
ARVONNAN EHDOT 
 

Osallistu kilpailuun ja voita 21 500 €:n arvoinen mökki. Kampanjan aikana arvotaan yksi Vieskatalo-mökki* kaikkien 

kilpailuun osallistujien kesken.  

 
*Pintavalmis mökki. Ei sisällä rahtia, kalusteita eikä perustuksia. Kts. kohta 11. 
 

1. Järjestäjä 

Vieskan Elementti Oy, Elementintie 8, 85200 Alavieska 

 

2. Ehtojen hyväksyminen 

Ehdot tulee lukea huolellisesti. Kilpailuun osallistuminen tarkoittaa sitä, että ehdot on hyväksytty. 

 

3. Osallistumisoikeus 

Osallistumisoikeus on kaikilla Suomessa asuvilla luonnollisilla henkilöillä. Vieskan Elementti Oy:n tai muiden kilpailun 

tuottamiseen osallistuneiden organisaatioiden työntekijät eivät voi osallistua kilpailuun. 

 

4. Osallistumisaika 

Kilpailuun voi osallistua 10.2 - 31.12.2017 välisenä aikana. Palkinto arvotaan 2.1.2018. 

 

5. Osallistumisohjeet 

Kilpailuun osallistutaan täyttämällä kilpailulomake. Kilpailulomakkeen voi täyttää Vieskatalon verkkosivuilla, 

osoitteessa http://www.vieskatalo.fi/vieska-mokin-arvonta/ tai Vieskatalon markkinointitilaisuuksissa. Yksi henkilö voi 

osallistua arvontaan vain yhden kerran. Mikäli kilpailulomakkeen täyttää useita kertoja, voittomahdollisuudet eivät kasva.  

 

6. Palkinnot ja niiden arvonta 

Kilpailun voittajalle ilmoitetaan voitosta heti arvonnan suorittamisen jälkeen. Mikäli voittajaa ei tavoiteta, eli hän ei ole 

kykeneväinen ilmoittamaan palkinnon vastaanottamisesta kahden (2) päivän kuluessa arvontapäivästä, arvotaan uusi 

voittaja. Palkinto on noudettava Vieskan Elementti Oy:n toimipisteestä Alavieskasta kuuden (6) kuukauden kuluessa 

voittoilmoituksesta, muutoin arvontaan uusi voittaja. 

 

7. Palkintoihin liittyvät rajoitteet ja voittajien vastuut 

Palkinto on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuksi tavaraksi. 

 

8. Järjestäjän vastuu 

Vieskan Elementti Oy vastaa lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta näissä säännöissä mainitusta palkinnosta. Palkinnon 

voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen (mm. rahtikustannukset) tai käyttämiseen tai kilpailuun 

osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa kilpailun järjestäjän ja yhteistyökumppanit kaikesta 

vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. 

Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän ja yhteistyökumppanit myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään 

käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka 

väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus 

ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei 

ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. 

 

9. Sääntöjen hyväksyminen ja muutosoikeus 

Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Vieskan 

Elementti Oy pidättää oikeuden sääntömuutoksiin tarpeen vaatiessa ilman eri ilmoitusta. 

 

10. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen suoramarkkinoinnissa 

Kilpailun yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää sähköiseen suoramarkkinointiin, jos osallistuja on antanut 

tähän suostumuksensa. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä, rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta on 

saatavilla rekisteriselosteesta. 

 

11. Arvottavan Vieskatalo-mökin toimitussisältö 
 
Pintavalmis mökki. Ei sisällä rahtia, kalusteita eikä perustuksia. 
 
ULKOSEINÄT 
* vaakapaneeli 16 mm, valkoinen 

* höyrynsulkumuovi 0,2 mm, SFS-hyväksytty 

* runko 42*148 mm K600 

* mineraalivillaeriste 150 mm (KL-37) 

* tuulensuojalevy 25 mm 

* koolaus 22*73 mm 

* ulkoverhouspaneeli UYW 28x170, hienosahattu, pohja- ja välimaalattu, harmaa 

   



KATTORISTIKOT, PILARIT JA PALKIT 
Kattokaltevuus 1:2,5, nouseva sisäkatto 

Puupilarit ja palkit liimapuuta 

 
IKKUNAT 
MS-A puualumiini-ikkuna, valkoinen 

* valkeat pintahelat, tiivisteet 

* ikkunat tiivistetty ympäröiviin rakenteisiin talotehtaalla 

B5 100 * 120 valkoiseksi maalattu sisään aukeava ikkuna 1 kp 

A     50 * 120 valkoiseksi maalattu sisään aukeava ikkuna 1 kpl 

 

Ikkunan pielilaudat, kts. kohta koristepaketti 

 

ULKO-OVET 

Ulko-ovi, 10*21 valkoinen, lasillinen, koristeristikolla 1 kpl 

Ulko-ovien pielilaudat, kts. kohta koristepaketti 

KORISTEPAKETTI 

Ikkuna  

* smyygi- ja pielilaudat, pohja- ja välimaalattu, valkoinen   

* vesipelti, pural-pintainen, valkoinen  

Ulko-ovi 

* smyygi- ja pielilaudat, pohja- ja välimaalattu, valkoinen 

Pilarit ja nurkkalaudat 

* koriste- ja peitelaudat, pohja- ja välimaalattu, valkoinen 

LATTIA 
Lattiarakenne, eristetty 

* lattialauta mänty, harmaa 

* kantavat niskat 

* tuulensuojalevy 25 mm 

* eriste 200 mm 

* höyrynsulkumuovi 0,2 mm 

  

Lattiarakenne, eristämätön (kuisti) 

* kestopuinen lattialauta 95 mm 

* kantavat niska 

 
VESIKATTORAKENTEET 

Palahuopakate, musta 

* huopakattolaatta 

* aluskermi 

* wisa-kate 

* harjalevy 

Huopakaton päätyräystään rakenne 

* räystäskaista 

* otsa- ja aluslaudat hienosahattu, pohja- ja välimaalattu, valkoinen 

* päätyräystäspelti 

 

Huopakaton sivuräystäs 

* räystäskaista 

* sivuräystäspelti 

* otsa- ja aluslaudat hienosahattu, pohja- ja välimaalattu, valkoinen 

 

Kuistin aluslaudoitus 

* hienosahattu 18*95 mm, pohja- ja välimaalattu, valkoinen 

 

YLÄPOHJARAKENTEET 

* mineraalivillaeriste 300 mm 

* höyrynsulkumuovi 

* koolauspuutavara 

* paneeli 16 mm, valkoinen 

 

LISTAT 

* jalkalistat 12x42 mm, valkoinen 

* ikkunoiden ja ovien peitelistat 12x42mm, valkoinen 

* katto- ja nurkkalistat (kouru), valkoinen 

 


