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Konsulttiyrityksiä



Yleiskuvaus

Energiatehokkuutta sisäolosuhteista tinkimättä

Are on suomalainen perheyritys, jolla on yli sadan vuoden 
kokemus talotekniikasta. Tarjoamme ratkaisuja ja 
palveluita kiinteistön koko elinkaarelle uudiskohteiden 
talotekniikkaurakoinnista, ylläpitoon ja huoltoon, 
huollosta modernisointiin ja korjausrakentamiseen. 

Talotekniikkaosaamisemme ja kiinteistön koko elinkaaren 
kattava palvelutarjontamme yhdistettynä aktiiviseen 
kehitystyöhön takaavat, että käytössäsi on markkinoiden 
johtavat ratkaisut.

Kiinteistön energia- ja olosuhdehallintapalvelumme 
antavat työkalut suunnitella ja optimoida toimintaa 
pitkälle tulevaisuuteen.

Hyödyt

Mitattu tieto takaa luotettavat tulokset

Asiantuntijapalvelumme pureutuvat pintaa syvemmälle 
– saat mitattua ja analysoitua tietoa päätöksenteon 
tueksi. 

Asiantuntijoidemme avulla valitset kiinteistöösi 
energiatehokkaimmat ja käyttäjäystävälliset ratkaisut, 
jotka huomioivat kiinteistön elinkaarelle asetetut 
tavoitteet. Tuotamme ratkaisun, jolla pidät kiinteistösi 
kulutuksen kurissa käyttäjien viihtyvyydestä tinkimättä.

Are Oy
Kaivokselantie 9 ( PL 160 )
01610 Vantaa

www.are.fi
asiakaspalvelukeskus@are.fi

Are Oy – älykästä talotekniikkaa

Aren referenssit:
https://www.are.fi/referenssit/



Yleiskuvaus

Energiatehokkuushankkeiden avulla taloyhtiö voi 
saavuttaa merkittäviä säästöjä ylläpitokuluissaan ja 
pienentää hiilijalanjälkeään. Korjaushankkeisiin on 
saatavilla myös avustusta vuosina 2020-2022, joten 
energiatehokkuuden parantamisen aika on nyt. 

Suunnittelemme taloyhtiöille uusia energiaratkaisuja 
ja tarjoamme vaihtoehtojen vertailuun dataan 
pohjautuvaa tietoa. Näin taloyhtiön päätöksenteko on 
helppoa, ja pohjautuu faktoihin. Tavoitteenamme on 
aina löytää taloyhtiöille parhaiten soveltuvat 
energiatehokkaat ratkaisut. 

Hyödyt

Taloyhtiön energiatehokkuutta parantamalla 
voidaan saavuttaa

• pienempi hoitovastike (säästöt ylläpitokuluissa)

• kutistunut hiilijalanjälki 

• helpommin hallittava korjausvelka. 

Tarjoamme energiatehokkuushankkeisiin niin 
konsultointiapua kuin suunnitteluratkaisuja. 
Olemme taloyhtiöiden apuna aina selvitys- ja 
hankesuunnitteluvaiheista taloyhtiön ylläpitoon.

www.granlund.fi

www.granlundisannointi.fi

Granlund

https://www.granlundisannointi.fi/5-syyta-parantaa-taloyhtion-
energiatehokkuutta-nyt/

https://www.granlundisannointi.fi/5-syyta-parantaa-taloyhtion-energiatehokkuutta-nyt/


Yleiskuvaus

Taloyhtiön energiasaneeraus on mahdollista 
toteuttaa fiksusti. nollaE on energiatehokkuuden 
konsulttitoimisto, joka laskee asiakkailleen 
taloudellisesti kannattavimman energiaratkaisun. 
nollaE:n kehittämän ohjelmiston avulla taloyhtiölle 
suunnitellaan energiaratkaisu kiinteistön yksilölliset 
ominaisuudet huomioiden. Simulointivaiheessa 
ohjelmisto laskee jokaisen kWh:n, jonka rakennus 
kuluttaa vuodessa, mihin ja milloin. Ohjelmisto 
löytää täydellisen yhdistelmän toimenpiteitä, joilla 
kiinteistön lämmitystehon tarve saadaan 
pienennettyä ja energiatehokkuus optimoitua 
huippuunsa. Vaihtoehtoiset 
toimenpideyhdistelmät ovat vertailtavissa 
saneerauskohteen nykytilan kanssa. Lisäksi 
ohjelmisto laskee paljonko ratkaisu säästää 
hiilidioksidipäästöjä vuosittain. 

Hyödyt

nollaE:n avulla energiasaneerausta suunnitteleva 
taloyhtiö

- säästää aikaa, rahaa ja vaivaa ja

- saa puolueettoman, järkevän ja taloudellisen 
suunnitelman energiatehokkaasta 
kiinteistöstä. 

Jopa melko uusissa rakennuksissa on mahdollista 
toteuttaa taloudellisesti kannattava 
energiasaneeraus. nollaE on laiteriippumaton 
toimija ja tuottaa asiakkailleen aina mitattavaa 
lisäarvoa.

