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• Nähdään Kevätmessuilla
Jäsenkortilla messuille 2 yhden hinnalla (á 18 €)

• Ilmanvaihto kuntoon
Miten voi varmistaa, että ilmanvaihdon huoltaa ammattilainen?

• Korjaa ja huolla oikeaan aikaan
Tutustu oman talosi rakenteisiin

• Tarkista ettei remonttisi aiheuta häkävaaraa

• Viisi vinkkiä kotimurron estämiseksi
Lomat ja pitkät pyhät ovat parasta aikaa myös murtovarkaille

• Yli 20 etua jäsenkortilla

• Viherhuonekysely



Nähdään Kevätmessuilla!

Tule Omakotiliiton osastolle tapaamaan Omakotiliiton väkeä, laki- ja rakennusneuvojiamme ja 
tutustumaan aurinkoenergiaan. Rakennamme osastolla myös perinteiseen tapaan linnunpönttöjä! 
Omakotiliiton osaston löydät Oma Koti –hallista 3e41 ja Vapaa-ajan asukkaat OmaMökki –tapah-
tumasta (7g20).

MITÄ ON ENERGIATEHOKAS
RAKENTAMINEN

Omakotiliitto järjestää Oma Koti –messuilla
to 7.4.2016 klo 11 messuyleisölle avoimen 
tilaisuuden aiheesta ”Mitä on energiatehokas 
rakentaminen”.

Tilaisuus järjestetään STARK Koti-areenalla
(hallissa 3). Tilaisuuden yleisölle järjestetään
vapaa pääsy tilaisuuteen ja messuille. Yleisöä 
pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 1.4.
mennessä osoitteeseen:
riikka.hyvarinen@omakotiliitto.fi.

Ilmoittautumisjärjestyksessä 100 ensin ilmoit-
tautuneelle lähetetään vahvistus, jossa heille 
kerrotaan sisäänpääsymenettely. Paikat täyte-
tään ilmoittautumisjärjestyksessä.

VUODEN OMAKOTIASUKKAAN 2016 
JULKISTAMINEN

Omakotiliitto julkistaa Oma Koti-messuilla 
lauantaina 9.4.2016 klo 11.30 Vuoden 
Omakotiasukkaan 2016.

Vuoden Omakotiasukkaan valintaperus-
teiksi on asetettu seuraavia kriteereitä:
• tuonut julkisuutta omakotitoiminnalle 

ja/tai järjestölle
• aktiivinen ja muita innostava toimija
• esimerkillinen omakotiyhdistystoimija
• omalla toiminnallaan edistänyt 

omakotiasujien yhteisöllisyyttä
• asuinympäristön hyväksi tehty 

merkittävä teko

TERVETULOA OMAKOTILIITON MESSUOSASTOLLE LASKEMAAN 
ONKO AURINKOENERGIAAN SIIRTYMINEN SINULLE JÄRKEVÄÄ! 

Kevätmessut järjestetään 7.-10.4.2016 Helsingin Messukeskuksessa. Tapahtuma kokoaa viidet 
messut saman katon alle: Oma Koti, OmaMökki, OmaPiha, Sisusta ja Lähiruoka&luomu -messut.
Avoinna: torstaista lauantaihin klo 10.00 – 18.00, sunnuntaina 10.00 – 17.00.

Omakotiliiton osastolla 3e41 pääset laskemaan maksutta aurinkosähkö-
järjestelmän käyttöönoton taloudellisuuden omassa kiinteistössäsi. Laskentaa 
varten tarvitset vain kotisi osoitteen ja toimivan sähköpostisoitteen. Näet 
laskelman paikanpäällä ja saat sen myös sähköpostiisi. Palvelu on messujen 
aikana saatavilla Tampereelta Helsinkiin, myöhemmin palveluun liitetään 
koko Suomen alue. Lisätietoja: www.sunenergia.com

Omakotiliiton
jäsenkortilla messuille 

KAKSI YHDEN HINNALLA 
normaalihintaisesta 

sisäänpääsystä (18 €).
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Hyvä sisäilma on terveellisen asumisen perusedellytys. Paras mittari hyvän ilmanlaadun arviointiin 
ovat asukkaat itse. Kodissa ei saisi olla asukkaita häiritseviä hajuja.  Epämääräinen väsymys ja 
sairastelu ovat myös asioita, joihin liittyen oman kodin sisäilman laatuun on hyvä kiinnittää 
huomiota. On kuitenkin myös niin, että ihminen tottuu vähitellen huononevaan sisäilmaan, joten 
säännöllisestä huollosta kannattaa huolehtia ja näin taata raitis ja puhdas sisäilma.

