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Päivä Paloasemalla -tapahtumaa vietetään lauantaina 24. marraskuuta 358 paloasemalla eri puolilla Suomea. 
Iloiseen ja elämykselliseen koko perheen turvallisuustapahtumaan odotetaan kaikkiaan 100 000 vierasta. 
Päivä Paloasemalla -tapahtumat ovat osa Paloturvallisuusviikkoa. Kaikki tapahtumapaikat löytyvät netistä 
osoitteesta paloturvallisuusviikko.fi.

Päivää Paloasemalla vietetään yhdettätoista kertaa. Siitä on muodostunut suuri valtakunnallinen turvallisuus-
tapahtuma, jossa viihdytään ja opitaan elämyksellisesti paloturvallisuustaitoja. Tänä vuonna tapahtumia on 358 
kaikkialla Suomessa.

Paloturvallisuuteen päästään paloasemilla tutustumaan ihan kädestä pitäen. Niin aikuiset kuin lapsetkin voivat 
harjoitella alkusammutusta ja poistumista savuisesta tilasta. Kodin vaaranpaikkoja voi miettiä asiantuntijan 
kanssa. Nähtävillä on myös palokunnan kalustoa.

Palometri paljastaa riskit ja 
auttaa niiden ehkäisyssä

Suomessa syttyy sähkölaitteesta 
700 tulipaloa joka vuosi – siis 
lähes kahdesti päivässä. Tiedätkö, 
kuinka toimia, jos sinun kotonasi 
kärähtää? Testaa itsesi Palomet-
rillä! Kaikkien Palometrillä toimin-
tatapansa testanneiden kesken 
arvotaan paloturvallinen Samsung 
55” QLED TV (arvo n. 1 300 €). Tee 
Palometri viimeistään 31.12.2018 
ja olet mukana arvonnassa.

Paloturvallisuusviikko käynnistyy 24.11.
Päivä Paloasemalla –tapahtumalla

Palopeli

Kaipaatko välillä aivojen nollausta? 
Sammuta liekkejä pelaamalla 
palopeliä. Samalla voi pohdiskella, 
miten oman kodin paloturvallisuus 
on ajan tasalla.

Klikkaa tästä pelaamaan!
Joskus tarina saa onnellisen lopun, 
joskus ei. Tutustu Läheltä piti tari-
noihin, ja varmista etukäteen, ettei 
vahinkoja pääse tapahtumaan. 
Voit myös kertoa oman tarinasi.

LÄHELTÄ PITI

Eila, 76
Sen jälkeen lapset ovat 

käyneet useammin.

https://paloturvallisuusviikko.fi/
https://paloturvallisuusviikko.fi/palometri/kodit/
https://palopeli.fi/
https://paloturvallisuusviikko.fi/tarinat/
https://paloturvallisuusviikko.fi/tarinat/


Viime vuonna Suomessa sattuneissa asuinrakennusten tulipaloissa vain noin kolmasosassa oli toimiva palovaroi-
tin. Kuitenkin Suomessa tehtyjen kyselyjen mukaan 97–99 % uskoo palovaroittimien olevan kunnossa omassa 
kodissaan. Paras tapa lisätä kodin paloturvallisuutta onkin hankkia palovaroitin ja varmistaa sen toimintakunto 
säännöllisesti. 

Näiden vinkkien avulla parannat omakotitalon paloturvallisuutta: 

Näillä vinkeillä parannat kotisi 
paloturvallisuutta

Lähde: Verisure

Jos harkitset paloturvan sisältävän hälytysjärjestel-
män hankkimista kotiisi, Omakotiliiton jäsenenä 
saat 100 euron alennuksen Verisuren hälytysjärjes-
telmästä. Lue lisää  verisure.fi/omakotiliitto

97–99 % suomalaisista uskoo 
palovaroittimien olevan 
kunnossa omassa kodissa.

5. Minimoi tulipalon riskit. Ole huolellinen ruuan-
laitossa. Polta kynttilöitä toisistaan riittävällä 
turvavälillä ja sammuta ne aina poistuessasi 
viimeisenä huoneesta. Huomioi lemmikit ja lapset 
laitteiden ja johtojen säilytyksessä. Tarkista, että 
sähkölaitteet ovat ehjiä. 

