
vuoto- ja kosteushälytin

Vuosittain tapahtuu arviolta lähes 60.000 kpl vuotovahinkoja. 

Vakuutusyhtiöt maksavat osan kuluista, noin 38.000 tapauksessa.

Vesivuoto aiheuttaa aina suuria lisäkuluja sekä rahanmenetystä

ja vaivaa myös kiinteistön omistajalle, asukkaalle ja isännöitsijälle.     

Nyt tähän isoon riskiin ja suureen ongelmaan, 

joka voi aiheuttaa jopa vakavan terveysuhkan, 

on helppo ja edullinen ratkaisu. 

    

TIETOA VESIVUODOISTA JA 1PRO VUOTO- JA KOSTEUSHÄLYTTIMESTÄ 

RISKIKOHTEET:

Vahinkovakuutus-

yhtiöiden 

hyväksymä

 

Astianpesukoneet

Lavuaarin poistoputket

Lämminvesivaraajat

Vesimittaristot

Vesiputkistot

Viemäriputkistot

Pumppaamot

Sade- ja jätevesikaivot

Kaukolämpövaihtimet

yms.
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Ole ennaltaviisas

ja hanki kohteisiin

joissa on vuotoriski.

HANKI HETI !



1.150 VUOTOTAPAUSTA TAPAHTUU JOKA VIIKKO. LUE TÄMÄ JA YLLÄTYT  

Vuosittain kiinteistöissä tapahtuu arviolta noin 60.000 vuotovahinkoa. Tämä tarkoittaa 
1.150 viikossa, 165 päivässä ja 7 vuotoa joka tunti, joten kohta voi olla Sinun vuorosi?

Vakuutusyhtiöt korvaavat noin 38.000 vahingosta kulut osittain tai kokonaan. Mutta yli 
20.000 vakuutusehtojen ulkopuolisissa tapauksissa omistaja/asukas maksaa kaikki kulut.
 

Vakuutusyhtiöiden maksama vuosittainen korvausumma lähentelee jo 200 miljoonaa euroa. 
Arviolta jopa 150 miljoonaa euroa jää maksettavaksi omistajille tai asukkaille, vaivan lisäksi. 

 
Vesivahingot aiheuttavat joka viikko 6 milj. euron vahingot. Lisäksi vakuutusyhtiöiden ja  
isännöitsijöiden organisaatio- ja työkulut, sekä taloyhtiöiden/omistajien/asukkaiden lisätyöt.

Lisäksi yhteiskunta joutuu korvaamaan homeesta ja huonosta sisäilmasta aiheutuneet 
terveyshaitat sekä elinikäiset allergiasairastumiset, joiden kustannukset ovat valtavia.

Vuotovahingot kasvavat noin +20-25% vuosivauhdilla ja tahti vain kiihtyy, kun astianpesu-
koneet sekä muoviset keittiön viemäri- ja vesiputkien huonot muoviliitokset lisääntyvät.  

Kerrostaloissa vesivuoto voi maksaa kymmeniä tai jopa satoja tuhansia euroja. Kaikista 
talojen vahingoista jopa 65% on vesivahinkoja, joka on noin 60% kokonaiskorvauksista. 

Tilastollisesti vesivuoto tapahtuu joskus jokaiselle. 
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VESIVUOTO VOI TULLA TODELLA KALLIIKSI OMISTAJALLE TAI ASUKKAALLE    

Tiesitkö, että laajakaan kiinteistö- tai kotivakuutus ei korvaa hitaasti ja salakavalasti tapah-
tuneita vuoto- ja kosteusvahinkoja, eikä välinpitämättömyydestä aiheutuneita vahinkoja. 

Jos vuokralainen aiheuttaa huolimattomuudellaan vesivuodon, jää kustannus yleensä 
omistajan maksettavaksi, mikäli vuokralainen ei kykene maksamaan näitä isoja kuluja.
 

Usein korvauksen vähäisyys yllättää. Vuotuinen ikävähennys kiinteistövakuutuksen sisus-
tan rakenteissa on yleensä -3% - 8% ja kotivakuutuksen laitteissa jopa -25% vuosittain. 

 Vesivahinko voi sekoittaa asukkaan, omistajan, isännöitsijän ja taloyhtiön henkilöiden 
elämän usein jopa moneksi kuukaudeksi, aiheuttaen valtavasti lisätyötä ja harmia.   

 
Asunnosta joudutaan usein muuttamaan pois. Tilapäisasunto, muutto, asunnon purku- ja 
kuivatus, LVI- ja muiden remonttimiesten hankinta vie paljon aikaa ja aiheuttaa kuluja.  

Mikäli vesivahinko on vakavampi, menee kuivaamisessa ja korjaamisessa usein 1-3 
kuukautta. Suuremmissa useamman asunnon vuodoissa korjaus voi viedä 6-8 kuukautta.    
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SUOMESSA ON YHTEENSÄ YLI 3.000 000 VESIVUOTOJEN RISKIKOHDETTA

Suomessa on yhteensä noin 2.768 000 asuntoa ja 499.000 kesämökkiä, sekä noin 
350.000 yrityksien käytössä olevaa tilaa, joissa on suuri riski vesivuodolle. 

Suomessa on yli 3.000 000 kohdetta, joissa on riski vesivuotoon ja siksi tarvitaan vuoto- 
ja kosteushälytin. Vesivuoto on tavalla tai toisella koskettanut jo yli 500.000 ihmistä.  

Suomessa rakennetaan joka vuosi noin 36.000 - 40.000 uutta asuntoa. Asuntojen perus-
korjauksia ja remontteja tehdään lähes kaksinkertainen määrä.  

Suomessa on 1.219 000 kerrostalosuntoa, joissa asuu 44% väestöstä. Yhdessä asunnossa
tapahtunut vesivuoto voi aiheuttaa vahinkoa useita kerroksia alaspäin ja muihin asuntoihin.

Omakotitaloissa asuu noin 40% Suomalaisista. Taloja on yhteensä noin 1.112 000. 
Näissä tapahtuu paljon keittiön ja muiden tilojen vesivahinkoja, sekä ulkoa sisälle vuotoja.   

 
Suomessa on 382.000 rivitaloa, joissa tapahtuu paljon vesivahinkoja, jotka vaikuttavat 
usein myös naapurin elämään tai koko taloyhtiöön, lisämaksujen muodossa.    

Kesämökkejä on Suomessa 499.000 ja ne ovat entistä teknisempiä, jolloin myös mökin 
sisätiloissa on usein suurempi vesivuodon vaara. Myös mökin puurakenteet lisäävät riskiä.    

Vesivahinko voi pysäyttää yrityksen toiminnan jopa useiksi kuukausiksi. Suomessa on noin
350.000 yrityksien käytössä olevaa tilaa, joiden keittiöissä tai teknisissä tiloissa on riski.    
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SALAKAVALA VUOTO VOI NOPEASTI AIHEUTTAA VAARALLISTA HOMETTA 

60.000 VUOTOTAPAUSTA VUODESSA AIHEUTTAA SUURIA RISKEJÄ SAIRASTUA VAKAVASTI LOPPUELÄMÄKSI.

Yksi suurimpia kotitalouksissa, sekä yrityksissä vuotovahinkoja aiheuttavista laitteista on astianpesukone ja sen ikään-
tyneet putket, jotka alkavat vuotamaan. Myös tiski- tai pesualtaan tulo- ja likavesiputkiston vuodot, lämminvesivaraajan 
vuodot, päävesisulku- ja vesimittarivuodot, tai vesikiertoisen lattialämmityksen jakotukki ovat usein salakavalan sekä vai-
keasti huomattavan vuodon aiheuttajia. 

Vesivahinko on tapahtunut tai tapahtuu tilastollisesti suurimmalle osaa suomalaisista elämänsä aikana.

 
  

 

SALAKAVALAN KEITTIÖSSÄ TAPAHTUNEEN VESIVAHINGON AIHEUTTAMISTA HOMEONGELMISTA 

VOI TULLA VAKAVIA JA PYSYVIÄ TERVEYDELLISIÄ ONGELMIA.  VASTUU SAIRAUKSISTA VOI 

SIIRTYÄ JOPA KIINTEISTÖN OMISTAJALLE.

On lähes mahdotonta tietää, ettei piilossa oleva astianpesu-
koneen painevesiputkisto, poistovesiletku liitoksineen tai 
pesu- ja tiskialtaan putkisto vuoda salakavalasti kaapin 
sisälle, tai alle ja sieltä edelleen parketin alle. Usein näissä 
keittiössä tapahtuvissa vahingoissa vuoto on jatkunut
pitkään, aiheuttaen hometta tai muita pahoja tuhoja.

