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Kun hätä on suurin, sinä pelastat
– Tulipalosta selviytyminen on ensisijaisesti jokaisen omissa 
käsissä.
– Päivä Paloasemalla® 25.11. kutsuu harjoittelemaan 
turvallisuutta

Palovaroitin ei elä ikuisesti
– Vaikka palovaroittimen paristo toimii, se ei välttämättä 
tunnista savua. Palovaroitin tulee uusia 5‒10 vuoden välein.
– Palovaroitinpäivä 1.12. Paina päivämäärä mieleesi ja pidä 
huoli palovaroittimestasi!

Omakotiliiton jäsenille

Maksutonta neuvontaa

Yli 20 etua jäsenkortilla
– Uusi etu: Anttolanhovista jäsenille 20 % alennus 
hotellimajoituksesta ja ravintolan ruoka-annoksista!

Omakotiristikko

Omakotiliiton jäsenenä jäsenkortilla hyödyt enemmän!

Paloturvallisuusviikko 
25.11.–1.12.2017



Joka päivä kahdeksassa kodissa palaa.

Viime vuonna suomalaisissa kodeissa syttyi 2 971 tulipaloa aiheuttaen 80 
palokuolemaa sekä suuria aineellisia ja terveydellisiä vahinkoja. Yksikin 
tulipalo on liikaa!

Vastuu paloturvallisuudesta kuuluu kaikille. Jokaisen tulee tietää, miten 
tulipaloja ehkäistään ja miten tulee toimia, jos tuli kuitenkin syttyy. Kaikilla 
on myös velvollisuus auttaa muita. Jos tulipalo syttyy, pitää asunnosta 
poistua parissa minuutissa. Viranomainen ei ehdi siinä ajassa paikalle. Silloin 
lähin apu olet sinä.

Tunnista kodin vaaranpaikat

Yleensä ihmisen oma virheellinen toiminta on edesauttanut tulipalon sytty-
mistä. Voit suojata kotiasi parhaiten toimimalla paloturvallisesti sähkölait-
teiden, tulisijojen ja kynttilöiden kanssa.

Lieden huolimattomasta käytöstä aiheutuu noin 1 000 rakennuspaloa vuosit-
tain. Tyypillisimmin tulipalon aiheuttaa liedelle unohtunut ruoka, lieden 
päällä tai läheisyydessä säilytetyt tavarat. Tulipaloja aiheutuu myös, kun liesi 
kytkeytyy päälle esim. lemmikin tai lapsen toimesta. Kaikista rakennuspalois-
ta noin 17,5 % saa alkunsa lieden virheellisestä käytöstä.

Saunan virheellisestä käytöstä aiheutuu noin 500 rakennuspaloa vuosittain, 
joka on 8,4 % kaikista rakennuspaloista. Tyypillisimmin tulipalon aiheuttaa 
saunan kiukaan läheisyydessä kuivatettu pyykki tai kiukaan päälle joutunut 
esine. Löylyhuoneessa ei tule kuivattaa vaatteita. Kiuasta ei tule kytkeä päälle 
tai tulipesää ei tule sytyttää, ennen kuin on varmistettu, ettei kiukaan päälle 
ole joutunut mitään ylimääräistä.

Avotulista syttyy 750 rakennuspaloa vuosittain (esim. kynttilät ja tulitikut 
210 kpl/vuodessa, tupakka 267 kpl/vuodessa.). Nämä tulipalot johtuvat ↓

Kun hätä on suurin, sinä pelastat
Tulipalosta selviytyminen on ensisijaisesti jokaisen omissa käsissä.

Paloturvallisuusviikko on koko 
Suomen vuosittainen teema-
viikko, jonka tavoitteena on 
parantaa kaikkien paloturvalli-
suutta ja paloturvallisuustai-
toja herättämällä yhteiskunna-
llista keskustelua paloturvalli-
suudesta. 

Tänä vuonna Paloturvallisuus-
viikon kampanjan pääviesti on 
Sinä pelastat. Kampanjalla 
halutaan kertoa, että 
tulipalosta selviytyminen on 
ensisijaisesti jokaisen omissa 
käsissä. Vaikka Suomen 
pelastusviranomaiset ovat 
alansa huippua, tulipalojen 
ehkäisy ja vastuu turvallisuu-
desta on meidän jokaisen 
vastuulla.

