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avonlinnan Everlahdentien varrella vaihdettiin
1980-luvulla rakennetun
rivitaloyhtiön lämmitystapa vesikiertoisesta sähkökeskuslämmityksestä maalämpöön vuonna 2011. Ongelmia alkoi ilmetä
heti.
– Verkostossa on muoviputket, ne laskevat läpi happea putkistoon ja rautapattereista lähtee sakkaa. Asunnoissa eivät
patterit lämmenneet tai niitä
ei uskaltanut laittaa kiinni, koska ne eivät olisi lähteneet lämpiämään uudestaan, kertoo yhtiön hallituksen» puheenjohtaja
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Sää

pui alle puoleen, ja jo vuodessa
tuli yli 8 000 euron säästö.
– Uskon, että nämä molemmat investoinnit maksavat itsensä takaisin ja jopa aika nopeasti. Muissa taloyhtiöissä on
jouduttu vastikkeita jatkuvasti nostamaan, meillä laskettiin.
Huoltomies Veikko Uotila
vaihtaa taloyhtiön pannuhuoneessa suodatinta kahden viikon välein.
– Täällä puhdistetaan vanhaa
järjestelmää ja sen takia suodattimia pitää vaihtaa huomattavasti normaalia tiheämmin.
Vaihtoväli on kerran kahdessa
viikossa, kun se normaalisti olisi
kaksi kertaa vuodessa tai vähän
tavallista likaisemmassa putkistossa neljä kertaa vuodessa.
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Muissa taloyhtiöissä on
jouduttu vastikkeita jatkuvasti nostamaan, meillä
laskettiin.
ANNE MARTIKAINEN
TALOYHTIÖN HALLITUKSEN
PUHEENJOHTAJA

Uotilan mukaan vesi on jo
tämän talven aikana huomattavasti puhdistunut.
– Alussa viime vuoden puolella suodatin oli aina ihan ummessa ja lieju tummaa, nyt väri on
kuin sakeahkoa teetä.
Uotilan mukaan puhdistuslaitteistot ovat selvästi yleistymään päin.
– Taidetaan laittaa nykyään
kaikkiin taloihin missä putkiremontteja tehdään. Pitää paikat
puhtaina ja toimintakuntoisina
ja jatkaa putkien ikää.
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Huoltomies Veikko Uotila vaihtaa lämmitysverkoston puhdistusjärjestelmän suodatinta Savonlinnan Everlahdentiellä. Kahdessa viikossa suodatin ottaa väriä reippaasti. Uutiset » 2–3
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Musiikinystävän
vaikea valinta
Keskiviikkona täytyy tehdä valinta:

Soila Puurtinen

Voi suositella. Anne Martikainen uskoo pannuhuoneeseen tehtyjen investointien maksavan itsensä takaisin nopeasti.

OLETKO
PAIKALLA?

Ilma pois. Suodattimen vaihdon jälkeen järjestelmä ilmataan kätevästi muutamasta ruuvista.

Magneettikenttä puhdistaa putket
Ilmiö on tunnettu
yli 100 vuotta.
Kemikaaliton vedenkäsittelylaitteisto toimii sähkömagneetilla.
Se muokkaa veden kovuustekijöitä niin, että tukoksia ei
putkiin synny ja ajan kanssa
jopa vanhat epäpuhtaudet irtoavat. Ne poistuvat hanoista
huomaamattomina kiteinä tai
jäävät suodattimeen.
Vettä käytetään keskimäärin 2 tuntia vuorokaudessa ja
22 tuntia se muhii saostumassa. VTT:n tutkimuksen mukaan runsaaksi luokitellut kerrostumat putkissa lievenivät
laitteella kohtalaisiksi 16 kuukaudessa. Veden laatu ja virtaus paranivat.
Vaihtelevataajuuksinen
magneettikenttä muokkaa lähinnä kalsium-, magnesiumja karbonaatti-ioneja. Ilmiö
havaittiin jo 1800-luvun lopul-

