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Kansalaisaloite eduskuntaan
– Kansalaisten äänellä on merkitystä

Jäsenkortilla etuja ja alennuksia

Hyvän talonpidon RoadShow kiertää
– Tiedätkö talosi korjaustarpeet?

Muista hyödyntää kotitalousvähennys

Rakentamiseen liittyvät uudet velvollisuudet
koskevat myös yksityishenkilöitä 

Korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksiin
43 miljoonaa euroa

Energiansäästö on POP



Omakotiliiton viime vuoden kansalaisaloite energiatodistuslain muuttamiseksi sai kuuden 
kuukauden vireilläoloaikanaan 62.821 kannatusilmoitusta. Näistä sähköisiä kannatusilmoi-
uksia oikeusministeriön kansalaisaloite.fi -palvelussa kertyi yhteensä 31.652. Kansalaisaloit-
teen kannatusilmoitukset luovutettiin Väestörekisterikeskukselle tarkistettavaksi marras-
kuussa 2013 ja tarkistuksen jälkeen kansalaisaloite tullaan luovuttamaan eduskuntaan 
vuoden 2014 alkupuoliskolla. Omakotiliitto toteuttaa vielä talven aikana kuluttajakyselyn 
energiansäästämisestä ja energiatodistuksesta. Otathan siihen osaa ja kerrot kyselystä 
eteenpäin! Vastauksista saamme arvokasta tietoa.

Suomessa tarvitaan monipuolista asumista ja eri asumismuotoja tulee kohdella tasa-arvoi-
sesti. Edunvalvonnassa Omakotiliitto vaikuttaa, neuvoo ja tiedottaa valtakunnallisesti sekä 
seuraa pientaloasumisen kehitystä ja puuttuu epäkohtiin. Edunvalvontatyön päämääränä on 
lisätä omakotiasumisen arvostusta valtakunnallisessa ja kunnallisessa päätöksenteossa sekä 
linjauksissa.

Edunvalvontaa varhaisessa vaiheessa
Pyrittäessä varhaiseen vaikuttamiseen, olennainen tieto ja tulokset saavutetaan kansallisen 
vaikuttamisen ohella liiton kansainvälisen ja pohjoismaisen yhteistyön kautta. Omakotiliitto 
on liittynyt eurooppalaisen järjestön UIPI:n jäseneksi 1.1.2014 alkaen. UIPI eli International 
Union of Property Owners edustaa kodinomistajia (1,5 miljoonaa omakotiasujaa) ja 
vuokranantajia (3,5 miljoonaa vuokranantajaa) ja siinä on mukana 30 jäsenorganisaatiota 
(Suomi mukana) 29 eri maasta. UIPI keskittyy mm. kiinteistöjen verotukseen, asumiseen 
kohdistuvaan uuteen lainsäädäntöön (energiatehokkuus) ja kuluttajien oikeuksiin. 

EU:n vaikutus suomalaiseen lainsäädäntöön on voimakkaasti noussut
Asumiseen liittyy monia kysymyksiä, jotka ovat Euroopan unionin päätäntävallassa ja nämä 
päätökset vaikuttavat enenevässä määrin suomalaisten pientaloasukkaiden arkeen. On 
tärkeää olla mukana jo asioiden valmisteluvaiheessa, koska toimeenpanovaiheessa kansal-
linen liikkumavara on vähäinen.

Tämän johdosta EU:n vaikutus asumiseen Suomessa on myös yksi kevään eurovaalikes-
kustelun oleellisia teemoja. Omakotiliitto haluaa kiinnittää huomiota mm. siihen, miten 
varmistetaan, ettei tiukentuneiden uudis- ja korjausrakentamisen energiamääräysten
noudattaminen johda ei-toivottuihin lopputuloksiin, miten energiatehokkuusvaatimusten 
noudattaminen toteutetaan kannustavin keinoin (eikä lisääntyvin vaatimuksin) sekä millä 
tavoin EU:n voimakkaasti lisääntyvää regulaatiota asumiseen ja rakentamiseen voidaan 
arvioida, hallita ja hillitä sekä tarkastella kansallisella tasolla. Myös kansalaisilla tulee olla 
todellinen mahdollisuus vaikuttaa. Lue lisää seuraavasta Omakotilehdestä ja vaikuta 
sinäkin äänestämällä EU-parlamenttivaaleissa toukokuussa.

