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Luotettava kumppani 

• Envera Oy on Suomen johtava 
vedensäästöpalveluyritys

• Työntekijöitä 30, toimipisteet Espoossa, 
Tampereella, Turussa, Tukholmassa ja 
Berliinissä

• Asiakkaina tuhansia taloyhtiöitä ja Suomen 
johtavia kiinteistönomistajia



§ Tyypillisesti kiinteistön päävesimittari 
luetaan kuukausittain, usein jopa 
harvemmin

§ Data 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 (FK)

Tausta



Päivätason seuranta
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Tuntitason seuranta
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Minuuttitason seuranta

1 l/min = 
1 700€

vuodessa



Minuuttitason seuranta
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Palvelu kiinteistölle

Ennen Jälkeen
Luentaväli 1 kuukausi 1 minuutti
Luentatarkkuus n. 1000 litraa 1 desilitra
Vuotojen havainnointi Isot vuodot pitkällä viiveellä Pienetkin vuodot vuorokauden 

sisällä, isot heti
Vuotohälytykset Ei Kyllä
Kulutus- ja kustannusraportti 
sähköpostiin

Ei Kyllä

Automaattinen mittarilukeman
siirto huoltokirjaan

Ei Kyllä

Edut vahinkovakuutuksissa Ei Mahdollinen, vaihtelee 
yhtiöittäin

Luenta ja kirjaustyö 6h 0h

Yhteistyössä: 



• Lähitapiola poistaa omavastuun vuotovahingoissa kokonaan, kun 
vuotohälytyslaitteisto on rajoittanut korvattavan vahingon määrää. 
Etu on voimassa taannehtivasti 1.1.2018 alkaen koskien myös 
vanhoja sopimuksia.

• OP Vakuutus poistaa omavastuun vuotovahingoissa kokonaan, kun 
vuotohälytyslaitteisto on rajoittanut korvattavan vahingon määrää.

• IF Vahinkovakuutus vähentää omavastuusta enintään 1000 euroa.
• Fennia puolittaa omavastuun 5000 euroon asti. 

Edut vahinkovakuutuksissa



Hinta
• Fiksuvesi Minuuttiseuranta 2,5€ /vrk/päävesimittari sis. alv. 24%
• Sisältää aloitus-, ylläpito-, liittymä- ja huoltokustannukset

• Käyttöönotto:
• Toimitus postitse, asiakas asettaa laitteen vesimittarille 0€
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Perustiedot: 160-huoneistoinen 
kerrostaloyhtiö Espoon Iivisniemessä

Vuotohälytyspäivä: 27.1.2016

Vuodon suuruus: 8,0 l /min

Toimenpiteet:

• 2 h hälytyksestä: tarkastettiin yleiset tilat

• Vuotava wc-laite löytyi ja vuoto korjattiin

As Oy Espoon ItäkumpuAs Oy Espoon Itäkumpu



Perustiedot: 3 rakennuksen vuonna 1981 
rakennettu rivitaloyhtiö Ylöjärvellä, ei omaa 
huoltoyhtiötä

Vuotohälytyspäivä: 1.10.2016

Vuodon suuruus: 19,7l /min

Vuoto havaittiin heti kun kohde otettiin 
etäseurantaan.

Vuoto rakennusten välisessä tonttijohdossa 
arvioitu vuotaneen n. 4500m3 kuumaa vettä 
maahan. Vuoto oli kastellut yhden talon 
päädyn, korjaukset käynnissä

Toimenpiteet: Hankesuunnittelu käynnissä 
koko linjan uusimiseksi. Linja uusittu.

As Oy Kaurasmäki



Vuotohälytyspäivä: 7.11.2016

Vuodon suuruus: 6l /min

Toimenpiteet:

• Tiedotteiden jakaminen huoneistoihin

• Samana päivänä yleisten tilojen läpikäynti 

• Tyhjän huoneiston tarkistus yleisavaimella: 
WC-laite valutti lattialle, tilassa ei 
lattiakaivoa

Isännöitsijän arvion mukaan etävalvonnan 
vuoksi vain 2000 € vahingot

As Oy Puotilantie


