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• Asuntomurrot kiusana kesäisin
Kesäkuukausina asuntoihin tehdään murtoja 37 % enemmän 
kuin vuoden muina kuukausina.

• Kierrätyspisteiden paikat ja siisteys

• Piileskeleekö talossasi tuhoeläimiä?
Tuholaisten aiheuttamat vahingot kattava vakuutus on vain 
murto-osalla suomalaisista omakotitaloista ja vapaa-
ajanasunnoista.

• Tervetuloa Seinäjoen Asuntomessuille

• Asbestikartoitus ja asbestin purkutyö
Asbestipurkutyötä ei tule tehdä missään tapauksessa itse ellet 
ole ammattilainen.

• Jäsenkortilla etuja



Asuntomurrot kiusana kesäisin 

Asuntoihin murtaudutaan eniten kesäisin. 
Varkaat tarkkailevat asukkaiden toimia ja 
odottavat lomallelähtöä.

Nykyaikaiset murtovarkaat toimivat käytännöl-
lisesti ja vierailevat asunnoissa silloin, kun se on 
helpointa. Murrot yleistyvät kesäaikana niin 
mökeillä, asunnoissa kuin yrityksissäkin. Koko 
2010-luvulla murtojen määrä ja ajoittuminen on 
pysynyt suurin piirtein samana, mikä käy ilmi 
Tilastokeskuksen omaisuusrikostilastosta.

Keväällä eletään mökkimurtojen kulta-aikaa. 
Kun vakituiset asunnot tyhjenevät asukkaiden 
lähdettyä lomalle, varkaat siirtyvät koteihin. 
Kesäkuukausina asuntoihin tehdään murtoja 
37 prosenttia enemmän kuin vuoden muina 
kuukausina. Yrityksiin murtaudutaan hiukan 
tasaisemmin ympäri vuoden, mutta niissäkin 
pahin sesonki osuu kesän loppupuolelle.

- Kesällä varkaiden on helpompaa vierailla ko-
deissa, erityisesti pitkien lomien aikana. Varkaat 
saattavat tulla käymään myös asukkaan ollessa 
kotosalla, mutta esimerkiksi talon toisella 
puolella. Ovia ja ikkunoita ei pitäisi jättää auki 
valvomatta, sanoo Verisuren hälytyskeskuksen 
toiminnasta vastaava Kimmo Valkeapää.

Valkeapää näkee varkauksien ajoittumisen 
kertovan myös varkaiden laiskuudesta. 
- Keväällä mökeille pääsee helpommin kuin 
talvella. Toinen mökkivarkauksien piikki osuu 
syksyyn, jolloin mökeillä ei enää vietetä paljon 
aikaa, mutta siellä on kuitenkin paljon tavaraa.

Kaikkia varkauksia ei välttämättä huomata. Varas 
saattaa käydä esimerkiksi asunnossa niin, että ei 
sotke paikkoja ja vie vain sellaista omaisuutta, 
jonka puuttumista ei heti huomata. Tällä tavoin

toimiessaan varas voi kerätä naapurustossa 
huomattavankin saaliin pienellä riskillä.

Tunnistettu hälytysjärjestelmä vähentää 
murtoja

Moni murroista on estettävissä sillä, että 
kiinteistössä on hälytyskeskukseen yhdistetty 
hälytysjärjestelmä. Varkaat tunnistavat varoi-
tustarrat ja hälytyslaitteet ja tietävät, mitkä
niistä ovat oikeasti toimivia.

Esimerkiksi Verisuren hälytysjärjestelmä tunne-
taan hyvin. Se lähettää kohteesta kuvan ja äänen 
hälytyskeskukseen ja sieltä päivystäjä voi ottaa 
puhekeskuksen kautta äänikontaktin varkaaseen. 
Lisäksi kuvavarmennuksen avulla voidaan toimit-
taa paikalle oikeanlaista apua, kuten vartija tai 
poliisi.

- Kyllä useimpien varkaiden on vaikea jatkaa 
rikollisia puuhiaan, kun tajuaa olevansa nähtä-
vänä ja kuultavana, Valkeapää kommentoi.

Osaa murroista on lähes mahdotonta estää, jos 
tekijät ovat huumeiden tai alkoholin vaikutuksen 
alaisina tai eivät muuten välitä tekojensa 
seurauksista. Näissäkin tapauksissa murron 
aiheuttamia vahinkoja pystytään kuitenkin 
vähentämään nopeilla toimenpiteillä. 

