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Pientaloalueiden valokuituratkaisut 
– Uusi tekninen opas ilmestynyt 

Suomessa valokuiturakentaminen on keskittynyt lähinnä kaupunkialueiden kerrostaloyhtiöihin. 
Osa paikallisista puhelinyhtiöistä on lähtenyt aktiivisesti rakentamaan kuituverkkoa alueellaan. 
Julkinen tuki on edistänyt haja-asutusalueiden valokuituverkkojen rakentamista eri puolilla 
Suomea. Kaupunki- tai kuntataajamien pientaloalueille julkista tukea ei ole saatavilla eivätkä 
operaattorit rakenna verkkoa markkinaehtoisesti. Nyt näyttää siltä, että ainoa tapa edistää 
kuidun rakentamista on alueen asukkaiden yhdessä rakentama kuituverkko. 

Asukasvetoisista kuituverkkohankkeista on jo pääkaupunkiseudullakin esimerkkejä. Kuitu
rakentuu parhaillaan asukkaiden toimesta Helsingin Pitäjänmäessä, ja Espoon Kattilalaaksossa 
on hanke käynnistymässä.

Esimerkkejä verkkoratkaisuista

*Kiinteällä laajakaistalla tarkoitetaan asunnon laajakaistaliit-
tymää joka on toteutettu kaapelilla. Kaapelina on käytetty 
kuparikaapelia, koaksiaalikaapelia sekä valokuitukaapelia. 

Langattomalla laajakaistalla tarkoitetaan yleensä asunnon 
laajakaistaliittymää, joka on toteutettu langattomasti eli 
tiedonsiirto asunnon ja laajakaistaverkon välillä tapahtuu 
radioaalloilla. Langattomat laajakaistat ovat yleistyneet 
voimakkaasti viimeisen kymmen vuoden aikana.

Suomessa löytyy esimerkkejä kunnan aktiivisesta toiminnasta kuntalaisten 
tietoliikenneyhteyksien turvaamisessa. 

Ilonet Oy on Ilomantsin kunnan omistama osakeyhtiö, joka toimii kunnan 
alueella valokuituverkko-operaattorina. Ruotsissa jo noin 200 kunnassa 
yksityisten ja kunnan omistama verkkoyhtiö on rakentanut tai rakentaa 
valokuitua alueen asukkaille, yrityksille ja kunnan omaan käyttöön.

Kuitu rakentuu Karjaan Puhelimen toimesta, kun tilaajia löytyy samalta  
alueelta riittävästi. ”Kun haluat omakotitaloosi kuituliittymän, keskustele 
asiasta mielellään naapureidesi kanssa ja pyydä heitäkin ilmoittamaan 
kiinnostuksestaan.” 

Suomen kuituverkko* rakentuu pienistä paloista

Kyläkuitua rakennetaan avoimen verkon periaatteella, jolloin 
käyttäjä saa vapaasti valita haluamansa palveluntarjoajan.

Asukkaat rakentavat kuituverkkoa Reimarla-Marttilan 
alueella Helsingissä. Tästä kerromme jäsenkirjeessä myö-
hemmin lisää.



Lataa opas: www.omakotiliitto.fi/kuitu

Kenelle Pientaloalueiden valokuituratkaisut –tekninen opas on suunnattu?

Opas on suunnattu omatoimisia hankkeita 
suunnitteleville asukasryhmille. On tärkeää, 
että verkot rakennetaan laadukkaasti, niin että 
verkko kestää aikaa ja tulevat ylläpitokustan-
nukset pysyvät maltillisina.

Hankkeessa on hyvä tiedostaa jo varhaisessa 
vaiheessa verkon rakentamiseen liittyvä lain-
säädäntö. Oppaan työvaiheiden pohjalta voi 
myös lähteä suunnittelemaan onko omalla 
asuinalueella edellytyksiä omatoimiselle 
hankkeelle.

Tärkeintä verkon rakentamisessa on heti 
alkuvaiheessa selvittää palveluntarjoajat ja 
heidän kiinnostuksensa myydä verkon 
käyttäjille palveluita kuten internet-yhteyden 
sekä esimerkiksi TV-palvelut. 

Mikä on Helsingin Valokuidut osuuskunta eli 
Pitäjänmäen oma valokuituhanke?

