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• Asuntomessut heinäkuussa Kouvolassa: 
Historia ja nykyaika lyövät kättä sulassa 
sovussa varuskunta-alueella

• Elementit-E toimittaa liiton 
messurakennuksen ja esittelee 
puurakentamista asuntomessuilla

• Sauno hiukkasen puhtaammin

• Ympäristöministeriö kysyy asiakaskoke-
muksista kaavoitukseen ja maankäytön 
suunnitteluun liittyvissä muutoshank-
keissa

• Pyydä ystäväsi jäseneksi, saat kirjalahjan

• Maksutonta neuvontaa jäsenille

• Yli 30 etua jäsenkortillasi

• Omakotiristikko

Omakotiliiton jäsenenä jäsenkortilla hyödyt enemmän!

Omakotiliitto toivottaa hyvää kesää!



Asuntomessut järjestetään kesällä 2019 Kouvolan Pioneeripuis-
tossa. Pioneeripuiston asuinalue rakentuu Korian vanhalle kasar-
mialueelle, Kymijoen jylhiin rantamaisemiin. Vanhat venäläisten 
rakentamat punatiiliset kasarmirakennukset yhdessä uljaan luon-
non kanssa luovat alueelle oman uniikin luonteen. Rakentamisen 
uusia ideoita esittelevät alueelle rakennettavat modernit pienta-
lot, rivitalot, paritalot ja uudenlainen senioriasumisen kortteli. 

Asuntomessut Kouvolassa 12.7.–11.8.2019: 
Historia ja nykyaika lyövät kättä sulassa 
sovussa varuskunta-alueella

Messualueen punatiilisiä kasarmirakennuksia korjausrakennetaan
asunnoiksi uudisrakentamisen rinnalla. Myöskään vuokra-asumista 
ei ole unohdettu. Yllättävän sujuvasti rakennukset näyttävät 
asettuvan omille paikoilleen. Ahdasta ei tällä alueella ole. Luonto, 
vanhat kasarmirakennukset ja Kymijoki askeleen päässä näyttävät 
istuvan maisemaan harvinaisen mutkattomasti. 

Kirjoittaja, Omakotiliiton liittovaltuus-
ton varapuheenjohtaja Hannele Puusa-
Ruohonen vieraili messualueella ennak-
koon. Hannele toimii myös liiton messu-
työryhmän puheenjohtajana.

ASUNTOMESSUT KOUVOLASSA 
ovat avoinna 12.7.–11.8.2019 
kello 10–18. Poikkeuksena 
keskiviikkojen pidennetyt illat, 
jolloin messuportit ovat avoinna 
aina kello 21 saakka.
Messujen neljä teemaviikkoa ovat 
harrastusten viikko, sisustamisen 
viikko, remppaviikko sekä 
historian ja tulevaisuuden viikko.



Satavuotinen historia

Pioneeripataljoonan muutettua lopullisesti Vekaranjärvelle 1994 
toiminta Korialla päättyi. Varuskunnan kohtaloa piti miettiä uudel-
leen. Osa rakennuksista päätettiin purkaa ja osa säilyttää. Onneksi 
säilytettiin. Nyt kun näkee alueen heränneen uuteen elämään 
pientaloyhteisöksi – höystettynä jo korjausrakennettujen yli 100 
vuotta vanhojen punatiilikiinteistöjen tyytyväisten asukkaiden lep-
poisan elämän rinnalla – ei voi kuin onnitella uutta asuinyhteisöä.

Uutta ja vanhaa

Alueella on ehtinyt aloittaa edelleen korjausrakentamisen kohtee-
na oleva touhukas päiväkoti Upseeri. Nämä lapset näyttävät jo nyt 
nauttivan virikkeisestä turvallisesta alueestaan täysin siemauksin. 
Muutama muukin rakennus on kunnostettu vuosien varrella 
asumiskäyttöön. 

Vastakohtana on täysin uutta senioreille suunniteltua asumismuo-
toa edustava kortteli nimeltään Virkkulankylä. Kylä muodostuu 
kahdeksasta yksikerroksisesta pientalosta, joissa on yhteensä 32 
huoneistoa, kuusi kaksiota ja 26 yksiötä sekä korttelitalo. Pihapiirin 
moderni korttelitalo Kaislikko on tarkoitettu asukkaiden yhteisölli-
seen toimintaan, kuin kylätalot ikään. Asumismuoto Virkkulanky-
lässä on vuokra.

