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• Omakotiliiton lakineuvonta vastaa 
vuodessa lähes 2 000 kysymykseen

• Korjaa ja huolla oikeaan aikaan 
– talon huoltokirja apunasi

• Aurausautojen jättämät lumikinokset ja 
reunavallit ikäihmisten huolena

• Pyydä ystäväsi jäseneksi, saat kirjalahjan

• Cashback Card – siis mikä?

• Hyödynnä aninkainen.fi-kiinteistönvälitys-
palvelun tarjoama 1 000 euron alennus 
välityspalkkiosta

• Nuohoussääntely uudistuu

• Jätesuunnittelu on meidän jokaisen asia

• Lukuisia lainsäädännön muutoksia voimaan 
vuonna 2018

• Maksutonta neuvontaa jäsenille

• Yli 30 etua jäsenkortillasi!

• Omakotiristikko

Omakotiliiton jäsenenä jäsenkortilla hyödyt enemmän!



Omakotiliiton lakineuvonta vastaa vuodessa 
lähes 2 000 kysymykseen

Tonttimme rajalla on naapurin viisi isoa lehtipuuta, joiden juuret 
tunkeutuvat meidän puolelle. Syksyllä niistä putoavat lehdet 
täyttävät sadevesikourumme. Ehdotin naapurille puiden kaata-
mista, mutta turhaan. Nyt aion ottaa avuksi tehokkaammat 
keinot. Mitä ne voisivat olla, jotta pysyisimme laillisella tiellä?

Aluksi ote Eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 
8. pykälästä: ”Se, jolle oman tahi nautintaoikeudella hallitseman-
sa maan käyttämisessä johtuu haittaa naapurin alueelta tunkeu-
tuvista juurista, olkoon oikeutettu ottamaan ne pois. Sama 
olkoon laki sieltä ulottuviin oksiin nähden, ellei omistaja koh-
tuullisessa ajassa siihen kehotuksen saatuaan niitä poista.”

Pykälän perusteella voitte siis vaatia puiden juurien ja oksien 
poistamista, mikäli niistä aiheutuu teille haittaa. Tärkeintä olisi 
yrittää sopia asiasta naapurin kanssa keskustellen, jotta saisitte 
vältettyä riitatilanteen ja saisitte asiaan kumpaakin osapuolta 
tyydyttävän ratkaisun. 

Jos keskustelut naapurin kanssa eivät auta asiassa, on hänelle 
varattava kohtuullinen aika poistaa itse tontillenne ulottuvat 
juuret ja oksat, ennen kuin ryhdytte toimeen itse. Näin varmis-
tetaan se, että hän voi leikata oksat haluamallaan tavalla niin, 
että hänelle aiheutuu siitä mahdollisimman vähän ulkonäöllistä 
tai muuta haittaa. Naapuruussuhdelaissa ei ole määritelty 
kohtuullista aikaa, joten se ratkaistaan tapauskohtaisesti. 
Riittävänä aikana voidaan varmaankin pitää sulan maan aikana 
vähintään kuukautta. 

Jos joudutte turvautumaan kehotukseen, se kannattaa tehdä 
kirjallisesti ja postin saantitodistuskirjeenä, jolla todistetaan 
postin perillemeno. Mikäli naapuri ei ryhdy kirjeen tiedoksi 
saatuaan toimenpiteisiin asetetussa kohtuullisessa määräajassa, 
voitte katkoa juuret ja oksat itse. Liian innokas omatoiminen 
katkominen ilman naapurille annettua kehotusta ja kohtuullisen 
ajan varaamista voi johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen 
naapuria kohtaan.

Harri Kontturi
Asianajaja, laamanni, varatuomari
Asianajotoimisto Kontturi & Co Oy

Lakineuvonta on kysytyin Omakotiliiton neuvontapalvelu. Jäsenet kysyvät lainopillista neuvoa liki 2 000 kertaa 
vuodessa ja heidän kysymyksiinsä on vastaamassa yli 30 ammattilaisen verkosto. Jäsenten useimmin kysytyt 
kysymykset liittyvät kiinteistönkauppaan ja asunto-osakeyhtiöihin sekä kaavoitukseen ja rakentamiseen, mutta 
myös vakuutusriitatapaukset, vahingonkorvaukset, kuluttajansuoja ja vuokrasuhdeasiat nousevat toistuvasti esille. 
Lisäksi naapuruussuhteet - ja erityisesti naapurin puut - aiheuttavat yllättävän paljon päänvaivaa, kertovat 
lakineuvojamme. Tässä eräs yleinen esimerkkitapaus:

”

”

Neuvontanumero:
p. 010 80130

Lakineuvontaa jäsenille
• Maanantaisin klo 13-19
• Tiistaisin klo 17-19
• Keskiviikkoisin 

klo 13-16 ja 17-19

Lähetä kysymyksesi sähköi-
sellä lomakkeella. Saat 
vastauksen sähköpostiisi. 
www.omakotiliitto.fi/
neuvonta

http://www.omakotiliitto.fi/neuvonta


Siitä hetkestä, kun talo on rakennettu, remontoitu tai tekniikkaa uusittu, alkaa myös rakenteiden ja laitteiden 
käyttöiän kuluminen. Niin pientaloissa kuin vapaa-ajanasunnoissakin remonttitarpeen ennakointi ja oikea-aikainen 
korjaaminen vähentää ennakoimattomia, usein kalliiksi tulevia vesivahinkoja ja laiterikkoja. Talon omistaja voi tehdä 
korjaustarpeen alustavan arvioinnin ja aikatauluttamisen itsekin ja pyytää sitten ammattilaisen apuun täydentämään 
kerättyjä tietoja. Oman talon rakenteiden ja laitteiden tunteminen on hyödyllistä ja kiinnostavaa. Jokainen meistä 
voi olla oman kotinsa asiantuntija. 

