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Asuntomessut Mikkelissä 
avaa messuportit 14.7.2017

Kuva Seinäjoen asuntomessuilta 2016, 
Antero Tenhunen/ Asuntomessut
Jutun lähde: Asuntomessut.fi

Lataa kartta >

Kurkista messukohteet ja suunnittele vierailusi etukäteen

Tutustu Mikkelin kohteisiin ennakkoon ja suunnittele kartan avulla oma messuvierailusi. Kohteita 
pääset katsomaan tästä. 
Suomen Asuntomessujen viestintäpäällikkö Leena Honkajuuri vinkkaa, että esimerkiksi kohdenumero 5 
eli Talo Wave on jopa yksi kautta aikojen arkkitehtonisesti vaikuttavimmista messukohteista, jossa 
kannattaa ehdottomasti vierailla.

Tutustu kohteisiin>

Mikkelin Asuntomessut avaavat tänä vuonna ovensa 31 upeaan kohteeseen, joissa toteutuu suomalai-
nen unelma kodista järven rannalla. Kodeissa nähdään muun muassa viihtyisiä terasseja, rentouttavia 
kotikylpylöitä, innovatiivisia sisustusratkaisuja, trendikkäitä keittiöitä sekä kaunista arkkitehtuuria.

Asuntomessuilla on perinteisesti esitelty uusinta asumisen, rakentamisen ja sisustuksen teknologiaa –
eikä tämäkään vuosi ole poikkeus! Kohteissa pääsee tutustumaan älykkään kodin ratkaisuihin kuten 
älykkääseen valaistukseen, äänentoistojärjestelmiin, älylukkoihin sekä asukkaiden arkea helpottaviin 
kotiautomaatiojärjestelmiin.

http://asuntomessut.fi/wp-content/uploads/2016/02/Aluekartta-2.5.pdf
http://asuntomessut.fi/messukodit/?s=&huoneita=&huoneistoala_min=&huoneistoala_max=&energialuokka=&talomateriaali=&fair=mikkeli-2017&talotehdas=&talotyyppi=&sisustussuunnittelija=&post_type=location
http://asuntomessut.fi/messukodit/?s=&huoneita=&huoneistoala_min=&huoneistoala_max=&energialuokka=&talomateriaali=&fair=mikkeli-2017&talotehdas=&talotyyppi=&sisustussuunnittelija=&post_type=location


Arvonta jäsenille ja jäseneksi liittyville Omakotiliiton 
messuosastolla Mikkelissä:

VOITA MESSURAKENNUS OMAKSESI

Kesäkeittiö Luoman Lillevilla 342, 11,7 m2, Hinta/arvo: 1970€.
Huom! Voittajan tulee järjestää mökin poiskuljetus 
messualueelta 16.8..

Omakotiliitto ja Mikkelin piirijärjestö osastolla Ua7

Omakotiliitossa asuntomessuvalmistelut ovat jo loppusuoralla. Osastollamme Ua7 tapaat ison joukon 
liiton aktiiveja ja voit osallistua hyvien palkintojen arvontaan. Lisäksi Mikkelin kaupungin/ Ympäristöpalve-
luiden OMAVESI-hankkeen jätevesineuvoja on avajaispäivää lukuun ottamatta perjantaisin (21.7., 28.7., 
4.8. ja 11.8.) osastollamme kertomassa jätevesiratkaisuista asiasta kiinnostuneille. Tervetuloa!

järjestetään tapahtumaa jokaisena päivänä - kesän asuntomessuilla on 
yli 100 ohjelmanumeroa!

Messuviikot jakautuvat neljään eri teemaviikkoon: 
✓ Hyvinvointiviikko 17.–23.7.
✓ Harrastusviikko 24.–30.7.
✓ Tulevaisuus 31.7.–6.8.
✓ Yhdenvertaisuus 7.–13.8.

Viimeinen messuviikko nostaa keskusteluun asumisen yhdenvertaisuu-
den ja käynnistää asumisen hyvinvointiin liittyvän ison teon etsimisen 
Osuuskunta Suomen Asuntomessujen toimesta. Teon etsintä jatkuu läpi 
syksyn. Tutustu Asuntomessujen monipuoliseen ohjelmatarjontaan 
tästä. 

