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• Luteet ja muut tuhoeläimet ovat yleistyneet 
omakotitaloissa

• Leakomatic vesivuotovahti pitää huolta 
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• Pyydä ystäväsi jäseneksi, saat kirjalahjan

• Maksutonta neuvontaa jäsenille

• Yli 30 etua jäsenkortillasi

• Omakotiristikko

Omakotiliiton jäsenenä jäsenkortilla hyödyt enemmän!

Aurinkoista kesää!



Ajatus sähkölaskujen pienentämisestä aurinkosähkön 
avulla houkuttelee monia. Ennen paneelien hankin-
taa on syytä ottaa selvää ainakin siitä, minkä verran 
aurinkoenergiaa omassa talossa on mahdollista 
hyödyntää.

Aurinkosähköjärjestelmässä sähkö tuotetaan aurin-
kopaneeleilla ja siirretään invertterin kautta kodin 
sähköverkkoon käytettäväksi. Aurinkosähköä voidaan 
varastoida sähkönä akkuun tai lämpönä vesivaraajaan. 

Auringosta saatavaa energiaa voidaan hyödyntää myös 
aurinkolämpöjärjestelmällä, joka lämmittää aurinko-
keräimissä olevan nesteen avulla lämminvesivaraajan 
vettä. Aurinkoenergiaa hyödynnetään myös passiivi-
sesti. Esimerkiksi ikkunan kautta tulevaa auringon 
lämpöä voidaan varata sisätiloissa sitä varten suunni-
teltuun kiviseinään, josta lämpö siirtyy lämmittämään 
tilaa, kun huoneilma viilenee.

Mökille sopii suljettu aurinkosähköjärjestelmä, jota ei 
yhdistetä sähköverkkoon. Mökkijärjestelmässä 
aurinkosähkö voidaan kuluttaa tasavirtana (12 V) tai 
muuntaa invertterin avulla vaihtovirraksi (230 V) sitä 
käyttäviä sähkölaitteita varten. 

Sijoittelu vaikuttaa säteilyn määrään

Suomessa auringosta saatavasta kokonaissäteilystä 
osa tulee suorana säteilynä ja osa hajasäteilynä. 
Aurinkopaneelien sijoittelu ja kallistus vaikuttavat niille 
tulevan säteilyn määrään. Suomessa aurinkosäteilystä 
pääosa saadaan talteen kesäkuukausina. Paneelien 
vuosituotto on noin 130 kWh per neliömetri, kun
paneelit on suunnattu etelään eikä varjostuksia ole.

Yksittäisen talon kohdalla säteilyn määrää voi tutkia
SunEnergian palvelussa maksutta. Raportin saat lunas-

tettua palvelusta jäsenetuhintaan. Linkin palveluun 
löydät Omakotiliiton kotisivuilta 
www.omakotiliitto.fi/sunenergia

Kilpailuta ja vertaile tarjouksia

Aurinkosähköjärjestelmä koostuu aurinkopaneeleista, 
paneelien tasasähkön asunnon sähköverkkoon sopi-
vaksi vaihtosähköksi muuntavasta invertteristä sekä 
turvakytkimestä, jonka avulla yhteys sähköverkkoon 
voidaan tarpeen tullen katkaista. Lisäksi järjestelmä 
saattaa sisältää ohjausyksikön.

Aurinkopaneelit kiinnitetään joko kattomateriaaliin tai 
kattorakenteeseen. Läpiviennit ja kiinnitykset on teh-
tävä katon ominaisuudet huomioiden. 

Aurinkojärjestelmä kannattaa kilpailuttaa ja vertailussa 
kiinnittää huomiota asennusliikkeen kokemukseen 
järjestelmien asennuksesta. Aurinkosähköjärjestelmän 
asennus vaatii asennus- ja sähkösuunnittelua. Urakoit-
sijalla tulee olla katto- ja läpivientiosaamista sekä 
tarvittavat sähköasennusluvat, koska osa töistä on 
luvanvaraisia.

Kiinnitä huomiota hinnan lisäksi myös järjestelmien 
eroihin mitoituksessa, ohjauslaitteissa sekä -palveluis-
sa. Varmista laitteiden, paneelien ja kiinnitysosien 
takuuajat ja selvitä myös asennustyön vaikutus katto-
takuuseen. Lisäksi kannattaa pyytää referenssi- ↓

Kiinnostaako aurinkoenergia?

Aurinkosähköjärjestelmä voidaan kytkeä 

älykkääseen ohjaukseen, jolloin esimerkiksi 

vesivaraajaa lämmitetään, kun aurinkopaneelit 

tuottavat sähköä. Myös kellokytkimellä voidaan 

ennakoida tuottoaikoja.

http://www.omakotiliitto.fi/sunenergia


Sunenergia.com-sivustolta 
voit maksutta tarkistaa 
oman kattosi aurinko-
energiapotentiaalin.

Porin Seudun Omakotiasukkaiden puheenjohtaja Jouni 
Mettälän vinkit aurinkosähköjärjestelmän hankintaan

• Suurin osa valoisasta ajasta sijoittuu kesä-
aikaan. Selvitä paneelien määrän ja mitoituk-
sen suunnittelua varten kotisi sähkönkulutus 
kuukausittain ja erityisesti kesäajalta. Sähkön-
kulutustietosi saat maksutta kirjautumalla 
energiayhtiösi sähkön seurantapalveluun. 
Esimerkiksi Pori Energian kulutusseuranta-
palvelu löytyy osoitteesta www.wattivahti.fi.

• Aurinkoenergiasta saatavaa hyötyä voi lisätä 
käyttämällä älykkäitä kytkentöjä. Älykkäillä 
kytkennöillä voidaan lämmittää vettä tai lattia-
laattaa ja käyttää viilennystä silloin, kun omaa 
aurinkoenergiaa on saatavissa.

