman 2-3 viikon asumishäiriötä. 
• Putkittaminen & sukittaminen Picote-putkimateriaalilla → Kotimainen  VTT:n testaama kasviöljypohjainen materiaali 

otettiin käyttöön kesäkuussa 2010. 
• Korjauspalvelut → Korjauspalveluja lyhyellä varoitusajalla kiinteistöjen vuoto-ongelmiin sekä kohdistettuun 

ennaltaehkäisevään korjaustarpeeseen likavesi- ja sadevesiviemäreissä.  
• Viemäriremontit omakotitaloihin → Viemäriremontteja omakotitaloihin sukittamalla ja putkittamalla. 
 
Mitä uutta on tulossa 2012? 
•   Lattiakaivojen sukitus → Vanhan lattiakaivon sisään sukitetaan uusi lattiakaivo.  
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Yritysstrategia: Laatua ammattitaidolla 
Laadukkaat tuotteet ja ammattitaitoiset asentajat mahdollistavat sen, että Picote voi tarjota huoletonta, asukaslähtöistä 
viemäriremonttia. Picote-putkiremontissa panostetaan asukasystävälliseen projektinhallintaan ja selkeään viestintään. 
Palautteet yhteistyökumppaneilta ja asukkailta ovat olleet erinomaisia: ” laatu parempi kuin kilpailijoilla”, ”tiedottaminen 
toimii hienosti” ja ”asentajat ovat kohteliaita ja ystävällisiä”. Ammattitaidolla tehty viemäriremontti on myönteinen 
kokemus asukkaiden lisäksi muillekin yhteistyökumppaneille.  
 
Laadun edistäminen ja uusien ratkaisujen kehittäminen on johtanut siihen että Picote on tuotekehittelyssä edelläkävijä. 
Yrityksen tuotekehitys on mahdollistanut mm. pysty- ja vaakaviemäreiden sukituksen rakenteita rikkomatta. Yritys on 
ainoana Suomessa sukittanut  Yrityksen johto näkee pinnoituksen nykyaikaisten putkiremonttitekniikoiden väliaikaisena 
ratkaisuna, koska sukitus on toimintavarmempi, tasalaatuisempi ja teknisesti parempi ratkaisu kuin pinnoitus.  
 
Lisäpalveluiden tarve kohteissa on johtanut mm. ohipumppausmenetelmän ja kuivajyrsinnän kehittämiseen. Picoten 
kehittämä viemärijätteen murskaus- ja ohipumppausjärjestelmä on suojattu hyödyllisyysmallisuojalla. 
 
 
 
 
  
 
 

Picote: tavoitteet korkealla 
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Henkilöstö 2009-2012 

5/2009 12/2009 10/2010 7/2011 7/2012 

Projektit 28 54 60 42 32 

Hallinto 6 6 10 8 8* 

Yhteensä 34 60 70 50 40 

* sis. laitemyynti 



 
Picote on vuodesta 2008 kehittänyt erilaisia työkaluja ja ratkaisuja oman 
asennustoimintansa kehittämiseksi.  
 
Picote on aloittanut sukituslaitteiden valmistuksen ja kansainvälisen myynnin. Picoten 
tuotekehitysyksikkö Picote Solutions on kehittänyt viemärisaneerauksiin tarkoitettuja 
tuotteita neljän vuoden ajan. Ne tulevat alentamaan korjauskustannuksia sekä 
parantamaan korjaamisen luotettavuutta niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Picote-
sukitusmenetelmän kehityksestä ovat hyötyneet yrityksen asennustoiminnan asiakkaat 
Suomessa. Lisätietoa netistä www.picotesolutions.com.  
 
Picote tarjoaa myös lisenssejä yrityksille Suomessa. Tavoitteena on mahdollistaa yritysten 
kustannustehokas sukitustoiminta. 
 
 
 
  
 
 

Oma tuotekehitys ja laitevalmistus 
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http://www.picotesolutions.com/


Picote panostaa asennushenkilöstön koulutukseen 
 Yrityksen toiminnan kannalta osaava ja motivoitunut henkilökunta on keskeisessä roolissa. Tuotantohenkilöstön koulutus on tärkeä osa Picoten 

toimintaa. Kaikista koulutetaan erikoisosaajia. 
 
