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Kansalaisia ja kotitalouksia on kuultu –

Ympäristöministeriö ehdottaa
jätevesisääntelyn kohtuullistamista
Ympäristöministeriö ehdottaa lievennyksiä haja-asutuksen jätevesien käsittelyä
koskevaan sääntelyyn ja pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi
ympäristönsuojelulain muuttamisesta 18.5.2016 mennessä.

OMAKOTILIITON JA KANSALAISTEN TYÖ ON TUOTTAMASSA TULOSTA. 
OMAKOTILIITON MIELESTÄ JÄTEVESISÄÄNTELY ON NYT MENOSSA OIKEAAN SUUNTAAN, KUN 
SÄÄNTELYÄ ESITETÄÄN KOHTUULLISTETTAVAKSI JA YKSINKERTAISTETTAVAKSI:

1. Vesistöjen äärellä
a) Siirtymäaikaa pidennetään 30.10.2019 saakka (Ympäristöministeriö on esityksessään 

huomioinut kotitalouksien hankalan taloustilanteen, Omakotiliiton esityksestä).
b) Luvan viiden vuoden poikkeamiseen voi saada helpommin. Lakiesityksen pykälä on muutettu 

Omakotiliiton esityksestä: poikkeaman voi saada joko vähäisen kulutuksen tai kohtuuttomien 
vaatimusten takia (aikaisemmin molempien ehtojen piti toteutua, nyt poikkeamiseen riittää yksi 
ehto).

2. Muilla alueilla (kuivan maan kiinteistöt) kansalainen tai kotitalous päättää milloin remontti tehdään.
a) Rakennetaan vesikäymälä tai tehdään vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja 

muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan; taikka
b) Tehdään uuden rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä 

korjaus- ja muutostyö.

OMAKOTILIITTO PITÄÄ TÄRKEÄNÄ, ETTÄ INVESTOINTIEN HINTATASON TULEE OLLA KOHTUULLINEN
JA SEN TULEE PIKEMMINKIN LASKEA NYKYISESTÄ TASOSTA.

Lakiehdotuksen mukaan kuivan maan kiinteistöjen jätevesijärjestelmä tulisi kunnostaa tiettyjen
remonttien yhteydessä. Jätevesiremontin ajankohta määräytyisi näissä tilanteissa kiinteistökohtaisesti. 
Kuivan maan kiinteistöksi katsotaan jatkossa kiinteistö, joka sijaitsee yli 100 metrin päässä rannasta, ellei 
kunta ole omissa määräyksissään määritellyt ranta-aluetta suuremmaksi. Kunnan ympäristönsuojelu-
määräykset ovat aina etusijalla myös puhdistustason ja aikataulun osalta, laki määrää vain minimin.

Määräaikaan (31.10.2019) sidottu olisi ainoastaan vesistön läheisyydessä tai pohjavesialueella olevan 
kiinteistön jätevesijärjestelmän kunnostus. Kunnan viranomainen voisi myöntää poikkeuksen, jos 
jätevesien määrä on vähäinen tai kustannukset muodostuisivat kohtuuttomiksi.

Omakotiliitto 
toivoo 

jäsenistöltä 
palautetta!

Omakotiliitto on pitkään vaatinut jätevesisään-
telyä kohtuullisemmaksi ja siirtymäaikaa riittävästi, 
jotta voidaan varmistaa lainsäädännön toteutu-
minen kiinteistönomistajille oikeudenmukaisella 
tavalla. Tämän lisäksi Omakotiliitto on peräänkuu-
luttanut riittävästi resursseja puolueettomaan ja 
intressivapaaseen neuvontaan. 

Omakotiliitto toivoo jäsenistöltä palautetta 
lausunnolle lähteneestä lakiehdotuksesta.

Ympäristöministeriön tiedote 27.4.2016 ja 
lausuntopyyntö löytyvät YM:n verkkosivuilta. Lue 
lisää…

http://areena.yle.fi/1-3066959#autoplay=true
http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Ymparistoministerion_ehdotus_jatevesisaa(38776)
http://areena.yle.fi/1-3066959#autoplay=true
http://areena.yle.fi/1-3066959#autoplay=true


Aurinkosähköjärjestelmä 
pähkinänkuoressa

Aurinkosähköjärjestelmän asentaminen, vähintäänkin sähkötyöt, vaativat aina ammattilaisen. 
Tarkista, minkälainen lupamenettely tarvitaan. Määräykset vaihtelevat kuntakohtaisesti. Kun 
suunnittelet aurinkosähköjärjestelmää, ole hyvissä ajoin yhteydessä sähköverkkoyhtiöön. 
Ylimääräisen sähkön myynti kanta-/jakeluverkkoon käytettäväksi edellyttää sopimuksen.

