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Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttaja-asiamies on tavannut viikolla 5 sähkönsiirtoyhtiö 
Caruna Oy:n ja neuvotellut sähkön siirtohintojen korotusten kohtuullistamisesta. Neuvot-
telut jatkuvat viikolla 7, koska toistaiseksi yhteistä näkemystä ei ole löytynyt. Kuluttaja-
asiamiehellä on neuvottelujen lisäksi käytössään myös muita mahdollisia toimenpidekeinoja 
kuten ryhmävalitus ja ryhmäkanne. Kuluttaja-asiamies voi tehdä ryhmävalituksen, joka 
käsitellään kuluttajariitalautakunnassa, mutta sen ratkaisu ei kuitenkaan ole oikeudellisesti 
sitova. Kuluttaja-asiamies voi myös nostaa ryhmäkanteen, joka ratkaistaan 
tuomioistuimessa.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen kertoi tänään 
8.2.2016 Ylen aamuTV:ssä, että kansalaisilta on tullut paljon yhteydenottoja kuluttaja-
virastoon, Energiavirastoon ja Omakotiliittoon. Carunan asiakkaan kannattaa tässä 
vaiheessa reklamoida yritykseen tai hän tehdä voi valituksen kuluttajariitalautakuntaan. 
Ryhmäkanne on viimeinen keino jos ei synny tyydyttävää neuvottelutulosta.

Energiavirasto antoi viime viikolla Työ- ja elinkeinoministeriölle pyynnöstä selvityksen, jossa 
Energiavirasto esittää kahta sähkömarkkinalain kehittämistoimenpidettä:

1. Katon määrittäminen sähkönsiirtohinnan korotuksen kertamuutokselle sekä 
toistumisvälille

2. Verkkopalvelumaksuina perittävien tulojen riittävä kohdentaminen investointeihin ja 
muuhun verkkotoiminnan kehittämiseen

Elinkeinoministeri Olli Rehn on mediassa linjannut, että sähkömarkkinalainmuutos tuodaan 
mahdollisimman pian hallituksen ja eduskunnan käsittelyyn. Tavoitteena on, että laki tulee 
eduskuntaan syksyllä ja voimaan vuoden 2017 alusta. Rehn linjaa, että laissa määrättäisiin 
katto kertakorotukselle ja korostustiheydelle. Lisäksi puututtaisiin Energiaviraston 
valvontaan: 4 vuoden jälkivalvonnasta siirryttäisiin vuosittaiseen tarkasteluun.

Pääministeri Sipilän mukaan hallitus tulee ottamaan kantaa yritysten verosuunnitteluun ja 
korkojen vähentämistä yritysverotuksessa rajoitetaan. Muun muassa sähkönsiirtoyhtiö on 
hyödyntänyt verosuunnittelua yhtiön sisäisillä lainoilla ja suurilla koroilla. Näin ollen Carunan
tulos on jäänyt pieneksi ja Suomeen maksetut verot vähäisiksi.  

Omakotiliitto lähetti 2.2.2016 kannanoton Eduskunnalle, Eduskuntaryhmille, Energiaviras-
tolle, Työ- ja elinkeinoministeriölle, Eduskunnan talousvaliokunnalle sekä Kilpailu- ja 
kuluttajavirastolle. Kannanotossa Omakotiliitto vaatii, että siirtomaksujen tasoon ja 
korotuksiin on puututtava välittömästi koko suomessa. Ylen A-studiossa 1.2. Omakotiliiton 
toiminnanjohtaja Kaija Savolainen nosti esiin kysymyksen siitä ovatko siirtoverkkojen 
investointien laissa säädetyt aikarajat tässä talouden tilanteessa järkeviä ja voidaanko 
aikarajoja harkita uudelleen. Esitettyä kattoa kertakorotuksille Savolainen pitää hyvänä. A-
studion lähetys ”Tolkkua sähkön siirtohintoihin?" on katsottavissa Areenassa (kohdasta 16:16 
alkaen).