Kesän suurimman keskustelutapahtuman SuomiAreenan Kansalaistori tarjoaa 
tietoa ja tekemistä kaupungin sykkeessä. Omakotiliiton teltalla (nro 23) voi 
ja kannattaa liittyä jäseneksi, ja tietenkin tulla muuten vain moikkaamaan 
järjestöväkeämme. Piipahda vaikka osallistumassa arvontaan, jossa palkin-
tona on Stiga akkuruohotrimmeri.

Tiistaina 11.7. sekä keskiviikkona 12.7. teltallamme on aiheena omakotitalon 
hyvä ilmanvaihto! Tule keskustelemaan asiantuntijan kanssa.

Katso Kansalaistorin koko viikon ohjelma verkosta.

Omakotiliitto ja Satakunnan piirijärjestö Porissa 
SuomiAreenan Kansalaistorilla 10.-14.7.2017

Kansalaistorin aukioloajat:
• ma 9-17
• ti-to 10-17
• pe 10-15

Tilaa ennakkolippusi tästä 
– säästät 5€! 

http://asuntomessut.fi/mikkeli/messuinfo/asukasareena/tapahtumat/?utm_source=Suomen+Asuntomessujen+uutiskirje&utm_campaign=e33a452e38-Teemaviikko_04&utm_medium=email&utm_term=0_8f21b6c3f3-e33a452e38-53206757
http://suomiareena.fi/kansalaistori/kansalaistorin-ohjelma#/
https://liput.asuntomessut.fi/index.aspx?cat=4343&shw_crt=1


Lasipakkausten kierrätysohjeet

SAA LAITTAA
tyhjinä, poista korkit ja kannet
• Lasipullot
• Lasipurkit

Kaulusrenkaita ja etikettejä ei tarvitse 
poistaa. Huuhtele likaiset lasipakkaukset 
tarvittaessa kylmällä vedellä.
Palauta pantilliset lasipullot kaupan 
palautusautomaattiin!

Katso lähin 

kierrätyspisteesi

www.kierratys.info

EI SAA LAITTAA
• Terveydenhuollon pakkauksia, kuten 

injektionestepulloja ja ampulleja
• Muovia: esim. muovipusseja, -kasseja 

ja -kääreitä, styroksia, kuplamuovia
• Posliinia tai keramiikkaa
• Lasiastioita (esim. juomalasit, 

uunivuoat, kahvipannut, kattiloiden ja 
pannujen kannet)

• Kristallilasia
• Opaalilasia (esim. joissain kosmetiikka-

pakkauksissa tai koriste-esineissä)
• Ikkuna- tai peililasia
• Lamppuja tai valaisimia

Vie vaarallisten aineiden jäämiä tai 
painetta sisältävät pakkaukset (esim. 
maalit, kemikaalit, öljyt, lääkkeet, 
hiuslakka) paikkakuntasi vaarallisten 
jätteiden vastaanottopisteeseen.

Suomalaiset kotitaloudet ovat aktiivisia lasipakkausjätteen lajit-
telijoita. Vuonna 2016 kierrätysaste oli 60 %. Lasipakkauksia voi 
palauttaa yli 1 850 Rinki-ekopisteeseen, jotka on sijoitettu koko 
Suomen alueelle.

Kierrätystä helpottavat valtakunnalliset lajitteluohjeet. Aiemmin 
lajitteluohjeet vaihtelivat paikkakuntakohtaisesti. Yhtenevien ohjei-
den myötä lasipakkausten lajittelusta on tullut aiempaa tarkempaa,
ja keräyspisteisiin saa tuoda ainoastaan kotitalouksien lasipulloja ja -
purkkeja. Lajitellun lasipakkausjätteen laadussa onkin vielä paranta-
misen varaa.