Ilmanvaihto kuntoon

KYSYIMME SISÄILMAHUOLLON VESA PELLISELTÄ: MITEN VOI VARMISTAA, ETTÄ ILMANVAIHDON 
HUOLTAA AMMATTILAINEN?

- Samalta kuulostava palvelu voi olla sisällöltään erilainen. Asiantunteva palvelu vaatii laadukkaat 
työkalut. Koneellisen ilmanvaihdon huolto vaatii aina alipaineistajan. Esimerkiksi koneellisella 
poistolla varustetussa ilmanvaihdossa puhdistuksen yhteydessä huippuimurin hattu poistetaan ja 
tilalle liitetään alipaineistajan letku, joka poistaa puhdistuksessa kanavistosta irronneen lian 
ulkoilmaan. Ilman alipaineistajaa kertynyt lika jää puhdistuksen aikana pääasiallisesti kanavistoon ja 
osa siitä kertyy esimerkiksi huippuimurin hattuun ja pahimmassa tapauksessa tukkii järjestelmän, 
kertoo Sisäilmahuolto Suomi Oy:n Vesa Pellinen havainnollistaen asian läpinäkyvästä putkesta 
tehdyn demojärjestelmän avulla.

MITÄ VOIT TEHDÄ ITSE?

Asukkaan on tärkeä varmistaa, ettei pidä ilmanvaihtoa liian pienellä, jolloin kosteuden poisto on 
heikkoa ja/tai hiilidioksiditasot ovat liian korkealla. Hiilidioksidiin ihminen alkaa reagoida mm. 
väsymyksellä.

1. PUHDISTA ILMANVAIHDON VENTTIILIT KERRAN VUODESSA. Venttiili tulee irrottaa puhdistusta 
varten kokonaisena. Venttiilin keskellä sijaitsee lukitusruuvi, joka varmistaa, että venttiilin säätö 
pysyy tehdyn säädön mukaisena. Kun huolehdit, ettei ruuvi ja venttiilin keskiö liiku, et vahingossa 
muuta ilmanvaihdon tasapainoa asunnossa.

2. VAIHDA SUODATTIMET 2-3 KERTAA VUODESSA. Suodattimet tulee vaihtaa valmistajan ohjeiden 
mukaan tai tarpeen mukaan. Huomioi, että suodattimen puhdistus ei pääsääntöisesti palauta 
riittävästi likaantuneen suodattimen läpäisykykyä.

3. ILMANVAIHTOKONEEN JA LÄMMÖNTALTEENOTON KENNON PUHDISTAMINEN.
Puhdista kone ja lämmöntalteenottokenno kerran vuodessa.

ILMANVAIHDON SÄÄDÖT

Koneellisessa ilmanvaihdossa 
venttiileillä säädetään ilman 
jakautumista eri huonetiloihin. 
Kokonaisilmamäärää säädellään 
ilmanvaihtokoneella.

Talon pitää olla lievästi alipai-
neinen. Varoitusmerkki ylipai-
neisesta talosta on mm. ikku-
noiden jäätyminen sisäpuolelta.

Talon yli- ja alipaineen pystyy 
tarkistamaan helposti. Pidä 
avoimen ikkunan edessä pala-
vaa liekkiä. Jos liekki kääntyy 
ulospäin, talo on ylipaineinen, 
jos liekki kääntyy sisälle, talo on 
alipaineinen.



VOIKO ASUKAS AIHEUTTAA ILMANVAIHDON 
TOIMIVUUTEEN ONGELMIA?

Olemme huoltotoimenpiteitä tehdessämme kohdanneet 
ilmanvaihtojärjestelmään liittyviä rakennusvirheitä. 
Pahimmassa tapauksessa ilmastointikanava ei johda min-
nekään. Näitä ongelmia olemme joutuneet ratkaisemaan 
ja korjaamaan asiakkaidemme kanssa. Lisäksi laiminlyöty 
huolto on useissa tapauksissa heikentyneen sisäilman 
syynä – tämä on onneksi helppo korjata.

