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• Paloturvallisuusviikko 26.11.-1.12.2016
Huolehtimalla läheisesi paloturvallisuudesta ET MENETÄ MITÄÄN.

• Palovaroitintietoa
Mitä kaikkea palovaroittimen hankinnassa, sen sijoittamisessa ja 
huollossa tulee ottaa huomioon.

• Vakuutusyhtiö varoittaa: älä polta puuta 
terassilla

• Yli 20 etua jäsenkortilla
Alennuksia & neuvontaa



Paloturvallisuusviikko 
26.11. – 1.12.2016

KIPINÄ KÄNNYKKÄÄN

Kätevä Kipinä-sovellus muistuttaa sinua palovaroittimen testaami-
sesta joka kuukausi. Kipinän avulla voit myös tarkistaa, että kodin 
paloturvallisuuden perusasiat ovat kunnossa. Lataa kipinä ilmaiseksi 
puhelimesi kauppapaikasta.

Näistä asioista huolehtimalla ehkäiset 
kodin tulipaloja tehokkaasti

• Älä säilytä lieden lähettyvillä mitään 
syttyvää.

• Älä jätä ruokaa liedelle 
valmistumaan ilman valvontaa.

• Älä jätä tiski- tai pyykkikonetta 
päälle ilman valvontaa.

• Puhdista kodin sähkölaitteet pölystä 
säännöllisesti, myös sähkölaitteiden 
taustat.

• Älä kuivata vaatteita löylyhuoneessa 
tai säilytä tavaraa kiukaan läheisyy-
dessä.

• Huolehdi, että tulentekovälineet 
ovat lasten ulottumattomissa.

• Polta elävää tulta, kuten takkaa tai 
kynttilöitä, vain valvotusti.

• Älä tupakoi sisätiloissa.
• Huolehdi tulisijojen säännöllisestä 

nuohouksesta.

Tulipalot aiheuttavat vuosittain merkittäviä omaisuus- ja henkilövahinkoja, vaikka tulipalojen 
ennaltaehkäisy on helppoa. Huolehtimalla läheisesi paloturvallisuudesta ET MENETÄ MITÄÄN. 

Paloturvallisuusviikko on koko Suomen vuosittainen teemaviikko, jonka tavoitteena on parantaa 
kaikkien paloturvallisuutta ja paloturvallisuustaitoja herättämällä keskustelua paloturvallisuudesta. 

Joka päivä kahdeksassa 
kodissa syttyy tulipalo. 
Ennaltaehkäisy on pieni 
vaiva – ja sinun vastuullasi. 

TEE OMA PALOHARJOITUS

Paloturvallisuusviikko haastaa kaikki kodit toteuttamaan paloharjoituksen. 
Kaikkien Oman paloharjoituksen 31.12.2016 mennessä suorittaneiden 
kesken arvotaan LähiTapiolan myöntämä 2000 euron rahapalkinto. 
Rekisteröi oman kotisi paloharjoitus: www.paloturvallisuusviikko.fi

http://www.paloturvallisuusviikko.fi/


Palovaroitintietoa

1. OPTINEN VAI IONISOIVA PALOVAROITIN?

Palovaroittimet voidaan jaotella optisiin ja 
ionisoiviin varoittimiin sen perusteella, miten 
ne havaitsevat savua. Optinen palovaroitin 
havaitsee savussa olevat hiukkaset. Ionisoiva 
varoitin puolestaan havaitsee savun ilman 
sähkönjohtavuuden perusteella. Ionisoiva 
palovaroitin sopii kohteisiin, jossa palo voi syt-
tyä nopeasti leimahtaen. Optinen palovaroitin 
on puolestaan herkempi havaitsemaan myös 
kyteviä paloja, kuten sähkölaitteista johtuvia. 

Lisäksi on erilaisia lämpöpalovaroittimia ja 
häkävaroittimia, jotka eivät varoita savusta, 
mutta niitä voi käyttää lisäturvana.

2. SARJAANKYTKETTY JA VALVOTTU 

PALOVAROITIN VAI EI?

Sarjaankytketyt palovaroittimet kommunikoivat 
keskenään. Tämä tarkoittaa sitä, että jos yksi 
palovaroitin havaitsee savua, kaikki kodin palo-
varoittimet alkavat hälyttää samanaikaisesti. 
Tästä on hyötyä erityisesti tilanteissa, joissa palo 
saa alkunsa esimerkiksi alakerrassa asukkaiden 
itse ollessa nukkumassa yläkerrassa.

Moni palo saa alkunsa myös silloin, kun ketään 
ei ole kotona. Hälytyskeskuksen valvontaan 
kytketyt palovaroittimet ilmoittavat savusta 
suoraan hälytyskeskuspäivystäjälle, joka pystyy 
todentamaan palon ja välittämään tiedon 
palokunnalle, vaikka et olisi itse kotona.

3. KUINKA MONTA PALOVAROITINTA 

KOTONA PITÄÄ OLLA?