Jotta kerätyn lasimateriaalin laatu olisi entistä parempaa, lasipak-
kausten keräysastioihin ei saa laittaa lasiastioita (esim. juomalasit, 
uunivuoat, kahvipannut), kristallilasia, keramiikkaa, posliinia eikä 
ikkuna- tai peililasia. Nämä heikentävät materiaalin laatua ja 
aiheuttavat ongelmia kierrätysprosessissa.

https://www.kierratys.info/


Pientalovaltainen alue on edelleen 
halutuin asuinaluetyyppi

Yhä useampi suomalainen haluaa asua urbaanissa ympäristössä, 
kertoo uusin Asukasbarometri. Kaupungistuminen näkyy myös 
elämäntapojen muuttumisena kuten kahviloiden suosion nousuna 
sekä pyöräilyn lisääntymisenä. Sijainti, hyvät liikenneyhteydet 
sekä luonnonympäristö ja rauhallisuus ovat tärkeimmät viihty-
vyystekijät kaupunkimaisilla asuinalueilla. Asukasbarometri selvitti 
asumistoiveita ja asuinalueiden laatua yli 10 000 asukkaan taaja-
missa.

Pientalovaltainen alue on silti edelleen halutuin asuinaluetyyp-
pi. Suomalaiset toivovat lisää etenkin kaupunkipientaloja, joissa 
yhdistyvät toiveet omasta pihasta, lähipalveluiden saavutettavuu-
desta kävellen ja hyvistä joukkoliikenneyhteyksistä. Taloyhtiömuo-
toinen pientalo, kuten rivitalo, paritalo tai "townhouse" hyvällä 
sijainnilla sopii monen elämäntilanteeseen paremmin kuin huol-
toa ja autonomistusta vaativa omakotitalo kauempana keskus-
tasta.

Pyöräily ja asumisen monipaikkaisuus kasvussa

Pyöräilyn osuus työ- ja kauppamatkojen kulkutavasta on kasvanut 
huomattavasti, sillä jopa viidennes työmatkoista pyöräillään ainakin 
osan vuodesta. Etenkin 30-40-vuotiaat pyöräilevät aiempaa enemmän 
ja käyttävät vähemmän autoa. Lähes kaksi viidestä 15-40-vuotiaasta 
voisi asua autottomalla asuinalueella. Sen sijaan tyytymättömyys 
joukkoliikennepalveluihin on lisääntynyt etenkin pienemmissä 
taajamissa ja väljillä omakotitaloalueilla.

Myös asumisen monipaikkaisuus lisääntyy. Esimerkiksi kouluikäisten 
lasten perheistä joka viidennessä perheen koko vaihtelee kuukauden 
sisällä, mikä johtuu pääasiassa eroperheiden lasten vuoroasumisesta. 
Kerrostaloissa ja tiiviillä alueilla asuminen lisäävät lomamatkailua ja 
vapaa-ajan asunnoilla vietettyä aikaa.

Sijainti ja liikenneyhteydet tärkeimmät viihtyvyystekijät –
ongelmia liikenteen häiriöistä

Suurin osa asukkaista viihtyy niin keskustoissa, lähiöissä kuin väljillä 
omakotitaloalueillakin. Tärkeimmät asuinalueiden viihtyvyystekijät ovat 
sijainti ja hyvät liikenneyhteydet, luonnonympäristö sekä rauhallisuus. 
Sijainti ja liikenneyhteydet on noussut eniten mainintoja saaneeksi 
viihtyvyystekijäksi ohi rauhallisuuden. Liikenteen aiheuttamat häiriöt, 
kuten melu ja turvattomuus, ovat suurin epäviihtyvyystekijä asuinalueilla. 
Muita epäviihtyvyystekijöitä ovat palvelujen puute, pysäköintipaikkojen 
puute sekä huonot joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen yhteydet.

Asukasbarometri 2016 on Suomen ympäristökeskuksen kyselytutkimus 
kaupunkimaisten asuinympäristöjen laadusta vähintään 10 000 asukkaan 
taajamissa. Tutustu raporttiin tästä.

Omakotiliiton jäsenkyselyssä 
suurimmaksi huolenaiheeksi 
asumisessa nousivat asumisen 
kustannukset. 86 % vastaajista 
on paljon tai erittäin paljon 
huolissaan asumisenkustan-
nusten noususta. 

Omakotiliiton edunvalvonta-
työssä asumisenkustannusten 
nousun pysäyttäminen on 
tärkein painopistealue. 
Kiinteistöveroon ja sähkön 
siirtomaksuun kohdistuu
jatkuvia nousupaineita. 