Aurinkosähköjärjestelmä koostuu

seuraavista osista

Aurinkopaneelit

Asennusteline paneeleille

Invertteri (vaihtosuuntaaja)

Kaapelointi panelistolta invertterille

Erotuskytkin (turvakytkin)

Kaapelointi sähkökeskukseen

Asennuksen pientarvikkeet

Invertterin eli vaihtosuuntaajan avulla 
muunnetaan aurinkopaneeleista saatava 
tasasähkö vaihtosähköksi ja hyödynnetään 
vaihtosähköä käyttävissä laitteissa, kuten 
kodinkoneissa tai lämminvesivaraajassa 
(yleistä sähköverkkoon liitetyissä kohteissa).

Sähköttömissä vapaa-ajan asunnoissa 
aurinkosähkö voidaan hyödyntää suoraan 
tasasähkönä kodin laitteisiin ja varastoida yli 
jäävä osuus akkuihin.

Mitä eroa on sähköverkkoon kytketyssä 
järjestelmässä ja mökkijärjestelmässä?

Sähköttömään mökkiin soveltuvat aurinko-
sähköjärjestelmät, joissa energiaa varastoi-
daan akkuihin ja käytetään tarpeen mukaan. 
Verkkoonkytketty aurinkosähköjärjestemä
soveltuu hyvin kiinteistöihin, joissa on sähkö. 
Järjestelmässä ei ole akkuja (yleensä) ja sähkö 
käytetään samalla kun se tuotetaan. Mikäli 
sähkön kulutusta ei ole, menee tuotettu säh-
kö automaattisesti sähkölaitoksen verkkoon.

(Lähde: Naps Solar Systems Oy)

Aurinkoenergia voidaan hyödyntää myös 
suoraan lämmitykseen. Lämmöntalteenotossa 
käytetään aurinkokeräimiä tai tyhjöputkikeräi-
miä. Yleisin tekninen ratkaisu on nestekiertoinen 
keräin, jossa pumpun avulla kierrätetään vesi-
glykoli -seosta. 

Motiva avaa uudet aurinkolämpösivut kevään 
2016 aikana. Sivusto tarjoaa perustiedot 
aurinkolämmöstä: • perusteet • järjestelmät • 
hankinta ja asennus • säädökset • käyttökoke-
muksia • termit • kysyttyä • lisätietoja

www.motiva.fi/aurinkolampo

http://www.motiva.fi/aurinkolampo


Uusi palvelu, tutustu aurinkoenergian 
hyödyntämiseen omassa talossasi maksutta!

Sunenergia.fi-palvelussa voit tarkastella miten tehokkaasti aurinkopaneelit toimisivat oman kiinteis-
tösi katolla. Palvelu tunnistaa ilmansuunnat, rakennuksen katon kaltevuuden ja muodon sekä lähellä 
olevat varjostukset. Laskennan edetessä näet ehdotuksen parhaan mahdollisen hyötysuhteen 
järjestelmästä. Voit käyttää edullista raporttia hyödyksesi pyytäessäsi tarjouksia aurinkosähköjärjes-
telmästä omaan kotiisi. Palvelua voi käyttää maksutta, raportin saat lunastettua itsellesi jäsenhintaan. 

Palvelusta löydät tietoa aurinkosähköjärjestelmän sopivuudesta omaan taloosi. Voit muokata 
muuttujia ja lopputuloksena saat kustannuslaskelman ehdotetusta järjestelmästä. 

• Aloita palvelun käyttö kirjoittamalla osoitteesi Palvelu olettaa järjestelmän 
käyttöiän olevan 30 vuotta, 

jona aikana invertteri
uusitaan kerran.

JÄSENETUNA VAIN OMAKOTILIITON JÄSENILLE: RAPORTTI PUOLEEN HINTAAN!

Sun Energia tuntee kattosi. Olemme puolueeton ja luotettava toimija. Tiedämme kuinka paljon kattosi 
vastaanottaa auringonsäteitä, millaisia varjoja sen pinnalle lankeaa ja kuinka kaltevaksi katto on 
rakennettu. Sun Energian netissä toimiva palvelu auttaa hankkimaan tismalleen oikean määrän 
paneeleita katollesi, jotta säästäisit energiaa, rahaa ja luontoa. Palvelun käyttö on maksutonta. 