DataCity, A-porras | U kerros
Lemminkäisenkatu 14-18
20520 TURKU

www.nollae.fi
info@nollae.fi
020 7432 222

nollaE Oy

Referenssi: https://www.nollae.fi/domus-aboensiksen-
energiankulutus-laski-alle-neljannekseen/

http://www.nollae.fi/
mailto:info@nollae.fi
https://www.nollae.fi/domus-aboensiksen-energiankulutus-laski-alle-neljannekseen/


Yleiskuvaus

Sitowise Oy on suuri suomalaisomisteinen talo- ja 
infrarakentamisen sekä digitaalisten palvelujen 
suunnittelu- ja konsultointitoimisto. Olemme 
apuna niin pienissä kuin suurissakin hankkeissa. 
Henkilöstömme on korkeasti koulutettua ja meiltä 
löytyy tarvittava osaaminen sekä pätevyydet 
suorittaa mikä tahansa toimeksianto. Olemme 
lähellä asiakkaitamme 21 paikkakunnalla Suomessa 
ja toimimme valtakunnallisesti kaikkialla.

Hyödyt

Meiltä saat kaikki tarvitsemasi palvelut taloyhtiöösi 
saman katon alta. Suoritamme kaikki 
toimeksiannot kokonaisuuden huomioiden; on 
sitten kyse yhden rakenneosan korjaamisesta, 
laajemmasta saneerauksesta tai 
energiatehokkuuden parantamisesta, niin olemme 
apunasi ja haluamme pitää Suomen 
kiinteistökannasta huolta. Kokonaisvaltaiset 
palvelumme tuottavat uutta ja korjaavat vanhaa –
näin luomme kestävää ja älykästä elinympäristöä.

Linnoitustie 6 D
02600 Espoo

www.sitowise.com
talo_korjausrakentaminen_tarjo
uspyynnot@sitowise.com

Sitowise Oy

Referenssi:
https://www.sitowise.com/fi/referenssit



Lämmitys & Ilmanvaihto



Yleiskuvaus

Hyvä sisäilmasto ja energiatehokas ilmanvaihto saavutetaan MyAir-
älykkäällä ilmanvaihtojärjestelmällä, joka huolehtii automaattisesti 
siitä, että taloyhtiön ilmanvaihto toimii oikein. Energiaa syövät 
ilmanvaihdon tehostusjaksot poistuvat, kun ilmanvaihto toimii 
tarpeenmukaisesti.

Järjestelmässä yhdistyvät langattomuus, etähallittavuus sekä 
nykyaikaiset pilvipalvelut. Näistä on mahdollista saada tietoa 
rakennuksen elinkaaren hallintaan, huolto- ja korjaustoimenpiteiden 
suunnitteluun sekä ilmanvaihdon arkisten ongelmien tehokkaaseen 
hoitamiseen.

Järjestelmän asennus on pienitöinen eikä vaadi taloyhtiöltä suuria 
korjausurakoita. Asennukseen kuluu normaalisti päivä.

MyAir on suomalaisen, yli 30 vuoden kokemuksella 
ilmanvaihtolaitteita valmistavan Climecon Oy:n kehittämä älykäs 
ratkaisu ilmanvaihdon hallintaan sekä taloyhtiön hiilijalanjäljen 
pienentämiseen.

Hyödyt

Energiansäästöjä saavutetaan ilmanvaihdon tarpeenmukaisella 
käytöllä, jolloin kello-ohjatut tehostusjaksot poistetaan. Lisäksi 
kustannussäästöjä kiinteistössä voidaan saadaan 
ilmanvaihdon hallinnalla sekä järjestelmän reagoinnilla muuttuviin 
olosuhteisiin.

MyAirilla saavutetaan tasaiset sisäilmasto-olosuhteet sekä 
terveempi kiinteistö. Tasapainoinen ilmanvaihto näkyy asukkaalle 
vähentyneenä vedontunteena, märkätilojen nopeampana 
kuivumisena ja tunkkaisuuden vähentymisenä, eikä muista 
asunnoista kantaudu ruoantuoksuja.

Automaattiset huoltokutsut auttavat isännöitsijää ja huoltoyhtiötä 
työssään. Ilmanvaihdon ongelmien paikantamisessa ja 
selvittämisessä voidaan käyttää järjestelmän keräämää 
mittaustietoa. Näin niihin voidaan myös puuttua aiempaa 
nopeammin.

Climecon Oy

Lämmittäjänkatu 4 A

00880 Helsinki

climecon.fi

info@climecon.fi

liisa.vanhatalo@climecon.fi

MyAir – energiatehokkuutta älykkäällä ilmanvaihdolla

Lisätietoja järjestelmästä:

myair.fi

mailto:info@climecon.fi


Yleiskuvaus

Egain on johtava SaaS-teknologiayhtiö asuin- ja hallintorakennusten 
digitaalisen hallinnan ja energiankäytön optimoinnin alalla. Yritys 
kehittää IoT-ratkaisuja, mobiilisovelluksia ja tekoälypohjaisia 
ohjelmistoja, jotka esittävät visuaalisessa muodossa rakennusten 
mahdollisuuksia ja optimoivat energiankulutusta. Tämä auttaa 
alentamaan energiankulutusta, pienentämään rakennusten 
ympäristöjalanjälkeä, optimoimaan asumismukavuuden ja 
parantamaan kiinteistöjen arvoa. 

