


Kaivamaton (no-dig) asennustapa yleistyy vesihuoltorakenta-
misessa ja -saneerauksessa voimakkaasti. Tekniikoihin liittyy paljon 
sellaisia huomioitavia asioita, joita ei tule vastaan ns. perinteisessä, 
kaivamalla tehdyissä putkilinjojen asennustöissä. Tämä vaatii uuden-
laista ajattelutapaa ja osaamista myös projektien suunnittelutyöhön.

Johan Lundberg AB on Ruotsissa ollut mukana auttamassa 
vesilaitoksia ja suunnittelufirmoja no-dig-projekteissa jo kymme-
nen vuoden ajan. Tänä aikana asiakkaat ovat säästäneet kymmeniä 
miljoonia euroja ratkaisuillamme. Voidaankin sanoa, että kaivamaton 
tekniikka on hyvää liiketoimintaa kaikille osapuolille: verkostojen 
omistajille ja heidän asiakkailleen! Suomessa olemme aloittaneet 
toimintamme vuonna 2018 perustamalla Suomeen oman yrityksen, 
Johan Lundberg Oy:n. Tarjoamme Suomessa suunnittelupalvelua 
sekä kurssitoimintaa.

Kaivamaton tekniikka ei ole hyväksi vain kuntien taloudelle. Se 
säästää lisäksi luontoa, minimoi häiriöt liikenteelle ja ei juurikaan 
vaikuta asukkaiden arkeen. Työ sujuu nopeasti, CO2-päästöt ovat 
minimaalisia ja massiivisilta maanvaihdoilta vältytään.

Näistä syistä sinunkin kannattaa alkaa ajatella kaivamattomasti! 
Ensimmäinen askel on oppia ymmärtämään miten se tehdään.  
Tervetuloa diplomikurssillemme!



Kirjalliset materiaalit
Jokaista osiota kohden jaetaan räätälöityä kurssimateriaalia.

Kohderyhmä
Kurssi on suunnattu verkostojen omistajille ja konsulteille, jotka työskentelevät vesi- ja viemäriputkien 
asentamisen ja saneerauksen parissa.

Kurssi koostuu 2 + 1 intensiivipäivästä, jotka sisältävä luentoja, ryhmäkeskusteluja ja paljon hyödyllistä tie-
toa. Osa luennoista on englanniksi. Kaikki kirjallinen materiaali on suomeksi. Myös suomalainen koulut-
taja on koko ajan paikalla. Aiempien diplomikurssien osallistujat ovat antaneet kurssista erittäin hyvää 
palautetta.

TIETOA KURSSISTA

Kurssilta saat teoriatietoa kaivamattomasta tekniikasta ja edellytyk-
siä kaivamattomien ratkaisujen toteuttamiseen. Lisäksi opit käytän-
nön taitoja tarpeiden tunnistamiseen, suunnitteluun ja hankintoihin 
kaivamattomalla tekniikalla toteutettujen projektien näkökulmasta.

Kurssi tarjoaa myös hienon tilaisuuden uusien kontaktien solmimiseen 
ja kokemusten jakamiseen samalla alalla toimivien ihmisten kanssa.

Kurssin tavoitteita:
•  Pystyt työskentelemään kaivamattomalla tek-

niikalla toteutetuissa projekteissa itsenäisesti ja
turvallisesti.

•  Saat kattavat perustiedot kaivamattoman teknii-
kan menetelmistä ja niiden käytöstä rakentami-
sessa ja saneerauksessa.

•  Saat vinkkejä kaivamattoman tekniikan järjestel-
mälliseen hyödyntämiseen.

•  Osaat tunnistaa yleiset ongelmat ja mahdollisuu-
det selvitys- ja suunnitteluvaiheessa sekä ennen
hankintoja.

•  Osaat arvioida itse, mitkä menetelmät sopivat
kuhunkin projektiin.

•  Saat tietää, millaista tukea tarkoituksenmukais-
ten dokumenttien laatimiseen on saatavana.

Kurssilla käsitellään muun muassa seuraavia aiheita:
•  Geotekniikka
•  Materiaalit
•  Kaivamattomat tekniikat ja menetelmät ja niiden

käyttö

•  Miten työskennellään systemaattisesti
No-Dig-prosessin kanssa

•  Esiselvitykset, suunnittelu ja hankinnan valmistelut
•  Laadunvarmistus No-Dig-saneerauksissa
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