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Vedenkorkeusennusteiden ja 
tulvavaroitusten uusi karttapalvelu

Tulvakeskuksen uusi palvelu näyttää yli 700 
järven ja joen reaaliaikaiset vedenkorkeus-
ennusteet ja tulvavaroitukset kartalla: 
www.ymparisto.fi/ennusteetjavaroitukset. 

Erityisesti ranta-asukkaat ja mökkiläiset hyötyvät 
selkeästä palvelusta viranomaisten lisäksi.

– Joka vuosi tulvahuippujen aikaan meiltä kysel-
lään, mistä löytyvät viimeisimmät havainnot. 
Onhan ne aiemminkin olleet verkossa, kuten 
ennusteetkin, mutta nyt ne on laitettu kartalle 
helposti käytettävään muotoon, kertoo johtava 
hydrologi Bertel Vehviläinen Suomen 
ympäristökeskuksesta.

Tulvavaroitusten värit kertovat tulvariskistä

Kartalla päällimmäisinä näkyvät automaattiset 
tulvavaroitukset, jotka perustuvat ennustettuihin 
ja havaittuihin vedenkorkeuksiin ja virtaamiin. 
Esimerkiksi oranssi varoituskolmio tarkoittaa, 
että vedenkorkeus on nyt tai se nousee seuraa-
van viikon aikana tasolle, jolla rakennukset saat-
tavat kastua. Varoituksia klikkaamalla näkyy 
ennusteen mukainen tulvan ajankohta.

– Kaikista järvistä ei ole tiedossa, millä 
vedenkorkeudella rantojen rakennukset 
kastuvat. Näille paikoille varoitusväri määräytyy 
sen mukaan, kuinka harvinaista tulvaa on 
ennustettu. Oranssi varoitus ei siis automaat-
tisesti tarkoita, että rakennuksia tulisi 
kastumaan, mainitsee Vehviläinen.

Onko vesi ollut koskaan näin korkealla?

– Lähes joka vuosi tulee palautetta, että 'meidän 
järvi ei ole miesmuistiin ollut näin korkealla'. 
Olenkin joskus vitsaillut, että miesmuistin pituus 
on keskimäärin kolme vuotta. Ennustekuvien 
harmaasta taustakäyrästä voi katsoa, miten 
korkealla tai matalalla järvi on aikaisempina 
vuosina ollut, toteaa Vehviläinen.

Monipuolista dataa taustalla

Vedenkorkeusennusteet ja tulvavaroitukset 
perustuvat SYKEn Vesistömallijärjestelmän (WSFS) 
laskemiin ennusteisiin. Ennusteiden laskennassa 
hyödynnetään ympäristöhallinnon hydrologista 
havaintoverkkoa, Ilmatieteen laitoksen säähavain-
toja ja -ennusteita, säätutkan sadetietoja sekä 
satelliittien lumen peittävyys- ja vesiarvotietoja. 
SYKEn ja Ilmatieteen laitoksen yhteinen 
Tulvakeskus päivystää ympäri vuorokauden.

Lähde: Suomen Ympäristökeskus Tiedote 15.6.2016 

Vaikutusarvio: Pelto- ja metsäalueiden tulviminen sekä 
lievät häiriöt mahdollisia. Varoitus annetaan vaikutus-
arvion mukaisesta tulvasta tai tulvasta joka toistuu 
keskimäärin 3-10 vuoden välein.

http://www.ymparisto.fi/ennusteetjavaroitukset


Suomen energia- ja ilmastostrategia linjaa kokonaisvaltaisesti politiik-
katoimia, joilla saavutetaan kansallisesti ja EU-tasolla asetettuja energia-
ja ilmastotavoitteita. 

Energia- ja ilmastopolitiikan päätöksenteon tueksi tehdään sekä 
kasvihuonekaasujen että energian tuotannon ja kulutuksen kehitystä 
kuvaavia projektioita eli skenaarioita. Nyt energia- ja ilmastopolitiikan 
valmisteluun osallistuvat ministeriöt (TEM, YM, LVM, MMM ja VM) ovat 
laatineet ns. perusskenaarion. Perusskenaario kuvaa kehitystä vuoteen 
2030 asti ennalta valittujen lähtöoletusten vallitessa eli tilanteessa jossa 
nykyiset energia- ja ilmastopolitiikan toimet pysyvän ennallaan. 
Perusskenaario siis kertoo, kuinka paljon meillä on vielä tehtävää jotta 
pääsemme hallitusohjelman ja EU:n 2030 energia- ja ilmastotavoitteisiin.