Talon huoltokirja toimii kiinteistösi ja yksityisen omaisuutesi hyvän ylläpidon työkaluna. Huoltokirjaan merkitset ylös 
talossa tehdyt korjaus- ja kunnossapitotyöt, suunnittelet kotisi tulevia remonttitarpeita sekä saat hyviä neuvoja 
talosi kunnossapitoon. Hyvin tehty huoltokirja voi olla kiinteistökaupan yhteydessä jopa useiden tuhansien eurojen 
arvoinen. 

Jäsenenä sinulla on mahdollisuus ottaa käyttöösi talon sähköinen huoltokirja Omakotiliiton verkkosivuilla. Myös 
perinteinen painettu huoltokirja sisältyy jäsenyyteen. Kun pidät talostasi hyvää huolta, pidennät rakenteiden ja 
laitteiden elinkaaria, takaat asunnon arvon säilymisen, saat säästöä asumiskustannuksissa ja itsellesi terveellisen ja 
viihtyisän asumisympäristön! Sähköisen huoltokirjan voit ottaa käyttöön kotisivuillamme jäsentunnuksillasi. 
Painetun huoltokirjan voit tilata liiton toimistolta vaikkapa sähköpostilla: toimisto@omakotiliitto.fi.

Korjaa ja huolla oikeaan aikaan
– talon huoltokirja apunasi

Asunto- ja kiinteistökauppariidat ovat ikävä 
ilmiö, ja usein niiden taustalla on kosteus- tai 
homevaurio. Talon huolellisella ylläpidolla ja 
oikea-aikaisella korjaamisella näistäkin osa olisi 
vältettävissä. Iso osa talon huoltotöistä onkin 
sen tarkistamista, että kaikki on kunnossa. 

Talon ylläpito vaatii myös kunnostamista ja 
remontteja. Remontit kannattaa suunnitella 
huolella ja ajoittaa oikea-aikaisesti. Työssä voi 
käyttää apuna alla olevaa taulukkoa, josta 
löydät kiinteistön rakenteiden ja järjestelmien 
laskennalliset käyttöiät. Suunnitelmassa täytyy 
huomioida talon senhetkinen kunto ja tarvit-
taessa käyttää apuna ammattilaisia. 

Hometalkoot.fi -sivustolta saat mm. tulostettua jokaisen vuosikymmenen 
talosta listan yleisimmin esiintyvistä ongelmakohdista. Kuva: Hometalkoot.fi

1980-luvun talo / Ongelmakohdat

Olisiko aika tehdä remonttia tai 

kunnostustoimenpiteitä? 

Katso rakenteiden ja laitteiden 

keskimääräiset käyttöiät

https://www.omakotiliitto.fi/huoltokirja
mailto:toimisto@omakotiliitto.fi
http://hometalkoot.fi/


LAITE TAI JÄRJESTELMÄ
TEKNINEN 

KÄYTTÖIKÄ / V

KÄYTTÖÖNOTTO 

VUOSI

ARVIOITU 

KORJAUSVUOSI

PERUSTUKSET JA JULKISIVU

• Salaojat ja putket 40-50

• Perusmuurin vedeneristys, bitumisively 20

• Perusmuurin vedeneristys, kumibitumi 30

• Lautaverhous ja hirsipinta 50

• Rappaus 50

• Pinnoittamaton betoni 40

• Pinnoitettu betoni 50

• Puuikkunat 50

• Puu-alumiini-ikkunat 60

• Puu-ulko-ovet 40

• Metalliulko-ovet, teräs 60

VESIKATTO

• Kumibitumikermikate, 2-kerroskate 30

• Rivipeltikate, sinkitty ja maalattu 60

• Profiilikate 40

• Tiilikate 45

• Räystäskourut, syöksytorvet 25-40

MÄRKÄTILAT

• Muovimatto ja maalatut sisäkatot 20

• Laattalattia ja kosteussulkusively 15

• Laattalattia ja massamainen vedeneriste 30

• Levy- ja kiviainesrakenne 15

• Laattaseinä ja massamainen vedeneriste 30

• Muovitapetti, pesuhuoneen panelointi 12

• Saunan panelointi 20

LÄMMÖN TUOTANTOLAITTEET

• Öljysäiliö, muovia, sisätiloissa 50

• Öljysäiliö, muovia, maassa 40

• Öljysäiliö, teräs, sisätiloissa 40

• Öljysäiliö, teräs, maassa 20

• Öljylämmityskattilat, teräslevy 30-40

• Kevytöljypolttimet 15

• Kiinteän polttoaineen kattilat (pelletti, ym.) 30

• Sähkökattilat 30

• Sähköiset lämminvesivaraajat 30

• Maalämpöpumput 25-30

• Ilmalämpöpumput 15

• Savupiiput, teräs 30-50

• Savupiiput, tiili, käyttöikä sisällä/katolla 50/30

• Elementtipiippu, keraaminen 50

VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄ

• Pumput 20-25

• Kupariputket 40-50

• Sinkityt teräsputket 40

• Muoviputket, komposiittiputket 50

• Kylmävesipumput, kaivovesi 30

• Pienpuhdistamot 50

• Sadevesikaivot, muoviset 50

• Jätevesiviemärit, betoniset 25

• Jätevesiviemärit, valurautaiset 50

• Jätevesiviemärit, muoviset 40

• Lattiakaivot 50

• WC-laitteet, käyttöikä posliiniosille 50

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄT

• Puhaltimet 20-25

• Ilmanvaihdon lämmityspatterit, vesikierto 20-25

• Ilmanvaihdon lämmityspatterit, sähkö 15

• Lämmön talteenottolaitteet 20-25

SÄHKÖ

• Sähkökaapelit ja liitokset 25-50

• Sähkökeskus 25

Ota lista avuksesi ja 
arvioi oman kotisi 
remonttitarpeet. 

