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Pyydä nyt ystäväsi jäseneksi, niin saatte 
molemmat lahjaksi 3 numeroa Kotipuutarha-
lehteä. Muistathan täyttää liittymistietoihin 
oman jäsennumerosi kenttään ”jäsenhankkija 
/suosittelija”. Lehti saapuu ilmestymisaikatau-
lun mukaan sen jälkeen kun ystäväsi on mak-
sanut jäsenmaksunsa. Toimi nopeasti, 
kampanja-aika 30.9.2015 asti. Lue lisää >

SYYSKUUN KAMPANJALAHJA:
Sinulle ja ystävällesi 3 numeroa 
Kotipuutarha-lehteä

http://www.omakotiliitto.fi/jasenhankkija


Kodin lämmityksen säätö kuntoon

Arjen kiireiden keskellä asukkaat eivät aina muista perehtyä lämmityslaitteidensa 
toimintaan. Vasta kun tulee ongelmia, aletaan ihmetellä, missä on vika ja mitä pitäisi 
tehdä. Usein pienet ongelmat voi ratkaista itse, kun tuntee lämmitysjärjestelmän ja sen 
säädön toiminnot.

Energiansäästön ja 
mukavuudenkin vuoksi on 
hyvä pitää huonelämpötila 
korkeintaan 21−22 asteessa.

Parikin astetta enemmän 
lisää energiankulutusta 10 %.

Yhden asteen lämpötilan 
alennus huonetiloissa säästää 
5 % lämmityslaskussa.

Automaattinen lämmönsäädin voi myös olla 
vanhentunut tai esimerkiksi moottori saattaa olla 
rikki. Tällöin on turvauduttava käsisäätöön, kun-
nes säädin on vaihdettu tai korjattu.

Jos sisälämpötila tuntuu liian kylmältä tai lämpi-
mältä, säätöjä voi tehdä automatiikasta huoli-
matta. Silloin on muistettava tarkistaa säädöt 
aina lämmityskauden alkaessa. 

Säätökäyrää kannattaa joka tapauksessa seurata 
aika ajoin. Asetusarvoja muuttaessa kannattaa 
merkata muutokset ylös huoltokirjaan, niin 
seuraavalla kerralla säätäminen on helpompaa. 
Säätökäyrän muutosten vaikutukset rakennuk-
seen ovat hitaita ja voi kestää muutaman päivän.

Nykyaikaisissa pientaloissa on automaattinen lämmönsäätö, johon ei kuitenkaan välttämättä 
tarvitse kajota edes vuodenajan vaihtuessa. Jos säätöautomatiikkaa ei ole, sellainen kannattaa 
hankkia. Mikäli on epävarma sen toiminnasta, kannattaa tutustua säätölaitteeseen ennen 
pakkasia. Silloin huomaa nopeasti, jos siihen tulee vikaa. 



Lämmityksen säätökäyrät

Lattialämmitys

Patterilämmitys

Yleisemmin säätökäyrän 
asettelussa muutetaan 
säätökäyrän jyrkkyyttä 
(kulmakerroin) ja/tai sen 
tasoa (suuntaissiirto).

Esimerkiksi, jos:
• kovilla pakkasilla 

huonelämpötilat ovat 
liian korkeat, valitaan 
loivempi säätökäyrä

• kovilla pakkasilla 
huonelämpötilat ovat 
liian matalat, valitaan 
vastaavasti jyrkempi 
säätökäyrä

• huonelämpötilat ovat 
tasaiset eri ulkolämpötil-
oilla, mutta liian korkeat, 
lasketaan käyrää suun-
taissiirron avulla. (Motiva)

Perehdy talosi lämmitysjär-
jestelmän säätöön ja vertaa 
kulutusta edelliseen vuo-
teen säännöllisesti. Sähkön 
ja kaukolämmön osalta 
kulutustiedot löydät ener-
giayhtiösi verkkopalvelusta

Lähde: www.toukotalkoot.info

Lisää huolto-ohjeita löydät Omakotiliiton huoltokirjasta. 
Huoltokirja on jäsenille maksuton palvelu.