Perusskenaariolaskelmat osoittavat, että nykyisillä toimilla ei tulla 
saavuttamaan kaikkia hallitusohjelmassa asetettuja ja EU:n vuotta 2030 
koskevia energia- ja ilmastotavoitteita. Tarvitsemme siis joko nykyisten 
toimien vahvistamista tai kokonaan uusia toimia.

Virkamiehet ovat koonneet esimerkkejä toimista, joita voitaisiin ottaa 
käyttöön nykyisten lisäksi. Osoitteessa http://www.energiajailmasto.fi/
voit kommentoida esimerkkitoimia Suomen hallitusohjelman ja muiden 
energiapoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi – tai antaa oman 
ehdotuksesi!

Energia- ja ilmastostrategian 
perusskenaario julki

Kansalaisilla on mahdollisuus osallistua Suomen energia- ja ilmasto-
strategian ja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman 
valmisteluun.

VAIKUTA 
KOMMENTOIMALLA 

TAI ANTAMALLA 
OMA EHDOTUKSESI!

Laki luottolaitostoiminnasta, joka tuli voimaan elokuussa 2014, sisältää uudet määräykset 
vakuuksien arvostamisesta asuntolainoja myönnettäessä. Lain perusteella 1.7. lähtien 
asuntolainan määrä saa olla enintään 90 % lainan vakuuksien käyvästä arvosta. 

Asuntolainojen vakuuksien 
laskenta muuttuu 1.7.2016

Ensiasunnon osalta lainan määrä saa olla enintään 95 % vakuuksien 
käyvästä arvosta. 

Laki antaa myös Finanssivalvonnalle mahdollisuuden alentaa 
vakuuksien arvostamisen osuutta vielä 10 prosenttiyksikköä, jos 
tämä on rahoitusvakauden riskien hallinnan kannalta tarpeellista. 

Lähde: Laki luottolaitostoiminnasta

http://www.energiajailmasto.fi/
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140610#Pidp6278704


Toimiiko mobiilidata mökillä?

Kiinnostaako kalastus, mutta ei ole tullut 
perehdyttyä? 

Oivallinen apu löytyy niin aloittelijalle kuin 
enemmän kalastaneelle ilmaisesta Ottioppaasta. 
Oppaasta löydät tietoa kalalajeista kuvineen, 
ohjeita kalaonnen parantamiseen ja hyötytietoa 
mm. kalastusluvista. 

Kaikki kalastajat voivat onkia ilman lupia alueilla, 
joilla kalastusta ei ole rajoitettu tai kielletty. Alle 
18-vuotiaat tai 65 vuotta täyttäneet voivat myös 
kalastaa maksutta vieheellä yhdellä vavalla. 

Kesävinkki: Ilmainen Ottiopas kalastukseen

TUTUSTU JA OTA 
KÄYTTÖÖN 

www.ottiopas.fi

Kesäloman koittaessa harmia saattaa aiheuttaa huonosti 
toimivat yhteydet mökillä. Kuuluvuuksissa on eroa eri 
operaattoreilla ja matkapuhelinoperaattorin vaihtaminen 
voi olla kelpo ratkaisu. Jos kuitenkin kuuluvuutta ja yhteys-
nopeutta ei tuolla keinoin ole mahdollista parantaa, voi 
kokeilla lisäantennin hankintaa.

Pikavinkit pöytä- tai ulkoantennin hankintaan:
• Selvitä oikeat taajuusalueet ennen antennin hankintaa, 

tiedon voit tarkistaa matkapuhelin-operaattoriltasi.
• Tarkista kuinka paljon antenni vahvistaa signaalia. 

Antennit ovat eri tehoisia mallista riippuen.
• Tarkista, että saat liitettyä antennin laitteeseesi.

Onko yhteysnopeuksien 
parantaminen ajankohtaista? 

Tutustu tarkempiin ohjeisiin!
Viestintäviraston ohjeesta
löydät tarkemmat ohjeet sekä 
pöytäantennin että 
ulkoantennin hankintaan.

