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Vinkit pihan suunnitteluun

Pihaa kunnostamassa? Aloita miettimällä pihan toiminnot paikoilleen
Kevät on loistava ajankohta ideoida uusia juttuja puutarhaan ja siirtää talven mielessä muhineet 
ajatukset paperille.

Aloita piirtämällä esimerkiksi mittakaavaan 1 : 100 tai 1: 200 tontin rajat ja kaikki kiinteä rakenteet. 
Merkitse lisäksi ainakin asuinrakennukseen ovet ja ikkunat. Piirrokseen on helppo tehdä muistiinpanoja 
ja myöhemmässä vaiheessa luonnostella suunnitelmaa.

Katsele pihaa joka puolelta, myös ikkunoista sisältä käsin. Kartoita tilannetta ja kirjaa ylös mm. 
ilmansuunnat, tontin mahdolliset tasoerot, häiritsevät näköyhteydet, kauniit näköalat ja säilytettävä 
kasvillisuus. Mieti myös mitä haluat puutarhaltasi, ja tee toivelista.

Talot ja pihat kuntoon

Sijoita oleskelupiha(t) auringonkiertoa ja kauniita näköaloja hyödyntäen, hyötypuutarha mahdollisim-
man valoisalle paikalle ja huoltopiha (pyykinkuivaus- ja tomutus) alueelle, jossa telineet ovat käytettä-
vissä näppärästi ympäri vuoden. Etsi lasten leikkeihin puutarhasta paikka, joka on helposti valvottavissa 
sisältä käsin. Suunnittele kulkuväylät mahdollisimman luonteville paikoille ja oleskelualueet riittävän 
tilaviksi sekä mieti tarvitaanko tukimuureja, istutusaltaita tai portaita. Pyri suunnitelmissa siihen, että 
kasvit tulevat yhtenäisiksi ryhmiksi ja nurmikot laajoiksi ehyiksi alueiksi.

Näiden pohdintojen jälkeen olet jo aika paljon pidemmällä haaveittesi pihan toteutuksessa.



Kuvaideoita  oman  pihan  suunnitteluun…

Muistathan, että piharakentaminen pohjautuu maankäyttö- ja rakennuslakiin ja sitä täydentäviin 
asetuksiin, joten selvitä myös mahdollinen lupien tarve asuinpaikkakuntasi rakennusvalvonnasta.

Pihan kunnostuksessa voi helposti luoda uutta ilmettä pienilläkin asioilla. Koko pihaa ei tarvitse 
tehdä kerralla. Luonnos tai suunnitelma auttaa hahmottamaan kokonaisuutta, mutta sitä voi 
toteuttaa pala kerrallaan. Terassit, patiot ja pihaportaat ovat hyvä tapa aloittaa pihan kunnostus.

Lisää vinkkejä pihan kunnostukseen löydät mm. pihakivi.com -sivustolta. 
Jaa kuva omasta projektistasi Instagramissa tunnisteilla #pihatkuntoon #pihaelämää #suomi100

Omasta pihasta voi tehdä viihtyisän vapaa-ajan oleskelupaikan. Kuvavinkit Erkki Heikkisen pihalta. 

http://www.pihakivi.com/pihaideoita/


Työtehoseura ja HSY ovat hakeneet Urbaani 
puuvaja -hankkeessa pienellekin tontille 
sopivia puuvajaehdotuksia. Jaakko Viertiön
puuvajamalli voitti Aalto-yliopiston 
opiskelijoille tarkoitetun Urbaani puuvaja –
suunnittelukilpailun. Puuvajan moduuleja 
voidaan liittää toisiinsa useita peräkkäin 
tarpeen ja pihan koon mukaan, jolloin vajaa 
voidaan käyttää monenlaiseen säilytykseen.

Vaja sopii yhteen monenlaisten rakennus-
ten kanssa ja sopii myös pienelle tontille. 
Vajan voi maisemoida puutarhaan sopivaksi 
köynnöskasvien avulla. Puuvajan lattiana 
käytetään kuormalavoja, ja kokoa voi 
muuttaa oman pihan koon mukaan. 

Tutustu rakennusohjeeseen tästä (.pdf)!

HSY:n energia-asiantuntija Teemu Kettunen 
esitteli Urbaania puuvajaa Kevätmessuilla 

Helsingin Messukeskuksessa.

