
Taloyhtiöpalvelun käyttöohje



Tervetuloa Fortum SmartLiving -palvelun käyttäjäksi! 

Palvelun avulla pysyt ajantasalla taloyhtiösi tapahtumista ja pystyt reagoimaan 
mahdollisiin hälytyksiin nopeasti. SmartLiving-palvelun avulla ylläpidät helposti niin 
taloyhtiön yhteystietoja kuin asukkaiden käyttöoikeuksiakin. Asukkaat pysyvät 
tyytyväisinä, kun asumismukavuus on korkealla ja mahdolliset ongelmatilanteet 
ratkotaan tehokkaasti. 

Sisällys

Kirjautuminen

Perustiedot

Asunnot

Hälytykset

Raportit

Huom! Palvelun toiminnot voivat vaihdella kohteittain. Käyttöohje 
voi näin ollen sisältää toimintoja, joita palvelu taloyhtiössäsi ei sisällä.
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Kirjautuminen

smart.fortum.fi

Palveluun kirjautuminen on yksinkertaista: 

mene osoitteeseen smart.fortum.fi ja 

kirjaudu sisään etukäteen saamillasi 

Oma Fortum -tunnuksilla. Palvelu ohjaa 

sinut suoraan isännöitsijän näkymään. 

http://smart.fortum.fi
http://smart.fortum.fi
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Perustiedot

Taloyhtiön tiedot

Taloyhtiön tietoihin syötetään taloyhtiön osoite- ja nimitiedot 
sekä sähkönsiirron ja sähköveron hintatiedot sekä käyttö-
veden yksikköhinnat. Näitä tietoja käytetään asukaspalvelus-
sa esimerkiksi kulutustietojen esittämiseen euroina. Voit myös 

muokata tietoja, jos niissä tapahtuu muutoksia.

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt-välilehdellä määritellään isännöitsijän, huolto-

henkilöstön, hallituksen jäsenten sekä muiden mahdollisten 

yhteyshenkilöiden tiedot. Tässä määritellyt henkilöt ovat 

valittavissa hälytyksien ja raporttien vastaanottajiksi 

Hälytykset- ja Raportit-välilehdellä.
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Asunnot

Asuntojen tiedot

Asuntojen tiedoista näet taloyhtiön asunnot ja palveluun 
rekisteröityneet käyttäjät ja heidän tietonsa. Käyttäjät on 
eritelty asunnoittain pääkäyttäjiin ja muihin käyttäjiin. 
Asuntonäkymässä voit myös hallinnoida asunnon tila-
varauksia, kuten auton lämmitystolppia tai sähköauton 
latauspisteitä.

Käyttöoikeuksien poisto ja kutsukoodin 
lähetys uudelle asukkaalle

Tässä osiossa voit poistaa asukkaan käyttöoikeuden 
asunnon asukaspalveluun, mikäli pois muuttanut asukas ei 
ole tehnyt sitä asukaspalvelun kautta. Asunnon pääkäyttäjän 
käyttöoikeuden poistaminen poistaa käyttöoikeudet myös 
asunnon asukaspalvelun muilta mahdollisilta käyttäjiltä.

Lisäksi voit tässä osiossa lähettää asunnon uudelle 
asukkaalle kutsukoodin, joka toimii hänen käyttöoikeutenaan 
asukaspalveluun. Kutsukoodin voi lähettää sähköpostilla tai 
tekstiviestillä, minkä lisäksi voit myös tulostaa koodin.  
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Hälytykset

Hälytysilmoitukset
 
Hälytykset-välilehdellä voit valita, mistä hälytyksistä lähtee 
välittömiä ilmoituksia ja henkilöt, joille ilmoitukset lähtevät. 
Ilmoituksia voidaan lähettää sähköpostilla tai tekstiviestillä. 
 
Palvelu tuottaa seuraavanlaisia hälytyksiä:

1. Kosteusanturin hälytys
2. Lämpötilahälytys 
3. KNX/IP –gateway häiriö
4. IV-koneen häiriö
5. Vedenkulutus poissa-tilassa
6. Indikaatio jatkuvasta vedenkulutuksesta
7. Palovaroittimen hälytys
8.  Kylpyhuoneen lattialämmityksen hälytys

Hälytysloki

Hälytyslokin avulla voit tarkastella kaikkia syntyneitä 
hälytyksiä. Hälytykset näkyvät lokissa vaikka niiden ilmoitus-
asetukset eivät olisi päällä. 
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Raportit

Vedenkulutus

Voit asettaa vedenkulutusraportin lähetettäväksi säännölli-
sesti valittujen henkilöiden sähköpostiin Excel-muodossa. 
Lähetyksen aikaväliksi voit valita kerran viikossa, kerran 
kuukaudessa, kerran kvartaalissa tai kerran vuodessa.

Voit myös ladata raportin tietyltä aikaväliltä Excel-muodossa 
suoraan laitteellesi.

Hälytykset

Voit asettaa mistä tahansa hälytyksistä raportin lähetettä-
väksi säännöllisesti valittujen henkilöiden sähköpostiin. 

Lähetyksen aikaväliksi voit valita kerran viikossa, kerran 
kuukaudessa, kerran kvartaalissa tai kerran vuodessa. Voit 
myös ladata raportin tietyltä aikaväliltä suoraan laitteellesi.



SmartLiving Asiakaspalvelu
Puhelin: 0200 99 330 ma-pe klo 9-17 (pvm/mpm)

Sähköposti: smartliving@fortum.com


