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Vuonna 2017 yrittäjältä tai yleishyödylliseltä yhdistykseltä 
ostetusta työstä voi vähentää kotitalousvähennyksenä 50 %. 
Lisätietoja: https://www.vero.fi/fi-
FI/Henkiloasiakkaat/Kotitalousvahennys

Eduskunta hyväksyi 21.12.2016 uuden ns. haja-asutusalueiden 
jätevesilain (laki ympäristölain muuttamisesta), jossa kiinteistöt 
jaetaan kahteen alueeseen: kuivan maan kiinteistöihin ja 
vesistöjen läheisyydessä oleviin kiinteistöihin.

• Herkillä alueilla (alle 100 metriä vesistöstä) sijaitsevien 
kiinteistöjen siirtymäaikaa pidennetään 31.10.2019 asti.

Omakotiliiton saavutuksia edunvalvonnassa

Haja-asutusalueiden jätevesisääntely kohtuullistuu

Kotitalousvähennyksen korvausprosentti nousi 
45 %:stä 50%:iin 1.1.2017

Energiatodistuksen sähkölämmityksen 
energiamuotokerroin alenee 1,7:stä 1,2:een

Omakotiliiton kansalaisaloite (v. 2013) rakennuksen energiatodis-
tuksen muuttamisesta on johtanut tuloksiin. Aloite sai huomatta-
vaa julkisuutta ja johti todistusten hintojen laskuun. Energiatodis-
tuksen laskennallinen määrittelytapa ja eri energiamuotojen 
kertoimet asettavat lämmitysmuodot keskenään eriarvoiseen 
asemaan, jolloin etenkin ostotilanteessa ostajalle voi muodostua

Jätevesijärjestelmien tulee olla kunnossa tuohan päivämäärään mennessä. Lisäksi näillä herkillä 
alueilla poikkeamispäätöksen saaminen hieman helpottuu: poikkeamispäätöksen perusteena 
ovat vähäinen jätevesien määrä (1-2 henkilöä) tai toimet ovat korkeiden kustannusten ja 
teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. 
Poikkeamista haetaan kunnan viranomaiselta.

• Kuivan maan kiinteistöjä ovat kiinteistöt, jotka sijaitsevat muualla kuin vesistöjen ja meren 
läheisyydessä tai pohjavesialueella. Täällä kuluttaja itse päättää remontin ajankohdan (jos 
kiinteistölle rakennetaan vesikäymälä, uusitaan talousvesijärjestelmä tai tehdään muu 
rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva korjaus-/muutostyö).

Lakia tarkentava jätevesiasetus oli lausunnolla tammikuussa.

virheellinen käsitys rakennuksen todellisesta energiatehokkuudesta ja selvästi virheellisen käsitys 
käyttökustannuksista. Omakotiliiton aloitteen pohjalta kertoimia ollaan nyt muuttamassa ja muun 
muassa sähkön kerroin on kohtuullistumassa arvosta 1,7 arvoon 1,2. Ylipäätään energiatodistuksen 
sisällöllinen kehittäminen, jota liitto on myös peräänkuuluttanut, aloitettaneen keväällä 2017. 
Lisätietoja: YM lausuntopyynnöt

https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Kotitalousvahennys
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_128+2016.aspx
http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Lausuntopyynnot_ja_lausuntoyhteenvedot/2016/Lausuntopyynto_luonnoksista_ymparistomin(40554)


Maankäyttö- ja rakennuslakia on muutettu usealta osalta. 
Eduskunta hyväksyi lähes nollaenergiarakentamista koskevan lain 
30.11.2016 ja lakia aletaan soveltaa uusien rakennuksien osalta 
1.1.2018 alkaen. 

Kunnan mahdollisuudet päätökseen vapaa-ajan 
asunnon muuttamisesta vakituiseen käyttöön 
helpottuvat

Toinen muutos maankäyttö- ja rakennuslaissa koskee kaavoituksen ja rakentamisen lupien 
sujuvoittamista. Tässä lakiesityksessä yksi kohta koskee vapaa-ajan asuntoja: kunta voi osoittaa 
rakennusjärjestyksessä alueet ja edellytykset, joilla vapaa-ajan asunnon muuttaminen pysyvään 
asuinkäyttöön ei edellytä poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua ennen rakennuslupaa. 
Lisäksi hallituksen esityksessä esitetään muutoksia myös toimenpideluvanvaraisiin toimiin 
(aurinkopaneelit yms). 

