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• Porin uusi asuntomessualue on kompakti 
alue jokimaisemassa

• Ennakkoliput asuntomessuille -20 %

• Arvonta asuntomessuilla vieraileville 
jäsenille ja jäseneksi liittyville: voita 
Omakotiliiton messurakennus omaksesi!

• Sähkötarjous jäsenille Asuntomessujen ajan:
Enefitiltä 24 kk määräaikaisen sopimuksen 
perusmaksut ilmaiseksi!

• Näin teet sähkösopimuksen

• SuomiAreenalla keskustellaan asumisen 
tulevaisuudesta

• Asuntojen korjausavustusten tulorajat
korkeammiksi 1.7.2018

• Pyydä ystäväsi jäseneksi – molemmille 
virtuaalinen messulippu viime vuoden 
asuntomessuille

• Maksutonta neuvontaa jäsenille

• Etsimme haastateltavaa Omakotilehteen: 
Minkälaista apua olet saanut Omakotiliiton 
neuvonnasta? 

• Yli 30 etua jäsenkortillasi

Omakotiliiton jäsenenä jäsenkortilla hyödyt enemmän!



Kattojen ja autokatosten kaltevuudet ja muodot ovat 
silmiinpistävän monimuotoisia. Katot ovat harjoja, 
pulpetteja, viistoja ja lähes tasaisia. Toisen kerroksen 
terassilta eteen aukeaa lainehtiva kattomeri. 
Rakennusten asettelu tontille tekee kattomaailmasta 
mielenkiintoisen. Tiiviisti rakennetun alueen yksi 
ominaispiirre on määräysten mukaiset jykevät 
palomuurit, jotka on kytketty usein pihoilla lähekkäin 
oleviin autokatoksiin.

Naapureita yhdellä talolla on vähimmillään kolme, 
enimmillään viisi. Autokatos- ja varastorakennuksien 
sijoittelulla tontille on selvästi pyritty luomaan yksi-
tyisyyttä ja näkösuojaa. Aidoiksi valikoituu aina peit-
tävä ja vihreä tuija, rima ja lauta. Asukkaiden toiveina 
on ollut melko korkeatkin aidat Repolankadulle päin. 
Valtaosa liikenteestä tonteille kulkee sen kautta.  ↓

Karjarannan messualueella vaalitaan jo syntyessään 
yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta, ketään ei jätetä yksin. 
Suhteellisen tiivis asuminen jo sinänsä luo hyvää 
naapuruutta ja aitoja kontakteja. Lapset leikkivät 
samassa päiväkodissa turvallisesti ja lähellä kotia. 
Ulkoilureitit lähialueille mahdollistaa Hevosluodolle 
rakennettava silta, josta on yhteys edelleen 
Kirjurinluodolle. Rakennettu uusi alue tuntuu avaralta, 
sillä palvelu- ja puistoalueet sijoittuvat aluetta 
halkovan Repolankadun toiselle puolelle, kun taas 
pientalot ja rivitalo sijoittuvat tien ja joen väliin.

Messurakennukset ovat mielenkiintoinen sekoitus 
vaaleaa nykyarkkitehtuuria väritettyinä muutamilla 
rohkeilla ulkovuorausratkaisuilla. Kolmas osa taloista 
on yksikerroksisia, joissa useissa on osin korotettu 
huonekorkeus. Loput ovat selkeästi kaksikerroksisia. 
Pohjaneliöt on käytetty tehokkaasti toisella 
kerroksella, sillä tontit ovat melko pieniä. 

Oleskelutilat joenvarren taloissa katsovat lähes 
poikkeuksetta joelle, pohjoiseen. Näkymä Kokemäen-
joen toisella rannalla on puistomainen, matala ja 
rauhallinen, joten näkymäsuunnan valinnat ymmärtää. 
Etelä-länsisuunnalle on suunniteltu terasseja, 
pihatoimintoja ja mahdollisia ylätason avoimia tai 
lasitettuja oleskelutiloja.

Porin uusi asuntomessualue on kompakti 
alue jokimaisemassa 

Alueelle valmistuu samanaikaisesti niin asunnot kuin lasten päiväkoti ja ikääntyneiden palvelukoti. Siellä voi 
asua vaikka koko elinaikansa. Rakennukset on sijoitettu ruutukaavaan ja näin syntyvät selkeät korttelit. Alun 
perin laidunmaa, sittemmin teollisuusalue, on nyt muuttunut kodikkaaksi ja viihtyisäksi asuinalueeksi. 
Tervetuloa tutustumaan!

