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Kansalaisaloite energiatodistuslain muuttamiseksi 
luovutetaan eduskuntaan 25.3.2014
Vastaa kyselyyn energiatodistuksesta

Oma Koti 14 –messuille 2 yhden hinnalla!
Helsingin Messukeskuksessa 3.-6.4.2014

Tervetuloa asumisen & energia- ja 
ilmastopolitiikan eurovaalipaneeliin
Mitä Sinä kysyisit päättäjiltä?

Hyvän talonpidon RoadShow kiertää
Tiedätkö talosi korjaustarpeet?

Hyvä tietää
Huippunopea laajakaista taajama-alueilla –opas, 
Ajankohtaista sähköstä



Omakotiliiton kansalaisaloitteen kannatusilmoitukset jätettiin Väestörekisterikeskuksen (VRK) 
tarkistettavaksi marraskuussa 2013. VRK on tarkastanut kannatusilmoitusten oikeellisuuden ja 
kelpoisuuden. Hyväksyttyjen kannatusilmoitusten määräksi vahvistui 62.211. Näistä sähköisiä 
ilmoituksia oli yhteensä 31.652 ja niistä hylättiin yksi. Paperisia ilmoituksia kerättiin yhteensä 
31.171 kappaletta ja niistä hylättiin 611 kappaletta. 

Uudistettu rakennuksen energiatodistuslaki on ollut voimassa 1.6.2013 alkaen jo yhdeksän 
kuukautta. Tänä aikana kansalaisilta ja yrityksiltä on saatu paljon palautetta energiatodistuksen 
toimimattomuudesta. Asia on kuumentanut tunteita ja energiatodistuksesta on keskusteltu 
verkossa ja sosiaalisessa mediassa laajasti. 

Omakotiliiton mukaan rakennuksen energiatehokkuusdirektiivin tavoitteet ovat lähtökoh-
taisesti ymmärrettäviä ja hyväksyttäviä. Erityisesti pientaloasukkaat ovat hyvin tietoisia 
energiankulutuksestaan. He ovat säästäväisiä ja haluavat hyödyntää energiatehokkuutta 
parantavia ratkaisuja asumisessa. Nykyinen energiatodistus ei kuitenkaan anna energian-
kulutuksesta todellisuutta vastaavaa kuvaa eikä se myöskään kannusta säästämään energiaa. 
Direktiivin puitteissa on kuitenkin mahdollista säätää nykyistä huomattavasti parempi laki.

Omakotiliitto luovuttaa kansalaisaloitteen rakennuksen energiatodistuslain muuttamiseksi 
Eduskunnan puhemiehelle Eero Heinäluomalle tiistaina 25.3.2014. Samassa yhteydessä 
Omakotiliitto luovuttaa tarkennetun esityksen muutoksista koko lakiin ja asetukseen.

Kansalaisaloitetta tukevat jo nyt lukuisat yhteisöt: Energiateollisuus ry, Kuluttajaliitto –
Konsumentförbundet ry, Maanomistajain Liitto ry, Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry, Sähkö-
ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Sähkölämmitysfoorumi ry ja Sähköteknisen Kaupan Liitto ry. 
Kansalaisten ja järjestöjen lisäksi aloite on saanut tukea jo useilta kansanedustajilta eri 
puolueista.

Omakotiliiton kansalaisaloite rakennuksen energiatodistuksen 
muuttamiseksi luovutetaan eduskuntaan 25.3.2014

Kysely energiatodistuksesta

Omakotiliitto kerää nyt tietoa ja palautetta energiatodistuksen 
toimivuudesta erityisesti niiltä henkilöitä, jotka ovat hankkineet 
uudenmallisen (1.6.2013 voimaan tulleen lain mukaisen) 
energiatodistuksen. 

Saat pian sähköpostiisi kyselyn energiatodistuksesta, mutta voit 
vastata myös tämän linkin kautta: 

https://www.webropolsurveys.com/S/9B167C0D58F330EC.par

Olethan ystävällinen ja vastaat kyselyyn pikaisesti. Vastaaminen 
vie noin 10 minuuttia, ja kyselyn vastauksista saamme arvokasta 
tietoa. Vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti.

https://www.webropolsurveys.com/S/9B167C0D58F330EC.par


Kodin ja vapaa-ajan asunnon kunnostamisesta, remontoinnista ja rakenta-
misesta kiinnostuneille on tarjolla runsaasti ohjelmaa Messukeskuksessa 3.–
6.4.2014. Oma Koti- ja OmaMökki- messujen ilmaisten koulutus- ja 
seminaaritilaisuuksien aiheina ovat mm. remontointi, omakotirakenta-
minen, lämmitysjärjestelmät ja energiatehokkuus. 