 Laatukäsikirjat 
 Koulutuksen ja työnteon tueksi asennushenkilöstöllä on omat laatukäsikirjansa. Laatukäsikirjat esittelevät kattavasti työssä tarvitun tiedon, standardit ja 
 tavat sekä työntekijän laatuvastuun. Laatukäsikirja toimii yrityksen dokumentoituna laadunohjausjärjestelmänä ja sitä päivitetään aktiivisesti. 
 

 
Tuotantopäällikkö 

Sukituspäällikkö 

+ sukitusvastaavat 
Projektipäällikköt 

Ryhmänvetäjät 

Picote-asentajat 

Koulutus 
• Asentajat: Uudet työntekijät ovat koulutuksessa keskimäärin 6 kk. 

Kaikki asentajat koulutetaan sekä sukittamaan että putkittamaan. 
Työntekijät saavat lisäkoulutusta koko työsuhteensa ajan.  

• Ryhmänvetäjät: Koulutus keskittyy teknisten tietojen lisäämisen lisäksi 
esimiestaitojen opettamiseen ja vahvistamiseen. Ryhmänvetäjiltä 
vaaditaan vähintään 1 vuosi työtä asentajana ennen ryhmänvetäjäksi 
pääsemistä, jotta ammattitaito on riittävällä tasolla. 

• Projektipäälliköt: Projektipäällikkö hallitsee hallinnollisten töiden 
lisäksi työn tekniset vaatimukset. Koulutusajan pituus vaihtelee 
henkilöstä riippuen.  

 

Ryhmät 
• Picote-tiimi (2-3 Picote-asentajaa + ryhmänvetäjä) 
 Picote-asentajat putkittavat ja tekevät vaakaviemäreiden sukituksen. 

Vastuu työstä on ryhmänvetäjällä.   
• Sukittajat (4 henkilöä) 
 Vastaavat pysty-, pohja- ja sadevesiviemäreiden sukituksista.  
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Picote-menetelmän saneerauskohteet 
Yhä useammin putkiremontti tehdään rakenteita rikkomatta. Picote-menetelmällä on saneerattu yli 26 kilometriä viemäriputkia. 
Kerros- ja rivitalokohteita on tähän mennessä valmistunut 79 (2453 asuntoa ja liikehuoneistoa).  Suurimmasta osasta kohteista 
saneerattiin myös pohjaviemärit. Tämän lisäksi paikallisia viemärikorjauksia on tehty kymmenissä eri kohteissa. 

Asiakkaat 
• Remonttikohteet vaihtelevat isoista 120-asunnon kerrostaloista vanhoihin 1843 

rakennettuihin arvosaneeraus kohteisiin ja omakotitaloihin. 
• Paikkakorjauksia tehdään lyhyelläkin varoitusajalla. 
 
Referenssikohteita pääkaupunkiseudulla 
•  Luuvaniementie 8: 40 asuntoa  
•  Malminraitti 5: 14 asuntoa, pohjaviemärit, vesiliittymät ja tonttiviemärit 
•  Koroistentie 8: 47 asuntoa & pohjaviemärit  
•  Näyttelijäntie 16: 85 asuntoa ja pohjaviemärit 
•  Viherlaaksonranta 14: pohjaviemärit  
•  Kanneltie 11: 18 asuntoa, pohjaviemärit, tonttiviemärit, tonttivesijohdot & tarkastuskaivo  
•  Kalliolinnantie 12: 20 asuntoa & pohjaviemärit  
•  Kaskilaaksontie 3: 120 asuntoa, sadevesiviemärit & pohjaviemärit 
•  Haarniskatie 2: 18 asuntoa 
 
Kaikkien 79 kohteen referenssitiedot löytyvät netistä www.picote.fi. 
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Kalliolinnantie 12 (Linnatalo) 



Kerromme mielellämme lisää. Ota yhteyttä. 

Myynti 
Jyrki Seppänen, myyntipäällikkö Pekka Jatkola, myyntijohtaja 
Puh. 044 500 2760  Puh. 040 752 8266 
jyrki.seppanen@picote.fi   pekka.jatkola@picote.fi  
 
Mika Lokkinen, toimitusjohtaja Joonas Sorvisto, projektipäällkkö  
Puh. 040 566 0327  Puh. 044 358 4462 
mika.lokkinen@picote.fi    joonas.sorvisto@picote.fi  
 
Markkinointi 
Katja Lindy-Wilkinson, markkinointijohtaja 
Puh. 040 842 8255 
katja.lindy-wilkinson@picote.fi  
 
Picote Oy Ltd 
Urakoitsijantie 8 
06450 Porvoo 
Puh. 044 065 5012 
www.picote.fi  
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