Omakotiliiton liittovaltuuston
varapuheenjohtaja Hannele 
Puusa-Ruohonen vieraili Porin 
messualueella ennakkoon.



Rakennusten lämmitysratkaisut tällä messualueella 
ovat olleet pitkälti rakentajien päätettävissä. Taloista 
löytyy kaukolämpöä, maalämpö/kalliolämpöä, 
sähkölämmitystä ja vesikiertoista lattialämmitystä 
ilmalämpöpumpulla tehostettuna.

Energiatehokkuusluokat vaihtelevat muutamasta 
A:sta C:hen, jota luokkaa suurin osa rakennuksista 
onkin. Varmasti on rakennettu energiatehokkaasti, 
mutta kertoimet eli lämmönlähde, kuten sähkö, 
muuttaa luokan helposti C:hen.

Talojen runkomateriaalit ovat useimmiten puu, 
sitten tiili, kivi, CLT, ja mammuttihirsi. 

Ulkovuoraukset ovat vastaavasti perinteisen 
ylivoimainen puulaudoitus, rappaus, puupaneeli ja 
julkisivulevy. Väriä alueelle tuo muutamat rohkeahkot 
julkisivuvärit tai materiaali- ja väriyhdistelmät. 

Alue vihertyy tulevien vuosien varrella tehden siitä 
vehreän keitaan. Nyt lähes puuton alue (ent. laidun, 
teollisuusalue) saa tuekseen ja virkistykseen kolme 
erilaista puistoa. Taidetta puistoissa on esillä kahdella 
tilausteoksella. Uniikki Pajapuisto muuntautuu leik-
kisästi teemapuistoksi tai vain rennoksi lepopaikaksi.

Koepuistoon istutetaan esimerkiksi omenapuita, joita 
saa ohi mennessään napata vaikka työmatkalle. 
Ruokapuiston tarkoitus on olla ruoka-aitta asukkaille, 
josta löytyy vaikka lipstikkaa tai karviaista monipuo-
listamaan arkiruokaa. Messujen ajan palvelee myös 
Pop-up -puisto, jossa voi ihailla alueen ensimmäisiä 
asukkaita - lehmiä, jotka laiduntavat puistossa 
vieraiden iloksi.

Kokemäenjoen ranta eli Reporanta on pengerretty 
suurin louhoskivin ja on kaikkien virkistyskäytössä. 
Laiturit, tasanteet ja oleskeluportaat toimivat niin 
huolto- kuin oleskelualueina. Vastarannalla toimiva 
melontaseura tuo lisäeloa kesään. Täällä on varmasti 
hyvä ihmisen asua. Tämä ei ole ”todella outo, vaan 
ehdottoman uniikki”.

Teksti: Hannele Puusa-Ruohonen
Kuvat: Hannele Puusa-Ruohonen, Omakotiliitto 

Ps. Pori tunnetaan mahtavista tapahtumistaan kuten 
Jazzeista, SuomiAreenasta, konserteista, Yyterin
hiekkarannoista, Porin Ässistä, snagarin herkullisesta 
Porilaisesta ja niin edelleen. Porilaiset vastaavasti
omasta erityislaatuisesta luonteestaan. He itse 
luonnehtivat itseään sanoin: ”todella outo, 
ehdottoman uniikki”. Ja ovat siitä rehdisti ylpeitä.



Omakotiliiton jäsenille Luoman Lillevilla-
vierasmaja 387 (12 m²) alennushintaan 2499 
€ Taloon.comista! Jäsenille siis lisäetu -200 € 
kaupan alehinnasta.

Saat tuntuvan lisäalennuksen vierasmökistä 
alennuskoodilla, jonka löydät jäsensivuilta tai 
saat soittamalla Omakotiliiton toimistoon 
puh. (09) 680 3710.

Tarjous on voimassa ma 6.8. saakka. Lisä-
alennus vain Taloon.comista ja käyttämällä 
alennuskoodia. 

Klikkaa ja lue lisätietoja kotisivuiltamme! 

Ennakkoliput asuntomessuille -20 % 

Voita Omakotiliiton messurakennus omaksesi!