Asukkaan tulee tiedostaa ilmanvaihto remontteja tehdes-
sään. Väliovien kynnykset saattavat muuttaa taloon suun-
nitellun poisto- ja tuloilman toimivuuden. Usein välioven 
alla oleva rako on osa ilmanvaihtojärjestelmää ja sen 
sulkeminen estää ilmanvaihtoa toimimasta suunnitellusti. 
Vanhan talon ikkunaremontin yhteydessä hallittu korvaus-
ilma tulee varmistaa, ja usein tässä yhteydessä tehdäänkin 
uudet korvausilmaventtiilit ikkunoiden yhteyteen.

Sisäilmahuolto Suomi Oy:n asiantuntijat 
käyttävät yrityksen omaa järjestelmää 
laskentatyön apuna. Näin poistetaan 
laskennassa tulleet inhimilliset virheet.

Puhdistus tulee suorittaa harjakoneella, jossa on kaksi-
osainen harja. Yksiosaisella harjalla kanaviston seinät 
eivät puhdistu tasaisesti. Puhdistuksen jälkeen tarvitta-
essa tehtävää ilmanvaihdon mittausta ja säätöä varten 
ammattilaisen tulee tunnistaa kunkin venttiilin tyyppi. 
Asennuksessa käytetyt venttiilit saattavat erota iv-
kuvista, joten tunnistus tulee varmistaa silmämääräisesti. 
Kuhunkin venttiiliin on saatavilla tehdasohjeet säätöä 
varten. 

Ilmanvaihdon säätö vaatii usean mittauksen jokaiseen 
venttiiliin, koska jokainen venttiilin muutos aiheuttaa 
muutoksia myös muiden venttiilien ilmamääriin. Ilman-
vaihdon säädön yhteydessä tarkistetaan venttiilin tyyppi 
läpimittoineen ja mitataan venttiilin avaus sekä paine-
ero venttiilin sisältä paine-eromittarilla.

Kun mittaustieto on tiedossa, suoritetaan laskenta, jonka 
perusteella saadaan tietoon venttiilistä poistuva/ tuleva 
ilmamäärä ja mahdollinen säätötarve. Käytämme 
mittauslaitteita kerran vuodessa tehtaalla huollossa, 
jonka yhteydessä mittari kalibroidaan, kertoo Vesa 
Pellinen. Ilmanvaihdon mittausta ja säätöä tilatessa on 
hyvä varmistaa, että palvelun tarjoavassa yrityksessä 
työskentelee ainakin yksi Suomen LVI-liiton myöntämän 
IV-mittauksen pätevyyden omaava henkilö.

Vesa Pellinen, Sisäilmahuolto Suomi Oy

Mikä on hiilidioksidimittaus?

Hiilidioksidimittaukseen päädytään useimmiten, jos ilmanvaihdon huollon ja uudelleen säädön jälkeen 
asukas kokee, että huoneilma on tunkkaista. Hiilidioksidi on hajuton ja väritön kaasu. Ulkoilmassa 
hiilidioksidia on 380 ppm, mutta sisäilmassa arvot voivat nousta moninkertaisiksi. Kun pitoisuus alkaa 
olla yli 1000 ppm, on syytä harkita toimenpiteitä. Terveydensuojelulain raja-arvo toimenpiteisiin on 
1500 ppm. Korkea hiilidioksidi kiihdyttää hengitystä, aiheuttaa päänsärkyä, väsymystä ja tunkkaisuu-
den tunnetta. Hiilidioksidimittaus tehdään mittaustulokset taltioivalla mittarilla. Suositeltava 
mittausjakso on vähintään 1 viikko.



Ilman alipaineistajaa kertynyt lika jää 
puhdistuksen aikana kanavistoon.

Jos ilmanvaihtoa ei huolleta oikein, osa irronnees-
ta liasta kertyy esimerkiksi huippuimurin hattuun 
ja pahimmassa tapauksessa tukkii järjestelmän.

Korjaa ja huolla oikeaan aikaan!

Siitä hetkestä, kun talo on rakennettu, remontoitu tai tekniikkaa uusittu, alkaa myös rakenteiden 
ja laitteiden käyttöiän kuluminen. Niin pientaloissa kuin vapaa-ajanasunnoissakin remonttitarpeen 
ennakointi ja oikea-aikainen korjaaminen vähentää ennakoimattomia, usein kalliiksi tulevia vesiva-
hinkoja ja laiterikkoja. Talon omistaja voi tehdä korjaustarpeen alustavan arvioinnin ja aikataulut-
tamisen itsekin ja pyytää sitten ammattilaisen apuun täydentämään kerättyjä tietoja. Oman talon 
rakenteiden ja laitteiden tunteminen on hyödyllistä ja kiinnostavaa. Jokainen meistä voi olla oman 
kotinsa asiantuntija. 

