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Toiminnanjohtaja Kaija Savolainen Aamu-tv:ssä: 
Sähkön siirtomaksut epäoikeudenmukaisia

Omakotiliiton toiminnan-
johtaja Kaija Savolainen 
sekä Helen Sähköverkon
asiakaspalvelupäällikkö 
Petri Vihavainen keskus-
telivat sähköstä 14.12. 
Ylen Aamu-tv:ssä.

Katso klippi Yle 
Areenasta.

Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen
keskusteli torstaina 14.12. Ylen Aamu-tv:ssä sähkön 
siirtomaksuista yhdessä Helen Sähköverkon 
asiakaspalvelupäällikkö Petri Vihavaisen kanssa.

Suomessa on 1,1 miljoonaa pientaloa, joista noin 
puolet eli 500 000 taloa lämpenee sähköllä. Koti-
talouksien sähkölasku muodostuu energiayhtiön 
määrittelemästä energian osuudesta, siirtoyhtiön 
määrittelemästä siirtomaksusta ja sähkö- ja 
arvonlisäveroista. 

Sähkölämmitteisessä pientalossa sähköenergia on yksi 
merkittävimmistä asumiskuluista. Siirtomaksun 
kiinteän perusmaksun suuruuteen kuluttaja ei 
juurikaan itse voi vaikuttaa, ja lisäksi kuluttajat eri 
puolella Suomea ovat hyvin eriarvoisessa asemassa 
keskenään sähkön siirtomaksujen osalta.

‒ Esimerkiksi 120 neliöisen, 15 000 kWh kuluttavan 
omakotitalon pelkät siirtomaksun perusmaksut ovat 
Tampereen seudulla noin 40 euroa ja Kajaanissa noin 
360 euroa vuodessa, Savolainen totesi.

Sähkön siirtomaksut ja verotus ovat nousseet mer-
kittävästi viime vuosina. Kuluttajat kokevat, että 
sähköenergian kilpailutuksella saatava hyöty mene-
tetään jatkuvasti kasvavien siirtomaksujen ja vero-
tuksen takia. 

‒ Asumiskustannukset kasvavat huomattavasti 
nopeammin kuin kuluttajien ansiotaso. Tämä johtaa 
hyvinkin vaikeisiin tilanteisiin kotitalouksissa, 
huomautti Savolainen keskustelussa.

Sähkölaskun siirtomaksuun tuodaan uutta tehokom-
ponenttia perusmaksun ja kulutuksesta riippuvan 
maksun lisäksi. Tehomaksulla halutaan vähentää 
sähkön kulutushuippuja. Savolaisen mielestä tehoon 
on hyvä kiinnittää huomioita, mutta uutena siirtolas-
kun maksukomponenttina teho on kuluttajille vaikea 
ymmärtää, sillä kuluttajat eivät tiedä omaa tehonkulu-
tustaan tai kuinka siihen voi konkreettisesti vaikuttaa.

Maksu koskee etenkin sähkölämmitteisiä pientaloja, ja 
se on käytössä jo esimerkiksi Helsingissä ja tulossa 
Lahteen. Tehomaksu vaatii Savolaisen mukaan vielä 
paljon viestintää ja neuvontaa. 

‒ Olennaista on myös saada sähkön siirtomaksun 
perusmaksu nollaan.

Katso Sähkölaskun anatomia -keskustelu Yle Areenasta 
osoitteesta https://areena.yle.fi/1-4311078

”Kuluttajat kokevat, 
että sähköenergian 
kilpailutuksella saa-
tava hyöty menete-
tään jatkuvasti kas-
vavien siirtomaksujen 
ja verotuksen takia.”

https://areena.yle.fi/1-4311078?autoplay=true
https://areena.yle.fi/1-4311078


Omakotiliiton vahva 
edunvalvontatyö johti 
siirtomaksujen korotuskattoon

Omakotiliitto on tehnyt vahvaa työtä sähkön siirto-
maksujen osalta viimeiset vuodet. Vuonna 2016 
ilmenneiden siirtomaksujen kohtuuttomien korotuksien 
seurauksena Omakotiliitto laati kannanoton, joka 
lähetettiin Eduskunnalle, Eduskuntaryhmille, Energia-
virastolle, Työ- ja elinkeinoministeriölle, Eduskunnan 
talousvaliokunnalle sekä Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. 

