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Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen 
asetti 2.12.2014 työryhmän selvittämään 
pientalojen energiatodistuksen sisällöllistä 
muuttamista helpommin ymmärrettäväksi 
poistaen samalla energiamuotojen kertoi-
mista aiheutuvat vertailtavuusongelmat. 
Eduskunta hyväksyi asiasta lausuman kun 
Omakotiliiton kansalaisaloitetta energia-
todistuslain muuttamiseksi käsiteltiin.

Työryhmän tehtävä on kartoittaa erilaiset 
vaihtoehtoiset tavat eduskunnan lausuman 
toteuttamiseksi, arvioida vaihtoehtojen 
toteuttamiskelpoisuus ja ehdottaa toteutet-
tavaa vaihtoehtoa. Työryhmän toimikausi 
kestää 30.1.2015 saakka.

”Olemme keskustelleet ympäristövaliokun-
nan ja kansalaisaloitteen tehneen Omakoti-
liiton kanssa energiatodistuksen selkeyttä-
misen vaihtoehdoista ja kartoittaneet 
erilaisia malleja. Työryhmällä on nyt tärkeä 
tehtävä arvioida eri mahdollisuuksia ja löytää 
yhteinen näkemys siitä, millainen malli on 
paras”, sanoo kulttuuri- ja asuntoministeri
Pia Viitanen. ”Olen iloinen siitä, että energia-
todistusta kehitetään kansalaisaloitteen 
pohjalta.”

Energiatodistusta kehitetään Omakotiliiton 
kansalaisaloitteen pohjalta

Eduskunnan lausuma 17.6.2014: Hallitus ryhtyy kiireellisesti 
toimenpiteisiin pientalojen energiatodistuksen sisällölliseksi 
muuttamiseksi helpommin ymmärrettäväksi poistaen 
energiamuotokertoimista aiheutuvat vertailtavuusongelmat.

Työryhmässä ovat edustettuina ympäris-
töministeriön lisäksi Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskus ARA, Energiavirasto, Motiva 
Oy, Suomen Kiinteistöliitto ry sekä Suomen 
Omakotiliitto ry. Työryhmän puheenjohta-
jana toimii rakennusneuvos Teppo Lehtinen 
ympäristöministeriöstä.

”Tavoitteeni on edelleen vaikuttaa EU-
direktiivin muuttamiseksi siten, että 
vanhojen pientalojen energiatodistuksesta 
tulee vapaaehtoinen. Olenkin lähettänyt 
asiasta komissiolle kirjeen, jossa ehdotin 
myös, että rakennusten energiatehokkuus-
direktiivi sisällytettäisiin tältä osin komission 
REFIT-normitalkoisiin. Energiakomissaari 
Günther Oettinger vastasi, että havaintoni 
liitetään osaksi REFIT-ohjelman vuoden 2015 
agendan valmistelua. Olen tyytyväinen 
siihen, että komissio on huomioinut aloit-
teeni EU:lle ja tulen tekemään työtä sen 
eteen, että Suomen näkemykset etenevät”, 
sanoo kulttuuri- ja asuntoministeri Pia 
Viitanen.

Lähde: Ympäristöministeriön tiedote 
2.12.2014

http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tyoryhma_selvittamaan_pientalojen_energi(32145)


Jätevesiasetukseen muutoksia?

Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen: Esitän muutoksia hajajätevesiasetukseen

Omakotiliitto on vaatinut, että haja-asutusalueiden jätevesiasetusta tulee tarkistaa ja muuttaa 
kohtuullisemmaksi erityisesti pientaloille ja vapaa-ajan asunnoille, jotka eivät sijaitse rannalla 
tai tutkituilla pohjavesialueella. Asetuksen toimeenpanoon varattua siirtymäaikaa tulee myös 
jatkaa riittävästi, niin että voidaan varmistaa lainsäädännön toteutuminen kiinteistönomistajille 
oikeudenmukaisella tavalla. Kansalaisille pitää varmistaa riittävä puolueeton ja intressivapaa 
neuvonta.

Omakotiliiton vaade on kuultu, sillä ympäristöministeri ilmoitti 18.12.2014 esittävänsä 
hajajätevesiasetuksen siirtymäsäännöksiä muutettavaksi siten, että siirtymäaikaa jatketaan 
kahdella vuodella 15. päivään maaliskuuta 2018 asti. Nykyinen siirtymäaika ulottuu 15. 
päivään maaliskuuta 2016 saakka.

"Teetetyn selvityksen mukaan noin 120 000 kiinteistöllä muutostyöt ovat vielä tekemättä. 
On epärealistista ajatella, että nykyinen siirtymäaika riittäisi", ympäristöministeri Sanni 
Grahn-Laasonen sanoo.