Hallituksen esitys on parhaillaan Ympäristövaliokunnan käsittelyssä (lisätietoja Eduskunnan sivuilta). 

NY JURIDISK RÅDGIVNING PÅ SVENSKA BÖRJAR PÅ 1.3.2017.

Rådgivnings numret är 010 80 130. Rådgivning ges på följande dagar 
klockan 16.00-17.00.

Rådgivare: Kia Köhler, Lakiasiaintoimisto Palo & Co Oy

På följande dagar: 
• 1.3.2017
• 5.4.2017
• 3.5.2017
• 31.5.2017
• 2.8.2017
• 6.9.2017
• 4.10.2017
• 1.11.2017
• 29.11.2017

Omakotiliiton jäsenille on tarjolla rakennus- ja asumisterveysneuvontaa 9.2.2017 lähtien, TORSTAISIN 
KLO 16-17 NUMEROSSA 010 80 130. Neuvojana aloittaa Rakennusfysiikan diplomi-insinööri ja 
rakennusterveysasiantuntija Henrik Himberg. 

Rakennus- ja asumisterveysneuvontaa

Juridisk rådgivning på svenska

Rådgivare: Kia Köhler, 
Lakiasiaintoimisto Palo & Co Oy

torstaisin klo 16-17, alkaen 9.2.2017

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_251+2016.aspx


Suomi 100 – Talot ja pihat kuntoon

Tänä vuonna 70 vuotta täyttävä Omakotiliitto on mukana juhlistamassa Suomen itsenäisyyden 
satavuotisjuhlavuotta Talot ja pihat kuntoon -hankkeella. Omakotiliitto kannustaa pitkin vuotta 
kampanjoiden ja tapahtumien puitteissa kaikkia suomalaisia yhteisiin talkoisiin, oman pihan 
kunnostamiseen, tavaroiden ja jätteen kierrättämiseen sekä talon kunnossapitoon.

Tule mukaan ja osallistu omalla panoksellasi! Sen ei tarvitse olla mitään suurta 
vaan jokainen voi toteuttaa oman talonsa ja pihansa kuntoon laittoa parhaaksi katsomallaan tavalla.
Istutatpa sitten kukkasipuleita, maalaat aitaa tai rakennat jätekatoksen, me Omakotiliitossa haluamme 
kuulla siitä ja jakaa kokemuksianne sekä lopputuloksia muidenkin nähtäväksi.  

Arvonta! 
Kaikkien maaliskuun 2017 loppuun 
mennessä oman projektinsa ilmoittaneiden 
kesken arvomme 10 kpl Omakotiliiton 
sammutuspeitteitä. Kerro lyhyesti oma 
projektisi ja yhteystietosi sähköpostilla 
toimisto@omakotiliitto.fi, niin olet mukana 
arvonnassa!

Lataa kuva omasta

projektistasi

Instagramiin 

hashtageilla #omakotiliitto sekä 
#talotkuntoon tai #pihatkuntoon.

Voit myös lähettää kuvasi sähköpostitse 
toimisto@omakotiliitto.fi, niin julkaisem-
me kuvasi Omakotiliiton Instagramissa.

Lue vinkkejä pihan istutuksiin seuraavasta Omakotilehdestä.
Lehti ilmestyy ke 8.3.2017

mailto:toimisto@omakotiliitto.fi
mailto:toimisto@omakotiliitto.fi


Ohjelmaa Kevätmessuilla 6.-9.4.2017

Luvassa mm.
 Mistä tunnistaa hometalon?
 Pientalon ullakon käyttötarkoitus
 Mitä voi rakentaa ilman lupaa
 Kotimyynti ja ostajan oikeudet remontissa
 Top 10 asbestilainsäädäntö

Lue lisää www.omakotiliitto.fi/omakotimessut
ja merkitsi sinua kiinnostavat asiantuntijapuheenvuorot 
kalenteriin!

Saat lahjaksi kirjan

"Kaikki kompostoinnista ja 

maanparannuksesta”!