Arvonta messuilla vieraileville jäsenille ja jäseneksi liittyville:  

Moderni Luoman Lillevilla 387 -vierasmaja on varustettu 
näyttävillä korkeilla ikkunoilla ja lasisilla pariovilla. 
Kompaktin 12 m² mökin tunnelma on valoisa ja avara. 
Monikäyttöisen vierasmajan käyttömahdollisuudet ovat 
lähes rajattomat. Voit käyttää mökkiä esimerkiksi aittana, 
kesäkeittiönä, kesähuoneena tai vaikkapa ateljeena!

Omakotiliiton osaston löydät asuntomessuilta ulko-alueelta Ua8, jossa tapaat ison joukon järjestömme 
omakotiaktiiveja. Messuosastonamme toimii Taloon.com:in lahjoittama 12 m2 Vierasmaja Luoman Lillevilla
387. Messuilla vierailevat jäsenet ja jäseneksi liittyjät voivat osallistua rakennuksen arvontaan. Rakennuksen 
ovh-hinta on yli 3000 euroa! 

Voittajan tulee kuitenkin sitoutua kuljettamaan rakennus pois asuntomessualueelta ke 8.8.2018 klo 16.00 
mennessä omalla kustannuksellaan.

Mikäli et tänä vuonna pääse asuntomessuille, on sinulla mahdollisuus hankkia Luoman Lillevilla-vierasmaja 
jäsenetuhintaan Taloon.comista!

Omakotiliiton jäsenillä on mahdollisuus ostaa 
ennakkoliput Asuntomessuille Poriin 20 % 
alennuksella. Omakotiliiton jäsenten lippukauppa 
löytyy Asuntomessujen sivuilta >>

Huom. Ostathan lippusi ajoissa, tarjoushintaisia 
lippuja on rajoitettu määrä! Ennakkolippuetu päättyy 
messujen alkaessa.

https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/tarjoukset/taloon.com
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/tarjoukset/asuntomessut_porissa
https://www.taloon.com/
https://liput.asuntomessut.fi/messuliput/asuntomessut_pori_omakotiliitto/4351/


Näin teet sähkösopimuksen

Sähkötarjous jäsenille Asuntomessujen ajan 5.7.–5.8.2018

Jos sähkön markkinahintojen heilahtelu jännittää, 
mielenrauhaa ja kodin menojen ennustettavuutta 
hakevan kannattaa harkita Enefitin määräaikaista 
sopimusta, jossa sähkön hinta pysyy muuttumat-
tomana koko sopimuskauden ajan.

Saat nyt Omakotiliiton jäsenenä Enefitiltä turvallisen 
määräaikaisen sähkösopimuksen: jäsenetuna Enefit
Takuu 24 kk -sopimuksen perusmaksu 0 € koko 
sopimuskauden ajan (norm. 2,49 €/kk)!

Säästät siis n. 60 €. Sähkönhinta on 5,49 snt/kWh. 
Tarjous on voimassa rajoitetun ajan 5.7.-5.8.2018, 
joten toimi nopeasti! Tarjous saatavilla netissä 
osoitteessa www.enefit.fi/tuotteet ja asiakaspalve-
lusta puh. 09 7479 0747 koodilla Messu.

Tartu Enefitin sähkötarjoukseen!

Selvitä sähkönkulutuksesi
Kun pohdit sopivaa sähkösopimusta, ota selvää 
omasta sähkönkulutuksestasi. Kulutustietosi saat 
tietää jopa tuntitasolla sähkön myynti- ja siirtoyhtiösi 
kulutuksenseurantapalveluista. Aktivoi seuranta käyt-
töösi, jos et ole sitä vielä tehnyt! 

Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva 
sopimus?
Sähköä voit ostaa määräaikaisella sähkösopimuksella, 
jossa hinta on kiinteä koko sopimuskauden ajan, tois-
taiseksi voimassa olevalla sopimuksella, jossa hinta-
muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle, sekä tuntihin-
taan perustuvalla pörssisähkösopimuksella. Myös 
muita pörssisähköön kytkettyjä sopimuksia on saata-
villa, joten perehdy huolella ehtoihin ennen päätöstä.

Pörssisähkö ja käytön ohjaus edullisille tunneille
Pörssisähkö on oikea tuote, jos asunnossa hyödyn-
netään kulutusta edullisille tunneille ohjaavia koti-
automaatioratkaisuja tai yösähköä. Pörssisähkösopi-
mukset ovat toistaiseksi voimassa ja sopimuksen voi 
vaihtaa muuhun sopimusmuotoon helposti.