Kodin jokaisen kerroksen alkavaa 60 neliömetriä 
kohden tulee olla vähintään yksi palovaroitin. 
Lisäksi jokaiseen makuuhuoneeseen ja poistu-
misreitin varrelle suositellaan palovaroitinta. 
Erityisesti monikerroksiseen asuntoon kannattaa 
hankkia sarjaankytketyt palovaroittimet, jotka 
kaikki hälyttävät, kun yksikin varoitin havaitsee 
savua.

Palovaroitinta suositellaan muihinkin yöpymis-
käytössä oleviin tiloihin kuin kotiin tai mökille, 
kuten esimerkiksi asuntovaunuihin ja veneisiin.

4. MIHIN PALOVAROITIN TULEE SIJOITTAA?

Palovaroitin kannattaa asentaa kattoon 
vähintään puolen metrin päähän nurkista. Näin 

Viime vuonna Suomessa sattuneissa asuinrakennusten tulipaloissa noin joka kolmannessa tapauksessa ei 
ollut lainkaan palovaroitinta ja joka kuudennella kerralla palovaroitin ei toiminut. Palovaroitin on halpa 
henkivakuutus, sillä tulipalotilanteessa elämä voi olla kiinni sekunneista. Lue vinkit mitä kaikkea 
palovaroittimen hankinnassa, sen sijoittamisessa ja huollossa tulee ottaa huomioon.

Kodin jokaisen kerroksen alkavaa 
60 neliömetriä kohden tulee olla 
vähintään yksi palovaroitin. 
Palovaroitin olisi hyvä löytyä 
jokaisesta makuuhuoneesta. 



on myös hyvä imuroida pölyt pois noin kerran 
vuodessa. Varoittimen pinnan voi pyyhkiä 
kostealla liinalla. Kovin likainen varoitin saat-
taa hälyttää useammin ilman syytä. Palovaroi-
tin on syytä vaihtaa kokonaan uuteen 8-10 
vuoden välein.

7. KUKA VASTAA KODIN 

PALOVAROITTIMISTA?

Palovaroittimien hankinnasta ja kunnosta 
vastaa asukas. Vuokra-asunnoissa palovaroit-
timista vastaa asunnon vuokralainen, ei 
omistaja.

Lähteet: Verisure Oy, SPEK, Pelastusopisto

Jos harkitset hälytysjärjestelmän hankki-
mista kotiisi, Omakotiliiton jäsene-
nä saat 100 euron alennuksen
Verisuren hälytysjärjestelmästä.
Lue lisää: Verisure.fi/omakotiliitto 

savu pääsee varoittimeen esteettä. Varoitinta ei 
kannata sijoittaa keittiöön lähelle liettä, jottei 
hälytin reagoi turhaan. Myöskään lähelle 
ilmanvaihtokanavaa tai ilmalämpöpumppua 
varoitinta ei suositella asennettavan. 

5. HUOLEHDI PARISTOJEN VAIHDOSTA

Paristolla toimivien palovaroittimien paristot 
tulee vaihtaa normaalisti vuoden välein. 
Markkinoilla on myös 5 tai 10 vuoden paristoilla 
toimivia palovaroittimia. Tämä ei kuitenkaan 
tarkoita sitä, että paristot varmasti kestävät niin 
kauan. Olosuhteista riippuen esimerkiksi 10 
vuoden paristo saattaa todellisuudessa kestää 
vain 5-6 vuotta, joten varoittimen toiminta 
kannattaa tarkistaa jo aiemmin. Jos kodissa on 
valvottu palovaroitinjärjestelmä, saat 
ilmoituksen, kun paristot tulee vaihtaa.

6. HUOLLA JA TESTAA PALOVAROITIN

Jos sinulla ei ole valvottua palovaroitinta, testaa 
palovaroitin kuukausittain ja etenkin, jos olet 
ollut lomalla. Testaus tehdään painamalla 
laitteessa olevaa testinappia. Palovaroittimesta

Älä polta puuta terassilla

Ulkotulet luovat tunnelmaa pimeisiin iltoihin, mutta tulien 
turvallisuuden suhteen kannattaa olla tarkkana. Erityisesti 
muodikkaat tulikorit voivat johtaa vaaratilanteisiin, jos niissä 
poltetaan puuta terassilla tai parvekkeella.

Vaikka ulkokäyttöön tarkoitettu tulikori olisi itsessään 
turvallinen, korista voi lentää ympäristöön hehkuvia kekäleitä, 
jos siinä polttaa puuta. Erityisesti puisten terassien alustat 
kuivine lehtineen ovat otollisia tulipalon syttymispaikkoja. Tämä 
terassin alla piileskelevä ”kuiva ruuti” syttyy helposti, kun se 
saa seuraukseen hehkuvan kekäleen.

