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• Omakotiliitto: Valtio asettamassa 
asumismuodot paremmuusjärjestykseen 

• Omakotitalojen viemärisaneeraukset 
kannattaa aina kilpailuttaa

• Omakotiliiton tietosuojaseloste ja 
jäsentietojen luovuttaminen

• Yksin kotona olevien lasten turvallisuus 
huolettaa vanhempia – näin parannat 
kodin turvallisuutta ja omaa 
mielenrauhaasi.

• Muuta ajankohtaista:
‒ Kuntotarkastukset arvostelun kohteena
‒ Puukeskuslämmitys ei ole laiskan valinta
‒ Satokausiresepti: maukas mustaherukkalikööri

• Maksutonta neuvontaa jäsenille

• Yli 30 etua jäsenkortillasi
Uusi jäsenetu: Forever-kuntoklubit tarjoavat 
Omakotiliiton jäsenille 20 % alennuksen asiakkuudesta!

• Olethan vastannut jätevesikyselyyn?
Vastaamalla autat kehittämään neuvontaamme

Omakotiliiton jäsenenä jäsenkortilla hyödyt enemmän!



Kiinteistöverouudistusta on valmisteltu vuoden 2011 
lopusta lähtien. Uusi lainsäädäntö muuttaisi kotien 
kiinteistöverotusta vuonna 2020. Valtiovarainminis-
teriö on perustellut uudistustarvetta sillä, ettei nykyi-
nen kiinteistövero kohtele verovelvollisia tasapuo-
lisesti, minkä takia verotusarvot täytyy päivittää. 
Omakotiliitto kannattaakin uudistuksen päätavoit-
teita: reiluutta, läpinäkyvyyttä ja helppoutta.

Omakotiliitto kuitenkin vastustaa jyrkästi ehdotettua 
arvostamisperiaatteen muutosta, joka asettaa kansa-
laiset eriarvoiseen asemaan. Uudistuksessa kiinteistö-
verotuksen painopiste siirretään pientaloille 
(omakoti-, pari- ja rivitalot). 

Nyt verotusarvo on kaikille asuinrakennuksille sama, 
638,28 euroa asuinneliömetriltä. Esityksen mukaan 
asuinpientalojen yksikköhinta olisi 1 400 €/m2 , mikä 
on 30 prosenttia korkeampi kuin asuinkerrostalojen 
hinta 1 060 €/m2. Lisäksi ehdotuksesta puuttuu 
kokonaan maapohjan eli tontin verotusarvot. Näin 
ollen laskelmia, miten verotus muuttuu kunkin koti-
talouden kohdalla kokonaisuudessa, on mahdotonta 
tehdä. 

Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolaisen 
mielestä esitys siitä, että omakoti-, pari- ja rivitalo-
asukkaat maksaisivat samasta neliömäärästä merkit-
tävästi enemmän kiinteistöveroa kuin kerrostalo-
asukkaat, on pöyristyttävä. 

– Jo perustuslaki edellyttää, että ihmiset ovat yhden-
vertaisia lain edessä. 

Omakotiliitto vaatii, että kiinteistöverouudistus 
palautetaan välittömästi valmisteluun ja lakiluonnos-
ta korjataan niin, että eri asumismuotoja kohdellaan 
tasavertaisesti. Tehty ehdotus on keskeneräinen ja 
puutteellinen. Omakotiliitto painottaa, että päättä-

jien ja kansalaisten pitää pystyä arvioimaan uudistuk-
sen kokonaisvaikutukset.

Tänä syksynä päätettäväksi tuleva ehdotus pitää 
sisällään vain arviot rakennuksen verotusarvosta, ei 
lainkaan tontin verotusarvoa. Kiinteistöveroprosent-
tien vaihteluväleistä päättäisi uusi eduskunta vasta 
syksyllä 2019.

Omakotiliitto edellyttää, että kiinteistöverotuksen 
kaikkien eri elementtien (tontin ja rakennuksen 
verotusarvot sekä kiinteistöveroprosenttien 
vaihteluvälit) on oltava avoimesti esillä ja yhtä aikaa 
päätettävinä. Lisäksi lakiin pitää sisällyttää vähintään 
viiden vuoden siirtymäaika ja veron vuosittainen 
kertanousu saa olla korkeintaan 2 prosenttia.

– Kiinteistöverouudistuksesta on tullut meille 
valtavasti palautetta. Erityisesti eläkeläiset ja 
pienituloiset kokevat mahdottomaksi selvitä, jos 
kiinteistöverotus moninkertaistuu. Meillä on 
vaalivuosi tulossa, joten tällaiset isot muutokset 
tulee ottaa keskusteluun, painottaa Omakotiliiton 
toiminnanjohtaja Kaija Savolainen AlfaTV:ssä.