Omakotiliitto on tuottanut Liikenne- ja viestintäministeriön tuella Pientaloalueiden 
valokuituratkaisut –teknisen oppaan. 

Pitäjänmäki on tyypillinen vanha pientaloalue 
kaupunkialueella. Alueen halkaisija on noin 1 km
ja alueella sijaitsee noin 200 pientaloa. Alueelle tulee 
yhden operaattorin kuparikaapeli. Sekä kiinteän 
kuparikaapeliin perustuva tietoliikenneyhteyden että 
mobiiliyhteyden laatu on vaihtelevaa. Operaattorit 
eivät olleet kiinnostuneita rakentamaan alueelle 
valokuituverkkoa. 

Alustavien selvitysten jälkeen asukkaat muodostivat 
osuuskunnan ja lähtivät viemään eteenpäin kuitu-
verkkohanketta omatoimisesti. Kuituverkko rakenne-
taan niin, että se mahdollistaa helposti useamman 
operaattorin tarjoamat palvelut. Jokaiseen kotiin 
viedään neljä kuitua, vaikka aluksi käyttöön tulee 
vain yksi. 

Hankkeessa on tehty paljon talkootöitä, mm. tontti-
osuuksia on kaivettu talkoilla, ja näin kustannukset

Kysyimme mobiiliyhteyksistä Länsi-
Helsingin Omakotiyhdistyksen 
hallituksen jäseneltä ja Helsingin 
Valokuidut osuuskunnan asiantun-
tijalta, Tuomas Levoniemeltä

Onko kuituverkkoja järkevä 
rakentaa, kun mobiiliyhteydet 
kehittyvät kovaa vauhtia?

”Mobiiliyhteyksien kapasiteettiin 
liittyy paljon väärinymmärryksiä. 
Ensinnäkin ylipäätään mobiiliyh-
teyden kapasiteetti on jaettu 
käyttäjien kesken: mitä enemmän 
käyttäjiä, sitä hitaampi yhteys.”

”5G:n korkeat nopeudet vaativat 
huomattavasti tiheämpää tukiase-
maverkostoa. Tukiasemiin yhteys 
kulkee valokuitua pitkin.”

http://www.omakotiliitto.fi/kuitu
http://www.omakotiliitto.fi/kuitu
http://www.omakotiliitto.fi/kuitu
http://www.omakotiliitto.fi/kuitu


on saatu pidettyä aisoissa. Liittymismaksuksi on määritelty 1750 €, se sisältää kuidun tuomi-
sen talon sisään yhteen pisteeseen. Liittymiä on tilattu 66 %:iin alueen taloista. Kaikille mah-
dollistetaan teknisesti liittyminen myös tulevaisuudessa jättämällä kuitukieppejä tonttien 
rajoille. Pitäjänmäessä rakentaminen on loppusuoralla, suurimpana haasteena hankkeen 
aikana on ollut rahoituksen ajoittaminen, koska hankkeeseen ei ole saatu ulkopuolista 
rahoitusta. 

Kuvalähde: Helsingin Pitäjänmäellä rakentuu kuituverkko asukkaiden toimesta –esitys, Ville Mattila

Kuvalähde: Helsingin Pitäjänmäellä rakentuu kuituverkko asukkaiden toimesta –esitys, Ville Mattila

Liittymiä on tilattu 
66 %:iin alueen 
taloista. 

Liittymismaksuksi on 
määritelty 1750 euroa. 
Se sisältää kuidun 
tuomisen talon sisään 
yhteen pisteeseen.



Soneran Avoin Kuitu auttaa asukasvetoisten 
hankkeiden läpiviennissä

Ennen kuin kuituverkon rakentamista voidaan aloittaa, 
tulee kuituverkon rakentajan varmistaa, että verkkoon 
on palvelut saatavilla (Internet-yhteys, TV-palvelut). 
Soneran vuonna 2015 lanseeraama Avoin Kuitu tarjoaa 
tähän ratkaisun.

Soneran Avoin Kuitu yhdistää paikalliset valokuituverkot 
valtakunnallisten palveluntarjoajien palveluihin. Tavoit-
teena on, että asiakkaan ei tarvitse sitoutua vain yhteen 
palveluntarjoajaan – verkko on avoin kaikille palvelun-
tarjoajille. Malli on uusi, ja tällä hetkellä palveluja voi 
verkkoon ostaa Soneralta.