Siirtymäajan pidentämisen lisäksi ympäristöministeri käynnistää lainsäädännön valmistelun 
haja-asutusalueiden ennen vuotta 2004 rakennettujen kiinteistöjen talousjätevesien 
käsittelyä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi.

"Nyt käynnistyvässä lainsäädäntötyössä käydään läpi, voidaanko sellaiset kiinteistöt, jotka 
sijaitsevat niin sanotusti "kuivalla maalla", eli eivät ole ympäristönsuojelullisesti herkällä 
alueella vesistöjen äärellä tai pohjavesialueella, vapauttaa nykyisistä vaatimuksista. Näiden 
kuivan maan kiinteistöjen osalta velvoitteet uusia jätevesijärjestelmät lankeaisivat vasta 
remonttien yhteydessä", Grahn-Laasonen toteaa.

Lisäksi lainsäädäntövalmistelussa otetaan kantaa voimassa olevien poikkeussäännösten 
soveltamiseen ja riittävyyteen sekä neuvonnan kehittämiseen. Nykyisessä lainsäädännössä on 
erilaisia poikkeuspykäliä, esimerkiksi ikään perustuen on mahdollista poiketa vaatimuksista.

"Olen kuitenkin huolissani siitä, että nykyisessä laissa olevat poikkeukset eivät ole kansalaisten 
keskuudessa tarpeeksi tunnettuja eikä niiden soveltaminen kunnissa ole välttämättä 
yhdenmukaista. Täytyy arvioida, onko lainsäädäntöä tältä osin tarpeen selkeyttää. Lisäksi 
haluan parantaa kansalaisten mahdollisuutta saada neuvontaa", jatkaa ympäristöministeri 
Grahn-Laasonen. 

Lähde: Ympäristöministeriön tiedote 18.12.2014

http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Ymparistoministeri_Sanni_GrahnLaasonen__(32311)


Löydät riskienarviointilomakkeen osoitteesta http://www.omakotiliitto.fi/riskienarviointi. 

Kommentteja ja kehittämisehdotuksia pyydetään lähettämään perjantaihin 9.1.2015 mennessä 
sähköisen kyselylomakkeen kautta https://www.webropolsurveys.com/S/56564E5032716F3B.par

Kiinteistön vesijärjestelmien riskienarviointi

Kaikille käyttäjille turvallista vettä

Vesi-Instituutti WANDER ja Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK ovat tuottaneet yhteistyössä 
eri tahojen kanssa alustavan Kiinteistöjen vesijärjestelmien riskienkartoituslomakkeen. Sen 
tarkoituksena on olla helppokäyttöinen ”työkalu” vaarojen tunnistamiseksi sekä hallitsemiseksi, 
vähentämiseksi ja poistamiseksi. 

Lomake koostuu kymmenestä kiinteistön vesijärjestelmää koskevasta kysymyksestä, joiden 
yhteyteen on kirjattu perustelut (Miksi?) ja hallintakeinot (Mitä tehdään, milloin ja miten?). 
Hallintakeinot on esitetty eri toimijoille (kuka tekee): asukas, omistaja, huoltoyhtiö.

Kiinteistöjen vesijärjestelmistä voi aiheutua haittaa veden 
laadulle ja siten ihmisten terveydelle. Kiinteistöltä tulevien 
jätevesien tai viemäröintiratkaisujen vuoksi haittaa voi 
aiheutua myös ympäristölle tai jätevesien puhdistukselle. 
Haittojen syinä voi olla esimerkiksi huono suunnittelu, 
väärin valitut rakennusmateriaalit tai väärä tai huolimaton 
vesi- ja viemärilaitteistojen asennus.

Omakotiliiton jäseniltä toivotaan palautetta ja kommentteja kiinteistön vesijärjestelmien 
riskienkartoituslomakkeen viimeistelyyn. 

http://www.omakotiliitto.fi/riskienarviointi
https://www.webropolsurveys.com/S/56564E5032716F3B.par


Omakotiliitto haluaa muistuttaa paloturvallisuudesta erityisesti näin vuoden pimeimpään 
aikaan. Jouluna on mukavaa ja rentouttavaa tunnelmoida kynttilän valossa - kunhan vain 
muistaa tehdä sen turvallisesti. Älä koskaan jätä kynttilää vartioimatta, ja huolehdi, että 
palovaroitin ja alkusammutusvälineet ovat kunnossa. Alla oleva lista muistuttaa yleisimmistä 
tulipalon aiheuttajista.

Lataa Omakotiliiton sivuilta http://www.omakotiliitto.fi/node/3451 taulukko omatoimisen 
palotarkastuksen tekoon. Listan avulla on hyvä varmistaa, että oma kotisi on paloturvallinen.