Muista myös 
jäsenetusi talon 

huoltokirja.



• Muuttamalla lumenauraustekniikkaa käyttä-
mällä sellaisia välineitä, jotka estävät vallin 
syntymisen (esimerkiksi lumen linkoaminen).

• Aurauskaluston käyttäminen siten, että vallit 
eivät synny portin suulle (terän kääntö tai 
kahden aurausyksikön käyttö peräkkäin).

• Kunnossapitourakoista neuvoteltaessa voidaan 
edellyttää, että urakoitsija huomioi tonttiliit-
tymät auratessa.

• Aurataan tiet siten, että lumivalli muodostuu 
asumuksista vapaalle tiensivustalle.

• Kunnan tekninen toimi voi kilpailuttaa 
lumivallien poiston.

• Polanteiden poistaminen tonttiliittymien 
kohdalta esimerkiksi kaksi kertaa vuodessa.

Omakotiliitto selvitti tammikuussa jäsenkyselyn avulla, 
miten lumenauraus toimii eri kunnissa. Erityisesti ikään-
tyneille pientaloasukkaille aiheutuu talvisin ongelmia 
siitä, että aura-autot jättävät lumikinoksia ja reunaval-
leja pihateille sekä niiden liittymiin. Lain mukaan piha-
tien ja tonttiliittymien talvikunnossapito kuuluu asuk-
kaalle. Vastaajia (yhteensä 165) suututti erityisesti se, 
että aurausautot eivät nosta tai käännä aurausterää 
pihaliittymien kohdalla, vaikka tämä olisi helppo tapa 
estää lumivallin muodostuminen. 

‒ Runsas lumentulo on haastavaa ikääntyville asukkail-
le, joiden liikuntakyky on heikentynyt. Yhteiskunta 
painottaa ikääntyneiden kotona asumista mahdollisim-
man pitkään, ja kuntien tulisikin löytää ratkaisuja tähän 
tilanteeseen, toteaa Omakotiliiton toiminnanjohtaja 
Kaija Savolainen.

Eräs 65-vuotias, suuren sydänleikkauksen läpikäynyt 
vastaaja totesi, että lumitöistä on tullut yksi merkittä-
vimmistä huolenaiheista, kun hän miettii kotona 
asumisen jatkoa. 

Osa omakotiyhdistyksistä tarjoaa ikääntyville talkka-
ripalveluita, jolloin talkkari auttaa esimerkiksi talvisin 
lumitöissä ja kesäisin nurmenleikkuussa. Inkoossa on 
toiminut jo useamman vuoden niin sanottu lumirinki. 
Siinä kaksi Inkoon Omakotiyhdistyksen palveluksessa 
olevaa talkkaria kiertää rinkiin ilmoittautuneiden noin 
20 jäsenen pihat ja hoitaa lumityöt ja -vallit. Normaalisti 
talkkarin minimiveloitus on kaksi tuntia, mutta lumirin-
gissä vain puoli tuntia. Lisäksi kilometrikorvaukset 
jyvitetään kullekin ringin jäsenelle matkan pituuden 
mukaan.

‒ Molemmille talkkareille on pyritty antamaan neliö-
määrällisesti yhtä suuri alue, jonka he kiertävät vuoron 
perään myötä- ja vastapäivään, jolloin kaikille ringissä 
oleville tulee yhtäläiset odotusajat. Jos on tiedossa, että 
jossain talossa ollaan matkoilla tai esimerkiksi koko talvi

• Omakotiliiton jäsenet voivat käyttää talkkariapua 
lumivallin poistamisessa.

• Yhdistykset voivat olla aloitteellisia ja neuvotella 
kunnan kanssa lumenaurauksen suorittamisesta 
siten, että lumivalleja ei muodostu.

• Osallistua asiantuntijoina, kun kunta kilpailuttaa 
lumiurakointia.

• Kilpailuttaa lisäpalvelun urakoitsijalla, jolloin 
joukkovoimalla voi saada suotuisamman hinnan. 

Aurausautojen jättämät lumikinokset ja 
reunavallit ikäihmisten huolena

MITÄ OMAKOTIYHDISTYKSET
VOIVAT TEHDÄ?

MITEN KUNTA/KAUPUNKI 
VOI ESTÄÄ LUMIVALLIEN 
MUODOSTUMISEN?



Pyydä ystäväsi jäseneksi, 
saat kirjalahjan:

Kotipihan valtaajat – Opas haitallisten vieraslajien 
torjuntaan

Toimi näin
• Kerro ystävällesi omasta omakotiyhdistyksestä ja 

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

muutaman viikon sisällä
• Sinä saat Kotipihan valtaajat -lahjakirjan noin viikon kuluttua.

Se, että kunta ottaisi hoitaakseen kaikki lumityöt, olisi 
Hyttisen mielestä erittäin hankala ja kallis ratkaisu. Yksi 
ongelma on, että työntekijöitä ei välttämättä löydy 
juuri silloin, kun lunta tulee runsaasti.

‒ Vaihtelevat kelit ovat haaste kaikille.

