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Luotettava kumppani

• Envera on Suomen johtava ja 
voimakkaasti kansainvälistyvä 
fiksumman vedenkäytön yritys

• Noin 40 työntekijää, toimistot 
Espoossa, Tampereella, Kokkolassa, 
Oulussa, Tukholmassa, 
Amsterdamissa ja Berliinissä

• Asiakkaina tuhansia kiinteistöjä ja 
satoja johtavia kiinteistönomistajia, 
isännöintitoimistoja sekä 
kiinteistönjohtoyhtiöitä



+7 200
kiinteistöä 

seurannassa

-20 %
veden-

kulutuksen 
säästö

+40 API
ohjelmisto-

integraatiota

-5 %
energian-

kulutuksen 
säästö

+20 000
vuotohälytystä 

vuosittain

CO2
Hiilidioksidi-

päästöjen 
pienentäminen

Vaikuttavuus
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Tausta

§ Tyypillisesti kiinteistön päävesimittari 
luetaan kuukausittain, usein jopa 
harvemmin

§ Vedenkulutuksen seuranta ei ole 
määrämuotoista eikä sitä analysoida

§ Kuukausiluennassa voidaan havaita 
vasta isot vuodot ja nekin yleensä 
pitkällä viiveellä

§ Yksittäisen WC-laitteen vuoto maksaa 
keskimäärin 1000€ vuodessa (Motiva)

§ Vakuutusyhtiöt korvaavat 
vuotovahinkoja n. 0,5 MEUR joka päivä 
(Finanssialan keskusliitto)



Käyttöveden hinta

1,43 2,06 1,65

0 1 2 3 4 5 6

2018

Käyttöveden muuttuvat kustannukset

Vesi Jätevesi Veden lämmitys (40%)

5,14 
€/m3

+3,2%

Veden lämmityksen kustannus: 0,4(Lämpimän veden osuus käytetystä vedestä)*0,058 (Kylmävesikuution lämmittämiseen kuluva energia 
megawattitunneissa)*Energiamaksu



Pienikin vuoto on kallis



Ennen



Jälkeen
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As Oy Espoon Itäkumpu /vrk
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As Oy Espoon Itäkumpu /h
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As Oy Espoon Itäkumpu /min

8 l/min = 
13 000€ 
vuodessa
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As Oy Espoon Itäkumpu /min



Taloyhtiöiden vesikalustevirtaamissa 
merkittävä säästöpotentiaali!
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Suihku Keittiön hana WC:n hana

Vuonna 2019 mitatut vesikalustevirtaamat (l/min)

Mitattu Fiksuvesi



§ Alkukartoitus

§ Asukasviestintä

§ Asennukset ja huolto tapauskohtaisesti:

o Vakiopaineventtiilin asennus ja säätö

o Kalustekohtainen vedenpaineen säätö

o Allas- ja suihkuhanojen muuttaminen vettä säästäviksi

o WC-laitteiden järjestelmällinen huolto

o 1-toimisten WC-laitteiden muuttaminen 2-toimisiksi

§ Asennusraportti

§ Säästöjen seuranta ja raportointi

Vedensäästöpalvelu

Säästö keskimäärin 20%!
Takaisinmaksu-aika 12-30 kk



Yhteenveto
• Pienikin vuoto on kallis – yksi vuotava 

wc-laite voi aiheuttaa yli 1000€ 
ylimääräistä kulua kuukaudessa
• Suomessa sattuu 100 vesivahinkoa 

joka päivä. Muista hyödyntää 
etäseurannan vakuutusyhtiöedut!
• Vedensäästöpalvelu maksaa itsensä 

nopeasti takaisin
• Kartoitus on helppo tapa aloittaa:

https://smartvatten.com/fi/palvelut/ve
densaastokartoitus/