Esimerkiksi tulipalon syttyessä 
oikea toiminta ensimmäisten 
minuuttien aikana ratkaisee: 
vain harvoin palokunta ehtii 
paikalle niin ajoissa, että 
ihmisten pelastaminen 
palavasta talosta olisi enää 
mahdollista. Kun hätä on 
suurin, sinä pelastat.

Paloturvallisuusviikkoa 
vietetään 25.11. – 1.12.2017.

Omakotiliitto kannustaa 
osallistumaan 

Paloturvallisuusviikkoon ja 
laittamaan paloturvallisuuden 

perusasiat kuntoon niin kotona, 
työpaikalla, koulussa kuin 

taloyhtiössäkin!

http://paloturvallisuusviikko.fi/
http://paloturvallisuusviikko.fi/
http://paloturvallisuusviikko.fi/


Turvallisuutta kannattaa 
harjoitella

Alkusammutus on kansalaisen 
perustaito. Alkusammutusta voi 
harjoitella useissa palokuntien 
tapahtumissa ja alkusammutus-
kursseilla. 

Myös poistumista kannattaa 
harjoitella lasten kanssa. Näin 
reitit tarttuvat muistiin. Kotona 
kannattaa pitää säännöllisesti 
myös turvallisuuskierros, jonka 
aikana testataan palovaroittimet 
ja vaikkapa sähkölaitteiden 
kunto ja pölyttömyys. Turvalli-
suuskierroksen voi joskus pitää 
turvallisuuskävelynä, joskus taas 
vaikkapa jonkinlaisena roolileik-
kinä. Turvallisuuden ei tarvitse 
olla tylsää.

Jokainen perhe suunnittelee itse 
paloturvallisuutensa. Kodit ja 
niiden varusteet ovat erilaisia. 
Eri perheissä on erilaiset toimet. 
Mitä nuorempi lapsi on, sitä 
enemmän hänen turvallisuuten-
sa on aikuisten vastuulla. Vain 
vanhemmat tuntevat lapsensa 
niin hyvin, että tietävät mitä 
lapsi osaa ja voi tehdä. 

Päivä Paloasemalla®

Paloturvallisuusviikon aloittaa lauantaina 25.11. koko perheen tapahtuma 
Päivä Paloasemalla®, johon osallistuu vuosittain noin 100 000 kävijää. 

Tänä vuonna tapahtuma järjestetään 358 paloasemalla, joiden tiloissa 
perheen pienimmät pääsevät tehtävärastien parissa tutustumaan kodin 
paloturvallisuusasioihin: miten tulipaloja ehkäistään, miten palovaroitin 
pidetään toimintakunnossa, miten tulipaloja sammutetaan itse ja miten 
tulipalosta poistutaan turvallisesti. 

Tervetuloa paloasemille! Sinua lähimmän tapahtuman järjestävän 
paloaseman löydät täältä.

Lähde ja kuvat: Paloturvallisuusviikko.fi, SPEK

Palometri –
testaa kuinka riskialtis olet

Miten sinä toimisit, jos tulipalo 
syttyy? Palometri on 
viihteellinen testi, jolla voit 
selvittää, millä tasolla 
paloturvallisuustaitosi ovat ja 
miten voit parantaa 
paloturvallisuutta kotona. 
Kaikkien Palometrin tehneiden 
kesken arvotaan paloturvalli-
suustuotteita. Tee Palometri.

siitä, että avotuli jätetään valvomatta tai kynttilöitä poltetaan syttyvällä 
alustalla. Käytä aina palamatonta kynttilänjalkaa tai alustaa äläkä koskaan 
jätä avotulta ilman valvontaa. Sisätiloissa tupakointi aiheuttaa palovaaraan. 
Tupakantumpit tulee aina laittaa kannelliseen tuhkakuppiin. 
Rakennuspaloista yhteensä 12,4 % aiheutuu avotulesta.

Oma toimintasi vaikuttaa. Näistä asioista huolehtimalla ehkäiset kodin 
tulipaloja tehokkaasti

• Älä säilytä lieden lähettyvillä mitään syttyvää äläkä jätä ruokaa liedelle 
valmistumaan ilman valvontaa.