Hyvin tehty huoltokirja on kiinteistökaupan yhteydessä 
usean tuhannen euron arvoinen.



Kaukolämpö: tee nämä toimet 
lämmityskauden alussa ja lopussa

• Varmista oikeat säätöarvot.
• Tarkista säätölaitteen kellot kesä- ja talviaikojen vaihtuessa.
• Tarkista lämmitysverkon paine lämmityskauden alkaessa.
• Tarkista lämpimän käyttöveden lämpötila.

Sähkölämmitys: patterit kunnossa?

Ennen kuin sähkölämmitys otetaan syksyllä käyttöön, on hyvä varmistaa, että patterit 
toimivat. Termostaatin tulisi reagoida lämpötilan muutoksiin, kuten puiden polttamiseen 
takassa. Termostaatissa voi olla vikaa, jos se näyttää selvästi eri lukemaa kuin huoneläm-
pömittari. Kaikkien pattereiden tulisi toimia samalla tavoin. Energiansäästön ja mukavuu-
denkin vuoksi on hyvä pitää huonelämpötila korkeintaan 21−22 asteessa. Parikin astetta 
enemmän lisää energiankulutusta 10 prosenttia.

Jos lämpö jakaantuu huoneistossa epätasaisesti eivätkä patterien termostaatit toimi 
kunnolla, lämpöä ei kannata tuulettaa asunnosta ulos. Se on kirjaimellisesti energian 
hukkaa.

Muistilista vesikiertoisille lämmitysjärjestelmille
(sähkö-, öljy-, puukattila- ja kaukolämpö)

• Ilmaa patterit. Tarkista termostaattien toiminta.
• Kokeile, riittääkö kiertovesipumpussa pienin nopeus. Nosta nopeutta vain, jos 

tarpeen, esimerkiksi kovalla pakkasella. Jos lämmitysverkoston paluuveden lämpötila 
on liian korkea, alenna nopeutta.

• Säädä lämmitysverkoston menoveden lämpötilaa ulkolämpötilan mukaisesti: mitä 
kylmempi ulkona on, sitä lämpimämpää vettä pattereille tai lattialämmitykseen 
ajetaan. Säädä säätökäyrä alkuun perusasetuksille ja korjaa sitä tarpeen mukaan. 
Liian kuuma menovesi lämmitysverkostoon hukkaa energiaa. 

Energiateollisuuden tuottamilla videoilla kuvataan 
yksinkertaisesti ja selkeästi, miten omakotiasukas voi 
tarkistaa kaukolämpölaitteiden kunnon ja miten yleisimmät 
ongelmat huoneiden lämpötiloissa voidaan korjata 
säätökäyrien uudelleen asettelulla.
Katso videot: 
http://www.omakotiliitto.fi/hyvatietaa/kaukolampolaitteet

Lähteet: www.lammitysenergia.fi, www.oljylammitys.fi, www.toukotalkoot.info, 
http://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/nain_saastat_energiaa/lammonsaasto

http://www.omakotiliitto.fi/hyvatietaa/kaukolampolaitteet
http://www.omakotiliitto.fi/hyvatietaa/kaukolampolaitteet
http://www.omakotiliitto.fi/hyvatietaa/kaukolampolaitteet
http://www.lammitysenergia.fi/
http://www.oljylammitys.fi/
http://www.toukotalkoot.info/
http://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/nain_saastat_energiaa/lammonsaasto


Ilmalämpöpumpun tehokas käyttö

1. Lämpötila
Aseta ilmalämpöpumpun lämpötila muun 
asunnon huonelämpötilaa korkeammaksi, 
niin varmistat, että ilmalämpöpumppusi on 
tehokäytössä. Sopivaa asetusarvoa voi 
hakea sammuttamalla kaikki sähköpatterit 
pikkupakkasella, jolloin ilmalämpöpumpulla 
pitäisi vielä saada mahdollisimman suuri 
osuus asunnosta riittävän lämpimäksi.