Kannanotossa Omakotiliitto vaati, että siirtomaksujen 
tasoon ja korotuksiin on puututtava koko Suomessa 
välittömästi eikä vasta valvontakauden loputtua vuonna 
2020. Ylipäätään siirtomaksuja tulee kohtuullistaa 
poistaen alueelliset eroavaisuudet. Lisäksi Omakotiliitto 
esitti huolen energiaverotuksen ja siirtomaksujen 
korotusten ohella myös laskutuksessa perusmaksun 
kasvusta. 

Lue koko kannanotto Omakotiliiton sivuilla: ”Sähkön 
siirtomaksujen tasoon ja korotuksiin puututtava”.

Tämä liiton vahva edunvalvonta johtikin muun 
muassa siirtomaksujen 15 %:n korotuskattoon.

Sähkön ja maakaasun siirto- ja jakelumaksuille 
asetettiin 15 prosentin kertakorotuskatto. Sähkö-
markkinalain muutos astui voimaan tänä syksynä. 
Jatkossa korotuskatto estää toistuvat 15 prosentin 
korotukset, sillä verkkoyhtiöt voivat korottaa hintoja 
korkeintaan 15 prosentilla kerran 12 kuukaudessa. 
Lakimuutoksen myötä hinnoittelun kohtuullisuutta 
valvova Energiavirasto voi puuttua korotuskaton 
ylittävään hinnoitteluun. Valvonta toteutetaan 12 
kuukauden seurantajaksoissa.

Uudistunut energiatodistusasetus 
voimaan vuoden alussa 

- energiamuotokertoimet uudistettu 

Ympäristöministeriö on 20.12.2017 antanut asetuksen 
rakennuksen energiatodistuksesta. Uudistunut asetus 
muodostaa yhdenmukaisen kokonaisuuden rakennus-
ten energiatehokkuutta koskevan lainsäädännön kanssa 
ja kannustaa määräystasoa energiatehokkaampaan 
rakentamiseen.

Korvautuvaan asetukseen (176/2013) verrattuna muu-
toksia on tehty terminologiaan, laskentasääntöihin ja 
rakennusten ryhmittelyyn energialuokituksissa. Myös 
energiatodistuslomaketta ja sen täyttöohjetta on 
päivitetty.

Muutos ei edellytä vanhojen todistusten uusimista

Jos rakennuksella on jo voimassa oleva energiatodistus, 
mikään ei edellytä uuden todistuksen hankkimista 
myynti- tai vuokraustilanteeseen, ennen kuin 10 vuotta 
voimassa oleva todistus vanhenee. Halutessaan taloyh-
tiöt ja rakennusten omistajat voivat kuitenkin hankkia 
uusien säännösten mukaan tehdyn todistuksen. Muista 
kilpailuttaa todistuksen tekijät.

Uudet energiamuotokertoimet tulevat voimaan 
1.1.2018 ja ne koskevat uusia rakennuksia, kun 
hankkeen lupahakemus jätetään 1.1.18 tai sen 
jälkeen.

Rakennuksen energiatodistuksessa sovellettava 
energiamuotokerroin on tähän asti rankaissut 
eritysesti sähkölämmittäjiä. Valtioneuvosto päätti 
30.11.2017 laskea sähkön energiamuotokerrointa, 
mikä on merkittävä saavutus Omakotiliiton edun-
valvontatyössä.

Vuoden 2018 alusta energiamuotokertoimet ovat 
seuraavat (suluissa v. 2017 loppuun asti voimassa 
olevat kertoimet):

• sähkö 1,20 (1,70)
• kaukolämpö 0,50 (0,70)
• kaukojäähdytys 0,28 (0,40)
• fossiiliset polttoaineet 1,00 (1,00)
• rakennuksessa käytettävät uusiutuvat poltto-

aineet 0,50 (0,50)

Omakotiliiton 
edunvalvontatyö 
tuottaa tulosta!