HOMETALKOOT -SIVUSTO AUTTAA PEREHTYMÄÄN OMAN TALON RAKENTEISIIN

Ympäristöministeriön Hometalkoot-ohjelman puitteissa toteutettu www.hometalkoot.fi johdattaa 
sivustolla kävijän tutustumaan eri vuosikymmenten tyypillisiin pientaloihin, niiden rakenteisiin ja 
mahdollisiin riskirakenteisiin. Talon rakenteita läpi käydessä voi myös tehdä muistilapun, johon voi 
kirjata ylös omaan taloon liittyviä huomioita. Jokaisen vuosikymmenen talosta saat tulostettua myös 
listan yleisesti esiintyvistä ongelmakohdista.

Sivustolta löydät eri vuosikymmenten talojen 
lyhyet esittelyt sekä talojen rakenteet, joita 
klikkaamalla pääset perehtymään rakenteisiin, 
niiden ongelmakohtiin ja huoltoon tarkemmin.

HYÖDYNNÄ JÄSENETU! Sisäilmahuolto Suomi Oy tarjoaa Omakotiliiton jäsenille 50 € alennuksen 
omakotitalon ilmanvaihdon puhdistuksesta. Lue lisää ja tilaa täältä!

http://www.hometalkoot.fi/
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/sisailmahuolto


Remonttitarpeen arviointi
Finanssialan keskusliitto selvitti edellisen kerran vesivuotovahinkoja 2012-2013. Selvityksen 
mukaan 30 % vuotovahingoista sattuu omakotitaloissa ja 20 % rivi- tai paritaloissa. 
Omakotitaloissa vesivahinko tapahtuu yleisimmin kylmän käyttöveden putkistossa. Kaikissa 
vahingoissa yleisimmät vuodon syntymekanismit olivat selvityksen materiaalissa mekaaninen 
rikkoutuminen (42%) sekä korroosio, mikä aiheutti vuodon 24%:ssa tapauksista. Vuotanut osa oli 
yleisimmin johto tai putki (36%), ja vuotaneen putken ikä keskimäärin 30 vuotta. Lähde: 
http://www.finanssiala.fi/vahingontorjunta/dokumentit/vuotovahinkoselvitys_2013.pdf

Märkätilojen ilmanvaihto

Ilman siirtoreittien toimivuus

Mihin kiinnittää huomiota 
kattorakenteen tuuletuksessa

Riskirakenteena valesokkeli

http://www.finanssiala.fi/vahingontorjunta/dokumentit/vuotovahinkoselvitys_2013.pdf