• Täyspainoinen hyödyntäminen vaatii myös 
kulutustottumusten muutosta, kun pestään 
pyykkiä ja astioita, laitetaan ruokaa tai 
saunotaan sähkösaunassa valoisaan aikaan.

asiakkaita ja varmistaa asennusliikkeen kokemus 
paikallisista olosuhteista.

Tee aina kirjallinen sopimus, johon sovitut asiat ja 
takuut on merkitty. Sisällytä sopimukseen myös 
maininta siitä, että urakasta vastaava yritys kantaa 
vastuun työnaikaisesta asentajien työturvallisuudesta 
ja varmista, että yrityksellä on vastuuvakuutus. 
Yritysten taustatietoja voi tutkia veloituksetta 
www.zeckit.com -palvelussa.

• Joissain kohteissa varjostukset estävät kannat-
tavan aurinkosähkön tuotannon. Joskus tämä 
on ratkaistavissa esimerkiksi puita kaatamalla. 
Selvitä varjostukset ja tarvittavat puunkaato-
luvat ennen investointipäätöstä.

• Muista kotitalousvähennyksen hyödyntämi-
nen ja sen vaikutus kustannuksiin.

• Ylijäämäsähkö voidaan myydä takaisin verk-
koon. Hinta riippuu siitä, minkä sähköyhtiön 
kanssa teet sopimuksen. Kannattavinta aurin-
koenergia kuitenkin on, kun se kulutetaan itse. 

• Pyydä useita tarjouksia ja vertaile tarjousten 
sisältöä. Järkevä takaisinmaksuaika on noin 
10-15 vuotta, vaikka energiainvestoinnit 
lasketaan usein 30:lle vuodelle.

Pyydä useita tarjouksia ja vertaile tarjousten 

sisältöä. Järkevä takaisinmaksuaika on noin 

10-15 vuotta, vaikka energiainvestoinnit 

lasketaan usein 30:lle vuodelle.

https://sunenergia.com/
http://www.wattivahti.fi/
http://www.zeckit.com/


Turvallisesti katolla

Omakotiliitto teetti huhti-toukokuussa 2018 jäsenis-
tölleen kyselyn kattoturvallisuudesta. Vastauksia tuli 
yhteensä 2 760. Suurkiitos kaikille vastanneille! 
Vastaajien tietoja käsiteltiin anonyymisti ja 
luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta eteenpäin.

Omakotiliiton kattoturvallisuuskyselystä selviää, että 
katolla tehtävien toimenpiteiden turvallisuus huolet-
taa monia. Katon turvavarusteista yleisimpiä ovat 
tikkaat. Sen sijaan turvavaljaat tai niiden kiinnityslenkit 
löytyvät vain alle neljäsosassa katoista. Moni vastaa-
jista haluaisi lisätä katolleen kiinnikkeet turvavaljaille, 
ja asia kannattaakin ottaa puheeksi kattoremonttia 
tilatessa tai kattotarvikkeita uusiessa.

Omakotiliitto kehottaa kattoremontin kilpailuttajaa 
kiinnittämään huomiota remontin tekijöiden työtur-
vallisuuteen ja ostamaan remontin vain luotettavalta 
toimijalta. Omakotiliiton yhteistyökumppani Vesivek
on edelläkävijä kattoturvallisuudessa. Kuluvan vuoden 
alusta yritys on muuttanut toimintamallejaan niin, että 
nosturiavusteiseen asentamiseen on yhdistetty talon 
ympäri kiertävät telineet. Ratkaisun uskotaan yleisty-
vän jatkossa myös muiden toimijoiden työmailla. 
Hämeen Laaturemontti ja Vesivek yhdistyivät Vesivek-
nimen ja brändin alle toukokuussa. 

Lue kotisivuiltamme lisää
kattoremontin teettämisestä ja kilpailuttamisesta
ja
Hämeen Laaturemontti ja Vesivek yhdistivät voimansa.

54 %
46 %

Kattoremontti 

on tehty

(54 %)

Katto on 

alkuperäinen

(46 %)
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Käyn itse katolla tekemässä
huoltotoimenpiteitä

Perheenjäsen käy katolla
tekemässä huoltotoimenpiteitä

Nuohooja käy katolla
säännöllisesti

Käytän ammattilaista katon
huoltotöissä

Katolla liikkuminen huoltotöissä

EU:n tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2018. 
Omakotiliitto on päivittänyt jäsenrekisteriin 
liittyvän rekisteriselosteen tietosuojaselosteeksi.
Tietosuojaselosteessa on huomioitu uuden lainsää-
dännön tarkennukset. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ylläpitää 
tietoja jäsenyhdistysten jäsenistä jäsensuhteen hoita-
miseksi. Tietojen perusteella henkilöjäsenille lähete-
tään esimerkiksi jäsenlehti, jäsentiedotteet, jäsen-
kortti ja kerätään jäsenyhdistyksen jäsenmaksut.

Tietoja käytetään myös tilastollisiin tarkoituksiin.     ↓

Henkilötietosi ovat turvassa –
Omakotiliiton tietosuojaseloste

https://www.omakotiliitto.fi/asuminen/vinkit_ja_oppaat/rakentaminen_ja_korjausrakentaminen/kattoremontin_kilpailutus
https://www.omakotiliitto.fi/omakotiliitto/kumppanit/uutisia_kumppaneilta/kaksi_suomen_johtavaa_kattoalan_brandia_yhdistyvat_hameen_laaturemontti_ja_vesivek_ovat_nyt_vesivek.4671.news


Muiden kuin nimen ja osoitetiedon osalta tietojen käsittelyn tarkoituksena on Omakotiliiton ja sen jäsenjärjestöjen 
toiminnan kehittäminen ja suunnitteleminen.