6. Huollata rikkoutuneet sähkölaitteet ammatti-
laisella tai tarvittaessa korvaa ne uusilla. 
Sähköpalot syttyvät usein vioittuneista laitteista.

7. Käytä saunaa vain saunomiseen. Älä kuivaa 
saunassa pyykkiä tai säilytä tavaroita kiukaan 
päällä tai lähellä kiuasta. Lämpötila kiukaan 
yläpuolella voi olla jopa 140 astetta.

8. Varmista tulisijan turvallisuus. Estä kipinöiden 
kimpoaminen takasta suojaverkon tai -luukun 
avulla. Nuohouta tulisija ja tarkistuta hormi 
säännöllisesti – hormin halkeamia on vaikea 
havaita itse. Aloita tulisijan lämmittäminen varo-
vasti etenkin silloin, jos tulisija on ollut pitkään 
kylmillään, koska tulipalo voi saada alkunsa liian 
nopeasta ja rajusta lämmittämisestä. 

1. Hanki toimiva palovaroitin. Se on halpa henkiva-
kuutus. Varoittimia tulee olla yksi asunnon jokais-
ta 60 neliömetriä kohti ja jokaisessa kerroksessa 
tulee olla oma varoitin. Hälytyskeskuksen valvon-
taan liitetty palovaroitin ilmoittaa palosta hälytys-
keskukseen, jolloin palo ei jää huomaamatta, 
vaikka kukaan ei olisi kotona.

2. Muista tarkistaa palovaroittimien toimintakunto 
säännöllisesti. Jos sinulla ei ole hälytyskeskuksen 
valvontaan liitettyä palovaroitinta, testaa palo-
varoittimen toiminta kerran kuussa ja aina, jos 
olet ollut pidempään poissa kotoa tai vapaa-ajan 
asunnolta. Paristo on voinut tyhjentyä poissaolosi 
aikana tai varoitin rikkoontua. Testi tehdään 
painamalla palovaroittimen testinappia. Helppo 
tapa muistaa vuosittainen palovaroittimen 
paristonvaihto on ajoittaa se aina Pohjoismaiseen 
palovaroitinpäivään 1.12.

3. Vaihda palovaroitin uuteen vähintään 10 vuoden 
välein. Mikään laite ei kestä ikuisesti. Myös 
palovaroittimella on niin sanottu parasta ennen -
päivä siinä mielessä, että varoitin on vaihdettava 
uuteen noin 8–10 vuoden välein. Varoitin tulee 
vaihtaa uuteen jo aiemmin, jos laite niin ilmaisee 
tai se ei toimi paristonvaihdosta huolimatta.

4. Huolehdi, että kodissasi on ensisammutus-
välineet. Hanki sammutuspeite ja käsikäyttöinen 
sammutin. Pidä ne helposti saatavilla ja opettele 
etukäteen niiden käyttö. 

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


Nuohous tulee hoitaa 
• vakituisesti asutuissa 

kiinteistöissä kerran vuodessa
• vapaa-ajan asunnoissa kolmen 

vuoden välein

Lakiuudistus muuttaa nuohouksen 
järjestystavan yhtenäiseksi koko Suomessa

Piirinuohousjärjestelmästä siirrytään sopimusperustei-
seen nuohoukseen. Asiakas voi jatkossa valita itse 
haluamansa nuohouspalvelun tuottajan kotiinsa. 
Tähän asti käytössä ollut piirinuohousjärjestelmä on päät-
tymässä ja nuohousala on siirtymässä sopimusperustei-
seen malliin. Muutos tulee voimaan vuoden 2019 alusta, 
kun pelastuslakia uudistetaan.

Nuohousalan Keskusliitto ry julkaisi marraskuun alussa 
uuden OMAnuohooja-toimintamallin ja logon. Jatkossa 
asiakkaat löytävät vaivattomasti ammattitaitoiset ja luo-
tettavat nuohousalan yrittäjät Nuohousalan Keskusliitto 
ry:n kotisivuilta www.nuohoojat.fi OMAnuohooja-haku-
palvelun alta.