Pienellä pihalla puiden säilytys 
on usein ratkaisematta

Lähde: HSY, Puuvajan suunnittelu on osa Urbaani puuvaja -hanketta, jonka tavoitteena on edistää 
vähäpäästöistä ja energiatehokasta puunpolttoa ja kehittää uudenlaisia puun varastointi- ja 
palveluratkaisuja kaupunkialueilla. Hankkeen toteuttavat TTS Työtehoseura, Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut HSY ja Aalto-yliopisto.

Olisiko tässä Sinun pihasi Talot ja pihat kuntoon Suomi 100 -kohennuskohde?

http://www.omakotiliitto.fi/sites/default/files/urb-puuvaja-viertio.pdf
http://www.omakotiliitto.fi/sites/default/files/urb-puuvaja-viertio.pdf


Kilpailu- ja kuluttajaviraston 
ohjeet kaupan peruutusoikeuteen

Kotimyynnistä on kyse, kun ovelta ovelle -myyjä tulee kotiin markkinoimaan 
remonttipalvelua ja käynnin aikana tehdään sopimus.

• Jos palvelun suorittaminen on peruuttamisaikana aloitettu 
ja se peruutetaan, kuluttajan on maksettava elinkeinon-
harjoittajalle sopimukseen kuuluvista suorituksista koh-
tuullinen korvaus, joka lasketaan suhteellisena osuutena 
sopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta.

• Jos elinkeinonharjoittaja on peruuttamisaikana aloittanut 
sopimukseen perustuvat suoritukset ilman kuluttajan 
nimenomaista pyyntöä tai kuluttajalle ei ole kerrottu 
asiasta, kuluttajalla ei ole maksuvelvollisuutta peruut-
tamisaikana kokonaan tai osittain suoritetusta palvelusta.

Peruuttamisoikeutta ei ole muun muassa silloin, kun palvelu on kokonaan suoritettu kuluttajan 
nimenomaisesta pyynnöstä ja kuluttajalle on ilmoitettu peruuttamisoikeuden puuttumisesta.
Esimerkiksi ikkunoiden pesua tai huoneiston remonttia koskevalla sopimuksella ei ole peruuttamis-
oikeutta, jos palvelu on kokonaan suoritettu kuluttajan nimenomaisen pyynnön johdosta ja kuluttajalle 
on ilmoitettu peruuttamisoikeuden puuttumisesta.

Kun kotimyynnissä tehdään palvelua koskeva sopimus, 
kuluttajalla on 14 päivän peruuttamisoikeus, jonka kuluessa 
kuluttaja voi perua kaupan ilman erityistä syytä. Peruutta-
misaika lasketaan palvelusopimuksen tekemisestä.

Peruuttamisesta on ilmoitettava myyjän antamalla peruut-
tamislomakkeella tai muulla tavalla kuten sähköpostitse. 
Kuluttajan vastuulla on tarvittaessa osoittaa, että peruut-
tamisilmoitus on tehty.

Palvelun suorittaminen voidaan aloittaa vahvistuksen 
toimittamisen jälkeen ennen peruuttamisajan päättymistä, 
jos kuluttaja on tehnyt tätä koskevan nimenomaisen pyyn-
nön. Peruuttamisoikeutta voi kuitenkin käyttää, vaikka 
palvelun suorittaminen olisi kuluttajan pyynnöstä aloitettu 
ennen peruuttamisajan päättymistä.

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

klo 17-19

JURIDISK RÅDGIVNING PÅ 
SVENSKA Klockan 16-17

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

ONGELMATILANTEISSA KYSY 
NEUVOA OMAKOTILIITON
LAKINEUVONNASTA,
puh. 010 80130



Painostaminen kaupantekoon kiellettyä
Markkinoinnissa ei saa käyttää aggressiivista menettelyä ja 
painostaminen sopimuksen tekemiseen on aina sopimatonta. 
Jos käy ilmi, että kuluttaja ei ole ikänsä tai sairautensa vuoksi 
kyennyt ymmärtämään sopimuksen merkitystä, sopimus ei ole 
sitova.