3.-6.4.2014
Messukeskus, Helsinki

Kuvat Messukeskus/Markku Ojala

Huhtikuun keväinen suurtapahtuma Kevätmessut kokoaa neljät messut 
saman katon alle: Oma Koti, OmaMökki, OmaPiha ja Sisusta! -messut. 

2c50

Oppia rakentamiseen ja remontointiin

Oma Koti- ja OmaMökki -messujen kuluttajille suunnatut koulutustilaisuudet 
pidetään viikonloppuna. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK jär-
jestää lauantaina Rakentajakoulun ja sunnuntaina Remonttikoulun. Tilaisuuk-
sissa jaetaan ideoita oman talon tai kesämökin rakentamista suunnitteleville. 
Myös laajennusosaa nykyiseen taloon miettivä saa hyödyllistä tietoa, joka 
helpottaa rakennushankkeen läpivientiä. Pienen erillis- tai rivitaloyhtiön 
hallituksen jäsenet saavat tietoa taloyhtiön korjaustarpeiden arviointiin.

Lue lisää osoitteesta http://www.kevatmessut.fi/ .

Omakotiliiton osastolla 2c50 messukävijöille laki-, rakennus- ja 
puutarhaneuvontaa sekä tietoiskuja:

• Talon kunnossapito - Mikä on kuntoarvio? Koska kannattaa teettää 
kuntoarvio? Hometalkoot, älä enää korjaa väärin! Sisäilma, ilmastoinnin 
huolto ja ongelmat. Huoltokirja talon kunnossapidon apuna.

• Pientalon lämmitys - Säädätkö lämmitystäsi oikein? Oikea lämmityksen 
säätö säästää rahaa. Aurinko lisäenergiana. Miten otan täyden hyödyn 
ilmalämpöpumpusta?

• Energiatehokkuus - Sähkön kulutuksen seuraaminen. Tiivistämisen 
edulliset ratkaisut. Puun poltto pienentämässä energialaskua.

Omakotiliiton vapaa-ajanasumisen järjestöt esittäytyvät OmaMökki-
messualueella osastolla 7c28. 

Omakotiliiton 
jäsenkortilla 

messuille
2 yhden hinnalla
(edun arvo 16 €)

http://www.kevatmessut.fi/


Mitä Sinä haluaisit kysyä asiantuntijoilta ja päättäjiltä? 
Lähetä kysymyksesi meille.

Asumisen & 
energia- ja ilmastopolitiikan

Mitä asuminen maksaa 

huomisen EU:ssa?

Juontaa:
Marko Junkkari
politiikan toimituksen päällikkö, 
Helsingin Sanomat 

Paneelissa mukana:
Kansallinen Kokoomus, Perussuomalaiset, 
Suomen Keskusta, Suomen Kristillisdemokraatit,
Suomen ruotsalainen kansanpuolue, 
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, 
Vasemmistoliitto, Vihreä liitto

Omakotiliiton järjestämässä asumisen ja 
energia- ja ilmastopolitiikan eurovaalipanee-
lissa käsitellään tärkeitä pientaloasukkaita 
koskevia kysymyksiä. 

Keskusteluun on kutsuttu eduskuntapuolu-
eiden eurovaaliehdokkaita ottamaan kantaa 
asumisen tulevaisuuteen. Myös yleisö voi 
osallistua esittämällä panelisteille kysymyksiä.

Lauantaina 5.4.2014, klo 12.00 -13.30. Helsingin Messukeskus, tila 103A

Tule kuulemaan, mikä on puolueiden kanta 
mm. asumisen hintaan ja verotaakkaan, 
uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen 
energiamääräyksiin, energiatehokkuusvaati-
musten noudattamiseen sekä EU:n lisääntyvän 
sääntelyn hallintaan. 

PANEELIKESKUSTELUN YLEISÖLLE JÄRJESTETÄÄN VAPAA PÄÄSY MYÖS MESSUILLE!

Ilmoittaudu ennakkoon, mahdollisimman pian, osoitteeseen riikka.hyvarinen@omakotiliitto.fi . 
Ilmoittautumisjärjestyksessä 150 ensin ilmoittautuneelle lähetetään vahvistus, jossa heille 
kerrotaan sisäänpääsymenettely. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Europarlamenttivaalit sunnuntaina 25.5.2014.

Ennakkoäänestys kotimaassa 14.-20.5.

mailto:riikka.hyvarinen@omakotiliitto.fi


Mitä Sinä haluaisit kysyä 
asiantuntijoilta ja päättäjiltä?

Huhtikuussa pidettävän eurovaalipaneelin 
lisäksi Omakotiliitto järjestää heinäkuussa Porissa 
SuomiAreena –tapahtumassa asumisen paneelin. 