Vuonna 2003 perustetun Egainin pääkonttori on Ruotsissa. 

Egainilla on toimipisteet viidessä Euroopan maassa, ja sen 
tekniikkaa käytetään yli 5 000 rakennuksessa ja 300 000 asunnossa 
11 maassa.

Hyödyt

Kiinteistön selkeän yleiskatsauksen näkeminen tarjoaa monia etuja 
kiinteistönomistajille. Egainillä asiakkaat näkevät tarkat ja 
reaaliaikaiset mittaustulokset kiinteistöstä. Tämä vähentää 
ylläpitokustannuksia, huollon tarvetta, virheraportointia ja 
toimintahäiriöitä.

Egainin avulla kiinteistön energiankäyttö pienenee 10–20 prosentilla 
älykkään energiaoptimoinnin ansiosta, sillä käytämme erityisesti 
asuinrakennuksia varten suunniteltua tekoälyä. Tuloksena on 
parantunut käyttöbudjetti ja korkeampi kiinteistön arvo. Toisin kuin 
monet kilpailijansa, Egain ei vaadi suuria alkusijoituksia. Sen sijaan 
se tarjoaa alhaiset toimintakustannukset, nopean tuoton, 
pienemmät ylläpitokulut ja vahvemman taloudellisen tuloksen.

Egainin ennakoivan ja itseoppivan järjestelmän ansiosta sisäilmasto 
voidaan pitää hallinnassa ja vakaana. Tämä merkitsee miellyttävää ja 
terveellisempää sisäilmastoa ja tyytyväisiä asukkaita.

Innopoli 2, Tekniikantie 14
02150 Espoo

https://www.egain.io/fi/
info.fi@egain.io
Puh. 020 786 1530

Egain Finland Oy

Referenssi: https://www.egain.io/fi/asiakaskertomuksia/iot-kytkee-
kaupungit-pilveen/



Jääkäritie 9, 50150 Mikkeli www.entos.fi

www.topair.fi

Entos Oy

https://www.entos.fi/post/alykas-ilmanvaihto-takaa-parhaat-olosuhteet-etatyolle

Elämäntyyliin mukautuva sisäilmasto

TopAir EC - on energiatehokas ja hallittu 
ilmanvaihtoratkaisu kerrostaloon, jossa ilmanvaihto-
järjestelmänä on koneellinen poistoilmanvaihto. 

Tuote eroaa muista huippuimureista, koska 
vanhanaikaisen kello-ohjauksen sijasta se käyttää 
älykkäämpää anturiteknologiaa, joka reagoi 
käyttöasteen muutoksiin asunnoissa ja tehostaa 
ilmanvaihtoa tarvittaessa. 

Tällä tavoin se poistaa ilmaa tarpeen mukaan ja 
ehkäisee turhaa lämmitysenergian kulutusta. 

Elinkaarensa aikana tuotto säästön muodossa on 
useita kymmeniätuhansia euroja.

Yleiskuvaus
Hyödyt

http://www.entos.fi/
http://www.topair.fi/
https://www.entos.fi/post/alykas-ilmanvaihto-takaa-parhaat-olosuhteet-etatyolle


Yleiskuvaus

Fourdeg Smart Heating® on suomalainen, EU 
patentoitu, tekoälyyn perustuva palvelu, jolla 
kiinteistön jokaiseen huoneeseen tuotetaan 
ennakoiden oikea, asukkaan valitsema lämpötila.

Ainoa tarvittava laite lämpöpatteriin vaihdettava 
termostaatti, jota Fourdeg Smart Heating® 
verkkopalvelu ennakoiden ohjaa asukkaan 
antamien tavoitteiden mukaisesti.

Hyödyt

Asumismukavuus paranee, kun jokaiseen 
huoneeseen saadaan asukkaan mielestä oikea 
lämpötila.

Kiinteistön energiatehokkuus paranee, kun 
tarkoituksettomat ylilämmöt vaihtuvat tasaiseen ja 
järkevään lämmittämiseen.

Kulutuspiikit vältetään asukkaiden kannalta 
huomaamattomalla tavalla

Fourdeg Oy

Kalevankatu 13 a 4

00100 Helsinki

https://www.fourdeg.com/fi/et
usivu.html

Fourdeg Smart Heating®

Referenssejä:

https://www.fourdeg.com/fi/kiinteistonomistajat.html



Yleiskuvaus

Kiinteistövahti auttaa taloyhtiön lämmityksen 
optimoinnissa. Se parantaa asuinmukavuutta, tuo 
säästöjä lämmityskustannuksiin ja tekee asumisesta 
ilmastoystävällisempää. Palvelu on saatavilla kaikkialle 
Suomeen, kaiken kokoisiin ja tyyppisiin taloyhtiöihin.