Peruuttamisajan piteneminen
Kotimyynnissä myyjän on aina annettava ostajalle kirjallisesti, selkeästi ja ymmärrettävällä tavalla, 
kuluttajansuojalain määräämät ennakkotiedot, muun muassa tiedot hinnasta, peruuttamisoikeudesta 
sekä peruuttamisohjeet ja peruuttamislomake.

Jos kuluttajalle ei ole annettu ennakkotietojen yhteydessä tietoja peruuttamisoikeuden käyttämistä 
koskevista ehdoista, määräajoista ja menettelyistä, peruuttamisaika päättyy 12 kuukauden kuluttua 
normaalin peruuttamisajan päättymisestä. Jos yritys korjaa puutteelliset tiedot, peruuttamisaika 
päättyy 14 päivän kuluttua päivästä, jolloin kuluttaja sai korjatut tiedot.

Lähde: Kilpailu- ja kuluttajavirasto viikon vinkit

Muista Omakotiliiton
vinkit kotimyyntiin:
www.omakotiliitto.fi/
hyvatietaa/remontti

Ympäristöministeriön verkkopalvelussa voi hakea tietoa 
rakennuksissa käytetyistä materiaaleista ja tuotteista. Suuri osa 
korjaamisesta tapahtuu omatoimisesti esimerkiksi huoneisto-
remonteissa tai pientalokorjauksissa, ja niissä syntyy myös 
merkittävä osa rakennus- ja purkujätteestä.

Tietopankki auttaa etenkin ei-ammattilaisia tunnistamaan 
vanhoja materiaaleja sekä antaa tietoa niiden ominaisuuksista, 
haitallisuudesta ja kierrätettävyydestä. Tietopankin avulla 
halutaan ehkäistä turhaa purkamista ja edistää puretun 
materiaalin kierrätystä käyttäjien terveyttä vaarantamatta.

Vanhojen rakennus-
materiaalien tietopankki

Etsi materiaaleja tietokannasta seuraavilla hakuehdoilla
• materiaalin
• tuotteen nimen
• käyttöajan
• käyttökohteen perusteella. 

Sivustolla oleva kuvitus auttaa materiaalien tunnistamisessa. 
Tietopankki sisältää lisäksi erillisen käyttöohjeen ja käytännön 
ohjeita korjaajalle purkamiseen, jätehuoltoon ja vaarallisiin 
aineisiin liittyen.

Tietopankki löytyy osoitteesta ymparisto.fi/rakennusmateriaalit.

http://www.omakotiliitto.fi/hyvatietaa/remontti
http://www.ymparisto.fi/rakennusmateriaalit


Tarkista, ettei liesituulettimessasi 
piile paloriski

Oudosti alkunsa saaneen rivitalopalon tutkinta 
paljasti Ifille, että monesta suomalaiskeittiöstä 
löytyvä mekaanisella liukukytkimellä varustet-
tu liesituuletin voi syttyä palamaan pelkästään 
vettä keitettäessä. Näin ehkäiset liesituuletti-
men tulipaloriskin omassa kodissasi.

Ifin tutkinta löysi suomalaiskodeista 
aiemmin tuntemattoman tulipaloriskin

Kaikista Suomessa tilastoiduista kodin tulipalois-
ta noin kolmannes saa alkunsa ruuanlaitosta, 
kuten päälle unohtuneesta liedestä. Ifin tekemä 
havainto paljastaa, että moni liesipaloksi luultu 
tulipalo onkin todellisuudessa voinut saada 
alkunsa liesituulettimesta.  Havaittu tulipaloriski 
on liesituulettimissa, joissa on mekaaninen 
liukukytkin.

– Tällaisissa liesituulettimissa liukukytkintä ei 
yleensä ole suojattu tai koteloitu riittävän hyvin 
kestämään liedeltä tulevia rasvaisia tai suolaisia 
höyryjä, jolloin ne pääsevät vahingoittamaan 
kytkintä. Käytön myötä kytkimeen alkaa kertyä 
rasvaa ja likaa, ja jossakin vaiheessa siihen tulee 
tekninen vika. Vioittunut kytkin ei kuitenkaan 
mene oikosulkuun ja polta sulaketta, vaan siihen 
syntyy kipinöintiä. Kipinöinti voi sytyttää likaan-
tuneessa kytkimessä olevan rasvan palamaan ja 
palava rasva sytyttää sitten edelleen tuuletti-
men muoviosat, kuvaa Ifin vahingontorjunta-
päällikkö Jari Pekka Koskela.