Toimi näin

• Kerro ystävällesi omasta omakotiyhdistyksestä ja 
Omakotiliitosta

• Täyttäkää yhdessä kampanjaliittymislomake - avaa 
tästä!

• Ystäväsi saa postitse jäsenkortin ja jäsenmaksulaskun 
muutaman viikon sisällä ja Sinulle postitetaan Kaikki 
kompostoinnista ja maanparannuksesta -lahjakirja.

Huom! Kaikkien marraskuun 2017 loppuun mennessä liittyneiden 
uusien jäsenten ja jäsenhankkijoiden kesken arvotaan Applen iPad -
taulutietokone. Eli sinä ja ystäväsi osallistutte molemmat arvontaan.
Lisäksi jos ilmoitatte sähköpostiosoitteen jäsentietoihinne, osallistutte 
500 € matkalahjakortin arvontaan! (Arvonta joulukuussa 2017)

Hanki ystäväsi jäseneksi –

Omakotiliiton jäsenkortilla messuille 2 YHDEN HINNALLA!
Edun arvo 18 €, ei voi yhdistää muihin alennuksiin.

Kevätmessuilla tapahtuu. Oma Koti -messuhallissa Suomi 100 
Talot kuntoon -ohjelmalavalla kiinnostavia asiantuntija-
puheenvuoroja neljän päivän ajan! Tutustu ohjelmaan jo 
ennakkoon.

http://www.omakotiliitto.fi/omakotimessut
https://www.webropolsurveys.com/S/A8DDEF937DA72D23.par


Keittiö
 Terävät veitset säilytetään terä alaspäin.
 Astianpesukonetta valvotaan sen ollessa 

päällä.
 Astianpesukoneen alla on vuotosuoja.
 Pesuaineet, päihteet, lääkkeet, tulitikut ja 

tupakat ovat poissa lasten ulottuvilta.
 Keittiötikkaat ovat tukevat.
 Keittiötikkaat ovat käsinojalliset.
 Sammutuspeite on helposti saatavilla.
 Helposti syttyvä materiaali, esim. 

talouspaperi on kaukana liedestä.
 Leivänpaahtimen ja muiden 

keittiökoneiden töpseli irrotetaan käytön 
jälkeen.

 Ruokaa laitettaessa paistinpannun kahva 
on käännettynä pöydän suuntaisesti, ei 
ulospäin.

 Liesituulettimien suodatinosa on puhdas.
 Liedessä on liesivahti, joka katkaisee 

automaattisesti virran ajan tai lämpötilan 
perusteella.

 Jääkaapin tausta imuroidaan säännöllisesti.
 Sähkölaitteet ovat ehjiä ja niiden käytössä 

noudatetaan käyttöohjeita.
 Sähkölaitteiden asennukseen ja 

korjaukseen käytetään ammattilaista.

Koti turvalliseksi eri elämänvaiheisiin

Kodin muutostarpeet esimerkiksi liikuntakyvyn muuttuessa 
tulevat usein eteen yllättäen. Kodin esteettömyys ehkäisee 
kuitenkin myös kaikenikäisten kotitapaturmia, jotka ovat 
valitettavan yleisiä. Tapaturmista 80 % sattuu kotona tai 
vapaa-ajalla.

Tarkista kuinka moni alla olevista asioista on kunnossa omassa kodissasi! 

Olohuone 
 Kynttilöitä poltetaan vain palamattomalla 

alustalla kaukana verhoista.
 Turvaväli tuikkukynttilöiden välillä vähintään 

5 cm.
 Palavia kynttilöitä valvotaan.
 Tulitikut, sytyttimet ja kynttilät ovat poissa 

lasten ulottuvilta.
 Television päällä ei ole tavaraa eikä 

television tuuletusaukkoja ole peitetty.
 Kuumenevat valaisimet ovat riittävän 

kaukana verhoista.
 Mattojen alla on liukuesteet.
 Kääntyneet matonkulmat on teipattu 

mattoteipillä.



Piha 
 Talvella tarvittava lumien poisto ja 

hiekoitus pihalla.
 Lumet pudotetaan katolta 

ammattimaisesti, turvallisesti ja ajoissa.
 Katolla työskenneltäessä varmistus 

putoamisen varalta.
 Selkeä talonumerointi opastamaan 

hälytysajoneuvo tarvittaessa paikalle.
 Pelastustiet ovat avoimia.
 Esteettömät kulkuväylät ja portaikot.
 Hyvä ulkovalaistus.