Kansalaisaloite eduskuntaan
– kansalaisten äänellä on merkitystä

Olli-Pekka Laine
Kaija Savolainen edunvalvonta- ja 
toiminnanjohtaja viestintäpäällikkö



Jäsenkortilla etuja ja alennuksia

Edullinen jäsenmaksu saa nopeasti 
vastinetta paikallisyhdistysten, 
piirijärjestöjen ja liiton jäseneduista.

 Maksuton laki-, korjausrakennus-, energia- ja pihaneuvonta 
palvelee jäseniä kaikissa pientaloasumiseen liittyvissä 
kysymyksissä. Neuvontanumeron ja tarkat neuvonta-ajat
löydät Omakotilehdestä ja jäsensivuilta.

 Omakotilehdestä luet ajankohtaista tietoa ja asiantuntijoiden 
artikkeleita monipuolisesti asumisen eri osa-alueilta.

 Omakotitalon sähköinen huoltokirja on maksutta käytössäsi 
osoitteessa www.huoltokonsepti.fi. Palveluun tulee ensin 
rekisteröityä. Huoltokirja toimii kiinteistösi ja yksityisen omai-
suutesi hyvän ylläpidon työkaluna. Omakotitalon painettu 
huoltokirja toimitetaan jäsenelle erillisestä pyynnöstä.

 Omakotiasujien verkkotorilla osoitteessa www.omakotitori.fi
tavarat ja palvelut liikkuvat naapurilta naapurille. Palvelun kautta 
voit lainata, myydä ja vuokrata tavaroita, vaihtaa talkooapua ja 
järjestää kimppakyytejä. Rahaasi ja aikaasi säästyy, ympäristö 
kiittää, ja samalla tulet tutustuneeksi paremmin naapureihisi.

 Oma Koti -messuille 2 yhden hinnalla (edun arvo 16 eur). Samalla 
lipulla koet neljät eri messut: Oma Koti, OmaMökki, OmaPiha ja 
Sisusta! –messut

 Kymenlaakson sähkö tarjoaa jäsenetuna sähkösopimuksen, joka 
solmitaan kahdeksi vuodeksi ja se on voimassa sopimusvahvis-
tuksessa ilmoitetun määräajan. Tänä aikana energian hinta ei 
muutu. Kymenlaakson sähkö tarjoaa sopimukseen ensimmäisen 
vuoden ilman perusmaksua!

 Jäsenkortilla saat alennusta yli 400 St1- ja Shell-asemalta Suomes-
ta, kun maksat tankkauksesi pankkikortilla, Visa Electronilla, 
käteisellä tai Debitillä. Alennus on asemakohtainen ja voi vaihdella 
päivittäin. Tankkauksen lisäksi saat alennusta lämmitysöljystä
numerosta 0800 166 266. Myös HelmiSimpukka-ravintoloista saat 
etua tietyistä ruoka-annoksista sekä vaihtuvasta 
kampanjatuotteesta.

Lisää jäseneduista löydät www.omakotiliitto.fi > Jäsenyys ja edut.

ä ä

http://www.huoltokonsepti.fi/
http://www.omakotitori.fi/
http://www.omakotiliitto.fi/


• 25.2.2014    Sastamala
• 27.2.2014    Salo/Somero
• 4.3.2014    Mäntsälä
• 6.3.2014    Jyväskylä
• 11.3.2014    Savonlinna
• 13.3.2014    Kouvola
• 18.3.2014    Seinäjoki
• 20.3.2014    Joensuu
• 25.3.2014    Pieksämäki
• 26.3.2014    Siilinjärvi
• 27.3.2014    Lieksa
• 1.4.2014    Kemi/Tornio
• 3.4.2014    Oulu
• 8.4.2014    Porvoo/Borgå (på finska och svenska)

• 10.4.2014    Lohja

Viime syksynä startannut ja hyvän vastaanoton saanut energiatehokkuuden, kosteus- ja home-
talkoiden, korjausrakentamisen ja koulutuksen RoadShow kiertää keväällä vielä seuraavilla 
paikkakunnilla:

Tavoitteena on kannustaa asukkaita kiinnittämään 
huomiota mm. asumisen laatuun, terveellisyyteen, 
taloudellisuuteen ja turvallisuuteen.