Löydös liesituulettimen tulipaloriskistä on uusi 
ja merkittävä.

– Aloimme tutkia keittiöstä alkunsa saanutta 
rivitalopaloa tarkemmin, kun asiakas kertoi, että 
liesituuletin oli mennyt itsestään päälle sen 
jälkeen, kun hän oli keittänyt teevettä. Tutkin-
nan edetessä teimme myös testin samanlaisella 
liesituulettimella kuin palaneessa asunnossa oli 
ollut. Liesituuletinpalo leviää hyvin nopeasti 
tuulettimesta kaapistoon ja hetkessä jopa koko 
asunnon kattava palo on valmis,
taustoittaa Ifin vakuutus-
tutkija Jyrki Eskola.

Näin tunnistat liesituuletinpalon riskin

Liesituulettimia, joissa on mekaaninen liuku-
kytkin, on markkinoilla useita erimallisia. 
Liukukytkin on yleinen erityisesti vanhemmissa 
liesituuletinmalleissa. Kaikkiaan niitä löytyy 
suomalaiskodeista arviolta kymmeniä tuhansia.

Liukukytkimellä varustetun liesituulettimen 
tulipaloriski on tunnistettavissa ja estettävissä. 
Hälytysmerkki on jonkinlainen häiriö liesituulet-
timen toiminnassa.

– Liesituuletin ei esimerkiksi toimi jollakin 
tietyllä nopeudella tai se käynnistyy itsestään. 
Liesituulettimen kytkimiä ei ole mahdollista 
huoltaa tai korjata, joten jos tuulettimen 
toiminnassa on jotakin eriskummallista, se pitää 
vaihtaa heti uuteen. Lisäksi liesituulettimen 
suodattimet kannattaa puhdistaa säännöllisesti. 
Liesituulettimen puhtaanapito voi auttaa siinä, 
että höyry ohjautuu tuulettimessa oikeaan 
suuntaan eikä liukukytkimelle, jossa se voi 
edesauttaa palon syntymistä, kertoo Jari Pekka 
Koskela.

Katso video: liesituuletinpalo voi syttyä hetkessä

Lähde: If

Vakuutuksista alennusta Omakotiliiton jäsenille. Jo 
yhdellä vakuutuksella etuja ja säästöä! Lue lisää: 
www.omakotiliitto.fi/jasenedut/if

https://youtu.be/z_0OsX1NKyY
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/if


Kalliita horminkorjauksia
myydään epäilyttävin keinoin

Pikaisia päätöksiä ja kalliita töitä

Erilaisia remontteja ja palveluja on omakotitalo-
nomistajille myyty Suomessa ns. pakettiautoista 
jo vuosia. Kaupantekotilanteissa on tyypillisesti 
kiire.

– Asiakkaalle voi jäädä epäselväksi, onko 
savuhormi todella korjaamisen tarpeessa, kun 
palveluntarjoaja kertoo värikkäästi, minkälaisia 
ongelmia korjaamatta jäävät savuhormiviat 
pahimmillaan saattavat aiheuttaa. Päätös pitäisi 
tehdä heti. Erityisen arveluttavaa tällainen 
toiminta on, kun asiakkaat ovat iäkkäitä, 
Nuohousalan Keskusliiton puheenjohtaja Tapio 
Lehtimäki huomauttaa. 

Ikävä kyllä muutaman metrin hormikorjaustyön 
kustannukset ovat useissa tapauksissa nousseet 
kohtuuttoman korkeiksi, jopa useisiin tuhansiin 
euroihin. Todellisuudessa korjauskustannuksiin 
perustuvat veloitushinnat ovat noin 150 euroa/ 
hormimetri. Esimerkiksi noin kuusimetrisen 
hormin massaus maksaa alle tuhat euroa.

Tulisija ja hormi tarkastettava kokonaisuutena

Ilmeisesti tarkastajina toimineilla palveluntar-
joajilla ei välttämättä ole ollut riittävää asian-
tuntemusta ja välineistöä tulisijojen ja hormien 
tarkastamiseen. Ei vielä riitä, että pelkkä hormin 

Pyydä aina muutama tarjous korjauksesta

Lehtimäki neuvoo ilmaisen tarkastuksen perus-
teella korjausehdotuksen saanutta kuluttajaa 
pyytämään aina nuohoojaltaan arvio hormin 
korjaustarpeesta ennen sopimuksen tekemistä.