Vaarallinen home- ja itiökasvusto voi kasvaa jo muu-
tamassa viikossa, leviten sitten nopeasti ympärillä oleviin 
rakenteisiin, kuten seiniin ja lattioiden runkorakenteisiin ja
eristeisiin. Sieltä ne leviävät huoneistoon ja ilmanvaihtoon.

Jatkuva altistuminen homeelle aiheuttaa sairauksia ja 
voi laukaista loppuelämäksi vakavan astman tai allergian. 
Lapset ja vanhukset ovat suurin riskiryhmä, koska he 
ovat herkkiä tai oleskelevat paljon sisällä.

Pahimmassa tapauksessa vastuu hometalossa sairastumisesta voi tulla kiinteistön omistajalle.   

 

Astianpesukoneen ja sen putkiston, tai allaskaapin putkiston vuoto voi aiheuttaa vaarallista homekasvua. 

HOMETTA HOMETTA

HOMETTA HOMETTA
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NUMERAALISTA TIETOA VAKUUTUSYHTIÖIDEN KORVAAMISTA VESIVUODOISTA 

Suurimpia riskikohteita kotona tai yrityksessä ovat astian-
pesukoneen tekniset vikahäiriöt, sen tulo- ja likavesijohto-
jen sekä viemäriliitosten vuodot.

Myös keittiön pesualtaiden ja niiden putkistojen vesi- ja 
viemärivuodot ovat todella yleisiä. Nämä vuotavat keski- 

määrin kerran tai kaksi 10 vuoden aikana. 

   

 

Yksi suurimpia kotitalouksissa ja yrityksissä vuotovahinkoja aiheuttavista 
laitteista on astianpesukone ja sen ikääntyneet letkut. Näistä aiheutuu 
noin 200 vuotoa, joka viikko. Myös tiski- tai pesualtaan putkisto, lämmin-
vesivaraaja, päävesimittari ja sen sulku tai vesikiertoisen lattialämmityksen 
jakotukki ovat usein salakavalan ja vaikeasti huomattavan vuodon aiheut-
tajia. Myös nämä muut laitteet aiheuttavat satoja vuotoja joka viikko. 

Lähes jokaisella on ystävä tuttavapiirissä, jolle on tapahtunut astian-
pesukoneen aiheuttama vesivahinko. Lisää vuodosta kärsineitä ihmisiä 
tulee jatkuvasti, koska vuodot kasvavat noin +25% vuosivauhdilla.

 
Tässä on FK:n (Vakuutusyhtiön keskus-
liiton) tutkimuksia yli 2200:sta kohteesta, 
kuinka paljon vahinkoja on tapahtunut ja
kuinka paljon niitä korvataan vuosittain. 

   

 

Joka viikko noin 200 astian-
pesukonetta aiheuttaa 

vesivuodon tai vahingon.

FK/Finanssialan Keskusliitto (Vakuutusyhtiöiden keskusliitto)

FK/Finanssialan Keskusliitto (Vakuutusyhtiöiden keskusliitto)
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Koti

Yritys  

Tapahtuneet ja korvatut
tapaukset kpl vuosittain

FK/Finanssialan Keskusliitto (Vakuutusyhtiöiden keskusliitto)

2210 kpl tutkitun kohteen vahinkojakauma

Vuotovahinkojen raken-
nustyyppi jakautuma   



NUMERAALISTA TIETOA VAKUUTUSYHTIÖIDEN KORVAAMISTA VESIVUODOISTA 
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Koti

Yritys  

Korvatut vuoto-
vahingot  € vuosittain

Korvatut vuotovahingot  € vuosittain

Näiden lisäksi tapahtuu lähes sama määrä pieniä vuotoja, joita ei korvata tai ilmoiteta vakuutusyhtiölle.  

FK/Finanssialan Keskusliitto (Vakuutusyhtiöiden keskusliitto)

Palo

Vuoto  

Murto  

Huomioitavaa on, että tulipaloissa mukaan lasketaan myös isot tehdas-, 
tuotantohalli-, varastohalli-, navetta-, kauppa- ja yrityksien myyntitilojen
ja varastotilojen tulipalot, sekä myös muita suuria korvaus-
kustannuksia aiheuttavia tulipaloja.

Vuotovahingot ja niiden korvakset taas koostuvat 
useista pienemmistä vahingoista.  

FK/Finanssialan Keskusliitto (Vakuutusyhtiöiden keskusliitto)



Murto  

Tässä on FK:n (Vakuutusyhtiön 
keskusliiton) tutkimuksia ja sel-
vityksiä. Tilastot kertovat kuinka 
paljon ja minkälaisia vahinkoja 
oli tapahtunut näissä tutkituissa 
kohteissa sekä kuinka paljon 
niistä korvataan vuosittain. 

   

 

Tutkimuksessa oli yhteensä 420 kpl kohteita

Tutkimuksessa oli yhteensä 983 kpl kohteita
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NUMERAALISTA TIETOA VAKUUTUSYHTIÖIDEN KORVAAMISTA VESIVUODOISTA 
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Tässä on FK:n (Vakuutusyhtiön 
keskusliiton) tutkimuksia ja sel-
vityksiä. Tilastot kertovat kuinka 
paljon ja minkälaisia vahinkoja 
oli tapahtunut näissä tutkituissa 
kohteissa sekä kuinka paljon 
niistä korvataan vuosittain. 

   

 

FK/Finanssialan Keskusliitto (Vakuutusyhtiöiden keskusliitto)

FK/Finanssialan Keskusliitto (Vakuutusyhtiöiden keskusliitto)

NUMERAALISTA TIETOA VAKUUTUSYHTIÖIDEN KORVAAMISTA VESIVUODOISTA 



VESIVUOTO SEKOITTAA PERHEEN TAI YRITYKSEN ELÄMÄN 2-4 KK AJAKSI 

Usein vesivahingon takia asunto tai yritystila 
on jopa 2-3 kuukauden ajan poissa käytöstä. 
Vuotovesien poisto, poismuutto, purkaminen, 
kuivatus, homeenesto, uudelleen rakentaminen, 
maalaaminen, takaisinmuutto jne. Kaikkien näi-
den remonttiin liittyvien asioiden hoitaminen on  

valtava työurakka jokaiselle osallisille. 

   

 

Tiesitkö, että lähes aina vesivuodon tai kosteusvahingon aiheut-
tama kiinteistön korjaus kestää useita viikkoja, hankalissa vuoto-
tapauksissa jopa useita kuukausia. Remonttiporukan löytäminen, 
asukkaiden poismuutto, huonekalujen ja tavaroiden siirto, kaapis-
tojen/ seinien/ lattioiden purkaminen, vuodon kuivatus, homeen-
eston levitys, rakennustarvikkeiden hankinta ja rakentajien etsintä,
kaiken uudelleen rakentaminen ja takaisin muutto yms.. kestää 
usein vähintään 5-6 viikkoa, monesti vielä huomattavasti kauemmin.

Huomioi, että tänä aikana Sinä perheinesi, tai yrityksesi ja henkilö-
kuntasi joudutte muuttamaan pois ja etsimään tilapäisen asunnon 
tai liiketilan, tai asumaan keskellä kuivatuskoneiden meteliä ja 
remonttimiesten työntekoa.  

Lähes jokaisella meistä on lähipiirissään tuttu, jolla on ollut jossain 
elämänsä vaiheessa vesi- tai kosteusvahinko. 

Salakavalat pitkään kestäneet vuoto- ja kosteusvahingot ovat ny-
kyään todella yleisiä. Monessa tapauksessa asuttava talo voi jopa
menettää arvoaan. Vesivahinkojen korjaaminen on lähes aina erit-
täin työlästä, kallista ja paljon aikaa vievää. 

Pahin tilanne on silloin, kun astianpesukoneen, lavuaarin poisto-
putki tms. on vuotanut useita kuukausia talon runkorakenteisiin, 
seiniin, välipohjaan ja parketin alle tai eristeisiin tehden rakenteisiin 
todella pahoja kosteus- sekä homevaurioita. Huomioi, että astian-
pesukoneen letkut pitää vaihtaa niiden vanhetessa (suositus 5-8 
vuotta), tai korvausvastuu voi jäädä omistajalle mikäli todetaan, 
että huolimattomuus aiheutti vuodon. 