- Verisuren suojaamissa kodeissa murrot pysty-
tään ennaltaehkäisemään lähes sataprosentti-
sesti. Varkaat tietävät, että Verisuren hälytysjär-
jestelmä on yhdistetty hälytyskeskuksen ympäri-
vuorokautiseen valvontaan ja hälytykseen 
reagoidaan välittömästi, Valkeapää toteaa.

Lähde: Verisure Oy, Tiedote 25.5.2016
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Kierrätyspisteiden paikat ja siisteys

Kotiasi lähimmät kierrätyspisteet löydät osoitteesta 
http://www.kierratys.info. Palvelussa voit hakea kotiasi 
lähimmät kierrätyspisteet osoitteesi perusteella.

PAKKAUSJÄTE - Kotitalouksien pakkausjätteet kerätään Rinki-
ekopisteisiin. Rinki-ekopisteiden siisteydestä on tullut palau-
tetta Omakotiliittoon kevään aikana. Puutteista ja esimerkiksi 
ongelmista ympäristön siisteyden osalta keräyspisteellä tulee 
ilmoittaa: http://rinkiin.fi/ekopistepalaute.

Pakkausjätteen kierrätyksen osalta kotitalouksia palvelee 
myös Ringin maksuton asiakaspalvelu numerossa 0800 
133 888 tai sähköpostitse asiakaspalvelu@rinkiin.fi.

PAPERINKERÄYS - Paperia tuottavien valmistajien ja maahan-
tuojien on järjestettävä paperinkeräys ja käsittely. Tämä on 
hoidettu kahden tuottajayhteisön avulla, jotka vastaavat teh-
tävästä yritysten puolesta. Tehtävää hoitaa Paperinkeräys Oy 
ja Suomen Keräystuote Oy. Pientalo ja haja-asutusalueella 
tuottajayhteisöt ovat järjestäneet alueellisia vastaanotto-
paikkoja.

Paperinkeräys Oy:n keräyspisteistä voi antaa palautetta 
osoitteessa: http://www.paperinkerays.fi/lomakkeet/palaute-
aluekerayspiste/

Suomen Keräystuote Oy:n keräyspisteistä voi antaa palautetta 
osoitteessa http://www.suomenkeraystuote.fi/ota-
yhteytta/ilmoita-taydesta-kerayspisteesta/

Rinki-Ekopiste Keravan Kurkelassa.

Piileskeleekö talossasi tuhoeläimiä?

Suomessa esiintyviä pahimpia tuholaisia ovat hiiret, rotat ja erilaiset hyönteiset, jotka 
voivat pahimmillaan nakertaa puutalon rakenteet uusimiskuntoon. Tuholaisvahinkojen 
uskotaan lisääntyvän Suomessa ilmaston lämpenemisen myötä.

Siitä on leikki kaukana, kun tuhohyönteiset alkavat mellastaa 
omakotitalon tai huvilan puurakenteissa. 

- Monella talonomistajalla on liian kesy kuva tuhoeläin-
riskistä. Aika harva omakotitalo on lopulta sellainen, 
ettei siinä olisi vähintään muurahaisia, projektipäällikkö 
Johannes Pulkki Ifistä kertoo. 

Suomessa tavanomaisimpien jyrsijätuholaisten joukkoon 
lukeutuvat rotat ja hiiret. Yleisimpiä tuhohyönteisiä ovat

http://www.kierratys.info/
http://rinkiin.fi/ekopistepalaute
mailto:asiakaspalvelu@rinkiin.fi
http://www.paperinkerays.fi/lomakkeet/palaute-aluekerayspiste/
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VINKKEJÄ TUHOELÄINTEN POISTOON

• Pidä keittiö ja pesutilat puhtaina ja 
säilö ruuat kannellisiin astioihin. 
Puhdista viemärien lattiakaivot ja 
vesilukot säännöllisesti. Korjaa kaikki 
reiät, raot ja halkeamat heti.

• Roska-astioiden pitää olla ehjiä ja 
puhtaita ja ne kannattaa tyhjentää 
riittävän usein, niin sisällä kuin 
ulkonakin. Ruoka vetää puoleensa 
jyrsijöitä, tuholaisia ja muita eläimiä.

