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• Remontti tulossa? 
Omakotiliiton ohjeiden avulla löydät oikeat 
tekijät, varmistat työn laadun ja maksat oikean 
hinnan.

• Asumismenot jatkavat kasvuaan

• Varaudu talveen – syksyllä tyhjilleen 
jäävät mökit houkuttelevat varkaita 
ja jyrsijöitä

• Uudistunut Omakotilehti on 
ilmestynyt!

• Maksutonta neuvontaa jäsenille

• Yli 30 etua jäsenkortillasi
‒ Uusi etu: Salaojakympit tarjoaa Omakotiliiton 

jäsenille 200 euron alennuksen 
salaojaremontista

‒ St1: Entistä suurempi alennus 
lämmitysöljystä

• Omakotiristikko

Omakotiliiton jäsenenä jäsenkortilla hyödyt enemmän!



Remontti tulossa?

Onnistunut remontointi alkaa aina huolellisesta suunnittelusta. Remonttisuunnitelman laatimiseen saat tukea 
Omakotiliiton huoltokirjasta. Alla on lueteltu remontin tärkeimmät työvaiheet, joista voit lukea tarkemmin 
osoitteesta omakotiliitto.fi/kilpailuttaminen.

Näiden ohjeiden avulla löydät oikeat tekijät, 
varmistat työn laadun ja maksat oikean hinnan.

Tarjouksia kannattaa pyytää vähintään kolme. 
Huolehdi siitä, että tapaat yritykset remonttikoh-
teessa henkilökohtaisesti.

Kun suunnittelet tarjouspyyntöjä, muista selvittää 
yrityksen taustatiedot. Yrityksen tietoja voi tarkas-
tella maksuttomassa www.zeckit.com -palvelussa. 
Zeckitistä löydät tiedot siitä, kuinka kauan yritys on 
toiminut, minkä kokoluokan yritys on, ja voitko 
saada työstä kotitalousvähennystä. 

Jos yritys on mukana Luotettava kumppani –
ohjelmassa, löytyy palvelusta tieto siitä, että yrityk-
sellä on vastuuvakuutus. Jos tietoa ei ole saatavilla, 

Tarjousten vertailu voi olla vaikeaa, sillä ne eroavat 
usein sisällöltään toisistaan. Kiinnitä työn sisällön 
osalta ainakin seuraaviin asioihin huomiota:

Remontti lähtee aina liikkeelle suunnittelusta, olipa 
kyseessä sitten ammattilaisen avulla tai itse tehty 
remonttisuunnitelma. Ammattimaisen suunnittelijan 
käyttöä kannattaa harkita varsinkin suuremmissa 
remonttikohteissa. 

Suunnitteluun käytettävä panostus tuo usein säästöjä 
remonttikustannuksissa ja voi taata paremman 
lopputuloksen. 

Tärkeintä on, että suunnitelma on kirjoitettu selko-
kielellä ja riittävän tarkasti, jotta molemmat osapuo-
let ymmärtävät sen.

varmista se suoraan yritykseltä tarjouspyyntöjä 
tehdessäsi.

Pyydä yritykseltä myös esimerkkejä heidän remontti-
kohteistaan ja mahdollisesti myös asiakkaiden 
yhteystietoja, jotta voit kysyä heidän kokemuksiaan.

Mistä hintaerot 

johtuvat?

Hintoja vertaillessa keskeisintä on kiinnittää 
huomiota tarjousten sisältöön ja materiaalien 
laatuun sekä vertailla useampaa tarjousta.

Remonttitarjouksissa saattaa joskus olla mukana 
ylihinnoiteltuja tarjouksia, joihin voi olla syynä 
esimerkiksi yrittäjän täysi kalenteri, jolloin yritys 
käyttää remonttiin aliurakoitsijoilta. 

Myös poikkeuksellisen halpojen tarjousten sisältö 
kannattaa selvittää erityisen tarkasti ja varmistaa, 
että yritys hoitaa kaikki lakisääteiset velvoitteensa 
ja että sen taloudellinen tilanne on vakaa.

€

1.     SUUNNITTELU

2. TARJOUSPYYNNÖT JA YRITYSTEN 
TAUSTATIEDOT

3. TARJOUKSET JA NIIDEN VERTAILU

https://www.omakotiliitto.fi/kilpailuttaminen
https://zeckit.com/fi/


Mitä muuta muistettavaa 

remontissa on?

