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Tee viisas teko ja tarkasta yrityksen 
taustat ennen ostopäätöstä

Enää ei tarvitse ostaa sikaa säkissä.
Ilmainen Zeckit -palvelu auttaa valitsemaan 
hyvän tekijän selvittämällä yrityksien taustat 
ja jakamalla yrityksien saamat arviot. Zeckit -
selvitys kertoo esimerkiksi kuinka kauan 
yritys on toiminut, saako työstä kotitalous-
vähennyksen ja onko yrityksellä vastuu-
vakuutus. Zeckit jakaa myös muiden arvos-
telut, joten saat tietoa aiemmista asiakasko-
kemuksista. Palvelusta löydät kaikki Suomen 
yritykset. 

 Www.zeckit.fi on ilmainen palvelu 
yritysten tietojen tarkistamiseen

 Saat tiedot yrityksen tilanteesta
 Löydät ohjeet tulosten tulkintaan

Saitko loistavaa palvelua?
Jaa ilosanoma antamalla yritykselle hyvä arvio 
Zeckitissä. Eikö kaikki sujunut niin kuin 
Strömsössä? Kerro sekin arvioimalla yritys 
Zeckitissä. 

Omakotiliitto suosittelee palvelun käyttöä 
tietojen tarkistamiseen ennen ostopäätöstä.

Zeckit –palvelussa on mukana laaja kumppani-
verkosto auttamassa kuluttajia ja hyviä yrityksiä 
kohtaamaan. Zeckit-palvelun julkaisijana ja 
toteuttajana toimii Suomen Tilaajavastuu Oy.

http://www.zeckit.fi/
http://www.zeckit.fi/
http://www.zeckit.fi/


If aloittaa maanlaajuisen 
omakotitalojen kuntopalvelun 

Vakuutusyhtiö If tarjoaa asiakkailleen 
omakotitalojen kuntopalvelua. Ilmaiseen 
kuntopalveluun kuuluu rakennusalan 
ammattilaisen neljän vuoden välein tekemä 
talotarkastus sekä puhelinneuvonta, josta
saa vastauksia talon kunnossapitoon ja 
korjauksiin liittyviin kysymyksiin. 

– Kuntopalvelun tarkoituksena on auttaa 
omakotitalossa asuvia pitämään huolta 
talostaan. Kun talon riskipaikat ovat tiedossa, 
huoltotoimenpiteet on helpompi kohdistaa 
oikeisiin paikkoihin. Tällöin myös vakavien 
vahinkojen kuten vuotojen todennäköisyys 
pienenee. Uskomme, että kuntopalvelu 
vähentää ennen pitkää omakotitaloissa 
sattuvia vakavia vahinkoja, omaisuusvakuu-
tusten johtaja Mika Viipuri Ifistä kertoo. 

If toteuttaa omakotitalojen kuntopalvelun 
yhdessä kumppaninsa Anticimexin kanssa. If ja 
Anticimex testasivat uutta palvelumallia viime 
kesänä Turun ja Tampereen alueilla sekä 
pääkaupunkiseudulla, ja nyt palvelu otetaan 
käyttöön koko maassa.

– Omakotiasuja arvostaa 
suuresti rakennusalan ammat-
tilaisen tekemää kokonaisvaltaista 
talotarkastusta. Pilottiprojekti osoitti myös, 
että nopea, selkeä ja kaikki rakennuksen osat 
kattava raportti antaa oikeaa turvaa omistajalle 
talonsa kunnosta sekä palvelee muistilistana 
talon kunnossapidon apuna, toteaa Anticime-
xin toimitusjohtaja Jussi Ylinen.

Tarkastuksessa käydään läpi esimerkiksi 
keittiön ja kylpyhuoneen kunto sekä talon 
rakenteet ja tekniikka kuten ilmanvaihto ja 
putkistot.

Kunnon koti -nimellä kulkevan palvelun käyttö 
on asiakkaille täysin maksutonta. Kuntopalve-
luun ovat oikeutettuja ne omakotiasujat, jotka 
ovat vakuuttaneet talonsa Ifin Laaja tai 
LaajaPlus -turvatason kotivakuutuksella. 