• Jos tuhoeläimet ovat päässeet kotiisi, 
aloita siivoamisella. Osalle tuholaisista 
riittää yksinkertaisesti ruoan poista-
minen, sillä ilman ravintoa ne kuolevat.

• Kylmä tai lämpö voivat olla tehokkaita 
torjuntatapoja. Esimerkiksi ulkomailta 
kotiin tullessa laukun sisältöineen voi 
viedä ulos pakkaseen (-18 °C) noin 
viikoksi tai saunaan (60 °C) pariksi 
tunniksi. Tällöin myös ”tuliaiset” 
kuolevat.

• Hyönteismyrkyt ovat perinteisin tapa 
torjua haitallisia vieraita. Oikean teho-
aineen valinta onnistuu, kun tietää 
torjuttavan tuhoeläimen ja sen 
elintavat.

• Jos kotikonstit eivät riitä tuho-
laisten karkottamiseen, käänny 
ammattilaisten puoleen.

Hyödynnä nyt etusi Ifissä –
Omakotiliiton jäsenenä saat 
11 prosentin alennuksen 
vakuutuksistasi.*

Edun saat jo yhdellä vakuutuksella, esimerkiksi 
kotivakuutuksella, kun vastaanotat vakuutuspostisi 
vain sähköisesti Ifin Omille sivuille. Korkeimmalla 
tasolla alennuksesi on jopa 16 prosenttia, kun 
keskität enemmän vakuutuksia Ifille.

Ota käyttöösi myös Suomen edullisin** Primus-
henkivakuutus, jonka avulla saat kattavan turvan 
sekä itsellesi että perheellesi. Lapsille kannattaa 
samalla hankkia edullinen Primus-tapaturmavakuu-
tus. Primus-vakuutukset myöntää Keskinäinen 
Vakuutusyhtiö Kaleva.

Lisäksi Ifin henkilöasiakkaana saat K-Plussa-pisteitä 
vakuutusmaksuista, kunhan vain olet rekisteröinyt K-
Plussa-korttisi Ifin sivujen kautta. Lue lisää eduista 
www.if.fi/omakotiliitto.

*Poikkeuksena Primus-vakuutus 
**Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn tekemä 
hintavertailu 11/2013

Tuholaisten aiheuttamat 
vahingot kattava vakuutus on 

vain murto-osalla suomalaisista 
omakotitaloista ja vapaa-

ajanasunnoista.

lutikat, muurahaiset, sokeritoukat ja turkiskuoriaiset. 
Jos tuholaiset saavat rauhassa elää puurakenteissa, ne 
voivat aiheuttaa jopa niin pahoja vaurioita, että puu-
rakenteet pitää uusia.

Tuhoeläimet ovat suurin riski omakotitaloissa ja vapaa-
ajan asunnoissa. Valtaosa kodeista on kotivakuutettu, 
mutta tuholaisten aiheuttamat vahingot kattava vakuu-
tus on kuitenkin vain murto-osalla suomalaisista 
omakotitaloista ja vapaa-ajanasunnoista.

- Kotivakuutuksen on hyvä kattaa tuholaisten aiheut-
tamat vahingot, koska niiden uskotaan lisääntyvän 
jatkossa ilmastonmuutoksen ja talvien lämpenemisen 
myötä. Samanlaista kehitystä on nähtävissä Ruotsissa, 
Etelä-Norjassa ja Tanskassa.

Ifin LaajaPlus-kotivakuutus korvaa hiirien, rottien ja 
tuhohyönteisten talon rakenteille aiheuttamia tuhoja. 
Lisäksi asiakkaat saavat käyttöönsä Anticimexin
puhelinneuvonnan ja tarvittaessa torjuntakäynnit 
paikan päällä. 

Lisätietoja omakotitalon vakuuttamisesta saat 
www.if.fi/okt ja 
https://www.if.fi/web/fi/henkiloasiakkaat/vakuutukse
mme/kotivakuutus_omakotitalo/pages/esittely.aspx

http://www.if.fi/omakotiliitto
http://www.if.fi/okt
https://www.if.fi/web/fi/henkiloasiakkaat/vakuutuksemme/kotivakuutus_omakotitalo/pages/esittely.aspx


Asuntomessut järjestetään Seinäjoella 8.7.–7.8.2016. Messualueen 
erikoisuuksina kiinnostavien talokohteiden lisäksi ovat korttelipi-
hat, joiden ympärille taloryhmät rakentuvat. Korttelipihat ovat 
pieniä omia yksiköitä, joissa asukkaiden yhteisöllisyys ja oma rauha 
korostuvat. 