Omakotiliiton 
edunvalvontatyö 
tuottaa tulosta!

https://www.omakotiliitto.fi/vaikuttaminen/valtakunnallinen_vaikuttaminen/teemat/sahkon_ja_kaasun_siirtomaksut
http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uudistunut_energiatodistusasetus_voimaan(45494)
http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Rakennusten_energiamuotokertoimet_uudist(45276)


Sähkölasku on yksi pientaloasumisen suurimmista kulueristä. Kilpailuttamalla sähkösopimuksesi voit säästää 
huomattavia summia vuosittain. Esimerkiksi 20 000 kWh vuosikulutuksella sähkölaskussa voi olla satojen eurojen 
ero sähköyhtiöstä ja -sopimuksesta riippuen.

Sähkölasku muodostuu kolmesta osatekijästä: sähkön siirtomaksusta, sähköenergiasta ja sähköverosta. Siirtomak-
suihin tai veroihin et voi juurikaan vaikuttaa. Sen sijaan ostoenergiasta maksamaasi kokonaishintaan voit vaikuttaa 
sekä säästämällä energiankulutuksessasi että kilpailuttamalla sähköyhtiön.

Lisää vinkkejä Omakotiliiton sivuilta!

Kilpailuta sähkölaskusi ja säästä!

Vertailemalla omaa sähkölaskuasi osoitteessa www.sahkonhinta.fi saat selville kuinka paljon kilpailuttamisella voit 
säästää. Hintavertailusivulla edullisimmat tarjoukset näkyvät ensimmäisenä. 

Tutustu tarjouksiin huolella ennen päätöksentekoa ja käy läpi sopimusehdot. Tarkista ainakin: 
• perusmaksun hinta
• sähkön tarkka hinta (esimerkiksi päivä- ja yösähkön hinta)
• onko energia tuotettu uusiutuvilla energiamuodoilla vai esimerkiksi fossiilisilla polttoaineilla?
• että sähköä myyvä taho on luotettava ja tunnettu

Pohjois-Karjalan Sähkö tarjoaa pörssisähköä kaikkialle Suomeen. Omakotiliiton jäsenenä saat 
kolmen ensimmäisen sopimuskuukauden kuukausimaksut veloituksetta ja tämänkin jälkeen maksat 
vain 50 % normaalista kuukausimaksusta. Vuonna 2017 kuukausimaksu oli 3,52 euroa. Vuodessa 
tämä tekee 42,24 euroa, mutta Omakotiliiton jäsenenä maksat siitä vain puolet eli 21,12 euroa.

Tutustu tarjoukseen Omakotiliiton sivuilla!

Tee sähkön hintavertailu netissä

Hyödynnä Pohjois-Karjalan Sähkön jäsenetu!

https://www.omakotiliitto.fi/asuminen/vinkit_ja_oppaat/lammitys_ja_sahko/sahkon_ostaminen
http://www.sahkonhinta.fi/
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/pks


1.  Paista kinkkua yöllä 

Kinkunpaisto ja sähköisen joulu-
saunan lämmitys on hyvä ajoittaa 
keskenään eri aikoihin. Tasainen 
sähkönkulutus on aina taloudelli-
sempaa, sillä silloin vältytään 
lyhyiden kulutuspiikkien aiheut-
tamalta sähköverkon ja tuotan-
tokapasiteetin ylimitoittamiselta. 
Kun sähkö on edullisimmillaan, se 
on myös ympäristöystävällisim-
millään. Rahan säästymisen 
lisäksi säästät samalla ympäris-
töä.