Selvitä rahoitusvaihtoehdot ja kilpailuta remontti-
lainat.

Varmista, vaatiiko remontti rakennus- tai toimen-
pidelupaa.

Jos päädyt palkkaamaan ainoastaan työntekijän 
toteuttamaan remontin, olet vastuussa niin 
lopputuloksesta kuin työturvallisuudesta itse eivätkä 

kuluttajasuojalain määräykset ole voimassa.

• Rakennusalan erikoistöitä koskevat yleiset 
sopimusehdot (LVI, sähköasennus, vedeneris-
tys, katto- ja maalaustyöt) REYS-8 1995

• Rakennusalan töitä koskevat yleiset kuluttaja-
sopimusehdot, sopimuslomake ja 
tarjouslomake liitteineen RYS-9 1998.

REYS-8 -sopimusehdot soveltuvat käytettäväksi, kun 
remontin euromääräinen arvo on alle 10 000 €, ja 
RYS-9, kun kyseessä on laajempi korjausrakenta-
minen.

Lue remontin tärkeimmistä työvaiheista tarkemmin: 
omakotiliitto.fi/kilpailuttaminen

Jos asioista sovitaan vain suullisesti, remontin tekijää 
ei voida yksiselitteisen näytön perusteella vaatia 
pysymään sovitussa aikataulussa ja hinnoittelussa. 
Sopimuksen tekeminen kirjallisesti onkin keskeistä 
onnistuneen lopputuloksen takaamiseksi.

Sopimusta tehdessä kirjaa kaikki tarjouspyyntö-
vaiheessa selvitetyt asiat sopimukseen. Jos remontti 
maksetaan erissä, sovi maksuaikataulu niin, että kukin 
erä maksetaan aina valmistuneen työvaiheen jälkeen.
Kirjaa sopimukseen myös alihankkijoiden tiedot, 
mikäli remontissa käytetään alihankintaa. 

Sovi myös, mitä tapahtuu, jos remontti viivästyy. 
Viivästyksen ehdot tulee olla selkeät, jotta niillä on 
vaikutusta. Viivästyksen korvauksesta voidaan sopia 
esimerkiksi määrittelemällä alennusprosentti hinnas-
ta per viivästynyt viikko tai euro-määräinen alennus.

4. SOPIMUS

Omakotiliiton jäsensivuilta voit ladata itsellesi 
REYS8-1995 sopimusehdot ja RYS9-1998 
sopimusehdot. Sivusto vaatii kirjautumisen 
jäsentunnuksilla. Jos tarvitset apua 
kirjautumiseen, ota yhteyttä Omakotiliiton 
toimistoon.

• Mitä materiaaleja sisältyy tarjoukseen ja mitä 
materiaaleja hankit itse?

• Kenen valmistamia materiaalit ovat ja mikä on 
materiaalitakuu?

• Kuka tekee työn ja käytetäänkö työssä alihank-
kijoita?

• Jos käytetään alihankkijoita, niin missä työn 
vaiheissa ja ketä?

• Koska työ pystytään aloittamaan ja missä 
aikataulussa se valmistuu?

• Kuka vastaa remontin aikaisesta siivouksesta 
sekä loppusiivouksesta ja rakennusjätteen 
lajittelusta ja poisviemisestä?

5. SOPIMUSPOHJA

LATAA SOPIMUSEHDOT

Kuluttaja-asiamies on hyväksynyt seuraavat sopimus-
ehdot käytettäviksi kuluttajien ja elinkeinonharjoit-
tajien välisiin sopimuksiin:

Rakennustiedolla on myynnissä sopimuspohja, joka 
soveltuu yli 10 000 euron remonttikohteisiin ja jossa 
noudatetaan RYS-9 sopimusehtoja. Sopimuspohjan 
voi esikatsella Rakennustiedon verkkokaupassa.

Pienemmissä remonttikohteissa voi käyttää 
Kilpailu- ja kuluttajaviraston sopimusmallia.

https://www.omakotiliitto.fi/kilpailuttaminen
https://www.omakotiliitto.fi/omakotiliitto/jasensivut
https://www.sopimuslomake.net/lomakkeet/rt-80262
https://www.kkv.fi/globalassets/kkv-suomi/tietoa-ja-ohjeita/ostaminen-ja-myyminen/rakentaminen-ja-remontointi/pienremontin-sopimusmalli.pdf


Asuntomessut helteisessä Porissa toi 
Omakotiliiton yhdistyksiin yli 700 jäsentä. 