Soneran Avoin Kuitu –palvelumalli kattaa kaikki kuitu-
verkon aktiivilaitteet (jakamokytkimet, päätelaitteet, 
ME-laitteet), niiden ylläpidon ja valvonnan 24/7/365 ja 
aktiivilaitteiden uusinvestoinnit tulevaisuudessa.

Alueellisten valokuituverkkojen käytettävissä on kaikki 
Soneran teletilat ja yli 2200 yhteenliittämispistettä
ympäri Suomea. Soneran Avoin Kuitu tarjoaa myös 
valmiit rajapinnat ja toimintamallit, joiden avulla eri 
palveluntarjoajat voivat liittyä verkkoon. Lue lisää 
Soneran Avoimesta Kuidusta www.avoinkuitu.fi

(Lähde: Soneran Avoin Kuitu -esitys Omakotiliiton 
valokuituratkaisut –tapahtumassa.)

Miksi kuituverkko rakentuu 
Suomessa niin hitaasti?

”Kuituliittymien kysyntä on 
pistemäistä ja kysynnän luo-
minen vaatii aina paikallista 
aktiivisuutta, liittyjiä samalta 
alueelta tulee olla riittävästi,
että kuituliittymien rakenta-
minen kannattaa.”

NEUVONTA
OMAKOTILIITTO TARJOAA MAKSUTONTA 
NEUVONTAA OMAN KODIN JA ERITYISESTI 
OMAN ASUINALUEEN KUITURATKAISUJEN 
AVUKSI. NEUVONTAA ANTAA JUKKA LAINE 
NUMEROSTA 050 62901.

Miten alkuun? Keskustele asiasta 
naapureiden ja alueella asuvien 
tuttujesi kanssa. Kun riittävän 
moni (noin 5 sitoutunutta riittää) 
haluaa saada asian kuntoon, on 
neuvoja ja malleja jo käynnisty-
neistä hankkeista saatavilla!

Miten voisimme nopeuttaa nopeiden 
tietoliikenneyhteyksien kehittymistä 
Suomessa?

Omakotiliitto korostaa, että valtion, kuntien ja kaupun-
kien tulee ottaa aktiivinen rooli nopean kiinteän laaja-
kaistan kehittämisessä. Hyvällä suunnittelulla kaape-
lointi on edullista muun infran rakentamisen yhteydes-
sä. Valtion ja kuntien tulee puolestaan löytää mekanis-
mit avustaa rakennusaikaisen rahoituksen ja lainojen 
järjestämisessä. 

http://www.avoinkuitu.fi/


Rakennusten energiatodistusta koskevat lakiesitykset olivat 
lausunnolla loka-marraskuussa. 

Omakotiliitto vaatii, että esitykset laiksi rakennuksen ener-
giatodistuksesta (9 §) ja laiksi rakennusten energiatodistus-
tietojärjestelmästä (3 § ja 5 §) tulee hylätä ja palauttaa 
valmisteluun, koska mm. lausunnolle lähetetty materiaali 
oli puutteellinen. Lausuttavaksi ei lähetetty lainkaan ehdo-
tuksia ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen 
energiatodistuksesta ja rakennuksen energiatodistuksen 
toiseksi sivuksi.

Energiatodistuslakia ja -asetusta ei ole kehitetty kansalais-
ten, Eduskunnan, ympäristövaliokunnan eikä ministerin 
linjausten pohjalta: lausunnolla olleet esitysluonnokset 
eivät poista energiatodistuksen perimmäistä ongelmaa 
energiamuotokertoimista, eivät lisää todistuksen ymmär-
rettävyyttä eivätkä siten lisää lainkaan todistuksen hyväk-
syttävyyttä kansalaisten keskuudessa.

Suomen hallitusohjelmaan on kirjattu, että ”energiatehok-
kuusvaatimusten osalta energiatehokkuusdirektiivin mukai-
sessa sääntelyssä on hyödynnettävä kaikki direktiivin salli-
mat joustot ja poikkeusmahdollisuudet.”