Joulun energiansäästövinkit

2.  Nauti lempeistä löylyistä

Yli puolet kiukaan sähkönkulu-
tuksesta menee saunan esiläm-
mittämiseen ja loput löylyläm-
pötilan ylläpitoon. Lämmitä 
sauna kerralla koko perheelle. 
Turhaa kulutusta on myös 
saunan pitäminen lämpimänä 
tyhjillään. Lempeät 70–80 
asteen löylyt ovat energiatalou-
delliset, sadan asteen löylyt 
lisäävät energiankulutusta jo 20–
30 prosenttia. Uusilla, sekunnin 
tarkasti ohjelmoitavilla 
älykiukailla saa säästöä aikaan 
kulutuksessa. Kiukaiden 
ohjauskeskuksessa säädetään 
kiukaan kivitilaa ja saunan 
lämpötilaa asteen tarkkuudella. 
Energiankulutus laskee näin jopa 
30 prosenttia. 

3.  Vaihda vanhat valosarjat 
ledeihin

Ledien käyttökustannukset ovat 
pienet, ja valoista voi nauttia 
pitempään ja huolettomammin. 
Jos vanhat jouluvalot ovat 
rakkaat ja korvaamattomat, laita 
niihin ajastimet.

Artikkeli on julkaistu Pohjois-
Karjalan Sähkön Kymppi-
asiakaslehdessä. Lue koko juttu

Uutisista olet saattanut kuulla tai lukea väitteen, että kuivan puun sijasta 
kannattaisikin polttaa mieluummin hieman märkää puuta. Onko jotain 
perustavaa siis muuttunut? Kotitalouksien kannalta ei.

Ensinnäkin: uutisissa on ollut kyse puun tuoreudesta, ei kosteudesta sinänsä. 
Toiseksi: uudet kokeilut ovat koskeneet varsin suuria kaukolämpölaitoksien 
kattiloita. Omakotiasukkaan osalta ei ole tapahtunut vanhat käsitykset 
kumoavaa mullistusta, vaan edelleen energiatehokkainta ja lähipäästöille 
parasta on käyttää vain kuivia polttopuita. Voit lukea tarkemmin aiheesta 
Bioenergia ry:n blogista: Palaako märkä puu paremmin?  

Energiatehokkaasta puun poltosta tietoa myös Motivan sivuilta: 
www.tehokkaastipuulla.fi

Kuivat polttopuut ovat parempia 
kuin tuoreet klapit

Marraskuussa vietettiin 
Paloturvallisuusviikkoa 
ja muistuteltiin palo-
varoittimista. Myös 
savusta ilmoittavat 
häkävaroittimet lisäävät 
turvallisuutta. 

Muista 
häkävaroitin!

https://tinyurl.com/yd5brqun
http://blogi.bioenergia.fi/2017/02/23/palaako-marka-puu-paremmin/
http://www.tehokkaastipuulla.fi/


Ledeillä valoa talveen Kuvat: LedStore

Jos kaipaat talven pimeinä iltoina lisävalaistusta kotiin, pihalle tai parvekkeelle, kannattaa tutustua Lamppukauppa 
LedStoren valikoimiin, sillä Omakotiliiton jäsenet saavat LedStoren kaikista valaisimista 10 prosentin alennuksen (ei 
koske valmiiksi alennettuja tuotteita). LedStoren asiakkaat saavat veloituksetta myös valaistussuunnittelua.

1. Led-valoilla valaiset energiatehokkaasti: ne 
kuluttavat energiaa noin viisi kertaa vähemmän kuin 
hehkulamput.

2. Lumen-luku kertoo, kuinka paljon led-lamppu 
valaisee. Wattimäärä kertoo lampun kulutuksen. 
Ledien valaistusteho on perinteiseen hehkulamp-
puun verrattuna jopa viisin- tai seitsenkertainen, ja 
siksi ledeissä riittää pienempi wattimäärä. 
Esimerkiksi LedStoren 7 watin led-lamppu riittää 
tuottamaan saman valaistustehon kuin 60 wattinen 
hehkulamppu.

3. CRI-värintoistoindeksi kertoo valon laadusta. Jos 
indeksi on heikko, aidot värit eivät pääse esille. 
Yleinen CRI-suositus kodin valaisimille on yli 80, 
mutta LedStoren ledien indeksi on useimmissa 
malleissa jopa yli 90. 