Operaattoreiden kuuluvuudet 
ja yhteysnopeudet eri alueilla 
voit tarkistaa tästä:

Sonera DNA Elisa

http://www.ottiopas.fi/
http://www.ottiopas.fi/
http://www.ottiopas.fi/
http://www.omakotiliitto.fi/sites/default/files/Viestintavirasto_Antenniohje.pdf
https://www.sonera.fi/asiakastuki/ohjeet/Peittoaluekartta?id=06676c9c-76a9-453b-bd0f-34b999bb8dda
https://www.dna.fi/kuuluvuus-ja-peittoalueet
http://elisa.fi/kuuluvuus/


Kivaa kesäpuuhaa: Hyönteishotelli

Hyönteishotelli sijoitetaan aurinkoiselle, tuulelta ja sateelta suojatulle paikalle, mieluiten eteläiseen 
suuntaan (lounaaseen, etelään, kaakkoon) 1-2 metrin korkeudelle, kasvillisuuden yläpuolelle. 

Sijoituspaikaksi sopii myös talon tai autotallin seinä, pensasaita tai puun tukiseiväs, myös puunrunko. 
Ihannetapauksessa hyönteishotellin lähistöllä tulisi olla siitepölyä ja mettä tuottavia kasveja. Hotellin voi 
hyvin sijoittaa esim. viljelylaatikon tai kasvimaan yhteyteen.

Miten toteutetaan?

• Puupölkkyyn sahataan eri kokoisia 
koloja.

• Rakennetaan kehikkoon eri kokoisia 
osioita, jotka täytetään materiaaleilla, 
joissa on luontaisesti erilaisia koloja 
hyönteisten suojapaikoiksi. Esimer-
kiksi meriheinästä, kuorikkeesta, 
kutterilastusta, mm. bambukepeistä 
tehdyt putket ovat hyviä. 

• Materiaalit voi valita sen mukaan, 
mitä hyönteisiä puutarhaan halutaan. 
Leppäkertut pitävät kuorikkeesta ja 
kävyistä, harsokorennot kävyistä, 
mehiläiset ja muut petopistiäiset 
viihtyvät koloissa. 

• Kukkakärpäset suosivat laatikoita, 
joissa on enemmän suojaa ja esimer-
kiksi munakennoja sisällä. Avara 
suojattu tila tarjoaa talvehtimismah-
dollisuudet päiväperhosille, kuten 
sitruunaperhoselle, nokkosperhoselle 
ja amiraaliperhoselle.

• Valmiita perhoshotelleja saa 
kaupasta.

Lähde: Viherympäristöliiton Kestävä kotipiha –
esite

Vihervuosi on valtakunnallinen teemavuosi, jota vietetään viidettä kertaa vuonna 2016. Teemavuoden 
tavoitteena on innostaa ihmiset, yhteisöt, järjestöt ja yritykset toimimaan oman lähiympäristönsä 
hyväksi. Tutustu Vihervuoteen ja tapahtumiin www.vihervuosi.fi.

http://www.vihervuosi.fi/


Asuntomessut Seinäjoella: Tutustu 
messukohteeseen 26 etukäteen

Hyvä ja terveellinen 
asuminen puhuttaa ja 
aiheesta on käynnistetty 
myös kansalaisaloite.

Terve ja kestävä rakentaminen 
jälleen mahdolliseksi

Terve ja kestävä rakentaminen tarkoittaa rakentamista, joka on pitkäikäistä, 
ympäristöystävällistä ja asukkaalleen terveellistä. Toukokuussa on tullut vireille 
kansalaisaloite, jossa vaaditaan mm. maankäyttö- ja rakennuslain, asetusten sekä 
Suomen rakentamismääräyskokoelman muuttamista siten, että terveeksi ja 
kestäväksi osoittautuneet rakenne- ja ilmanvaihtoratkaisut tulevat jälleen 
luvallisiksi.

Kansalaisaloitteen sisältö ja perustelut löytyvät oikeusministeriön ylläpitämästä ja 
tuottamasta Kansalaisaloite.fi –verkkopalvelusta, jossa aloitteen kannatus-
ilmoituksen voi myös allekirjoittaa:  
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2001

Kansalaisaloite vaatii:

Seinäjoen Asuntomessuilla messuvieraat 
pääsevät tutustumaan 35 pientaloon ja 39 
sisustettuun kotiin. Ennakkomaistiaisia voi 
katsoa tutustumalla kohteeseen 26 
Asuntomessujen videolla. 

Tervetuloa tutustumaan messuihin ja 
tapaamaan Omakotiliiton & omakoti-
yhdistysten väkeä Seinäjoen Asuntomes-
suille. 

Omakotiliiton osaston löydät ulkoalueelta 
11. Osastollamme voit osallistua mm. 
ilmalämpöpumpun arvontaan. Nähdään 
messuilla!