2. Ilmalämpöpumpun paikka
Kun asennat ilmalämpöpumppua, mieti sen 
sijoitus siltä kannalta, että laite on tilassa 
jossa lämpötila saa nousta ja että laite on 
sijoitettu kauas makuuhuoneista (jotka 
halutaan pitää viileinä ja hiljaisina). Sijoita 
ulkoyksikkö riittävän korkealle, ettei jäitä 
tarvitse poistaa talvella. Tarkkaile jään- ja 
kosteudenmuodostusta: jos laitteesta ei 
tipu kondenssivettä, on se turhan panttina. 
Huolehdi talon rakenteiden suojaamisesta 
kondenssivesiltä.

3. Puhallusteho
Älä turhaan rajoita ilmalämpöpumpun 
puhallustehoa. Jos puhallus on häiritsevää, 
voi automaattipyyhkäisyn sijaan koettaa 
hakea sellaista kiinteää puhalluskulmaa, 
jossa puhallus ei häiritse. Seinä tai takka 
saattaa häiritä laitteen puhallustehoauto-
matiikkaa. Jos ilmalämpöpumppu laskee 
puhalluksen tehoa vaikka muualla asunnos-
sa on vielä kylmää, kannattaa puhallusteho 
asettaa manuaaliasentoon ja mahdollisim-
man suureksi. Huomioi myös, että puhallus 
auttaa myös levittämään takan lämpöä 
asuintiloihin.

4. Lämmön siirtyminen asunnossa
Pidä asunnon sisäisiä ovia auki, niin että 
lämpö pääsee leviämään.

5. Vältä turhaa jäähdyttämistä
Kesällä on parempi sammuttaa ilmaläm-
pöpumppu ja kytkeä se tarpeen mukaan 
jäähdytystoiminnolle kuin pitää se 
jatkuvasti jäähdytys- tai automaattitilassa.

6. Huomioi myös
- Likaantuneet suodattimet laskevat laitteen 
suorituskykyä. Sisäyksikön karkeasuodatin 
tulee imuroida tai vaihtaa puolen vuoden 
välein valmistajan ohjeen mukaisesti. Myös 
ulkoyksikön puhtaudesta täytyy huolehtia 
säännöllisesti.
- Älä käytä ilmalämpöpumppua kovilla 
pakkasilla. Lämpöpumpun lämpökerroin 
laskee nopeasti ulkolämpötilan laskiessa, ja 
laitteesta riippuen noin -15...-20°C:tta 
kylmemmässä lämpöpumppua ei kannata 
käynnistää laisinkaan.

Lähde: Energiansäästökilpailu/Kim Åström. Kuvat: 
Toshiba (Toshiba Arctic) 

Näillä vinkeillä ilmalämpöpumpun tehok-
kaaseen käyttöön saat aikaan merkittäviä 
säästöjä. Kirjaudu sähköyhtiösi sähkön 
seurantapalveluihin, niin voit tarkastella 
aktiivisesti ilmalämpöpumpun vaikutusta 
sähkön kulutukseesi.

Tarkista ilmalämpöpumpun suodattimien 
puhtaus. Vaihda tai puhdista suodattimet 
laitevalmistajan ohjeita noudattaen. 
Suodattimet voit puhdistaa varovasti 
imuroimalla imurin harjasuuttimella. 



Öljylämmittäjän oma tietosivusto

oljylammitys.fi

Öljyalan Palvelukeskuksen neuvontasivusto 
www.oljylammitys.fi neuvoo öljylämmittäjiä 
energiatehokkuuteen. Sivuilla on myös käytän-
nöllisiä vastauksia öljylämmitysjärjestelmän 
arkipäivän asioihin. 

Sivusto tarjoaa tietoa, joka auttaa öljylämmittäjiä 
pitämään talonsa energiatehokkaassa kunnossa 
ja säästämään näin energiaa ja euroja.

Sivuilta löytyy vinkkejä sekä kiinteistön että 
öljylämmitysjärjestelmän kunnossapitoon ja 
saneeraukseen. Öljylämmityksen rinnalle 
kannattaa usein ottaa käyttöön uusiutuvaa 
energiaa kuten aurinkolämpöä, ja myös tähän 
liittyvää tietoa on sivustolla tarjolla.