Lähde: www.kotitapaturma.fi, Koti- ja vapaa-ajan 
tapaturmien ehkäisyhanke tuottaa ja jakaa tietoa 
tapaturmien ehkäisystä väestölle.

MUISTA PALOVAROITIN!

Alkuvuodesta meitä on median kautta 
saavuttanut monta ikävää uutista 
tulipalojen osalta. Harvoin käytetyissä 
tiloissa kuten vapaa-ajan asunnoilla 
palovaroittimen patteri saattaa loppua 
poissa ollessa, ja loppumisesta varoittavat 
merkkiäänetkin ovat jo loppuneet paikalle 
tullessa. Ota siis kierros sekä kotona että 
mökillä ja tarkasta varoittimien toimivuus.

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

Kylpyhuone 
 Lääkkeet ovat lukollisessa kaapissa.
 Lääkkeet ja kemikaalit säilytetään 

alkuperäispakkauksissa.
 Tahranpoistoaineet, pesuaineet ym. ovat 

lasten ulottumattomissa.
 Kylpyammeessa tai suihkutilassa on 

liukueste tai kumimatto.
 Lattiat kuivataan niiden kastuttua.
 Pesukonetta ja muita laitteita käytetään 

vain valvottuna.
 Pesukoneen alla on vuotosuoja.
 Kylpyamme ja ämpärit tyhjennetään 

vedestä käytön jälkeen.
 Hanat ovat termostaattihanoja, joista 

tulee sopivan lämmintä vettä.

Sauna

 Vaatteita ei kuivateta saunassa.
 Saunassa ei ole kuivaustelineitä tai -

koukkuja.
 Kaiteet ja portaat ovat tukevat.
 Kiukaasta sammutetaan virta heti käytön 

jälkeen.

Eteinen ja kulkuväylät 
 Eteinen, kulkuväylät ja rappukäytävät ovat 

esteettömiä.
 Eteisestä on riittävä valaistus.
 Taskulamppu on kätevästi saatavilla 

sähkökatkoksen varalle.

Makuuhuone
 Palovaroitin on toimintakunnossa. 
 Vuoteessa ei tupakoida.
 Lattioilla ei ole kompastumisvaaraa 

aiheuttavia tavaroita tai johtoja.
 Tarvittaessa käytössä on yövalo.

http://www.kotitapaturma.fi/


Korjausrakennus-
neuvontaa asunnon 
muutostarpeisiin

Omakotiliitto järjestää yhteistyössä 
Vanhustyön keskusliiton (VKTL) kanssa 
asunnon muutostyön korjausneuvonta 
ikääntyville. VKTL:n 15 alueellista 
korjausneuvojaa avustavat sotainvalideja, 
veteraaneja ja muita ikääntyviä asunnossa 
tarvittavien muutostöiden kartoittamisessa, 
suunnittelussa ja korjausavustusten 
hakemisessa. 

Korjausavustuksilla ei ole enää hakuaikaa vaan 
niitä voi hakea vuoden mittaan tarpeen 
ilmetessä. Korjausavustusta haetaan suoraan 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 
ARA:lta eikä siis kunnan kautta niin kuin 
aiemmin.

Korjausavustuksia voivat hakea yli 65-vuotiaat 
oman kotinsa muutostöihin, mutta hakijan on 
täytettävä asetettavat tulo- ja omaisuusrajat. 

Normaalisti korjausavustusta voi saada 
enintään 50 % korjausten kustannuksista, 
mutta erityisistä syistä avustus voi nousta 70 
%:iin. Tukien tarkemmista ehdoista kannattaa 
soittaa Vanhustyön keskusliiton korjausneu-
vojille. Korjausneuvojat avustavat hakemusten 
tekemisessä ja hakemukset voi täyttää myös 
sähköisen järjestelmän kautta. Katso korjaus-
neuvojien yhteystiedot täältä.

Korjausavustusten 
haku muuttuu

Muutoksia toimeentulotuen päätöksiin pientaloissa

Suomessa perustoimeentulotukea voi saada Suomessa asuva tai 
oleskeleva henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämät-
tömiin jokapäiväisiin menoihin.