Tapauksissa, joissa kiinteistön asukkaat ovat sairastelleet jatku-
vasti, on usein syynä piilossa oleva kosteuden tai homeen aiheut-
tama vaarallinen homeitiöstö. Päiväkoteja ja rakennuksia on jou-
duttu jopa purkamaan rakenteisiin levinneen homeen takia.
Monen terveys on heikentynyt pitkän ajan homeitiöaltistuksen joh-
dosta, josta on puhjennut loppuelämän kestävä astma. Jotkut asuk-
kaat ovat saaneet myös pahoja allergioita. 

Jokainen varmasti ymmärtää, ettei ole mitään järkeä ottaa tätä riskiä. 
Nyt siis kannattaa olla ennalta viisas. 

Tee nyt heti oikea päätös ja hanki 1PRO vuoto- ja 
kosteushälytin asuntosi riskikohteisiin - jo tänään!

  Voit valita, kumpi viihtyy 
kotonasi tai yrityksessäsi.

Sinä vai remonttimiehet?

Vältä tämä ikävä kokemus. 
Vuoto- ja kosteusvahinko voi 
sekoittaa perheesi tai yrityksesi
päivärutiinit todella pitkäksi aikaa.
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ASTIANPESUKONEEN JA ALTAAN PUTKISTO ON YLEISIN VUODON SYY 

Viemäri/kaivo ylitulvinta. 
Syyssateiden ja kevättulvien 
aikaan kunnallisen jäteveden 
poiston viemäriverkkoon voi 
tulla pumppuvika tai ylitulvin-
taa. Mikäli alueella on olemas-
sa riski pohjaveden nousuun, 
asenna sensori myös kaivoon.  

 

  
  

Lämminvesivaraaja.
Lämminvesivaraajaan tai putkistoon voi tul-
la vesivuoto. Pahimmillaan vuoto on kestä-
nyt useita kuukausia nostaen vesilaskun pil-
viin. Usein vuotoa ei huomaa helposti, koska 
varaaja on piilotettu kaapistoon tai kytketty 
viemäröitynä tekniseen tilaan.
  

 

  
  

Vesimittarivuoto on katastrofi.
Mikäli talon vesijohdon nousuputkeen tai 
sen jälkeen asennettuun vesimittariin tulee
vuoto, on todellinen katastrofi lähellä. Usein
samassa tilassa on myös sähkökeskus, läm-
mityksen ohjaus, puhelinkeskus sekä muut 
tekniset laitteet, jotka voivat rikkoutua. 

 

  
  

Kaukolämpöjärjestelmä.
Jos kaukolämmön vaihtimeen tulee vuoto, 
voi kiinteistön tekniseen huoneeseen tulla 
hetkessä valtava määrä tulikuumaa vettä 
kovalla paineella. Huomioi mitä vahinkoa 
ja vaaraa höyryävänä roiskuva vesi voi 
tehdä teknisen tilan sähkölaitteille. 

 

  
  

Akvaario, vesisänky... 
Akvaarion tai vesisängyn tiivis-
tyksen pettäessä vesivuotohäly-
tin hälyttää ja antaa näin turvaa 
kaloille tai akvaariossa kasvate-
tuille rakkaille vesieläimille. Hä-
lytintä voidaan käyttää myös ve-
sisängyssä. 

 

  
  

Tuhoisimpien vesivahinkojen aiheuttaja on 
astianpesukoneeseen tullut toimintahäiriö. 
Tällöin pesukone voi ottaa liikaa vettä si-
sään, veden poistojärjestelmä voi olla tuk-
keutunut tai koneeseen tullut tekninen vika 
voi aiheuttaa ylitulvimisen. Usein myös tulo- 
ja poistovesiletkut voivat alkaa vuotaa. Vuo-
tokohta voi olla myös tuloveden paineletku, 
josta tulee huoneistoon vettä valtavasti.  
 

    

 

  
  

Keittiössä astianpesukoneen alla. Salakavala vuoto vesi- ja viemäri-
putkissa allaskaapin sisällä.

Viemärien vuodot todella yleisiä. 

Ehkä yleisin vesivahinkojen aiheuttaja
on keittiön kaapiston sisällä tapahtunut 
vesijohdon, hanan, pesualtaan poisto-
putkiston tai astianpesukoneen liitännän 
vuotaminen kaapiston sisälle tai sen alle.
Lähes aina vuoto tapahtuu vaivihkaa.
Vesi valuu kaapin rungon alle ja sieltä 
edelleen seinien sekä parketin väliin.

    

 

  
  

Kiinteistöjen viemärien likaveden poisto-
putkien kulkupaikoissa sekä teknisissä 
tiloissa viemäriputkisto alkaa salakava-
lasti vuotamaan. Pahimmissa tapauksis-
sa likavedet voivat vuotaa monta kerros-
ta alaspäin. Mikä pahinta, jätevesi sekä
lämpö aiheuttavat nopeasti leviävän home-
kasvuston, joka leviää pian talon raken-
teisiin. Sen poistaminen on aina vaikeaa.   

    

 

  
  

Jätevesi- ja öljysäiliöt. 
Mikäli kiinteistön öljy- tai jätevesi-
säiliö vuotaa, voi tapahtua vaka-
via ja vaikeasti korjattavia vahin-
koja. Huomioi, että voit käyttää 
vuotohälytintä myös jätevesisäili-
ön tai erilaisten nestepinnan nou-
sun info/hälytysjärjestelmänä.   

 

  
  

Vesikiertoinen lattia-
lämmitys ja patterit. 
  Kiinteistössä oleva lattialämmi-
tyksen jako- ja säätöyksikkö tai
patterilinjan päälinja aiheuttaa 
vuotaessaan todella pahoja va-
hinkoja kun vesi valuu parketin 
alle laajalle alueelle.

    

 

  
  

Kotona,  yrityksessä ja mökillä on useita kohteita, joissa on jatkuva riski suurimittaiseen vesivahinkoon. Näiden alla 
esiteltävien kohteiden lisäksi kosteus- ja vuotohälytintä voidaan käyttää myös nk. kokoomakaivoissa, joissa viemäri-
putket tai sadevesikaivot yhdistyvät. Sateen tai tukoksen takia ne voivat alkaa tulvia sisälle kiinteistöön. Usein myös
maan pohja- tai tulvavesi voi nousta liian korkealle. Tiesitkö että, vakuutus ei yleensä korvaa huoneiston ulkopuolelta 
tulleen veden aiheuttamia vahinkoja.  

  
  

Näissä kohteissa Sinulla on jatkuvasti suuri riski vesivahinkoon.

1. 1.

HOMETTAHOMETTAHOMETTA

RISKI RISKI
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ASTIANPESUKONEEN VUOTO VOI TUHOTA SINUN JA NAAPURIESI ASUNNON  

Mieti, miltä tuntuisi, jos kuvien vesivuodot olisivat tapahtunut Sinun kotonasi tai yrityksessäsi.
           

  
  

Astiapesukoneen vuotovahingon korjaaminen on työlästä ja hidasta. Aikaa kuluu kuukausia.

Huhti

Maalis

Helmi
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HANKINTAKUSTANNUS ALLE 1€ /KK. LAITE ALKAA USEIN JOPA TUOTTAMAAN   

Ei ole yhtään syytä. Ei mitään järkeä. On jopa sulaa hulluutta, 
omistaa- tai asua asunnossa tai toimia yrityksessä, jossa ei 
ole palovaroitinta tai vuotohälytintä. Varsinkin kun 1PRO
vuotohälytin maksaa vain jopa 0,41€ - 0,82€ kuukaudessa.

Tulipalosta usein selviää savuvahingoilla, jolloin pesu- ja 
uusintamaalaus riittää. Tämä vie aikaa päiviä tai reilun viikon.

Vesivuodoissa joudutaan kuitenkin lähes aina 
purkamaan keittiö, lattiat ja usein myös osa 
seinistä, joiden kuivatus ja desinfiointi sekä 
uudelleenrakentaminen vie yleensä 2-3 kk. 

Tämä aika pitää olla ”evakossa”.
 

1PRO vuoto- ja kosteushälytin maksaa vain Svh. 49€. 
Kiinteistöön tai taloyhtiöön hankittuna kustannus on siis vain 0,82€ 
kuukaudessa 5 vuoden kuoletusajalla ja jos käytetään 10 vuoden 
kuoletusaikaa hankintakustannus on vain 0,41€ kuukaudessa.

Mutta, usein vakuutusyhtiöt antavat -5% -10% alennuksen koti- 
ja myös kiinteistövakuutuksesta ja silloin 1PRO vuotohälyttimen 
hankintakustannus on maksettu jopa puolessa vuodessa tai 
maksimi kahdessa vuodessa. Sen jälkeen laite alkaa tuotta-
maan joka vuosi isoja säästöjä.