Jäsenyyden edellytyksenä olevat pakolliset tiedot ovat etunimi, sukunimi, lähiosoite, postinumero ja postitoimi-
paikka. Tietosuojaseloste kokonaisuudessaan löytyy Omakotiliiton verkkosivuilta osoitteesta 
www.omakotiliitto.fi/tietosuojaseloste. 

Jatkossa tiedotamme tietosuojaselosteen päivittämisestä Omakotilehdessä ja sähköisessä jäsenkirjeessä. 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää luovuttamasta häntä itseään koskevia tietoja. Kiellon voi tehdä 
puhelimitse tai kirjallisesti liiton toimistoon ja liiton kotisivuilla osoitteessa www.omakotiliitto.fi/jasentiedot.

Asbestiasiaa: Kiukaan takana olevan palo-
suojalevyn saa poistaa itse

Uusin Omakotilehti on jälleen täynnä ajankohtaista asiaa asumisesta. Jos 
oman kodin kunto mietityttää, kannattaa lukea artikkeli kodin kuntotar-
kastuksesta. Jutusta selviää, mitä kuntotarkastukseen sisältyy ja milloin 
sellainen on syytä teettää. Jutussa Omakotiliiton kehityspäällikkö Katja 
Keränen muistuttaa, että pientalon sähköinen Huoltokirja on oivallinen 
keino pysyä ajan tasalla oman kodin remonteista ja huoltotarpeista. 
Huoltokirja on Omakotiliiton jäsenille maksuton jäsenetu. 

Seuraavan kerran Omakotilehti ilmestyy 20.9., ja silloin saat käsiisi ensim-
mäisen uudistetun numeron Omakotilehteä. Uudistunut, entistäkin 
paremmin lukijaa palveleva Omakotilehti on jatkossakin täynnä luotettavaa 
tietoa asumisesta ja kiinnostavia juttuja. Lehteä on uudistettu lukijoiden 
palautteiden perusteella, ja otamme jatkossakin mielellämme palautetta 
vastaan. Kesäisiä lukuhetkiä! 

Omakotilehti 2/2018 on ilmestynyt

Asbestin uuskäyttö kiellettiin Suomessa vuonna 1993 
ja EU:n alueella vuonna 2005. Asbestipitoisia raken-
nusmateriaaleja purettaessa ja työstettäessä asbesti-
kuituja vapautuu ilmaan, josta ne hengityksen 
mukana joutuvat keuhkoihin.

Rakennusmateriaaliin sidottuna asbesti ei kuitenkaan 
aiheuta vaaraa terveydelle. Remonttikohteissa 
vahingoittumaton asbestimateriaali saatetaan siis 
edelleen jättää purkamatta.

Asbestipurkutyötä saa tehdä henkilö tai yritys, joka 
on saanut siihen luvan. Lupaa ei kuitenkaan tarvita

• lyhytkestoisiin huoltotöihin, joiden yhteydes-
sä ei käsitellä murenevia asbestimateriaaleja

• hyvässä kunnossa olevien asbestia sisältävien 
materiaalien kapselointiin tai päällystämiseen

• asbestikartoitukseen ja muuhun näytteiden 
ottoon.

Kiukaan takana olevan palo-
suojalevyn poistaminen 
katsotaan olevan lyhytkestoinen 
työ, ja levyn voi poistaa ilman 
luvanvaraisia purkutoimia. 
Edellytyksenä on, että levy on 
ehjä. 

Purun yhteydessä tehtävät 
poraustyöt ruuvien poistamiseksi 
voidaan myös suorittaa, jos 
ruuveja on alle kymmenen. 

Kaikessa asbestipurkuun liittyvässä työssä on 
huolehdittava riittävästä asbestin kohdepois-
tosta ja suojautumisesta hengityssuojaimin. 
Asbestilevy tulee toimittaa asianmukaisesti 
kaatopaikalle.

https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/liity_jaseneksi/tietosuojaseloste
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/paivita_jasentietosi


Porin Asuntomessuilla peilataan asumista läpi ihmis-
elämän. Messualueelta löytyy koteja niin vauvaper-
heelle kuin seniorin tarpeisiin. Onpa messualueella 
oma päiväkotikin ja mahdollisuus tutustua senioreiden 
palvelukotiin. Alueelle rakentuu 28 erilaista pientaloa 
ja yksi rivitalokohde. Kohteista löytyy muun muassa 
älykoti aurinkoenergiaratkaisuin kuin aistiherkkyydet 
huomioivaa ekologista rakentamista. 

Karjarannan alue sijaitsee Kokemäenjoen varressa, ja 
asukkaat saavat joen rantaan omat venelaiturit. 
Messujen myötä Karjarannan vanha teollisuusalue 
muuntuu asumiskäyttöön vain pienen kävelymatkan 
päähän Porin keskustasta. Kesäsiltaa pitkin on kuiten-
kin myös lyhyt matka luonnon äärelle Kirjuriluotoon.

Ennakkoliput -20 %

Omakotiliiton jäsenillä on mahdollisuus ostaa ennakko-
liput Asuntomessuille Poriin 20 % alennuksella! 
Omakotiliiton jäsenten lippukauppa löytyy Asuntomes-
sujen sivuilta >>. Huom. Ostathan lippusi ajoissa,
tarjoushintaisia lippuja on rajoitettu määrä.