Katso AlfaTv:n Uutiskauha, kohdasta 19:50, 
http://www.permanto.fi/fi/web//alfatv/player/vo
d?assetId=11498080

Omakotiliitto: Valtio asettamassa 
asumismuodot paremmuusjärjestykseen 

http://www.permanto.fi/fi/web//alfatv/player/vod?assetId=11498080
http://www.permanto.fi/fi/web/alfatv/player/vod?assetId=11498080


kaikki sukan liitoskohdat vahvistetaan tehdaste-
koisilla haaravahvikkeilla. 

• Mikä on tarjouksen lattiakaivon saneeraustapa? 
Lattiakaivon uudistaminen on yksi kriittisimmistä 
viemärisaneerauksen vaiheista. On paljon merki-
tystä sillä, millaista lattiakaivoa saneerauksessa 
käytetään ja millaisesta materiaalista se on 
valmistettu. On syytä myös vertailla lattiakaivon 
asennustapaa sekä sitä, kuinka helppoa sitä on 
tulevaisuudessa itse puhdistaa. 

• Sisältyykö tarjoukseen tuuletusputken sukitus? 
Tuuletusputki on koko viemäriverkoston sielu, joka 
vaikuttaa koko viemäriverkoston toimintaan.

• Kuinka pitkä takuu myönnetään työlle, kuinka 
pitkä on vuotamattomuustakuu?

• Mitä materiaaleja tarjotussa työssä käytetään: 
käytetäänkö pitkäikäisiä, testattuja ja 
sertifioituja materiaaleja?

Putkiremontti on väistämätön urakka jokaisessa 
asuinrakennuksessa. Yleensä valurautaputket tulevat 
tiensä päähän noin 40-50 vuoden iässä, toisinaan 
aiemminkin. 

Viemäriputkien vanhetessa vuotoriskit kasvavat ja 
vuodot yleistyvät, joten tilannetta kannattaa kartoit-
taa ajoissa ja ottaa rauhassa selvää eri saneeraus-
menetelmistä ja urakoitsijoista. 

Tarjouksia on syytä ottaa vertailuun, jotta näkee sen 
hintatason, missä juuri oman talon viemärien sanee-
raus pyörii. Tällöin saa mielenrauhan ja luottamuksen 
siitä, että hinta ja työn laatu ovat varmasti kohdillaan.

Omakotitalojen viemärisaneeraukset 
kannattaa aina kilpailuttaa

Urakoitsijaa valittaessa halvin ei aina ole 

välttämättä oikeasti se edullisin ja paras

Puutteelliset ja epämääräiset tarjoukset työstä voivat 
kostautua myöhemmin ilmaantuvina lisätöinä ja 
huonona työnjälkenä. 

Tarjouksessa täytyy aina olla huolellinen erittely 
esimerkiksi tarjoukseen sisältyvistä lattiakaivoista ja 
siitä, sisältyykö mahdollinen huuhteluauton käyttö 
hintaan. Sisältyykö tarjoukseen kuivakäymälän tai 
bajamajan käyttö? Miten urakoitsija ottaa huomioon 
asukkaan asumismukavuuden vai täytyykö saneerauk-
sen ajaksi lähteä pois kotoa? Entä sisältääkö tarjous 
mahdollisesti tarvittavat uudet viemärikalusteet, 
kuten wc-istuimet, vai laskutetaanko niistä erikseen?

Omakotitalon viemärisaneerauksessa on useita vaativia kohtia. 

Haaravahvikkeilla ja Masterpipe-lattiakaivolla saadaan tiivis, 

saumaton ja kestävä viemäriputkisto.

Seuraavia teknisiä asioita on syytä 

tarjouksissa vertailla:

• Onko kyseessä tarjous sukituksesta vai pinnoituk-
sesta. Näillä menetelmillä on suuri ero. 

• Sisältääkö tarjouksen hinta haaravahvikkeiden 
käytön? Haaravahvikkeilla saadaan 100 % tiiviys ja 
kestävyys sukitettuun viemärijärjestelmään, kun 

Kuluttajasuojalain mukaan 14 päivän 

peruutusoikeus koskee myös putki-

remontteja. On tärkeää rauhassa ja 

perusteellisesti vertailla putkiremont-

tien menetelmiä ja tarjouksia, ilman 

hätiköityjä päätöksiä.