Uuden ja vanhemman alueen väliin rakentui nykyaikaisia modernin 
ja energiatehokkaan rakentamisen koteja. Tällä messualueella 
rakentajat ovat voineet valita monista eri energiaratkaisuista 
mieleisensä tai sopivimman kohteesta riippuen. Muutama yksityi-
nen omakotitalo ja senioritalot hyödyntävät myös aurinkoenergiaa.

Sisustuksessa värit valloilleen

Perinteisen skandinaavisen sisustustyylin eli valkoisen, mustan, 
harmaan ja beigen rinnalle on noussut värikäs ja rohkea kodin 
stailaaja. Koteja on sisustettu tunnettujen taiteilijoiden kuten 
Kuutti Lavosen ja Johanna Oraksen teosten innoittamina. 
Messuilla esittäytyy myös joukko paikallisia taiteilijoita ja muita 
käden taidon edustajia. Asuntomessuilta löytää uusia joka kukka-
rolle sopivia sisustusvinkkejä. 

Yhdessä kohteessa kattoon on yhdistetty lasia ja huopaa. Näyttävä 
yhdistelmä eikä valoa puutu. Alueella korostuu kasarmialueen 
myötä tiilen käyttö ulkovuorauksissa mielenkiintoisin nykyaikaisin 
ratkaisuin. Tiiltä on käytetty runsaasti myös pihoilla ja jalankulku-
väylissä. Puu on useiden talojen rakennus- ja ulkovuorausmateri-
aali, johon on joissakin kohteissa myös yhdistetty tiiltä.

Messuilla tapahtuu ja viihdytään

Neljä messuviikkoa on jaettu teemoihin, jotka ovat harrastusten, 
sisustamisen, remontoinnin ja lopuksi historian ja tulevaisuuden 
viikko. Teemaviikoilla on erityisiä kierroksia ja esityksiä aiheesta. 
Keskiviikkoisin ovet ovat auki 21 asti, jolloin esiintymislavalle nou-
see tuttuja artisteja. Ensimmäisenä aloittaa Happoradio, sitten 
Anna Abreu, Arttu Viskari ja viimeisellä viikolla Jukka Poika. 

Tervetuloa tutustumaan Omakotiliiton ja paikallisyhdistysten 
etuihin ja toimintaan osastolla UA7. ■



Näitä ratkaisuja ovat olleet muun muassa mineraali-
villan vaihtaminen puukuitueristeeksi ja clt-levyn 
valikoituminen sisäseinälevyksi kipsilevyn sijaan. 
Ekologisuus on viety mahdollisimman pitkälle, 
esimerkiksi talon vesikiertoisen lattialämmityksen 
lämmönlähteenä on läheisen viljavaraston vilja-
pölystä tuotettu kaukolämpö. Betonia talossa ei ole 
käytetty lainkaan, vaan perustukset on tehty teräk-
sestä.

Puuelementtipientalojen markkinoilla on Hyyryläi-
sen mukaan kiitettävästi tarjontaa ja kova kilpailu. 
Toistaiseksi yrityksellä ei ole suunnitelmia jatkaa 
pientalojen valmistusta, mutta jos messujen 
innoittama yhteistyötaho löytyy, yritys on halukas 
keskustelemaan jatkosta. 

Elementit-E toimittaa liiton messurakennuksen 
ja esittelee puurakentamista asuntomessuilla

Omakotiliiton asuntomessurakennuksen toimittaa 
kouvolalainen puurakentamisen perheyritys 
Elementit-E. Asuntomessukontti-nimellä kulkeva 
rakennus on suunniteltu yhteistyössä paikallisen 
ammattikorkeakoulun insinööriopiskelijoiden 
kanssa. Kontissa on kehitelty LVL-tekniikkaan 
perustuvan levyn käyttöä pienrakennuksessa.
LVL tarkoittaa viilupuuta – käytännössä tekniikassa 
liimataan vaneria päällekkäin paksuksi levyksi. 
Laajasti käytössä olevan tekniikan etu verrattuna 
lautaan on se, että palkeista saadaan erittäin pitkiä. 
Se kiihdyttää puun käyttöä teollisessa rakentami-
sessa. Elementit-E käyttää tuotannossaan vuodessa 
lähes 2000 kuutiota LVL-palkkeja, jotka toimittaa 
Metsä Wood.