Asennuksen yhteydessä suositetaan 1PRO vuoto- ja riski-
kohteiden tarkistusta, jossa alan ammattilainen tarkistaa 
esimerkiksi keittiöstä jopa 27 eri yksityiskohtaa kartoittaen 
kaikki riskit.

Koska monet vakuutusyhtiöt antavat maksu- tai muita etuja, 
ja jotkut vakuutusyhtiöt jopa myös alennuksia taloyhtiön 
kiinteistövakuutuksessa sekä asukkaan kotivakuutuksesta, 
näin laite maksaa itsensä takaisin jopa ensimmäisenä han-
kintavuonna. Huomioi, että 1PRO vuoto- ja kosteushälytin 
lisää taloyhtiössä asumisen turvallisuutta. 

Nyt jos koskaan kannattaa pysähtyä miettimään ja 
tehdä viisas päätös. Tee riskikartoitus ja laske 
kuinka paljon voit säästää rahaa ja vaivaa.
Hanki yritykseen tai taloyhtiön jokaiseen 
asuntoon 1PRO vuoto- ja kosteushälytin. 

Tämä kannattaa tehdä tietysti jo ennen 
ensimmäistä isoa vesivahinkoa. 

1PRO vuoto- ja kosteushälytin turvaa asumisen sekä yrityksen liiketoiminnan. 
Laite maksaa usein itsensä takaisin säästyneinä vakuutusmaksuina.  

Svh. vain 

Sisältää Alv. 24% 
49€

Vahinkovakuutus-

yhtiöiden 

hyväksymä

 

Keittiön vuoto-, kosteus- 
ja riskikohteiden 27 kohtainen
kartoitus ja tarkastusraportti 

sekä laitteen asennus 
maksaa alkaen 70€.   

.
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KATSO KUINKA PALJON VOIT SÄÄSTÄÄ VAKUUTUSMAKSUISSA  

Vahinkovakuutus-

yhtiöiden 

hyväksymä

 

vuoto- ja kosteushälytin

1PRO vuoto- ja kosteushälyttimen hankintahinta on vain 
0,41€ - 0,82€ kuukaudessa, riippuen taloyhtiön tai asukkaan 
käyttämästä kuoletus- ja poistoajan laskentatavasta.

Koska 1PRO vuoto- ja kosteushälytin sekä turva- ja riskikartoitus 
ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä, valitsemia ja suosittelimia,
useat vakuutusyhtiöt antavat -5% tai jopa -10% alennuksen koti-
ja kiinteistövakuutuksesta. Näin laite maksaa itse itsensä nopeasti 
takaisin. Katso alla olevia esimerkkejä.

 
KIINTEISTÖVAKUUTUKSESTA VOI SÄÄSTÄÄ 10 VUODESSA 
2.500€ TAI JOPA 10.000€. Tyypillisesti noin 50 asunnon kerros-
talon kiinteistövakuutus maksaa 5.000€-10.000€ vuodessa, eli 
noin 100€-200€ per asunto. Tästä asuntokohtaisesti -5% alennus 
on 5€ vuosi ja -10% on 10€ säästöä vuosittain. 10 vuodessa sääs-
töä tulee kiinteistövakuutuksesta 50€ -100€ jokaiselle asukkaalle.

MYÖS KOTIVAKUUTUKSESTA VOI SÄÄSTÄÄ 10 VUODESSA 
75€ TAI JOPA 300€. Yleensä perheen laaja kotivakuutus maksaa 
150€-300€ vuodessa ja jos siitä saa -5% tai jopa -10% alennusta, 
kertyy säästöä 10 vuodessa 75€ tai jopa 300€ riippuen kotivakuu-
tuksen kokonaishinnasta ja vakuutusyhtiön alennuksesta.

    

 

 
KIINTEISTÖVAKUUTUKSESTA VOI SÄÄSTÄÄ 10 VUODESSA 
1.500€ TAI JOPA 3.000€. Tyypillisesti 6 asunnon rivitalon kiinteistö-
vakuutus maksaa noin 3.000€-5.000€ vuodessa, eli 500€-800€ 
per asunto. Tästä asuntokohtaisesti -5% alennus on 25€-40€ ja 
-10% on 50€-80€ säästöä vuosittain. 10 vuodessa säästöä 
kiinteistövakuutuksesta tulee 250€-800€ jokaiselle asukkaalle.

 

 
KIINTEISTÖVAKUUTUKSESTA VOI SÄÄSTÄÄ 10 VUODESSA 
1.500€ TAI JOPA 3.000€. Tyypillisesti noin 100m2 liiketilan kiin-
teistövakuutus on 600€-1.000€ vuodessa. Jos tästä yritys- tai liike-
tilan vakuutuksesta saa -5% alennuksen on vuosittainen säästö 
30€-50€. Jos alennus on -10% kertyy säästöä 60€-100€. 10 vuo-
dessa säästöä kertyy kiinteistövakuutuksesta 300€-1.000€/liiketila.

YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- JA KESKEYTYSVAKUUTUKSESSA
VOI SÄÄSTÄÄ TODELLA PALJON. Yleensä yrityksen liiketoimin-
nan keskeysvakuutus voi maksaa vuosittain jopa useita tuhansia. 
Mikäli vakuutusyhtiö antaa -5% tai -10% alennuksen kun liiketilat 
on suojattu sekä turva- ja riskikartoitettu, kertyy säästöjä paljon.

 
KIINTEISTÖVAKUUTUKSESTA VOI SÄÄSTÄÄ 10 VUODESSA 
350€-600€ TAI JOPA 1.200€. Tyypillisesti omakotitalon kiinteistö-
vakuutus maksaa 700€-1.200€ vuodessa. Tästä -5% alennus on
35€-60€ ja -10% alennus 70€-120€ säästöä vuosittain. Säästöä 
kiinteistövakuutuksesta tulee 5% alennuksella 10 vuodessa 
yhteensä 350€ - 600€ tai 10% alennuksella jopa 700€ -1.200€. 

MYÖS KOTIVAKUUTUKSESTA VOI SÄÄSTÄÄ 10 VUODESSA 
75€ TAI JOPA 300€. Yleensä perheen laaja kotivakuutus maksaa 
150€-300€ vuodessa ja jos siitä saa -5% tai jopa -10% alennusta, 
kertyy säästöä 10 vuodessa 75€ tai jopa 300€ riippuen kotivakuu-
tuksen kokonaishinnasta ja vakuutusyhtiön alennuksesta.

KERROSTALOT 

OMAKOTITALOT, MÖKIT  

RIVITALOT  

LIIKETILAT, YRITYSVAKUUTUS  

MYÖS KOTIVAKUUTUKSESTA VOI SÄÄSTÄÄ 10 VUODESSA 
75€ TAI JOPA 300€. Yleensä perheen laaja kotivakuutus maksaa 
150€-300€ vuodessa ja jos siitä saa -5% tai jopa -10% alennusta, 
kertyy säästöä 10 vuodessa 75€ tai jopa 300€ riippuen kotivakuu-
tuksen kokonaishinnasta ja vakuutusyhtiön alennuksesta..
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SUOMALAISTEN KEHITTÄMÄ. VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ  

Suomalaiset turva-alan ammattilaiset ovat ideoineet,
suunnitelleet ja kehittäneet markkinoiden laadukkaim-
man, monipuolisimman sekä teknisesti kehittyneimmän 
”asenna itse” vuoto- ja kosteushälyttimen.

1PRO vuoto- ja kosteushälytin on FK:n eli Vakuutus-
yhtiöiden Keskusliiton testaama, hyväksymä ja suo-
sittelema. Turva-alan ammattilaisten valitsema tuote.
Kiistatta alan paras tuote.  

Olemme kehittäneet 1PRO vuoto- ja kosteushälytintä usean turva-alan ammattilaisen kanssa jo monen vuoden ajan. 
Oy ONE-PRO Ab:n avainhenkilöillä on vuoto- ja kosteushälyttimistä, murto- ja palohälyttimistä sekä muista elektro-
nisista hälytin- ja turva-alan tuotteista yli 25 vuoden kokemus. 1PRO vuoto- ja kosteushälytintä on myyty kymmeniä 
tuhansia kappaleita Suomessa ja takuusuhde on vain 0,07% (takuuna takaisin tulleita laitteita).  