Kiinteistövahdin teho perustuu datan tehokkaaseen 
hyödyntämiseen. Lämpötila- ja ilmankosteustietoa 
analysoimalla tiedetään tarkalleen, milloin rakennusta 
lämmitetään liikaa ja milloin liian vähän.

Kiinteistövahti kertoo, miten nämä tilanteet 
korjataan ja halutessasi tekee tarvittavat säädöt 
puolestasi täysin automaattisesti.

Hyödyt

Tuo säästöjä taloyhtiölle – tyypillisesti 5–10 % 
lämmityskustannuksista.

Asuntojen sisälämpötila säilyy tasaisena koko 
lämmityskauden kaikkialla kiinteistössä parantaen 
asumismukavuutta.

Auttaa kiinteistön arvon säilyttämisessä pidentäen 
elinkaarta.

Lisää asumisen huolettomuutta tunnistaen piileviäkin 
ongelmia, joita ei välttämättä voi vielä silmin havaita.

Pienentää taloyhtiön ilmastovaikutuksia – turhaa 
lämmitystä karsimalla taloyhtiön energiankulutus 
pienenee.

helen.fi/kiinteistövahti

Helen

Referenssi:
https://www.helen.fi/yritykset/lampoa-
yrityksille/ajankohtaista/isannoitsija-uskoo-alyratkaisujen-
yleistymiseen-taloyhtioiden-lammityksessa

helen.fi/kiinteistövahti
https://www.helen.fi/yritykset/lampoa-yrityksille/ajankohtaista/isannoitsija-uskoo-alyratkaisujen-yleistymiseen-taloyhtioiden-lammityksessa


Yleiskuvaus

Nuuka Solutions on vuonna 2012 perustettu 
suomalainen SaaS ohjelmistoyritys. Nuuka 
auttaa taloyhtiöitä luomaan kestävää arvoa 
itselleen ja heidän asukkailleen. Nuukan data-
alusta mahdollistaa reaaliaikaisen tiedon 
keräämisen ja käytön 
laitteistoriippumattomasti. Data-alustan lisäksi 
tarjoamme innovatiivisia sovelluksia arvon 
lisäämiseen ja parannusten tekemiseen -
esimerkiksi tekoälyratkaisuja, jotka hyödyntävät 
kiinteistöjen dataa reaaliajassa. 

Hyödyt

• Jokainen asukas voi seurata omaa 
energiankulutustaan ja sisäilmasto-olosuhteitaan

• Kiinteistön hoito pystyy tehdä parannuksia 
energiatehokkuuteen sekä tehostamaan huollon 
prosesseja automaattisten hälytysten ansiosta

Ratkaisumme tekevät kiinteistöistä älykkäitä ja itse-
oppivia - - parantaen niiden sisäilmastoa, vähentäen 
energian kulutusta ja elinkaaren aikana koituvia 
kustannuksia lopulta auttaen kiinteistöjä kestävässä 
kehityksessä.

+358504941584

Lönnrotinkatu 20 Helsinki

www.nuukasolutions.fi

sales@nuukasolutions.fi

Nuuka Solutions

Asuntoyhtiö- / sijoittajareferenssit:

• Lahden asunnot: https://lahdentalot.fi/

• Kruunuasunnot: https://www.kruunuasunnot.fi/

http://www.nuukasolutions.fi/
mailto:sales@nuukasolutions.fi
https://lahdentalot.fi/
https://www.kruunuasunnot.fi/


Yleiskuvaus

Kaikkea mitä viisas talo tarvitsee

Ouman on kiinteistöjen automaatioon ja
energiatehokkuuteen erikoistunut suomalainen
konserni, joka kasvaa Itämeren alueella. Ouman on
energiatehokkaan taloyhtiön tärkein kumppani.
Ratkaisemme taloyhtiöiden lämmitysongelmat 30
vuoden kokemuksella. Meiltä saat nykyaikaisen ja
toimivan tekniikan, laadukkaan palvelun sekä
asiantuntevat tekijät.

Hyödyt

Oumanin Lämpömestari-palvelun avulla taloyhtiöt 
säästävät lämmityskuluissa ja käytetyssä energiassa 
keskimäärin 10 %. Se pienentää 
hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi Lämpömestari-
palvelussa hyödynnetään auringosta, ihmisistä ja 
sähkölaitteista tulevaa ilmaista energiaa.