Lausunnolla olleet esitysluonnokset ovat kirjauksen vastai-
sia, koska direktiiviä on Suomessa sovellettu tiukemmin 
kuin direktiivissä edellytetään. Esimerkiksi Saksassa ja Ruot-
sissa rakennuksen todellinen energian kulutus on hyväksyt-
ty ja käytetty menetelmä energialuokan määrittelyssä (vrt. 
Suomessa laskennallinen energiankulutus kerrotaan 
primäärienergiamuotokertoimella).

Energiatodistuksen hinta EU-valtiossa on alhaisimmillaan 
15 €, kun Suomessa kustannukset vaihtelevat 300-1000 €:n 
välillä. Energiatodistuslain 3 §:ään esitetty täydennys tulee 
vaatimaan energiatodistuksen myös yli 50 m2:n suuruisilta 
autotalleilta ja se lisäisi edelleen huomattavasti kotitalouk-
sien energiatodistuksen hankkimiskustannuksia.

Energiatodistus: Omakotiliitto vaatii luonnokset 
hylättäväksi ja palautettavaksi valmisteluun

Rakentamisen ”lähesnolla-
energiasääntely” on parhaillaan 
valmistelussa ja se tulee tuo-
maan muutoksia niin tasera-
jaan, primäärienergiamuoto-
kertoimien lukuarvoihin kuin 
energialuokan määrittelyynkin.

Omakotiliitto vaatii, että sää-
dösmuutokset tulee toteuttaa 
yhdessä ja samanaikaisesti
• energiatodistuksen

(lain ja asetuksen)
• rakennuksissa käytettävien 

energiamuotojen kertoimi-
en lukuarvojen (asetuksen)

• Energiatodistustieto-
järjestelmän (lain) sekä

• lähesnollaenergianormien
osalta.

Omakotiliiton  ympäristöministeriölle antama lausunto 
löytyy kokonaisuudessaan verkosta:  
http://www.omakotiliitto.fi/sites/default/files/tiedostot/la
usunnot/Lausunto-energiatodistuslain-muuttamisesta.pdf

http://www.omakotiliitto.fi/sites/default/files/tiedostot/lausunnot/Lausunto-energiatodistuslain-muuttamisesta.pdf


Ota avuksesi Kiinteistöjen vesijärjestelmien 
riskienhallinnan taulukot

Tutustu eKisa-palveluun

Lataa Kiinteistöjen vesijärjestelmien riskienhallinta täältä:
http://www.omakotiliitto.fi/hyvatietaa/Kiinteistojen-vesijarjestelmien-riskienhallinta

Vertaa sähkönkäyttöäsi muihin omakotiasujiin ja tunnista 
oletko Vihreä vaikuttaja, Punainen potentiaali, Sininen 
säästäjä vai Keltainen kuluttaja. Saat myös vinkkejä millä 
keinoilla voit parhaiten vaikuttaa sähkölaskusi suuruuteen. 
Siirry eKisa-palveluun tästä >>

Ilmastosopimus nostaa asumismenoja

Veden laadun heikkeneminen vesijärjestelmissä voi aiheuttaa terveyshaittaa tai epidemioita 
(esim. legionelloosi). Veden haju ja maku voivat heikentyä veden seisomisen tai esimerkiksi 
pesukoneesta tapahtuvan takaisinvirtauksen vuoksi. Asukkaiden oma aktiivisuus on paras ja 
halvin tapa ylläpitää kiinteistön käyttövarmuutta.

Viime vuonna pyysimme jäseniltä palautetta ja kommentteja kiinteistön vesijärjestelmien 
riskienkartoituslomakkeen viimeistelyyn, jota Vesi-Instituutti WANDER ja Satakunnan ammat-
tikorkeakoulu SAMK olivat tuottaneet yhteistyössä eri tahojen kanssa. Nyt valmistunut Kiin-
teistöjen vesijärjestelmien riskienhallinnan loppuraportti sisältää mm. riskienhallintatau-
lukot ja huoltotoimenpiteiden tarkistuslistan, joita voit käyttää ja liittää osaksi muita doku-
mentteja kuten kiinteistön huoltokirjaan. Taulukot ovat helppokäyttöinen työkalu vaarojen 
tunnistamiseksi sekä hallitsemiseksi, vähentämiseksi ja poistamiseksi. Sisältöä voi muokata 
omaan kiinteistöön sopivaksi.