Omakotiliiton jäsenille vakuutuksista alennus-
ta. Jo yhdellä vakuutuksella etuja ja säästöä! 
Lue lisää www.if.fi/omakotiliitto.

https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/vakuutukset/kotivakuutus/omakotitalo/kunnon-koti-talotarkastus
https://www.if.fi/web/fi/henkiloasiakkaat/vakuutuksemme/kotivakuutus_omakotitalo/pages/esittely.aspx
http://www.if.fi/omakotiliitto


Tutustu Omakotiasukkaan oppaaseen! 

Omakotiliiton uusi Omakotiasukkaan opas on julkaistu sähköisenä. Oppaasta löydät ajankohtaista 
asiaa pientalossa tai vapaa-ajan asunnossa asumiseen, sekä vinkkejä lisätiedon hankintaan. 

Oppaassa kerrotaan tiiviisti mm. mitä ottaa huomioon rakentamisessa ja korjausrakentamisessa, 
mistä löydät niihin pätevöityneitä asiantuntijoita, mistä muodostuu terve ja turvallinen koti ja mistä 
löydät kotiasi lähimmät kierrätyspisteet.

Kurkkaa myös Omakotiliiton kotisivuille, josta löytyy lisäksi Hyvä tietää –artikkeleita esimerkiksi kotitalous-
vähennyksestä, lämmityksen säädöstä, nuohouksesta, puun poltosta, asbestista sekä erilaisia oppaita 
kuten Opas maalämmön hyödyntämisestä pientaloissa, Opas asunnonostajalle ja -myyjälle, Pilkekattila-
lämmittäjän energiasäästöopas, Sähköistysopas  ja Pientaloalueen valokuituratkaisujen tekninen opas.

Tarkista oman kodin paloturvallisuus

Omatoiminen palotarkastus on hyvä tapa arvioida kotisi paloturvallisuutta ja suunnitella 
toimenpiteet paloturvallisuuden lisäämiseksi. Alla olevan listan avulla voit käydä läpi oman 
kotisi paloturvallisuuden.

Tiedot ja taidot
Kunnossa Korjattava

Perheen pelastautumissuunnitelma
Alkusammutus
Ensiapu
Soitto hätäkeskukseen

http://www.esitteemme.fi/Suomen_Omakotiliitto/WebView/
http://www.esitteemme.fi/Suomen_Omakotiliitto/WebView/
http://www.esitteemme.fi/Suomen_Omakotiliitto/WebView/
http://www.esitteemme.fi/Suomen_Omakotiliitto/WebView/
http://www.esitteemme.fi/Suomen_Omakotiliitto/WebView/
http://www.esitteemme.fi/Suomen_Omakotiliitto/WebView/
http://www.esitteemme.fi/Suomen_Omakotiliitto/WebView/
http://www.omakotiliitto.fi/hyvatietaa
http://www.esitteemme.fi/Suomen_Omakotiliitto/WebView/
http://www.esitteemme.fi/Suomen_Omakotiliitto/WebView/


Asunnon jokaiseen 
kerrokseen,
myös kellariin
ja ullakolle, 
tulee asentaa 
palovaroitin

Rakennus
Kunnossa Korjattava

Keittiö
Sammutuspeite käden ulottuvilla
Kuumaa sähkölaitetta ja liedellä olevaa kattilaa valvotaan
Tavaraa ei säilytetä liedellä
Sähköpistokkeet irrotetaan pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä 
(esim. kahvinkeitin)
Liesi varustettu ylikuumenemissuojalla
Liesituulettimen suodatin puhdistettu
Pölyt imuroitu kylmälaitteen takaa
Vialliset sähkölaitteet ja -johdot korjautettu
Ilmastointikanavat puhdistettu

Kunnossa Korjattava

Makuuhuone ja olohuone
Palovaroitin on toimintakunnossa
Varatieikkuna on helposti avattavissa
Televisio sijoitettu ilmavaan paikkaan ja herätevirta katkaistaan 
yöksi
Valaisimet sijoitettu turvallisesti ja seinälamput kiinnitetty 
tukevasti
Vialliset sähkölaitteet ja -johdot korjautettu
Palavia kynttilöitä valvotaan
Ei tupakoida sängyssä tai sohvalla
Käytä paloturvallisia sisustustekstiilejä

Kunnossa Korjattava

Saunat ja pesutilat
Pyykkiä ei kuivata löylyhuoneessa tai sähköpatterin päällä
Pesukoneen käyttöä valvotaan