OMAnuohoojat toimivat lakimuutoksesta huolimatta 
alueilla vakiintuneiden toimintamallien mukaisesti. 
Käyttäessään OMAnuohoojan palveluja, asiakas voi 
varmistua siitä, että palveluntuottaja on kouluttanut 
itseään ja pitänyt huolta tietojen ja taitojen ylläpitämi-
sestä kiinteistöjen palo- ja asumisturvallisuuteen liittyen.

OMAnuohooja pitää kiinteistösi palo- ja asumisturvalli-
suudesta huolta. Nuohoustarve ei ole poistumassa, vaan 
kiinteistön omistajalla säilyy vastuu huolehtia, että kiin-
teistön tulisijat ja hormit nuohotaan lakisääteisin määrä-
välein. Pelastusviranomaiselle jää valvontavastuu alueel-
laan, mutta siltä poistuu nuohouksen järjestämisvastuu. 
Nuohouspalveluihin liittyvät mahdolliset reklamaatio-
erimielisyydet osoitetaan jatkossa kuluttajaviranomaisel-
le.

Hae nuohoojaa: nuohoojat.fi

Vaikuttamistyö tuotti tulosta Joensuussa ja Raisiossa

Joensuussa kaupunki joutui muuttamaan esitystään tonttivuokrien korotuksesta omakotiyhdis-
tyksen aktiivisen vaikuttamistyön ansiosta. Hyväksytty päätös tuo vuokratontilla asuville erittäin 
merkittävät taloudelliset säästöt verrattuna alkuperäiseen esitykseen. Lisäksi kaupunki päätti 
kohtuullistaa vuokrasopimuksia siirtymäsäännöksin ja veteraanien osalta. 

Raisio oli Omakotiliiton kuntatutkimuksen kallein kunta keväällä 2018 johtuen kaupungin kalliista 
veden hinnasta. Kirkastaakseen mielikuvaansa asukasmyönteisenä kuntana kaupungin vesiyhtiö 
teki loppuvuodeksi (1.9.–31.12.2018) huomattavan alennuksen asukkaiden vesilaskuun. 
Omakotiasujille vesilaskun alentaminen tietää keskimäärin noin 140 euron helpotusta 
vesimaksuihin! 

Molemmat tapaukset osoittavat, mitä Omakotiliitto ja paikalliset yhdistykset yhdessä voivat 
saada aikaan omakotiasukkaiden hyödyksi. Pidetään jatkossakin huolta, että äänemme kuuluu 
kuntien päätöksissä!

http://www.nuohoojat.fi/
http://www.nuohoojat.fi/


Älyverkkotyöryhmä luovutti 24.10. raporttinsa 
asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo 
Tiilikaiselle. Työryhmän työskentelyssä – vision 
mukaisesti – asiakas asetettiin keskiöön. Älykkäät 
sähköverkot mahdollistavat asiakkaalle sähkön-
käytön kokonaiskustannusten alentamisen ja 
sähkön käyttöön ja tuotantoon liittyvät arvovalin-
nat. Omakotiliitto oli vahvasti mukana työryhmän 
työssä ja pitää sen keskeisiä ehdotuksia kannatet-
tavina.

Älyverkkotyöryhmän keskeisenä tehtävänä oli ”sel-
vittää ja esittää konkreettisia toimia, joilla älyverkot 
voivat palvella asiakkaiden mahdollisuuksia osallis-
tua aktiivisesti sähkömarkkinoille”. Omakotiliitto 
pitää kaikkein tärkeimpänä asiakkaan valinnan- ja 
vaikutusmahdollisuuksia. Ilmastonmuutoksen seu-
rauksena tarvitaan välttämättömästi uusiutuvan 
energian tuotantoa ja lisäksi kulutuksen joustoa.
Viestinnällä, neuvonnalla, kannustamalla sekä 
taloudellisilla kannusteilla saadaan parhaimmat 
tulokset.

Kuluttajat ovat jo aiemminkin toteuttaneet yhden 
energiavallankumouksen (yli 850.000 lämpöpump-
pua) omilla päätöksillään ja ratkaisuillaan. Nyt 
kotitaloudet investoivat paraikaa huomattavasti 
aurinkopaneeleihin ja kuluttajia kiinnostavat niin 
sähkön varastointi akkuihin kuin energiayhteisöt, 
energian tuotanto ja jakaminen naapureiden 
kanssa. 