Hyvän talonpidon

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

Energiatehokkuuden, kosteus- ja hometalkoiden, korjausrakentamisen ja koulutuksen Hyvän 
talonpidon RoadShow kiertää keväällä vielä seuraavilla paikkakunnilla:

Lähetä Omakotiliittoon asumista koskeva kysymyksesi. Esitämme pientaloasukkaita eniten 
askarruttavat kysymykset Oma Koti -messujen eurovaalipaneelissa sekä SuomiAreenan
paneelissa. Lähetä kysymyksesi osoitteeseen toimisto@omakotiliitto.fi .

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

Aiheina 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.

Kellonajat ja osoitteet: 
http://www.omakotiliitto.fi/roadshow

mailto:toimisto@omakotiliitto.fi
http://www.omakotiliitto.fi/roadshow


Huippunopea laajakaista taajama-alueilla

Ajankohtaista sähköstä

Omakotiliittoon tulee paljon yhteydenottoja sähkön laskutukseen liittyen. Kannattaa olla 
valppaana muun muassa siinä, että osa sähkönmyyjistä laskuttaa sähkösi reilusti etukäteen. 
Muista tarkistaa sopimusehdot ennen sähkösopimuksen tekoa. Jos huomaat erehtyneesi 
saatuasi sopimusvahvistuksen kotiisi etkä halua sopimusta voimaan, sinun pitää kahden viikon 
sisällä irtisanoa sopimus. Jos sinulla on voimassaoleva määräaikainen sähkösopimus joka 
päättyy vuoden sisällä, voi uusi sopimus silti tulla voimaan entisen sopimuksesi päätyttyä, 
jollet irtisano sitä.

Jos kiinteistöösi on asennettu etäluettava sähkömittari, sähköyhtiöt laskuttavat sähkösi 
pääasiallisesti kulutukseen perustuen. Jos pidät tärkeänä, että saat kuukausittain 
tasaerälaskun, selvitä ennen sopimuksen tekoa, että sähkösopimuskumppanisi tarjoaa tämän 
vaihtoehdon. 

Omakotiliiton yhteistyökumppanilta Kymenlaakson Sähköltä saat halutessasi myös 
tasaerälaskun. Lisätietoa jäsenedusta osoitteesta: 
http://www.ksoy.fi/kotitalouksille/sopimukset-ja-hinnat/sahkosopimukset/omakotiliiton-
jasensopimus

Opas (pdf) löytyy liiton www-sivuilta 
http://www.omakotiliitto.fi/hyvatietaa/laajakaistaopas

Opas on osa Liikenne- ja viestintäministeriön 
Huippunopea laajakaista -toimenpideohjelmaa.

Taajamien pientaloalueet ovat jäämässä väliinputoajiksi 
nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamisessa. 
Aktiivisuutta ja omatoimisuutta tarvitaan! 

Omakotiliitto on julkaissut oppaan, josta löydät tietoa 
huippunopean laajakaistan tilanteesta taajama-alueella, 
ja asioista, joita on hyvä huomioida oman kodin 
verkkoyhteyksien kehittämistä pohtiessa. Opas sisältää 
myös neuvoja omatoimisen valokuituverkkohankkeen 
läpiviemiseen. Löydät oppaasta myös perustietoa kodin 
laajakaistaverkoista.

Hyvä tietää

http://www.ksoy.fi/kotitalouksille/sopimukset-ja-hinnat/sahkosopimukset/omakotiliiton-jasensopimus
http://www.omakotiliitto.fi/hyvatietaa/laajakaistaopas


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

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

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

Osallistu kyselyyn kotitalouksien sähkön käytöstä 
ja voita 100 euron lahjakortti!

Vaasan yliopisto tekee tutkimusta kotitalouksien sähkön käytöstä. Kysely on suunnattu kaikille 
kotitalouksille; mitään erityistä kiinnostusta tai perehtyneisyyttä sähköasioihin ei tarvita. Kyselyllä 
pyritään selvittämään kotitalouksien tapaa käyttää sähköä sekä sitä, ovatko suomalaiset 
kotitaloudet kiinnostuneita tuottamaan sähköä itse. 

Kaikki vastaukset ovat erittäin arvokkaita tutkimuksen onnistumisen kannalta. Kaikkien 31.3.14 
mennessä vastanneiden kesken arvotaan 5 kpl 100 euron lahjakortteja, joita voi käyttää kaikissa 
S-ryhmän liikkeissä kautta maan. 

Linkki kyselyyn: https://eforms.uwasa.fi/lomakkeet/3055/lomake.html

https://www.facebook.com/Omakotiliitto
https://twitter.com/omakotiliitto
https://eforms.uwasa.fi/lomakkeet/3055/lomake.html