Keskustelussa mm.
1. Korjausrakentaminen ja remontointi
2. Kosteus- ja homevauriot
3. Pientalon Huoltokonsepti ja huoltokirjojen käyttö
4. Kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen 

sekä
5. Uudet remontointimenetelmät ja tuotteet.

Aiheet vaihtelevat paikkakunnittain.



Rakentamiseen liittyvät uudet velvollisuudet 
koskevat myös yksityishenkilöitä 

Kotitalouksien ja yksityishenkilöiden on annettava 1.7.2014 lähtien 
kaikista rakennusluvan alaisista töistä tiedot Verohallinnolle ennen 
loppukatselmuksen toimittamista. 

Tiedot on toimitettava kaikista rakennusluvan alaisista töistä, jotka 
tehdään 1.7.2014 jälkeen.

Rakennusluvan myöntämispäivämäärällä ei ole merkitystä. Jos rakennus-
työ on tehty ennen heinäkuun 2014 alkua, mutta loppukatselmusta ei ole pidetty, täytyy 
Verohallinnolle ilmoittaa tieto siitä, ettei työmaalla ole ollut toimintaa heinäkuun jälkeen. Jos 
rakennustyö on edellyttänyt toimenpide- tai purkamislupaa, tietoja ei tarvitse toimittaa.

Jos olet tilannut rakennustyön yritykseltä tai työntekijältä, sinun täytyy ilmoittaa omien 
yhteystietojesi lisäksi muun muassa:
- missä rakennustyö on tehty
- työn suorittaneen yrityksen tai työntekijän nimi 
- kuinka paljon yritykselle tai työntekijälle on maksettu suorituksia.

Kun olet ilmoittanut tiedot, saat Verohallinnolta todistuksen tietojen toimittamisesta. Esitä tämä 
todistus rakennusvalvontaviranomaiselle viimeistään loppukatselmuksessa.

Jos työ tehdään hartiapankkirakentamisena tai talkootyönä, riittää ilmoitus siitä, ettei työstä ole 
maksettu suorituksia. Talkootöihin osallistuneita henkilöitä ei tarvitse ilmoittaa.

Lisätietoja: www.vero.fi > Rakentamisilmoitukset
Rakennusalan tiedonantovelvollisuus – usein kysyttyä: http://www.vero.fi/fi-
FI/Syventavat_veroohjeet/Usein_kysyttya/Rakennusalan_tiedonantovelvollisuus__use(27852)

Muista hyödyntää kotitalousvähennys

ostaako työn yritykseltä tai yrittäjältä. Yrityksen tai yrittäjän on kuuluttava 
ennakkoperintärekisteriin. Rekisteriin kuulumisen voi tarkistaa Internetistä yritys- ja 
yhteisötietojärjestelmän julkisesta tietopalvelusta www.ytj.fi. Palvelu on maksuton.

Kotitalousvähennyksen saa se, joka maksaa vähennykseen oikeuttavan työn. Työ on tehtävä joko 
maksajan omassa asunnossa tai hänen vanhempiensa, isovanhempiensa tai appivanhempiensa 
käytössä olevassa asunnossa. Vanhempiin sekä appi- ja isovanhempiin rinnastetaan myös heidän 
puolisonsa. 

Vuonna 2014 enimmäismäärä on 2 400 euroa. (Vuonna 2012 ja 2013 enimmäismäärä oli 2 000 
euroa.) Puolisot voivat saada kotitalousvähennystä  yhteensä 4 800 euroa. Kotitalousvähennyksen 
omavastuu on 100 euroa. Lisätietoja: http://www.vero.fi/fi-FI/henkiloasiakkaat/kotitalousvahennys

Kotitalousvähennyksen voit saada, jos teetät esimerkiksi asunnon ja 
vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustöitä. Vähennys 
myönnetään vain työn osuudesta, ei matkakuluista tai tarvikkeista.