                                                       
1PRO vuoto- ja kosteushälyttimien valmistuttaja Oy ONE-PRO Ab maahantuo myös Euroopan johtavien turvalait-

 PARKMASTER- jateiden valmistajien tuotteita kuten: COBRA-ajoneuvohälyttimiä, META SYSTEM -hälyttimiä,
META-peruutustutkia, SPYBALL-moottoripyörähälyttimiä, 1PRO GPS/GSM -satelliittipaikannusjärjestelmiä, 1PRO 
GSM/GPS -hälytyksensiirtojärjestelmiä, SUNTEK aurinko- ja murtosuojakalvoja ajoneuvoihin ja kiinteistöihin. 
Lisäksi ONE-PRO-yhtiö toimii Suomessa maahantuojana maailmankuuluilla elektroniikkatuotteilla kuten KENWOOD, 
AKG, HARMAN KARDON, JBL, INFINITY, YURBUDS, BECKER, BURY, 1PRO sekä muilla tuotteilla.   

1PRO vuoto- ja kosteushälyttimen kehittämisessä on otettu huomioon kaikki erilaiset tarpeet, mitä yksityishenkilöillä 
on omakotitalo-, rivitalo-, kerrostaloasunnoissa ja kesämökeillä. Laitteen ominaisuuksissa on otettu huomioon myös 
yritysten sekä liikerakennuksien tarpeet. Siksi 1PRO vuoto- ja kosteushälytin sopii ”tee-se-itse” asennettavaksi oman 
sireenin paikallishälytyksellä, mutta sama laite voidaan yhdistää myös kiinteistön murtohälyttimeen tai hälytyksensiirto-
laitteistoon, tai tekniseen talovalvomolaitteistoon. Mikäli halutaan, 1PRO vuoto- ja kosteushälyttimeen voidaan yhdistää 
myös GSM -jatkohälytin, joka soittaa halutuille henkilöille, huoltoyhtiöön tai isännöitsijälle.

1PRO vuoto ja kosteushälyttimessä on paljon eri ominaisuuksia niitä tarvitsevalle. Laite on todella monipuo-
linen, mutta sen perustoimintainen asennus paristokäyttöisenä vie vain muutaman minuutin ja onnistuu helposti 
myös ”tee-se-itse” ihmiseltä ilman erikoisia työkaluja. Myös sähkö- tai turva-alan ammattilaiset arvostavat 1PRO 
vuoto- ja kosteushälyttimen toimintavarmuutta ja sen todella monipuolisia ominaisuuksia sekä liitäntämahdollisuuksia.  

    

  
  

Vahinkovakuutus-

yhtiöiden 

hyväksymä
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TEKNISTÄ TIETOA 1PRO VUOTO- JA KOSTEUSHÄLYTTIMEN OMINAISUUKSISTA 

Suuressa osaa suomalaisista asunnoista ja yrityksistä lattioiden runko- tai pintamateriaa-
lina on muovimatto tai puurakenteinen lattia. Lisäksi seinät ovat monesti kipsilevy- ja villa-
runkoisia, jotka vesivuodon sattuessa aiheuttavat todella suuria korjaus- ja työsuoritteita.

Siksi Suomen markkinoille tarvittiin laadukas, luotettava sekä monipuolinen, kaikenlaisiin 
kohteisiin helposti asennettava, mutta myös edullinen laitejärjestelmä.  
     

1PRO vuoto- ja kosteushälytin täyttää FK:n Vakuutusyhtiöiden keskusliiton 
vaatimukset. Siinä on hienoja ja nerokkaita teknisiä ratkaisuja. Tutustu.
     

1PRO vuoto- ja kosteushälyttimessä on todella monipuoliset ominaisuudet pienessä koossa. Laitteen peruskäyttöön 
asentaminen on helppoa sekä nopeaa ja se onnistuu lähes kaikilta. Peruskäytössä laite toimii kuin palovaroitin. 
Se hälyttää niin kauan kuin sensorissa on kosteutta. Jos pariston jännite alkaa laskea, antaa laite siitä äänimerkin 
hyvissä ajoin, samalla tavalla kuin palovaroitin. 

1PRO keskusyksikkö ja sensori ovat erillisiä. Tämä on ainoa oikea ratkaisu. Laitteen ainutlaatuinen ja nerokas 
sensori voidaan asentaa piiloon vuotokohtaan esimerkiksi astianpesukoneen tai allaskaapin putkiston alle, ja pieni 
keskusyksikkö on mahdollista laittaa turvalliseen paikkaan kaapiston etu- osaan tai sivuseinään, jolloin laitteen tes-
taus ja pariston vaihto on helppoa. Laite ei myöskään kastu vesivuodon aikana, vaan toimii aina niin kuin pitääkin.    

    

    

  
  

PIENI ERILLINEN KESKUSYKSIKKÖ. Laite on kooltaan kuin 
karkkiaski:  L 62mm x K 82mm x P 24mm. Tuote on CE- ja
vakuutusyhtiöiden hyväksymä ja suosittelema. Kaikki toimin-
not ovat selkeästi merkittynä. Helppo ja looginen käyttää. 

KESKUSYKSIKÖN JA SENSORIN KIINNITYS TARRALLA
TAI RUUVEILLA. Sarjassa on mukana molemmat. Asennuk-
sessa on helpointa käyttää pitävää kaksipuolista tarrateippiä.  

ASENNUS HELPPOA JA NOPEAA. LÄHES KUKA VAIN 
OSAA TEHDÄ SEN. Keskusyksikkö voidaan kiinnittää allas-
kaapin sisälle tai valvontakohteen läheisyyteen seinään.  

ASENNETAAN ALLASKAAPIN TAI KOHTEEN SEINÄÄN.
Turvallinen ja toimintavarma vesivuodossa, koska keskusyk-
sikkö ei ole vuotokohteessa. Tuote on yksinkertainen käyttää
ja sen paristot helppo vaihtaa, koska laite ei ole tiskikoneen
tai kaapiston alla.  
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MYÖS SENSORI VOIDAAN KIINNITTÄÄ TARROILLA. 
Kestävässä muovisessa sensorissa on valmiina 2 tai 3 kpl 
asennustarroja- ja ruuvinreikiä (2 kpl 20cm ja 3 kpl 40cm 
sensorissa). Kun sensori asennetaan vaakatasoon, on se 
helpointa tehdä tarroilla. Voidaan myös käyttää ruuveja.

JOHDON ASENNUS SENSORIIN ON TODELLA HELPPOA.
Sensori asennetaan haluttuun paikkaan jossa vesivuoto voi
tapahtua. Johdon molemmissa päissä on valmiiksi holkeilla 
kiinnitetyt piikkiliittimet, jotka lukitaan ruuvin alle.       

KESKUSYKSIKÖSSÄ ON MERKITTYNÄ SENSORIN JOH-
DOILLE OMA KIINNITYSPAIKKA. Myös sensorin johto on 
helppo asentaa keskusyksikköön. Johtojen napaisuudella ei 
ole väliä. Suojakannessa on ulostuloaukko kaikille johdoille.    

ASENNUS PERUSKÄYTÖSSÄ ON TODELLA HELPPOA.
VOIDAAN KÄYTTÄÄ MYÖS USEITA TUNNISTIMIA. Suu-
rin osa asennuksista tehdään näin. Mikäli tahdotaan käyttää
useita sensoreita, voidaan johdot yhdistää yhteen (max 3kpl)  
  

PARISTON ASENNUS JA VAIHTO ON HELPPOA. Laitteen 
paristopaikka on merkattu BATTERY tekstillä. Kannen avaus
ja uusi paristo tilalle. Pariston testaus ja vaihto on mahdollis-
ta suorittaa vaikka keskusyksikkö olisi asennettuna seinään.  

MUKANA 2 METRIÄ PITKÄ SENSORIN ASENNUSJOHTO.
Sensori voidaan piilottaa ja asentaa astianpesukoneen, allas-
kaapiston alle tai viemäri- ja vesiputkiston läheisyyteen sekä 
tekniseen tilaan lattialle. Jos sensori laitetaan ulos kokooma-
kaivoon, voidaan käyttää jopa 50 metrin pituista johtoa.     

Väitämme, että tämä laite on tuotesarjansa paras. Tutustu sen teknisiin ominaisuuksiin. 
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TODELLA HIENOT KYTKENTÄOMINAISUUDET. Laittees-
sa on sensorin liitännän lisäksi NO- ja NC- ulostulot hälytti-
melle, talotekniikalle tai GSM -yksikölle, sekä lisäsireenille tai 
hälytys/vilkkuvalolle. Laitteessa on 230V > 12V virransyöttö.
 