LAITE TAI JÄRJESTELMÄ
TEKNINEN 

KÄYTTÖIKÄ / V

KÄYTTÖÖNOTTO 

VUOSI

ARVIOITU 

KORJAUSVUOSI

PERUSTUKSET JA JULKISIVU

• Salaojat ja putket 40-50

• Perusmuurin vedeneristys, bitumisively 20

• Perusmuurin vedeneristys, kumibitumi 30

• Lautaverhous ja hirsipinta 50

• Tiiliverhous

• Rappaus 50

• Pinnoittamaton betoni 40

• Pinnoitettu betoni 50

• Puuikkunat 50

• Puu-alumiini-ikkunat 60

• Puu-ulko-ovet 40

• Metalliulko-ovet, teräs 60

VESIKATTO

• Kumibitumikermikate, 2-kerroskate 30

• Rivipeltikate, sinkitty ja maalattu 60

• Profiilikate 40

• Tiilikate 45

• Räystäskourut, syöksytorvet 25-40

MÄRKÄTILAT

• Muovimatto ja maalatut sisäkatot 20

• Laattalattia ja kosteussulkusively 15

• Laattalattia ja massamainen vedeneriste 30

• Levy- ja kiviainesrakenne 15

• Laattaseinä ja massamainen vedeneriste 30

• Muovitapetti, pesuhuoneen panelointi 12

• Saunan panelointi 20

LÄMMÖN TUOTANTOLAITTEET

• Öljysäiliö, muovia, sisätiloissa 50

• Öljysäiliö, muovia, maassa 40

• Öljysäiliö, teräs, sisätiloissa 40

• Öljysäiliö, teräs, maassa 20

• Öljylämmityskattilat, teräslevy 30-40

• Kevytöljypolttimet 15

• Kiinteän polttoaineen kattilat (pelletti, ym.) 30

• Sähkökattilat 30

• Sähköiset lämminvesivaraajat 30

• Maalämpöpumput 25-30

• Ilmalämpöpumput 15

• Savupiiput, teräs 30-50

• Savupiiput, tiili, käyttöikä sisällä/katolla 50/30

• Elementtipiippu, keraaminen 50

VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄ

• Pumput 20-25

• Kupariputket 40-50

• Sinkityt teräsputket 40

• Muoviputket, komposiittiputket 50

• Kylmävesipumput, kaivovesi 30

• Pienpuhdistamot 50

• Sadevesikaivot, muoviset 50

• Jätevesiviemärit, betoniset 25

• Jätevesiviemärit, valurautaiset 50

• Jätevesiviemärit, muoviset 40

• Lattiakaivot 50

• WC-laitteet, käyttöikä posliiniosille 50

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄT

• Puhaltimet 20-25

• Ilmanvaihdon lämmityspatterit, vesikierto 20-25

• Ilmanvaihdon lämmityspatterit, sähkö 15

• Lämmön talteenottolaitteet 20-25

SÄHKÖ

• Sähkökaapelit ja liitokset 25-50

• Sähkökeskus 25

Ota lista avuksesi ja 
arvioi oman kotisi 
remonttitarpeet. 

Muista myös 
jäsenetusi talon 

huoltokirja.



Poliisin mukaan murtovarkaat toimivat suunnitellusti ja harvemmin murtautuvat koteihin täysin 
sattumanvaraisesti. Lomat ja pitkät pyhät ovat parasta aikaa myös murtovarkaille, jolloin kodin 
jäädessä tyhjilleen on hyvä muistaa ainakin muutama tärkeä asia:

Viisi vinkkiä kotimurron välttämiseksi 

4.  Älä mainosta lomaasi.
Älä kerro matka-aikeistasi Facebookissa, Twit-
terissä tai muissa sosiaalisen median kanavissa. 
Älä kirjaudu eri sijainteihin loman aikana ja 
malta julkaista lomakuvat vasta kotiin 
saavuttuasi. 

5. Hanki kotiisi turvajärjestelmä, joka on 
liitetty hälytyskeskuksen valvontaan. Näin 
tiedät, että kotisi on suojattu ympärivuoro-
kauden ja joku muu valvoo sitä puolestasi. 

Tiesithän, että Omakotiliiton jäsenenä saat il-
maisen kodinturvakartoituksen ja 100 € alen-
nuksen Verisure Home tai Verisure Home Plus -
paketista. Varaa maksuton kodinturvakartoitus 
osoitteessa www.verisure.fi/omakotiliitto. 

1. Muista lukita kotisi ovet ja ikkunat 
huolellisesti. Laita kaikki ovet takalukkoon ja 
muista tarkistaa myös yläkerran ikkunat. 

2.  Jätä koti asutun näköiseksi. 
Pyydä naapureitasi tai tuttuja luomaan lumet, 
leikkaamaan nurmikon, tyhjentämään posti-
laatikko ja vaikka ajamaan auto pihalle välillä. 
Ajasta kodin valaistus syttymään ja sammu-
maan arkirytmisi mukaisesti. Älä jätä arvota-
varoita näkyville. 

3.  Kerro, että kotisi on suojattu. 
Jos kodissasi on hälytys- ja vartiointipalveluihin 
liitetty turvajärjestelmä, on hyvä tarkistaa, että 
palvelusta kertovat turvatarrat ovat hyvin 
näkyvillä.

Tarkista ettei remonttisi 
aiheuta häkävaaraa!

Nuohoojat ovat havainneet työssään häkään 
liittyviä vaaratilanteita. Usein kyseessä on ollut 
remontin jälkeen tapahtuneet muutokset. 
Vanhaan taloon on lisätty eristeitä tai ikkunat 
ja ovet on uusittu. Ennen remonttia tulisijat 
ovat toimineet moitteettomasti, mutta 
remontin jälkeen tulisijojen korvausilman 
saanti on selvästi heikentynyt. Usein ongelma 
havaitaan vasta lämmityskauden alkaessa.