Palvelusta voi tulostaa tai tallentaa omasta kodistaan maksullisen yksisivuisen raportin mm. 
aurinkosähköinvestoinnin kannattavuudesta, paneelien sijoituspaikasta, lukumääristä ja järjestelmän 
tehosta. Omakotiliiton jäsenistölle tarjoamme raportin -50 % kuponkikoodilla MVNDDW2.
Raportin hinta pientaloille alk. ovh. 4,99 €. www.sunenergia.com

HYÖDYNNÄ ETUSI, KÄYTÄ KOODIA MVNDDW2! 

http://www.sunenergia.com/


Kysyimme aurinkosähköstä
Sun Energian Antti Rousilta
Minkälaisissa olosuhteissa aurinkosähköjärjestelmän asentaminen ei ole järkevää?

Aurinkoenergian tuottaminen ei ole järkevää, mikäli kattopinnat ovat kovin varjostuneita tai 
aurinkoenergian kannalta epäedullisesti suunnattuja. Kattolappeen osoittaessa likimain 
etelään saadaan paneeleista paras tuotto. Suuntaus ei ole Suomessa kuitenkaan kovin 
tarkkaa auringon hajasäteilyn suuren osuuden johdosta. Katon suuntauksen ollessa +- 30 
astetta etelästä, pysyy tuotto silti n. 5 % maksimista.

Sun Energia –palvelussa tehdyssä esimerkkilaskelmassa 175 m2:n omakotitalon osalta palvelu 
ehdottaa 5,6 kW:n järjestelmän käyttöönottoa. Mitä merkitsee, jos rakennetaan esimerkiksi 
kustannussyistä pienitehoisempi ratkaisu?

Tällöin saadaan varmuudella käytettyä yhä suurempi osuus itse tuotetusta aurinkosähköstä 
ja investoinnin kannattavuus pysyy hyvänä. Katolle kannattaa mitoittaa sen kokoinen 
järjestelmä, että omasta sähkönkulutuksesta katetaan omalla aurinkosähkön tuotannolla 
mahdollisimman suuri osa samalla kuitenkin pitäen kesänaikaisen ylituotannon osuus 
mahdollisimman pienenä. Ylituotannon voi myydä sähköyhtiölle, mutta siitä maksettava 
korvaus on niin pieni, että mahdollisimman suuri osuus itse tuotetusta sähköstä kannattaa 
käyttää omalla kiinteistöllä.

Mistä osatekijöistä sunenergia.fi-palvelussa esitetty erinomaisin vaihtoehto muodostuu?
Laskelmamme suositus koostuu kunkin katon yksilöllisistä neliömetri- ja tuntikohtaisista 
aurinkoenergiatiedoista, rakennuksen sähkön tyyppikulutusprofiilista, sähköyhtiölle 
maksetusta sähkön hinnasta sekä myydystä sähköstä saadusta korvauksesta laskettuna koko 
aurinkosähköjärjestelmän elinkaarelle. Kaikki kustannukset ja säästöt on diskontattu 
nykyarvoon.

Mille alueelle palvelu on saatavilla ja millä aikataululla muualta Suomea pääsee hyödyntämään 
sunenergia.fi –palvelua?

Verkkopalvelumme kattaa nyt 2,15 miljoonaa rakennusta Tampereen pohjoispuolelta 
etelään. Lisäämme loput Suomen kolmesta miljoonasta rakennuksesta palveluumme syksyyn 
2016 mennessä. Ilmoitamme kotisivullamme, milloin palvelumme tulee sisältämään minkäkin 
kaupungin ja alueen.

Sun Energian uudella maksutto-
malla palvelulla testaat miten 
aurinko paistaa katollesi ja 
lasket paljonko säästäisit sähkö-
laskussa, jos tuottaisit osan 
käyttämästäsi sähköstä itse!

www.sunenergia.com

http://www.sunenergia.com/


omakotitalojen ja taloyhtiöiden 
homekorjaustöiden tilaajille 

Oppaasta löytyy käytännönläheisiä ohjeita, esimerkkejä ja valmiita 
lomakemalleja, jotka auttavat tilaajaa ymmärtämään korjausproses-
siin liittyvää tutkimusta, suunnittelua, sopimusasioita ja toteutuksen 
läpivientiä. 