Sivusto on suunnattu ennen kaikkea 
öljylämmittäjille, ei niinkään ammattilaisille.

• Huollettu öljylämmityslaitteisto palvelee energiatehokkaasti. Tämä on hyvä pitää 
mielessä, kun haluaa säästää ensi talven lämmityskustannuksissa. 

• Öljypoltin tulee huoltaa joko 2 vuoden välein tai 5 000 öljylitran kulutuksen jälkeen 
riippuen siitä, kumpi rajapyykki saavutetaan ensiksi. Kattila puhdistetaan kerran 
vuodessa; vanha kattila useammin. Savuhormi on nuohottava kerran vuodessa.

• Kattila- ja poltinhuollot tuovat aina hintansa takaisin energiansäästönä ja laitteiden 
pidentyneenä käyttöikänä.

• Kun lämmityslaitteiston huollon aika on, voi ottaa yhteyden joko ennestään tuttuun 
huoltoliikkeeseen tai katsoa alan ammattilaisten yhteystietoja keskitetysti 
esimerkiksi Lämmitysenergia Yhdistyksen sivuilta.

Öljylämmitys soveltuu hyvin uusiutuvien 
energiamuotojen kumppaniksi. Öljyläm-
mityksen rinnalle voi valita erilaisia rin-
nakkaislämmityksiä. Mikä niistä sopisi 
parhaiten sinun taloosi? Tietoa saa nyt 
uudesta esitteestä osoitteesta 
oljylammitys.fi 

Lähde: Öljyalan Palvelukeskus

http://oljylammitys.fi/
http://www.lammitysenergia.fi/
http://oljylammitys.fi/


Tehokkaasti puulla

• Kun käytät lämpöä ja lämmintä vettä järkevästi, vai-
kutat merkittävästi lämmön tarpeeseen ja sitä kautta 
pilkkeen kulutukseen.

• Käytä kuivaa polttoainetta. Säästöä syntyy silloin 10–
20 prosenttia verrattuna kostean polttoaineen käyt-
töön.

• Varmista palamisilman saanti. Ilman tuloaukko kattil-
ahuoneeseen on oltava noin kaksinkertainen hormin 
pinta-alaan nähden. Noudata kattilan valmistajan 
ohjeita ilman säätämisestä.

• Pidä huolta kattilastasi, ettet päästä lämpöä hara-
koille. Yhden millimetrin paksuinen nokikerros läm-
mönvaihtopinnoilla huonontaa lämmönsiirtoa noin 
viisi prosenttia ja lisää polttoaineen kulutusta 2–3 kg 
lämmityskertaa kohti.

• Kattilan likaantumisen voi nähdä savukaasun lämpö-
tilaa seuraamalla.

• Kiinteistön omistaja vastaa nuohouksesta. Nuohooja 
tilataan savuhormin puhdistukseen kerran vuodessa.

• Hanki hyvin eristetty, energiatehokas vesivaraaja. Se 
parantaa merkittävästi lämmön tuottamisen hyöty-
suhdetta.

• Eristä kattila ja varaajan latausputket hyvin.
• Lämmönjakojärjestelmän automaattinen säätövent-

tiili (suntti), joka säätää menoveden lämpötilaa, mak-
saa nopeasti itsensä takaisin käsisäätöiseen venttiiliin 
verrattuna.

• Kattilan vaihdon kannattavuuteen vaikuttaa muun 
muassa kattilatyyppi ja kattilan ikä.

• Aurinkolämpöjärjestelmä tehostaa pilkekattilan läm-
mön tuotantoa ja vähentää työn tarvetta erityisesti 
kesällä.

Puu on asumisen energian-
kulutuksessa kolmanneksi 
suosituin lämmitysenergian 
lähde Suomessa (23 % v. 
2013, Tilastokeskus). 

Puulämmitys on yleinen 
maamme omakotitaloissa, 
erityisesti täydentävänä 
lämmitysmuotona. Suomen 
1,1 miljoonasta pientalosta 
262.000 lämpenee puulla.

Useassa maamme yli 
500.000 vapaa-ajan asun-
nosta puun poltto on myös 
ainoa lämmitysmuoto.