Moni vastaajista koki, että aurauksen kilpailutus on 
laskenut työn ja/tai aurauskaluston laatua. Omakoti-
liitto muistuttaa, että aurauksen kilpailutuksessa ja 
käytännön toteutuksessa tulee hinnan lisäksi huomioi-
da aurauskaluston tekniset ratkaisut kuten kääntyvät 
terät. Kyselyn perusteella ongelmana ei yleensä ole 
kaluston huonous vaan se, että esimerkiksi kiireen 
takia auraajat eivät käytä kääntyviä teriä. Vastaajat 
peräsivätkin kunnan vastuuta laadun valvonnassa.

Sauli Hyttisen mielestä pelkästään kääntyvät terät 
eivät ole ratkaisu ongelmaan, sillä kalustolle on paljon 
muitakin vaatimuksia.

‒ Myös aurausnopeuden on oltava riittävä ja lumi on 
saatava tarpeeksi ylös penkalle. 

Moni kaipaa takaisin vanhoja tiekarhuja, joka onkin 
Hyttisen mukaan jäisen polanteen poistossa ykkönen. 

‒ Tiekarhussa riittää voima ja tarkkuus ottaa jäinen 
polanne pois, minkä lisäksi sillä voi tietysti myös aurata 
lunta ja sohjoa sekä madaltaa penkkoja. Tärkeää on 
polanteen oikea-aikainen poistaminen. Jos lumi ehtii 
pehmetä, polanteen poisto tehdään auraamalla, jol-
loin syntyy myös lumivalleja pihaliittymiin, hän toteaa.

etelässä, niin heidän lumityönsä tehdään viimeisenä, 
kertoo Inkoon Omakotiyhdistyksen talkkarivastaava ja 
hallituksen jäsen Jukka Aalto.

‒ Me ja jäsenemme olemme olleet tähän tyytyväisiä, 
ja lisäksi olemme pystyneet työllistämään talkkareita, 
joilla on talvisaikaan vähemmän töitä kuin kesäisin.

Jämsän Seudun Omakotiyhdistyksen jäsen Esko 
Järvenpää on ehdottanut, että kuntalaiset voisivat 
ostaa kaupungilta liittymävallien aurauspalvelun. 
Palvelun on arvioitu kustantavan muutamia kymmeniä 
euroja vuodessa liittymää kohden. 

‒ Kunta olisi tässä paras organisoija, koska kunnan 
aurausautot ovat liikkeellä ensin ja voivat tarpeen 
vaatiessa ilmoittaa liittymäoperaattorille, jos liittymiä 
pitää avata. Tähän ei tarvita erillistä kauhakuormaaja-
käyntiä, sillä aurausautoihin on mahdollista saada 
hydraulinen lisäsiipi.

Järvenpään mielestä aurauskulut voisi maksaa kiinteis-
töverotuksen yhteydessä, mistä yhdistyksen jäsenet 
ovat kuitenkin erimielisiä.

‒ Tämä on keskustelunavaus ja jos ehdotus saa myön-
teistä kannatusta, niin teen siitä valtuustoaloitteen.

Ikääntyneiden lumitöihin tarvitaan ylipäätään erilaisia 
ratkaisuja. Esimerkiksi Kontiolahdella on pohdittu, 
voisiko kunnan sosiaalitoimi auttaa heikkokuntoisia 
kiinteistöjen omistajia pihan ja liittymien talvikunnos-
sapidossa palveluseteli-tyyppisellä ratkaisulla.

‒ Silloin asiakas voisi saada mahdollisesti myös koti-
talousvähennystä työn osuudesta, toteaa kuntatek-
niikan päällikkö Sauli Hyttinen.

Miten sinun asuinalueellasi on parannettu aurausta tai 
helpotettu ikäihmisten lumitöitä? Lähetä sähköpostia 
meille osoitteeseen miina.poikolainen@omakotiliitto.fi

https://www.omakotiliitto.fi/ystavankortti
mailto:miina.poikolainen@omakotiliitto.fi


Cashback Card - siis mikä?

Suomen Omakotiliitto on nyt osa Cashback Worldia. Veloituksettomalla Cashback Card -kortilla saat rahaa takaisin 
ostoksistasi Cashback World -yhteistyöyrityksissä sekä keräät Shopping Points -pisteitä erikoistarjouksiin.

Aktivoi jäsenkorttisi Cashback -ominaisuus
Jäsenkortissasi on jo valmiina Cashback -ominaisuus. 
Sinun tulee vain aktivoida se. Aktivoit korttisi kätevästi  
Suomen Omakotiliiton nettisivuilla osoitteessa 
omakotiliitto.fi/cashback. Halutessasi voit myös ladata 
maksuttoman älypuhelinsovelluksen puhelimeesi 
Appstoresta tai Play -kaupasta. Sovelluksessa sinulla on 
kortti aina matkassa mukana. Ostosten tekeminen 
Cashback Card -kortilla on helppoa. Sinun tulee vain 
esittää jäsenkorttisi ostosten tekohetkellä!

Aloita etujen kerääminen
Aktivoituasi korttisi Cashback -ominaisuuden voit käyt-
tää korttia Suomessa yli 500 yhteistyöyrityksessä (yli 
300 kivijalka- ja yli 200 nettikauppaa). Suomessa 
toimivista ”kivijalkakaupoista” mainittakoon mm. Uusi 
Iloinen Teatteri, ravintola Cantina West Helsingissä ja 
Hairstoren 3 toimipistettä Espoossa sekä lukuisat muut 
ravintolat, kampaamot ja kauneushoitolat ympäri 
Suomea. Kansainvälisesti kortti käy yli 70 000 
yhteistyöyrityksessä ja 350 000 toimipisteessä ympäri
maailmaa. Mukana on runsaasti matkailualan 
verkkokauppoja kuten hotels.com, ebookers.fi ja 
booking.com. Unohtamatta kodinremontointia ja 
Byggmaxin verkkokauppaa.