Messualueen vieressä olevaan Kyrkösjärveen on tehty kaksi teko-
saarta ja uimaranta. Järvelle messuvieraat voivat käydä tähystä-
mässä rantaan rakentuvasta näköalatornista. Alueen rakentami-
sessa on huolehdittu siitä, että ympärillä säilyy koskematon luonto. 
Tontit ja talot on suunniteltu sulautumaan osaksi kallioista mänty-
metsää. 

Torstaina 28. heinäkuuta messuilla vietetään Messujen iltaa. Illan 
aikana luvassa on erikoisohjelmaa ja mielenkiintoista ajanvietettä 
ympäri messualuetta. Messujen illassa pohjalaisuus näkyy, kuuluu 
ja maistuu talojen lisäksi esimerkiksi messuravintolan pohjalaisissa 
sikajuhlissa ja alueella soivana musiikkina. Kaikki se luo tunnelmaa 
hämärtyvään iltaan, jolloin on mahdollisuus tutustua messukohtei-
siin hieman erilaisessa valossa. Teemapäivän aikana messuvieraat 
voivat myös osallistua maksuttomille sisustusteemakierroksille 
sisustussuunnittelijan valitsemissa kohteissa ja esittää kysymyksiä 
alan ammattilaiselle sekä kysyä samalla vaikka vinkkejä oman 
kodin sisustukseen. 

Kesällä 2016 Asuntomessut järjestetään Seinäjoella Pruukinrannassa. Messualueelle valmistuu kaik-
kiaan 43 näyttelykohdetta. Parhaillaan rakennuksia ja piha-alueita viimeistellään niin, että kaikki on 
valmista messujen avutuessa 8. heinäkuuta. Messuilla päästään myös tutustumaan tammikuussa 
palaneeseen messukohteeseen Riiheen, joka on noussut uudelleen harjakorkeuteen.

Asuntomessut Seinäjoella –tapahtuman teemana on Pohjalainen tekemisen tahto. Tekemisen meininkiä 
on myös Seinäjoen omakotiyhdistyksellä: yhdistyksen auto ajelee Seinäjoella, kertoen Omakotiliiton ja 
yhdistysten toiminnan hyödyistä. Pohjanmaan alueen omakotiyhdistysten ja piirin vapaaehtoiset yhdessä 
Omakotiliiton kanssa tapaavat messuvieraita Omakotiliiton osastolla koko messujen ajan. 

Seinäjoella valmistaudutaan 
asuntomessuille

Seinäjoella myös 
Tangomarkkinat 6.-10.7.2016

Pohjanmaalla valmistaudutaan messuihin – Messuvieraille luvassa 
muun muassa teemailta ja maksuttomia sisustuskierroksia
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Asbestikartoitus ja asbestin purkutyö
kattoremontissa

Remontointiin ryhtyvän on tehtävä asbesti-
kartoitus remontoitavaan kohteeseen, jos 
on syytä epäillä, että remontoitava kohde 
sisältää asbestia.

Asbestia käytettiin rakennusmateriaaleissa ennen 
vuotta 1994. Sitä on käytetty muun muassa katolla 
ja seinissä asbestisementtilevyinä, pintarakenteis-
sa ruiskutettuna pinnoitteena akustiikan paranta-
miseen tai palonsuojaksi, palonsuojana puhtaina 
asbestilevyinä ja pinnoitemassoissa, putkistoissa 
asbestipahvina, asbestinauhana ja eristysmassana, 
kattiloissa eristysmassana, sähkölaitteissa mm. 
mittaritaulujen taustalevyissä, kaakeliuunien muu-
raussementissä ja liitossaumoissa, lattialistoissa ja 
-laatoissa muovin lisäaineena, kaakeleiden, laatto-
jen ja listojen kiinnitys ja saumausmassoissa.

Kuinka uusi asbestilaki vaikuttaa kattoremontin 
etenemiseen?

1960-1980 luvuilla käytettiin yleisesti asbestia 
sisältävää katemateriaalia. Yleensä talon omistaja 
tietää talon katon materiaalin. Partekin valmista-
massa varttikatteessa asbestia ei ole enää käytetty 
vuodesta 1988, sitä ennen valmistettu katto taas 
sisältää asbestia. 