Oppaiden sisällöstä vastanneet rakennusterveysasiantuntijat Heidi-
Johanna Jokelainen ja Piritta Salmi FCG Oy:stä kertovat, että 
homekorjaustyöt aloitetaan usein ilman kirjallisia sopimuksia tai 
puutteellisilla suunnitelmilla sekä tiedoilla kiinteistön kunnosta ja 
vaurion aiheuttajasta. 

– Tällöin on suuri riski korjauksen epäonnistumiseen ja ongelmien 
uusiutumiseen. Tilaajan on olennaista tietää, miten hanke etenee, 
kuinka vastuut jakautuvat ja kuka asiantuntija on pätevä 
suorittamaan hankkeen eri vaiheita, Jokelainen huomauttaa. 

Omakotitalon sekä Taloyhtiön kosteus- tai homevaurion korjaut-
taminen -oppaat on toteutettu rakennusterveysasiantuntija-
koulutuksen lopputyönä ja yhteistyössä talkoiden kanssa.

Omakotitalon omistajan opas:
Kosteus- tai homevaurion 

korjauttaminen 
http://www.hometalkoot.fi

file/15865.pdf

Opas kiinteistö- ja taloyhtiöille: 
Taloyhtiön opas homevaurion 

korjaamiseen 
http://www.hometalkoot.fi/

file/15864.pdf

Valtaosa maamme omakotitaloista ja rivitaloista on peruskorjaus-
iässä. Monelle korjaushankkeen tilaajana toimiminen on uutta ja 
lisähaastetta hankkeen läpivientiin tuovat ikääntyneissä 
rakennuksissa tyypilliset kosteus- tai homevauriot. Uudet oppaat 
antavat käytännön ohjeita korjaushankkeeseen ryhtyvälle.

– Vastuu korjaustyön onnistumisesta on rakennuksen omistajalla 
tai taloyhtiön hallituksella, joka solmii hankkeeseen liittyvät 
tutkimus-, korjaussuunnittelu-, valvonta- ja urakkasopimukset sekä 
vastaanottaa työn tulokset. Tilaajan vastuu korjaushankkeissa on 
siis merkittävä ja kosteus- ja homevaurioiden kohdalla siihen liittyy 
lisäksi erityispiirteitä, jotka on tärkeää tietää ennen hankkeeseen 
ryhtymistä, Kosteus- ja hometalkoiden ohjelmapäällikkönä toiminut 
yli-insinööri Katja Outinen ympäristöministeriöstä sanoo. 

Ympäristöministeriön Kosteus- ja hometalkoot toimenpideohjelmana päättyivät vuoden 2015 
loppuun. Ohjelman puitteissa toteutettu www.hometalkoot.fi johdattaa silti jatkossakin sivustolla 
kävijän tutustumaan eri vuosikymmenten tyypillisiin pientaloihin, niiden rakenteisiin ja mahdol-
lisiin riskirakenteisiin. 

http://www.hometalkoot.fi/file/15865.pdf
http://www.hometalkoot.fi/file/15864.pdf
http://www.hometalkoot.fi/


Viisi vinkkiä turvalliseen mökkeilyyn

Osallistu alla olevan linkin kautta kyselyyn 
energiatodistuksen ja kuntotarkastuksen 
vaikutuksista omakotitalon ostopäätökseen.
Vastauksesi on tärkeä! Samalla annat arvokasta 
apua opinnäytetyön onnistumiseksi. Vastaajien 
kesken arvotaan Fazer-herkkusäkki, joka 
sisältää useita Fazerin makeisia. 

Linkki kyselyyn:
https://www.webropolsurveys.com/S/C76FF07
3F9D8B0B8.par

Kiitos etukäteen vastauksestasi! Kysely on 
tarkoitettu 1.6.2013 jälkeen omakotitalon 
ostaneille ja se on osa ammattikorkeakoulun 
opinnäytetyötä, jossa tutkitaan asiantuntija-
lausuntojen vaikutusta pientalon ostopäätök-
seen.

Kysely omakotitalon 
1.6.2013 jälkeen ostaneille

Vastaukset käsitellään ehdottoman 
luottamuksellisesti ja anonyymisti.
Tulokset julkaistaan kokonaistuloksina, joten 
kenenkään yksittäisen vastaajan tiedot eivät 
paljastu tuloksista. Opinnäytetyön toimeksiantaja 
on Kiinteistön-välitysalan Keskusliitto KVKL.