Pakkosääntely ja negatiiviset kannusteet, kuten 
työryhmän työssä käsitelty suhteellinen sähkövero, 
johtaisivat vain vastareaktioon, joita tulee välttää.

Omakotiliitto: Kuluttajien tulee paremmin 
pystyä vaikuttamaan sähkölaskuunsa

Peruskulutuksenohjaus tulee toteuttaa 
älymittareilla

Moni kotitalous hyödyntää nykyään sähkömittarin 
ohjaamana yö-/päiväsähköä. Älyverkkotyöryhmä 
ehdottaa, että jakeluverkkoyhtiöiden toteuttamasta 
kuormanohjauksesta (yösähkö) luovutaan hallitusti 
ja siirrytään markkinaehtoiseen dynaamisempaan 
kulutuksen ohjaukseen viimeistään 30.4.2021. 
Omakotiliitto edellyttää, että kotitalouksien 
kulutusjousto tulee tulevaisuudessakin toteuttaa 
älysähkömittareilla, koska se on merkittävästi edulli-
sempi tapa toteuttaa kulutusjousto verrattuna auto-
maatioratkaisuihin. Älysähkömittarilla toteutettu 
kulutusjousto maksaisi noin 22 miljoonaa euroa, 
josta kustannus yhdelle kotitaloudelle olisi noin 16 
euroa.  

Kotitaloudelle sähkö on perustarve ja kuluttajalle keskeisintä on saada vaikuttaa sähkön kokonaishintaan 
ja sähkölaskun kaikkiin eri osiin eli energiaan, siirtoon, veroihin ja erityisesti energian ja siirron perusmak-
suihin. Omakotiliitto pitää keskeisenä, että kotitalouksien kulutusjousto (sähkönkäytön hetkellinen 
pienentäminen tai lisääminen) toteutetaan kustannustehokkaasti älysähkömittarilla.

Tehomaksua ja suhteellista sähköveroa ei tule ottaa 
käyttöön, koska ne heikentäisivät hajautetun, koti-
talouksissa tuotetun uusiutuvan energian kannatta-
vuutta.

Omakotiliitto pitää keskeisenä, että kuluttaja itse voi 
valita ja päättää kenen kanssa sopii tai on sopimatta 
sopimuksia ja esimerkiksi, kuinka monta laskua saa 
energiasta ja siirrosta. Tärkeintä on, että kuluttaja 
itse voi vaikuttaa kustannuksiin, joita ovat energian 
perusmaksu, energian kulutusmaksu, siirron perus-
maksu, (siirron mahdollinen tehomaksu), siirron 
kulutusmaksu, sähkö- ja arvonlisäverot sekä muut 
mahdolliset palveluntuottajien palvelumaksut. Liitto 
haluaa puuttua erityisesti sähkön siirron kiinteän 
perusmaksun kohtuuttomuuteen: perusmaksu on 
jopa useita kymmeniä euroja kuukaudessa.



Sen sijaan, jos kulutusjousto toteutettaisiin kaikissa 
1,4 miljoonassa kohteessa automaation kautta, 
maksaisi se yhteensä 1,4 miljardia euroa. 
Automaatio-ohjauksen kustannus yhdelle kotitalou-
delle olisi 1000 euroa (Gaia Consulting Oy/Pöyry).

Ylipäätään Omakotiliitto pitää erittäin tärkeänä, 
että kuluttajien talouden tilanne huomioidaan ja 
kuluttajalla tulee olla kulutuksenjoustoon erilaisia 
vaihtoehtoisia tapoja: kulutustottumusten tai kulu-
tuksen ajallinen siirto, älysähkömittari, laajemmat 
ominaisuudet omaavat automaatioratkaisut ja muut 
palveluntuottajien palveluratkaisut.

Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen
korostaa, että ”kaikilla kotitalouksilla ei ole mahdolli-
suutta tai varallisuutta investoida aurinkopaneelei-
hin, energiavarastoihin tai automaatioon. Omakoti-
talossa asuvan yksinelävän eläkeläisen asumismenot 
lähenevät jo 50 prosenttia käytettävistä olevista 
tuloista. Kansalaiset haluavat osallistua ilmaston-
muutoksen hillintään mahdollisuuksiensa mukaan, 
siksi kulutustottumusten muutosten ja kulutuksen 
jouston älysähkömittarin kautta tulee olla hyväksyt-
täviä tapoja osallistua ilmastonmuutoksen hillintään 
ja sähköjärjestelmän tasapainottamiseen”.

Omakotiliitto haluaa muistuttaa, että pelkästään 
sähköverkkoinvestointien kustannusarvio asiakkaille on 
8,6 miljardia euroa eivätkä älyverkkotyöryhmän ehdot-
tamien toimenpiteiden kustannukset ole edellä maini-
tussa arviossa mukana. Kuitenkin älyverkkovision 
tavoitteena on asiakkaan sähkönkäytön kokonaiskus-
tannusten alentaminen. Sähkö on perustarve, ja 
jakeluverkkoyhtiöt pystyvät aina takaamaan tuottonsa 
luonnollisen monopolin turvin, mutta kuluttajalla ei ole 
heikomman osapuolen suojaa. 

Älyverkkotyöryhmän loppuraportin julkistamis-
tilaisuudesta 24.10. on katsottavissa tallenne 
Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla: 
https://tem.videosync.fi/alyverkkotyoryhma-
julkistustilaisuus

Oma Koti uudistuu Asu & Remontoi –tapahtumaksi 

Messuilta löydät myös Omakotiliiton ja muistathan hyödyntää jäsenalennuksen! 
Kevätmessu-kokonaisuuteen kaksi yhden hinnalla jäsenkorttia näyttämällä.

4.–7.4.2019 Helsingin Messukeskuksessa

Asu & Remontoi –tapahtuma on uusi lisä Helsingissä 
järjestettävään Kevätmessut-kokonaisuuteen.

Onko sinulla haaveissa uusi koti, rakentaminen, remontti 
nykyisessä kodissasi tai haussa muuten vain uusia tuulia? 
Asu & Remontoi tekee unelmistasi totta. Inspiroidu malli-
huoneista ja poimi matkaasi ideoita oman kotisi uudista-
miseksi – helposti ja nopeasti. Lisää innoitusta tarjoaa 
Kotipiha-alueen Raksanurkka pihapiireineen: luvassa on 
onnistuneiden hankintojen aarreaitta!

Asu & Remontoi –tapahtuma kerää saman katon alle
• talovalmistajat, 
• kylpyhuone-, kodinkone- ja keittiökalustetoimittajat
• takanvalmistajat
• pintamateriaalien toimittajat
• ovet, ikkunat ja lasitukset
• talotekniikan ammattilaiset
• muut remonttiin tarvittavat materiaalit.

https://kevatmessut.messukeskus.com/asuremontoi/
https://tem.videosync.fi/alyverkkotyoryhma-julkistustilaisuus
https://tem.videosync.fi/alyverkkotyoryhma-julkistustilaisuus
https://kevatmessut.messukeskus.com/


Harva tiedostaa, mikä merkitys on kotivakuutuksen 
sisältämällä oikeusturvavakuutuksella. Ylivoimaises-
ti eniten oikeusturvavakuutuksesta korvataan 
asunto- ja kiinteistökauppariidoista aiheutuneita 
asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja. Seuraavaksi 
yleisimpiä vahinkoja ovat perheoikeudelliset riidat, 
kuten huoltajuuskiistat, sekä rikokset. Kalleimpia 
ovat Ifin tilastojen perusteella juuri asuntokauppa-
riidat.

– Oikeusturvavakuutusta ei usein osata ajatella tai 
arvostaa, ennen kuin jotakin sattuu. Etenkin asunto-
kauppariidat ovat kuitenkin valitettavan yleisiä ja 
myös kalliita, koska niiden käsittelyssä tarvitaan 
tyypillisesti myös erilaisia rakennusalan toimijoiden 
selvityksiä ja lausuntoja. Ifin korvaama keskivahinko 
on niissä yli 4000 euroa. Monessa tapauksessa kulu-
ja maksetaan kuitenkin enimmäiskorvausmäärä, 
joka on oman valinnan mukaan joko 10 000 tai 20 
000 euroa, kommentoi vakuutuspäällikkö Sanna 
Bergroth Ifistä.