Käytännössä asbestikartoituksessa selvitetään 
katon materiaali ja valmistusvuosi, kertoo 
Eliittikatot Oy:n toimitusjohtaja Markku Kamula.
Jos materiaali sisältää asbestia, täytyy katemate-
riaali purkaa asbestin purkutyönä. Tämä nostaa 
jonkin verran kustannuksia, koska asbestin 
purkutyö on hitaampaa kuin ei asbestia sisältävän 
materiaalin purkutyö. Yritys on hankkinut vaadit-
tavat varusteet sekä kouluttanut henkilökunnan 
purkutöihin. Jos purkutyötä vertaa tiilikaton 
purkutyöhön, lisähintaa tulee noin 8 € / m2. 

Lisäksi jätemaksut ovat hieman korkeammat.
Kun asbestikartoitus on tehty ja havaittu materi-
aalin sisältävän asbestia, purkutyöhön valittu 
yritys tekee ilmoituksen asbestinpurkutyöstä ja 
ilmoitukseen liitetään asbestikartoitusdokument-
ti. 

Työn tilaajan, eli talon omistajan on hyvä tarkistaa 
työhön valitsemansa yrityksen oikeus tehdä 
asbestipurkutöitä purkutyöluparekisteristä: 
http://asbestipurkuluparekisteri.ahtp.fi/. 

Miten asbestipurkutyö katolle tehdään?

Oheisesta Eliittikatot Oy:n kuvasarjasta näkyy 
käytännössä, miten asbestipurkutyö etenee. 
Asbestipurkutyötä ei tule tehdä missään tapauk-
sessa itse. Lain edellytyksenä on, että purkavalla 
yrityksellä on vaadittava purkutyölupa ja purkua 
tekevät henkilöt ovat pätevöityneet ja rekisteris-
sä. Laiminlyömällä asbestipurkutyön pahimmassa 
tapauksessa saastuttaa oman kotinsa ja pihaym-
päristönsä, myös tiedonantovastuukysymykset 
talokaupan yhteydessä on hyvä muistaa purku-
töitä suunnitellessa.

Asbestipurkutyötä ei tule tehdä missään 
tapauksessa itse, ellet ole ammattilainen. 
Lain edellytyksenä on, että purkavalla 
yrityksellä on vaadittava purkutyölupa
ja purkua tekevät henkilöt ovat päte-
vöityneet ja rekisterissä.

http://asbestipurkuluparekisteri.ahtp.fi/


Ns. Varttikate on tyypillinen asbestia sisältävä 
rakennusmateriaali. Asbestia on voitu lain mukaan 
käyttää rakentamisessa ennen vuotta 1993, jolloin 
sen uuskäyttö kiellettiin Suomessa.

Ennen varsinaisen purkutyön aloittamista 
valmistelevana työnä on tarpeellista suojata 
ympäröivä alue pressuilla. Tämä helpottaa 
jälkisiivousta.

Työntekijöiden putoamissuojaus hoidetaan 
pääsääntöisesti telineillä. 

Rakennusten purku- ja peruskorjaustöissä asbestin 
kanssa joudutaan tekemisiin tänäkin päivänä. 

Asbestipitoisista Varttikatoista saadaan nykyaikaisia 
pelti- tai tiilikattoja turvallisesti oikeilla 
menetelmillä.

Työmaalla, jolla puretaan asbestipitoista 
materiaalia, pitää olla asianmukainen varoitus.

Purkutyömaasta ja –menetelmästä on tehtävä 
ennakkoilmoitus aluehallintovirastoon. 

Asbestipurkutyön tekijöiden pitää olla suorittanut 
hyväksytty asbestipurkutyökoulutus ja heidät pitää 
olla todettu lääkärintarkastuksissa sopiviksi 
tekemään asbestipurkutyötä.

Purkutyössä on käytettävä asianmukaisia suojaimia 
ja pölynhallintalaitteita.



Katto- ja ulkoverhoustöissä asbestia sisältävä 
rakennusosa irrotetaan kokonaisena. 
Irrottamisvaiheessa syntyvä pöly poistetaan imurilla.

Imuri on koko purkutyön ajan purkukohteessa.

 Levyt otetaan katolta ehjänä alas ja niputetaan pakkaamista ja 
poiskuljetusta varten.
Toinen vaihtoehto on säkittää levyt katolla ja ottaa nosturilla suoraan 
jätelavalle.