TESTIPAINIKE TESTAA LAITTEEN JA PARISTON. Paina-
malla TEST -painiketta, laite testaa keskusyksikön, sireenin,
pariston kunnon, releen toiminnon sekä hälytyksen siirron
hälyttimelle tai GSM -laitteelle. Tee testaus aika-ajoin.
  

SELKEÄ JA YKSINKERTAINEN KÄYTTÄÄ, JOPA ILMAN
KÄYTTÖOHJEISIIN TUTUSTUMISTA. Laitteen käytön suun-
nittelussa oli vaatimus, että kenen tahansa pitää pystyä käyt-
tämään laitetta, käyttöohjetta lukematta. Testeissä kaikki hen-
kilöt ymmärsivät, kuinka laite toimii ja miten sitä käytetään.  

LAITE VAROITTAA HYVISSÄ AJOIN JOS PARISTO ALKAA
TYHJENTYÄ. Laite toimii kuin palohälytin. Kun pariston vaih-
toaika lähestyy, alkaa laite antamaan PIP -äänimerkkejä silloin 
tällöin, hyvissä ajoin, muistuttaen pariston vaihdosta.   

TEHOKAS 90dB PIEZO SIREENI. Laitteen etuosassa on te-
hokas Piezo -sireeni, joka hälyttää niin kauan kuin sensorissa
on kosteutta tai vettä. Sireeni antaa aika-ajoin tapahtuvan 
”pip” merkkiäänen, 2-4 viikkoa ennen pariston tyhjenemistä.    

ON/OFF -KYTKIN. Keskusyksikön päälle- ja poiskytkentä on
helppoa. Tärkeää, että tapahtuneen vuotohälytyksen tai hei-
kon patterin ilmoituksen voi hiljentää tilapäisesti ja helposti, 
jottei laitetta tarvitse purkaa ja poistaa sen sisällä olevaa 
paristoa toisin kuin kilpailevilla laitteilla.  
 

Väitämme, että tämä laite on tuotesarjansa paras. Tutustu sen teknisiin ominaisuuksiin. 
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NEROKAS SEKÄ TOIMINTAVARMA VUOTOSENSORI,
SEKÄ KESKUSLAITE. Keskusyksikkö mittaa tunnistinsen-
sorin kahden metallipinnan piirin välissä tapahtuvaa matala-
jännitteistä sähköistä muutosta johon keskusyksikkö reagoi. 
Sensorin erikoismuovia oleva runko ja metallipinta eivät ha-
petu, eivätkä mene miksikään kosteissa tai likaisissa käyttö-
kohteissa. Se ei tee virhehälytyksiä, mutta reagoi pieneenkin 
vesimäärään. Nerokas laite ja sensori ovat mallisuojattuja.       

HYVIN TOIMIVA JA TURVALLINEN, KOSKA SENSORI MIT-
TAA KOKO AJAN LAAJALTA ALUEELTA. Laitteen mukana 
tulee 20 cm pitkä sensori ja mikäli halutaan käyttää isompaa, 
lisävarusteena on saatavissa myös 40 cm pitkä sensori. 
Mikäli halutaan, on mahdollista käyttää myös kuorittua sähkö-
johtoa joka voidaan laittaa kokoomakaivoon, säiliöön, lattialle 
tai eri tasoille jopa 50 metrin pituudelta.  

YKSITYISKOHTAINEN JA OPASTAVA ASENNUSOHJE. 
Todella hyvin tehty sekä kuvin varustettu asennus- ja 
käyttöohje, jossa kerrotaan selkein piirroskuvin kuinka 
laite asennetaan eri käyttökohteisiin. Jos kuluttajalla 
on kysyttävää, voi hän soittaa maahantuojan 
ONE-PRO -yhtiön 24/7 Help Desk:iin.

        

vuoto- ja kosteushälytin

Väitämme, että tämä laite on tuotesarjansa paras. Tutustu sen teknisiin ominaisuuksiin. 

Jokaisen keittiön astianpesu-

koneen sekä kaapiston alla 

pitäisi olla vuotohälytin !
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SAATAVANA MYÖS LANGATON META HOME -LÄHETIN JA GSM KESKUSYKSIKKÖ 

water leak alarm system 

1PRO vuoto- ja kosteushälytin voidaan yhdistää kiinteistön
murto- ja varashälyttimeen sekä talotekniikkaan.

Saatavana myös uusi, edullinen ja helposti itse asennettava 
META HOME GSM TELEMATICS SYSTEM -laitejärjestelmä, 
johon voidaan yhdistää langattomasti jopa 64 erilaista tun-
nistinta, kuten vuoto/kosteus, savu/palo/lämpö, murto yms.  

 
1PRO vuoto- ja kosteushälyttimeen voidaan yhdistää 
META GSM TELEMATICS SYSTEM -laitteen langaton 
lähetin, joka lähettää hälytystiedon keskusyksikölle, 
mikäli kohteessa tapahtuu vuoto. Laitteeseen voidaan
yhdistää myös langaton savu/palo/lämpötila tunnistin, 
joka tekee heti palohälytyksen paikallisesti sekä lähet-
tää hälytystiedon META serverille, josta tieto siirtyy heti 
SMS, @mail tai puheviestinä omistajan valitsemien hen-
kilöiden matkapuhelimiin ja sähköposteihin. Haluttaessa 
ilmoitus menee myös huoltomiehelle, isännöitsijälle ja 
vartiointiliikkeelle tai muille tahoille. Laitetta voidaan 
käyttää iOS, Android ja Windows älypuhelimilla tai 
tableteilla sekä tietokoneilla.

META HOME langaton vesivuotosensori ja -lähetin on 
edullinen ja sen Svh on vain 45€. Langaton optisesti
toimiva savu/palo/lämpöhälytin maksaa Svh 75€. 
Helposti itse asennettava 230V ja omalla vara-akulla 
toimiva hälytyksen lähetin ja vastaanotin GSM keskus-
yksikkö maksaa vain Svh 265€. Senosorit toimivat ’
paristolla noin 4-5 vuotta ja kun paristo tyhjenee, 
lähettää se tiedon kaikille henkilöille. Kysy lisää.  
 

 

 
Keskusyksikköön voidaan yhdistää langattomasti 
jopa 64 erilaista sensoria. Sisäänrakennettu GSM-
yksikkö lähettää heti tiedon halutuille ihmisille. 

 
Langaton vesivuotolähetin on
todella pieni. Se voidaan yhdis-
tää 1PRO vuoto- ja kosteus-
hälyttimeen.  

 
Langaton optinen 
savu/palo/lämpö tunnistin, 
jonka paristo kestää 4-5 vuotta.

Home GSM Telematics System 

Meta Home 

+
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VÄLTÄ KATASTROFI. TILAA 1PRO TURVATARKISTUS JA LAITEASENNUS - HETI !  

1PRO vuoto- ja kosteushälytin on FK:n, eli Vakuu-
tusyhtiöiden Keskusliiton testaama, hyväksymä ja 
suosittelema laite, samoin kuin 1PRO TARKISTUS- 
ja ASENNUSJÄRJESTELMÄ sekä RAPORTOINTI. 

1PRO VUOTOTARKISTUKSET- ja LAITEASENNUKSET
tehdään huolellisesti ja asiantuntemuksella valtuutet-
tujen 1PRO asennusyhtiöiden toimesta.   

1.  Astianpesukoneen poisto- ja tuloletkujen tarkistus

2.  Astianpesukoneen alatilan tarkistus ja kosteusmittaus

3.  Lavuaarin poisto- ja tuloputkien tarkistus

4.  Allaskaapin ja alatilan tarkistus ja kosteusmittaus

5.  1PRO vuoto- ja kosteushälyttimen asennus

6.  1PRO tarkastus- ja mittauspöytäkirjan tekeminen

7.  1PRO raportin korjausehdotusten ja huomautuksien 

     ilmoitus omistajalle, taloyhtiölle ja isännöitsijälle

8.  Vahinkotilanteen arviointi ja tulevien riskien minimointi  

   

KAIKISSA ASUINHUONEISTOISSA JA YRITYKSISSÄ 

ON TODELLA VIISASTA TEHDÄ:   

   

Monet vanhemmat astianpesukoneen letkut ja lavuaarin putkistot 
vuotavat usein huomaamatta astianpesukoneen tai kaapiston alle  
ja voivat aiheuttaa pahoja vesivahinkoja talon lattian sekä seinän
runkoihin. Usein tilassa alkaa kasvaa vaarallista homekasvustoa. 

