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TVT Asunnot Oy lyhyesti

• Turun kaupungin omistama kiinteistöyhtiö

• Nykymuotoisen yhtiön juuret ovat vuodessa 1994.

• Omistaa ja hallinnoi Turussa noin 11 000 asuntoa.

• Yli 19 000 asukasta (10 % turkulaisista)

• Keskeiset toiminnot: asuntojen vuokraus ja markkinointi, 

kiinteistöjen ylläpito, hoito ja korjaus, vuokravalvonta, 

hallinto ja kiinteistökannan kehittäminen

• Liikevaihto 2015 noin 76 M€ ja tase noin 440 M€

• Henkilökuntaa 48 henkilöä ja useita satoja 

alihankintaverkostossa



Asuntokanta Turussa

Noin

• 120 kerrostaloa

• 80 rivi- ja 

luhtitaloa

• 30 pientaloa

• 1 200 asunto-

osaketta



TVT Asunnot Oy lyhyesti

• Missio

• Ylläpitää ja edistää hyvinvointia asumisen keinoin 

sekä osaltaan edistää toimialueen menestymistä.

• Ihmisten haluamia ja tarvitsemia koteja ja kiinteistöjä

• Kohtuuhintainen asuminen, omakustannusperiaate

• Tulokset ja hyödyt omistajalle suoria ja välillisiä



Mitä asukkaat arvostavat?

• Edullinen vuokra

• Erikokoisia eri elämäntilanteisiin sopivia koteja

• Hyvät liikenneyhteydet

• Sijainti lähellä kaupallisia ja julkisia palveluja

• Kotien kunto ja hyvä varustelu

• Talon yleinen kunto ja siisteys

• Viihtyisä asuinympäristö

• Mukava asuinyhteisö

• Asumisen turvallisuus



Mikä on Vesikuuri?

• Vedensäästökampanja

• Energiansäästökampanja 

• Huomio erityisesti lämpimän veden käyttöön

• Kohderyhmä: kaikki TVT:n asukkaat

• Kesto 1 vuosi: lokakuu 2016 - syyskuu 2017



Taustaa

• Kulutus TVT:llä 7,5 litraa yli keskimääräisen

• Osa asukkaista on omaksunut hyvin taloudellisen 

vedenkulutuksen, osalla on vielä parannettavaa.

• Kun huomioidaan asukasmäärä (19 000), 

keskimääräisen ylittävä kulutus on 142 500 l/vrk.

Vedenkulutus
l/hlö/vrk

Kulutus keskimäärin Suomessa* 155

Kulutus kun maksu käytön mukaan* 130

Tavoitekulutus (YM 2009) 100 – 120

Kulutus TVT:llä 162,5

*Lähde: Motiva



Huoneistokohtainen vedenmittaus

• Huoneistokohtainen vesimittari on noin 20 prosentissa 

asuntoja. 

• Huoneistokohtaiset vesimittarit yleistyvät vähitellen. 

Mittareita asennetaan uudis- ja peruskorjauskohteisiin.

• Mittareiden asentamista vauhditetaan, kun niiden 

luotettavuus paranee ja hinta laskee.

• Asukkaalle on muodostuttava mahdollisuus 

säästää enemmän kuin huoneistokohtaiseen 

mittaukseen siirtyminen maksaa.



Tavoitteet

• Ämpärillinen vähemmän vettä päivässä



Miten tavoitteisiin?

• Tieto, tietoa, tietoa 

• Mistä vesi tulee?

• Miten erilaiset tavat vaikuttavat 

vedenkulutukseen?

• Mitä vesi maksaa?

• Mitä erilaiset tavat maksavat?

• Kannustus ja yhdessä tekeminen

• Tekniset ratkaisut tukevat tavoitteiden saavuttamista. 

Omien vedenkäyttötapojen  ja 
ajattelutapojen tarkistaminen



Motivaatio vedensäästöön

• Vedensäästö tulee aina asukkaan eduksi.

• Jos vesi sisältyy vuokraan, vedensäästö vähentää 

vuokrankorotuspaineita.

• Jos asukas maksaa vedestä erikseen, säästö tulee 

suoraan asukkaalle.



Tyypillinen vuorokauden vedenkulutus

Peseytyminen
39 %

Keittiö
22 %

Pyykki
13 %

WC
26 %

Lähde: Motiva



5 minuuttia riittää



Kampanja-aikataulua

Syksy 2016

•Vesikuuri-lehti

•Tiimalasi

•Kotimme-lehti

•Vesikuuri-sivut

•Vesivisa

Talvi

•Vierailu

•Vesivisa

•Väliaikatulokset

Kevät 2017

•Vesikuuri-kiertue

•Kotimme-lehti

•Väliaikatulokset

Kesä 2017

•Vesikuuri-haaste

•Asukastapahtuma

•Väliaikatulokset

Syksy 2017

•Vesivisa

•Kotimme-lehti

•Säästötulokset

•Palkitseminen

Vesikuuri-teema esillä asiakaspalvelutiloissa, verkkosivuilla ja some-kanavissa



Miten viestimme?

Printti

• Vesikuuri-lehti jokaiseen kotiin syyskuussa

• Medianäkyvyys

• Kampanjaa seurataan Kotimme-asiakaslehdessä.

Verkko

• Vesikuuri-kampanjasivu

• Some-nostot

Asuintalokohteet

• Ilmoitustaulut

Muuta

• Vierailut, tapahtumat, kilpailut



Miten viestimme?

• Pääviestin yksinkertaisuus

• Ämpärillinen vähemmän vettä päivässä

• 5 minuutin suihku riittää.

• Viestien havainnollisuus

• Kuvat tekstien tukena

• Kaikkien asukkaiden saavuttaminen

• Pelkkä verkkoviestintä ei riitä.









Tulokset

• Ensimmäinen seurantajakso 10 – 12/2016

• Ennakkotietojen mukaan osassa taloja on havaittu muutos 

kulutusluvuissa.

• Saavutetun kulutustason pitäminen koko kampanjan?



Lopuksi

• Näin pitkäkestoista ja kaikkia asukkaita koskevaa 

kampanjaa ei TVT:llä ole ennen järjestetty.

• Panostus on merkittävä, mutta myös 

säästöpotentiaali on suuri. 

• Rahan säästön lisäksi kampanja on mahdollisuus 

luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta ja 

yhteishenkeä.

• Sekä asukkailla että yhtiöllä on mahdollisuus 

hyötyä kampanjasta. 



Kiitos!