Levyt voidaan pakata suursäkkiin tai aluskatteesta 
tehtyyn tiiviiseen pakettiin.

Asbestijätettä  sisältävä paketti on merkittävä 
asianmukaisella varoitusteipillä.

Pakkaukset siirretään nosturilla jätelavalle ja 
kuljetetaan jäteasemalle, joka ottaa vastaan 
asbestipitoista purkujätettä.



Ohjeet 
asbestikartoitukseen

Omatoiminen kartoitus

Omatoiminen kartoitus on mahdollista, jos talossa 
tehdään yksittäinen rajattuun kohteeseen oleva 
remontti, jossa yksittäisessä materiaalissa 
epäillään olevan asbestia. Kyseessä voi olla myös 
julkisivu tai katto.
• Omistaja voi selvittää materiaalin valmistajalta, 

sisältääkö kyseinen materiaali asbestia ja 
kirjoittaa tästä selvityksen. Selityksen täytyy 
olla täysin luotettava.

• Jos tietoa ei luotettavasti saatavilla, otetaan 
materiaalista pieni näyte ja lähetetään 
laboratorioon tutkittavaksi. 

Ohje näytteenotosta: 
http://www.ttl.fi/fi/palvelut/turvallisempi-
tyoymparisto/poly-hiukkas-ja-
kuituanalyysit/Documents/Asbestinaytteen_otta
minen_rakennusmateriaalista.pdf

Laboratoriosta saatava tulos on asbestikartoitus, 
johon liitetään sanallinen selitys omistajan 
tekemästä kartoituksesta. Asbestilaboratoriona 
toimii Työterveyslaitos ja yksityisiä tahoja. Kysy 
analyysin hinta etukäteen.

Asbestikartoitus yhteistyössä remonttiin valitun 
urakoitsijan kanssa

Kerro tarjouspyynnön yhteydessä, että kohteessa 
ei ole vielä tehty asbestikartoitusta remontoita-
vaan kohteeseen. Tarkistetaan purkutyölupa-
rekisteristä, että yrityksellä on asbestin purkulupa: 
http://asbestipurkuluparekisteri.ahtp.fi/

Tehdään asbestikartoitus toimijan kanssa, joka 
tekee asbestipurkutöitä

Pyydetään tarjous ensin asbestin kartoitustyöstä. 
Tarkistetaan purkutyöluparekisteristä, että 
yrityksellä on asbestin purkulupa: 
http://asbestipurkuluparekisteri.ahtp.fi/

Koko talon peruskorjaus

Käytetään asbestikartoituksessa puolueetonta 
urakoitsijasta riippumatonta tahoa. Kartoituksen 
perusteella voidaan suunnitella ja kilpailuttaa 
purkutyö.

Yli 20 etua jäsenkortilla

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

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

VERISURE 
Katso kesäkampanja 31.8.2016 
asti, alennus yhteensä 217 €.

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.

http://www.ttl.fi/fi/palvelut/turvallisempi-tyoymparisto/poly-hiukkas-ja-kuituanalyysit/Documents/Asbestinaytteen_ottaminen_rakennusmateriaalista.pdf
http://asbestipurkuluparekisteri.ahtp.fi/
http://asbestipurkuluparekisteri.ahtp.fi/
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/hameenlaaturemontti
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/rtv
http://www.omakotiliitto.fi/verisure
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/if
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/Naps
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/himberg
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/kotipuutarha


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

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

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.

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

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 %.

http://www.omakotiliitto.fi/node/2729
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/sisailmahuolto
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/eke
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/radonfix
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/cramo
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/rantasipi
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/sunenergia


Tykkää Omakotiliitosta! Seuraa Twitterissä!

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

Omakotiristikko seuraavassa 

jäsenkirjeessä! Edellisen ristikon 

oikein ratkaisseiden kesken 

arvoimme kolme Omakotiliitto-

aiheista tuotetta. Arpaonni 

suosi jäseniämme Espoosta, 

Vantaalta ja Loimaalta.

UUTTA! 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 toimistoassis-
tentti Anne Honkaselta, puhelin (09) 6803 
7150. 

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

UUTTA! 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

MUISTA MYÖS MAKSUTON 
ASIANTUNTIJANEUVONTA! 

NEUVONTANUMERO 010  80130

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