Vuoden 2017 alusta alkaen toimeentulopäätöksissä välttämättöminä 
menoina huomioidaan myös omakotitalojen osalta mm. seuraavat 
kustannukset: lämmityskustannukset, vesimaksut ja kiinteistökoh-
taiset menot. Kiinteistökohtaiset menot tarkoittavat esimerkiksi 
jätemaksua, nuohousmaksua, vakuutusmaksuja, kiinteistöveroa
sekä tontin vuokraa.

Toimeentulotukea haetaan Kelasta.

Korjausrakennusneuvontaa 
jäsenille numerossa 010 80130. 
Torstaisin klo 13-15.

http://www.ara.fi/avustukset
http://www.vtkl.fi/fin/toimimme/korjausneuvonta/korjausneuvojien_yhteystiedot/
http://www.kela.fi/toimeentulotuki-mihin-menoihin


Remonttien kauppaaminen kotiovella

Ovelta ovelle myydyt palvelut ovat sisällöltään monipuolistuneet, 
ja asukkaan on miltei mahdoton nopeasti arvioida, tarvitaanko 
tarjottua remonttia tai palvelua omassa talossa lainkaan tai 
ainakaan juuri sillä hetkellä. Hyvä yleispätevä sääntö on siis, älä 
osta heti! Kilpailuta ja tee kirjallinen sopimus aina kaikesta!

Oman talon osalta kunnossapidontarpeet on hyvä arvioida ja 
pitää mielessä etukäteen, ettei päädy luottamaan ovelle 
poikkeavan myyjän arvioon talon tärkeimmistä remonttikoh-
teista. Apua suunnitteluun löydät Omakotiliiton huoltokirjasta.

LAKINEUVONTAA
• Maanantaisin klo 13-19
• Tiistaisin klo 17-19
• Keskiviikkoisin klo 13-16 

ja klo 17-19

ONGELMATILANTEISSA KYSY 
NEUVOA OMAKOTILIITON
LAKINEUVONNASTA,
puh. 010 80130

Lue lisää kuluttajan oikeudesta peruuttaa kotiovella tehty kauppa 
www.omakotiliitto.fi/hyvatietaa/remontti

Ota käyttöön huoltokirja ja 
tunnista kotisi rakenteiden ja 
laitteiden elinkaari, ennakoi ja 
varaudu remontteihin ajoissa.

Jäsenenä voit ottaa käyttöösi 
sähköisen huoltokirjan tai tilata 
painetun huoltokirjan liiton 
toimistolta p. (09) 680 3710, 
toimisto@omakotiliitto.fi.

Kilpailuta ja tee aina 
kirjallinen sopimus 
kaikesta!

Miten ilmastonmuutos tulee mielestäsi 
vaikuttamaan meidän tavallisten ihmisten 
elämään (hyödyt/haitat)? 

Suomen ympäristökeskus SYKE selvittää toista 
kertaa koko maan kattavalla kyselyllä, mitä 
suomalaiset ajattelevat ilmastonmuutoksen

Kerro mitä ajattelet ilmastonmuutoksesta

vaikutuksista lähialueillaan nyt ja tulevaisuudessa.

Ilmastonmuutoskysely on avoinna 1.2.-30.4.2017. 
Vastaaminen vie aikaa noin 20 minuuttia eikä 
edellytä mitään erityistietoja. Vastaukset käsitel-
lään nimettömästi.
Kysely löytyy Harava-kyselypalvelusta

http://www.omakotiliitto.fi/hyvatietaa/remontti
http://query.eharava.fi/1893


Kuiva puu palaa puhtaasti ja 
tuottaa enemmän lämpöä

Polta ainoastaan kuivaa ja puhdasta puuta. 
Puhdas polttopuu on väriltään vaaleaa. Kuiva 
puu palaa puhtaasti ja kuumana. Puun sisältä-
mä kosteus madaltaa liekin lämpötilaa ja lisää 
päästöjä, sillä palaminen on vähäpäästöistä 
vasta 850 asteen lämpötilassa. Koska kuivan 
puun palamislämpötila on kosteata korkeampi, 
se tuottaa myös enemmän lämpöä ympäris-
töönsä kuin kostea puu.