Kunnossa Korjattava

Eteinen ja kulkureitit
Palovaroitin on toimintakunnossa
Ei säilytetä palonarkaa tavaraa

Kunnossa Korjattava

Parveke ja terassit
Ei säilytetä palonarkaa tavaraa
Kynttilöitä poltetaan vain turvallisissa lyhdyissä
Ei polteta ulkotulia

Kunnossa Korjattava

Välineet ja varusteet
- palovaroittimien paristot ja testaus
- sammutuspeite kiinnitetty näkyville
- sammuttimen esteetön sijainti
- tulisija nuohottu
- varatietikkaat ja pääsy niille ikkunan kautta
- kattotikkaat 
- lapetikkaat ja kävelytasot katolla
- lumiesteet

Piha
Kunnossa Korjattava

Palavaa tavaraa ei säilytetä seinustoilta
Huolehdi, että osoitenumero näkyy riittävän kauas myös 
pimeällä
Pelastustiet esteettömiä
Piha valaistu ja ovet lukittu tuhopolttojen estämiseksi
Jätekatos riittävän etäällä rakennuksesta
Talvikunnossapito

Ota lista avuksesi 
ja arvioi kotisi 
paloturvallisuus 

Myös piha pitää 
huomioida 
paloturvalli-
suudessa



Mökki talviteloille - muista nämä 5 vinkkiä

Puiden tiputtaessa lehtiä myös kesämökeillä on aika valmistella vapaa-ajan asunto talven varalle. 
Tässä muistilista, miten suojaat kesämökkisi kutsumattomilta vierailta ja muilta ikäviltä yllätyksiltä.

Suojaa arvotavarasi. Viime vuonna vapaa-
ajan asuntojen murroista tehtiin Tilasto-
keskuksen mukaan lähes 1700 rikosilmoi-
tusta. Murtoja tehtiin erityisesti huhti-
kesäkuussa ja syys-marraskuussa. Jos 
mökkiä ei käytetä talvelle, onkin syytä 
viedä kaikki arvokas tavara mökiltä pois 
talven ajaksi. Jätä verhot auki, jotta 
varkaat näkevät heti, ettei mökissä ole 
mitään varastettavaa. Jos mökillä on 
peruslämpö ympäri vuoden, voit hankkia 
hälytyskeskuksen valvontaan liitetyn 
murtohälytysjärjestelmän. Oviin ja ikku-
noihin liimattavat hälytystarrat estävät 
murtoja jo ennalta.

Sulje vesijohtoverkosto ja tyhjennä vedet 
putkista. Jos mökki ei ole talvikäytössä, 
sulje käyttövesijärjestelmän pääsulku ja 
katkaise vesipumpun virta. Tyhjennä vedet 
putkista ja laitteista aina, vaikka jättäisitkin 
peruslämmön päälle. Myös vesikourut ja 
rännit kannattaa puhdistaa.

Suojaa hormi. Hormiin kertyneet roskat 
aiheuttavat palovaaran, joten laita piipun 
päälle suoja. Näin hormiin ei pääse lunta, 
roskia eikä eläimiä vaurioittamaan hormia. 
Varmista kuitenkin, että ilma pääsee kulke-
maan hormin kautta. 

Tarkista palovaroittimen toiminta. Tyhjät 
paristot ovat melko yleinen syy palovaroitti-
men toimimattomuuteen tulipalon sattuessa. 
Kun valitset palovaroitinta, varmista, kauanko 
paristot keskimäärin kestävät. Jos palovaroi-
tin on liitetty palveluun, johon kuuluu hälytys-
keskusvalvonta, varoitin ilmoittaa heti savua 
havaitessaan hälytyksen keskukseen.

Säädä oikea peruslämpö. Sopiva peruslämpö-
tila on 5 ja 15 asteen välillä. Mökin suhteelli-
nen kosteus ei saisi nousta yli 80 %. Lämmi-
tyskauden kylminä jaksoina jo muutaman 
asteen nosto ulkolämpötilaan nähden laskee 
suhteellista kosteutta esimerkiksi hirsiraken-
teisessa kesämökissä turvallisena pidettyyn 
60–70 % tasoon. Erilaisten mittareiden ja 
mobiilisovellusten avulla mökin lämpötilaa ja 
kosteutta voi valvoa myös etänä ja lämpötilaa 
tarvittaessa säätää.