Tarjouksia ja rahanarvoisia etuja 
• Saat rahaa takaisin jopa 5% jokaisesta Cashback-

yhteistyöyrityksestä tekemästäsi ostoksesta. Kun 
jäsenetuja on kertynyt 10 euron edestä, tapahtuu 
maksu omalle pankkitilillesi.

• Lisäksi saat jokaisesta ostoksestasi Shopping Points
-pisteitä. Näitä pisteitä voit käyttää Cashback -
yhteistyöyritysten myöntämiin erikoistarjouksiin. 
Näihin tarjouksiin voit tutustua oman jäsenprofiilisi 
kautta.

Jäsenprofiili
Aktivoituasi korttisi saat sähköpostiisi rekisteröinnin 
vahvistuslinkin. Vahvistettuasi rekisteröintisi sinulle 
muodostuu jäsenprofiili ja saat käyttäjätunnuksen sekä 
salasanan. Pääset kirjautumaan profiiliisi osoitteessa 
cashbackworld.com. Valitse sivun oikeasta yläkulmasta 
kohta kirjaudu sisään ja käytä saamiasi käyttäjätun-
nusta ja salasanaa. Kirjauduttasi sisään voit muokata 
tietojasi, lisätä pankkitietosi ja tilinumerosi sekä 
tutustua Shopping Points –pisteillä myönnettäviin 
erikoistarjouksiin.

Tervetuloa Suomen Omakotiliiton Cashback -jäseneksi!

cashbackworld.com
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Huom! Jäsenkorttisi toimii tavalliseen tapaan 
Omakotiliiton ja –yhdistyksen jäsenkorttina, vaikka et
aktivoisikaan Cashback-ominaisuutta.

https://www.omakotiliitto.fi/cashback
http://cashbackworld.com/


Hyödynnä aninkainen.fi-
kiinteistönvälityspalvelun tarjoama 
1 000 euron alennus välityspalkkiosta

Aninkainen.fi on täysin suomalainen, avainhenkilöiden-
sä omistama ja valtakunnallinen kiinteistönvälitysketju. 
Monille se on voinut tulla tutuksi mediapersoona 
Jethro Rostedtin kautta, joka on aninkainen.fi-emoyh-
tiön toimitusjohtaja ja pääomistaja. 

Nyt aninkainen.fi on päättänyt tarjota Omakotiliiton 
jäsenille 1 000 euron alennuksen välityspalkkiosta. 

Aninkainen.fi-kiinteistövälityspalvelun liiketoiminta-
johtaja Timo Moilanen toteaa, että aninkainen.fi ajaa 
pientaloasujien etuja ja asiaa kuten Omakotiliittokin.

‒ Haluamme helpottaa omakotitalon ostamista ja 
tehdä samalla myymisestä ja ostamisesta koulutettu-
jen kiinteistönvälittäjien avulla myös turvallisempaa.
Aninkainen.fi-kiinteistönvälityspalvelun ketjun kiinteis-
tönvälittäjät noudattavat alan hyvää välitystapaa, joka 
on alalla oleva standardi välitystyön toteuttamisesta. 
Näin huomioimme parhaalla mahdollisella tavalla sekä 
myyjän että ostajan oikeudet ja velvollisuudet.

Moilanen kertoo, että Aninkaisen tavoitteena on tehdä 
asuntokaupasta hieman parempaa. 

‒ Pyrimme löytämään asiakkaillemme parhaat vaihto-
ehdot ja kumppanit, jotta tässä tavoitteessa voidaan 
onnistua. Asuntokauppa on kuitenkin se ihmisen 
suurin kauppa, joten me luotettavina ammattilaisina 
haluamme auttaa asiakkaita, jotta siinä päästään 
parhaaseen lopputulokseen. 

Paikallinen ammattilainen on omakotitaloa myydessä 
ensiarvoisen tärkeä kumppani, Moilanen muistuttaa.

‒ Aninkainen.fi-kiinteistönvälitysketjun palveluvalikoi-
masta ja kumppaneiden kautta löytyy yksilöllisesti rää-

Henkilökohtainen suositukseni on, että 
myyjä voisi kuntotarkastaa ja 
piilovirhevakuuttaa omakotitalonsa 
jo kohteen markkinoinnin alkaessa.

‒ Liiketoimintajohtaja Timo Moilanen 

”

http://aninkainen.fi/
http://aninkainen.fi/


tälöitävää kiinteistönvälitystä jokaiselle asiakkaalle ja 
jokaiseen kohteeseen sopivaksi – meillä et maksa 
turhasta! Moilanen vakuuttaa.

Moilanen muistuttaa, että omakotitaloa myydessä on 
todella tärkeää huomioida myyjän vastuu.

‒ Henkilökohtainen suositukseni on, että myyjä voisi 
kuntotarkastaa ja piilovirhevakuuttaa omakotitalonsa 
jo kohteen markkinoinnin alkaessa. Tämä on tietenkin 
sekä myyjän että ostajan etu. 

Moilanen kertoo, että Suomessa kohteet yleensä 
tarkastetaan ja vakuutetaan vasta siinä vaiheessa, kun 
ostaja on löytynyt. Ruotsissa tai Tanskassa tilanne on jo 
kääntynyt toisinpäin – kohteet tarkastutetaan jo ennen 
markkinoinnin aloittamista. 

‒ Aninkainen.fi:n kautta löydät myös kumppanit 
kuntotarkastuksiin ja piilovirhevakuutuksiin, ja monissa 
Raksystemsin tarkastamissa kohteissa saattaakin jo olla 
myynti-ilmoituksessa tieto siitä, että kohde on kunto-
tarkastettu ja piilovirhevakuutettu.