Itsehallintokuja 6
02600 ESPOO

https://ouman.fi
https://ouman.fi/saastolaskuri/
ouman@ouman.fi

Ouman Oy

Referenssi:
https://ouman.fi/asiakkaat/

https://ouman.fi/
https://ouman.fi/saastolaskuri/
mailto:ouman@ouman.fi
https://ouman.fi/asiakkaat/


Yleiskuvaus

Residentia Open on avoimien rajapintojen 
laiteriippumaton palvelualusta, jolla energiayhtiöt ja 
kiinteistönhallinnan ammattilaiset tuottavat 
energiatehokkuutta ja käyttömukavuutta parantavia 
palveluja kiinteistöasiakkailleen. 
RESIDENTIA Control System™ ohjaa automaattisesti 
kiinteistön energiankäyttöä sekä lämmitysjärjestelmän 
ja ilmanvaihdon toimintaa todellisten, huoneistoista 
mitattujen olosuhteiden mukaan. Järjestelmä valvoo 
myös kiinteistövesimittaria ja siihen on helppo 
integroida olemassa olevia  
kiinteistöautomaatiojärjestelmiä. Järjestelmään 
voidaan myös sisällyttää huoneistokohtainen 
vedenmittaus ja seuranta

Hyödyt

Palvelulla parannetaan kiinteistönne käyttö- ja 
asumismukavuutta sekä säästetään lämmityksen 
energiakustannuksissa ja vähennetään siitä aiheutuvia 
päästöjä. 
Kattavat hälytykset parantavat kiinteistönne 
riskienhallintaa ja vähentävät turhia huoltokäyntejä. 
Käyttöliittymästä saatava tarkka data ja raportit 
auttavat energiainvestointienne suunnittelussa ja 
vaikutusten seurannassa.
Kiinteistönne energianhallinta paranee ja samalla 
saatte myös huoneistokohtaisen vedenmittauksen ja 
raportoinnin tukemaan kulutukseen perustuvaa 
vesilaskutusta.

Residentia Oy
Karjalankatu 2 A 50
00520 Helsinki

http://residentiaopen.com/

Residentia Oy Helsinki

Lisätietoa referensseistä
ari-pekka.karppo@residentiaopen.com

http://residentiaopen.com/
mailto:ari-pekka.karppo@residentiaopen.com


Yleiskuvaus

Rototec on Euroopan suurin geoenergiaratkaisujen 
toimittaja ja alan innovatiivinen uudistaja. Geoenergia 
eli maalämpö on maaperästä kerättävää uusiutuvaa 
energiaa, jonka avulla voidaan sekä lämmittää, että 
viilentää kaikenkokoisia kiinteistöjä. Rototecin 
kokonaisvaltainen konsepti kattaa koko prosessin 
energiajärjestelmän konsultoinnista ja suunnittelusta 
asennukseen. Vuonna 2007 perustettu Rototec toimii 
kaikissa Pohjoismaissa ja liikevaihtomme vuonna 2019 
oli 56 miljoonaa euroa. Lue lisää nettisivuiltamme ja 
referensseistämme.

Hyödyt

Maalämpö on kustannustehokas ja 
ilmastoystävällinen energiamuoto myös 
taloyhtiöille. Säästöt ovat huomattavat ja usein 
vastiketta on voitu jopa laskea, koska 
lämmityskulut laskevat ja säästöillä voidaan hyvin 
maksaa projektiin otettua yhtiölainaa pois. 
Maalämpö on myös fossiilivapaata, jolloin myös 
ilmasto kiittää. Maalämpöön siirtymiseen on myös 
saatavilla valtion tukea.

ROTOTEC OY
Lasikaari 16-18, 33960 Pirkkala
P. 020 759 7120

https://rototec.fi/

info@rototec.fi

Rototec Oy

https://rototec.fi/referenssit/as-oy-vaha-hame-turku/

tel:0207597120
https://rototec.fi/
https://rototec.fi/referenssit/as-oy-vaha-hame-turku/


Yleiskuvaus

SiMAP® Easy Control pienentää hiilijalanjälkeä, 
parantaa asumismukavuutta ja säästää energiaa!

Easy Control on edullisin tapa tuoda älykäs säätö 
perinteiseen lämmitysjärjestelmään. Reaaliaikaiset 
mittaukset antavat kunnossapidon käyttöön 
kattavan kuvan kiinteistön sisäolosuhteista.

Easy Control säästää energiaa ja parantaa 
mukavuutta hyödyntämällä auringonpaisteen, 
sähkölaitteiden ja asukkaiden tuottamaa lämpöä 
optimaalisella tavalla.

antti.haajanen@simap.fi
info@simap.fi

www.simap.fi

SiMAP® Easy Control on tietoturvallinen, ja 
sen voi tarvittaessa helposti yhdistää kaikkien 
energiahallinnan palveluntarjoajien 
pilvipalveluihin. SiMAP on markkinoiden 
ainoa täysin kotimainen ratkaisu.

SiMAP® kiinteistöjen langaton  
olosuhdemittausjärjestelmä koostuu 
tekniseen tilaan asennettavasta 
tukiasemasta ja ympäri rakennusta 
asennettavista antureista. SiMAP-
antureita on asennettu jo 60,000 
kappaleita.