Uusimmassa Omakotilehdessä on 
lisää asiaa puulla lämmittämisestä!

Pilkkeet eli klapit ovat uusiutuvaa energiaa. Oikein käytettynä niiden hyödyntäminen on 
taloudellista ja ympäristöä säästävää. Suuri osa suomalaisista tuottaa käyttämänsä pilkkeen 
itse, jolloin lämmittäminen on erittäin edullista. Säästöä saa vielä enemmän, jos lämmittää 
oikein ja energiatehokkaasti. Samalla ympäristöön pääsee vähemmän pienhiukkasia ja puun 
polton vaikutukset lähiympäristön ilman laatuun vähenevät.



Sytyttäminen
• Tuo puut sisälle paria päivää ennen 

polttamista kuivamaan.
• Tyhjennä tuhka-astia esim. kannel-

liseen peltiseen astiaan syttymis-
vaaran estämiseksi. 

• Lado puut vaakatasoon halkojen 
tuohipuoli alaspäin.

• Jätä pesään vähintään kolmasosa 
tyhjää tilaa.

• Käytä sytyttämiseen pieniä puita. 
Toiseen pesälliseen voit jo käyttää 
isompia halkoja.

• Sytytä tuli päältä, niin vältät turhan 
savun muodostumista.

• Varmista ilman saanti sytytyksen ja 
polton aikana. Säädä koneellinen 
ilmanvaihto optimaaliseksi lämmitys-
ajaksi käyttäen takkakytkintä tai 
manuaalisesti. Huomioi myös liesi-
tuulettimen vaikutus ilmanvaihtoon 
lämmityksen aikana.

Tutustu Pilkekattilalämmittäjän 
energiansäästöoppaaseen

Oppaasta löydät tietoa pilkkeen energiatehokkuuteen 
vaikuttavista asioista, kattilan huollosta ja sekä tietoa 
eri kattilatyyppien energiatehokkuudesta.

Opas auttaa lämmittäjää säästämään pilkettä sekä 
vähentämään lämmityksestä syntyviä haitallisia 
päästöjä. Opas on osa rakennusten energiatehok-
kuusdirektiiviin liittyvää biokattiloiden neuvonta-
menettelyä.

Löydät oppaan täältä: 
http://www.omakotiliitto.fi/hyvatietaa/pilkekattila

Polta kuivaa puuta – säästät!

Puun polton tehokkuuteen ja päästöihin voi 
lämmittäjä itse vaikuttaa merkittävästi.

Polttopuut säilötään kesällä ulkona, talvella 
mahdollisuuksien mukaan sisällä liiterissä. Puut 
varastoidaan ilmavasti irti maasta. Kuivatettavat 
puut peitetään päältä, ei sivuilta. Puita ei tulisi 
myöskään varastoida seinää vasten tai talon 
muissa rakenteissa, koska puut voivat siirtää 
kosteutta ja ne myös tuovat lisää palokuormaa 
tulipalo-tilanteessa.

Keväällä kaadettu puu kuivuu nopeammin ja on 
oikein kuivatettuna käytettävissä seuraavana 
talvena, jos puut on kaadettu syksyllä, tulee niitä 
kuivattaa seuraavan kesän yli.

Tulisijassa poltettavan puun sopiva kosteus-
prosentti on 15-20 %. Puu kosteuden ollessa 40 
%, tarvitset sitä 30 % enemmän kuin puuta, jonka 
kosteus on 25 %. (Lähde VTT)

Puut kannattaa sytyttää päältä, jolloin palaminen on puhdasta ja 
puista saa irti parhaan mahdollisen lämmön. Katso Motivan 
energia-asiantuntijan vinkit puun pienpolttoon.

Lähteet: Motiva, Kutteri-ohjelma

http://www.omakotiliitto.fi/hyvatietaa/pilkekattila
http://www.omakotiliitto.fi/hyvatietaa/poltapuutaoikein


Häkävaroittimien 
toimintavarmuudessa puutteita

Takaisinvedot ja myyntikieltoa tarkoit-
tavat markkinoilta poistot koskevat 
seuraavia tuotemalleja: Alarm VST-
C588H, Fireman SFT-101, Fireman
SFT-111-LCD, Palomies JB-CO4 / SY-
CO4, FireAngel CO-9D.