Yleensä omakotitalo kehotetaan myymään keväällä. 
Moilanen myöntää, että kiinteistönvälityksen kauppa-
määrät vaihtelevat jonkin verran vuodenaikojen 
mukaan. 

‒ Yleensä joulun aikaan tehdään vähemmän kauppoja, 
ja loppiaisen jälkeen kauppamäärät alkavat taas 
nousta.

Kysyntää kuitenkin on ympäri vuoden ja kauppoja teh-
dään jatkuvasti, eli hyvää kohdetta ei kannata pantata 
kevääseen kauppojen toivossa. Keskimääräinen 
omakotitalojen myyntiaika on noin 100 vuorokautta. 

‒ Vuodenaikaa tärkeämpää ehkä onkin, että kohde 
markkinoidaan muun muassa ammattilaisen ottamilla 
valokuvilla ja hinnoitellaan oikein, jolloin kaikki kohteet 
menevät kyllä kaupaksi vuodenajasta riippumatta.

Timo Moilanen kehottaa Omakotiliiton jäseniä olemaan 
häneen rohkeasti yhteydessä, jos jokin mietityttää.

‒ Minuun voi olla aina yhteydessä ja kysyä neuvoa, 
autan mielelläni. Yhdessä aninkainen.fi-kiinteistönvälit-
täjien kanssa pystymme palvelemaan Hangosta Utsjoelle 
‒ ja kaikki muutkin paikkakunnat siinä välillä. Tehdään 
yhdessä asuntounelmistasi totta! 

Yhteydenotot:
timo.moilanen@aninkainen.fi, puh. 0500 479 920

UUPUUKO TALOLTASI
ENERGIATODISTUS?

Heinäkuun 2017 alusta alkaen 
energiatodistus on tullut esittää 
myynnin tai vuokrauksen yhtey-
dessä myös vanhoille, ennen 
1980 käyttöönotetuille taloille.

Lähtökohtaisesti tämä tarkoittaa sitä, että 
käytännössä jokaisella kiinteistöllä tulee olla 
myynti- ja vuokraustilanteessa energiatodistus, 
jonka laatii pätevöitynyt energiatodistuksen 
laatija. 

Pätevöityneet energiatodistuksen laatijat 
löytyvät energiatodistusrekisteristä. Myös 
aninkainen.fi kiinteistönvälittäjät osaavat 
auttaa ja neuvoa asiakkaitaan aiheesta.

Nuohoussääntely uudistuu

Länsi-Uusimaa ja Helsinki luopuivat piirinuohouksesta 
tämän vuoden alussa. Itä- ja Keski-Uudenmaan alueella 
on luovuttu piirinuohousjärjestelmästä jo aiemmin, 
joten nyt koko Uudellamaalla on käytössä yhteneväi-
nen järjestelmä. Uudenmaan lisäksi piirinuohouksesta 
on luovuttu myös Etelä-Karjalassa sekä Päijät-Hämees-
sä.

Jatkossa asiakkaan tulee itse valita ja tilata nuohous-
yrittäjä paikalle. Nuohouksen voi jatkossakin suorittaa 
vain ammattitaitoinen nuohooja, jolla on nuohoojan 
ammattitutkinto tai nuohoojamestarin erikoisammat-
titutkinto. Nuohousalan yrittäjiä löytyy esimerkiksi 
sivustolta www.nuohoojat.fi ↓

mailto:timo.moilanen@aninkainen.fi
http://aninkainen.fi/
http://www.nuohoojat.fi/


Sisäministeriössä valmistellaan parhaillaan nuohoussääntelyn uudistamista maanlaajuisesti. Sisäministeriön 
ehdotuksen mukaan nuohous olisi jatkossa koko maassa vapaasti kilpailtua yritystoimintaa, jossa rakennuksen 
omistaja tai haltija tilaisi palvelun haluamaltaan yrittäjältä. Luonnos hallituksen esitykseksi oli lausuntokierroksella 
20.4.–13.6.2017, ja esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2018. Uudistuksen on määrä tulla 
voimaan vuoden 2019 alusta.

Jätesuunnittelu on meidän jokaisen asia

Ruokahävikki kuriin

Meidän jokaisen valinnat vaikuttavat jätteiden 
määrään ja valtakunnallisten kierrätystavoittei-
den toteutumiseen. Suomessa esimerkiksi syntyy 
ruokahävikkiä noin 400–500 miljoonaa kiloa 
vuodessa, mikä on noin 15 % syömäkelpoisesta 
ruoasta. 

Kierrätyksestä kiertotalouteen

Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023 
”Kierrätyksestä kiertotalouteen” on valmistunut. 
Suunnitelman tavoitteena on katkaista jätteen kasvava 
määrä sekä kehittää jätehuoltoa ja kiertotaloutta.

Jätesuunnitelman tavoitteet vuoteen 2030 ovat:
1. Laadukas jätehuolto on osa kestävää kierto-

taloutta.
2. Materiaalitehokas tuotanto ja kulutus säästävät 

luonnonvaroja sekä hillitsevät ilmastonmuutosta.
3. Jätteen määrä on vähentynyt nykyisestä. 

Uudelleenkäyttö ja kierrätys ovat nousseet 
uudelle tasolle.