Omakotiliiton messurakennuksena toimi 
Luoman Lillevilla vierasmaja, joka 
toteutettiin yhteistyössä Taloon.comin
kanssa.

Lillevilla-valikoimaan voit tutustua 
Taloon.comin sivuilla!

Kiitos kesän yhteistyöstä Luomalle ja Taloon.comille!

Asumismenot jatkavat kasvuaan

Omakotiasukkaalla asumismenot voivat haukata 
jopa 40 prosenttia käytettävissä olevista tuloista, 
selviää Asumismenot 2018 -selvityksestä.

Suomalaisten asumismenot kasvavat vuosina 2018‒ 
2020 keskimäärin arviolta 2,1 prosentin vuosivauhtia, 
kertoo Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton Pellervon 
taloustutkimuksella PTT:llä teettämä asumismeno-
selvitys. Vaihtelu asuinpaikan, asumismuodon ja 
kotitalouden tyypin mukaan on suurta. 

”Selvitys osoittaa, että kotitaloudet ovat eriarvoisessa 
asemassa keskenään. Näyttää siltä, että keskituloisen 
on pian mahdotonta asua pääkaupunkiseudulla 
omakotitalossa. Meidän näkemyksemme on, että 
jokaisen tulee saada valita omaan ja perheensä kulloi-
seenkin elämäntilanteeseen sopiva asumismuoto”, 
painottaa Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija 
Savolainen.

Se, miten suuren osan käytettävissä olevista nettotu-
loista asumismenot nielaisevat, vaihtelee. Esimerkiksi 
kerrostalossa vuokralla asuvan lapsiperheen tuloista 
asuminen vie vajaat 21 prosenttia, kun omakotitalossa 
yksin asuvalla eläkeläisnaisella osuus voi olla lähes 40 
prosenttia.

”Tämä kehitys on täysin ristiriidassa sen ajatuksen 
kanssa, että ihmiset saisivat asua mahdollisimman 
pitkään omassa kodissaan”, Savolainen toteaa.

– Huolestuttavia ovat ne tulevaisuuden muutokset, 
jotka tapahtuvat sähkön siirtomaksuissa ja erityisesti 
kiinteistöverotuksessa. Ne ovat sellaisia asioita, jotka 
pitäisi voida ennakoida ja joihin pitäisi pystyä varau-
tua, sanoi Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija 
Savolainen Yle Uutisissa 21.8.2018.

Vuodesta 2011 lähtien toteutettu selvitys osoittaa, 
että asumismenot ovat kasvaneet tällä vuosikym-
menellä jyrkästi. Omakotiliitto haluaa kiinnittää 
huomion korkeiden asumismenojen ja kotitalouk-
sen velkaantumisen lisäksi asuinkiinteistöjen 
huolto- ja korjaustarpeeseen.

Koko asumismenot-selvitys on luettavissa 
Omakotiliiton verkkosivuilta osoitteesta: 
https://www.omakotiliitto.fi/asumismenot

https://www.taloon.com/
https://www.taloon.com/lillevilla-piharakennukset/14452/dg?utm_source=google&utm_term=lillevilla&utm_campaign=&utm_medium=cpc&utm_content=s|pcrid|278431061472|pkw|lillevilla|pmt|p|pdv|c|&gclid=CjwKCAjwio3dBRAqEiwAHWsNVR16YArJ9bxQZ-ilFPlajBVOqAZSpU3nLMRWH_NvtcvUYSeDBTWHZRoCsawQAvD_BwE
https://www.omakotiliitto.fi/asumismenot


tuvat kesän
jälkeen syys–
marraskuussa, 
kun jyrsijät hakeutuvat 
rakennuksiin etsimään lämpöä.

– Kannattaa tarkastaa ovien tiivisteet, koettaa tilkitä 
kaikki mahdolliset pienet raot sekä suojata venttiilit ja 
ilmanottoaukot esimerkiksi metalliverkolla. Jyrsijöitä 
voi myös pyydystää erilaisilla loukuilla ennen mökiltä 
lähtemistä. Mökille ei kannata jättää mitään hajun 
perusteella houkuttelevia elintarvikkeita tai ainakin 
ne kannattaa säilyttää tiiviissä purkeissa, Virtanen 
neuvoo.

Yleisimmin jyrsijät aiheuttavat vaurioita puuraken-
teille, sähköjohdoille ja eristeille.