Pyydän teitä vastaamaan kyselyyn pikimmiten, 
viimeistään 1.5.2016. Mikäli haluatte lisätietoa 
tutkimuksesta, vastaan mielelläni kysymyksiinne!

Lilli Haikio (lilli.haikio@edu.turkuamk.fi / 045 
2024625)

Mökkikausi on mukavasti aluillaan ja se näkyy 
myös palotilastoissa, kun valitettavan usein 
mökillä syttyy muutakin kuin grilli. Suomen 
Pelastusalan Keskusliiton mukaan vapaa-ajan 
asuntopalot lähtevät kasvuun huhtikuussa ja 
eniten niitä syttyy kesäkuussa. Suurimman 
osan mökkipaloista voi onneksi estää itse 
pienillä, mutta tärkeillä toimenpiteillä. Lue 
Verisuren Oy:n viisi vinkkiä turvalliseen 
mökkeilyyn:

1. Lämmitä mökin tulisijoja aluksi pienellä 
tulella niin, että ne ehtivät lämmetä hitaasti. 
Liian nopea tulisijojen lämmittänen voi 
aiheuttaa niihin halkeamia ja palovaaran. 

2. Tarkista, että mökin sähkölaitteet ovat 
kunnossa talven jäljiltä. Sirinä, särinä tai 
mahdollinen sähkölaitteesta lähtevä haju 
ovat merkkejä huoltotarpeesta. Sammuta 
laite, irrota se pistokkeesta ja vie huoltoon.

3. Terassilla tai pihalla talven majaillut grilli 
on hyvä tarkistaa kosteuden, ruosteen tai 
syöpymien vaurioiden varalta. Tarkista 
kaasugrillistä myös nestekaasuletkun 
kunto ja säätimien toiminta. 

4. Muista ottaa palovaroitin mukaan mökille 
ja kiinnittää se kattoon. Jos palovaroitin 
on ollut mökissä talven yli, ota mukaan 
uusi paristo ja testaa vielä toiminta 
painamalla testinappia.

5. Harkitse ympärivuorokautisesti valvotun 
murto- ja palohälytysjärjestelmän hankki-
mista. Jos mökilläsi on peruslämpö, sinulla 
on mahdollisuus hankkia hälytyskeskus-
valvontaan liitetty järjestelmä, joka 
valvoo mökkiäsi murtojen ja tulipalojen 
varalta. Lisätietoja Verisuren
hälytysjärjestelmästä saat osoitteesta 
www.verisure.fi

https://www.webropolsurveys.com/S/C76FF073F9D8B0B8.par
mailto:lilli.haikio@edu.turkuamk.fi


Yli 20 etua jäsenkortilla

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

PKS PRIIMA –
PÖRSSISÄHKÖSOPIMUS
Edullista pörssisähköä ja hinta-
vakautta samassa sähkösopi-
muksessa! Jäsenetu: 50 % 
alennus kuukausimaksusta. 
Lisäetuna uusiin sopimuksiin 
3 kk ilman kuukausimaksua.

NORDIC GREEN ENERGY –
SÄHKÖSOPIMUS
Yleissähkö 3,84 snt/kWh, 
kuukausimaksu 1,95 €, 
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. 

RANTASIPI-KYLPYLÄHOTELLIT
Alennusta 12 % päivän 
hinnasta.

TALLINK SILJA 

Liity Club One -jäseneksi veloi-
tuksetta, suoraan Silver-tasol-
le. Silver-tason etuihin kuuluu 
mm. jopa 20 % perusalennus 
tietyistä normaalihintaisista 
tuotteista. 

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

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.

SUORAA (SUOMEN RAKEN-
NUSASIANTUNTIJAT OY)
Talokatsastus eli tekninen 
arvio kohteen kunnosta, 
korjaustarpeista ja riski-
rakenteista hintaan 395 €
(norm 495 €).

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

VESIVEK
Katon kuntotarkastus 199 €
sis. alv. (norm. 299 €). Huom. 
Tarjous voimassa 31.5.2016 
saakka.

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.

ENERVENT
Ilmanvaihtolaitteet ja tarvik-
keet: alennusta 15 % kaikista 
ostoksista verkkokaupasta.

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

BENDERS
33 € alennus katto- ja 
kivipesuaineesta (5 litraa). 