SiMAP®-tuotteet

SiMAP® on Si-Tecno Oy:n tuotemerkki.
Si-Tecno Oy, Riihitie 8, 00330 Helsinki
Puh. 09 477 0570

Hyödyt
SiMAP® sisäolosuhdesäädön edut

+Asiakkaiden mukaan säätötapa tuo keskimäärin noin 8 
%:n kulutussäästön.

+Takaisinmaksuaika on tyypillisesti alle vuosi.

+Ei palvelumaksuja.

+Helppo ja nopea asennus.

+Järjestelmän avulla voidaan leikata kulutushuippuja.

+Tasaisempi sisälämpötila parantaa asumismukavuutta.



Yleiskuvaus

Smart Heating Oy toteuttaa ja SH Energia Oy 
investoi kiinteistökohtaisiin 
hybridilämmitysjärjestelmiin, joilla voidaan 
tuottaa lähes hiilineutraalia lämpöenergiaa 
asukkaiden tarpeisiin. 

Puhtaan lämmön kokonaispalvelumme 
mahdollistaa asumisen hiilipäästöjen 
puolittamisen taloyhtiöissä. Tämä ilmastoteko 
ei välttämättä vaadi lainkaan taloyhtiön omaa 
investointia.

Hyödyt

Yli 50 toteutetun kohteen mittausten 
perusteella älykäs poistoilman 
lämmöntalteenotto vähentää kaukolämmön 
kulutusta jopa 60%. Tämä puolittaa vanhan 
kerrostalon lämmityksen hiilidioksidipäästöt. 

Hybridilämmitysjärjestelmään voidaan liittää 
myös maalämpö, jolloin taloyhtiö voi irtaantua 
kaukolämmöstä kokonaan.

Smart Heatingin kokonaistoimitus on vaivaton 
taloyhtiölle ja kannamme vastuun hankkeen 
onnistumisesta.

Nuolitie 2
01740 Vantaa

www.smartheating.fi
myynti@smartheating.fi

Smart Heating Oy

Referenssit
www.smartheating.fi/referenssit/



Yleiskuvaus

Hyvinvoivia kiinteistöjä. Tyytyväisiä tilankäyttäjiä. 

Kontrolli sisäolosuhteisiin,
energiankäyttöön ja kustannuksiin.

Hyvinvointia ja kestäviä tuloksia syntyy, kun 
sisäolosuhteiden hallintaa ja kiinteistötekniikkaa 

johdetaan kokonaisuutena, tutkitulla tiedolla. 
Kartoittamiemme tulosten perusteella suunnittelemme ja 
toteutamme ratkaisuja, joiden avulla lämmitys, jäähdytys 

ja ilmanvaihto sekä niiden kunnossapito toimivat 
tehokkaammin.

Myllyhaantie 2, 33960 Pirkkala
Juurakkotie 5A, 01510 Vantaa

www.tpi.fi

tpi@tpi.fi

TPI CONTROL OY

https://tpi.fi/fi/asiakkaamme

Hyödyt

http://www.tpi.fi/


Yleiskuvaus

Wattinen on DNA Oyj:n tarjoama palvelu kerrostalon 
energiatehokkaaseen ja asukaslähtöiseen lämmityksen 
hallintaan. Wattinen vähentää asuntojen 
lämmityksestä aiheutuvia ilmastopäästöjä ja parantaa 
samalla asumismukavuutta. Kodeissa on aina sopiva 
lämpötila, energiaa säästyy eikä asukkaiden tarvitse 
luopua kuin vanhoista termostaateista. Asukkaat 
voivat helposti asettaa ja ajastaa kotinsa jokaisen 
huoneen lämpötilan elämäänsä sopivaksi. Wattinen 
pitää toivotun lämmön ja korjaa lämmitysjärjestelmän 
epätasapainoisuutta tekoälyyn kytkettyjen 
älytermostaattien avulla.

Wattinen on sopii vesikiertoista patterilämmitystä 
käyttäviin kerrostaloihin. 

Hyödyt

• Parempi asumismukavuus, tasainen lämpö

• Lämmityksen ajastus: sopiva lämpötila eri 
vuorokaudenaikoina (esim. yöpudotus)

• Energiansäästöjen kautta rahaa säästyy ja samalla 
taloyhtiöstä tulee vähäpäästöisempi 

• Hiilijalanjäljen pienentämiseksi ei tarvitse luopua 
mukavuudesta.

• Wattinen asennetaan olemassa oleviin 
lämmitysjärjestelmiin

• Wattisen saa kätevästi kuukausimaksulla, ilman isoja 
investointeja. 

DNA Oyj

Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki

www.wattinen.fi

info@wattinen.fi

Wattinen (DNA Oyj)

Asiakasreferenssi Helsingin Meilahdesta: 
https://www.youtube.com/watch?v=deKXXPOvJAM

http://www.wattinen.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=deKXXPOvJAM


Vedenkulutus



Yleiskuvaus

Bauer Watertechnology Oy on erikoistunut 
kemikaalittomaan vedenkäsittelyyn jo yli 20 vuoden 
ajan. Bauer-vedenkäsittelylaite poistaa käyttövesi-, 
lämmitys-, jäähdytys- ja kostutusjärjestelmiin 
kertyneet kerrostumat ja estää uusien kerrostumien 
syntymisen mahdollistaen järjestelmien optimaalisen 
toiminnan sekä elinkaaren pidentämisen. Bauer-
vedenkäsittelylaitteilla saadaan merkittäviä säästöjä 
kiinteistöjen energia-, korjaus- ja 
huoltokustannuksissa. Saksassa valmistettujen Bauer-
vedenkäsittelylaitteiden tulokset ovat tieteellisesti 
todistettuja ja tunnistettu palkinnoin. 