Asuntomessut Porissa 6.7.–5.8.2018
Ennakkoliput -20 % 

Kohde 33: Dekotalo Villa Vaski

Kuvat: Antero Tenhunen / Asuntomessut 

Kohde 12: Sievitalo Kultakoivu

Kohde 30: Casa Terde

Omakotiliiton väen löydät ulkoalueelta Ua8
– Voita messurakennus omaksesi!

Osastollamme Ua8 tapaat ison joukon Omakotiliiton 
aktiiveja ja voit osallistua hyvien palkintojen 
arvontaan. Messuosastonamme toimii Taloon.com:in
lahjoittama 12 m2 Vierasmaja Luoman Lillevilla 387.  
Messuilla vierailevat jäsenet ja jäseneksi liittyvät voivat 
esimerkiksi osallistua rakennuksen arvontaan. 
Rakennuksen arvo on 2 699,00 €!

Voita 
vierasmaja!

Ennakkoliput
-20 %

https://liput.asuntomessut.fi/messuliput/asuntomessut_pori_omakotiliitto/4351/
https://www.taloon.com/


Laita sähkölaitteet kokonaan pois päältä, älä 
jätä niitä edes virransäästötilaan.

Sulje veden kierto pääkytkimestä vuodon 
estämiseksi.

Yleinen kulkureitti pientaloon on katseilta 
suojassa oleva takaovi. Murtovarkaat 
yrittävät usein sisään rikkomalla oven 
ikkunan. Pidä siis huoli, että myös takaovi on 
riittävästi suojattu ja ovessa on hyvät lukot.

Kodin hälytysjärjestelmä ehkäisee murtoja jo 
ennalta.  Myös turvalukko antaa lisä-suojaa.

Pyydä naapuria keräämään postit. Täysi 
postilaatikko on varkaille viesti siitä, että 
ketään ei ole kotona.

Jos asut pientalossa, jätä pihalle puutarha-
välineitä tai lasten leluja. Jätä myös verhot 
auki. Näin koti näyttää asutulta.

Näin valmistelet kodin ennen kuin 
lähdet lomalle 

10 vinkkiä:  

2.

Turvayhtiö Verisure kysyi lomakäyttäytymisestä yli 1500 suomalaiselta, ja kysely paljastaa, että neljännes aikuisista 
julkaisee lomakuvia sosiaalisessa mediassa matkansa aikana, vaikka koti on tyhjillään. 

Asuntomurron ehkäisemiseksi on syytä harkita, kuinka avoimesti mainostaa lomaansa sosiaalisessa mediassa –
erityisesti, jos sometilin yksityisyysasetukset sallivat kuvien leviämisen laajalle joukolle.  

Vaikka suomalaiset julkaisevat lomakuviaan verrattain huolettomasti, moni on silti melko tarkka paloturvallisuu-
teen ja vesivuotoihin liittyvistä turvallisuusriskeistä. Noin 60 prosenttia suomalaisista kertoo sulkevansa astian-
pesukoneen ja pyykinpesukoneen vesikytkimet vuodon estämiseksi sekä irrottaa sähkölaitteiden töpselit seinästä, 
kun koti jää tyhjilleen useammaksi päiväksi, paljastaa Verisuren tutkimus.

Älä jätä mitään arvokasta esille ikkunan 
läheisyyteen vaan sijoita arvotavarat
kaappeihin.

Pyydä naapuria aika ajoin tarkistamaan piha 
ja kotisi oven edusta. Murtovarkaat tarkkai-
levat usein kohteita päiviä etukäteen tarkis-
taakseen, ovatko asukkaat lomalla. Varkaat 
asettavat esimerkiksi pienen esineen oven 
ja karmin väliin ja käyvät myöhemmin 
tarkastamassa, onko se pudonnut.

Älä julista sosiaalisessa mediassa olevasi 
lomalla ja kotisi tyhjillään.

Hälytyskeskukseen liitetyn murto-, palo- ja 
vuotohälytysjärjestelmän avulla apu 
saadaan hätätilanteessa nopeasti paikalle, 
vaikka et itse olisi kotona.

Jos harkitset hälytysjärjes-
telmän hankkimista kotiisi, 
Omakotiliiton jäsenenä 
saat 100 euron alennuksen 
Verisuren hälytysjärjestel-
mästä. Lue lisää: 
verisure.fi/omakotiliitto 

1.

3.

5.

4.

7.

6.

8.

9.

10.

Tässä kymmenen vinkkiä kodin turvallisuuden parantamiseksi ennen lomalle 
lähtöä, jotta voit lomailla rauhallisin mielin:

https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/tarjoukset/verisure


Tuhoeläintorjuntapalvelu sisältää puhelinneuvontaa ja 
sopivia torjunta-aineita tuhoeläinten hävittämiseen. 
Tarvittaessa tuholaistorjuja tulee paikan päälle 
torjumaan tuhoeläimet.

Ifin tarjoama tuhoeläintorjuntapalvelu kattaa useim-
mat kotien tuhoeläimet kuten hiiret, rotat, muura-
haiset, ampiaiset, luteet, turkiskuoriaiset ja sokeri-
toukat. Sen sijaan oravien ja näätien häätäminen ei 
kuulu tuhoeläintorjunnan piiriin. Palvelun toteuttaa 
Ifin yhteistyökumppani Anticimex.

Pidetään yhdessä hyvää huolta omaisuudesta!

Luteet ja muut tuhoeläimet ovat 
yleistyneet omakotitaloissa

Turkiskuoriaiset, riisihäröt, sokeritoukat ja muut 
kodin tuholaiset ovat vieraita, joita useimmat eivät 
halua kotiinsa. Siivoaminen, torjunta-aineet ja luon-
nonmukaiset torjuntakeinot voivat auttaa tuholaisten 
karkottamisessa, mutta hankalissa tapauksissa 
voidaan tarvita tuhoeläintorjuntateknikkoa torjumaan 
tuhoeläimet.