• Älä jätä tiski- tai pyykkikonetta päälle ilman valvontaa.
• Puhdista kodin sähkölaitteet pölystä säännöllisesti, myös sähkölaitteiden 

taustat.
• Älä kuivata vaatteita löylyhuoneessa tai säilytä tavaraa kiukaan 

läheisyydessä.
• Huolehdi, että tulentekovälineet ovat lasten ulottumattomissa.
• Polta elävää tulta, kuten takkaa tai kynttilöitä, vain valvotusti. 
• Älä tupakoi sisätiloissa.
• Huolehdi tulisijojen säännöllisestä nuohouksesta.
• Kodin jokaisen kerroksen alkavaa 60 neliömetriä kohden tulee olla 

vähintään yksi palovaroitin. Palovaroitin olisi hyvä löytyä jokaisesta 
makuuhuoneesta. 

• Palovaroitin kannattaa asentaa kattoon vähintään puolen metrin päähän 
nurkista

• Pidä poistumisreitit puhtaana tavarasta!

http://paloturvallisuusviikko.fi/paiva-paloasemalla/
http://paloturvallisuusviikko.fi/
http://paloturvallisuusviikko.fi/palometri/


Palovaroitin ei elä ikuisesti

Palovaroitin on paitsi lakisääteinen, myös edullinen ja helppo tapa turvata omaisuutta ja ihmishenkiä. Vuonna 
2016 Suomessa sattuneissa asuinrakennusten tulipaloissa vain 38 % oli toimiva palovaroitin. Suomalaisille 
tehtyjen kyselyiden mukaan 97–99 % uskoo oman kotinsa kohdalla palovaroittimiensa olevan kunnossa. 
Toimiiko palovaroitin sinun kotonasi?

Palovaroitin ei elä ikuisesti

Vaihda palovaroitin uuteen 5–10 vuoden välein. 
Ikääntyessään palovaroittimen toimintakyky heikkenee 
sekä siihen kerääntyy likaa ja pölyä. Tällöin varoitin ei 
välttämättä tunnista enää savua, vaikka testiääni 
toimisikin. Testiääni kertoo pariston toimivuudesta, 
mutta ei varoittimen kyvystä tunnistaa savua.

Mihin palovaroitin asennetaan?

Suositus on, että palovaroitin sijoitetaan jokaiseen 
makuuhuoneeseen ja poistumisreittien varrelle. 
Monikerroksiseen asuntoon kannattaa hankkia sarjaan 
kytkettävät palovaroittimet: kun yksikin varoitin 
tunnistaa savun, kaikki hälyttävät.

Asenna palovaroitin myös kaikkiin sellaisiin tiloihin, 
joissa yövytään: mökille, aittaan, asuntovaunuun, 
veneeseen jne. Keittiössä ja pölyisissä tai kosteissa 
tiloissa varoitin saattaa reagoida turhaan, joten 
sellaisiin paikkoihin niitä ei kannata sijoittaa.

Sijoita palovaroitin kattoon, vähintään puolen metrin 
päähän nurkista. Näin varoitin tavoittaa esteettä 
tulipalossa syntyvän, ylöspäin kohoavan savun. 
Käyttöohjetta noudattamalla löydät varoittimille
oikean paikan asunnossa kuin asunnossa.

Palovaroittimen testaus

Testaa palovaroitin säännöllisesti kuukausittain ja aina, 
jos olet ollut muutaman päivän poissa kotoa. Toiminta-
kunto kokeillaan painamalla laitteessa olevaa testinap-
pia. Kun nappia painetaan, toimivasta palovaroittimesta 
kuuluu kova ääni. Testaus on tarpeen, vaikka paristo 
olisikin tuore, sillä palovaroittimeen tai paristoon voi

Testiääni kertoo pariston 
toimivuudesta, mutta ei 
varoittimen kyvystä 
tunnistaa savua. Siksi 
palovaroitin kannattaa 
uusia 5–10 vuoden välein.

tulla vika. Lisäksi testaus aktivoi varoitinta ja paristoa. 
Varsinkin kylmillään olleessa tilassa, kuten mökillä, 
asuntovaunussa tai veneessä, palovaroitin saattaa 
mennä epäkuntoon.