Pääsääntöisesti Elementit-E on keskittynyt puisten 
julkisten tilojen kuten koulujen, päiväkotien ja hoi-
vakotien rakentamiseen. Tehtaan kaikki elementit 
rakennetaan kuivassa katon alla pitkäaikaista käyt-
töä silmällä pitäen. 

Asuntomessuille nousee kuitenkin liiton messu-
rakennuksen lisäksi yksi messukohde, jolla yritys 
pilotoi pientalon rakentamista puuelementeistä. 
Villa Element -pientalolla yritys haluaa esitellä 
messukävijöille hyvää puurakentamisen mallia. 

”Olemme tosi innoissamme hankkeesta. Talossa on 
laitettu parhaat ajatukset peliin siitä, mitä puusta 
voidaan rakentaa, kun tehdään mahdollisimman 
hyviä ratkaisuja”, kertoo Elementit-E:n rakennus-
neuvos Veli Hyyryläinen.

Havainnekuva. Omakotiliiton messurakennuksen löydät 
osastolta UA7. Tervetuloa tutustumaan!

Messukohde Villa Element
esittelee ekologista 
pientalon rakentamista 
puuelementeistä.



Vesivahinkotilanteessakin vesi pääsee rakennuksen 
alta pois ja rakennus voidaan korjata alakautta. 
Monissa kouluissa ongelmia ovat aiheuttaneet 
betonin, liiman ja muovimaton yhdistämisestä 
syntyvät kemialliset reaktiot. Puuelementtikoulussa 
vuosikymmenien aikana hyväksi todettu 
rakenneratkaisu on liimata lattiamatto valmiiksi 
kuivaan puulevyyn. ■

Tutustu: https://elementit.fi/

Koulujen rakentamisessa Elementit-E:n kantavana 
ideana on väliaikaisten rakennusten sijaan tehdä 
samalla vaivalla ja kustannuksella pitkäikäinen 
rakennus. Moduuleista tehdessä koulut nousevat 
yhtä nopeasti kuin parakkikoulut, mutta laadussa on 
huima ero. 

Yrityksen Aitokoulu-nimeä kantavilla kouluraken-
nuksilla on monta ylivoimatekijää sisäilmaongelmis-
ta kärsiviin kouluihin nähden. Puuelementtikoulut 
ovat irti maasta, jolloin tyhjä ryömintätila rakennuk-
sen alla tuulettaa pois maakosteuden ja radonin. 

 Ota vanhat tuhkat pois. Tyhjennä tuhkat esimer-
kiksi kannelliseen metalliastiaan paloturvallisesti. 

 Älä polta mitään roskia. Ei maitopurkkeja, 
makkarapakkauksia tai muitakaan roskia.

 Polta kuivaa puuta. Älä märkää.
 Sytytä nopeasti. Käytä pieniä ja kuivia puita, jotta 

puut syttyvät nopeasti.
 Polta useassa erässä. Älä lataa pesää täyteen. 

Aloita lämmitys pienillä puilla ja kasvata kokoa 
loppua kohti. Lisää uudet puut vasta, kun liekki 
hiipuu.

 Hyvä palaminen tarvitsee riittävästi ilmaa. Säädä 
ilmaa kiukaan käyttöohjeen mukaisesti.

 Huolehdi säännöllisestä nuohouksesta.
 Tarkkaile savun väriä: Jos savu on tummaa tai 

ruskeaa, päästöt ovat suuria. Kun savu on 
väritöntä, palaminen on vähäpäästöisempää.

Sauno hiukkasen puhtaammin

Kesä on saunomisen kulta-aikaa, ja erityisen makoi-
silta löylyt maistuvat puulämmitteisessä saunassa. 
Osaatko polttaa puuta puhtaasti? Noin puolet Suo-
men pienhiukkaspäästöistä on peräisin kotitalouk-
sien puunpoltosta, ja kiukaiden osuus päästöistä on 
merkittävä.

Puunpoltossa syntyy aina terveydelle haitallisia 
pienhiukkas- ja PAH-yhdisteiden päästöjä sekä 
ilmastonmuutosta kiihdyttävän mustan hiilen 
päästöjä. Huonossa palamisessa päästöjä syntyy 
moninkertainen määrä. Omilla polttotavoillasi voit 
vaikuttaa päästöjen määrään.

Lähde: HSY

https://elementit.fi/


Ympäristöministeriö kysyy asiakaskokemuksista 
kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun 
liittyvissä muutoshankkeissa

Tervetuloa vastaamaan ympäristöministeriön kyselyyn asiakaskoke-
muksista kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun liittyvissä 
muutoshankkeissa. Kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa kansa-
laisten näkökulmasta maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen 
tueksi.