la, mutta laajemmin sitä on pyritty hyödyntämään lähivuosikymmeninä.
– Meillä tätä on kehitetty
kohta 20 vuotta. Erilaisia laitteistoja on, mutta osassa on
oikaistu eivätkä ne voi toimia.
Huonot laitteet ovat pilanneet
kaikkien mainetta, harmittelee
tuotepäällikkö Mikko Timonen Bauer Watertechnology
Oy:stä Vantaalta.
Nyt tietoisuus Timosen mu-

kaan kasvaa ja toimivia laitteita asennetaan kovaa vauhtia.
– Meillä on noin 7 000 laitetta käytössä ja lisää tulee koko
ajan. Näitä laitetaan uusiin taloihin jatkamaan merkittävästi putkistojen ikää ja helpottamaan puhtaanapitoa. Laite
muuttaa kalkin kidemuotoa,
jolloin esimerkiksi kylpyhuoneen pinnoilla ei tarvita happoja ja jynssäystä vaan normaali
pyyhkiminen riittää.
Saneerauksessa saattaa

vanhoihin pattereihin ja putkistoihin kertynyt sakka mennä uuden lämpöpumpun lämmönsiirtimeen ja tukkia sen.
– Porareiästä ei saa montaa
astetta lisää, vaan sähkövastukset napsahtavat päälle. Meillä
on asiakkaita, joilla oikutellut
maalämpöpumppu on saatu
toimimaan häiriöttä.
Laitteita asennetaan taloyhtiöihin ja omakotitaloihin. Taloyhtiölaite maksaa
6 000 – 9 000 euroa, omakotitalon käyttövesijärjestelmän
laite noin 2 000 ja lämmitysjärjestelmän noin 2 500 euroa.
Virtaa laite kuluttaa kuin
hehkulamppu, 20–80 wattia.
Noin 30 euron arvoisia suodattimia pitää aika ajoin vaihtaa, yleensä kerran tai kahdesti vuodessa. Muuten laite on
huoltovapaa.
– Nämä ovat sivuvirtasuodattimia eli päälinja ei tukkeudu vaikka suodatin jäisi-

kin vaihtamatta ja tukkeutuisi.
Opastamme kyllä kaikki käyttäjät ettei jäisi, ja vaihto on hyvin yksinkertaista.
Timonen ei lupaa tällä siirtä-

vänsä putkiremontteja kokonaan historiaan, vaikuttavathan niihin ulkoisetkin tekijät.
Huomattavasti pitempi käyttöikä on hänestä selvä asia.
– Itsellä on kokemusta Joensuusta. 13 vuotta sitten mietittiin putkiremonttia, mutta laitettiin nämä laitteet. Vieläkään
ei ole tarvinnut sitä remonttia
tehdä.
Virtauksen parantuessa
lämmitysjärjestelmän energiatehokkuus paranee, kun vesi alkaa kiertää tasaisesti joka paikassa eikä kylmiä kohtia jää.
Syöttölämpötilaa voidaan
laskea sen sijaan, että sitä nostettaisiin kylmimmän kohdan
mukaan.
– Kuopion Energia tarkasti mittalaitteillaan erään

Vedenkäsittelylaite
Magneettikenttä: Muokkaa
veden kovuutta siten, että saostumia ei enää muodostu ja ajan
oloon vanhatkin liukenevat.
Käyttö: Lämmitys- ja käyttövesijärjestelmät.
Kustannus: Laitteiston hinta
2000–9000 euroa, sähkönkulutus 20–80 wattia, suodattimet 30
euroa/kpl.
Säästö: Jatkaa putkistojen ikää
ja parantaa virtausta, jolloin lämmitystehoa tarvitaan vähemmän.

kohteen, kun kaukolämmön
kulutus putosi laitteiston asennuksen jälkeen roimasti. Ei löytynyt vikaa, vaan kulutus vain
oli laskenut ja taloyhtiö säästänyt huimia summia.
Puhdistusjärjestelmiin voi
tutustua Savonlinnan Rakennusmessuilla Talvisalon jäähallissa tulevana viikonloppuna.