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

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.omakotiliitto.fi/jasenedut/rantasipi
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/TallinkSilja
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/himberg
http://www.kevatmessut.fi/
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/binja
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/SUORAA
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/eke
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/vesivek
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/radonfix
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/enervent
http://www.omakotiliitto.fi/jasenetu/jasenetuja/vuokralaitteet
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/benders
http://www.omakotiliitto.fi/jasenetu/jasenetuja/risteilyt


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

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

VERISURE 
100 € alennus Verisure Home 
tai Verisure Home Plus –
hälytysjärjestelmästä sekä 
ilmainen kodinturvakartoitus.

UUTTA! LAKIMIES TAVATTAVISSA 
OMAKOTILIITON TOIMISTOLLA HELSINGIN 
PASILASSA JOKA TOINEN KESKIVIIKKO, 
PARILLISINA VIIKKOINA, KLO 15-17.

Henkilökohtaisen lakineuvonnan aika on 20 
min. Neuvonta on maksutonta. Lisätietoa 
verkosta, ajanvaraukset liiton toimistoassis-
tentti Anne Honkaselta, puhelin (09) 6803 
7150. 

LAKINEUVONTAA PUHELIMITSE
• maanantaisin klo 13-19
• tiistaisin klo 17-19
• keskiviikkoisin klo 13-16 ja klo 17-19

UUTTA! KYSY LAKINEUVOA SÄHKÖISESTI 
- saat vastauksen sähköpostiisi 
http://www.omakotiliitto.fi/neuvonta

MUISTA MYÖS LAKI-, RAKENNUS-, KORJAUSRAKENNUS-, 

ENERGIA- JA PIHANEUVONTA! 

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

NEUVONTANUMERO 010  80130

SISÄILMAHUOLTO SUOMI OY
50 € alennus omakotitalon 
ilmanvaihdon puhdistuksesta. 
Kirjoita tilauksen lisätieto-
kenttään jäsennumerosi + 
"alennus 50 eur" teksti.

RAKENNUSNEUVONTAA torstaisin klo 17-19.

KORJAUSRAKENNUSNEUVONTAA yhteistyössä 
Vanhustyön keskusliiton kanssa torstaisin klo 
13.00-15.00.

ENERGIANEUVONTAA ennalta määrättyinä 
perjantaipäivinä klo 17-19.

PIHA- JA PUUTARHANEUVONTAA maalis-
syyskuussa ennalta määrättyinä tiistaipäivinä 
klo 13-15.

ALENNUSTA LAKITOIMISTOJEN 
TOIMEKSIANTOPALKKIOISTA
Liiton yhteistyöasianajo- ja 
lakitoimistojen toimeksianto-
palkkioista alennusta -15 %, 
kuitenkin enintään 300 €.IF

Vakuutuksista alennusta. Jo 
yhdellä vakuutuksella etuja 
ja säästöä.

NEUVOJAT JA TARKAT NEUVONTA-AJAT
NÄET VERKOSTA WWW.OMAKOTILIITTO.FI

Huom! 
Korjausneuvonta 

torstaina 12.5.  
klo 13-15 on 
peruuntunut

NAPS SOLAR SYSTEMS:
Aurinkosähköjärjestelmä 
kampanjahintaan. Tarjous 
voimassa 30.6.2016 asti.

http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/hameenlaaturemontti
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/rtv
http://www.omakotiliitto.fi/verisure
http://www.omakotiliitto.fi/neuvonta
http://www.omakotiliitto.fi/neuvonta
http://www.omakotiliitto.fi/neuvonta
http://www.omakotiliitto.fi/node/2729
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/sisailmahuolto
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/lakimiespalvelut
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/if
http://www.omakotiliitto.fi/neuvonta
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/Naps


Tykkää Omakotiliitosta! Seuraa Twitterissä!

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

Avaa ja täytä Omakotiristikko. 

Ilmoita punaisista numeroista 
muodostuva ratkaisusana ja 
yhteystietosi 15.5.2016 mennessä 
Omakotiliiton toimistoon 
toimisto@omakotiliitto.fi

Oikein vastanneiden kesken 
arvomme kolme Omakotiliitto-
aiheista tuotetta.

Omakotiristikko

https://www.facebook.com/Omakotiliitto
https://twitter.com/omakotiliitto
http://www.omakotiliitto.fi/sites/default/files/2016/Omakotiristikko2_2016.pdf
http://www.omakotiliitto.fi/sites/default/files/2016/Omakotiristikko2_2016.pdf
http://www.omakotiliitto.fi/sites/default/files/2016/Omakotiristikko2_2016.pdf
mailto:toimisto@omakotiliitto.fi