4. Kierrätysmarkkinat toimivat hyvin. Uudelleen-
käytön ja kierrätyksen myötä syntyy uusia 
työpaikkoja.

5. Kierrätysmateriaaleista saadaan talteen myös 
pieninä pitoisuuksina esiintyviä arvokkaita raaka-
aineita.

6. Materiaalikierrot ovat haitattomia ja tuotannossa 
käytetään yhä vähemmän vaarallisia aineita.

7. Jätealalla on laadukasta tutkimusta ja kokeilu-
toimintaa ja jäteosaaminen on korkealla tasolla.

Jätesuunnitelmassa on asetettu yksityiskohtaiset 
tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset neljälle eri 
painopistealueelle, jotka ovat:
• rakentamisen jätteet
• biohajoavat jätteet
• yhdyskuntajätteet 
• sekä sähkö- ja elektroniikkaromu. 

Esimerkiksi rakentamisen jätteitä pyritään vähentä-
mään ottamalla rakennusalalla käyttöön vapaaehtoi-
nen sopimusmenettely, jolla lisätään uudisrakentami-
sen, korjaus- ja purkutyömaiden materiaalitehokkuutta 
sekä parannetaan jäteasetuksen mukaista jätelajikoh-
taista lajittelua.

Jätesuunnitelman tavoitteena on katkaista jätteen 
kasvava määrä. Omat valintamme vaikuttavat jättei-
den määrään ja kierrätystavoitteiden toteutumiseen. 

Lähde ja lisätietoa: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/
handle/10024/160441

Tarkista sinua lähinnä oleva 
kierrätyspiste

Kierrätys.info-verkkopalvelulla voi etsiä alueellis-
ten keräyspisteiden ja kiertävien keräysten tietoja 
kaikkialla Suomessa. Palvelusta löydät myös eri 
jätelajien yleisiä lajitteluohjeita. 
https://www.kierratys.info/

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160441
https://www.kierratys.info/


Vuoden 2018 alussa astui voimaan lukuisia lakimuutoksia, jotka vaikuttavat pientaloasukkaaseen

Rakentamismääräyskokoelma 
uudistui

Rakentamismääräyskokoelmassa on asetukset 
esimerkiksi rakennusten esteettömyydestä, 
paloturvallisuudesta ja energiatehokkuudesta. 
Katso kaikki uudet säädökset Ympäristöministeriön 
sivuilta.

Kiinteistöveroprosenttien ylärajoihin 
korotuksia

Vuonna 2018 yleinen kiinteistöveroprosentti on 
0,93–2,00 prosenttia. Vakituisten asuinrakennusten 
kiinteistöveroprosentti pysyy ensi vuonna ennallaan 
0,41–0,90 prosentissa. Muiden kuin vakituisten 
asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti on 0,93–
2,00 prosenttia. Kunnat päättävät soveltamiensa 
kiinteistöveroprosenttien suuruudesta lain määrittä-
mien vaihteluvälien rajoissa.

Omakotiliitto vastusti kiinteistöveroprosenttien 
alarajoihin suunniteltuja korotuksia, ja valtioneu-
vosto luopui eduskuntakäsittelyssä viime syksynä 
korotuksista alarajoihin. Lue lisää: Omakotiliiton työ 
tuottaa tulosta

Lukuisia lainsäädännön muutoksia voimaan 
vuonna 2018

Uudistunut energiatodistusasetus

Jatkossa uusi rakennus voi saada energiatodistuksessa 
A-luokituksen aiempaa kustannustehokkaammin. Jos 
rakennuksella on jo voimassa oleva energiatodistus, 
mikään ei edellytä uuden todistuksen hankkimista 
myynti- tai vuokraustilanteeseen, ennen kuin 10 vuotta 
voimassa oleva todistus vanhenee. 

Lue lisää: www.omakotiliitto.fi/energiatodistus ja
motiva.fi/energiatodistus

Lämmityspolttoaineiden verotus 
kiristyy

Kevyen ja raskaan polttoöljyn, kivihiilen ja maakaasun 
hiilidioksidiveron laskentaperusteena oleva hiilidioksi-
ditonnin arvo nostetaan nykyisestä 58 eurosta 62 eu-
roon. Tällöin lämmityspolttoaineiden hiilidioksiditon-
nin arvo on sama kuin liikennepolttoaineilla. Lisäksi 
lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden 
energiasisältöveroa korotetaan 0,45 eurolla mega-
wattitunnilta.

Omakotiliitto on vastustanut lämmitysöljyn korotuksia, 
koska ne useimmiten kohdistuvat pienituloisiin, joilla jo 
muutenkin asumiskulut vievät suuremman osan 
kotitalouden ansioista. Lue lisää Omakotiliiton 
antamasta lausunnosta.

http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uutiset/Ymparistoministerion_hallinnonalan_vuode(45504)
https://www.omakotiliitto.fi/omakotiliitto/ajankohtaista/uutiset_ja_tiedotteet/omakotiliiton_tyo_tuottaa_tulosta_-_suomen_hallitus_peruu_kiinteistoveron_korotuksen.1650.news?33_o=6
http://www.omakotiliitto.fi/energiatodistus
http://motiva.fi/energiatodistus
https://www.omakotiliitto.fi/vaikuttaminen/valtakunnallinen_vaikuttaminen/lausunnot/6.11.2017_lausunto_hallituksen_esityksesta_eduskunnalle_laeiksi_nestemaisten_polttoaineiden_valmisteverosta_seka_sahkon_ja_eraiden_polttoaineiden_valmisteverosta_annettujen_lakien_liitteiden_muuttamis


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: 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: 13.3., 
27.3., 10.4, 24.4., 8.5, 
22.5., 5.6., 19.6.

ENERGIANEUVONTAA
ennalta määrättyinä 
perjantaipäivinä
klo 17-19.

Seuraavaksi: 16.2., 
16.3., 20.4., 18.5.

