
Joensuulainen viiden taloyh-
tiön puheenjohtaja Arvo Pu-
hakka on asennuttanut taloyh-
tiöihinsä Bauer-vedenkäsitte-

lylaitteen joko lämmitysverkostoon 
tai käyttövesiverkostoon tai molem-
piin. Kerrostalot ovat rakennettu 
1970—80-luvuilla. 

Ensimmäinen Bauer asennet-
tiin 14 vuotta sitten, viimeisin kol-
me vuotta sitten. Bauer on siirtänyt 
kaikissa putkiremonttia. Käyttövesi-
verkostojen pistemäiset putkivuo-
dot ovat loppuneet, hanat, suihku-
seinät ja -kalusteet eivät kalkkeudu, 
ja vesi on alkanut maistua parem-
malta. Lämmitysverkostossa Bau-
er on saanut patterit lämpiämään 
tasaisesti linjojen viimeisissäkin 
asunnoissa. Termostaatteja ei ju-
miutumisen ja vuotamisen takia tar-
vitse enää vaihtaa, eikä tehdä kallis-
ta pattereiden huuhtelua.  

Putkiremontti 
siirtyi 14 vuotta

- Eteläkatu 10:ssä on Bauer sekä 
käyttövesi- että lämmitysverkos-
tossa. Olimme vuonna 2002 aloitta-
massa putkiremonttia, koska edel-
lisvuonna oli ollut muutama putki-
vuoto. Päätimme kuitenkin, että jos 
saamme Bauerilla siirrettyä putki-
remonttia 2—3 vuotta, se on hank-
kinut hintansa. Siinä menikin 14 
vuotta. Eikä silloinkaan ollut vuoto-
ja, mutta koepalan oton jälkeen to-
tesimme, että nyt on putkiremontin 
aika. Remontin jälkeen jätimme van-
han Bauerin pitämään uusiakin put-
kia puhtaana, sillä laite toimii moit-
teetta. 

- Lämmitysverkostoon laitoim-
me Bauerin hieman myöhemmin, 
koska toisen talon viimeisten linjo-
jen päätyasunnoissa ei lämpö riit-
tänyt. Vähitellen asunnot alkoivat 
lämmetä tasaisesti. Putkimiehiä ei 
ole tarvittu uusimaan termostaat-
teja, ne eivät jumi eivätkä vuoda. 
Lämmityssäästöjä on tullut, koska 
kiertoveden lämpötilaa on puhtais-
sa pattereissa voitu laskea 2—3 as-
teella, ja putkimiesten huoltokäyn-
nit ovat lähes loppuneet. 

Kahteen muuhun taloyhtiöön 
Bauer on laitettu jatkamaan put-
kistojen ja lämmitysverkoston ikää, 

yhdessä taloyhtiössä putkiremont-
ti oli jo tehty, mutta Bauer laitettiin 
säästämään uusia putkia ja jatka-
maan niiden ikää. Yhdessä yhtiössä 
on Bauerilla siirretty putkiremont-
tia useita vuosia, mutta nyt on han-
kesuunnittelu aloitettu.  

Bauer-hankinnan on hallitus 
vienyt harkintansa mukaan yhtiö-
kokoukseen, jos se ei ole mahtunut 
remonttibudjettiin. - Muutamien tu-
hansien eurojen kustannus ei asioi-
taan hyvin hoitavassa yhtiössä vai-
kuta talouteen, ja investointi alkaa 
tuoda säästöjä muutamassa vuodes-
sa, Puhakka sanoo. 

ei remonttia ennenaikaisesti. Bauer pitää lämmitys- ja 
käyttövesiverkoston toimivana ja puhtaana.  

Viiden talon puheenjohtaja:

Bauerilla putkille lisää ikää
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ei remonttia ennen 
kuin on pakko

Bauer Solutionsin vedenkäsitte-
lylaite on ollut Suomessa käytös-
sä jo parikymmentä vuotta tuhan-
sissa taloyhtiöissä, liikekiinteis-
töissä, maataloudessa, kouluissa, 
jäähalleissa, sairaaloissa, suur-
keittiöissä ja suurissa teollisuus-
laitoksissa. 

Lämmitysverkostossa Bauer 
liuottaa lämpöpattereiden sisäl-
lä virtaavan veden sakkaumat, ja 
sakka kulkeutuu lämmönjakohuo-
neen suodattimeen, jota vaihde-
taan niin usein, että verkosto puh-
distuu, ja patterit alkavat lämmetä 
tasaisesti koko talossa. Suodatin 
on vaihdettava alussa 1—2 kertaa 
kuukaudessa, myöhemmin 1—2 
kertaa vuodessa. 

Käyttövesiverkostossa put-
kien sisäpintoihin vuosien mit-
taan kertynyt kalkki ja ruostesak-
ka ahtauttaa putket, ja varsinkin 
kupariputkissa aiheuttaa vähitel-
len pistevuotoja. Joillakin alueilla, 
kuten Joensuussa, kupariputket 
ovat jostain syystä erityisen alt-
tiita pistesyöpymille. Sakan vähi-
tellen poistuessa putkista, vesikin 
puhdistuu ja maku paranee. Keit-
tiöiden ja kylpyhuoneiden hanat 
ja suihkukalusteet lakkaavat kalk-
keutumasta, ja niiden toiminta-
varmuus kasvaa ja vaihdon tarve 
vähenee.

- Miksi tehdä kalliita remont-
teja ennen kuin on pakko? Puhak-
ka kysyy. - Jos Bauerin avulla pys-
tyy putkia ja lämmitysjärjestel-
mää käyttämään pidempään, sen 
edullisemmaksi se tulee, ja talo-
yhtiö voi käyttää nekin rahat kii-
reellisempiin korjauksiin.  

Puhakan mielestä Bauerit 
kannattaisi laittaa jo uudisraken-
nuksiin jatkamaan käyttövesiput-
kien ikää ja parantamaan lämmi-
tysverkoston toimivuutta. 
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