Vähäinen sähkön käyttö
Jos sähköä kuluu vähän, perusmaksun määrä nousee 
isompaan rooliin. Usein näitä kohteita ovat kesämökit
ja kaukolämpöön liitetyt talot. Mitä pienempi kulutus,
sitä enemmän hintavertailussa kannattaa kiinnittää  

huomiota perusmaksun määrään.

Jos lämmität sähköllä
Jos talossa on sähkölämmitys, kannattaa hintaa vertail-
lessa kiinnittää erityisesti huomiota sähkösopimuksen 
energian hintaan.

Kilpailuta!
Sähköenergian osuus sähköntoimituksesta on mahdol-
lista kilpailuttaa. Energiavirasto ylläpitää sähkön hinta-
tietopalvelua www.sahkonhinta.fi, missä voit vertailla 
eri sähkösopimustuotteita käyttöpaikkasi mukaan. 
Hintavertailun tekemiseen tarvittavat tiedot löytyvät 
vanhasta sähkölaskustasi.

Perusmaksu 0 €. 
Säästät noin 60 €.

http://www.enefit.fi/tuotteet
http://www.sahkonhinta.fi/


Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija 
Savolainen osallistuu keskusteluun
tiistaina 17.7. 

Tuolloin puhutaan tulevaisuuden asumisesta kaupungeissa otsikolla Vetovoimaa vai työntövoimaa – missä 
suomalaiset asuvat vuonna 2040? Savolaisen kanssa aiheesta ovat keskustelemassa Kiinteistömaailma Oy:n 
toimitusjohtaja Erkki Heikkinen, Vihreiden nuorten puheenjohtaja Iiris Suomela, Keskustan kansanedustaja 
Matti Vanhanen ja Tampereen yliopiston professori Liisa Häikiö.

Keskustelun järjestävät yhteistyössä Demos Helsinki, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Kiinteistömaailma Oy ja 
Suomen Omakotiliitto ry. Keskusteluja voi seurata suorana myös Karjarannan messualueella. Lue lisää: 
https://www.omakotiliitto.fi/omakotiliitto/ajankohtaista/suomiareena

SuomiAreenalla keskustellaan 
asumisen tulevaisuudesta

SuomiAreenan Asumisen tunti♡
Asuntomessut -keskustelusarja virittää 
keskusteluja tulevaisuuden asumisesta 
niin naapuruuden, senioreiden, 
kaupungistumisen, kohtuullisten 
kustannusten kuin vastuullisuuden 
näkökulmista.

Keskustelusarja nähdään 16.‒20.7. 
SuomiAreenan jokaisena päivänä kello 
14.30‒15.30 Porin Raatihuoneen 
puistossa, Purje-lavalla. Keskusteluja 
johtaa Huomenta Suomestakin tuttu 
MTV Uutisten toimittaja Nina Rahkola.

Ti 17.7. klo 14.30 
Purje-lavalla

Onko Suomessa vuonna 2040 vain kolme kaupunkia, joissa koko kansa 

asuu? Vai hajauttaako automaattinen liikenne ja etäläsnäolon mahdol-

lisuudet ihmiset asumaan takaisin tasaisemmin ympäri maata?

Asuntojen korjausavustusten tulorajat
korkeammiksi 1.7.2018

Omakotiliiton vaikuttamistyö tuottaa tulosta! 
Valtioneuvosto päätti 13.6.2018 asetusmuutoksesta, jolla 
korotetaan ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden 
asuntojen korjausavustusten tulorajoja. Tavoitteena on 
helpottaa kotona asumista.

– Omakotiliitto on ajanut jo pitkään korjausavustusten 
enimmäistulorajojen korottamista. Omakotiliiton mielestä

on tärkeää, että asuntojen korjaamiseen myönnettäviin avustuksiin varataan riittävästi rahoitusta ja että 
avustuksia tarvitsevat voivat niitä saada, toteaa Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen.

