
Putkistoille lisää ikää ja 
huoltokustannukset pienemmäksi 
– näinkö helppoa se on?
Porissa, Porin YH-Asunnot Oy:n isännöimässä taloyhtiössä saatiin tekniikan kehityksen 
ansiosta putkistoille lisää käyttöikää, huoltokäynnit vähenivät ja lämmöt jakautuivat asunnoissa 
tasaisemmin – ja puhumattakaan asukkaiden vähentyneistä yhteydenotoista huoltoyhtiölle ja 
isännöitsijälle. Mistä on kyse?

Porissa toimii Porin YH-Asunnot Oy, joka 
omistaa ja hallitsee Porin kaupungin alueella 
sijaitsevia ja sinne rakennettavia kiinteistöjä 
sekä harjoittaa isännöintitoimintaa. Omistuk-
sessa on noin 600 opiskelija-asuntoa ja 1400 
vuokra-asuntoa. Yhdessä 19 asunnon talo-
yhtiön vesikiertoisessa patterilämmityksessä 
alkoi ilmenemään ongelmia lämmityskaudella.

Ongelmana oli lämmityskauden alkaessa 
putkista liikkeelle lähtenyt sakka, joka tuk-
keutti putkistoja. Tukkeuttaminen aiheutti 
erinäisiä ongelmia lämmitykseen ja putkis-
toon, kuten huonoa lämmön jakautumista 
asunnoissa ja venttiilien jumittumista.

Taloyhtiön isännöitsijä Toni Wahlman Po-
rin YH-Asunnoilta toteaakin huoltotarpeen 

kasvaneen taloyhtiössä joka syksy lämmi-
tyskauden alkaessa.

– Lämmityskauden alkaessa putkissa 
ollut sakka lähti liikenteeseen, kun laitteet 
laitettiin päälle. Putkistoihin tullut uusi paine 
irrotti sakkaa putken seinämistä, joka aiheutti 
ongelmia. Asukkailta sateli toistuvasti yhtey-
denottoja huoltoyhtiölle ja tekniselle isän-
nöitsijälle asuntojen epätasaisesta lämpiämi-
sestä. Lämmin vesi ei selvästikään liikkunut 
putkistoissa kunnolla, Wahlman luonnehtii.

– Kaikkia vikoja ei huoltomme pystynyt 
korjaamaan. Tarvitsimme paikan päälle put-
kiliikettä hoitamaan korjaukset ja sehän tiesi 
lisää huoltokustannuksia, Wahlman jatkaa. Taloyhtiön isännöitsijä Toni Wahlman
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Sakka pois putkistoista
Ongelman ratkaisuksi päädyttiin kokeile-
maan Bauer-vedenkäsittelylaitetta. Laite 
asennetaan suodattimineen osaksi putkis-
toa, jolloin laite poistaa epäpuhtauksia ve-
destä ja parantaa näin veden kulkeutumista 
putkistoissa.

Taloyhtiössä vuoden verran (käytännössä 
yhden lämmityskauden) käytössä ollut laite on 
parantanut lämmön tasaisempaa jakautumis-
ta asunnoissa ja samalla poistanut yhtey-
denotot minimiin. Lämmitysvesi on alkanut 
kiertämään putkistoissa tasaisemmin.

”– Huoltokäynnit ovat radikaalisti vä-
hentyneet. Viime talvena lämpötila sa-
hasi useasti nollasta miinus viiteentois-
ta, mutta mitään ongelmia ei havaittu 
vaikka lämpötilojen vaihdellessa paine 
vaihteli putkistossa useaan otteeseen 
sakkaa irroittaen. Tänäkään syksynä ei 
ole ongelmia ilmennyt.”

Toni Wahlman, isännöitsijä, Porin YH-Asunnot

Laitteen toimittaja, Bauer Solutions hoitaa 
huoltokäynnit ja varmistaa, että laite toimii 
asianmukaisesti. Huoltoon sisältyy suo-
dattimien vaihto pari kertaa vuodessa ja 
huoltokäyntien raportoinnit.

– He raportoivat jokaisesta huoltokäyn-
nistä, josta selviää helposti sekä nopeasti 
mitä on tehty ja miten laite on toiminut, 
Wahlman kertoo.

Laitteen asennuksen jälkeen suodatinpat-
ruuna oli Wahlmanin mukaan useaan ottee-
seen läpeensä ruskea. 1980-luvulta peräisin 
olevista putkistoista ajan mittaan kertynyt 
sakka tarttui suodattimiin vähitellen.

– Sakan poistuminen putkistoista paran-
taa varmasti pitkässä juoksussa taloyhtiön 
putkistojen käyttöikää, kun korroosio ei 
pääse vaikuttamaan vastaavalla tavalla 
putkistoissa. Eihän tämä putkistoja uudista, 
mutta saamme lisäaikaa putkistojen uusimi-
sen suunnittelulle, Wahlman toteaa.

Nopea ja kivuton asennus
Porin YH-Asuntojen isännöitsijälle Toni 
Wahlmanille ensikosketus Bauerin vedenkä-
sittelylaitteeseen oli noin 5-6 vuotta sitten.

– Isännöitäväkseni tuli taloyhtiö, jossa oli 
ja on edelleen kyseinen laite toiminnassa. 
Päätimme kokeilla tätä samaa tässä nykyi-
sessä kohteessa, Wahlman muistelee.

Itse asennus oli nopea toimenpide, jossa 
selvittiin kivuttomalla ja alle työpäivän 
kestävällä vesikatkolla. Wahlmanin mukaan 
asennus ei näkynyt asukkaille juuri miten-
kään muuten kuin lyhyenä vesikatkona.

Laitteen kustannukset
Laitteen kustannus on kyseisen kokoisessa 
taloyhtiössä noin 8500€ verollisena.

– Vaikka kertakustannus tuntuu isolta, 
niin laite maksaa itsensä takaisin reip-
paasti vähentyneinä huoltokustannuksina, 
isännöitsijän ajan vapautumisena muihin 
tehtäviin kuin vikayhteydenottoihin ja put-

kiston käyttöiän pidentymisenä. Laite sopisi 
varmasti myös kohteisiin, joissa ei vielä 
ole todettu ongelmia putkistoissa eli laite 
toimisi myös ennaltaehkäisevästi, Wahlman 
muistuttaa.

Bauer Solutions hoitaa myös alkuvaihees-
sa huoltokäynnit, jotka sisältyvät hintaan.

Laite on mahdollista hankkia myös lea-
sing-rahoituksella, jolloin laitteen kustannus 
on kyseisen kokoisessa taloyhtiössä noin 
280€ verollisena per kuukausi, 36 kuukau-
den ajan. Yhden prosentin jäännösarvolla 
laitteen saa omaksi sopimusajan jälkeen.

Bauer-vedenkäsittelylaitteen ohjausyksikkö
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