Siksi on todella tärkeää tehdä huolellinen tarkistus ja kosteusmit-
taus sekä 1PRO vuoto- ja kosteushälyttimen asennus. Asunnon 
omistaja, vuokralainen tai yritys, sekä vakuutusyhtiöt ja taloyhtiöt 
haluavat minimoida kaikki riskit tekemällä tarkistuksen.  

Markkinoiden parhaalle vuotohälyttimelle on tehty oma 
1PRO tarkistus- ja asennusjärjestelmä, jossa tarkastukset ja
asennus tehdään alan ammattilaisten sekä vakuutusyhtiöiden
kehittämän järjestelmän ja tiukkojen vaatimusten mukaisesti. Jos 
kohteessa on vanha putkisto, aiempia tapahtuneita vuotoja tai 
muita riskejä, ilmoitetaan asiasta tilaajalle.

 

     

    

  
  

Valtuutettu 1PRO-asentaja tarkistaa huolellisesti mm. keittiön ja 
tekee tarkistuksen perusteella 1PRO TARKISTUSPÖYTÄKIRJAN. 
Samalla asentaja asentaa 1PRO vuoto- ja kosteushälyttimen.

Tarkistus, laite, asennus sekä raportti maksavat yleensä vain
105-130€  alv. 0%, riippuen paikkakunnasta, ajomatkasta, kohtee-
seen pääsemisestä, työn määrästä sekä siitä montako huoneistoa 
kiinteistössä on asennuksessa samalle asennuspäivälle.

Kokonaiskustannus 5 vuoden kuoletusajalla vain 1,75€ -2,16€
kuukaudessa per kohde. Tämän lisäksi monet vakuutusyhtiöt 
antavat maksuetuja kiinteistö- ja kotivakuutuksesta. Parhaassa 
tapauksessa hankintakustannus voi tällöin olla jopa 0€ / kk.

Kysy tarjousta paikalliselta 1PRO-edustajalta.   
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1PRO VUOTORISKIKOHTEIDEN TARKASTUS+RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄ 

Jokaisessa yli 5 vuotta vanhassa keittiössä kannattaa tehdä huolellinen 1PRO vuoto- ja 
kosteustarkistus riskien minimoimiseksi. Tämä 27 eri kohdan tarkastusraportti voidaan 
toimittaa isännöitsijälle ja vakuutusyhtiölle maksualennuksien saamiseksi.
   
     
Taloyhtiön ja kiinteistön omistajan kannattaa teettää asennus alan ammattilaisella. Tutustu alla olevaan 27 eri kohteen 
tarkastukseen ja huomaat kuinka yksityiskohtainen tarkastus on. Samalla asiantuntija asentaa 1PRO vuotohälyttimen.   

    

    

  
  

vuoto- ja kosteushälytin

Vahinkovakuutus-

yhtiöiden 

hyväksymä

 

1PRO TARKASTUSPÖYTÄKIRJA 

 
Turva-alan ammattilaisten suunnittelema ja kehittämä 
keittiön vuoto- sekä kosteusriskikohteiden tarkastus- 
ja raportointijärjestelmä + vuotohälyttimen asennus. 

teknisen tukkukaupan asiantuntijaMaahantuoja ja organisaattori:  Oy ONE-PRO Ab  Puutarhatie 20, 01300 Vantaa, Puhelin: (09) 231 500 50,  Meili: info@one-pro.fi   C
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TYYLIKÄS JA MYYVÄ INFORMATIIVINEN MYYNTIPAKKAUS 

1PRO vuoto- ja kosteushälytin on pakattu myyvään Suomenkieliseen Double Blister 
pakkaukseen, jossa on tietoa vesivuotojen riskeistä. Asennus- ja käyttöohje on hyvin
ja selkeästi kuvitettu, joka takaa sen, että lähes jokainen osaa asentaa laitteen halua-
maansa käyttökohteeseen. Lisää infoa saa www.vesivuoto.fi
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Laite toimii kuin palovaroitin, omalla 9V paristolla 

tai 230V>12V DC- jännitesyötöllä. Siinä on piezo-

sireeni sekä alhaisen pariston jännitteen varoitus. 

Myös liitäntä murtohälyttimelle. Helppo ja nopea 

”tee-se-itse” asennettava  , jopa ilman työkaluja.  

Katso lisää:  www.vesivuoto.fi  

   

Astianpesukone ja keittiön allaskaappi
Lavuaarin poistoputki ja viemäristö
Vesimittari, talon vesi- ja viemäriputkisto
Lämminvesivaraaja ja jätevesi- tai öljysäiliö
Sadevesijärjestelmän kokoomakaivo
Vesikiertoisen lattialämmityksen jako-
tukki ja kaukolämpölaitteiston putkistot
Muut kiinteistön vuoto- ja riskikohteet

Vuosittain tapahtuu lähes 60.000 vuoto-
vahinkoa, noin 1.150 viikossa, joten pian 
voi olla myös sinun vuorosi. 

Mieti, jos sinun kotonasi tai yrityksessäsi 
tapahtuisi vuotovahinko. Silloin joutuisit 
muuttamaan muualle useiksi viikoiksi 
remonttia pakoon. Tätä riskiä ei kannata 
ottaa. Ole siis ennaltaviisas ja hanki nyt
vakuutusyhtiöiden hyväksymä hälytin. 

Käyttökohteita:

vuoto- ja kosteushälytin

Vahinkovakuutus-

yhtiöiden 

hyväksymä

 

Vakuutusyhtiöt suositte-
levat sekä voivat antaa 
maksu- tai muita etuja.
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vuoto- ja kosteushälytin

TAKUU

VUOTTA

2

Lisävarusteena saatavana 40cm sensori.

Jännite.......................9V ja 12V DC jännite
Virrankulutus...0,20mA Standby, 60mA Hälytys
Pariston kesto..................................min. 2 vuotta
Hälytysrele..................NC/NO12V 500mA
Sireeni......................................................90dB
Mitat..................................................62x82x24

Vuoto- ja kosteushälytin on paristolla toimiva
itsenäinen hälytinlaite. Laite täyttää myös
ankarimmat ammattilaisvaatimukset, jos se
liitetään laajempaan kiinteistöturva- ja
hälytinjärjestelmään tai GSM-lähettimeen.

Tekniset tiedot:

 On / Off-kytkin
 Vuoto- ja kosteustunnistin 20cm, lisäv. 40cm
 Helppo pariston vaihto
 Pariston vaihdon muistutus
 Helppo asentaa ja käyttää
 Testauspainike
 9V paristo ja 12V DC käyttömahdollisuus
 Ulostulot esim. GSM tai robottipuhelimelle
 Sisäänrakennettu tehokas sireeni
 2 vuoden takuu

Asennus- ja käyttöohje

VESIVAHINGOT OVAT TODELLA HANKALIA

VESIVAHINKO VOI AIHEUTTAA TERVEYDELLISIÄ HAITTOJA 

VAKUUTUSYHTIÖT SUOSITTELEVAT  

TODELLA HELPPO JA NOPEA ASENTAA        

Kosteus- ja vesivahingot tuottavat lähes aina suuria vahinkoja, kustannuksia 
sekä todella paljon harmia kiinteistön omistajalle ja asukkaille. Usein myös 
kiinteistön arvo saattaa laskea vesivahingon seurauksena. Vahingon kuivat-
tamiseen ja korjaamiseen voi kulua jopa useita viikkoja tai kuukausia.  

Pahimmillaan salakavala vuoto aiheuttaa home- ja kosteusvaurioita, joista voi 
aiheutua vakavia terveydellisiä ongelmia. Home- ja itiökasvusto kasvaa jo muu-
tamassa viikossa huoneistoon aiheuttaen huonovointisuutta, allergiaa ja astmaa  
jopa pysyviä sairauksia. Asunnon omistajalle jää usein vastuu sairastumisista.

 

Vesivuoto ja kosteusvauriot aiheuttavat suuria kustannuksia asunnon omistajalle
sekä vakuutusyhtiöille. Vakuutusyhtiöt, taloyhtiöt sekä alan ammattilaiset suosittelevat 
vuoto- ja kosteushälyttimen käyttöä. Huomioi, että jotkut vakuutusyhtiöt antavat maksu-
etuja vakuutusmaksuista. Taloyhtiöissä vuotohälytin kannattaa asentaa aina jokaiseen 
asuntoon. Hankintakustannus on vain alle 1€ per/kk  5 vuoden kuoletusajalla.