Jatkossa korjausavustusta voidaan myöntää sellaisille kotitalouksille, joissa yhden henkilön bruttotulot eivät 
ylitä 2 000 euroa kuukaudessa. Aiemmin avustusta sai, jos bruttotulot eivät ylittäneet 1 760 euroa kuukaudessa. 
Jos kotitalouteen kuuluu useampia henkilöitä, tulorajat nousevat henkilömäärää vastaavasti. Muutos tulee 
voimaan 1.7.2018.

https://www.omakotiliitto.fi/omakotiliitto/ajankohtaista/suomiareena


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: 8.8., 
5.9., 3.10, 7.11., 5.12.

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: 3.7., 
17.7., 31.7., 14.8., 
28.8., 11.9., 25.9.

ENERGIANEUVONTAA
ennalta määrättyinä 
perjantaipäivinä
klo 17-19.

Seuraavaksi: 17.8., 
21.9., 19.10., 16.11., 
14.12.

Neuvojat ja tarkat 
neuvonta-ajat näet 

Omakotiliiton kotisivuilta!

RAKENNUS- JA 
ASUMISTERVEYSNEUVONTAA
• 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

Jätevesineuvontaa ei ole 
heinäkuussa.

Heinäkuussa lakineuvontaa 
vain maanantaisin klo 13-15

Rådgivning icke i juni och juli

Lakineuvonnan vastaanottoa ei ole viikoilla 25-33

Korjausneuvontaa ei ole 
heinäkuussa

Energianeuvontaa ei ole 
kesä-heinäkuussa

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


Minkälaista apua olet saanut
Omakotiliiton neuvonnasta? 

Etsimme haastateltavaa 
Omakotilehteen:

Omakotiliiton jäsenlehti (Suomen Omakotilehti) uudistuu ja lehden 
kustannustoiminta sekä ilmoitusmyynti siirtyvät Omakotiliiton haltuun. 
Ensimmäinen uudistunut numero ilmestyy syyskuussa. 

Uudistuksen myötä liitto pystyy tarjoamaan entistäkin laadukkaampaa ja 
toivotumpaa sisältöä esimerkiksi laajempien asiantuntija-artikkeleiden, 
henkilöhaastattelujen ja yhdistyskuulumisten myötä. Lehden painopiste 
pysyy edelleenkin tiiviisti asumisessa (rakentamisessa, kodin huollossa
ja ylläpidossa, energia-asioissa jne.). 

Jatkossa lehdestä löytyy myös pieni juttu, jossa jäsen kertoo, minkälaista 
apua on saanut Omakotiliiton neuvonnasta. Haluaisitko sinä antaa 
lyhyen puhelinhaastattelun ja kertoa, minkälaiseen pulmaan olet 
saanut apua Omakotiliiton neuvonnasta ja miten asia ratkesi? Lähetä 
sähköpostia 23.7. mennessä osoitteeseen omakotilehti@omakotiliitto.fi. 
Kerro sähköpostissa yhteystietojesi lisäksi, mitä neuvontaa olet 
hyödyntänyt ja minkälaisesta ongelmasta oli kyse.

Pyydä ystäväsi jäseneksi, saatte molemmat 
virtuaalimessulipun viime vuoden asuntomessuille

Toimi näin
• Kerro ystävällesi omasta 

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

jäsenmaksulaskun parin viikon kuluessa.
• Saatte molemmat sähköpostitse koodin, jolla 

pääsette sohvamatkalle viime vuoden 
asuntomessuille Mikkeliin!

• Koodeja on rajoitettu määrä, kampanja 
voimassa niin kauan kuin koodeja riittää.

Kaikki 29 messukotia!
<< Virtuaalinäkymän 3D-talossa pääset 
liikkumaan ja katselemaan huoneita 
kuin olisit itse paikan päällä! 
Kuvakaappaus Asuntomessujen sivuilta.

mailto:omakotilehti@omakotiliitto.fi
https://www.omakotiliitto.fi/kesaystava


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.

VESIVEK KATTOREMONTTI: Katto-
remontin tilaajalle näppärä Kouru-
Kaapo rännienpuhdistin kaupan 
päälle.

VESIVEK RÄNNIT: Kun tilaat rännire-
montin tai kattoturvatuoteet asen-
nettuna Vesivekiltä, saat kaupan 
päälle näppärän Kouru-Kaapo -
rännienpuhdistimen!

Yli 30 etua jäsenkortillasi

LEAKOMATIC: 20 % alennus 
Leakomatic M4i vesivuotovahdista.
Etusi 199 €!