Juuri kaadetussa puussa on kosteutta noin 
puolet. Erinomaisissa olosuhteissa puu voidaan 
kuivattaa ulkona yhden kevään ja kesän aikana 
polttokuivaksi eli alle 25 prosentin kosteuteen. 
Useimmiten kuitenkin tarvitaan kahden kesän 
ulkokuivaus, jolloin kosteus laskee alle 20 
prosentin. Tällöin puhutaan ylivuotisesta 
puusta. Kuivan puun tunnistaa äänestä. Puut 
helähtävät yhteen lyötäessä.

Savun väri kertoo puunpolttajasta! Piipun savu vaalenee nopeasti, jos 
paloilmaa on sopivasti ja puut ovat kuivia.

Kosteat puut käyvät 
kukkarolle

Poltettaessa 10 kiloa koivua, 
jonka kosteus on 20 %, siitä 
höyrystyy palaessa kaksi litraa 
vettä.

Sama määrä lähes tuoretta 
koivua, jonka kosteusprosentti 
on 40, sisältää vettä vastaavasti 
neljä litraa.

Kosteuden vuoksi se tuottaa
30 % vähemmän hyödynnet-
tävää lämpöä kuin kuiva koivu.

Lähde HSY, Opas puun polttoon ja 
Polttopuut kuiviksi

Puu kuivuu parhaiten keväällä. Pinoa tuoreet 
pilkkeet ensimmäiseksi kesäksi aluspuiden 
päälle tuuliseen ja aurinkoiseen paikkaan 
niin, että ilma pääsee kiertämään pinon joka 
puolelta. Halkaise puu tai kuori se ainakin 
osittain. Peittele pino sateelta suojaan, mutta 
ainoastaan päältä.

Kuivan puun kosteus vaihtelee ympäristön 
lämpötilan ja kosteuden mukaan. Siirrä sen 
vuoksi puut ensimmäisen kesän jälkeen 
sateelta suojattuun, mutta joka suunnalta 
hyvin tuulettuvaan varastoon. Sopivan 
kokoiseen puuvajaan mahtuu puuta vuoden 
tarpeisiin. Mahdollisten sieni-itiöiden vuoksi 
älä säilytä puita asuintiloissa. Sitä rajoittavat 
myös palomääräykset. Syttymisen helpotta-
miseksi tuo puut kuitenkin sisälle 1–2 vuoro-
kautta ennen käyttöä, jotta niiden pinta ehtii 
lämmetä ja kuivua.



Meneekö lämpö harakoille?
Lämmityskattilasta kannattaa pitää huolta. Parantamalla 
kattilasi energiatehokkuutta kulutat vähemmän 
polttoainetta, saat säästöä ja päästöt vähenevät.

Vastaa Motivan kyselyyn ja voita ilmainen 
nuohous!

Kyselyyn pääset tästä linkistä: http://bit.ly/2ju3Nns

Kohti Mikkelin asuntomessuja

Mikkelissä valmistaudutaan jo hyvää vauhtia kesän 
2017 asuntomessuihin.

Asuntomessualue sijaitsee kolme kilometriä 
Mikkelin keskustassa Saimaan rannalla, 
Kirkonvarkauden alueella.

Asuinalueen rakentamisen lähtökohtana on ollut 
Saimaan vesistön hyödyntäminen sekä alueen 
tarjoamien luontoarvojen ja ympärivuotisten 
liikuntamahdollisuuksien sitominen toimivaksi 
kokonaisuudeksi.

Puusto tarjoaa suojaa ja tuo vehreyttä, mutta 
viihtyisyyttä tukeva aluesuunnittelu varmistaa sen, 
että myös Saimaanselkä näkyy lähes joka tontille.

Messuilla pääset tutustumaan 29 
pientalokohteeseen. 

Myös Omakotiliitto ja alueen 
yhdistykset ovat tuttuun tapaan
messuilla mukana.

Laita jo kalenteriisi vierailu 
messuille! Messut järjestetään
14.7.-13.8.2017.

https://t.co/GZIE9TM9Bt


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
Alennusta päivän risteily- ja 
reittihinnoista 10-30 %. 
Koskee myös autopaikkoja.