Lue lisää miten säästät rahaa ja aikaa 

www.masterpipe.fi

Ota yhteyttä! Asiantuntijamme 

omakotitalojen viemärisaneerauksissa: 

Toni Silvennoinen
+358 50 309 4191
toni.silvennoinen@masterpipe.fi

Muita asioita, joita on syytä tarkkailla 

vertaillessaan urakoitsijoita:

• Onko yrityksellä referenssejä tai kokemusta 
vastaavanlaisista kohteista, kuin sinun asuntosi. 

• Yrityksen laaja osaaminen erilaisista ja erikokoi-
sista kohteista (kerrostalot, julkishallinnon tilat) 
kielii asiantuntemuksesta ja monipuolisesta 
ammattitaidosta.

• Kuinka kauan yritys on toiminut alalla.

• Viemärisaneeraus on tarkkaa käsityötä, joka vaatii 
asentajilta itsenäisyyttä ja hyviä ongelmanrat-
kaisutaitoja. Asentajien ammattitaito ja pitkä 
työkokemus alalta ennustavat myös erinomaista 
lopputulosta.

Huomaathan, että kuluttajasuojalain mukaan 14 
päivän peruutusoikeus koskee myös putkiremontteja.
On tärkeää rauhassa ja perusteellisesti vertailla putki-
remonttien menetelmiä ja tarjouksia, ilman hätiköi-
tyjä päätöksiä.

Teksti: Masterpipe

Omakotitalon viemäreiden 
sukituksen yhteydessä 

kaupanpäälle uusi IDO wc-laite 
asennettuna. Etusi noin 400 €.

Saamme aika ajoin oikoa väärinkäsityksiä siitä, että luovutam-
me jäsenten tietoja remonttiyritysten puhelinmarkkinointiin. 
Omakotiliiton tietosuojaselosteesta löytyy tiedot jäsentietojen 
käsittelystä ja tietojen luovutuksesta. 

Liiton linjausten mukaan henkilötietojen luovutuksen tulee 
olla vahvasti yhteydessä järjestötoimintaan ja sen kehittä-
miseen. Osoitetietojen luovutuksien tulee liittyä yhteistyö-
kumppanuuksiin ja jäseneduista ja -palveluista kertomiseen. 

Tällä hetkellä jäsentiedot voidaan luovuttaa jäsenedun 
tarjoamiseen ainoastaan Verisure Oy:lle. Tietoja ei kuitenkaan 
luovuteta, jos jäsentiedoissa on suoramarkkinointikielto. 
Lisäksi jäsentiedot voidaan luovuttaa vain jäsenyyden voimas-
saolon tarkistamiseen jäsenedun saamiseksi seuraaville 
yrityksille: If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike, 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy 
ja St1. 

Lue tietosuojaseloste kokonaisuudessaan: 
www.omakotiliitto.fi/tietosuojaseloste.

Omakotiliiton tietosuojaseloste ja 
jäsentietojen luovuttaminen

http://www.masterpipe.fi/
mailto:toni.silvennoinen@masterpipe.fi
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/tarjoukset/masterpipe
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/tarjoukset/masterpipe
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/tarjoukset/masterpipe
http://www.omakotiliitto.fi/tietosuojaseloste


1. Opeta lapselle paloturvallisuuteen liittyvät asi-
at hänen ikätasolleen sopivalla tavalla. Pienen 
lapsen kanssa voi leikin varjolla esimerkiksi 
harjoitella kotoa poistumista tulipalon varalta. 
Neuvo sulkemaan poistuessa ovet perässä, jotta 
palon leviäminen hidastuisi. Erityisesti moniker-
roksiseen asuntoon kannattaa hankkia sarjaan-
kytketyt palovaroittimet, jotka kaikki hälyttävät, 
kun yksikin varoitin havaitsee savua. Näin palo 
havaitaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa 
ja poistumiseen jää enemmän aikaa.

2. Lapselle on tärkeää korostaa, että tulipaloa ei 
missään tapauksessa saa mennä piiloon. 
Neuvo lasta soittamaan ulospääsyn jälkeen 
turvallisesta paikasta apua tai kääntymään 
esimerkiksi naapurien tai muiden aikuisten 
puoleen. Jos kotona on Verisuren hälytysjärjes-
telmä, hälytyskeskuspäivystäjä välittää oikean 
avun paikalle. Lisäksi puhekeskuksen avulla 
hälytyskeskuspäivystäjä voi ottaa suoran kuulo-
ja puheyhteyden kotiin ja neuvoa lasta.