Vaaratilanteita ovat aiheuttaneet mm. hiilien 
poltto leivinuunissa. Häkähormi on auki, mutta 
liian tiivis talo ei mahdollista riittävää vetoa, 
jolloin häkä leviää talon sisälle. Samoin takka 
tai muu tulisija aiheuttaa samanlaisen ilmiön, 
jos peltiä on pienennetty hiilloksen ollessa 
vielä punainen. Myös tulisijojen käyttö on 
vaikeutunut remontin jälkeen, koska riittävää 
vetoa ei saada aikaan. Tämä aiheuttaa tulisijan 
ja savuhormin nokeentumista, joka edelleen 
heikentää vetoa. 

Kun painetaan palovaroittimen testinappu-
lasta, niin varoitin toimii, mutta kun testataan 
testisavulla, niin palovaroitin ei toimikaan.

TUKES toivoo, että mikäli tuon kaltaisia 
havaintoja esiintyy, voi niistä lähettää tiedot 
karoliina.meurman@tukes.fi.

Ilmoitukseen tulee liittää tiedot palovaroitti-
mesta: merkki, tarkempi malli, valmistusvuosi 
(myös uusimisajankohta; nämä tiedot on 
merkitty palovaroittimen pohjaan – tai 
ainakin tulisi olla merkitty).

PALOVAROITTIMET EIVÄT AINA TOIMI 
VAIKKA TESTINAPPULASTA VAROITIN 
NÄYTTÄÄ OLEVAN KUNNOSSA!

https://www.verisure.fi/omakotiliitto
mailto:karoliina.meurman@tukes.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
Alennusta 15 % verkkokaupasta.

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


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

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 %. 

RTV: 
Myymälöistä tuote-
ryhmästä riippuen 
10‐35 % alennusta 
sekä kampanjatuot-
teistakin 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 15.00-17.00.

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! 

IF
Vakuutuksista alennusta. Jo 
yhdellä vakuutuksella etuja 
ja säästöä.

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

NEUVONTANUMERO 010  80130

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

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.

NEUVOJAT JA TARKAT NEUVONTA-AJAT
NÄET VERKOSTA JA OMAKOTILEHDESTÄ.

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

http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/hameenlaaturemontti
http://www.omakotiliitto.fi/jasenetu/jasenetuja/risteilyt
http://www.omakotiliitto.fi/jasenetu/jasenetuja/vuokralaitteet
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/jasenedut/if
http://www.omakotiliitto.fi/node/2729
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/benders
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/sisailmahuolto
http://www.omakotiliitto.fi/neuvonta
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/lakimiespalvelut


Tykkää Omakotiliitosta! Seuraa Twitterissä!

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

Omakotiristikko seuraavassa jäsenkirjeessä! Edellisen 

ristikon oikein ratkaisseiden kesken arvoimme kolme 

Omakotiliitto -aiheista tuotetta. Arpaonni suosi 

jäseniämme Kaipiaisista, Myllykoskelta ja Mynämäeltä.

Viherhuonekysely

Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitos tekee 
tutkimuksen maamme viherhuonerakentamisen nykytilasta. 
Kyselyn tarkoituksena on selvittää rakennukseen liitettyjen 
ns. viherhuoneiksi laskettavien tilojen yleisyyttä, rakennetta 
ja käyttöä.

Tutkimuksessa viherhuone määritellään varsin laajasti, joten 
siihen kuuluvat lasikuistit ja -verannat, seinustakasvihuoneet, 
talvipuutarhat, suurin ikkunoin varustetut eteistilat, lasitetut 
parvekkeet ja muut vastaavat tilat. Tavoitteena on tavoittaa 
niin omakotitaloasujia kuin kerrostalojen lasiparvekkeita 
käyttäviä. Viherhuoneisiin luetaan tässä tapauksessa mm. 
lasitetut parvekkeet ja terassit, talvipuutarhat sekä lasikuistit ja 
-verannat. Käytännössä siis kaikki rakennuksen yhteydessä 
olevat lasilla tai muulla valoa läpäisevällä materiaalilla rajatut 
tilat. Tila voi olla lämmitetty tai lämmittämätön ja sen käyttö-
tarkoitus voi olla muukin kuin kasvien kasvatus, vaikka sitten 
tupakkapaikka tai pienvarasto. 

Tästä linkistä pääset vastaamaan kyselyyn. Vastaukset 
pyydetään 15.4.2016 mennessä. 

https://www.facebook.com/Omakotiliitto
https://twitter.com/omakotiliitto
https://www.webropolsurveys.com/S/7AC3096100057561.par