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 %.

MUISTA MYÖS: Jäsenkortilla liiton yhteistyö-
asianajo- ja lakitoimistojen toimeksiantopalkki-
oista alennusta -15 %, kuitenkin enintään 300 €.

VALTAKUNNALLISTA 
HAJA-ASUTUSALUEIDEN
JÄTEVESINEUVONTAA
• Torstaisin klo 19-20

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

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 va-
kuutuksesi Omakotiliiton jäsenenä 
edulliseen hintaan.

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

VERISURE: 100 € alennus Verisure -
paketteihin ja ilmainen kodinturva-
kartoitus.

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

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

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

ANTTOLANHOVI: Hotellimajoitukses-
ta ja ravintolan ruoka-annoksista 
alennusta 20 %.

VESIVEK: Kun tilaat ränniremontin
tai kattoturvatuoteet asennettuna 
Vesivekiltä, saat kaupan päälle näp-
pärän Kouru-Kaapo –rännienpuhdis-
timen!

MYSAFETY: Omakotiliiton jäsenille 
mySafetyn Kodinturva- ja Lukkotur-
va-vakuutukset erikoishintaan vain 
69€/vuosi (norm. 108€/vuosi).

C&C SOLUTIONS OMAKOTI -
PALVELUT: Palveluiden hinnasta 
-15 %. Avullamme löydät ja kilpailu-
tat urakoitsijat, suunnittelijat, työn-
johtajat ja arkkitehdit kaikenkokoisiin 
hankkeisiin sijainnista riippumatta.

Yli 30 etua jäsenkortillasi

DOMLUX: Ikkunaremontit avaimet 
käteen ratkaisuna. Jäsenalennus 
ikkunoista -30 %.

PIRKANMAAN JÄTEVESIPALVELUT: 
Jäsenille Pirkanmaalla jätevesisuun-
nitelma -50 €, ja avaimet käteen –
toimituksen tilaajalle jätevesisuun-
nitelma puoleen hintaan (edun arvo 
375 €).

ANINKAINEN.FI –KIINTEISTÖNVÄLI-
TYS: aninkainen.fi tarjoaa Omakoti-
liiton jäsenille 1000 euron alennuk-
sen välityspalkkiosta. Ota yhteyttä 
välittäjään ja sovi ilmaisesta arvio-
käynnistä.

JÄSENKORTIN CASHBACK-OMINAI-
SUUS: Rahaa takaisin jokaisesta 
ostoksestasi jopa 5%. Omakotiliitto 
on osa Cashback Worldia. Jäsenkor-
tillasi eli Cashback-kortillasi saat 
rahaa takaisin ostoksistasi Cashback
World -yhteistyöyrityksissä sekä 
keräät Shopping Points -pisteitä 
erikoistarjouksiin. Aktivoi korttisi jo 
tänään!

KEVÄTMESSUT 12.-15.4.2018 
HELSINGISSÄ: 2 pääsylippua 1 hin-
nalla (norm. hintaisesta sisäänpää-
systä). Samanaikaisesti siis 5 messu-
tapahtumaa: Oma Koti, OmaMökki, 
Kevätpuutarha, Lähiruoka&Luomu, 
Sisusta!

PKS PRIIMA –SÄHKÖSOPIMUS:
Katso ajantasaiset edulliset sähköso-
pimushinnat www.omakotiliitto.fi/
jasenelle/jasentarjoukset/PKS. 

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/optiwatti
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/st1
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/domlux
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/pirkanmaan_jatevesipalvelut
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/aninkainen.fi_-kiinteistonvalitys
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/cashback
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/omakoti-messut
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/pks


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

CRAMO: Alennusta 10-50 % vuokra-
koneista ja laitteista. 

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

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

LEDSTORE: 10 % alennus normaali-
hintaisista tuotteista. Myös veloituk-
seton valaistussuunnittelupalvelu 
remontoijille ja rakentajille.

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

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

SISÄILMAHUOLTO SUOMI OY: 30 € 
alennus omakotitalon ilmanvaihdon 
puhdistuksesta.

SUNENERGIA: Oman kattosi aurinko-
sähköinvestoinnin kannattavuus-
raportti -50 %.

RADONFIX SUOMI OY: 5 euron alen-
nus radonmittauksesta eli tilaus ilman 
toimitusmaksua.

SUORAA (Suomen Rakennusasian-
tuntijat Oy): Talokatsastus eli tekni-
nen arvio kohteen kunnosta, korjaus-
tarpeista ja riskirakenteista hintaan 
395 € (norm. 495 €).

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

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

ELIITTIKATOT: Kattoremontin tilaa-
jalle 300 € arvoinen Holiday Club -
kylpylälahjakortti kaupan päälle.

CUMULUS RESORTS: Alennusta 12 % 
päivän hinnasta. 

TALLINK SILJA: Liity Club One –jäse-
neksi veloituksetta, suoraan Silver-
tasolle. Silver-tason etuihin kuuluu 
mm. jopa 20 % perusalennus tie-
tyistä normaalihintaisista tuotteista.

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

BINJA –TIIVISTYSLISTAT: Tiivistyslis-
tapaketti verkkokaupasta hintaan 
34 € + rahti 12,00 € TAI 3 pkt 100 € 
rahtivapaasti. 

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

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/ledstore
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/viking_line
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/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/eliittikatot
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/cumulus_resorts
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/tallink_silja
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/aina_raikas_koti
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/binja-tiivistyslista
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 28.2.2018
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 MAASTO. 
Arvonnassa onnetar suosi jäseniämme 
Iittalasta, Paimiosta ja Vantaalla.

Omakotiristikko

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