Vähennyksen saa riippumatta siitä, palkkaako työn tekijän itse vai

http://www.vero.fi/
http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Usein_kysyttya/Rakennusalan_tiedonantovelvollisuus__use(27852)
http://www.vero.fi/fi-FI/henkiloasiakkaat/kotitalousvahennys


Energiansäästö on POP

Jäsenetuna voit tilata Binja Tiivistyslistapaketin
Binjan verkkokaupasta hintaan 34,00 € + rahti 12,00 € TAI
3 pkt 100,00 € rahtivapaasti.

Laita kampanjakoodi: "oma" tai jäsennumerosi.
Voit myös tilata kimppatilauslomakkeella (pdf).

Tarjous Omakotiliiton jäsenille (pdf)

• Tutkitusti tehokas energiansäästäjä 
• Erittäin tehokas ääneneristäjä
• Estää hajut ja äänet
• Helppo asentaa
• Palkittu tuote

Binja - Edullista energiansäästöä

Mukavuuden lisääminen ja energiansäästö on nyt helppoa. 
VTT:n testaamalla Binja Tiivistyslistalla tiivistät ulko-ovet, 
väliovet, käytävän sekä terassin ja parvekkeen ovet.

Korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksiin 
on varattu valtion vuoden 2014 talousarviossa
43 miljoonaa euroa

Samalla vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaa-
miseen myönnettävien avustusten sekä tarveharkintaisesti 
pientaloille myönnettävien energia-avustusten myöntämispe-
rusteina olevia tulorajoja korotetaan 8,5 prosenttia, mikä lisää 
avustusten saatavuutta. Avustuksia vanhusten ja vammaisten 
henkilöiden asuntojen korjaamiseen on tarkoitus myöntää tänä 
vuonna kolme miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. 

Korjausavustuksia myönnetään lisäksi kuntotutkimusten kustannuksiin silloin, kun rakennus on 
kosteusvaurioitunut ja aiheuttaa terveyshaittoja. Lisäksi jatkossakin avustuksia myönnetään 
terveyshaittoja aiheuttavien rakennusten korjaamiseen. Muita korjausavustuksia ei myönnetä. 
Energia-avustuksia myönnetään tarveharkintaisesti pientalokohteille eikä määrärahojen pienen-
nyttyä enää muihin tarkoituksiin. Kuntien myöntämien korjaus- ja energia-avustusten hakuaika 
päättyy 27.3.2014. 

Lisätietoja: www.ara.fi

http://www.binja.fi/Verkkokauppa
http://www.omakotiliitto.fi/sites/default/files/2014/OMAKOTILIITON KIMPPATILAUSLOMAKE 2 11.2..pdf
http://www.omakotiliitto.fi/sites/default/files/2014/Binja tiivistyslistan tarjous Omakotiliiton j%C3%A4senille.pdf
http://www.omakotiliitto.fi/sites/default/files/2014/Binja_yhteisesite_ESITTELY_120dpi.pdf
http://www.omakotiliitto.fi/sites/default/files/2014/Binja_yhteisesite_ESITTELY_120dpi.pdf
http://www.ara.fi/


Fiksu energia -kilpailu avattu, nyt haetaan uusia energiajärjestelmiä!

Kilpailu haastaa kaupungit, energiayhtiöt, kiinteistöjen omistajat sekä palvelu- ja 
teknologiatoimittajat kehittämään fiksuja energiajärjestelmiä. Tekesin järjestämässä 
kilpailussa ei haeta loppuun asti viilattuja projektisuunnitelmia, vaan luonnoksia, joiden 
perusteella ideaa ja konseptia voidaan lähteä jatkojalostamaan. Tavoite on löytää ituja,
joista voi kehittyä uutta bisnestä, monistettavuutta ja kansainvälisen tason ratkaisuja.