Omakotitaloissa haastavia karkotettavia ovat esimer-
kiksi hiiret ja rotat, jotka voivat pahimmillaan naker-
taa puutalon rakenteet uusimiskuntoon tai vaurioit-
taa sähköjohtoja. Niiden lisäksi yleisimpiä omakoti-
taloissa esiintyviä tuhoeläimiä ovat muurahaiset, 
ampiaiset, sokeritoukat sekä viime aikoina myös 
luteet.

Luteet ovat yleistyneet erityisesti matkustelun lisään-
nyttyä. Matkan jälkeen sängystä voi löytyä pieniä 
tummia pisteitä, jotka ovat merkki luteista. Luteiden 
torjuminen on haastavaa ja erityisen kallista.

Vakuutusyhtiö If:n sivuilta voit lukea tarkempia ohjei-
ta, miten voit päästä itse eroon luteista: 
https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/vakuutukset/kotiv
akuutus/omakotitalo/asuminen/luteet

Ovatko tuhoeläimet vallanneet talosi?

Epäiletkö, että omakotitalossasi on kutsumattomia 
vieraita? Ei hätää, voit häätää tuhoeläimet itse tai 
tilata paikalle tuholaistorjujan.

Vakuutusyhtiö If:n maksuton tuhoeläintorjuntapalvelu 
on lisäetu omakotitaloasukkaille, jotka ovat vakuutta-
neet talonsa Laaja tai Laajaplus -turvatason vakuutuk-
sella.

Luteet ovat yleistyneet 
erityisesti matkustelun 
lisäännyttyä.
Vakuutusyhtiö If:n
maksuton tuhoeläintor-
juntapalvelu on lisäetu 
omakotitaloasukkaille, 
jotka ovat vakuuttaneet 
talonsa Laaja -tai 
Laajaplus -turvatason 
vakuutuksella.

Älä aikaile!

Luteiden ilmaantuminen ei tarkoita 
maailmanloppua. Mutta jos kodistasi 
löytyy luteita, toimi ripeästi. 
Luteet leviävät nopeasti, joten luteiden 
karkotus kannattaa aloittaa saman tien.

https://www.anticimex.com/fi-FI/
https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/vakuutukset/kotivakuutus/omakotitalo/asuminen/luteet


Leakomatic vesivuotovahti 
pitää huolta talostasi

Turvallisempaa
asumista

Suomessa tapahtuu kiinteistöjen 
vesiputkistoissa yhden kuukau-
den aikana noin 2 500 
vesivahinkoa.

Leakomatic-vesivuotovahti 
havaitsee vuodon aiemmin kuin 
kilpailijoiden tuotteet, mikä 
tarkoittaa sitä, ettet milloinkaan 
joudu kokemaan vesivahinkoa. 
Vesivuotovahti sulkee vedentulon, 
mikäli se havaitsee vuodon.

Vesivahinko ei tule koskaan kello kaulassa. Kun putkisto rikkoutuu, 
vesi tekee nopeasti tuhoja ja aiheuttaa rahanmenon lisäksi suurta 
mielipahaa. Pienetkin vuodot saavat ajan kuluessa isoja vahinkoja 
aikaan. Leakomatic on ratkaisu ongelmaan.

Leakomatic vesivuotovahti ei pelkästään ilmoita syntyneistä vuodoista 
putkistossa, vaan tunnistaa ne jo niiden muodostumisvaiheessa. 
Vuodon sattuessa järjestelmä katkaisee vedentulon välittömästi, mikä 
estää isommat vesivahingot. 

- Pahin uhka eivät kuitenkaan välttämättä ole äkilliset vahingot, vaan 
pitkän ajan kuluessa syntyneet kosteus- ja homevauriot. Leakomaticin
avulla torjutaan sekä isommat että havaitaan tihku- ja piilovuodot, 
joita ei vesimittari tai ihmissilmä havaitse, kertoo Leakomaticin Peter 
Richter.

- Leakomatic on tarkkuudeltaan ainutlaatuinen ja markkinoiden ainoa 
tuote, joka tekee kolmea erilaista vuototarkistusta ja testausta jokai-
sena vuorokauden aikana. 

Richter muistuttaa, että vesivahinkoja sattuu niin uusissa, vanhoissa 
kuin saneeratuissakin taloissa.

Leakomatic asennetaan heti vesimittarin jälkeen. Näin koko putkisto, 
sen liitokset ja siihen liitetyt vesikalusteet ovat yhden ainoan järjes-
telmän valvonnassa.

- Mielenrauhan lisäksi Leakomaticin avulla havahtuu omaan veden-
käyttöönsä, sillä vedenkulutus kirjautuu järjestelmän lokiin ja sitä voi 
seurata sekä reaaliajassa että halutulta ajanjaksolta. 

Leakomatic koostuu venttiiliyksiköstä ja anturista, joka tunnistaa 
virtauksia ja pienempiä vuotoja ja vastaa katkaisutoiminnasta vuodon 
sattuessa. Ohjausyksikön avulla järjestelmää ohjataan paikallisesti, ja 
sen voi liittää myös erilliseen murtohälytys- tai taloautomaatiojärjes-
telmään, mikäli sellainen talosta jo löytyy.

- Erityisen kätevää on se, että järjestelmää voidaan ohjata ja seurata 
ajasta ja paikasta riippumatta ilmaisella pilvipalvelulla, joka toimii 
kaikilla mobiililaitteilla ja selaimilla.   ↓

Säästä rahaa

Vesivahinko voi tulla sinulle 
erittäin kalliiksi, vaikka olisitkin 
vakuuttanut kiinteistösi sen 
varalta. Vesivahinko aiheuttaa 
nimittäin usein myös merkittäviä 
epäsuoria kustannuksia, kun 
kiinteistön normaali käyttö 
häiriintyy.