TERMATER ERISTEET: Recticel-poly-
uretaanieristeet kampanjahintaan! 
Tarjous voimassa 30.6.2018 saakka.

ASUNTOMESSUT PORISSA:
Asuntomessut Porissa 6.7.-5.8.2018. 
Ennakkoliput -20 %. Lippuja rajoitet-
tu määrä. Tilaa verkosta >>

LAAJAVUOREN HIIHTOKESKUS 
LAAJIS: Tunti- ja päivälipuista -10 %.

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

MASTERPIPE: Omakotitalon 
viemäreiden sukituksen
yhteydessä kaupanpäällisenä 
uusi IDO wc-laite asennet-
tuna (arvo mallista riippuen 
noin 400 euroa).

Edun saaminen edellyttää 
kaupantekohetkellä esitettyä 
Omakotiliiton jäsenkorttia ja 
edun kirjaamista tilaussopi-
mukseen. 

TALOON.COM: Luoman 
Lillevilla-vierasmaja 387 
tarjoushintaan 2499 €. Lisäetu 
siis -200 € kaupan alehinnas-
ta. Tarjous on voimassa 6.8. 
saakka.

Saat tuntuvan lisäalennuksen 
vierasmökistä alennuskoodil-
la, jonka löydät jäsensivuilta 
(kirjaudu tästä) tai saat soit-
tamalla Omakotiliiton toimis-
toon puh. (09) 680 3710.

Tarjous on voimassa ma 6.8. 
saakka. Lisäalennus vain 
Taloon.comista ja käyttämällä 
alennuskoodia.

ENEFIT: Sähkötarjous Asunto-
messujen ajan 5.7.–5.8.2018:

Enefit Takuu 24 kk –sopimuk-
sen perusmaksun 0,00 € koko 
sopimuskauden ajan (norm. 
2,49 €/kk)! Säästät siis n. 60 €. 
Sähkönhinta on 5,49 snt/kWh. 
Tarjous saatavilla netissä ja 
asiakaspalvelusta puh. 09 
7479 0747 koodilla Messu.

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/tarjoukset/vesivek_kattoremontti
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/vesivek
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/leakomatic
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/tarjoukset/termater_eristeet
https://www.omakotiliitto.fi/jasentarjoukset/asuntomessut
https://www.omakotiliitto.fi/jasentarjoukset/asuntomessut
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/laajis
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/tarjoukset/domlux
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/tarjoukset/masterpipe
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/tarjoukset/taloon.com
https://www.omakotiliitto.fi/omakotiliitto/jasensivut
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/tarjoukset/enefit
http://www.enefit.fi/tuotteet


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

CRAMO: Alennusta 10-65 % vuok-
rakoneista ja laitteista. Katso uudet 
tarjousprosentit kotisivuiltamme! 

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.

SUOMEN TALOKATSASTUS OY: 
Kuntotarkastus -10 %.

KEVÄTMESSUT 4.-7.4.2019 
Helsingissä: 2 pääsylippua 1 hinnalla 
(norm. hintaisesta sisäänpääsystä). 
Samanaikaisesti 5 messutapahtumaa: 
Oma Koti, OmaMökki, Kevätpuutar-
ha, Lähiruoka&Luomu, Sisusta!

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

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.

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:
Hotellimajoituksesta ja ravintolan 
ruoka-annoksista alennusta 20 %.

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.

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!

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/tarjoukset/suomen_talokatsastus_oy
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/oma_koti_-messut?v_2430=6573
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/radonfix
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/tarjoukset/st1
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/anttolanhovi
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/mysafety
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/c_c_solutions_omakoti_-palvelut
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/pirkanmaan_jatevesipalvelut
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/aninkainen.fi_-kiinteistonvalitys
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/cashback


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

facebook.com/omakotiliitto twitter.com/omakotiliitto instagram.com/omakotiliitto

Aurinkoista kesää!
Toivottaa Omakotiliitto

SISÄILMAHUOLTO SUOMI OY: 30 € 
alennus omakotitalon ilmanvaihdon 
puhdistuksesta.

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

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.

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

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

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

https://www.facebook.com/Omakotiliitto/
https://twitter.com/omakotiliitto
https://www.instagram.com/omakotiliitto/
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/sisailmahuolto
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/sun_energia
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/cumulus_resorts
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/tallink_silja
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/binja-tiivistyslista
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/pks
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/lakimiespalvelut