Vain yhdessä voimme vaikut-
taa! Muista siis suositella 
jäsenyyttä myös ystävälle!

Suomalaiset toivovat lisää 
etenkin kaupunkipientaloja, 
joissa yhdistyvät toiveet omasta 
pihasta, lähipalveluiden saavu-
tettavuudesta kävellen ja hyvis-
tä joukkoliikenneyhteyksistä. 

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Yhdyskuntarakenne/Tietoa_yhdyskuntarakenteesta/Suomalaiset_arvostavat_kaupunkimaista_as(43622)


Heinäkuun alusta alkaen energiatodistus täytyy 
esittää myynnin tai vuokrauksen yhteydessä 
myös vanhoille, ennen vuotta 1980 käyttöön-
otetuille pientaloille. Todistuksen laatii 
pätevöitynyt energiatodistuksen laatija, joiden 
tiedot löytyvät Energiatodistusrekisteristä: 
www.energiatodistusrekisteri.fi.

Vaikuttamistyön saavutukset

Omakotiliitto toteutti kansalaisaloitteen energia-
todistuksen muuttamisesta vuonna 2013.
Aloite sai kuuden kuukauden vireilläoloaikanaan 
62.211 kannatusilmoitusta. Kansalaisaloitteen ja 
sen saaman julkisuuden seurauksena energia-
todistuksen hinnat ovat asettuneet maltilliselle 
tasolle. Myös energialuokan määräytymiseen 
vaikuttava ja kansalaisia erityisesti hämmentänyt 
sähkön korkea energiamuotokerroin tulee 
muuttumaan 1,7:stä 1,2:ksi.

Kansalaiset kokevat todistuksen turhaksi

Energiatodistuksen ongelmat eivät kuitenkaan 
vielä ole poistuneet. Omakotiliittoon tulleen 
palautteen ja sosiaalisen median keskusteluissa 
korostuu todistuksen hyödyttömyys. Raha 
käytettäisiin mieluummin energiaa säästäviin 
toimenpiteisiin. Todistuksen hinnalla saisi kotiin-
sa jo älykästä energian seurantaa ja ohjausta 
toteutettua. Kulutuksen riippuminen kotitalou-
den koosta ja käyttötottumuksista korostuu 
keskusteluissa todistuksen kehittämisen esteistä. 
Kiistatta voidaan kuitenkin todeta, että lasken-
nallisessa mallissa luvut menevät pahasti met-

”
Nykymuotoisena 

todistus ei kuitenkaan 

vastaa tarkoitustaan. 

sään. Esimerkkinä sähkölämmitteinen perustalo,
jonka normaali sähkönkulutus on 16 000 kilo-
wattituntia vuodessa. Kun sama kulutus katso-
taan energiatodistukseen laskennallisella mene-
telmällä, saadaan luvuksi 28 000 kilowattituntia, 
ja kun se painotetaan tällä hetkellä voimassa 
olevalla sähkön kertoimella, saadaan vuosikulu-
tukseksi 42 500 kilowattituntia (Motivan Elvari-
hanke).

- Energiatodistuksessa on hyviäkin elementtejä. 
Taustalla olevat tavoitteet ilmastonmuutoksen 
hidastamisesta ja ympäristön suojelusta varmasti 
jokainen allekirjoittaa. Hyvin tehdystä todis-
tuksessa todistuksen laatija antaa myös 
ehdotukset kustannustehokkaisiin 
energiansäästöratkaisuihin, 
jotka voivat säästää jatkossa 
asukkaan euroja, sanoo
Omakotiliiton toiminnanjohtaja
Kaija Savolainen, mutta jatkaa,
että nykymuotoisena todistus
ei kuitenkaan vastaa
tarkoitustaan. 

Pyydä useampi tarjous
todistuksen 
laatimisesta!

Energiatodistuksen hin-
noittelussa on edelleen
vaihtelua, ja todistuksen
teettämiseen kannattaa-
kin pyytää useampi
tarjous! 