– Nuohoojan tekemän tarkastuksen ensisijaisena 
tavoitteena on antaa asiakkaalle oikeaa tietoa 
tulisijan ja hormin todellisesta kunnosta sekä 
niiden paloturvallisesta toiminnasta, ei myydä 
korjauspalvelua. Nuohoojan tekemällä tarkastuk-
sella pyritään siis siihen, että tulisijat ja hormit 
korjataan vain, jos tarkastuksessa havaitaan 
vikoja, joiden perusteella korjaus on tarpeellinen, 
Lehtimäki muistuttaa.

– Ja kun korjaustarve on todettu, kunnostustyös-
tä kannattaa pyytää tarjous vähintään kolmelta 
eri hormien korjauksia suorittavalta urakoitsijalta, 
Lehtimäki neuvoo.

Lisätietoja: Nuohousalan Keskusliitto ry, 
toimitusjohtaja Juhani Jyrkiäinen, puh. (09) 6844 160, 
info@nuohoojat.fi, www.nuohoojat.fi, 
www.paloturvamestarit.fi

Kiinteistön omistajille tarjotaan maksutta 
hormien tarkastuksia ja kalliita hormikorjauksia. 
Nuohousalan Keskusliitto neuvoo suhtautumaan 
varauksella liian nopeasti tehtyihin tarkastuk-
siin. Hormin korjaustarve kannattaa arvioittaa 
oman alueen nuohoojalla. Tarjous korjauksesta 
on syytä pyytää aina useammalta urakoitsijalta.

Nuohoojat ovat havainneet, että eri puolilla 
Suomea liikkuu kuluttajille ilmaisia savuhormien 
tarkastuksia markkinoivia palveluntarjoajia. 
Näillä palveluntarjoajilla ei näytä olevan tietoa 
kotimyynnin pelisäännöistä. Tavoitteena 
näyttäisikin olevan päästä kiinteistönomistajan 
kanssa nopeasti sopimukseen hormien korjaa-
misesta. Palveluita on myös markkinoitu varsin 
näyttävästi sanomalehtien etusivuilla. 

sisäpinta tarkistetaan. Jotta tulisijan ja savuhor-
min muodostama yhdistelmä olisi paloturval-
linen, se tulee tarkastaa kokonaisuudessaan.

Palo- ja henkilöturvallisuuden varmistamiseksi 
on käytävä läpi myös paljon muuta, kuten 
ilmanvaihtoon liittyvät asiat, esimerkiksi tulisijan 
korvausilman saanti.

Tulisijojen ja hormien todellisen kunnon selvit-
tämiseen tarvitaan monia erilaisia välineitä ja 
mittalaitteita, kuten hormikamera, endoskoop-
pi, vuotomittari, lämpökamera, infrapunaläm-
pömittari, paine-eromittari ja savukaasuanaly-
saattori. 

http://www.nuohoojat.fi/
http://www.paloturvamestarit.fi/


Asuntomessut Mikkelissä 14.7.-13.8.2017

MESSUILTA LÖYDÄT 31 UPEAA KOHDETTA!

• 29 pientaloa
• Paritalo, jossa messuvieraille esillä 1 asunto
• 2 rivitaloa, joista messuvieraalle esillä 2 asuntoa 

(kohde 25)
• Huldanrannan nuotiopaikka Saimaan rannalla
• 5 erilaista puistoaluetta
• Aikuisten ulkokuntosali (Nordenstrengin 

puistossa)
• Lasten leikkipuisto, jossa kiipeilytelineitä, kaksi 

liukumäkeä, keinuja sekä hiekka-alueita
• 2 suurta taideteosta (messusatamassa ja 

Heinzenpuistossa)
• Suomi 100 – juhlavuoden kohde (messukohde 

25)
• Made in Saimaa Design-shop, jossa esillä 

paikallista osaamista

Asuntomessuilta löytyy neljä upeaa korttelia 
Suomi, Aamu, Valo ja Onni. Suomi on aurinkoinen 
korttelialue. Se sijoittuu kahden puistoalueen 
väliin ja esittelee maamme puurakentamisen 
ammattilaisia. Aamu on ihastusta herättävä ja 
jyrkkärantainen asuinalue, sen omarantaiset talot 
edustavat nykyaikaista talosuunnittelua. Valo 
kylpee aamuauringossa ja asukkailla on ollut hyvä 
mahdollisuus tuoda huikeat järvinäköalat osaksi 
sisustusta. Onni sijaitsee varvikkoisen kallion 
kupeessa ja metsävaltaiset tontit houkuttelevat 
rauhasta ja luonnosta nauttivia asukkaita.