– Hehkuvaa hiiltä päätyy erittäin helposti tulikorin alla olevan 
suojapellin ulkopuolelle. Puisen terassin lisäksi riskipaikkoja 
ovat parvekkeet, räystäiden alustat ja seinien vierustat, joissa 
kipinä voi pahimmillaan aiheuttaa nopeasti leviävän tulipalon. 
Siksi klapeja ei yksiselitteisesti kannata polttaa parvekkeella tai

Sammuta ulkotulet, kun menet nukkumaan.

https://www.verisure.fi/omakotiliitto


terassilla, rakennusvahinkojen päällikkö Marko Kaappola Ifistä sanoo.

Myös folioastioissa poltettavien ulkotulien kanssa kannattaa olla tarkkana. Ulkotulet keventyvät 
steariinin palaessa, jolloin tuuli voi kuljettaa ulkotulen vaaralliseen paikkaan. 

– Jokin aika sitten sattui tapaus, jossa ulkotuli soitti perheen ovikelloa. Tuuli oli kuljettanut roihun 
talon seinään kiinni, ja ulkotuli sytytti seinän palamaan. Ovikellon katkaisin meni oikosulkuun sulaes-
saan, minkä seurauksena ovikello alkoi soida. Perhe sai näin varoituksen tulipalosta, ja palo saatiin 
sammutettua ennen kuin suurempia vahinkoja ehti syntyä. 

Tänä vuonna kaksi Ifin asiakasta on joutunut vakavaan tulipaloon, jonka todennäköinen syttymissyy 
on ollut ulkotuli. Lisäksi tänä vuonna on syntynyt kourallinen pienempiä ulkotulien aiheuttamia 
palovahinkoja. Ulkotulien aiheuttamat tulipalot keskittyvät tyypillisesti vuoden pimeimpään aikaan.

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

VERISURE 

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

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.

IF
Vakuutuksista alennusta. Jo 
yhdellä vakuutuksella etuja 
ja säästöä.

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

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.

Yli 20 etua jäsenkortilla

Polta ulkotulia turvallisesti

• Ulkotulia kannattaa polttaa palamattomassa astiassa tai telineessä, joka ei lähde tuulen mukaan. 
Kaupoissa on myytävänä myös ulkotulialustoja, jotka pysyvät tukevasti paikoillaan. 

• Tulipalon sattuessa kotivakuutuksen korvausta voidaan pienentää, jos ulkotulta on poltettu ilman 
palamatonta alustaa.

• Älä polta ulkotulia tai puuta parvekkeella, kuistilla tai terassilla. Parvekkeella syttyy keittiön ja 
saunan jälkeen eniten tulipaloja. Polta parvekkeella tavallista kynttilää tai tuikkua tukevan lyhdyn 
sisällä.

• Steariinipohjaiset ulkotulet pitää sammuttaa tukahduttamalla, ei vedellä. Vesi saa tulen 
roihahtamaan. Muistuta lapsia, että tulella ei saa leikkiä. Keinokuituiset ulkoiluvaatteet syttyvät 
herkästi ja palavat nopeasti.

• Sammuta ulkotulet, kun menet nukkumaan.

Lisätietoja: Mari Huotari, viestintäpäällikkö, If, puh. 050 424 0067, mari.huotari@if.fi

http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/SUORAA
http://www.omakotiliitto.fi/verisure
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/eke
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/hameenlaaturemontti
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/if
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/kotipuutarha
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/synsam
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/sisailmahuolto
https://www.if.fi/web/fi/henkiloasiakkaat/vakuutuksemme/kotivakuutus_omakotitalo/pages/esittely.aspx
mailto:mari.huotari@if.fi


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

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

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, Kevätpuutarha, 
Lähiruoka&Luomu, Sisusta!

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

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.

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.

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

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!

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

ST1
Omakotiliiton jäsenkortti on käyttövalmis St1:n käteisalen-
nuskortti. Alennus on asemakohtainen 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.

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

http://www.omakotiliitto.fi/node/2729
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/lakimiespalvelut
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/TallinkSilja
http://www.kevatmessut.fi/
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/binja
http://www.omakotiliitto.fi/jasenetu/jasenetuja/risteilyt
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/enervent
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/radonfix
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/rtv
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/PKS
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/nordicgreenenergy
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/benders
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/sunenergia


Maksutonta neuvontaa! NEUVONTANUMERO 010  80130

HUOM! MUUTTUNUT VIIKONPÄIVÄ: 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. 

LAKINEUVONTAA
• Maanantaisin

klo 13-19
• Tiistaisin

klo 17-19
• Keskiviikkoisin

klo 13-16 ja 
klo 17-19

MUISTA MYÖS: 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.

Seuraavan kerran 
maaliskuussa 2017!

ENERGIANEUVONTAA
ennalta määrättyinä 
perjantaipäivinä
klo 17-19.

Seuraavaksi: 18.11., 
16.12., 20.1.

Neuvojat ja tarkat 
neuvonta-ajat näet 

Omakotiliiton 
kotisivuilta!

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 Keravalta, Husulasta
ja Lappeenrannasta.

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