Säästä ympäristöä

Pienennä homevaurioiden riskiä, 
pidä huolta sisäilman laadusta ja 
estä allergioiden syntyminen. Tee 
samalla investointi ympäristön 
puolesta vähentämällä 
vedenkäyttöäsi.

Lähde: www.leakomatic.com

http://www.leakomatic.com/


Leakomatic on markkinoiden eniten käytetty, 
tarkin ja monipuolisin vesivuotovahti. 
Omakotiliiton jäsenten on mahdollista ostaa 
Leakomatic etuhintaan 796 euroa, joka on 
20 prosenttia edullisempi kuin normaalihinta.

Richter kertoo, että laitteella on pitkä tekninen 
käyttöikä ja että järjestelmään tulee keskimäärin 2-3 
automaattista päivitystä vuodessa, joten hankinta ei 
vanhene. Siitä tulee kiinteä osa taloa.

- Laite tekee käyttövesiputkiston kuntotutkimuksen 
joka ikinen päivä. Sen ansiosta talo pysyy kuivana ja 
säilyttää jälleenmyyntiarvonsa. 

- Järjestelmän yksi selkeä etu on helppokäyttöisyys. 
Lisäksi se erottelee kaikki vuototyypit ja kirjaa ne lokiin. 
Sen lisäksi, että asiakas saa välittömästi tiedon 
vuodosta, hän voi lokista katsoa, onko kyseessä ollut 
isompi virtausvuoto vai pienempi tihkuvuoto ja milloin 
se on tapahtunut.

- Vuototilanteissa kannattaa ottaa yhteyttä ilmaiseen 
tekniseen tukeemme. Meillä on valtuutettuja jälleen-
myyjiä kautta maan, ja me myös neuvomme 
mahdollisen vuodon paikantamisessa.

Leakomaticin asennus ja käyttöönotto: Tilaa 
Leakomatic etuhintaan 796 euroa (normaalisti 995 €) 
osoitteesta https://leakomatic.com/fi/omakotiliitto/

Alennus koskee vain laitetta. Asennuksen suorittaa 
LVI-ammattilainen, ja se kestää noin 1-2 tuntia.  
Asennukseen kuuluu aina käytön opastus. 

Lisätiedot: myynti@leakomatic.fi
358 (0)2 48 09 23 75

Pyydä ystäväsi jäseneksi, saat kirjalahjan:

Kotipihan valtaajat – Opas haitallisten 
vieraslajien torjuntaan

Toimi näin
• Kerro ystävällesi omasta omakotiyhdistyksestäsi 

ja Omakotiliitosta
• Täyttäkää yhdessä ystävänkortti - avaa tästä!
• Ystäväsi saa postitse jäsenkortin ja 

jäsenmaksulaskun parin viikon kuluessa.
• Sinä saat Kotipihan valtaajat -lahjakirjan noin 

viikon kuluttua.

JÄSENETU!

20 % alennus 

Leakomatic M4i 

vesivuotovahdista

Etusi 199 €

https://leakomatic.com/fi/omakotiliitto/
mailto:myynti@leakomatic.fi
tel:+358248092375
https://www.omakotiliitto.fi/ystavankortti


NEUVONTANUMERO KAIKKIIN NEUVONTOIHIN 

puh. 010 80130

LAKIMIES TAVATTAVISSA OMAKOTILIITON 
TOIMISTOLLA Helsingin Pasilassa joka toinen 
torstai, parillisina viikkoina, klo 15-17. 

Henkilökohtaisen lakineuvonnan aika on 20 min. 
Neuvonta on maksutonta. Lisätietoa verkosta, 
ajanvaraukset liiton toimistoassistentti Anne 
Honkaselta, puhelin (09) 6803 7150. 

JURIDISK RÅDGIVNING 
PÅ SVENSKA 
Klockan 16-17

På följande dagar: 8.8., 
5.9., 3.10, 7.11., 5.12.

KYSY LAKINEUVOA SÄHKÖISESTI 
- Saat vastauksen sähköpostiisi 
http://www.omakotiliitto.fi/neuvonta

RAKENNUSNEUVONTAA
• Torstaisin klo 17-19

KORJAUSRAKENNUS-
NEUVONTAA
yhteistyössä Vanhustyön 
keskusliiton kanssa
• Torstaisin klo 13-15

PIHA- JA PUUTARHA-
NEUVONTAA
maalis-syyskuussa 
ennalta määrättyinä 
tiistaipäivinä 
klo 13-15.

Seuraavaksi: 19.6, 
3.7., 17.7., 31.7., 
14.8., 28.8., 11.9., 
25.9.

ENERGIANEUVONTAA
ennalta määrättyinä 
perjantaipäivinä
klo 17-19.

Seuraavaksi: 17.8., 
21.9., 19.10., 16.11., 
14.12.

Neuvojat ja tarkat 
neuvonta-ajat näet 

Omakotiliiton kotisivuilta!

RAKENNUS- JA 
ASUMISTERVEYSNEUVONTAA
• Torstaisin klo 16-17

LAKINEUVONTAA
• Maanantaisin

klo 13-19
• Tiistaisin

klo 17-19
• Keskiviikkoisin

klo 13-16 ja 
klo 17-19

Maksutonta neuvontaa jäsenille

Omakotiliiton neuvonta on jäsenille maksutonta puhelinneuvontaa, joka on kustannettu 
jäsenmaksuvaroin. Neuvonnasta ei peritä erillistä maksua. Asiakas/jäsen joutuu 
kuitenkin maksamaan omat puhelumaksunsa. Soittaminen 01080 palvelunumeroon 
maksaa kaikista kotimaan lankaverkon liittymistä ja kaikista matkapuhelinverkon 
liittymistä 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

MUISTA MYÖS: Jäsenkortilla liiton yhteistyö-
asianajo- ja lakitoimistojen toimeksiantopalkki-
oista alennusta -15 %, kuitenkin enintään 300 €.