Torju kymmenen yleisintä tulipalon syttymissyytä

o Vie vioittunut laite tai rikkoutunut sähköjohto heti huoltoon alan 
ammattilaiselle, äläkä korjaa itse.

o Säilytä tulentekovälineet poissa lasten ulottuvilta, esimerkiksi lukollisessa 
laatikossa.

o Älä tupakoi sisällä. Voit torkahtaa, jolloin tupakka sytyttää helposti tulipalon.
o Käytä tulisijaa käyttöohjeiden mukaisesti. Nuohouta tulisija ja savuhormi 

säännöllisesti.
o Varmista riittävät tulisijojen suojaetäisyydet. Älä kuivata pyykkejä 

löylyhuoneessa.
o Sijoita valaisin ja muut kuumenevat sähkölaitteet niin, että ne eivät aiheuta 

palovaaraa. Siirrä kuuma tai lämmin tuhka vain syttymättömään astiaan.
o Estä takasta kimpoavat kipinät suojaverkolla tai -luukuilla.
o Älä koskaan jätä ruokaa yksin liedelle kypsymään.
o Sijoita kynttilät harkiten ja sammuta ne aina, jos olet viimeinen huoneesta 

poistuja

Turvallisesti tulen kanssa

Lähde: paloturvallisuus.info

http://www.omakotiliitto.fi/node/3451


Uudistamme sähköisen huoltokirjan kirjautumisen

Kirjautuminen Omakotiliiton sähköiseen huoltokirjaan uudistuu vuoden 2015 alussa. 
Käyttäjien hallinta yhdistetään Omakotiliiton jäsenrekisteriin ja kirjautuminen tapahtuu 
jatkossa Omakotiliiton kotisivuilta www.omakotiliitto.fi. Muutoksen avulla voimme palvella 
huoltokirjan käyttäjiä jatkossa joustavammin ja nopeammin. Käyttäjille lähetetään 
muutoksesta ohjeet sähköpostilla. Autamme käyttäjiä tarvittaessa muutoksen jälkeen niin 
puhelimitse että sähköpostitse.

Huoltokirja toimii kiinteistösi ja yksityisen omaisuutesi hyvän ylläpidon työkaluna. Sen 
käyttöönotto ja käyttö on helppoa ja yksinkertaista. Voit siirtää painetusta huoltokirjastasi 
kaikki tiedot sähköiseen muotoon. Huoltokirjaan merkitset ylös talossa tehdyt korjaus- ja 
kunnossapitotyöt, suunnittelet kotisi tulevia remonttitarpeita sekä saat hyviä neuvoja talosi 
kunnossapitoon. Hyvin tehty huoltokirja voi olla kiinteistökaupan yhteydessä jopa useiden 
tuhansien eurojen arvoinen.

Omakotitori-palvelu päättyy

Omakotitori-palvelu päättyy vuoden vaihteessa vähäisen käytön takia. Kuluttajat voivat 
veloituksetta laittaa tavaroitaan myyntiin mm. tori.fi-palveluun sekä huuto.net-palveluun. 
Myös Facebookista löytyy paikallisia vaihdetaan/annetaan/myydään –ryhmiä, johon voi 
liittyä, tai jollaisen voi perustaa itse omalle alueelle.

http://lehtitilaukset.a-lehdet.fi/kampanja/2526?mav=D0000031&utm_source=OKL_468x354_a&utm_medium=display&utm_content=asuminen&utm_campaign=DU4MT100
http://lehtitilaukset.a-lehdet.fi/kampanja/2526?mav=D0000031&utm_source=OKL_468x354_a&utm_medium=display&utm_content=asuminen&utm_campaign=DU4MT100
http://www.omakotiliitto.fi/


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

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

Omakotiliiton asiakaspalvelu on suljettu joulun pyhinä sekä uudenvuodenaattona 31.12.2014.

Rauhallista Joulua &
Onnea Uudelle Vuodelle 2015!

Omakotiliiton vuosiarvonnassa arvottiin kaikkien marraskuun 2014 loppuun mennessä liitty-
neiden uusien jäsenten ja jäsenhankkijoiden kesken Applen iPad-taulutietokoneet. Lisäksi 
suoritettiin 800 € matkalahjakortin arvonta kaikkien sähköpostinsa marraskuun 2014 loppuun 
mennessä ilmoittaneiden jäsenten kesken.

Onnetar suosi Rauman Pientalot Yhdistyksen jäseniä Raumalta (palkintona iPadit uudelle 
jäsenelle ja jäsenhankkijalle) ja Uudenkaupungin Omakotiyhdistyksen jäsentä Lokalahdelta 
(palkintona matkalahjakortti). Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Vuosiarvonnan voittajat

https://www.facebook.com/Omakotiliitto
https://twitter.com/omakotiliitto