Palovaroitin ilmoittaa pariston heikkenemisestä 
äänimerkein. Noin minuutin välein toistuvaa 
piipahdusta et voi sekoittaa kovaan hälytysääneen. 
Monissa palovaroittimissa on vilkkuva valo, joka kertoo, 
että laitteeseen tulee virta, mutta valo ei takaa sitä, 
että varoitusääni toimii. Siksi myös verkkoon kytketyt 
palovaroittimet on tarkistettava.

Muistathan, että varoittimen testaus kertoo pariston 
toiminnasta, mutta ei sitä, tunnistaako varoitin savua. 
Varoittimen testaamista savulla ei suositella, koska 
jokainen savuhiukkanen likaa varoitinta ja vähentää sen 
toimintaikää. Vaihda varoitin siis uuteen 5–10 vuoden 
välein.

Vaihda paristo!

Paristolla toimivan varoittimen paristo pitää vaihtaa 
normaalisti vuoden välein. Ota tavaksi vaihtaa paristo 
joka vuosi samana päivänä, esimerkiksi 
Palovaroitinpäivänä 1.12.

Palovaroittimen paristonvaihto käy helpommin, kun 
hankkii varoittimeen kytkettävän erillisen 
paristokotelon, joka sijoitetaan sopivalle korkeudelle 
seinään. Paristokotelot sopivat lähes kaikkiin myynnissä 
oleviin palovaroitinmalleihin. Myytävänä on myös 
viiden tai kymmenen vuoden virtalähteellä varustettuja 
palovaroittimia, mutta niitä käytettäessä tulee varoitin 
aktivoida kerran kuukaudessa testaamalla niitä. ↓



Palovaroitinpäivä 1.12.

Vaarallisinta tulipalossa on savu, joka täyttää huoneiston jopa 2–3 minuutissa. Palovaroitin havaitsee savun 
nopeasti ja ilmoittaa ajoissa vaarasta, jolloin tilassa olevat ehtivät pelastautua tai jopa sammuttaa alkavan palon 
ja välttyä suurilta vahingoilta. Vain toimiva palovaroitin pelastaa ihmishenkiä!
Palovaroitinpäivän tavoite on herättää keskustelua ja innostaa ihmisiä ottamaan henkilökohtaisesti vastuuta 
omasta paloturvallisuudestaan. Palovaroitinpäivää vietetään myös muissa Pohjoismaissa. Ota tavaksi testata 
palovaroittimesi säännöllisesti ja vaihda paristot vuosittain – vaikkapa juuri Palovaroitinpäivänä.

Millaisia palovaroittimia on?

Palovaroittimet jaotellaan savunhavaitsemistavan 
perusteella ionisoiviin ja optisiin. Ionisoiva varoitin 
havaitsee savuisen ilman sen sähkönjohtavuuden 
perusteella. Optinen puolestaan näkee savussa olevat 
pienet hiukkaset.

Toistaiseksi valtaosa suomalaisissa kodeissa olevista 
palovaroittimista on paristokäyttöisiä. Monissa kotien 
turvallisuusjärjestelmissä, joissa on esimerkiksi 
rikosturvallisuutta edistäviä laitteita, on myös 
savuntunnistin. Tällainen tunnistin lasketaan 
palovaroittimeksi. Häkävaroitin ei varoita savusta, 
mutta on hyvä lisäturva sellaisissa huoneissa, joissa on 
tulisija.

Kun palovaroitin hälyttää

Tulipalotilanteessa toimiminen kannattaa suunnitella ja 
harjoitella etukäteen. Tulipalo ja savun kehittyminen 
saattavat tapahtua todella nopeasti. Tulipalon ollessa 
omassa huoneistossa, on tärkeintä poistua ulos. Mitä 
eri poistumisreittejä voidaan käyttää? Miten pienet 
lapset tai mummo saadaan ulos? Onko lapset opetettu 
poistumaan silloinkin, jos he ovat vaikkapa 
tulitikkuleikeillä sytyttäneet tulipalon? Osaako pieni 
koululainen toimia oikein, jos on yksin kotona?