– Mökillä tuhot voivat olla isompia, koska jyrsijöiden 
asettumista ei välttämättä huomata pitkään aikaan. 
Lisäksi vain murto-osalla suomalaisista on toistaiseksi 
vapaa-ajan asunnossaan kotivakuutus, joka korvaa 
tuholaisten aiheuttamat vahingot.

Ifissä tuhoeläinten talon rakenteille aiheuttamia 
vahinkoja korvataan kaikkein laajimmasta, LaajaPlus-
tasoisesta rakennuksen vakuutuksesta. Lisäksi
vapaa-ajan asunnon laajimpaan kotivakuutukseen 
sekä omakotitalon Laaja- ja LaajaPlus-tason 
vakuutuksiin sisältyy tuhoeläinten torjuntapalvelu.

Tyhjentämättömistä vesiputkista isoja vahinkoja

Jäätymisen seurauksena rikkoutuneet vesiputket 
aiheuttavat joka talvi mökeissä vesivahinkoja. 
Vesivahinkoja sattuu erityisesti hyvin varustelluissa 
talviasuttavissa mökeissä, joita ei välttämättä ↓

Varaudu talveen

Muista huoltaa ja varustaa kesämökki talviteloille. 
Yleisimpiä syksyn ja talven vahinkoja mökeillä ovat 
murrot, jyrsijöiden aiheuttamat tuhot sekä tyhjen-
tämättä jätetyistä putkista syntyneet vesivuodot. 
Etenkin vesivahinkoja sattuu paljon hyvin varustel-
luissa talviasuttavissa mökeissä, joita ei usein 
valmistella erityisesti talvea varten.

Syksyllä tyhjilleen jäävät mökit 
houkuttelevat varkaita ja jyrsijöitä

Syksy houkuttelee tyhjilleen jääville kesämökeille 
kutsumattomia vieraita. Mökkimurtoja tehdään Ifin 
vahinkotilastojen mukaan eniten syksyisin, jolloin 
kesäasuttavia mökkejä ei ole tyypillisesti vielä 
tyhjennetty talvea varten. Ennen lumen tuloa mökin 
pihaan on myös helppo päästä autolla.

Syksyllä kannattaa varmistaa ja tarvittaessa uusia 
mökin lukitus. Mökeissä on edelleen usein vakituista 
asuntoa heikompi suojaus varkaiden varalta.

– Kaikissa rakennuksissa pitäisi olla nykyaikaiset taka-
lukkiutuvat käyttölukot ja päärakennuksen ovessa 
mielellään myös turvalukko. Lisäturvaa voi hankkia 
murtohälyttimillä ja valvontakameralla. Arvoesineet, 
elektroniikka, alkoholi ja aseet kannattaa viedä tal-
veksi pois. Perämoottori on myös yleinen varkauden 
kohde, muistuttaa korvauskeskusjohtaja Juha T. 
Virtanen Ifistä.

Jos mökillä ei aio käydä säännöllisesti talven aikana, 
mökin silmälläpidosta kannattaa sopia mökkinaapu-
reiden tai paikallisten asukkaiden kanssa.

Estä hiirten ja rottien pääsy sisälle

Ifin tilastoissa näkyy syksyllä piikki myös tuholaistor-
junnoissa: hiirien ja rottien torjunnat moninkertais-

https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/vakuutukset/kotivakuutus/omakotitalo/asuminen/kodin-tuholaiset


valmistella erityisemmin talvea varten. Moni luulee, 
etteivät putket voi jäätyä, jos mökissä on peruslämpö 
päällä.

Vuotovahingot voi estää tyhjentämällä ja sulkemalla 
vesijohtoverkoston sekä vesipumpun. Vaikka mökkiä 
käyttäisi talvella, pitää vedentulo katkaista aina, kun 
mökiltä poistutaan vähintään viikoksi.

– Putkien tyhjennys jää helposti viime tippaan tai liian 
myöhään, vähän kuten talvirenkaiden vaihtaminen. 
Kun on vielä lämmintä, moni ajattelee tulevansa 
useastikin mökille ja tyhjentävänsä putket vasta 
sitten, mutta todellisuus saattaakin syys–lokakuussa 
olla jotakin muuta, toteaa Virtanen.

Kannattaa huolehtia myös mökin tuuletuksesta talven 
aikana. Laita savupiipun päälle suojaus, joka päästää 
ilman kulkemaan hormin kautta.