Sähkönsiirtomaksut ja Caruna Oy

http://yle.fi/uutiset/carunan_rajut_hinnankorotukset_voivat_poikia_suomen_ensimmaisen_ryhmakanteen/8655596
https://www.energiavirasto.fi/documents/10191/0/Energiaviraston+selvitys+03022016.pdf/9ff449ea-67e6-4321-824e-96d72a2d6286
http://www.omakotiliitto.fi/ajankohtaista/siirtomaksujen-tasoon-ja-korotuksiin-puututtava-koko-suomessa-27-prosentin-korotus-ei-ole-kohtuullinen
http://www.omakotiliitto.fi/ajankohtaista/siirtomaksujen-tasoon-ja-korotuksiin-puututtava-koko-suomessa-27-prosentin-korotus-ei-ole-kohtuullinen
http://areena.yle.fi/1-3062120?autoplay=true


Omakotiliiton lakineuvonta laajenee

Suuren kysynnän vuoksi olemme lisänneet jäseniä palvelevan 
maksuttoman lakineuvonnan puhelinaikaa keskiviikkoiltapäiville, 
ja lakineuvoa voi kysyä nyt myös sähköisellä lomakkeella. Lisäksi 
Omakotiliiton toimistolla on lakineuvoja tavattavissa joka toinen 
keskiviikko.

UUTTA! LAKIMIES TAVATTAVISSA OMAKOTILIITON TOIMISTOLLA HELSINGIN PASILASSA

Omakotiliiton toimistolla on jäseniä varten LAKIMIES PAIKALLA JOKA TOINEN KESKIVIIKKO, 
PARILLISINA VIIKKOINA, KLO 15.00-17.00.

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

LAKINEUVONTA PALVELEE PUHELIMITSE 
NUMEROSTA 010 80130:
• maanantaisin klo 13-15 ja klo 17-19
• tiistaisin klo 17-19
• keskiviikkoisin klo 13-16 UUSI AIKA!  ja klo 17-19

UUTTA! KYSY NEUVOA SÄHKÖISESTI 
- saat vastauksen sähköpostiisi 
http://www.omakotiliitto.fi/neuvonta

NEUVONTANUMERO 
010  80130

• Rakennusneuvonta palvelee puhelimitse torstaisin 
klo 17-19. Rakennusneuvonta keskittyy ensisijai-
sesti pientaloasumiseen liittyviin rakennusteknisiin 
kysymyksiin.

• Korjausrakennusneuvonta yhteistyössä 
Vanhustyön keskusliiton kanssa palvelee torstaisin 
klo 13.00-15.00

• Energianeuvonta palvelee ennalta määrättyinä 
perjantaipäivinä klo 17-19. Kysymykset voivat liittyä 
erilaisten lämmitysjärjestelmien valintaan, 
käyttöön, investointi- ja käyttökustannuksiin sekä 
asennuksiin erityisesti saneerauskohteissa mutta 
myös uudisrakennuksissa.

• Piha- ja puutarhaneuvonta palvelee maalis-
syyskuussa ennalta määrättyinä tiistaipäivinä klo 
13-15.

• Neuvojat ja tarkat neuvonta-ajat näet jäsensivuilta 
tai Omakotilehdestä.

MUISTA MYÖS MAKSUTON 
RAKENNUS-, ENERGIA- JA 
PIHANEUVONTA!

http://www.omakotiliitto.fi/neuvonta
http://www.omakotiliitto.fi/neuvonta


Alennukset jäsenkortilla

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

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
Yleissähkö 4,23 snt/kWh, 
kuukausimaksu 1,50 €, 
2 vuoden määräaikainen 
sopimus.

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.

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

RANTASIPI-KYLPYLÄHOTELLIT
Alennusta 12 % päivän 
hinnasta.

TALLINK SILJA 

Liity Club One -jäseneksi 
veloituksetta, suoraan 
Silver-tasolle. Silver-tason 
etuihin kuuluu mm. jopa 
20 % perusalennus tietyistä 
normaalihintaisista 
tuotteista. 

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.

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

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 34,00 € + 
rahti 12,00 € TAI 3 pkt 
100,00 € rahtivapaasti.