Jos palo ei ole ehtinyt kovin suureksi, voi tulta yrittää 
sammuttaa sammutuspeitteellä tai sammuttimella. 
Itseään ei kuitenkaan pidä vaarantaa. Ulkona 
kokoonnutaan etukäteen sovittuun paikkaan. Myös 
hätänumeroon 112 soitetaan vasta, kun ollaan 
turvassa. Palokunnan opastaminen paikalle on tärkeää.

Levollisemmin nukut kun olet 
huolehtinut että:

✓ Kodissasi on palovaroittimia 
riittävästi ja oikein sijoitettuina.

✓ Olet uusinut palovaroittimet 10 
vuoden sisällä. 

✓ Olet vaihtanut palovaroittimiin 
pariston vuoden sisällä. 

✓ Testaat varoittimet säännöllisesti, 
mieluiten joka kuussa. 

Lähde: Paloturvallisuusviikko.fi, SPEK

http://paloturvallisuusviikko.fi/




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: 
29.11., 3.1., 7.2., 7.3., 
4.3.

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 
maaliskuussa 2018!

ENERGIANEUVONTAA
ennalta määrättyinä 
perjantaipäivinä
klo 17-19.

Seuraavaksi: 15.12., 
19.1., 16.2., 16.3., 
20.4.

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 Vain jäsenille!

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 €.

VALTAKUNNALLISTA 
HAJA-ASUTUSALUEIDEN
JÄTEVESINEUVONTAA
• Torstaisin klo 19-20

• Kysy jätevesiasioista
sähköisesti:
www.omakotiliitto.fi/
jatevesineuvonta

https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasenpalvelut/neuvonta
http://www.omakotiliitto.fi/neuvonta
http://www.omakotiliitto.fi/jatevesineuvonta


Yli 20 etua jäsenkortilla

RTV: Myymälöistä tuoteryhmästä 
riippuen alennusta 10-35 % sekä 
aina kampanjatuotteistakin 
alennusta 5 %

VERISURE: 100 € alennus Verisure
-paketteihin ja ilmainen 
kodinturvakartoitus.

IF: If Etuohjelma palkitsee. 
Saat vakuutuksesi Omakotiliiton 
jäsenenä edulliseen hintaan.

HÄMEEN LAATUREMONTTI:
Kattoremontin tilaajalle näppärä 
Kouru-Kaapo rännienpuhdistin 
kaupan päälle.

ANTTOLANHOVI:
Hotellimajoituksesta ja ravintolan 
ruoka-annoksista alennusta 20%.

VESIVEK: Kun tilaat ränniremontin 
tai kattoturvatuoteet asennettuna 
Vesivekiltä, saat kaupan päälle 
näppärän Kouru-Kaapo -
rännienpuhdistimen!

MYSAFETY: Omakotiliiton jsenille
mySafetyn Kodinturva- ja 
Lukkoturva-vakuutukset 
erikoishintaan vain 69€/vuosi 
(norm. 108€/vuosi).

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

NUNNAUUNI: NunnaUuni-
tulisijan ostajalle Aika-tuotteen 
Hali - Pieni puunkannin kaupan 
päälle! Edun arvo 124 €. 

RAKSYSTEMS: Jäsenetuna 
Kotikartoitus-palvelu -10 %. 
Alennus ei koske Raksystemsin
muita palveluita.

CUMULUS RESORT: 12 % 
alennusta päivän hinnasta. 

ST1: Omakotiliiton jäsenkortti 
on heti käyttövalmis St1:n 
käteisalennuskortti. Alennus on 
asemakohtainen ja vaihtelee 
ajankohdittain. Alennusta myös 
lämmitysöljystä numerosta 
0800 166 266, kun maksat 
tilauksen yhdessä erässä.

KEVÄTMESSUT 12.-15.4.2018 
HELSINGISSÄ: 2 pääsylippua 1 
hinnalla (norm. hintaisesta 
sisäänpääsystä). Samanaikaisesti 
siis 5 messutapahtumaa: Oma 
Koti, OmaMökki, Kevätpuutar-
ha, Lähiruoka&Luomu, Sisusta!

NORDIC GREEN ENERGY –
SÄHKÖSOPIMUS: Katso ajanta-
saiset edulliset sähkösopimus-
hinnat www.omakotiliitto.fi/
jasenelle/jasentarjoukset/nordic
greenenergy.

