
MITÄ SAISI OLLA? 

Koko asunnon seinien pintaremontti  3000 pistettä Kahden tunnin kotisiivous 1200 pistettä 

Asuinhuoneen pintaremontti 1000 pistettä Kolmen tunnin kotisiivous 1800 pistettä 

Yhden seinän pintaremontti 500 pistettä Neljän tunnin kotisiivous 2400 pistettä 

 

KODIN SIIVOUS 
TARVIKKEET 

OMATOIMISIIN REMONTTEIHIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mikäli irtaimiston määrä poikkeaa huomattavasti ko. 
asuntotyypin tavanomaisesta määrästä, on piste- 

hinta taulukon hintaa korkeampi (asuntotyyppikoh- 

tainen pistehinta + 2000 pistettä tai 100€ jokaiselta 

lisätunnilta). 
 

Asukas tyhjentää huoneet ja tarvittaessa muuttaa 

remontin ajaksi itse hankkimaansa evakkoasun- 

toon. Tarkemmat ohjeet palveluisännöitsijältä. 

Katso tarkemmat tiedot osoitteesta vts.fi, 

kirjoita hakukenttään muuttoetu. 

 
 

VTS KODIT • PISTEET KOTIIN® VTS KODIT • PISTEET KOTIIN®
 

 
 
 
45,05 euron arvoinen etuseteli, 1000 pistettä 

joka käy maksuvälineenä Ikeassa, 

Lielahden ja Nekalan 
K-Raudoissa sekä Kalevan ja 

Lielahden Powereissa. 

 

ETUSETELI 

Astianpesukoneen asennus 

sis. turvakaukalo 

(1. käynti veloitukseton) 

Veloitukseton 

palvelu 

Pyykinpesukoneen asennus 1000 pistettä 

Kuivausrummun asennus 1000 pistettä 

Pesutornin asennus 

(pesukone ja kuivausrumpu) 1500 pistettä 

Vanhan laitteen kuljetus 

kierrätettäväksi 1000 pistettä 

Lisätyöt 1500 pistettä 

/tunti 

KODINKONEIDEN 
ASENNUSPALVELUT 

ASUNNON SISUSTUS JA KALUSTUS, 
SISÄLTÄÄ ASENNUKSEN 

 

Yhden huoneen sälekaihtimet 

Tupakeittiön sälekaihtimet 

 

1000 pistettä 

1500 pistettä 

Yhden huoneen rullaverhot 

Tupakeittiön rullaverhot 

1000 pistettä 

1500 pistettä 

Parvekelasituksien aurinkoverhot 2500–5000 pistettä 

Liukuovet  

Liukuoven jakopuite 

Yksittäinen vaatekaapin ovi 

alkaen 2500 pistettä 

500 pistettä 

1500 pistettä 

Kaappi eteiseen 

0-3 hyllyä + vaatetanko 

0-3 hyllyä + 1 kori 

0-3 hyllyä + 2 koria 

0-3 hyllyä + 3 koria 

Sisältää paikoilleen asennuksen. 

Mikäli tilataan vain kaappi, 

ei liukuovia, niin mittaus- ja 

asennuskäynnistä 

veloitetaan 1000 pistettä. 

 
2500 pistettä 

3000 pistettä 

3500 pistettä 

4000 pistettä 

Keittiön kaappeihin uudet ovet, 

uudet etulevyt vetolaatikoihin ja 

uusi työtaso 

 

 
8000 pistettä 

Keittiön välitilan levy 1 seinään 

Keittiön välitilan levy 2 seinään 

3000 pistettä 

4000 pistettä 

Keittiön työpöydän led-valaisin 

kahdella pistorasialla 

 
1500 pistettä 

Wc:n tai kylpyhuoneen 

led-kattovalaisin 

 
1000 pistettä 

Auringonsuojakalvo ikkunaan 

tai parvekelasiin 

 
700 pistettä / m2

 

Suihkuseinä ja verhokisko 

kylpyhuoneeseen. 

 
3200 pistettä 

 

ASENNETTAVAT 
TURVAVARUSTEET 

 

Ovisilmä, 16 mm 

Oven turvaketju 

Ovisilmä ja turvaketju 

 

1000 pistettä 

 
1000 pistettä 

 
1200 pistettä 

 

KODIN TURVALAITTEET 

Palovaroitin 

Housegard SA4015 Optinen 

Sammutuspeite 120 cm x 180 cm 

Nestesammutin, 
Gloria SDPHE6 6L 

 
100 pistettä 

 
100 pistettä 

 
 

1000 pistettä 

 

SISÄISEN VAIHDON MUUTTOETU 

1H+keittiö 

• auto, kuljettaja ja muuttomies 

• 10 kpl muuttolaatikoita ja 

pakkausmateriaalit 

4000 pistettä 

2H+keittiö 

• auto, kuljettaja ja 

2 muuttomiestä 

• 20 kpl muuttolaatikoita ja 

pakkausmateriaalit 

5000 pistettä 

3H+keittiö 

• auto, kuljettaja ja 

2 muuttomiestä 

• 30 kpl muuttolaatikoita ja 

pakkausmateriaalit 

6000 pistettä 

 
4H+keittiö 

• auto, kuljettaja ja 

3 muuttomiestä 

• 40 kpl muuttolaatikoita ja 
pakkausmateriaalit 

 
8000 pistettä 

 

VTS-KODEILTA TILATUT REMONTIT 
SISÄLTÄEN TYÖN JA TARVIKKEET 

Koko asunnon seinien pintaremontti 5000 pistettä 

Asuinhuoneen seinien pintaremontti 2000 pistettä 

Asuinhuoneen 

yhden seinän pintaremontti 

 
1000 pistettä 

Lattiaremontti / yksiö tai kaksio 

Lattiaremontti / kolmio tai isompi 

Lattiaremontti / yksi huone 

7500 pistettä 

9500 pistettä 
4000 pistettä 

 