”Moni luulee, etteivät putket voi jäätyä, jos 

mökissä on peruslämpö päällä.”

Uudistunut Omakotilehti on ilmestynyt

Tuore Omakotiliiton jäsenlehti, Omakotilehti nro 3/2018, tipahti 
jäsenten postilaatikoihin ja -luukkuihin viime viikolla.

Lehti on saanut uuden ilmeen ja sen sisältöä on päivitetty jäsenten 
palautteiden perusteella.

Uudistunut, entistäkin paremmin lukijaa palveleva Omakotilehti on 
jatkossakin täynnä luotettavaa tietoa asumisesta ja kiinnostavia 
juttuja: tarjolla on esimerkiksi laajoja asiantuntija-artikkeleita, 
henkilöhaastatteluja ja yhdistyskuulumisia. 

Olemme saaneet jo runsaasti palautetta uudesta lehdestä –
suurkiitos siitä! Ja otamme palautetta edelleen mieluusti vastaan 
osoitteeseen omakotilehti@omakotiliitto.fi

– Talveen kannattaa lisäksi varautua mökin omalla
kotivakuutuksella. Koska vapaa-ajan asunto voi olla 
tyhjillään pitkiäkin aikoja, se on väistämättä alttiina 
erilaisille luonnonilmiöille, Virtanen muistuttaa.

mailto:omakotilehti@omakotiliitto.fi
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/palvelut/omakotilehti


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:  
3.10, 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.

Seuraavan kerran 
maaliskuussa 2019.

ENERGIANEUVONTAA
ennalta määrättyinä 
perjantaipäivinä
klo 17-19.

Seuraavaksi: 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

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.

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

SALAOJAKYMPIT: 
Salaojaremontti avaimet 
käteen –periaatteella -200 €.

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

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).

SISÄILMAHUOLTO SUOMI OY: 30 € 
alennus omakotitalon ilmanvaihdon 
puhdistuksesta.

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

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

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

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

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.

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

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/tarjoukset/salaojakympit
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/leakomatic
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/jasentarjoukset/sisailmahuolto
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/sun_energia
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/pks
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/anttolanhovi
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/lakimiespalvelut
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/viking_line


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.

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.

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

ST1: Omakotiliiton jäsenkortin mag-
neettiraita toimii automaattisesti 
St1 Käteisalennuskorttina, jolla saat 
heti alennusta polttonesteestä 
kaikilta St1- ja Shell-asemilta. Lue 
lisää muista eduista täältä. 
Rekisteröimällä jäsenkortin kuulet 
ennakkoon syksyn tulevista eduista. 
Saat alennusta heti myös lämmitys-
öljytilauksista ja kampanja-aikana 
(1.10.18-31.3.19) alennus on entis-
täkin suurempi! Syötä vain Omako-
tiliiton alennuskoodi OKT netti-
tilauksen yhteydessä tai mainitse 
järjestökortista puhelimessa. 
Tilaa lämmitysöljyä helposti st1.fi
tai 0800 166 266. Lue lisää 
lämmitysöljykampanjasta tästä. 

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/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/jasentarjoukset/benders
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/tarjoukset/st1
https://www.st1.fi/tarjoukset
st1.fi
https://www.omakotiliitto.fi/files/3332/St1_ja_rjesto_kortti_Omakotiliitto_flyer_99x210mm_2018.pdf
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

Omakotiristikko

Avaa ja täytä Omakotiristikko. 

Ilmoita punaisista numeroista muodostuva 
ratkaisusana ja yhteystietosi 20.10.2018
mennessä Omakotiliiton toimistoon 
toimisto@omakotiliitto.fi

Huom! Jos täyttäminen ei onnistu 
selaimessa, tallenna ristikko pdf-muodossa 
omalle koneellesi.

Oikein vastanneiden kesken arvomme kolme 
Omakotiliitto-aiheista tuotetta.

Edellisen ristikon ratkaisusana oli TEKNIIKKA. 
Arvonnassa onnetar suosi jäseniämme 
Juankoskelta, Iittalasta ja Keravalta.

https://www.facebook.com/Omakotiliitto/
https://twitter.com/omakotiliitto
https://www.instagram.com/omakotiliitto/
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/palvelut/jasenkirje/omakotiristikko
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/palvelut/jasenkirje/omakotiristikko
mailto:toimisto@omakotiliitto.fi

