
DIPLOMIKURSSI 

HUOM! Seuraava kurssi pidetään Lahdessa
5.-6.4. ja 14.6. Paikkana on Lahden Seurahuone
Kurssin hinta on 1670€ (ALV0%)



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.

Kaivamaton tekniikka ei ole hyväksi vain kuntien taloudelle. Se 
säästää lisäksi luontoa, minimoi häiriöt liikenteelle ja ei juurikaan 
vaikuta asukkaiden arkeen. Työ sujuu nopeasti, CO

2
-päästöt ovat 

minimaalisia ja massiivisilta maanvaihdoilta vältytään.

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

Johan Lundberg Oy on perustettu vuonna 2018. Olemme 
kaivamattomaan tekniikkaan erikoistunut suunnittelutoimisto. 
Päätoimialamme ovat suunnittelu, konsultointi monessa projektin 
eri vaiheessa ja koulutus. Kuljemme asiakkaan rinnalla tarpeen 
määrittelystä linjan käyttöönottokokeisiin asti. 
Ruotsissa Johan Lundberg AB on toiminut vuodesta 2009 alkaen.



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.

Kohderyhmä

Kirjalliset materiaalit
Jokaista osiota kohden jaetaan räätälöityä kurssimateriaalia.

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:
• -ket allamottamaviak näämeletneksöyt tytsyP  

niikalla toteutetuissa projekteissa itsenäisesti ja 
turvallisesti.

-iinket namottamaviak todeitsurep tavattak taaS  •
kan menetelmistä ja niiden käytöstä rakentami-
sessa ja saneerauksessa.

-letsejräj nakiinket namottamaviak äjekkniv taaS  •
mälliseen hyödyntämiseen.

-uusillodham aj tamlegno tesiely aatsinnut taasO  •
det selvitys- ja suunnitteluvaiheessa sekä ennen 
hankintoja.

 tavipos tämletenem äktim ,esti adioivra taasO  •
kuhunkin projektiin.

-siakumneskutiokrat aekut atsiallim ,ääteit taaS  •
ten dokumenttien laatimiseen on saatavana.

Kurssilla käsitellään muun muassa seuraavia aiheita:
akkiinketoeG  •

tilaairetaM  •
 nediin aj tämletenem aj takiinket tamottamaviaK  •

käyttö

 itsesittaametsys näällenneksöyt netiM  •
No-Dig-prosessin kanssa

•  Esiselvitykset, suunnittelu ja hankinnan valmistelut
assiskuareenas-giD-oN sutsimravnudaaL  •



 

 

-

HALUATKO LISÄTIETOJA KURSSISTA?
Ota yhteyttä kurssivastaava Jukka Huuskoon puhelimitse numerossa  
040 759 0043 tai sähköpostitse osoitteessa jukka@johanlundberg.fi

info@johanlundberg.fi  •  www.johanlundberg.fi

KURSSILAISTEN KERTOMAA:

”Oppinut uutta ja verkostoitunut. Tosi hyvä paketti, jota mielellään suosittelee kollegoille.”

”Paljon uutta hyödyllistä tietoa. Hyvät työkalutoikean menetelmän valintaan.”

”Lisää tietoa erilaisista menetelmistä ja niiden käytettävyydestä. 
Hyviä vinkkejä ja käytännöllisiä työkaluja kuten Johan Lundbergin steps.”

”Menetelmiin selvyyttä, mikä menetelmä käy mhikin maastoon ja olosuhteisiin. 
Sekä materiaaleista tietoa mikä käy mihin olusuhteisiin.”

”Syvempäää ymmärrystä kaivamattomien menetelmien mahdollisuuksista sekä rajoitteista. 
Uusia kontakteja.”

Johan Lundberg Oy tarjoaa asiantuntevia kaivamattoman tekniikan konsulttipalveluita. Tavoitteenamme on 
tehdä kaivamaton tekniikka helposti ymmärrettäväksi. Meiltä saat tukea selvityksiin, suunnitteluun, hankintoihin 
ja projektin johtamiseen. Osallistumme myös erikoisalojen teknisten ohjeiden laatimiseen. Johan Lundberg AB 
on ollut mukana esimerkiksi ruotsalaisten yleisten materiaali- ja työnkuvausten kehittämisessä (AMA Anlägg

ning 07, 10 ja 13) sekä tukenut muun muassa Ruotsin liikennevirastoa ja Tukholman ja Göteborgin vesilaitoksia 
kaivamatonta tekniikkaa koskevien teknisten ohjeiden kanssa. Lisätietoa meistä saat kotisivuiltamme.