Toimi pian. Vielä on 
mittauskautta jäljellä!SUORAA (SUOMEN RAKEN-

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

http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/kotipuutarha
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/PKS
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/nordicgreenenergy
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/st1
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/kattocenter
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/cramo
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/rantasipi
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/TallinkSilja
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/radonfix
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/himberg
http://www.kevatmessut.fi/
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/binja
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/SUORAA


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

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

VESIVEK
Katon kuntotarkastus 199€
sis. alv. (norm. 299€). 
Huom. Tarjous voimassa 
vuoden 2015 loppuun asti.

IF
Vakuutuksista alennusta. Jo 
yhdellä vakuutuksella etuja 
ja säästöä.

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

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

AINARAIKASKOTI
Ilmanvaihtokoneen suodat-
timet kotiin toimitettuna. 
Alennusta 10 % vuosisopi-
muksesta.

ALENNUSTA LAKITOIMIS-
TOJEN TOIMEKSIANTO-
PALKKIOISTA
Liiton yhteistyöasianajo- ja 
lakitoimistojen toimeksian-
topalkkioista alennusta -15 
%, kuitenkin enintään 300 €.

RTV: 
Myymälöistä tuote-
ryhmästä riippuen 
10‐35 % alennusta 
sekä kampanjatuot-
teistakin alennusta 
5 %.

VERISURE 
100 € alennus Verisure Home tai Verisure Home Plus –
hälytysjärjestelmästä sekä ilmainen kodinturvakartoitus.

Suomen suosituin kotihälytin!

http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/eke
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/hameenlaaturemontti
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/vesivek
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/if
http://www.omakotiliitto.fi/jasenetu/jasenetuja/risteilyt
http://www.omakotiliitto.fi/jasenetu/jasenetuja/vuokralaitteet
http://www.omakotiliitto.fi/node/2729
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/lakimiespalvelut
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/rtv
http://www.omakotiliitto.fi/verisure


Sähkön kilpailuttaminen:  
www.sahkonhinta.fi

Energiaviraston sähkönhintavertailussa voi tutustua 
eri sähköyhtiöiden ajankohtaisiin tarjouksiin. Palvelu 
löytyy osoitteesta sahkonhinta.fi. Ennen vertailun 
aloittamista, tarkista että sinulla on seuraavat tiedot 
saatavilla:

1. Postinumero

2. Tarkista kiinteistösi sähkönsiirtotariffi: 
yksiaika, kaksiaika tai kausisähkö

3. Arvioi/tarkista kulutuksen määrä
a. jos käytössäsi on kaksiaika, tarvitset 

hintavertailua varten tiedon sekä yö- että 
päiväkulutuksen määrästä

b. jos käytössäsi on kausisähkö, tarvitset 
hintavertailua varten tiedon talvipäivän 
kulutuksesta ja muun ajan kulutuksesta

4. Valitse toivomasi sopimustyyppi
a. Toistaiseksi voimassa oleva
b. Määräaikainen eri pituisiksi ajoiksi
c. Vertaile vain pörssisähkövaihtoehtoja

Yleissähkö: Jos asut kerros- tai rivitalossa  tai 
omakotitalossa, jossa on kauko-, 
öljy- tai puulämmitys.

Aikasähkö: Jos asut sähkölämmitteisessä 
talossa (varaava sähkölämmitys, 
eri hinta päivällä ja yöllä)

Kausisähkö: Jos asut sähkölämmitteisessä 
talossa (eri hinnat talvipäivänä ja 
muuna aikana)

Hintavertailu sivulla edullisim-
mat tarjoukset näkyvät ensim-
mäisenä. Tarjouksiin tulee 
tutustua huolella ja jokainen 
kannattaa tutkia yksityiskoh-
taisesti ennen päätöksen tekoa, 
yksityiskohtaiset tiedot löydät 
klikkaamalla tuotenimeä.

Miten luen 
hintavertailusivua?