Asuntomessut avoinna 8.7.-7.8.2016 klo 
10-18. Lisätietoja: www.asuntomessut.fi
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https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2001
https://www.youtube.com/watch?v=6zV4cQkTs7w
http://asuntomessut.fi/


Jäsenetuja – Uusi etu Synsamilta

HÄMEEN LAATUREMONTTI
Kattoremontin tilaajalle 
näppärä Kouru-Kaapo rännien 
puhdistin kaupan päälle.

RTV: 
Myymälöistä tuoteryhmästä 
riippuen 10‐35 % alennusta 
sekä kampanjatuotteistakin 
alennusta 5 %.

IF
Vakuutuksista alennusta. Jo 
yhdellä vakuutuksella etuja 
ja säästöä.

NAPS SOLAR SYSTEMS:
Kampanjaetu aurinkosähkö-
järjestelmästä 30.6.2016 asti.

INSINÖÖRITOIMISTO 
HENRIK HIMBERG
Kaikista palveluista (esim.  
asuntokaupan kuntotarkas-
tuksista) alennusta 9 %.

KOTIPUUTARHA–LEHTI
Uusille tilaajille vuositilaus 
puoleen hintaan ja nykyisille 
tilaajille 10 € alennus vuosi-
tilaushinnasta.

Avaa ja täytä Omakotiristikko. 

Ilmoita punaisista numeroista 
muodostuva ratkaisusana ja 
yhteystietosi 1.7.2016 mennessä 
Omakotiliiton toimistoon 
toimisto@omakotiliitto.fi

Oikein vastanneiden kesken 
arvomme kolme Omakotiliitto-
aiheista tuotetta.

Omakotiristikko

SYNSAM
Sinulle ja perheellesi 
• Silmälaseista -25 %
• Aurinkolaseista -20 %
• Piilolinsseistä -10 %

SISÄILMAHUOLTO SUOMI OY
50 € alennus omakotitalon 
ilmanvaihdon puhdistuksesta. 
Kirjoita tilauksen lisätieto-
kenttään jäsennumerosi + 
"alennus 50 eur" teksti.

http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/hameenlaaturemontti
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/rtv
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/if
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/Naps
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/himberg
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/kotipuutarha
http://www.omakotiliitto.fi/sites/default/files/2016/Omakotiristikko3_2016.pdf
mailto:toimisto@omakotiliitto.fi
http://www.omakotiliitto.fi/sites/default/files/2016/Omakotiristikko3_2016.pdf
http://www.omakotiliitto.fi/sites/default/files/2016/Omakotiristikko3_2016.pdf
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/synsam
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/sisailmahuolto


AINARAIKASKOTI
Ilmanvaihtokoneen suodatti-
met kotiin toimitettuna. Alen-
nusta 10 % vuosisopimuksesta.

ALENNUSTA LAKITOIMISTOJEN 
TOIMEKSIANTOPALKKIOISTA
Liiton yhteistyöasianajo- ja 
lakitoimistojen toimeksianto-
palkkioista alennusta -15 %, 
kuitenkin enintään 300 €.

PKS PRIIMA –
PÖRSSISÄHKÖSOPIMUS
Edullista pörssisähköä ja hinta-
vakautta samassa sähkösopi-
muksessa! Jäsenetu: 50 % 
alennus kuukausimaksusta. 
Lisäetuna uusiin sopimuksiin 
3 kk ilman kuukausimaksua.

NORDIC GREEN ENERGY –
SÄHKÖSOPIMUS
Katso ajantasaiset edulliset 
sähkösopimushinnat verkosta!

TALLINK SILJA 

Liity Club One -jäseneksi veloi-
tuksetta, suoraan Silver-tasol-
le. Silver-tason etuihin kuuluu 
mm. jopa 20 % perusalennus 
tietyistä normaalihintaisista 
tuotteista. 

KEVÄTMESSUT
2 pääsylippua 1 hinnalla 
(norm.hintaisesta sisäänpää-
systä). Samanaikaisesti siis 5 
messutapahtumaa: Oma Koti, 
OmaMökki, OmaPiha, 
Lähiruoka&luomu, Sisusta!

BINJA –TIIVISTYSLISTAT
Tiivistyslistapaketti verkko-
kaupasta hintaan 34 € + 
rahti 12 € TAI 3 pkt 100 €
rahtivapaasti.

SUORAA (SUOMEN RAKEN-
NUSASIANTUNTIJAT OY)
Talokatsastus eli tekninen 
arvio kohteen kunnosta, 
korjaustarpeista ja riski-
rakenteista hintaan 395 €
(norm 495 €).

BENDERS
33 € alennus katto- ja kivipesu-
aineesta (5 litraa). 