Jos harkitset mökkisi suojaamista, kodin turvapalve-
luja tarjoava Verisure palvelee lähes koko Suomessa. 
Omakotiliiton jäsenenä saat 100 € alennuksen 
Verisuren hälytysjärjestelmästä. 
Verisure.fi/omakotiliitto  

Omakotiliiton piirijärjestön Vapaa-ajan 
asukkaiden liiton kunniajäsen Jouko Taskinen 
kertoo, mitkä ovat keskeisimmät toimenpiteet, 
joilla mökki saadaan talvikuntoon. Katso Yle 
aamutv:n juttu 19.9.2016 täältä.

https://www.verisure.fi/omakotiliitto
http://areena.yle.fi/1-3723217
http://areena.yle.fi/1-3723217
http://areena.yle.fi/1-3723217


Radonin mittauskausi alkamassa, 
tilaa purkit jo valmiiksi!

Huoneilman radonpitoisuus mitataan radonmit-
tauspurkeilla lämmityskauden aikana 1.11.-30.4. 
Kattava arvio altistuksesta saadaan, kun mita-
taan kahdella radonmittauspurkilla asunnon eri 
huoneissa ja/tai kerroksissa. Mittausaika on 
kaksi kuukautta.

o Mittausaika kaksi kuukautta 1.11.-30.4. 
välisenä aikana

o Mitataan kahdella purkilla asunnon eri 
huoneissa

o Jäsenetuna mittauspurkit 33 €, 
kaksi purkkia yhteensä 66 €

Radonkaasu on talojen sisäilmassa esiintyvä 
hajuton ja näkymätön jalokaasu. Radonkaasua 
pääsee taloon mm. läpivienneistä, betonihalkea-
mista sekä tiivistämättömistä saumakohdista. 
Asuminen suuressa radonpitoisuudessa lisää 
riskiä sairastua keuhkosyöpään. Radonin voi 
havaita vain mittaamalla.

Mitä voi tehdä, jos pitoisuudet ylittyvät? Jos 
radonpitoisuus ylittää raja-arvot kannattaa 
kääntyä radonkorjauksiin erikoistuneen 
ammattilaisen puoleen. Pienissä ylityksissä, 
joissa radonpitoisuus on 200–400 Bq/m3 
riittävät useimmiten alapohjantiivistystyöt sekä
ilmanvaihdon parantaminen. Yli 400 Bq/m3 
pitoisuuksissa usein tarvitaan suurempia 
toimenpiteitä kuten radonpoistojärjestelmän 
asennuksia.

Jäsenetuna
Radonmittauspurkit 
hintaan 33 eur/kpl.

Hinta sisältää mittauspurkin, valmiiksi 
maksetun palautuskuoren purkeille labo-
ratorioon palautusta varten ja sähköisen 
raportoinnin.

Yksi mittaussarja sisältää kaksi purkkia, 
yhteensä 66 €. AlphaRadon-radonmit-
tauspurkeilla on Suomen Säteilyturva-
keskuksen (STUK) hyväksyntä. 

Tilaa täältä: 
www.omakotiliitto.fi/jasenedut/radonfix

Radonkaasu on talojen 
sisäilmassa esiintyvä 
hajuton, mauton ja 
näkymätön jalokaasu. 
Radonin voi havaita 
vain mittaamalla.

Radonalueet Suomessa
Radonin enimmäisarvot ylittäviä rakennuksia 
voi olla kaikkialla Suomessa. Korkein radon-
riski on kuitenkin Etelä-Suomessa ja Pirkan-
maalla. Suurin osa radonasunnoista löytyy 
harjuilta tai Salpausselkä-muodostumilta. 
Säteilyturvakeskuksen mukaan kaikki näillä 
harjualueilla sijaitsevat pientalot, ensimmäisen 
kerroksen asunnot sekä vastaavat työpaikat 
kannattaa mitata. Suurimmat asunnoissa 
pitkäaikaismittauksissa todetut radonarvot 
ovat olleet yli 30 000 Bq/m³.

http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/radonfix


Jäteopas-sovellus helpottaa 
lajittelutiedon etsimistä verkosta

esimerkiksi "juomalasi". Jäteopas kertoo,
mitä jätettä se on ja mihin astiaan se lajitel-
laan. Sovellus näyttää myös pääkaupunki-
seudun ja Kirkkonummen yleiset jätteiden 
vastaanottopisteet kartalla.