1. Tarkista, että sähkönmyynti-
taho on luotettava ja tunnettu

2. Näet listalta sähkön
tuotantotavan

3. Tarkista perusmaksun hinta
4. Tarkista sähkön tarkka hinta 

(esimerkiksi päivä- ja yö-
sähkön hinta)

5. Käy läpi sopimukseen
liittyvät lisätiedot



Uudistuksen taustalla on 3.7.2014 voimaan astunut Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja 
pakkausjätteistä. Asetuksessa säädetään käytettyjen pakkausten erilliskeräystä, uudelleen-
käyttöä, kierrätystä ja muuta jätehuoltoa sekä Suomen markkinoille saatettavien pakkaus-
ten ominaisuuksia ja merkitsemistä koskevista vaatimuksista. Kierrätysvastuu on määrätty 
pakkausjätteen tuottajalle. Asetuksessa määrätään muun muassa kierrätyspisteiden 
sijoittelusta ja tiheydestä. Tuottajan on täytettävä säädetty vastaanottopaikkojen määrää 
koskeva velvollisuutensa viimeistään 1. päivänä tammikuuta 2016.

Keräyspisteiden verkostosta vastaa Suomen 
Pakkauskierrätys RINKI Oy. Rinki-ekopistever-
kostoon avataan heinäkuun 2016 loppuun 
mennessä kartonki-, lasi- ja metallipakkauksille 
vähintään 1 850 keräyspistettä kautta Suomen. 
Lisäksi muovipakkausten keräystä varten tulee 
vähintään 500 keräyspistettä.

Pakkausjätteen kierrätys uudistui 
vuoden 2016 alussa

Näin vertailet pörssisähkön hintaa

1. Vertaa sopimuksen kiinteää 
perus-maksua per kuukausi

2. Vertaa pörssihintaan (spot-
hinta) lisättävää marginaalia.

Arveluttaako pörssisähkö? 

Pörssisähkön hintoja voi seurata 
tuntihinta-sovelluksella.

Ohjeiden mukainen lajittelu on tärkeää, jotta kerätty pakkausmateriaali kelpaa kierrätykseen.

ETSI LÄHIN RINKI-EKOPISTE:
http://rinkiin.fi/kotitalouksille
/rinki-ekopisteet/

Hyödy pörssisähköstä – sähkön hinta pohjoismaissa 
vaihtelee joka tunti. Lue juttu Jäsenkirjeestä  3/2015

http://rinkiin.fi/kotitalouksille/rinki-ekopisteet/
http://www.omakotiliitto.fi/sites/default/files/2015/J%C3%A4senkirje 3_2015.pdf


LASIPAKKAUKSET

SAA LAITTAA 
tyhjinä, poista korkit ja kannet
• Lasipullot
• Lasipurkit

EI SAA LAITTAA 
• Terveydenhuollon pakkauksia, kuten 

injektionestepulloja ja ampulleja
• Muovia: esim. muovipusseja, -kasseja 

ja -kääreitä, styroksia, kuplamuovia
• Posliinia tai keramiikkaa
• Lasiastioita (esim. juomalasit, 

uunivuoat, kahvipannut, kattiloiden ja 
pannujen kannet) 

• Kristallilasia
• Opaalilasia (esim. joissain 

kosmetiikkapakkauksissa tai koriste-
esineissä)

• Ikkuna- tai peililasia
• Lamppuja tai valaisimia 

METALLIPAKKAUKSET

SAA LAITTAA
tyhjinä, puhtaina ja kuivina
• Säilyketölkit
• Pantittomat juomatölkit
• Metallikannet, -korkit ja -sulkimet
• Alumiinivuoat, -foliot ja -kannet
• Maalipurkit
• Paineettomat aerosolipullot
• Kotitalouden pienmetalliesineet
• Kattilat ja paistinpannut
• Aterimet, sakset ja käsityökalut
• Muut pienet metalliesineet (naulat, 

ruuvit, helat ym.)
• Alumiiniset tuikkukynttilöiden kuoret

EI SAA LAITTAA
• Muovia: esim. muovipusseja, -kasseja 

ja -kääreitä, styroksia, kuplamuovia
• Astian aukkoa suurempia 

metallipakkauksia ja -esineitä – vie ne 
kuntasi ohjeistamaan paikkaan.