 1PRO vuoto- ja kosteushälytin on tee-se-itse asennettava, eikä sen asennus vaadi 
työkaluja. Laitteen mukana tulee yksityiskohtainen asennusohje. Keskusyksikkö ja 
tunnistin kiinnittyy kaksipuolisella teipillä tai ruuveilla. Hälytin on turvallinen ja toimii 
matalajännitteisellä 9 V:n paristolla tai 12 V:n virtasyötöllä. Se toimii kuin palovaroitin. 

 

Ole ennaltaviisas

ja hanki kohteisiin

joissa on vuotoriski.

HANKI HETI !
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Katso lisää:  
www.vesivuoto.fi  
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teknisen tukkukaupan asiantuntija

Vahinkovakuutus-

yhtiöiden 

hyväksymä

 

Vakuutusyhtiöt suositte-
levat sekä voivat antaa 
maksu- tai muita etuja.
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TYYLIKÄS JA MYYVÄ INFORMATIIVINEN MYYNTIPAKKAUS 

ONE-PRO yhtiön taustajoukoilla on noin 25 vuoden kokemus ajoneuvojen sekä 
kiinteistön turvallisuustuotteiden ja muiden elektronisten tuotteiden maahan-
tuonnista. Olemme useilla tuotteilla markkinajohtaja. 

Oy ONE-PRO Ab on perustettu vuonna 2004 muutamien johtavien turvallisuus-, ajoneuvo- ja kotielekt-
roniikkavalmistajien toivomuksesta maahantuomaan ja markkinoimaan heidän tuotteitaan Suomessa.

Oy ONE-PRO Ab maahantuo tunnettuja ja johtavia tuotemerkkejä, kuten: 1PRO, AKG, BECKER, BURY, 
COBRA, GOLD CRUISE, HARMAN KARDON, INFINITY, JBL, JVC, KENWOOD, META SYSTEM, 
META HOME GSM, META TRAK GPS-GSM, NEEDIT, PSVT, SENA, SPYBALL, SUNTEK, UNDER 
ARMOUR ja YURBUDS. 

Asiakkaitamme ovat maamme suurimmat tukkuliikkeet, kauppaketjujen keskusliikkeet, puhelinoperaattorit, 
autoliikkeet ja automaahantuojat, autoalan kunnostus- ja asennusliikkeet, moottoripyöräliikkeet ja -maahan-
tuojat, elektroniikkaliikkeet, hifi- ja audioalan liikkeet, LVI- ja sähköurakointiliikkeet, rakennusyhtiöt, urheilu-
liikkeet, venealan liikkeet,  varaosa- ja tarvikeliikkeet sekä lastentarvikeliikkeet. 
Teemme läheistä yhteistyötä vakuutusyhtiöiden ja turva-alan yritysten kanssa. 

Toimitilamme, yhteensä 1.300m2, sijaitsevat Tikkurilassa, Vantaalla. 

Vuonna 2015 liikevaihtomme oli 5.468 348€,  ja se kasvoi +63% vuodesta 2014   

Liiketoiminnan tulos oli vuonna 2015 oli  +314.473€, ja se kasvoi +197% vuodesta 2014

Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 8.569 185€ ja se kasvoi +59,3% vuodesta 2015

Liiketoiminnan voitto ja tulos vuonna 2016 oli  +757.452€ ja se kasvoi +141% 

Vuoden 2017 arvioitu liikevaihtomme tulee kasvamaan yli +100% ja jopa +130-140% ollen 

noin 18.000 000€ - 20.000 000€, sillä uudet hienot NEEDIT, META TRAK, META HOME,

SENA ja JVC-edustukset nostavat paljon liikevaihtoamme.

 

 

teknisen tukkukaupan asiantuntija

Meta�HomeMeta�Trak

LUOTETTAVAN ONE-PRO YHTIÖN TUNNUSLUKUJA:

Luotettava maahantuoja 

ja yhteistyökumppani.



KATSO KUVIA, JA MIETI, JOS TÄMÄ TAPAHTUISI KOTONASI TAI YRITYKSESSÄSI .
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

TUTUSTU KAIKKIIN ETUIHIN 

JA SÄÄSTÖIHIN, JOITA 1PRO 

VUOTOHÄLYTIN TUO. MYÖS 

TEKNISIIN HIENOUKSIIN.

1PRO vuoto- ja kosteushälytin on hankintahinnaltaan todella edullinen. Laitteen Svh. 
kaikkine asennuksessa tarvittavineen on vain 49€. Näin 5 vuoden kuoletusajalla lasket-
tuna kustannus on 0,82€ kuukaudessa ja 10 vuoden kuoletusajalla 0,41€ kuukaudessa.   

Suurin osa vakuutusyhtiöistä antaa maksu- ja omavastuuetuja asennettuasi kiinteistöön 
1PRO vuoto- ja kosteushälyttimen. Näin tämä pieni investointi maksaa itsensä takaisin 
nopeasti ja alkaa jopa tuottamaan rahaa. Kaiken lisäksi asumisturvallisuutesi lisääntyy. 

1PRO vuoto- ja kosteushälytin on todella helppo asentaa. Osaavalta se vie 10-15 minuuttia.
Laite on suunniteltu tee-se-itse asennettavaksi, jopa ilman työkaluja. Taloyhtiöiden ja yritys-
ten kannattaa tilata turvatarkastus ja asennustyö turva-alan ammattilaiselta. 
 
1PRO vuoto- ja kosteushälytin CE -testattu ja se on FK Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton hyväk-
symä ja suosittama. Laite on turvallinen, eikä siitä voi saada asennettaessa tai käytössä
sähköiskua, koska se toimii 9V paristolla tai 12V:n ulkoisella virtalähteellä.  
 
Vuodon tapahtuessa 1PRO vuoto- ja kosteushälytin hälyttää 90 dB Piezo-sireenin avulla. 
Ääni herättää asukkaat ja ympäristön. Sireenin ääni kuuluu rappuun, jolloin se varoittaa 
myös talon muita asukkaita. Laite voidaan yhdistää myös lisäsireeniin tai vilkkuvaloon.

1PRO vuotohälytin on mahdollista liittää murtohälyttimeen, talotekniikan hälytyslaitteis-
toon tai omaan GSM-hälytyksen siirtojärjestelmään, jolloin hälytystieto saadaan siirrettyä 
heti eteenpäin mm. asukkaille, omistajille, huoltoyhtiöön, vartiointiliikkeeseen tai isännöitsijälle.   

Yhteen keskusyksikköön voidaan liittää useita tunnistimia, jotka voivat sijaita astiapesu-
koneen-, tiskiallaskaapin-, pesukoneen-, vesivaraajan-, vesimittarin- tai vesikiertoisen lattia-
lämmityksen jakotukin alla. Tunnistimen voi asentaa myös kokoomakaivoon tulvan varalle.  

Ainutlaatuinen sensori on kulumaton ja erittäin toimintavarma. Sen kiinnittäminen valvot-
tavaan kohteeseen on helppoa ja asennus on mahdollista tehdä kohteeseen kuin kohteeseen. 
Erillinen keskusyksikkö voidaan sijoittaa näkyville tai helposti käytettävään paikkaan.

 

Mahtavat ominaisuudet kuten: toimintojen testauspainike, pariston kunnon testaus, pariston 
vaihtotarpeen muistutus sireenillä, on/off kytkin, erillisen hälytyksen ulosotto, lisäsireenin tai 
vilkkuvalon lisääminen, 12V virtasyöttö 230V muuntajalta, jolloin paristoa ei tarvitse vaihtaa.

 

1PRO vuoto- ja kosteushälytin voi säästää kymmenien tai jopa satojen tuhansien eurojen 
vahingot. Laite turvaa häiriöttömän asumisen, säästää paljolta harmilta sekä turvaa kiin-
teistön todella pienellä investoinnilla, mahdollisista terveysriskeistä puhumattakaan.
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10 JÄRKISYYTÄ 1PRO VUOTO- JA KOSTEUSHÄLYTTIMEN HANKKIMISEKSI 

Suositushinta vain

 Alv 24%49€  

www.vesivuoto.fi  
  

Puh.       (09) 231 500 50
Fax.       (09) 231 500 99
@mail:   info@one-pro.fi
               www.one-pro.fi

Oy ONE-PRO Ab
Puutarhatie 20, 
01300 Vantaa (Tikkurila)
Finland

teknisen tukkukaupan asiantuntija

Kysy tarjousta isoista eristä. 

Keittiön vuoto-, kosteus- 
ja riskikohteiden 27 kohtainen
kartoitus ja tarkastusraportti 

sekä laitteen asennus 
maksaa alkaen 70€.   
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