Hyödyt
▪ Puhdistaa putket ympäristöystävällisesti ilman 

kemikaaleja 
▪ Mahdollistaa putkiston optimaalisen toiminnan

▪ Pidentää putkien käyttöikää

▪ Vähentää energiankulutusta ja asumisen 
hiilijalanjälkeä

▪ Merkittäviä kustannussäästöjä

▪ Parantaa veden laatua

▪ Lisää asumisviihtyvyyttä

Jaakonkatu 2
01620 Vantaa
Puh. 09 276 99 556 

www.bauer-wt.com/fi/
info@bauer-wt.com

BAUER WATERTECHNOLOGY OY

Referenssi:
https://bauer-wt.com/fi/referenssit-yleista/

http://www.bauer-wt.com/fi/
mailto:info@bauer-wt.com
https://bauer-wt.com/fi/referenssit-yleista/


Yleiskuvaus

Fiksuvesi on isännöitsijän kumppani taloyhtiön 
vesitehokkuuden kehittämisessä. 

Reaaliaikaisen Fiksuvesi-etäseurannan piirissä on noin 
7000 kiinteistöä. Palvelu on kehitetty Suomessa, 
suomalaisten taloyhtiöiden tarpeista käsin. 

Etäseurantapalvelun avulla kiinteistön vesivuodot 
saadaan kiinni nopeasti ja Fiksuvesi-
vedensäästöpalvelun avulla taloyhtiöt säästävät 
vesikustannuksissaan keskimäärin 20%. Palvelu 
maksaa itsensä takaisin 6 - 18 kuukaudessa.

Hyödyt

• Vesivuodot saadaan kiinni nopeasti. Suomessa 
sattuu 100 vesivahinkoa joka päivä.

• Vesivuodoista aiheutuu paljon harmia ja 
valtavat kustannukset. Vakuutusyhtiöt maksavat 
vuotovahingoista korvauksia 0,5M€ päivässä.

• Yksikin vuotava WC-laite maksaa keskimäärin 
1000€ vuodessa.

• Vedensäästöpalvelun avulla säästöjä 
vesilaskuun saadaan käyttömukavuudesta 
tinkimättä.

Envera Oy
Lars Sonckin kaari 10
02600 Espoo

https://www.fiksuvesi.fi
p. 020 741 4020
asiakaspalvelu@fiksuvesi.fi

Fiksuvesi-etäseuranta ja vedensäästöpalvelu

Asiakkaiden kokemuksia: https://fiksuvesi.fi/kokemuksia/

https://www.fiksuvesi.fi/
https://fiksuvesi.fi/kokemuksia/


kaarlo.hirvi@kiinteistomittaus.fi

040 7725 456

www.Kiinteistömittaus.fi

Kiinteistömittaus Oy

https://www.kiinteistomittaus.fi/blog

Yleiskuvaus

Digitalisoimme konenäön avulla vanhat analogiset 
vesimittarit. Samalla konenäkö vahtii ja hälyttää
vuodoista, laatii ja lähettää kuukausiraportit, laskee
vertailulukuja ja lataa kulutustiedot suoraan
vesiyhtiöön.

Suomen Kiinteistömittaus Oy on 2018 perustettu 
vantaalainen perheyhtiö. 

Hyödyt

Konenäköön perustuva veden kulutuksen seuranta 
on luotettava ja edullinen tapa seurata kulutusta. 
Toteutuksemme on moderni, tietoturvallinen ja 
kustannusrakenteeltaan edullinen. Siksi saat meiltä 
täsmällisen seurannan langattomaan lähiverkkoon 
noin kuudella eurolla ja modeemikohteisiin 15 
eurolla /kk (alv 0%). Palveluun sisältyy vuotovahti, 
kuukausiraportit, asiakasportaali ja paljon muuta.

mailto:kaarlo.hirvi@kiinteistomittaus.fi
https://www.kiinteistomittaus.fi/blog


Yleiskuvaus

Palvelu seuraa kiinteistön päävesimittaria ja tekee
tarvittaessa hälytykset vesivuodoista tai muista
vedenkäytön häiriöistä.

LeakLook-palvelu on mahdollista yhdistää
taloautomaatio- ja kiinteistötietojärjestelmiin. 
Tällöin vedenkulutusdata ohjataan automaattisesti
eteenpäin haluttuun järjestelmään.

LeakLook-palvelu soveltuu käytettäväksi isommissa
kiinteistöissä, kuten asunto-osakeyhtiöissä, 
teollisuuskiinteistöissä ja liikekiinteistöissä.