VIKING LINE
Jäsenhinnat Helsinki-Tukhol-
ma ja Helsinki-Tallinna ristei-
lyillä sekä Turun miniristeilyil-
lä, tarjouksia myös autopake-
teista.

ENERVENT
Ilmanvaihtolaitteet ja tarvik-
keet: alennusta 15 % kaikista 
ostoksista verkkokaupasta.

RAMIRENT
Toimipisteistä voimassa 
olevan vuokrahinnaston 
hinnoista alennusta 25 %. 
Nettohintaisista (N) tuot-
teista alennus on 20 %. 

ST1
Omakotiliiton jäsenkortti on 
käyttövalmis St1:n käteisalen-
nuskortti. Alennus on asema-
kohtainen ja vaihtelee ajan-
kohdittain. Alennusta myös 
lämmitysöljystä numerosta 
0800 166 266, kun maksat 
tilauksen yhdessä erässä. 

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

RADONFIX SUOMI OY
Radonmittauspurkit hintaan 
33 €/prk (norm. 39 €). Hinta 
sisältää mittauspurkin, val-
miiksi maksetun palautus-
kuoren purkeille laborato-
rioon palautusta varten ja 
sähköisen raportoinnin.

CRAMO FINLAND OY
10-50 % alennusta 
vuokrakoneista ja laitteista. 

RANTASIPI-KYLPYLÄHOTELLIT
Alennusta 12 % päivän hinnasta.

SUNENERGIA
Oman kattosi aurinkosähkö-
investoinnin kannattavuus-
raportti -50 %.

VERISURE 

Ilmainen kodinturvakartoitus, 100 € alennus paketeista + 
älypistorasiapaketti kaupanpäälle. Alennuksen arvo 217 €. 
Kampanja voimassa 31.8.2016 saakka uusiin tilauksiin.

SMARTHOME BY EKE: 
Sähkö‐ ja automaatiosuunnit-
telu kaupan päälle kun tilaat  
kotiautomaatiojärjestelmän. 
Edun arvo jopa yli 1 500 €.

http://www.omakotiliitto.fi/node/2729
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/lakimiespalvelut
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/PKS
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/nordicgreenenergy
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/TallinkSilja
http://www.kevatmessut.fi/
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/binja
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/SUORAA
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/benders
http://www.omakotiliitto.fi/jasenetu/jasenetuja/risteilyt
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/enervent
http://www.omakotiliitto.fi/jasenetu/jasenetuja/vuokralaitteet
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/st1
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/kattocenter
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/radonfix
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/cramo
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/rantasipi
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/sunenergia
http://www.omakotiliitto.fi/verisure
http://www.omakotiliitto.fi/verisure
http://www.omakotiliitto.fi/verisure
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/eke


Tykkää Omakotiliitosta! Seuraa Twitterissä!

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

LAKIMIES TAVATTAVISSA OMAKOTILIITON 
TOIMISTOLLA HELSINGIN PASILASSA JOKA 
TOINEN KESKIVIIKKO, 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. 

LAKINEUVONTAA PUHELIMITSE
• maanantaisin klo 13-19
• tiistaisin klo 17-19
• keskiviikkoisin klo 13-16 ja klo 17-19

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

RAKENNUSNEUVONTAA torstaisin klo 17-19.

KORJAUSRAKENNUSNEUVONTAA yhteistyössä 
Vanhustyön keskusliiton kanssa torstaisin klo 
13.00-15.00.

ENERGIANEUVONTAA ennalta määrättyinä 
perjantaipäivinä klo 17-19.

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

Neuvojat ja tarkat neuvonta-ajat näet 
verkosta www.omakotiliitto.fi/neuvonta

MUISTA MYÖS MAKSUTON 
ASIANTUNTIJANEUVONTA! 

NEUVONTANUMERO 010  80130

HUOM! HEINÄKUUSSA POIKKEUSAJAT:

• Lakineuvonta palvelee heinäkuussa vain 
maanantaisin klo 13-15.

• Lakineuvonnan sähköisissä vastauksissa 
on viivettä kesälomakauden takia.

• Lakimies ei ole tavattavissa ke 13.7. ja
ke 27.7.

• Korjausrakennusneuvontaa ei ole 
heinäkuussa.

• Energianeuvontaa ei ole heinäkuussa.

https://www.facebook.com/Omakotiliitto
https://twitter.com/omakotiliitto
http://www.omakotiliitto.fi/neuvonta
http://www.omakotiliitto.fi/neuvonta
http://www.omakotiliitto.fi/neuvonta