KARTONKIPAKKAUKSET

SAA LAITTAA
tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja 
sisäkkäin pakattuina
• Aaltopahvilaatikot
• Kartonkitölkit, esim. maito- ja 

mehutölkit
• Kartonkiset einespakkaukset, 

kuivatuotteiden kartonkipakkaukset
• Kuivien tuotteiden 

kartonkipakkaukset, esim. muro- ja 
keksipaketit

• Paperipussit ja -kassit
• Pizzalaatikot, munakennot
• Kartonkiset kertakäyttöastiat
• WC- ja talouspaperirullien hylsyt
• Juomien pahviset monipakkaukset, 

esim. sixpackit ja salkut

EI SAA LAITTAA
Muovia, esim. muovipusseja, -kasseja ja 
-kääreitä, styroksia, kuplamuovia

MUOVIPAKKAUKSET

SAA LAITTAA
kotitalouden tyhjiä, puhtaita ja kuivia 
muovipakkauksia
• Elintarvikkeiden muoviset 

pakkaukset, kuten jogurttipurkit, 
voirasiat sekä leikkele-, juusto- ja 
valmisruokapakkaukset

• Pesuaine-, shampoo- ja 
saippuapakkaukset

• Muovipullot, -kanisterit ja -purkit 
– mieluiten litistettyinä

• Muovikassit, -pussit ja -kääreet

EI SAA LAITTAA
• Likaisia muovipakkauksia tai 

sekajätettä
• PVC-pakkauksia
• Muita muovituotteita tai yritysten 

muovipakkauksia

(Lähde Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy • www.rinkiin.fi/lajitteluohjeet)



Kysyimme Nuohousalan Keskusliiton 

toimitusjohtaja Juhani Jyrkiäiseltä, 

miksi ei kannata polttaa roskia? 

”Roskien poltto omassa tulisijassa 

ei missään nimessä ole järkevää. 

Ensinnäkin roskien poltto likaa 

hormit ja toiseksi aiheuttaa myös 

turhia päästöjä.”

Seuraavat tuotteet ovat usein PVC:tä
• mapit, muovitaskut, piirtoheitinkalvot
• kontaktimuovi, ruskea pakkausteippi,

jotkut tarrat
• äänilevyt, cd/dvd-levyjen kotelot
• muovikortit, esim. luottokortit
• ns. syvävedetyt myyntipakkaukset, 

kuten tablettien läpilyöntilevyt, lelu- ja 
autotarvikepakkaukset

• puhallettavat lelut
• sadetakit, kerniliinat
• keinonahka
• johdot, putket, letkut
• kumihansikkaat ja muut suojavaatteet
• muovipressut ja –ritilät
• rakentamisessa käytetyt muovit, kuten 

tapetit, lattiapäällysteet, listat ja 
kattokourut

(Lähde: www.hsy.fi)

Jos kirkas muovi muuttuu 
taivutettaessa valkoiseksi, 
se melko varmasti on PVC-
muovia. PVC-muovissa voi 
olla merkintä 03 nuolikol-
mion sisällä mutta aina 
sitä ei ole.

Asbestilainsäädäntö tiukkeni 
vuoden 2016 alusta

MITÄ ON ASBESTI?

Asbestin uuskäyttö kiellettiin Suomessa vuonna 1993 ja EU:n alueella vuonna 2005. Raken-
nusmateriaaliin sidottuna asbesti ei kuitenkaan aiheuta vaaraa terveydelle. Remonttikohteis-
sa vahingoittumaton asbestimateriaali saatetaan siis edelleen jättää purkamatta.

Asbestia on käytetty eniten rakennusmateriaaleissa. Sitä on käytetty muun muassa katolla
ja seinissä asbestisementtilevyinä, pintarakenteissa ruiskutettuna pinnoitteena akustiikan 
parantamiseen tai palonsuojaksi, palonsuojana puhtaina asbestilevyinä ja pinnoitemassoissa, 
putkistoissa asbestipahvina, asbestinauhana ja eristysmassana, kattiloissa eristysmassana, 
sähkölaitteissa mm. mittaritaulujen taustalevyissä, kaakeliuunien muuraussementissä ja 
liitossaumoissa, lattialistoissa ja -laatoissa muovin lisäaineena, kaakeleiden, laattojen ja 
listojen kiinnitys ja saumausmassoissa.



listojen kiinnitys ja saumausmassoissa.