PKS PRIIMA –SÄHKÖSOPIMUS:
Katso ajantasaiset edulliset 
sähkösopimushinnat 
www.omakotiliitto.fi/jasenelle/j
asentarjoukset/PKS. 

CRAMO: Alennusta 10-50 % 
vuokrakoneista ja laitteista. 

RADONFIX SUOMI OY: 5 euron 
alennus radonmittauksesta eli 
tilaus ilman toimitusmaksua.

SUORAA (Suomen 
Rakennusasiantuntijat Oy):
Talokatsastus eli tekninen arvio 
kohteen kunnosta, korjaustar-
peista ja riskirakenteista hintaan 
395 € (norm. 495 €).

SUOMEN KATTOCENTER:
Orima-kattoturvatuotteet 30 % 
alennuksella. Lisäksi 
KattoCenter tarjoaa ilmaisen 
kattotarkastuksen toimialueel-
laan oleviin pientaloihin. 

KOTIPUUTARHA–LEHTI: Uusille 
tilaajille vuositilaus puoleen 
hintaan ja nykyisille tilaajille 10 
€ alennus vuositilaushinnasta.

SYNSAM: Silmälaseista -25 %, 
Aurinkolaseista -20 %, 
Piilolinsseistä -10 %. Edut 
myönnetään kaikista Suomen 
Synsam-liikkeistä jäsenkorttia 
näyttämällä. 

BENDERS: 5 litran astia katto- ja 
kivipesuainetta hintaan 50 € 
(ovh. 83 €) + toimituskulut.

SISÄILMAHUOLTO SUOMI OY:
30 € alennus omakotitalon 
ilmanvaihdon puhdistuksesta.

SUNENERGIA: Oman kattosi 
aurinkosähköinvestoinnin 
kannattavuusraportti -50 %.

ELIITTIKATOT: Kattoremontin 
tilaajalle 300 € arvoinen Holiday 
Club –kylpylälahjakortti kaupan 
päälle.

TALLINK SILJA: Liity Club One -
jäseneksi veloituksetta, suoraan 
Silver-tasolle. Silver-tason 
etuihin kuuluu mm. jopa 20 % 
perusalennus tietyistä 
normaalihintaisista tuotteista.

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

BINJA –TIIVISTYSLISTAT:
Tiivistyslistapaketti verkkokau-
pasta hintaan 34 € + rahti 12,00 
€ TAI 3 pkt 100 € rahtivapaasti. 

AINARAIKASKOTI: 
Ilmanvaihtokoneen suodattimet 
kotiin toimitettuna. Alennusta 
10 % vuosisopimuksesta.

ALENNUSTA LAKITOIMISTOJEN 
TOIMEKSIANTOPALKKIOISTA:
Omakotiliiton yhteistyöasianajo-
ja lakitoimistojen toimeksianto-
palkkioista alennusta 15 %, 
kuitenkin enintään 300 €.

https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/rtv
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/verisure
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/if
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/hameen_laaturemontti
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/anttolanhovi
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/vesivek
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/mysafety
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/c_c_solutions_omakoti_-palvelut
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/nunnauuni
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/raksystems
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/cumulus_resorts
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/st1
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/omakoti-messut
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/nordic_green_energy
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/pks
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/cramo
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/radonfix
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/suoraa
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/suomen_kattocenter
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/kotipuutarha
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/synsam
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/benders
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/sisailmahuolto
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/sun_energia
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/eliittikatot
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/tallink_silja
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/viking_line
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/binja-tiivistyslista
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/aina_raikas_koti
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/lakimiespalvelut


Tykkää Omakotiliitosta! Seuraa Twitterissä!

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

Avaa ja täytä Omakotiristikko. 

Ilmoita punaisista numeroista 
muodostuva ratkaisusana ja 
yhteystietosi 10.12.2017 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 
KALASTUS. Arvonnassa onnetar suosi 
jäseniämme Lapualta, Porista ja 
Vantaalla.

Omakotiristikko

https://www.facebook.com/Omakotiliitto
https://twitter.com/omakotiliitto
https://www.omakotiliitto.fi/omakotiristikko
mailto:toimisto@omakotiliitto.fi
https://www.omakotiliitto.fi/omakotiristikko