Erityistä Mikkelin asuntomessualueella!
Paikalleen jätetyn puuston osalta on huomioitu 
liito-oravien liitelyreitit, ja rannan 
viitasammakko saa jatkaa
eloaan niin kuin ennen
luonnontilaan jäte-
tyillä rannoilla.

Vuoden 2017 Asuntomessut järjestetään 
upeassa miljöössä Saimaan rannalla, vain
kolme kilometriä etelään kaupungin 
keskustasta. 

Asuntomessut järjestetään 14.7.-13.8. ja mes-
sut ovat kuukauden ajan avoinna joka päivä
klo 10-18. Messujen ohessa on helppo tutustua 
Mikkelin alueeseen muutenkin. Mikkelin seu-
dulla on tekemistä kaikenikäisille luonnon ja 
kaupunkielämän ystäville. Mikkelin kaupunki-
keskusta kutsuu ostoksille, josta löytyy maakun-
nan suurimmat kauppakeskukset sekä 
erikoisliikkeitä.

Messualue sijaitsee Kirkonvarkauden alueella. 
Asuinalueen rakentamisen lähtökohtana on 
ollut Saimaan vesistön hyödyntäminen sekä 
alueen tarjoamien luontoarvojen ja ympärivuo-
tisten liikuntamahdollisuuksien sitominen 
toimivaksi kokonaisuudeksi. Puusto tarjoaa 
suojaa ja tuo vehreyttä, mutta viihtyisyyttä 
tukeva aluesuunnittelu varmistaa sen, että 
myös Saimaanselkä näkyy lähes joka tontille. 

Tulossa Mikkeliin? Osta messuliput ennakkoon 
edullisimmin. Lisätietoja tästä linkistä!

Haluatko kurkistaa vielä vuoden 2016 messuille Seinäjoelle? Tutustu ja osta messujen virtuaalinen sohvamatka.
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http://asuntomessut.fi/wp-content/uploads/2016/02/Aluekartta-2.5.pdf
http://asuntomessut.fi/tulevat-messut/mikkeli-2017/
https://liput.asuntomessut.fi/messuliput/asuntomessut_mikkeli/4343/
http://www.unrealer.com/asuntomessut?_ga=2.70621904.1110307589.1493972042-79955333.1485432430


Motiva neuvoo energia-asioissa 
Facebookissa

Motivan koordinoima valtakunnallinen energianeuvonta 
palvelee kuluttajia Facebookissa Asiaa energiasta -sivulla. 
Yksityisviestillä tavoittaa asiantuntevan energianeuvojan, joka 
vastaa asumisen energiakäyttöön, lämmitysjärjestelmiin ja 
uusiutuvan energian käyttöönottoon liittyviin kysymyksiin. 
Palvelu on maksutonta ja käytössä arkisin klo 9-16 välillä. 
Lisää energia-asiaa löytyy myös Motivan uusituilta verkko-
sivuilta www.motiva.fi/koti.

Tilastokeskus ja Luonnonvarakeskus (Luke) selvittävät pientalojen lämmönlähteitä ja energian 
kulutusta kyselyllä, joka on postitettu 10 000 pientalon asukkaalle tai omistajalle. Etenkin rakennusten 
lämmitykseen käytetyn öljyn ja polttopuun sekä lämpöpumppujen, aurinkopaneelien ja -keräinten
tiedot voidaan saada ainoastaan rakennusten asukkailta tai omistajilta. Tietojen selvittäminen vaatii 
heiltäkin asiaan paneutumista ja viitseliäisyyttä, mutta luotettavia tietoja ei ole mahdollista saada 
muulla tavalla. Vastaathan siis kyselyyn mikäli olet postinsaajien joukossa. Lähde: LUKEn tiedote 
12.4.2017

Postin jakeluongelmia

Postin jakeluongelmat ovat puhuttaneet valtakunnallisesti viimeisen reilun puolen vuoden aikana. 
Viimeksi toissa viikolla kerrottiin, että Helsingin Munkkiniemessä on odoteltu postia kaksi viikkoa ja 
osalle asukkaista on tarjottu postimerkkejä hyvitykseksi (Talouselämä 24.4.2017). Posti kuitenkin 
tiedottaa, että he käsittelevät kunkin asiakkaan yhteydenoton aina tapauskohtaisesti, ja toivovat 
yhteydenotot asiakaspalveluunsa. 