Ota osaa 31.3.2014 mennessä. Kilpailun säännöt ja tarkempi kuvaus: 
www.tekes.fi/fiksuenergia

Ilmalämpöpumppuvinkillä energiansäästöä

Aseta ilmalämpöpumpun lämpötila muun asunnon huonelämpötilaa korkeammaksi, 
niin varmistat, että ilmalämpöpumppusi on tehokäytössä. Esimerkiksi jos ilmalämpö-
pumpun asetusarvo on 24 °C ja pattereiden 20 °C, pysyvät näin lähes kaikki patterit 
kylminä noin -20 °C ulkolämpötilaan asti. 

Sopivaa asetusarvoa voi hakea sammuttamalla kaikki sähköpatterit pikkupakkasella, 
jolloin ilmalämpöpumpulla pitäisi vielä saada mahdollisimman suuri osuus asunnosta 
riittävän lämpimäksi.

Lue myös muut ilmalämpöpumpun tehokkaaseen käyttöön liittyvät vinkit osoitteesta 
www.omakotiliitto.fi/energiansaastovinkit . 

Energiakaivo-opas antaa suositukset 
maalämpöjärjestelmien toteutukseen 

Maalämpöjärjestelmän sijoittaminen vaatii tarkkaa suunnittelua, 
jotta vältytään erilaisilta ongelmilta. Oppaan avulla tilaaja saa 
käsityksen, mitä tulee ottaa huomioon ennen maalämpöjärjes-
telmän tilaamista, sitä rakennettaessa, sitä käytettäessä ja sen 
käytöstä luopumisesta. 

Oppaassa käsitellään maalämpöjärjestelmiin liittyvää lainsäädäntöä, suunnittelua, 
rakentamista sekä käyttöä ja huoltoa. Oppaassa annetaan sekä maalämpöjärjestelmien 
toteuttamiseen että vallitseviin lupakäytäntöihin valtakunnallisesti yhtenäiset suositukset ja 
toimintaohjeet. Opas keskittyy pääasiassa energiakaivoihin pientalokohteissa.
Opas on ladattavissa pdf-muodossa: http://www.omakotiliitto.fi/ajankohtaista/oppaat

http://www.tekes.fi/fiksuenergia
http://www.omakotiliitto.fi/energiansaastovinkit
http://www.omakotiliitto.fi/ajankohtaista/oppaat


1,1 miljoonan kotitalouden ja 
2,7 miljoonaan perheenjäsenen asialla 

Tykkää Omakotiliitosta!
https://www.facebook.com/Omakotiliitto

Seuraa Twitterissä!
https://twitter.com/omakotiliitto

Arvioiden mukaan sisäilmaongelma koskettaa tuhansia 
suomalaisia kotona, työpaikoilla ja oppilaitoksissa. Ongelman 
laajuudesta huolimatta on olemassa hyvin vähän tutkittua 
tietoa siitä, millaisia kokemuksia ihmisillä sisäilmaongelmista 
on. 

Onko sinulla kokemuksia sisäilmaongelmasta?

Tutkija Eerika Finell kerää kansalaisten kokemuksia sisäilmaongelmista. Sisäilmaongelma voi 
koskettaa sinua parhaillaan tai se voi olla jo mennyttä elämääsi. Olet saattanut joutua tekemisiin 
sisäilmaongelman kanssa asukkaana, työntekijänä, esimiehenä, oppilaana, vanhempana, 
isännöitsijänä, taloyhtiön hallituksen jäsenenä, kiinteistön omistajana, vuokranantajana. 
Kohtaamispintoja on lukemattomia. Voit kertoa oman tarinasi tai läheisesi tarinan. Voit kertoa 
tarinasi lyhyesti tai käyttää siihen runsaasti aikaa. Kaikki kokemukset kiinnostavat!

Lisätietoja: Tutkija Eerika Finell, eerika.finell@helsinki.fi , http://www.finlit.fi/kra/keruut/sisailma.pdf

https://www.facebook.com/Omakotiliitto
https://twitter.com/omakotiliitto
mailto:eerika.finell@helsinki.fi
http://www.finlit.fi/kra/keruut/sisailma.pdf