LeakLook

Markkinoiden
huolettomin
vesiturvapalvelu
LeakLook-palvelu havaitsee odottamattoman
suuren vedenkulutuksen, kuten vesivuodon ja 
hälyttää siitä hyvissä ajoin. Saat tiedon suoraan
puhelimeesi. Se paikantaa myös pienet vuodot, 
kuten vaikkapa ylimääräisen vedenkulutuksen WC-
järjestelmässä. Voit myös seurata koko kiinteistön
vesidataa reaaliajassa kirjautumalla LeakLook-
palveluun.

Hyödyt



Yleiskuvaus

Verto on markkinoiden älykkäin 
vedenmittausjärjestelmä ja Suomen johtava 
vedenkulutustiedon asiantuntija. Valmistamme 
ja myymme huoneistokohtaisia, etäluettavia 
Verto-vedenmittausjärjestelmiä yli 35 vuoden 
kokemuksella. 

Meillä on 350 000 asiakasta ja olemme 
Suomen markkinajohtaja. Pääkonttorimme 
sijaitsee Sastamalassa ja meillä on toimipisteet 
Helsingissä, Tampereella ja Turussa. 

Hyödyt

Verto-vedenmittausjärjestelmät suunnitellaan 
ja valmistetaan Suomessa, siis täysin 
kotimainen huippupalvelu. Siksi sille on 
myönnetty Avainlippu.

Lisäksi tarjoamme älyvesipalvelua, joka 
yhdistää järjestelmämme huollon, ylläpidon, 
laskutuksen ja asiakaspalvelun ainutlaatuisella 
tavalla. Asiakkaanamme säästät paitsi aikaa ja 
energiaa myös selvää rahaa.

Hopunkatu 11
38200 Sastamala

verto.fi
verto@verto.fi

Vercon Oy

Referenssi:
https://www.verto.fi/tietoa-meista

http://www.verto.fi/
mailto:verto@verto.fi


Muut ratkaisut



Hyödyt

Tehosta taloyhtiötoimintaa, viestintää ja 
dokumenttien hallintaa!

• Dokumenttien tallennus ja säilytys

• Helppo viestintä

• Huoltopäiväkirja

• Kaupungin palveluiden viestintä asukkaille

• Jatkuva kehitys

• Asuntokohtaiset remonttihistoriat

Salomaantie 7 E 37

37630 Valkeakoski

www.asoypalvelut.com

esa.ahtola@asoypalvelut.com

Asoypalvelut.com

Yleiskuvaus

Helppokäyttöinen pilvipalvelu helpottaa ja nopeuttaa taloyhtiöiden 

asukkaiden viestintää ja asioiden hallintaa. Näiden toimintojen 

tehostuessa käyttäjät säästävät aikaa ja rahaa. Lisäksi palvelun 
avulla parannetaan taloyhtiön toiminnan läpinäkyvyyttä.

http://www.asoypalvelut.com/


Hyödyt

Liiteri-tavaralainaamolla asukkaanne voivat käyttää 
helposti ja hallitusti yhteiskäyttölaitteita ja -tavaroita

• Säästää asukkaiden rahaa, tilaa ja hermoja, ja 
ympäristöä, kun pitää ostaa vähemmän tavaroita

• Voitte käyttää haluamillanne tavaroilla ja tilassa

• Palvelu pitää kirjaa käytöstä, tavarat eivät katoa

• Voimme kerätä maksuja puolestanne, niin voitte 
kohdistaa hankintakulut niille jotka käyttävät tätä

• Voitte tilata palveluun yhteisöominaisuudet, niin 
asukkaiden yhteydenpito ei edellytä Facebookia

Harri Paloheimo, toimitusjohtaja
harri.paloheimo@coreorient.com
050-4836388

http://coreorient.com
http://liiteri.net

CoReorient Oy

Asiakkaitamme mm. Asokodit (kaikille käyttäjille avoin älykonteissa 
toimiva verkosto pääkaupunkiseudulla), YIT (Pasilan Tripla), VTS-kodit
(Tampere) ja Anttilanmäen asukasyhdistys (Lahti)

Yleiskuvaus

Liiteri on yhteiskäyttöisten tavaroiden lainaukseen 
tarkoitettu palvelu, jolla satunnaisesti tarvittavat 
mutta hyödylliset tavarat kuten sähkötyökalut, 
siivousvälineet, fillarin tai auton huoltovälineet tai 
vapaa-aikaa tai juhlia helpottavat erikoistavarat 
voidaan hankkia yhteisesti asukkaille ja varata 
hallitusti selainpohjaisen palvelun kautta.

Palvelu toimii netissä ja on helppo ottaa käyttöön. 
Annamme mielellämme vinkkejä suosituimmista 
tavaroista, ja käyttöohjeet voi linkittää palveluun.

Palvelun voi myös integroida esim. sähkölukkoihin.

http://coreorient.com/
http://liiteri.net/

