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Hyväkin vesi on
syytä suodattaa

V

antaalaisen VesiTekno Oy:n
toimitusjohtaja Jyrki Puputti
puhuu mieluummin talous- ja
käyttövedestä kuin vesijohtovedestä vaikka sitä hanaa kääntämällä saadaankin. Hän rajaa omassa toiminnassaan
veden terveydelliset seikat oman toimintansa ulkopuolelle ja jättää ne viranomaisten huoleksi.
”Kun vesilaitos sanoo myyvänsä tutkitusti hyvää vettä, niin kukaan ei väitä vastaan
vaikka asia ei ihan yksinkertainen olekaan.
Me tiedämme, että putkistoista irtoaa aina
sakkaa ja etenkin putkirikkojen yhteydessä pääsee runkoverkkoon muun muassa hiekkaa. Nämä matkalla veteen tarttuvat lisukkeet tukkivat ajan oloon putkistoja
ja vaurioittavat kaikkia niitä kotitalouksien
teknisiä laitteita, joiden läpi vesi kulkee.
Siksi putkivedet kannattaisikin suodattaa
puhtaiksi,” Puputti neuvoo.
Hieno hana rikkoutuu helpommin
VesiTeknon toimitusjohtaja Jyrki Puputti pitää kehitystä hiukan nurinkurisena.
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Kun sanotaan, että vesijohtovesi on hyvää tai huonoa,
niin kyse on enemmänkin mielikuvasta. Käyttövedestä
puhuttaessa vain puhdistettu vesi on teknisesti hyvää
ja vailla haitallisia partikkeleita.

Näiden suodatinjärjestelmien asennusja huoltopalvelu kattaa koko maan.
Markkinoille tulee jatkuvasti toinen toistaan hienompia hanoja ja muita laitteita,
mutta talous- ja käyttöveteen kiinnitetään
liian vähän huomiota. Yksinkertaista ja
varsin edullistakin olisi suodattaa käyttövedestä pois ylimääräiset partikkelit ja muut
liat. Näin vesi maistuisi paremmalta ja olisi puhtaampaa myös kodinkoneille. Teollisuudessa käytettävää vettä on puhdistettu jo kymmeniä vuosia, vaikka se samasta
putkesta tuleekin kuin normaali asukkaiden käyttövesi.
”Meidän ratkaisumme on suodatinjärjestelmä, mikä asennetaan taloyhtiön päävesilinjaan. Siinä se automaattisesti eliminoi
veden mukana tulevat ylimääräiset ainesosat jo ennen kuin vesi tulee huoneistoihin.
Tämä taloyhtiöille noin 4 000 – 5 000 euron
(n. 10 asuntoa) investointi on mitättömän
pieni hinta saavutettuun hyötyyn verrattu-

na. Huoneistoa kohti jaettuna kustannukset jäävät muutamaan kymmeneen euroon,
Puputti sanoo.
VesiTeknon markkinoimat suodatinjärjestelmät ovat Saksassa, missä ne on myös
kehitetty, rakennusmääräysten mukaan
pakollisia uusissa rakennuksissa. Laitteet
suojaavat putket, vesikalusteet ja huoneistokohtaiset vesimittarit. Puputti lupaa, että
ne myös pysäyttävät käyttövesiputkiston sisäpintojen kalkkeutumisen ja suojaavat vesikalusteita ruosteelta ja likapartikkeleilta.
Laiteet estävät myös korroosiota.
”Suomessa on lähdetty viranomaismääräyksissä väärästä päästä. Meillä määrättiin huoneistokohtaiset vesimittarit, mutta ei puututtu siihen minkälaista vettä ne
mittaavat. Valitettavasti hyväkin mittari tai
hana vaurioituu jos vedestä ei poisteta näitä
hiukkasia,” Puputti ihmettelee. •