4. Kelvinit (lämpösäteily-yksikkö) määrittävät, onko 
valo lämmintä, neutraalia vai viileää. Esimerkiksi 
halogeenin kotoisa sävy on 3 000 kelviniä, kun taas 
4 000 kelviniä sopii vaaleisiin tiloihin, kuten 
kylpyhuoneisiin.

5. Useimmat LedStoren ledeistä ovat himmennettäviä. 
LedStoresta saat myös kustomoituja valaistusratkai-
suja, kuten valaisimia Dali-liitäntälaitteilla ja valmiiksi 
kasattuja led-nauhasettejä.

6. Pihaa ei kannata valaista yhdellä kirkkaalla valolla 
jolloin loppu pihasta jää pimentoon, vaan sijoittaa 
useampi valo tasaisesti ympäri pihaa.

Vinkit antoi LedStoren yrittäjä Janne Halttu.

LedStoren jäsenedun saat käyttöön esimerkiksi 
jättämällä verkkokaupassa tarjouspyynnön ostos-
korista, ja kirjoittamalla ”huomioita tilauksesta” -
kenttään, että olet Omakotiliiton jäsen. Tarjouksen 
voi pyytää myös puhelimitse tai sähköpostitse. 
Isommat tarjouspyynnöt käsitellään aina kohdekoh-
taisesti. 

LedStoren myymälä palvelee Vantaan Koivuhaassa 
arkisin klo 8.30-15.00 ja nyt kokeiluluontoisesti myös 
torstaisin klo 17.00 saakka (muina aikoina 
sopimuksen mukaan).

Tutustu LedStoren hinnastoon tästä
Kurkkaa LedStoren ajankohtaiset tarjoukset tästä
Tutustu tuotteiden esittelyvideoihin LedStoren You
Tube-kanavalla.
Verkkokaupan löydät osoitteesta https://ledstore.fi

Tiesitkö tämän ledeistä?

Omakotiliiton 
jäsenille 10 % 

alennus LedStoren
normaalihintaisista 

tuotteista!

https://indd.adobe.com/view/d5540c1f-c14b-49e8-8092-1fb1e217224f
https://ledstore.fi/on-sale
https://www.youtube.com/channel/UCXdiCxBzy2CRyS8TU4_TE4w
https://ledstore.fi/


Himbergille voi soittaa esimerkiksi, jos asunnossa tai 
sen tietyssä huoneessa ilmenee outoja hajuja tai 
sisäilma on muuten huono ja mietityttää, mitä asialle 
voi tehdä. 

Miten huono sisäilma sitten ilmenee?

‒ Esimerkiksi kemiallinen tai niin sanottu perunakella-
rin haju asunnossa tai huoneessa viittaa ihan selkeästi 
siihen, että kyseessä on sisäilmaongelma, Himberg 
kertoo.

‒ Tyypillinen oire huonosta sisäilmasta on myös se, jos 
toistuvasti aamulla heti herätessä on tunkkainen, 
nuutunut fiilis tai jopa päänsärky. Sisäilmaongelmista 
kertovat myös yleinen väsyneisyys ja nuutunut, 
”kaikkensa antanut” olo sekä selittämätön huimaus. 

Ilmanvaihtokanavat auki ja pölyt pois

Himberg kertoo, että joskus sisäilmaongelmaan voi 
löytyä yksinkertainenkin ratkaisu, kuten ilmanvaihto-
kanavien avaaminen, jos ne on jostain syystä peitetty 
tai suljettu. 

Huolettaako kodin sisäilma?

Myös siivoamisen laiminlyönti aiheuttaa huonoa 
sisäilmaa. Ongelmat ja niiden ratkaisut ovat kuitenkin 
tapauskohtaisia, ja jokainen tilanne pitää arvioida 
paikan päällä erikseen.

‒ Puhelimitse en voi antaa suoria remontointiohjeita, 
vaan suosittelen konsultoinnin jälkeen ottamaan 
yhtyettä lähimpään alan asiantuntijaan.

Himberg muistuttaa, että neuvonnasta jäsenet saavat 
rahanarvoista informaatiota. 

‒ Jos soittaisit yksityiselle ammatinharjoittajalle, 
joutuisit maksamaan jokaisesta puhelusta.