Kannattaa aina selvittää, että oma kotivakuutus 
varmasti sisältää oikeusturvavakuutuksen sekä mikä 
on sen enimmäiskorvausmäärä. Ifin kaikki koti-irtai-
mistovakuutukset sisältävät oikeusturvavakuutuk-
sen.

Kotivakuutuksen on oltava voimassa jo asunto-
kaupoilla, ettei riitatilanteessa jää ilman turvaa

Moni ei tiedä, että kotivakuutus pitää olla hankit-
tu jo asuntokauppakirjaa allekirjoittaessa, jotta 
riitatilanteissa auttava oikeusturvavakuutus on 
voimassa, huomauttaa If Vahinkovakuutusyhtiö.

Valitettavan usein etenkin ensiasunnon ostaja ottaa 
kotivakuutuksen vasta muuttaessa ja jää ilman 
oikeusturvavakuutuksen apua. Asuntokauppariito-
jakin useammin nuoret aikuiset hakevat vakuutuk-
sesta apua jouduttuaan rikoksen uhriksi.

Etusi jopa 16 %. Lue lisää Ifin eduista Omakotiliiton jäsenille  omakotiliitto.fi/jasenelle/tarjoukset/if

Moni jää tietämättömyyden vuoksi ilman korvausta

Kaikkiin oikeusturvavakuutuksiin liittyy niin sanottu 
kahden vuoden sääntö: jos oikeusturvavakuutus on 
ollut voimassa alle kaksi vuotta, tulee myös niiden 
asioiden, joihin riita perustuu, olla syntynyt vakuu-
tuksen voimassaolon aikana.

– Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että 
oikeusturvavakuutuksen pitää olla voimassa jo 
silloin, kun allekirjoittaa asuntokauppakirjaa. Jos 
vakuutuksen ottaa vasta muuttaessa eikä aikaisem-
paa vakuutusta ole, oikeusturvavakuutuksesta ei ole 
apua, jos asunnossa myöhemmin ilmenee jotakin, 
jonka vuoksi ajaudutaan myyjän kanssa riitaan. 
Valitettavan moni ei tiedä tätä. Ifiin tulee viikoittain 
tapauksia, joissa vakuutus ei ole ollut voimassa 
oikealla hetkellä. Toinen syy tähän on se, että kotiva-
kuutus on jouduttu päättämään maksamattomien 
vakuutusmaksujen vuoksi, Bergroth kuvaa.

Kotivakuutus voi yhtä hyvin olla voimassa vaikka 
edelliseen asuntoon – ratkaisevaa on, ettei siihen 
tule katkosta, vaan henkilöllä on oikeusturvavakuu-
tus jotakin kautta voimassa.

Moni myös luulee, että oikeusturvavakuutus auttaa 
vain silloin, kun tapausta käsitellään oikeudessa.

– Tämä ei pidä paikkaansa, eli korvaamme toki myös 
muita tapauksen selvittämiseen liittyviä asianajo-
kuluja. On vakuutusyhtiönkin etu, että tapausta 
sovitellaan eikä tarvitsisi mennä oikeuteen asti, 
painottaa Bergroth.

Oikeudenkäyntiin varautumiseen If tarjoaa lisäksi 
laajaa oikeusturvavakuutusta, joka korvaa myös 
vastapuolelle maksettavaksi tuomitut oikeuden-
käyntikulut. 

https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/vakuutukset/kotivakuutus/oikeusturvavakuutus-kuuluu-kotivakuutukseen
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/tarjoukset/if


Sisäilman radonpitoisuuden rajoittaminen rakennus-
hankkeessa

• Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehditta-
va, että rakennus suunnitellaan ja toteutetaan 
siten, että sisäilman radonpitoisuus on mahdol-
lisimman pieni. 