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen tavoitteena on yksinker-
taistaa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää, kehittää rakenta-
misen ohjausta, tukea kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaa 
elinympäristöä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä 
varmistaa, että lakiteksti on selkeä ja johdonmukainen. Uudistuksen 
valmistelusta vastaa ympäristöministeriö. Lisää tietoa maankäyttö- ja 
rakennuslain uudistuksesta löytyy http://www.mrluudistus.fi -
sivustolta.

Pyydä ystäväsi jäseneksi, saat kirjalahjan

Valitse kolmesta kirjasta 

mieleisin

1. Kaikki kompostoinnista ja maanparannuksesta
2. Kotipihan valtaajat – opas haitallisten 

vieraslajien torjuntaan
3. Pientalon suunnittelu ja rakentaminen

Toimi näin

• Kerro ystävällesi omasta 
omakotiyhdistyksestäsi ja Omakotiliitosta

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

jäsenmaksulaskun parin viikon kuluessa.
• Sinä saat valitsemasi lahjakirjan noin viikon 

kuluttua.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia, ja se on avoinna 15.8.2019 asti. Kyselyyn pääset tästä linkistä: 
https://link.webropolsurveys.com/S/01C26F4D2E6E5892.

Kysely löytyy myös oikeusministeriön otakantaa.fi –sivulta https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/381/ ■

Kyselyssä pyritään kuulemaan asiakkaita, joilla on kokemusta etenkin kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun 
liittyvistä muutoshankkeista.

Muutoshankkeella tarkoitetaan esimerkiksi kaavoitusta, talon rakentamista, lunastusmenettelyä, tonttijakoa, 
katusuunnittelua tai muuta vastaavaa ympäristön maankäytön muuttamisen hanketta tai päätöstä, jonka kunnan 
tai valtion viranomainen hyväksyy.

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/80e690cf-1a1d-4ea9-8da0-c7fcf453cf71?displayId=Fin1787892&fbclid=IwAR1huJMw4mBSPI9PU4aLEI34e5W2T2He1PpzLxcTVBRYg0uX5iC7jdM1GIk
http://www.mrluudistus.fi/
https://www.omakotiliitto.fi/ystavankortti
https://link.webropolsurveys.com/S/01C26F4D2E6E5892
https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/381/


NEUVONTANUMERO KAIKKIIN NEUVONTOIHIN 

puh. 010 80130

LAKIMIES TAVATTAVISSA 
Omakotiliiton toimistolla Helsingin Pasilassa 
sekä Oulussa 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: 
3.7., 7.8., 4.9., 2.10., 
6.11., 4.12.

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: 2.7., 
16.7., 30.7., 13.8., 
27.8., 10.9., 24.9.

ENERGIANEUVONTAA
ennalta määrättyinä 
perjantaipäivinä
klo 17-19.

Seuraavaksi: 16.8., 
20.9., 18.10., 15.11., 
13.12.

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 %.

VALTAKUNNALLISTA 
HAJA-ASUTUSALUEIDEN
JÄTEVESINEUVONTAA
• Torstaisin klo 19-20

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

Huom. Neuvontaa ei ole juhlapyhinä tai niiden aattoina.

Heinäkuussa lakineuvontaa 
vain maanantaisin klo 13-15

Korjausneuvontaa ei ole 
heinäkuussa

Lakineuvonnan vastaanottoa ei ole Helsingissä viikoilla 26-
31 eikä Oulussa viikoilla 28-32.

Heinäkuussa jätettyihin kysymyksiin vastataan elokuussa.

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


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

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 €.

MASTERPIPE Omakotitalon koko 
talon viemärisaneerauksen 
yhteydessä kaupanpäällisenä uusi 
IDO wc-laite asennettuna. Arvo 
mallista riippuen noin 400 euroa.

SISÄILMAHUOLTO SUOMI OY 30 € 
alennus omakotitalon ilmanvaihdon 
puhdistuksesta.

PKS PRIIMA –SÄHKÖSOPIMUS
50 % alennus pörssisähkön kuukausi-
maksusta. Etusi 21 €.

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.

IF If Etuohjelma palkitsee. Saat va-
kuutuksesi Omakotiliiton jäsenenä 
edulliseen hintaan.