RADONFIX SUOMI OY
Radonmittauspurkit hintaan 
33 €/prk (norm. 39 €). 
Radonmittaus tehdään 
kahdella purkilla, hinta 
yhteensä 66 €. Hinta sisältää 
mittauspurkit, valmiiksi 
maksetun palautuskuoren 
purkeille laboratorioon 
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 käteis-
alennuskortti. Alennus on 
asemakohtainen ja vaihtelee 
ajankohdittain. Alennusta 
myös lämmitysöljystä nume-
rosta 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. 

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

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

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

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

VERISURE 

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

SYNSAM
Sinulle ja perheellesi 
• Silmälaseista -25 %
• Aurinkolaseista -20 %
• Piilolinsseistä -10 %

Yli 20 etua jäsenkortilla

IF
Vakuutuksista alennusta. Jo 
yhdellä vakuutuksella etuja 
ja säästöä.

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

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

ELIITTIKATOT
Kattoremontin tilaajalle 
300 € arvoinen Holiday 
Clubin kylpylälahjakortti 
kaupanpäälle!

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/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/sunenergia
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/SUORAA
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/eke
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/sisailmahuolto
http://www.omakotiliitto.fi/verisure
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/synsam
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/if
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/kotipuutarha
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/hameenlaaturemontti
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/eliittikatot


NEUVONTANUMERO KAIKKIIN NEUVONTOIHIN 

puh. 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. 

JURIDISK RÅDGIVNING 
PÅ SVENSKA 
Klockan 16-17

På följande dagar: 
1.3., 5.4., 3.5., 31.5., 
2.8., 6.9., 4.10., 
1.11., 29.11.

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.

Seuraavaksi: 7.3., 
21.3., 4.4, 18.4., 2.5, 
16.5., 30.5., 13.6., 
27.6, 11.7.

ENERGIANEUVONTAA
ennalta määrättyinä 
perjantaipäivinä
klo 17-19.

Seuraavaksi: 17.2., 
17.3., 21.4., 19.5., 
16.6., 21.7., 18.8.

Neuvojat ja tarkat 
neuvonta-ajat näet 

Omakotiliiton 
kotisivuilta!

RAKENNUS- JA 
ASUMISTERVEYS-
NEUVONTAA
• Torstaisin klo 16-17

LAKINEUVONTAA
• Maanantaisin

klo 13-19
• Tiistaisin

klo 17-19
• Keskiviikkoisin

klo 13-16 ja 
klo 17-19

Maksutonta neuvontaa

Omakotiliiton neuvonta on jäsenille maksutonta puhelinneuvontaa, joka on kustannettu 
jäsenmaksuvaroin. Neuvonnasta ei peritä erillistä maksua. Asiakas/jäsen joutuu kuitenkin 
maksamaan omat puhelumaksunsa. Soittaminen 01080 palvelunumeroon maksaa kaikista 
kotimaan lankaverkon liittymistä ja kaikista matkapuhelinverkon liittymistä 8,35 snt/puh + 
16,69 snt/min. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

MUISTA MYÖS: Jäsenkortilla liiton 
yhteistyöasianajo- ja lakitoimistojen 
toimeksiantopalkkioista alennusta -15 %, 
kuitenkin enintään 300 €.

http://www.omakotiliitto.fi/neuvonta
http://www.omakotiliitto.fi/neuvonta


Tykkää Omakotiliitosta! Seuraa Twitterissä!

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

Avaa ja täytä Omakotiristikko. 

Ilmoita punaisista numeroista 
muodostuva ratkaisusana ja 
yhteystietosi 28.2.2017 mennessä 
Omakotiliiton toimistoon 
toimisto@omakotiliitto.fi

Huom. Jos täyttäminen ei onnistu 
selaimessa, tallenna ristikko-pdf 
omalle koneellesi.

Oikein vastanneiden kesken 
arvomme kolme Omakotiliitto-
aiheista tuotetta.

Edellisen ristikon ratkaisusana oli 
SIIVET. Arvonnassa onnetar suosi 
jäseniämme Keravalta, Husulasta ja 
Lappeenrannasta.

Omakotiristikko

https://www.facebook.com/Omakotiliitto
https://twitter.com/omakotiliitto
http://www.omakotiliitto.fi/sites/default/files/2016/Omakotiristikko 1_2017.pdf
mailto:toimisto@omakotiliitto.fi