Selvitä ammattilaisen taustat

Himberg huomauttaa, että asukkaan pitää olla itse 
valveutunut, kun etsii ammattilaista toteuttamaan 
mahdollisen remontin. 

‒ VTT:n ylläpitämään sertifikaattirekisteriin pitäisi 
voida luottaa. Täytyy myös muistaa, että satasella ei 
saa tuhannen euron tavaraa. Lisäksi kannattaa katsoa 
ammattilaisten saamaa julkista palautetta ja lukea 
vertaisarviointeja, joita löytyy nykyään hyvin netistä ja 
sosiaalisesta mediasta.

Sisäilma- ja rakennusterveysneuvontaa

Puhelimitse torstaisin 16.00-17.00 numerossa 010 80 
130. Neuvojana rakennusfysiikan diplomi-insinööri ja 
rakennusterveysasiantuntija Henrik Himberg. 

Rakennusfysiikan diplomi-insinööri, rakennusterveysasiantuntija Henrik Himberg neuvoo Omakotiliiton jäseniä 
puhelimitse torstaisin kello 16‒17. Neuvonta on jäsenille maksutonta. Himberg neuvoo erityisesti sisäilmaan ja 
rakennusterveyteen liittyvissä asioissa, mutta häneltä voi kysyä muistakin rakentamiseen ja remontointiin 
liittyvistä aiheista.

SISÄILMA- JA RAKENNUS-
TERVEYSNEUVONTAA

Puhelimitse torstaisin klo 16-17 
numerossa 010 80 130. 

Omakotiliiton neuvonnasta saat rahanarvoista tietoa!



Radonmittausten aika on nyt

Viralliset radonmittauspurkit 
saat tilattua jäsenhintaan
(78€/2kpl, ilman käsittely- ja 
toimituskuluja) osoitteesta: 
https://secure.radonfix.fi/
omakotiliitto/

Tiesitkö, että kodin radonmittaus kannattaa suorittaa säännöllisesti viiden 
vuoden välein ja aina, kun talossa on tehty rakenteellisia muutostöitä?

Vaikka kodistasi olisi mitattu radonpitoisuus vuosia sitten, voi pitoisuus 
nousta äkillisesti esimerkiksi lähistöllä tehtyjen kaivuutöiden muutettua 
maansisäisiä ilman kulkureittejä. Radonmittaus kannattaa suorittaa 
säännöllisesti viiden vuoden välein ja aina, kun talossa on tehty rakenteel-
lisia muutostöitä. Asuntoon radon kulkeutuu luontaisesti maaperästä tai 
rakennuksen alla olevasta täyttösorasta.

Suomessa on ollut tapauksia, joissa suurimmillaan uusintamittaustulos on 
ollut jopa 14 000 Bq/m3, kun aiemman mittauksen tulos on ollut vain 100 
Bq/m3.

Virallinen mittaus suoritetaan viranomaisten hyväksymällä radonmittaus-
purkilla. Mittaus pitää tehdä aikavälillä 1.11.–30.4., vähintään 2 kuukauden 
ajan. Pitkäaikaismittaus on ainoa keino saada selville asunnon todellinen 
radonpitoisuus. Asunnoissa mittaus tehdään pääsääntöisesti kahdella 
radonmittauspurkilla.

Omakotiliiton pitkäjänteisen työn tuloksena jätevesilainsäädäntöä on kohtuullistettu. 
Marraskuussa 2017 julkaistusta jätevesioppaasta saat ajantasaista tietoa haja-
asutusalueiden jätevesijärjestelmien korjaus- ja muutostarpeista. Löydät oppaan 
osoitteesta www.omakotiliitto.fi/jatevesineuvonta. 