Energiatodistus – laatimisvaade myös 
ennen vuotta 1980 käyttöön otetuille taloille

http://www.energiatodistusrekisteri.fi/


Anna tähtiä Zeckitin avulla

Saitko hyvää palvelua? 

Zeckitin kautta arvioiden antaminen on näin 
helppoa ja yksinkertaista: mene osoitteeseen 
www.zeckit.com, kirjoita yrityksen nimi 
hakukenttään, paina hae, arvioi yritys ja tallenna 
arviointi. Jos käyt tekemässä arvioita 
ensimmäistä kertaa, tulee sinun kirjautua joko 
Google-, Facebook- tai Zeckit-tunnuksilla. 
Kirjautumista vaaditaan, jotta palvelussa 
vältytään väärinkäytöksiltä.

Tästä pääset saman tien antamaan tähtiä 
luottokampaajallesi, lähikauppiaallesi, 
suosikkiravintolallesi ja hyvälle remppafirmalle!

Zeckit on yrityshakupalvelu, joka auttaa sinua 
luotettavan ja vastuullisen palveluntarjoajan 
valinnassa. Zeckitistä voit katsoa minkä tahansa 
yrityksen tiedot ja tarkistaa, onko yritys hoitanut 
sille kuuluvat lakisääteiset velvoitteensa. 
Palvelusta näet myös arviot, joita yritys on 
saanut asiakkailtaan. 

Asiakasarvioita kannattaa antaa etenkin silloin, 
kun on tyytyväinen saamaansa palveluun tai 
tuotteisiin. Näin hyvät yritykset ja yrittäjät saavat 
heille kuuluvan kiitoksen ja muutkin näkevät, 
että heiltä kannattaa tehdä hankintoja. Näin 
autat siis paitsi hyvää yrittäjää saamaan 
asiakkaita, myös muita kuluttajia löytämään 
hyviä yrityksiä.

Luotettavan ja pätevän yrityksen löytäminen 
Zeckitin avulla on nyt entistä helpompaa

Zeckit-haun tuloksia voi nyt rajata yrityksellä 
olevien pätevyyksien mukaan. Haun rajaaminen 
pätevyyksien mukaan tulee tarpeeseen etenkin 
silloin, kun etsit tekijää työlle, jonka tekemiseen 
tarvitsee lupia tai pätevyystodistuksia. 
Tällaisia töitä ovat esimerkiksi sähkötyöt ja 
asbestinpurku. Varsinkin remontoidessa eteen 
tulee monenlaisia töitä, joissa pätevyyksiä 
tarvitaan.

Hakuun voi myös valita mukaan vain ne 
yritykset, jotka kuuluvat Suomen Tilaajavastuun 
Luotettava Kumppani -palveluun. Luotettava 
Kumppani -yritykset ovat antaneet luvan 
tarkastaa rekistereistä tilaajavastuulain 
edellyttämät tiedot, ja näin Zeckit näyttää 
yrityksestä laajemmat tiedot kuin muista 
yrityksistä, jotka eivät palveluun kuulu. Näihin 
tietoihin kuuluvat mm. tiedot yrityksen 
tapaturma- ja vastuuvakuutuksista.

Zeckitin hakutuloksiin voi rajata myös ISA-
auktorisoidut isännöintiyritykset.  ISA-
auktorisointi on laatusertifikaatti, jonka myöntää 
Isännöinnin Auktorisointi ISA ry.

Lisää erilaisia pätevyyksiä ja hakukriteerejä 
lisätään Zeckitiin vähitellen, sitä mukaa kun se 
on mahdollista.  

https://zeckit.com/fi/
https://zeckit.com/fi/arvioi/
https://zeckit.com/fi/
https://www.tilaajavastuu.fi/fi/luotettava-kumppani/?__hstc=66527281.a20a76fa1199d1f1f8050c1038137c9f.1494416784466.1497869890740.1497950065696.35&__hssc=66527281.24.1497958195045&__hsfp=3533531458


Pyydä ystäväsi jäseneksi

Saatte molemmat lahjaksi 

Kirjan "Kaikki kompostoin-

nista ja maanparannuksesta”!