Mobiilisovelluksen lisäksi Jäteopas on käytet-
tävissä HSY:n verkkosivuilla osoitteessa 
www.hsy.fi/jateopas. Se sisältää tällä hetkellä 
yli 600 roskan lajittelutiedot.

Muualla kuin pääkaupunkiseudulla asuvat 
löytävät kierrätystietoutta JLY Jätelaitosyhdis-
tys ry:n ylläpitämästä Kierrätys.info –verkko-
palvelusta. Palvelulla voi etsiä alueellisten 
keräyspisteiden ja kiertävien keräysten tietoja 
kaikkialla Suomessa.

Mihin roskikseen kuuluu rikkinäinen juoma-
lasi tai tyhjä mehutölkki? Pääkaupunkiseudun 
lajitteluohjeet löytyvät nyt HSY:n Jäteopas-
mobiilisovelluksesta.

- Roskien lajittelu on osa arkea siinä missä 
älypuhelimen käyttökin. Toivomme, että tiedon 
tuominen mobiiliin kannustaa asukkaita 
lajittelemaan ja kierrättämään entistä enem-
män, sanoo HSY:n ympäristöasiantuntija Laura 
Haapola.

Jäteopas on ladattavissa maksutta Windows-, 
Android- ja iOS-mobiililaitteisiin, ja se löytyy 
sovelluskaupoista nimellä HSY Jäteopas. 

Jäteoppaaseen kirjoitetaan roskan nimi, 

Lämpökaivoihin toimitettu
väärää lämmönsiirtonestettä

Suomen Kalustekierrätys Oy on myynyt usei-
den maalämpöjärjestelmien asentajille väärillä 
tiedoilla metanolipohjaista lämmönsiirtones-
tettä etanolipohjaisen nesteen sijasta vuosina 
2012-2015. Nestettä on asennettu yli 1000 
kiinteistön energiakaivoon ympäri Suomea.

Metanoli voi aiheuttaa terveysriskin, jos se 
päätyy talousvetenä käytettävään pohjave-
teen. Terveysriski voi olla mahdollinen, jos 
lämpökaivon koko nestemäärä vuotaa 
ympäristöön talousvesikaivon läheisyydessä ja 
pohjavesialueella. Maalämpöjärjestelmät ovat 
suljettuja, ja normaalisti toimivista ja oikein 
huolletuista järjestelmistä lämmönsiirtonesteet 
eivät pääse ympäristöön tai pohjaveteen. 
Laitteet voivat kuitenkin rikkoutuessaan 
aiheuttaa vuodon riskin. 

Ympäristöministeriön mukaan metanolin 
käyttö ei ole suositeltavaa maalämpökaivoissa. 
Käyttö tähän tarkoitukseen voi olla kielletty 
kunnan rakennusjärjestyksessä, ympäristön-
suojelumääräyksissä tai kaivon rakentamiselle 
myönnetyssä luvassa pohjaveden pilaantumis-
vaaran takia.

Kiinteistönomistaja, mikäli epäilet, että 
lämmönsiirtonesteenä on käytetty metanoli-
pohjaista lämmönsiirtonestettä etanolipoh-
jaisen sijasta:

• Älä tutki lämmönsiirtonestettä itse.
• Ota yhteyttä lämpökaivojärjestelmän toimit-

tajaan. Lämmönsiirtonesteen alkuperä ja 
koostumus tulee selvittää ensisijaisesti 
toimittajalta.

• Epäselvissä tilanteissa lämmönsiirtonestees-
tä voidaan ottaa näyte, jolla varmistetaan 
nesteen koostumus. Näytteen ottajan tulee 
olla alan ammattilainen.

• Mahdollinen nesteen vaihto tulee tilata 
ammattilaiselta, kuten lämpökaivoja toimit-
tavalta yritykseltä, jonka tulee toimittaa 
neste vaarallisena jätteenä luvalliseen 
vaarallisen jätteen vastaanottopisteeseen.

• Myös maalämpöjärjestelmien huollon 
yhteydessä tulee ottaa huomioon, että 
lämmönsiirtoneste saattaakin olla metanoli-
pohjaista.