Erityisesti 1960- ja 1970-luvilla suuri osa rakentajista altistui työssään asbestille. Vaikka uuden 
asbestimateriaalin käyttö on kielletty, poisto-, purku-, huolto- ja kunnossapitotyössä asbesti-
altistumisongelmat ovat edelleen olemassa.

Asbestipitoisia rakennusmateriaaleja purettaessa ja työstettäessä asbestikuituja vapautuu 
ilmaan, josta ne hengityksen mukana joutuvat keuhkoihin. Altistuminen tarkoittaa siis 
asbestikuitujen joutumista keuhkoihin. Asbestin vaikutukset terveyteen tulevat esiin vasta 
10-30 vuoden kuluttua altistumisen alkamisesta, joskus jopa myöhemmin. Asbestille altistu-
neiden ammattitauteja ovat keuhko- tai keuhkopussin ja vatsakalvon syöpä, asbestoosi eli 
pölykeuhkosairaus ja keuhkopussin paksuuntuma.

ASBESTITYÖ ON LUVANVARAISTA

Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, johon voi sisältyä asbesti-
purkutyötä, on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä. Asbestikartoituksen tekijältä 
edellytetään riittävää perehtyneisyyttä asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkami-
seen sekä suunnitellun kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämää ammatillista 
osaamista. 

Asbestikartoitus on dokumentoitava ja se on luovutettava asbestipurkutyöhön ryhtyvän 
työnantajan tai itsenäisen työnsuorittajan käyttöön. Kartoituksessa on paikallistettava

AJANKOHTAISTA

Asbestilainsäädäntö tiukkeni vuoden 2016 alusta. Laki (684/2015) eräistä asbestipurkutyötä 
koskevista vaatimuksista ja valtioneuvoston asetus (798/2015) asbestityön turvallisuudesta 
astui voimaan 1.1.2016. Asbestisementtituotteiden käsittely kuten asbestipitoisten seinä- ja 
kattolevyjen purku ulkotiloissa on jatkossa aina asbestipurkutyöluvan edellyttämää työtä. 
Asbestipurkutyöntekijän pätevyysvaatimuksena on ammattitutkinto tai sen soveltuva osa. 

Uuden lain mukaan lupaviranomainen pitää rekisteriä asbestipurkutyöluvista ja pätevistä 
työntekijöistä. Työntekijän kohdalla asbestityön suorittaminen siis edellyttää rekisteröity-
mistä. Lupaviranomaisena toimii Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun 
vastuualue. Tietoja rekisteristä saa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun 
vastuualueelta, puh. 0295 018 450.

Lähteet :
Lakieräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista, Valtioneuvoston asetus asbestityön 
turvallisuudesta, Tietoa asbestista rakentamisalalla/työsuojelu, Asbestipurkutyöluparekisteri

purettavassa kohteessa oleva asbesti, selvitettävä asbestin ja sitä sisältävien materiaalien 
laatu ja määrä ja selvitettävä rakenteissa olevan asbestin ja sitä sisältävien materiaalien 
pölyävyys niitä käsiteltäessä tai purettaessa.

Asbestipurkutyötä saa tehdä henkilö tai yritys, joka 
on saanut siihen luvan. Lupaa ei kuitenkaan tarvita:
1. lyhytkestoisiin huoltotöihin, joiden yhteydessä ei 

käsitellä murenevia asbestimateriaaleja;
2. hyvässä kunnossa olevien asbestia sisältävien 

materiaalien kapselointiin tai päällystämiseen;
3. asbestikartoitukseen ja muuhun näytteiden 

ottoon.

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150684
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150798
http://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/rakennusala/asbesti
http://asbestipurkuluparekisteri.ahtp.fi/


Tykkää Omakotiliitosta! Seuraa Twitterissä!

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

Avaa ja täytä Omakotiristikko. 

Ilmoita punaisista numeroista 
muodostuva ratkaisusana ja 
yhteystietosi 8.3.2016 mennessä 
Omakotiliiton toimistoon 
toimisto@omakotiliitto.fi

Oikein vastanneiden kesken 
arvomme kolme Omakotiliitto-
aiheista tuotetta.

Omakotiristikko
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