Oppaasta saat tuoretta tietoa kiinteistön jätevesijärjestelmän kunnossapidosta ja uuden 
jätevesiasetuksen edellyttämistä muutostarpeista. Opas kertoo muun muassa:

• Milloin jätevesijärjestelmä täytyy kunnostaa
• Jätevesijärjestelmän rakentajan muistilista
• Jätevesienkäsittelyn eri vaihtoehdot

Omakotiliitosta saat neuvontaa jätevesiasioihin myös puhelimitse ja sähköisen lomak-
keen kautta. Neuvontaa saat neuvontanumerosta 010 80130 torstaisin klo 19-20. 
Sähköisen kysymyslomakkeen löydät osoitteesta www.omakotiliitto.fi/jatevesineuvonta

Tuoretta tietoa jätevesijärjestelmistä

Mittauspurkin mukana saat 
selkeät ohjeet sekä valmiiksi 
maksetun palautuskuoren. 
Noin 4 viikon kuluttua purk-
kien palauttamisesta labora-
torioon saat mittausraportin 
tuloksineen sähköpostiisi.

https://www.omakotiliitto.fi/jatevesineuvonta
https://secure.radonfix.fi/omakotiliitto/
http://www.omakotiliitto.fi/jatevesineuvonta
https://www.omakotiliitto.fi/jatevesineuvonta


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

KYSY LAKINEUVOA SÄHKÖISESTI 
- Saat vastauksen sähköpostiisi 
http://www.omakotiliitto.fi/neuvonta

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: 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 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 %.

VALTAKUNNALLISTA 
HAJA-ASUTUSALUEIDEN
JÄTEVESINEUVONTAA
• Torstaisin klo 19-20

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

Huom! Neuvontaa ei ole 
juhlapyhinä tai niiden aattoina.

Huom! Neuvontaa ei ole 
juhlapyhinä tai niiden aattoina.

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


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

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

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

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.

Yli 20 etua jäsenkortillasi

OPTIWATTI: Maksuton sähkö-
lämmityksen säästökartoitus. 
OptiWatti-järjestelmän tilaajalle 
vuotovahti kaupan päälle (arvo 
150 €). Edut voimassa 31.3.2018 
asti.

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!

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

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

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

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.

SYNSAM: Silmälaseista -30 %, 
Aurinkolaseista -25 %, 
Piilolinsseistä -10 %. Edut 
myönnetään kaikista Suomen 
Synsam-liikkeistä jäsenkorttia 
näyttämällä.

CRAMO: Alennusta 10-50 % 
vuokrakoneista ja laitteista. 

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 RESORTS: Alennusta 
12 % päivän hinnasta. 

https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/if
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/rtv
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/verisure
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/optiwatti
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/st1
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/omakoti-messut
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/pks
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/viking_line
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/nordic_green_energy
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/synsam
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/cramo
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/nunnauuni
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/raksystems
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/cumulus_resorts


Tykkää Omakotiliitosta! Seuraa Twitterissä!

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

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.

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

LEDSTORE: 10 % alennus 
normaalihintaisista tuotteista. 
Myös veloitukseton valaistus-
suunnittelupalvelu remontoijille 
ja rakentajille.

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

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 €).

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

Vuosiarvonnat suoritettu!

Kaikkien marraskuun 2017 loppuun mennessä liittyneiden uusien jäsen-
ten ja jäsenhankkijoiden kesken arvotut Applen iPad -taulutietokoneet 
saivat omistajansa Karkkilasta ja Vihdistä.

Lisäksi kaikkien marraskuun 2017 loppuun mennessä sähköpostinsa 
ilmoittaneiden kesken arvottu 500 euron matkalahjakortti lähti 
jäsenellemme Uuteenkaupunkiin. Onnittelut voittajille!

Omakotiristikko seuraavassa jäsenkirjeessä! Edellisen ristikon ratkaisu-
sana oli MAASTO. Ristikon oikein ratkaisseiden kesken arvoimme kolme 
Omakotiliitto-aiheista tuotetta. Arpaonni suosi jäseniämme Iittalasta, 
Paimiosta ja Vantaalta.

https://www.facebook.com/Omakotiliitto
https://twitter.com/omakotiliitto
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/suomen_kattocenter
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/kotipuutarha
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/aina_raikas_koti
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/ledstore
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/binja-tiivistyslista
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/radonfix
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/suoraa
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/lakimiespalvelut