Lisätietoja YM:n sivuilta

http://www.hsy.fi/jateopas
http://www.kierratys.info/
http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Lampokaivoihin_toimitettu_vaaraa_lammons(40332)


AINARAIKASKOTI
Ilmanvaihtokoneen suodatti-
met kotiin toimitettuna. Alen-
nusta 10 % vuosisopimuksesta.

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

TALLINK SILJA 

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

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 € + 
rahti 12 € TAI 
3 pkt 100 €
rahtivapaasti.

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

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

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

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.

VERISURE 

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

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

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

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

IF
Vakuutuksista alennusta. Jo 
yhdellä vakuutuksella etuja 
ja säästöä.

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

SYNSAM
Sinulle ja perheellesi 
• Silmälaseista -25 %
• Aurinkolaseista -20 %
• Piilolinsseistä -10 %

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

Yli 20 etua jäsenkortilla

http://www.omakotiliitto.fi/node/2729
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/lakimiespalvelut
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/TallinkSilja
http://www.kevatmessut.fi/
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/binja
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/SUORAA
http://www.omakotiliitto.fi/jasenetu/jasenetuja/risteilyt
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/enervent
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/radonfix
http://www.omakotiliitto.fi/verisure
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/eke
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/hameenlaaturemontti
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/rtv
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/if
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/kotipuutarha
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/synsam
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/sisailmahuolto


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
Katso ajantasaiset edulliset 
sähkösopimushinnat verkosta!

Maksutonta neuvontaa! NEUVONTANUMERO 010  80130

HUOM! MUUTTUNUT VIIKONPÄIVÄ: LAKIMIES TAVATTAVISSA 
OMAKOTILIITON TOIMISTOLLA Helsingin Pasilassa 
joka toinen torstai, parillisina viikkoina, klo 15-17. 

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

LAKINEUVONTAA
• Maanantaisin

klo 13-19
• Tiistaisin

klo 17-19
• Keskiviikkoisin

klo 13-16 ja 
klo 17-19

MUISTA MYÖS: KYSY LAKINEUVOA SÄHKÖISESTI 
- Saat vastauksen sähköpostiisi http://www.omakotiliitto.fi/neuvonta

RAKENNUSNEUVONTAA
• Torstaisin klo 17-19

KORJAUSRAKENNUS-
NEUVONTAA
yhteistyössä Vanhustyön 
keskusliiton kanssa
• Torstaisin klo 13-15

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

Seuraavan kerran 
maaliskuussa 2017!

ENERGIANEUVONTAA
ennalta määrättyinä 
perjantaipäivinä
klo 17-19.

Seuraavaksi: 21.10., 
18.11., 16.12.

Neuvojat ja tarkat 
neuvonta-ajat näet 

Omakotiliiton 
kotisivuilta!

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

ST1
Omakotiliiton jäsenkortti on käyttövalmis St1:n käteisalen-
nuskortti. Alennus on asemakohtainen 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.

SUNENERGIA
Oman kattosi aurinkosähkö-
investoinnin kannattavuus-
raportti -50 %.

http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/PKS
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/nordicgreenenergy
http://www.omakotiliitto.fi/neuvonta
http://www.omakotiliitto.fi/neuvonta
http://www.omakotiliitto.fi/neuvonta
http://www.omakotiliitto.fi/neuvonta
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/benders
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/sunenergia


Tykkää Omakotiliitosta! Seuraa Twitterissä!

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

Avaa ja täytä Omakotiristikko. 

Ilmoita punaisista numeroista 
muodostuva ratkaisusana ja 
yhteystietosi 1.11.2016 mennessä 
Omakotiliiton toimistoon 
toimisto@omakotiliitto.fi

Oikein vastanneiden kesken 
arvomme kolme Omakotiliitto-
aiheista tuotetta.

Edellisen ristikon ratkaisusana oli 
ASUNTO. Arvonnassa onnetar 
suosi jäseniämme Vantaalta (x2) 
ja Salosta.

Omakotiristikko

https://www.facebook.com/Omakotiliitto
https://twitter.com/omakotiliitto
http://www.omakotiliitto.fi/sites/default/files/2016/Omakotiristikko4_2016.PDF
http://www.omakotiliitto.fi/sites/default/files/2016/Omakotiristikko4_2016.PDF
http://www.omakotiliitto.fi/sites/default/files/2016/Omakotiristikko4_2016.PDF
mailto:toimisto@omakotiliitto.fi