VALTAKUNNALLISTA 
HAJA-ASUTUSALUEIDEN
JÄTEVESINEUVONTAA
• Torstaisin klo 19-20

• Kysy jätevesiasioista
sähköisesti:
www.omakotiliitto.fi/
jatevesineuvonta

Jätevesineuvontaa ei ole 
heinäkuussa.

Heinäkuussa lakineuvontaa 
vain maanantaisin klo 13-15

Rådgivning icke i juni och juli

Lakineuvonnan vastaanottoa ei ole viikoilla 25-33

Korjausneuvontaa ei ole 
heinäkuussa

Energianeuvontaa ei ole 
kesä-heinäkuussa

https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasenpalvelut/neuvonta
http://www.omakotiliitto.fi/neuvonta
http://www.omakotiliitto.fi/neuvonta
http://www.omakotiliitto.fi/jatevesineuvonta


IF: If Etuohjelma palkitsee. Saat va-
kuutuksesi Omakotiliiton jäsenenä 
edulliseen hintaan.

RTV: Myymälöistä tuoteryhmästä 
riippuen alennusta 10-35 % sekä aina 
kampanjatuotteistakin alennusta 5 %

VERISURE: 100 € alennus Verisure -
paketteihin ja ilmainen kodinturva-
kartoitus.

Kaksi Suomen johtavaa kattoalan 
brändiä yhdistyivät: 
Hämeen Laaturemontti ja Vesivek
ovat nyt Vesivek

VESIVEK KATTOREMONTTI: Katto-
remontin tilaajalle näppärä Kouru-
Kaapo rännienpuhdistin kaupan 
päälle.

VESIVEK RÄNNIT: Kun tilaat rännire-
montin tai kattoturvatuoteet asen-
nettuna Vesivekiltä, saat kaupan 
päälle näppärän Kouru-Kaapo -
rännienpuhdistimen!

ST1: Omakotiliiton jäsenkortti on heti 
käyttövalmis St1:n käteisalennuskort-
ti. Alennus on asemakohtainen ja 
vaihtelee ajankohdittain. Alennusta 
myös lämmitysöljystä numerosta 
0800 166 266, kun maksat tilauksen 
yhdessä erässä.

ANTTOLANHOVI: Hotellimajoitukses-
ta ja ravintolan ruoka-annoksista 
alennusta 20 %.

MYSAFETY: Omakotiliiton jäsenille 
mySafetyn Kodinturva- ja Lukkotur-
va-vakuutukset erikoishintaan vain 
69 €/vuosi (norm. 108 €/vuosi).

C&C SOLUTIONS OMAKOTI -
PALVELUT: Palveluiden hinnasta 
-15 %. Avullamme löydät ja kilpailu-
tat urakoitsijat, suunnittelijat, työn-
johtajat ja arkkitehdit kaikenkokoisiin 
hankkeisiin sijainnista riippumatta.

Yli 30 etua jäsenkortillasi

LEAKOMATIC: 20 % alennus 
Leakomatic M4i vesivuotovahdista.
Etusi 199 €!

TERMATER ERISTEET: Recticel-poly-
uretaanieristeet kampanjahintaan! 
Tarjous voimassa 30.6.2018 saakka.

ASUNTOMESSUT PORISSA:
Asuntomessut Porissa 6.7.-5.8.2018. 
Ennakkoliput -20 %. Lippuja rajoitet-
tu määrä. Tilaa verkosta >>

LAAJAVUOREN HIIHTOKESKUS 
LAAJIS: Tunti- ja päivälipuista -10 %.

DOMLUX: Ikkunaremontit avaimet 
käteen ratkaisuna. Jäsenalennus 
ikkunoista -30 %.

PIRKANMAAN JÄTEVESIPALVELUT: 
Jäsenille Pirkanmaalla jätevesisuun-
nitelma -50 €, ja avaimet käteen –
toimituksen tilaajalle jätevesisuun-
nitelma puoleen hintaan (edun arvo 
375 €).

ANINKAINEN.FI –KIINTEISTÖNVÄLI-
TYS: aninkainen.fi tarjoaa Omakoti-
liiton jäsenille 1000 euron alennuk-
sen välityspalkkiosta. Ota yhteyttä 
välittäjään ja sovi ilmaisesta arvio-
käynnistä.

JÄSENKORTIN CASHBACK-OMINAI-
SUUS: Rahaa takaisin jokaisesta 
ostoksestasi jopa 5%. Omakotiliitto 
on osa Cashback Worldia. Jäsenkor-
tillasi eli Cashback-kortillasi saat 
rahaa takaisin ostoksistasi Cashback
World -yhteistyöyrityksissä sekä 
keräät Shopping Points -pisteitä 
erikoistarjouksiin. Aktivoi korttisi jo 
tänään!

https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/if
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/rtv
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/verisure
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/tarjoukset/vesivek_kattoremontti
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/vesivek
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/tarjoukset/st1
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/anttolanhovi
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/mysafety
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/c_c_solutions_omakoti_-palvelut
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/leakomatic
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/termater_eristeet
https://www.omakotiliitto.fi/jasentarjoukset/asuntomessut
https://www.omakotiliitto.fi/jasentarjoukset/asuntomessut
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/laajis
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/domlux
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/pirkanmaan_jatevesipalvelut
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/aninkainen.fi_-kiinteistonvalitys
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/cashback


SYNSAM: Silmälaseista -30 %, 
Aurinkolaseista -25 %, Piilolinsseistä -
10 %. Edut myönnetään kaikista Suo-
men Synsam-liikkeistä jäsenkorttia 
näyttämällä.