3. Vanhemman koululaisen tai teini-ikäisen kans-
sa voi käydä läpi alkusammutusta. Alkuvaihees-
sa olevaa paloa voi yrittää sammuttaa itse, 
mutta kuitenkin niin, että oma turvallisuus ei 
samalla vaarannu.

Turvayhtiö Verisuren tutkimuksen 
mukaan yli 60 prosenttia suoma-
laisista on huolissaan lastensa 
turvallisuudesta heidän ollessaan 
yksin kotona. Näillä vinkeillä 
parannat kodin turvallisuutta ja 
omaa mielenrauhaasi. 

Yksin kotona olevien lasten turvallisuus 
huolettaa vanhempia – näin parannat kodin 
turvallisuutta ja omaa mielenrauhaasi

Lasten turvallisuus on vanhemmille erityisen ajankohtainen asia, kun lapset ovat useammin yksin kotona koulun 
jälkeen ja aamuisin. Vaikka lapset olisivat jo vähän isompia, vanhempien huoli tuskin koskaan poistuu kokonaan. 
Huolta voi kuitenkin lievittää tekemällä kodista mahdollisimman turvallisen ja käymällä turvallisuusasiat lasten 
kanssa säännöllisesti läpi. 

Jos harkitset hälytysjärjestelmän hankkimista kotiisi, Omakotiliiton jäsenenä saat 100 euron alennuksen 
Verisuren hälytysjärjestelmästä. Lue lisää: verisure.fi/omakotiliitto

4. Älä jätä tulitikkuja lapsen saataville. Kerro 
lapselle, että kynttilät ja muu elävä tuli ovat vain 
aikuisten käyttöä varten.

5. Sovi lapsen kanssa, mitkä tavarat ja laitteet ovat 
sallittuja käyttää yksin ollessa. Esimerkiksi ruuan 
lämmittäminen mikrossa onnistuu alakoululai-
selta, mutta hellan käyttö voi olla parempi jättää 
vanhemmille.

6. Varmista, että kodin sähkölaitteet ja -johdot 
ovat ehjiä, jotta laitteita olisi turvallista käyttää. 
Käy lapsen kanssa läpi oikea käyttö: kerro esimer-
kiksi, että vettä tai muita juomia ei saa pitää 
sähkölaitteen vieressä, jotta nestettä ei päädy 
laitteeseen.

7. Käy lapsen kanssa läpi, miten välipalaa saa teh-
tyä keittiössä turvallisesti. Juustohöylän, veitsen 
ja muiden terävien esineiden käyttöä on hyvä 
harjoitella rauhassa vanhempien kanssa ennen 
kuin lapsi saa luvan käyttää niitä yksin.

8. Varaa kotiin laastareita pieniä naarmuja varten 
ja käy lapsen kanssa läpi, miten pienen haaverin 
sattuessa toimitaan.

9. Neuvo, missä tilanteissa ja miten tulee soittaa 
hätänumeroon 112. Varmista, että lapsi osaa 
kertoa kotiosoitteen.

https://verisure.fi/lp/al/omakotiliitto.php


Oman puutarhan mustaherukoista saa kielen 
vievää mustaherukkalikööriä. 

Pitkien, valoisien päivien kypsyttämistä aromikkaista 
Pohjolan rypäleistä ja vadelmista valmistuu pienellä 
vaivalla huikean herukkainen ja tumman viettelevä 
juoma. Marjojen liottaminen alkoholissa tosin vaatii 
pikkuisen malttia.

Koticassis (noin ¾ l)

❖ 800 g mustaherukoita
❖ 100 g vattuja
❖ 500 g hunajaa tai sokeria
❖ ½ l väritöntä alkoholia

(40-prosenttista) 
❖ 3–4 mustaherukan lehteä

Huuhtele marjat ja kaada puhtaaseen avosuiseen 
2 litran tölkkiin. Lisää alkoholi ja 4 dl sokeria tai 
hunajaa. Sekoita ja peitä kannella. Jätä huoneen-
lämpöön kolmeksi kuukaudeksi. Sekoittele välillä. 
Siivilöi marjat pois tiiviin suodattimen avulla. 
Kirkkaamman juoman saat käyttämällä siivilöinnissä 
kahvisuodatinta. Maista makeus ja lisää tarvittaessa 
loppusokeri. Makeuden pitää taittaa alkoholin maku, 
mutta marjan tulee maistua. Jätä sokeri liukene-
maan vielä muutamaksi päiväksi. 
Pullota juoma puhtaisiin pulloihin ja sulje korkilla. 
Tarjoa sellaisenaan jälkiruokajuomana tai kylmänä 
tervetulojuomana kivennäisvedellä laimennettuna. 
Lisää lasiin iso jäinen mustaherukka koristeeksi ja 
jääpalaksi.