Ilmastosopimuksen vaikutukset ihmisten arjessa näkyvät pian mm. kiinteistöjen lämmitys-
järjestelmien uusimisessa (erityisesti öljylämmitteisten talojen osalta). Omakotiliiton mie-
lestä nyt on tärkeää pitää huolta väliinputoajaryhmistä, kuten yksinelävistä eläkeläisistä, 
kuinka he selviävät kasvavista asumiskustannuksista ja energiainvestoinneista. 

Katso juttu: Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen 
MTV Uutisissa 14.12.2015

EU-tason energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet saavutetaan 
paremmin kannustimien avulla kuin sääntelemällä. Ohjaus-
keinojen tulee olla kannustavia ja kotitalouksille kustannus-
tehokkaita. Jokainen meistä haluaa puhdasta luontoa ja ym-
päristöä seuraavillekin sukupolville. On tärkeää, että kaikki 
valtiot sitoutuvat sopimukseen ja osallistuvat taakanjakoon. 
Nyt EU ja Suomi erityisesti ovat kantaneet tästä vastuuta.

http://www.omakotiliitto.fi/hyvatietaa/Kiinteistojen-vesijarjestelmien-riskienhallinta
https://www.ekisa.fi/cid/345
https://www.ekisa.fi/cid/345
https://www.ekisa.fi/cid/345
http://www.katsomo.fi/#!/jakso/33001017/uutislahetykset/542197/kymmenen-uutiset?toista&alkaen=0h09m37s


Jäsenetuja

RTV: 
Myymälöistä tuoteryhmästä 
riippuen 10‐35 % alennusta 
sekä kampanjatuotteistakin 
alennusta 5 %.

SMARTHOME BY EKE: 
Sähkö‐ ja automaatiosuunnit-
telu kaupan päälle kun tilaat  
kotiautomaatiojärjestelmän. 
Edun arvo jopa yli 1 500 €.

KOTIPUUTARHA–LEHTI
Uusille tilaajille vuositilaus 
puoleen hintaan ja nykyisille 
tilaajille 10 € alennus vuosi-
tilaushinnasta.

PKS PRIIMA –
SÄHKÖSOPIMUS
Kuukausimaksu vuoden 2015 
loppuun 0 €, sitten 1,76 €. 
Tuntipohjainen hinnoittelu, 
pörssisähkön Suomen alue-
hinnalla + toimitusmaksu 
0,293 snt/kWh.

NORDIC GREEN ENERGY –
SÄHKÖSOPIMUS
Yleissähkö 4,32 snt/kWh, 
kuukausimaksu 1,50 €, 
2 vuoden määräaikainen 
sopimus.

ST1
Omakotiliiton jäsenkortti on 
käyttövalmis St1:n käteisalen-
nuskortti. Alennus on asema-
kohtainen ja vaihtelee ajan-
kohdittain. Alennusta myös 
lämmitysöljystä numerosta 
0800 166 266, kun maksat 
tilauksen yhdessä erässä. 

SUOMEN KATTOCENTER
Orima-kattoturvatuotteet 
30 % alennuksella. Lisäksi 
KattoCenter tarjoaa ilmaisen 
kattotarkastuksen toimialu-
eellaan oleviin pientaloihin.

CRAMO FINLAND OY
10-50 % alennusta 
vuokrakoneista ja laitteista. 

Tallink Silja ja Club One tarjoavat Omakotiliiton jäsenille mahdollisuuden liittyä 
Club One -jäseneksi veloituksetta, suoraan kanta-asiakasohjelman keskimmäiselle 
Silver-tasolle. 

Silver-tason etuihin kuuluu mm. jopa 20 % perusalennus tietyistä normaali-
hintaisista tuotteista. Lisätiedot ohjelmasta ja kaikista kanta-asiakkuuden eduista
osoitteessa www.clubone.fi. 

Voit liittyä Club One -asiakkaaksi osoitteessa www.clubone.fi/erikoisliittyminen
Liittyminen tapahtuu Omakotiliiton sopimusetunumerolla 99399.

Matkojen hintatiedot ja varaukset: 
Puh. 0600 152 68, ma-pe 8-21, la 
9-18, su 10-18 (1,74 €/vastattu 
puhelu + aina pvm/mpm). 
www.clubone.fi 

Jos olet jo Bronze-tason asiakas, ilmoita Club One -
kanta-asiakasnumerosi, maininta jäsenyydestä ja 
sopimusetunumero sähköpostitse osoitteeseen 
erikoisliittymiset@tallinksilja.com, niin siirryt Silver-
tasolle. Huomioithan, että etu on henkilökohtainen 
ja kertaluonteinen. Silver-taso on voimassa 12 kk, 
lisätietoa tasomääritelmistä www.clubone.fi. 