CRAMO: Alennusta 10-65 % vuok-
rakoneista ja laitteista. Katso uudet 
tarjousprosentit kotisivuiltamme! 

NUNNAUUNI: NunnaUuni-tulisijan 
ostajalle Aika-tuotteen Hali - Pieni 
puunkannin kaupan päälle! Edun 
arvo 124 €. 

RAKSYSTEMS: Jäsenetuna Kotikartoi-
tus-palvelu -10 %. Alennus ei koske 
Raksystemsin muita palveluita.

LEDSTORE: 10 % alennus normaali-
hintaisista tuotteista. Myös veloituk-
seton valaistussuunnittelupalvelu 
remontoijille ja rakentajille.

VIKING LINE: Alennusta päivän 
risteily- ja reittihinnoista 10-30 %. 
Koskee myös autopaikkoja.

BENDERS: 5 litran astia katto- ja kivi-
pesuainetta hintaan 50 € (ovh. 83 €) 
+ toimituskulut.

SISÄILMAHUOLTO SUOMI OY: 30 € 
alennus omakotitalon ilmanvaihdon 
puhdistuksesta.

SUNENERGIA: Oman kattosi aurinko-
sähköinvestoinnin kannattavuus-
raportti -50 %.

SUOMEN TALOKATSASTUS OY: 
Kuntotarkastus -10 %.

KEVÄTMESSUT 4.-7.4.2019 
Helsingissä: 2 pääsylippua 1 hinnalla 
(norm. hintaisesta sisäänpääsystä). 
Samanaikaisesti 5 messutapahtumaa: 
Oma Koti, OmaMökki, Kevätpuutar-
ha, Lähiruoka&Luomu, Sisusta!

RADONFIX SUOMI OY: 5 euron alen-
nus radonmittauksesta eli tilaus ilman 
toimitusmaksua.

SUOMEN KATTOCENTER: Orima-
kattoturvatuotteet 30 % alennuksella. 
Lisäksi KattoCenter tarjoaa ilmaisen 
kattotarkastuksen toimialueellaan 
oleviin pientaloihin. 

KOTIPUUTARHA–LEHTI: Uusille 
tilaajille vuositilaus puoleen hintaan 
ja nykyisille tilaajille 10 € alennus 
vuositilaushinnasta.

ELIITTIKATOT: Kattoremontin tilaa-
jalle 300 € arvoinen Holiday Club -
kylpylälahjakortti kaupan päälle.

CUMULUS RESORTS: Alennusta 12 % 
päivän hinnasta. 

TALLINK SILJA: Liity Club One –jäse-
neksi veloituksetta, suoraan Silver-
tasolle. Silver-tason etuihin kuuluu 
mm. jopa 20 % perusalennus tie-
tyistä normaalihintaisista tuotteista.

BINJA –TIIVISTYSLISTAT: Tiivistyslis-
tapaketti verkkokaupasta hintaan 
34 € + rahti 12,00 € TAI 3 pkt 100 € 
rahtivapaasti. 

ALENNUSTA LAKITOIMISTOJEN 
TOIMEKSIANTOPALKKIOISTA:
Omakotiliiton yhteistyöasianajo- ja 
lakitoimistojen toimeksiantopalkki-
oista alennusta 15 %, kuitenkin 
enintään 300 €.

PKS PRIIMA –SÄHKÖSOPIMUS:
Katso ajantasaiset edulliset sähköso-
pimushinnat www.omakotiliitto.fi/
jasenelle/jasentarjoukset/PKS. 

https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/synsam
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/cramo
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/nunnauuni
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/raksystems
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/ledstore
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/viking_line
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/benders
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/sisailmahuolto
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/sun_energia
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/tarjoukset/suomen_talokatsastus_oy
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/oma_koti_-messut?v_2430=6573
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/radonfix
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/suomen_kattocenter
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/kotipuutarha
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/eliittikatot
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/cumulus_resorts
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/tallink_silja
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/binja-tiivistyslista
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/lakimiespalvelut
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/pks


Kannattajajäsenet tukevat toimintaamme pientaloasumisen edunvalvonta- ja palvelutoiminnassa. Toimintaamme 
tukemassa:

facebook.com/omakotiliitto twitter.com/omakotiliitto instagram.com/omakotiliitto

Omakotiristikko

Avaa ja täytä Omakotiristikko. 

Ilmoita punaisista numeroista muodostuva 
ratkaisusana ja yhteystietosi 30.6.2018
mennessä Omakotiliiton toimistoon 
toimisto@omakotiliitto.fi

Huom! Jos täyttäminen ei onnistu selaimessa, 
tallenna ristikko-pdf omalle koneellesi.

Oikein vastanneiden kesken arvomme kolme 
Omakotiliitto-aiheista tuotetta.

Edellisen ristikon ratkaisusana oli HARPPI. 
Arvonnassa onnetar suosi jäseniämme 
Husulasta, Lappeenrannasta ja Keravalta.

Aurinkoista kesää!
Toivottaa Omakotiliitto

https://www.facebook.com/Omakotiliitto/
https://twitter.com/omakotiliitto
https://www.instagram.com/omakotiliitto/
https://www.omakotiliitto.fi/files/2998/Omakotiristikko.pdf
https://www.omakotiliitto.fi/files/2998/Omakotiristikko.pdf
mailto:toimisto@omakotiliitto.fi