UUSI ETU

ENEFIT Uusi jäsenetu sähköstä, lue 
lisätiedot Omakotiliiton kotisivuilta.
Lisäetuna toinen Enefit-sähkösopimus 
ilman kuukausittaista perusmaksua!
Huomaa myös: Sähkösopimuksen 
tehneiden kesken arvotaan vuoden 
ilmaiset sähköt! 

Arvonta voimassa 
31.8. asti!

TELEPAPAT Alennus 10 % liittymän 
kuukausimaksusta. Telepappojen 
Satavarma™ tarjoaa samassa paketis-
sa kotipuhelimen ja puhelinliittymän 
kuitu- ja laajakaistayhteyksille.
Ei kuuluvuusongelmia, heti valmis ja 
aina verkossa!

VERISURE 300 € alennus Verisure -
paketteihin ja ilmainen kodinturva-
kartoitus.

HUONEISTOKETJU Täyden palvelun 
kiinteistön myyntipalvelu jäsenetu-
hintaan: saat ilmaisen hinta-arvion 
talostasi, ilmaisen myyntisuunnitel-
man ja kodinvaihdon konsultoinnin 
sekä jo edullisesta välityspalkkiosta 
20 % alennuksen!

VÄRE Aurinkopaneelit avaimet 
käteen -pakettina alkaen 69 €/kk. 
Lisäetuna 2 paneelia kaupan päälle! 
Kahden vuoden määräaikaisen 
sähkösopimuksen solmiville 
alennusta energiamaksusta sekä 
Kodin lisäturva kaupan päälle.
Lisäksi myös Avainturva-vakuutus 
täysin ilmaiseksi.

UUSI ETU

https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/rtv
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/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/jasentarjoukset/if
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/tarjoukset/enefit
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/tarjoukset/telepapat
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/verisure
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/tarjoukset/huoneistoketju
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/tarjoukset/vare


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 kevään tulevista eduista. 
Saat alennusta heti myös lämmitys-
öljytilauksista. Tilaa lämmitysöljyä 
helposti st1.fi tai 0800 166 266. 

C&C SOLUTIONS OMAKOTI -
PALVELUT Palveluiden hinnasta 
-15 %. Avullamme löydät ja kilpailu-
tat urakoitsijat, suunnittelijat, työn-
johtajat ja arkkitehdit kaikenkokoi-
siin hankkeisiin sijainnista riippu-
matta. Säästä 40-375 €.

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

CRAMO Alennusta 10-65 % vuokra-
koneista ja laitteista. Katso uudet 
tarjousprosentit kotisivuiltamme! 

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

RAKSYSTEMS Kodin määräaikais-
tarkastus sekä Tarvekartoitus 
korottomalla 6 kk maksuajalla.

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

SUOMEN TALOKATSASTUS OY 
Kuntotarkastuksesta (vuoden 2019 
aikana) -100 €.

KEVÄTMESSUT 2.–5.4.2020 
Helsingissä 2 pääsylippua 1 hinnalla 
(norm. hintaisesta sisäänpääsystä). 
Samanaikaisesti 5 messutapahtumaa: 
Asu & Remontoi, OmaMökki, 
Kevätpuutarha, Lähiruoka&Luomu, 
Sisusta! Etusi 19 €.

RADONFIX SUOMI OY Radonmit-
tauspurkit 2 kpl jäsenhintaan 78 € 
(norm. 91 €).

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.

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

CASHBACK-OMINAISUUS JÄSEN-
KORTISSASI 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 € TAI 3 pkt 100 € 
rahtivapaasti.

FOREVER-KUNTOKLUBIT 
Omakotiliiton jäsenille 20 % alennus 
asiakkuudesta! Jäsenedun saat 
näyttämällä jäsenkorttia ja aktivointi-
koodilla ”Omakotiliitto”. Voit myös 
kokeilla kolme päivää ilmaiseksi!

LAAJAVUOREN HIIHTOKESKUS 
LAAJIS Tunti- ja päivälipuista -10 %.

https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/tarjoukset/st1
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st1.fi
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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/jasentarjoukset/aninkainen.fi_-kiinteistonvalitys
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/cashback
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/binja-tiivistyslista
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/tarjoukset/forever-kuntoklubit
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/laajis


Omakotiristikko

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

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

Avaa ja täytä Omakotiristikko. 

Ilmoita punaisista numeroista muodostuva 
ratkaisusana ja yhteystietosi 31.7.2019
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.

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