Puukeskuslämmitys ei ole laiskan 
valinta

Puulämmityksessä oikeat käyttötavat ja huolto ovat 
keskeisiä. Lohjalainen puulämmittäjä Mirva 
Gullman kertoo videolla kokemuksiaan. 
Katso video (YouTube). 

Kuntotarkastukset arvostelun 
kohteena

Asuntokauppaa varten tehdyt kuntotarkastukset ja 
-tarkastajat ovat joutuneet arvostelun kohteeksi 
muun muassa siksi, että huolimattomasti tehdyksi 
väitetty kuntotarkastus ei ole kyennyt ehkäisemään 
myöhempää asuntokauppariitaa.

Lue Torsti Siltasen blogi aiheesta Omakotiliiton
kotisivuilta >.

Kuntotarkastuksen suoritusohjeessa on lueteltu 
runsaasti tarkastettavia kohtia asunnossa ja raken-
nuksessa. Monet niistä jäävät kuitenkin usein vaille 
tarkastajan huomiota.

Kuntotarkastusraportin sisältöä voit verrata 
Suomen Omakotiliiton tarkistuslistaan, jonka 
löydät PDF-muotoisena jäsensivuilta. Jäsensivuille 
pääsy vaatii kirjautumisen jäsentunnuksilla.

Muuta ajankohtaista

Satokausiresepti:
mustaherukasta likööriä

https://www.youtube.com/watch?v=GrJpkPTt6aU
https://www.omakotiliitto.fi/asuminen/blogi?934_m=5370
https://www.omakotiliitto.fi/login/omakotiliitto/jasensivut
https://www.youtube.com/watch?v=GrJpkPTt6aU
https://www.omakotiliitto.fi/asuminen/blogi?934_m=5370


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:  
7.11., 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: 
maaliskuussa 2019

ENERGIANEUVONTAA
ennalta määrättyinä 
perjantaipäivinä
klo 17-19.

Seuraavaksi: 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 €.

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

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

FOREVER-KUNTOKLUBIT: 
Omakotiliiton jäsenille 20 % alennus 
asiakkuudesta! Jäsenedun saat 
näyttämällä jäsenkorttia ja 
aktivointikoodilla: Omakotiliitto

Forever Järvenpää, crossfit

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/tallink_silja
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/viking_line
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/tarjoukset/forever-kuntoklubit


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. 

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!

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

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/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
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/binja-tiivistyslista


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

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

Olethan vastannut jätevesikyselyyn?

Omistatko tai käytätkö kiinteistöä, jota ei ole liitetty 
viemäriverkostoon? Omakotiliitto toteuttaa kyselyn 
jäsenilleen haja-asutusalueen jätevesineuvonnan tueksi. 
Yksittäiset vastaukset käsitellään anonyymisti, eikä 
tietoja luovuteta eteenpäin. Vastausyhteenvetoja 
käytetään viestintään ja neuvonnan kehittämiseen.

Kyselyyn pääset tästä:  
https://link.webropolsurveys.com/S/2908D
0E151708C1E

Neuvontaa jätevesikysymyksiin

Haja-asutusalueen asukas vastaa kiinteistön jätevesijär-
jestelmän kunnosta. Jätevesijärjestelmästä ei saa aiheu-
tua ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kunnollinen 
jätevesijärjestelmä pitää juomavesikaivot puhtaina, 
estää lähivesistöjen rehevöitymistä ja pitää kiinteistön 
hygieenisen tilan hyvänä.

Omakotiliitto tarjoaa haja-asutusalueen valtakunnallista 
jätevesineuvontaa puhelimitse torstaisin klo 19-20 
numerosta 010 80130. Voit jättää kysymyksen myös 
sähköisesti www.omakotiliitto.fi/jatevesineuvonta.
Kotisivuiltamme löydät myös vastauksia jätevesineuvon-
nasta usein kysyttyihin kysymyksiin ja voit ladata oppaan 
haja-asutusalueen jätevesiratkaisuihin. 

https://www.facebook.com/Omakotiliitto/
https://twitter.com/omakotiliitto
https://www.instagram.com/omakotiliitto/
https://link.webropolsurveys.com/S/2908D0E151708C1E
http://www.omakotiliitto.fi/jatevesineuvonta

