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LUOMME 
VEDENKESTÄVÄN 
TULEVAISUUDEN



Verto ei ole pelkkä vesimittari. Verto on 
markkinoiden älykkäin vedenmittausjärjes-
telmä ja Suomen johtava vedenkulutustie-
don asiantuntija.

Verto on alan markkinajohtaja, ja Verto-ko-
deissa asuukin jo lähes 400 000 asukas-
ta. Verto-käyttäjien asiakastyytyväisyys on 
tutkitusti* huippuluokkaa. Verton veden-
mittausjärjestelmät suunnitellaan ja val-
mistetaan Suomessa, siis täysin kotimainen 
huippupalvelu.

Verto on viisaan 
taloyhtiön valinta

Tarjoamme myös vedenmittauksen yllä-
pito- ja laskutuspalvelua, joka yhdistää 
järjestelmämme huollon, ylläpidon, lasku-
tuksen ja asiakaspalvelun ainutlaatuisella 
tavalla.

Meidät tunnetaan korkealaatuisista tuot-
teista, nopeista toimituksista sekä eri työ-
vaiheiden ja -ympäristöjen asiantuntevasta 
ymmärryksestä. Siksi Verto on viisaan talo-
yhtiön valinta.

Verto-kodissa 
asuva säästää
Verton vedenkulutusdatan mukaan päivittäinen vedenkulutus voi olla 
kaikkea 50 litrasta aina 1 000 litraan henkilöä kohti vuorokaudessa. Jokai-
sella suomalaisella on omia käyttötottumuksia muuttamalla mahdolli-
suus vähentää vedenkulutustaan merkittävästi ilman, että elämänlaatu 
heikkenee.

Verto-kodeissa vedenkulutuksen tarkkailu on tehty asukkaalle helpoksi 
huoneistonäytön ja VertoMobile-sovelluksen avulla. VertoMobile on 
maksuton mobiilisovellus, joka tuo vedenkulutustiedot asukkaan ulot-
tuville kaikkialla. Sovellus näyttää huoneiston vedenkulutuslukemat 
vuorokausitasolla. Se myös ilmoittaa asukkaalle, mikäli vuorokauden 
vedenkulutus on ylittänyt keskiarvon.

Suomalainen kuluttaa vettä 
130 litraa päivässä
Suomalainen rivi- ja kerrostaloasuja käyttää vettä keskimäärin 130 litraa 
päivää kohti*. Käytetystä vedestä kaksi kolmasosaa on kylmä vettä ja yksi 
kolmasosa lämmintä vettä.

Suihku on ammetta säästeliäämpi peseytymistapa, mutta se vie silti pal-
jon vettä ja energiaa. Esimerkiksi viiden minuutin suihku vie vettä noin 60 
litraa, josta lämpimän veden osuus on 60 % eli 36 litraa.

Kolmihenkinen perhe kuluttaa vettä yhteensä noin 143 000 litraa vuodes-
sa. Verto-kodeissa vedenkulutus laskee tutkitusti noin 30 %. Kolmihenki-
sen perheen säästö on siis merkittävä, sillä keskimääräisen veden hinnan 
mukaan laskettuna tämä tarkoittaa jopa 300 euron säästöä joka vuosi.

*Motiva 2019*Taloustutkimus 2020

30%
säästö vedessä on 

10%
säästö energiassa

Lataa 
maksuton 

VertoMobile 
sovelluskaupastasi 

Android ja iOS

Mihin riittää kaksi 
kilowattituntia

Lohkolämmitin 
4 tuntia

Kiuas 
20 minuuttia

Suihku 
5 minuuttia

Jääkaappi 
4 vuorokautta

Hehkulamppu 
(40W) 50 tuntia

Kännykkälaturi 
6 kuukautta



Vesilaskutuksella 
energiansäästöä
Reaaliaikainen vedenkulutuksen seuranta ja kulutuksen mukainen las-
kutus tuovat oikeudenmukaisuutta taloyhtiön vesitalouteen ja samalla 
ne auttavat säästämään energiaa. Energiatehokkuusdirektiivin toimeen-
panevan lakiuudistuksen tavoitteena on ohjata kotitalouksien veden ja 
lämmitysenergian kulutusta energiatehokkaampaan suuntaan.

Uusissa taloyhtiöissä vesilaskutuksen tulisi jatkossa perustua huoneis-
tokohtaisilla ja etäluettavilla mittareilla mitattuun kulutukseen. Lisäksi 
asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajalle, vuokralaiselle sekä asumisoi-
keuden haltijalle on annettava kuukausittain tiedot lämpimän ja kylmän 
käyttöveden kulutuksesta. Velvoite koskee niitä saneeraus- ja uudis-
kohteita, jotka ovat saaneet rakennusluvan marraskuun 2020 voimaan 
tulleen lakiuudistuksen jälkeen.

Energiansäästötalkoisiin kannattaa 
ryhtyä heti
Myös vanhoissa taloyhtiöissä veden ja energian säästämiseen kannattaa 
ryhtyä heti, koska vedenmittausjärjestelmän asentaminen ei aina vaadi 
putkiremonttia, vaikka putkitöiltä ei voikaan välttyä.