Osallistun kaavoitukseen: Kuntalaisen opas

Oppaassa kerrotaan osallistumisesta kuntien kaavoitukseen. 
Kohderyhmänä ovat kuntalaiset, joille kaavoitus saattaa olla 
vierasta. Tavoitteena on tehdä tutuksi kaavoituksen sisältöä ja 
sanastoa sekä kannustaa osallistumaan oman elinympäristön 
kehittämiseen. Tästä oppaaseen >>

Kyselyllä selvitetään uusiutuvan energian käyttö

OMAKOTILIITON
ENERGIANEUVONTAA
puhelimitse numerosta 010 
80130 ennalta määrättyinä 
perjantaipäivinä klo 17-19.

Seuraavaksi: 19.5., 18.8., 
15.9., 13.10., 17.11., 15.12. 

Huom! Energianeuvontaa 
ei ole kesä-heinäkuussa.

http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/130881/Osallistun kaavoitukseen_Opas 5_2016.pdf?sequence=2
https://www.facebook.com/asiaaenergiasta/
http://www.motiva.fi/koti
https://www.luke.fi/uutiset/kyselylla-selvitetaan-uusiutuvan-energian-kaytto/
http://www.posti.fi/henkiloasiakkaat/apu-ja-tuki/ota-yhteytta.html#humany-henkiloasiakkaat=/contact;id:216
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/130881/Osallistun kaavoitukseen_Opas 5_2016.pdf?sequence=2


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: 
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: 2.5, 
16.5., 30.5., 13.6., 
27.6, 11.7., 25.7., 8.8., 
22.8., 5.9., 19.9.

ENERGIANEUVONTAA
ennalta määrättyinä 
perjantaipäivinä
klo 17-19.

Seuraavaksi: 19.5., 
18.8., 15.9., 13.10., 
17.11., 15.12. 

Huom! 
Energianeuvontaa ei 
ole kesä-heinäkuussa.

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


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

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. 

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

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 kyl-
pylälahjakortti kaupanpäälle!

C&C SOLUTIONS OMAKOTI -
PALVELUT
Palveluiden hinnasta -15%. 
Avullamme löydät ja kilpailutat 
urakoitsijat, suunnittelijat, 
työnjohtajat ja arkkitehdit 
kaikenkokoisiin hankkeisiin 
sijainnista riippumatta. 

CUMULUS RESORT -
KYLPYLÄHOTELLIT
Alennusta 12 % päivän hinnasta.

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

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

http://www.omakotiliitto.fi/jasenetu/jasenetuja/risteilyt
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/sunenergia
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
http://www.omakotiliitto.fi/CCSolutions
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/cumulusresort
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/SUORAA
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/binja


Tykkää Omakotiliitosta! Seuraa Twitterissä!

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

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!

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.

SUOMEN KATTOCENTER
Orima-kattoturvatuotteet 
30 % alennuksella. Lisäksi 
KattoCenter tarjoaa ilmaisen 
kattotarkastuksen toimialu-
eellaan oleviin pientaloihin.

CRAMO FINLAND OY
10-50 % alennusta 
vuokrakoneista ja laitteista. 

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

Omakotiristikko seuraavassa jäsenkirjeessä! Edellisen ristikon 
ratkaisusana oli PAKKANEN. Ristikon oikein ratkaisseiden kesken 
arvoimme kolme Omakotiliitto-aiheista tuotetta. Arpaonni suosi 
jäseniämme Kuusankoskella, Kivikoskella ja Vantaalla.

https://www.facebook.com/Omakotiliitto
https://twitter.com/omakotiliitto
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/radonfix
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/kattocenter
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/cramo
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/sisailmahuolto