Toimi näin

• Kerro ystävällesi omasta omakotiyhdistyksestä ja 
Omakotiliitosta

• Täyttäkää yhdessä kampanjaliittymislomake - avaa tästä!
• Ystäväsi saa postitse jäsenkortin ja jäsenmaksulaskun 

muutaman viikon sisällä. Saatte molemmat lahjakirjan 
”Kaikki kompostoinnista ja maanparannuksesta” noin viikon 
kuluttua.

Kampanja voimassa 30.7.2017 asti.

Juoksutatko vettä hanasta ennen kuin otat sitä 
juomiseen tai ruuanlaittoon?

Vastaa lyhyeen kyselyyn, jolla selvitetään vedenkäyttäjien 
tottumuksia veden juoksuttamisessa. Kysely liittyy 
hankkeeseen, jossa selvitetään talousveden laadun 
muuttumista kiinteistöissä. Aiheesta tehdään diplomityö. 
Lisätiedot meri.sipila@aalto.fi.

Talousveden juoksutuskysely

Kyselyyn pääset tästä linkistä, vastaathan 8.8.2017 mennessä:
https://www.webropolsurveys.com/S/C87B14ADE49AA81E.par

Käytännöllinen opas kaikenlaiseen kompostointiin sekä kompostista syntyvän humuksen hyödyntämiseen maanparannusaineena. 
Kirjassa on selkeät ohjeet elintarvike-, puutarha- ja käymäläkompostin perustamiseksi sekä niiden hoitamiseksi. Kirjassa 
esitellään myös muut yleiset kompostointitavat, kuten mato-, kate-, pinta-, syvä- ja lantakomposti.

Kirsi Tuominen vastaa kirjassaan yleisimpiin kompostoinnista esitettyihin kysymyksiin, mm. millaisen kompostin valitsen, miten 
poistan kompostin hajuhaitat, miten saan kompostin toimimaan tehokkaasti tai miten hoidan kompostia talvella.

https://www.webropolsurveys.com/S/E8F7280F08D07382.par
https://www.webropolsurveys.com/S/C87B14ADE49AA81E.par


NEUVONTANUMERO KAIKKIIN NEUVONTOIHIN 

puh. 010 80130

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: 
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: 11.7., 
25.7., 8.8., 22.8., 5.9., 
19.9.

ENERGIANEUVONTAA
ennalta määrättyinä 
perjantaipäivinä
klo 17-19.

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

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 €.

Heinäkuussa lakineuvontaa 
vain maanantaisin klo 13-15

VALTAKUNNALLISTA 
JÄTEVESINEUVONTAA

Lisätietoja neuvonnasta 
www.omakotiliitto.fi/jate
vesineuvonta

Korjausneuvontaa ei 
ole heinäkuussa

Energianeuvontaa ei ole 
kesä-heinäkuussa

Rådgivning icke i juni och juli

Lakineuvonnan vastaanottoa ei ole viikoilla 26-30

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

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. 

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.

RAKSYSTEMS
Kotikartoituksella varmuut-
ta kodin taloudelliseen ja
suunnitelmalliseen kiinteis-
tönpitoon. Jäsenetuna 
kotikartoitus nyt -10%.

NUNNAUUNI
NunnaUuni-
tulisijan osta-
jalle Aika-tuotteen Hali –
Pieni puunkannin kaupan 
päälle! Edun arvo 124 €.

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/hameenlaaturemontti
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/eliittikatot
http://www.omakotiliitto.fi/CCSolutions
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/SUORAA
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/binja
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/raksystems
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/nunnauuni


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
30 € alennus omakotitalon 
ilmanvaihdon puhdistuksesta. 
Kirjoita tilauksen lisätieto-
kenttään jäsennumerosi + 
"alennus 30 eur" teksti.

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

CUMULUS RESORT -
KYLPYLÄHOTELLIT
Alennusta 12 % päivän hinnasta.

Omakotiristikko seuraavassa jäsenkirjeessä! Edellisen ristikon 
ratkaisusana oli KALASTUS. Ristikon oikein ratkaisseiden kesken 
arvoimme kolme Omakotiliitto-aiheista tuotetta. Arpaonni suosi 
jäseniämme Lapualta, Porista ja Vantaalta.

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
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/kotipuutarha
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/cumulusresort