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Uusi etu Tallink Siljalta: liity Club One -jäseneksi veloituksetta, 
suoraan Silver-tasolle.

RANTASIPI-KYLPYLÄHOTELLIT
Alennusta 12 % päivän 
hinnasta.

http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/rtv
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/eke
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/kotipuutarha
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/PKS
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/nordicgreenenergy
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/st1
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/kattocenter
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/cramo
http://www.clubone.fi/
http://www.clubone.fi/erikoisliittyminen
mailto:erikoisliittymiset@tallinksilja.com
http://www.clubone.fi/
http://www.omakotiliitto.fi/jasenetu/jasenetuja


Tykkää Omakotiliitosta! Seuraa Twitterissä!

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

HÄMEEN LAATUREMONTTI
Kattoremontin tilaajalle 
näppärä Kouru-Kaapo rännien 
puhdistin kaupan päälle.

RADONFIX SUOMI OY
Radonmittauspurkit hintaan 
33 €/prk (norm. 39€). Hinta 
sisältää mittauspurkin, val-
miiksi maksetun palautus-
kuoren purkeille laborato-
rioon palautusta varten ja 
sähköisen raportoinnin.

VESIVEK
Katon kuntotarkastus 199€
sis. alv. (norm. 299€). 
Huom. Tarjous voimassa 
vuoden 2015 loppuun asti.

INSINÖÖRITOIMISTO 
HENRIK HIMBERG
Kaikista palveluista (esim.  
asuntokaupan kuntotarkas-
tuksista) alennusta 9 %.

IF
Vakuutuksista alennusta. Jo 
yhdellä vakuutuksella etuja 
ja säästöä.

MUISTA MYÖS LAKI-, 
RAKENNUS- JA 
ENERGIANEUVONTA! 

KEVÄTMESSUT
2 pääsylippua 1 hinnalla 
(norm.hintaisesta sisäänpää-
systä). Samanaikaisesti siis 5 
messutapahtumaa: Oma 
Koti, OmaMökki, OmaPiha, 
Lähiruoka&luomu, Sisusta!BINJA –TIIVISTYSLISTAT

Tiivistyslistapaketti verkko-
kaupasta hintaan 34,00 € + 
rahti 12,00 € TAI 3 pkt 
100,00 € rahtivapaasti.

VIKING LINE
Jäsenhinnat Helsinki-Tukhol-
ma ja Helsinki-Tallinna ristei-
lyillä sekä Turun miniristeilyil-
lä, tarjouksia myös autopake-
teista.

RAMIRENT
Toimipisteistä voimassa 
olevan vuokrahinnaston 
hinnoista alennusta 25 %. 
Nettohintaisista (N) tuot-
teista alennus on 20 %. 

AINARAIKASKOTI
Ilmanvaihtokoneen suodat-
timet kotiin toimitettuna. 
Alennusta 10 % vuosisopi-
muksesta.

ALENNUSTA LAKITOIMIS-
TOJEN TOIMEKSIANTO-
PALKKIOISTA
Liiton yhteistyöasianajo- ja 
lakitoimistojen toimeksian-
topalkkioista alennusta -15 
%, kuitenkin enintään 300 €.

RANTASIPI-KYLPYLÄHOTELLIT
Alennusta 12 % päivän 
hinnasta.

https://www.facebook.com/Omakotiliitto
https://twitter.com/omakotiliitto
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/hameenlaaturemontti
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/radonfix
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/vesivek
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/himberg
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/if
http://www.omakotiliitto.fi/neuvonta
http://www.messukeskus.com/Sites4/Kevatmessut16/Sivut/default.aspx
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/binja
http://www.omakotiliitto.fi/jasenetu/jasenetuja/risteilyt
http://www.omakotiliitto.fi/jasenetu/jasenetuja/vuokralaitteet
http://www.omakotiliitto.fi/node/2729
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/lakimiespalvelut
http://www.omakotiliitto.fi/jasenetu/jasenetuja