Lisätietoa ja kuvia puutteellisista 
häkävaroittimista löytyy Tukesin 
sivuilta www.tukes.fi. 

Kuva: Tukes

Hiilimonoksidi (CO) eli häkä on hajuton, 
mauton, väritön ja myrkyllinen kaasu, 
jota ei voi ihmisen aistein havaita.
Häkää syntyy epätäydellisen palamisen 
tuloksena, kun poltetaan esim. bensiiniä, 
öljyä, puuta tai nestekaasua tai kun tuli-
sijojen savupellit suljetaan liian aikaisin.

Häkävaroitin ei ole asunnoissa 
pakollinen palovaroittimen tapaan, 
mutta häkävaroittimen asentaminen on 
suositeltavaa huonetiloihin, joissa 
sijaitsee polttoainetoiminen laite kuten 
takka, uuni, leivinuuni tai 
kaasujääkaappi. 

Häkävaroittimet ovat sähkökemiallisen 
anturinsa ikääntymisen takia lyhytikäi-
siä, tyypillisesti vain noin viisi vuotta 
valmistuksesta. Anturin toimintakuntoi-
suutta kuluttaja ei voi itse testata. 

Viiden eri häkävaroitinmallin toimintavar-
muudessa on löytynyt vakavia puutteita, 
tiedottaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
(Tukes). Suurin osa testatuista häkävaroit-
timista osoittautui testeissä toimimatto-
miksi tai ne eivät palautuneet toiminta-
kuntoisiksi korkeasta häkäpitoisuudesta.

Tukes on vaatinut maahantuojia, valmistajia 
ja jakelijoita keräämään jo ostetut tuotteet 
pois kuluttajilta ja poistamaan tuotteet 
myynnistä. Tukes kehottaa, että kuluttajat 
lopettavat testeissä toimimattomiksi 
todettujen häkävaroitinmallien käytön ja 
palauttavat tuotteet takaisin kauppaan.

Vuosittain ihmisiä kuolee häkämyrkytykseen 
uunien ja lämmityslaitteiden virheellisen 
käytön tai niiden vikojen vuoksi.

http://www.tukes.fi/


VERISURE:
Maksuton kodinturvakartoi-
tus ja 200 € alennus Verisu-
ren suosituimmasta hälytys-
järjestelmästä, mikäli koti-
käynnillä päädytään oman 
kodin ja perheen suojauk-
seen. Huom, tarjous 
voimassa 30.9.2015 asti.

Tykkää Omakotiliitosta! Seuraa Twitterissä!

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

Jäsenetuja
Muista hyödyntää yhteistyökumppaneidemme etuja. 
Alla niistä muutamia. Kaikki jäsenedut ja palvelut 
löydät täältä: http://www.omakotiliitto.fi/jasenetu

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 € alennuksen 
vuositilaushinnasta.

HÄMEEN LAATUREMONTTI: 
Kattoremontin tilaajalle 
sadevesijärjestelmät 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.

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 4,41 snt/kWh, 
kuukausimaksu 1,95 €, 
2 vuoden määräaikainen 
sopimus.

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

INSINÖÖRITOIMISTO 
HENRIK HIMBERG: 
Asuntokaupan kuntotarkas-
tuksista alennusta 9 %.IF: 

Vakuutuksista alennusta. Jo 
yhdellä vakuutuksella etuja 
ja säästöä. MUISTA MYÖS LAKI-, 

RAKENNUS- JA 
ENERGIANEUVONTA! 
Lisäksi jäsenkortilla liiton 
yhteistyöasianajo- ja lakitoi-
mistojen toimeksiantopalk-
kioista alennusta 15 %
(kuitenkin enintään 300 
euroa.)

https://www.facebook.com/Omakotiliitto
https://twitter.com/omakotiliitto
http://www.omakotiliitto.fi/jasenetu
http://www.omakotiliitto.fi/neuvonta
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/lakimiespalvelut