Asunnon tai muun oleskelutilan sisäilman radonpitoi-
suuden rajoittaminen

• Rakennuksen omistajan ja haltijan on huolehdit-
tava osaltaan, että sisäilman radonpitoisuus on 
olosuhteet huomioiden mahdollisimman pieni. 
Säteilystä aiheutuvan terveyshaitan selvittämi-
sestä, poistamisesta ja rajoittamisesta sekä 
näiden valvonnasta asunnossa ja muussa oleske-
lutilassa säädetään lisäksi terveydensuojelulaissa.

Velvollisuuden täyttämistä arvioidaan vertaamalla 
sisäilman radonpitoisuutta sitä koskevaan viitearvoon. 
Omakotiliitto suosittaa radonmittausta, mittauskausi 
on nyt meneillään! 

Uuden säteilyturvalain myötä radonaltistuksen valvonta 
tehostuu  – uudet viitearvot asuntoihin ja työpaikoille

Radonfixiltä radonmittauspurkit jäsenhintaan 88 € 2 kpl. Alennus 5 €.   omakotiliitto.fi/radonfix

Lue Omakotilehden 3/2018 jutusta 
tarkemmin Radonista täältä >> 

Omakotilehti 4/2018 ilmestynyt

Omakotiliiton uudistuneen jäsenlehden toinen numero on juuri ilmestynyt 
22. marraskuuta. Omakotilehdessä on jälleen paljon mielenkiintoista asiaa 
ja hyötytietoa kuten muun muassa
• Omakotiliiton edunvalvontatyö tuotti tulosta: kiinteistöverouudistus 

käsitellään yhtenä kokonaisuutena!
• Järvenpää-ilmiö: koulutetut pääkaupunkiseudun lapsiperheet eivät 

enää muuta Nurmijärvelle ison talon ja tontin perässä, vaan 
suuntaavat raideyhteyden päässä olevaan Järvenpäähän.

• Purontien asukkaat elvyttivät Pohjois-Kiimingin Omakotiyhdistyksen 
toiminnan.

• Omakotilehden uusi kolumnisti Jaana Tapio aloitti maalaiselämän 
uudestaan aikuisena.

• Ajoissa tehty putkiremontti säästää pitkän pennin ja tuo 
huolettomuutta asumiseen.

• Taloa huoltamassa: Asbesti. Rakennusmateriaaliin sidottuna asbesti 
ei aiheuta vaaraa terveydelle, mutta ennen remonttia ja purkutöitä 
pitää tehdä asbestikartoitus.

Uudistuvan lain myötä radonpitoisuuden viitearvo on uuden EU:n 
säteilyturvallisuusdirektiivin mukaan asunnoissa, muissa 
oleskelutiloissa ja työpaikoilla 300 Bq/m3.

https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/tarjoukset/radonfix
https://www.omakotiliitto.fi/asuminen/artikkelit/pitaako_radon_mitata


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. Huom. 
neuvonnan vastaanottoa ei ole viikoilla 50-52.JURIDISK RÅDGIVNING 

PÅ SVENSKA 
Klockan 16-17

På följande dagar: 
5.12., 2.1., 6.2., 6.3., 
3.4.

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: 14.12., 
18.1., 15.2., 15.3.

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

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.

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: Leakomatic M4i vesi-
vuotovahti jäsenhintaan 719,10 €. 
Jäsenenä säästät 275,90 €.

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.

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 aktivointi-
koodilla ”Omakotiliitto”. Voit myös 
kokeilla kolme päivää ilmaiseksi!

§

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/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: 
Asu & Remontoi, OmaMökki, 
Kevätpuutarha, Lähiruoka&Luomu, 
Sisusta!

RADONFIX SUOMI OY: Radonmit-
tauspurkit jäsenhintaan 88 € 2 kpl.
Alennus 5 €.

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

Omakotiristikko

Avaa ja täytä Omakotiristikko. 

Ilmoita punaisista numeroista muodostuva 
ratkaisusana ja yhteystietosi 7.12.2018
mennessä Omakotiliiton toimistoon 
toimisto@omakotiliitto.fi

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

Oikein vastanneiden kesken arvomme 
kolme Omakotiliitto-aiheista tuotetta.

Edellisen ristikon ratkaisusana oli KUSTAN-
NUS. Arvonnassa onnetar suosi jäseniämme 
Vantaalta, Lammilta ja Koskenkorvalta.

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