Verton älykkäät laitteistot ja rajapintaratkaisut tekevät vedenkulutuksen 
mittaamisesta ja vesilaskutuksesta helppoa. Etäluettavuus helpottaa 
isännöintiä, sillä tietojen keräämiseen taloyhtiöiden teknisistä tiloista ei 
kulu aikaa. Kulutustietojen siirtyminen automaattisesti VertoLive-pal-
veluun pienentää virheiden mahdollisuutta ja automaation myötä ve-
silaskutus helpottuu. Lisäksi laskutus voidaan jaksottaa pienemmälle 
laskutusvälille, jolloin tasauslaskukäytäntö voidaan unohtaa.

Selainpohjainen VertoLive on suunniteltu säästämään isännöitsijän aikaa. Palvelu kokoaa kaikkien kohteidesi 
vedenkulutustiedot yhteen osoitteeseen. VertoLivestä saat vedenkulutustiedot kätevästi siirtotiedostona 
laskutusjärjestelmään. Lisäpalveluiden kuten rajapintaratkaisujen avulla teet vedenmittausjärjestelmästäsi 
tarpeidesi mukaisen kokonaisuuden. Lue lisää osoitteesta verto.fi/vertolive.

VertoLive
- luotettavaa dataa ja mutkatonta vesilaskutusta

VertoData-palvelu varmistaa, 
että vedenkulutustietojen siirto on 
asiakkaillemme mahdollisimman 
mutkatonta ja toimintavarmaa, sillä 
me Vertolla huolehdimme datayh-
teyden toimivuudesta sekä tiedon-
siirron ylläpidosta.

Valitsemalla VertoBill-palvelun 
jätät huoneistokohtaisen vesilasku-
tuksen, maksuvalvonnan ja perinnän 
Verton huoleksi.

Verton asiakaspalvelu on tutkitusti 
huippuluokkaa. VertoCare-palvelun 
valitsemalla jätät taloyhtiösi vesilas-
kutukseen liittyvän asiakaspalvelun 
Vertolle.

VertoFlow etälukee minkä tahansa 
etäluettavan vedenmittausjärjestel-
män vedenkulutustiedot ja tuo ku-
lutuslukemat VertoLive-palveluun.

VertoPlug-rajapintaratkaisun avulla 
saat vedenkulutustiedot suoraan 
VertoLivestä laskutusjärjestelmääsi.

VertoMaint automatisoi vedenmit-
tausjärjestelmäsi toiminnan seuran-
nan ja huollot Verton valtuutetulle 
huoltopalvelulle.



Tekniset tiedot 
sekä LVI- 

suunnitteluohjeet ja 
-työselitysmallit ovat 

ladattavissa 
osoitteessa  

verto.fi

VertoBlue-järjestelmän osat

Langaton – helppo asentaa

Kotimainen

Virtausanturi on huoltovapaa

Viiden vuoden takuu

Reaaliaikainen kulutuksen seuranta

VertoBlue tuo 
vedenmittauksen 
uuden aikakauden

HUONEISTONÄYTTÖ EVN-R
LVI-NRO 4466918

• Langaton

• Kiinnitys seinätelineeseen ja magneetilla

• Paristot: 2 kpl LR6 AA-kokoinen alkaliparisto 
 Asukas voi vaihtaa paristot tarpeen mukaan

• Huoneiston lämpötilan ja kosteuden mittaus

KERUUYKSIKKÖ
EVG-S LVI-NRO 4466916 / EVG-SA (GSM) 
EVG-E LVI-NRO 4466917 / EVG-EA (LAAJAKAISTA)

• Kapasiteetti: 300 huoneistoyksikön kulutustiedot

• LoRa-radio

• NB-IOT yhteys SIM-kortilla tai TCP/IP laajakaistayhteydellä

• Syöttöjännite: EVG-S 230V, ~50Hz ja EVG-E 230V, ~50Hz

HUONEISTOYKSIKKÖ 
LVI-NRO 4466914

• LoRa-radio

• Langaton yhteys huoneistonäyttöön

• Syöttöjännite: EVH-RB

• Verto Li-Th-akkupaketti 
 Akut saa vaihtaa valtuutettu Verto-huoltoliike.

• Akkupaketin kestoikä on noin 15 vuotta.

• Vaihtoehtoisesti saatavissa 
 Syöttöjännite: EVH-R230: 230V, ~50Hz

VESI ON MAAILMAN 
ARVOKKAIN ASIA. 
SIKSI SEN KULUTUKSELLA 
ON VÄLIÄ.

Verto 
Mobile

VIRTAUSANTURI V-15U 
LVI-NRO 4466913  

Tyyppihyväksyntä: 0402-MID-C600001. 
Täyttää MID tyyppihyväksynnän 2014/32 /EU-vaatimukset.

• V-15U 1 m ultraääni (lämmin ja kylmä käyttövesi)

• Nimelliskoko: DN 15 (R ½)

• Rungon materiaali on kestävää komposiittia (PPS)

• Takaiskuventtiili: Kyllä (pressure relief -toiminto, 7 bar)



LIITY 
SATOJEN- 
TUHANSIEN 
TYYTYVÄISTEN 
ASIAKKAIDEN 
JOUKKOON. 

Suomen  johtava vedenkulutustiedon asiantuntija

VertoNordic Oy 
Hopunkatu 11  •  38200 Sastamala 
p. 010 734 0700  •  verto@verto.fi  •  verto.fi

Ota yhteyttä – kerromme mielellämme lisää! 
p. 010 734 0700  •  verto@verto.fi  •  verto.fi

Great Place to Work 
-sertifiointi 
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