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1. JOHDANTO
Kosteus- ja homevaurioista johtuvat rakennusten sisäilmaongelmat
aiheuttavat Suomessa merkittäviä terveydellisiä haittoja ja suuria kansantaloudellisia kustannuksia. Ongelma koskee kaikkia rakennustyyppejä
ja suurta osaa rakennuskannasta.
Sisäilmaongelmien ja niiden vaikutusten vähentämiseksi Suomessa
aloitettiin vuonna 2010 valtioneuvoston periaatepäätöksellä liite 5 ympäristöministeriöön sijoitettu Kosteus- ja hometalkoiden poikkihallinnollinen toimenpideohjelma liite 7. Kosteus- ja hometalkoot tarttui vuosien
2010–2015 aikana järein keinoin rakennuskantaamme piinaavaan
kosteus- ja homeongelmaan. Talkoiden tehtävänä oli saattaa alkuun
maamme rakennuskannan tervehdyttäminen, vähentää kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia terveyshaittoja sekä taloudellisia menetyksiä
ja estää uusien vaurioiden syntyminen.
Ohjelma painottui olemassa olevan rakennuskannan ongelmien
vähentämiseen. Talkoita jatkettiin lisärahoituksella kahteen otteeseen
aina vuoden 2015 loppuun asti ja vuonna 2016 toteutettiin ohjelman
alasajovaihe.
Kosteus- ja hometalkoot on ollut sekä toteutustavaltaan että vaikuttavuudeltaan poikkeuksellinen hanke valtionhallinnon piirissä. Verkostomaiseen ja osallistavaan toimintaan perustuva ohjelma onnistui aiempia
vastaavia ohjelmia paremmin kokoamaan yhteiskunnan eri tahojen
toimijat mukaan yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Ympäristöministeriöön sijoitetun ydintiimin työtä tuki ohjausryhmä (vuonna 2014–2015
nimellä toimintaryhmä). Talkoiden toimenpideohjelman toteutukseen
osallistui ministeriöitä, virastoja, järjestöjä, tutkimus- ja koulutuslaitoksia,
yrityksiä, kuntia ja kaupunkeja. Keskeisiä kumppaneita olivat sosiaali- ja
terveysministeriö, Senaatti-kiinteistöt, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
sekä Työterveyslaitos.
Talkoissa toteutettiin hieman alle viiden miljoonan euron budjettirahoituksella yhteensä yli 110 kosteus- ja homevaurioiden ennaltaehkäisyyn
ja korjaamiseen tähtäävää hanketta liite 2. Toimintaan osallistui yli 400
asiantuntijaa kaikkialta Suomesta. Ohjelman puitteissa järjestettyihin
koulutuksiin ja tapahtumiin osallistui vuosien aikana tuhansia ammattilaisia ja kansalaisia.
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Pääosa talkoille valtioneuvoston periaatepäätöksessä ja talkoiden toimenpideohjelmassa asetetuista tavoitteista saavutettiin hyväksyttävällä
tavalla. Erityisen merkittävä vaikutus ohjelmalla on ollut eri kohderyhmien tietoisuuden parantamisessa kosteus- ja homeongelmista ja niiden
ratkaisemiseen vaikuttavista tekijöistä. Asenteissa, toimintatavoissa
ja ohjausjärjestelmissä on havaittavissa selkeitä muutoksia talkoille
asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Osa talkoille asetetuista tavoitteista
jäi kuitenkin saavuttamatta tai toteutuksen tilanne jäi kesken. Kosteus- ja hometalkoiden yhtenä päätavoitteena oli saada aikaan tarvittavat lainsäädännölliset muutokset, jotta kosteus- ja homevaurioiden
kuntotutkimusten tekijöille ja kosteus- ja homevaurioiden korjausten
suunnittelijoille saataisiin yhtenäiset pätevyysvaatimukset. Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen (41/2014) yhteydessä lakiin lisättiin
kelpoisuusvaatimukset kosteusvaurion korjaustyön suunnittelijalle,
mutta kuntotutkimusten tekijöille ei asetettu vaatimuksia. Kuntotutkimusten osalta asia eteni ainoastaan terveydensuojelulain muutoksen
(1237/2014) yhteydessä, kun terveydensuojelulain nojalla annetussa
sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (545/2015) määritettiin pätevyysvaatimukset viranomaisten käyttämille ulkopuolisille asiantuntijoille,
jotka tutkivat asunnon tai muun oleskelutilan terveyshaittaepäilyä.
Kosteus- ja hometalkoiden vaikutusta maamme rakennuskannan
kuntoon ei voida tässä vaiheessa suoraan arvioida. Muutokseen ovat
vaikuttaneet toimintavuosien aikana talkoiden ohella monet muut
tekijät ja myös tarkastelujakso olisi liian lyhyt. Rakennusten kunnosta
tarvittaisiin laaja-alaista seurantatutkimusta.
Toimenpideohjelman toteutusta ja saavutuksia on arvioitu neljä kertaa
ohjelman eri vaiheissa (Ramboll Oy liite 8). Tässä yhteenvedossa luodaan
kokonaiskuva Kosteus- ja hometalkoot -ohjelmaan, sen vaiheisiin ja
toimintaan sekä tavoitteisiin ja tuloksiin. Toiminta-alueiden keskeisistä
hankkeista julkaistut, syventävät raportit ovat luettavissa verkossa,
samoin kuin talkoissa julkaistut muut materiaalit. Yhteenvedon lopuksi
on koottu suosituksia jatkosta talkoiden päättymisen jälkeen.
Helsingissä 12.10.2016
Katja Outinen
yli-insinööri
ympäristöministeriö

2.TAUSTAA
Pääministeri Matti Vanhasen II hallitus teki hallitusohjelmansa
asuntopoliittisten tavoitteiden mukaisesti periaatepäätöksen korjausrakentamisesta 18.9.2008. Periaatepäätöksen toteuttamiseksi
ympäristöministeriö laati Korjausrakentamisen strategian toimeenpanosuunnitelman vuosille 2009–2017, jossa yhtenä hankekokonaisuutena on rakennusten kosteus- ja homevaurioiden ehkäisy ja
korjaaminen.
Tämän hankekokonaisuuden suorittamiseksi valtioneuvosto
päätti 24.2.2009 pidetyssä politiikkariihessään käynnistää viisivuotisen Kosteus- ja hometalkoot -toimenpideohjelman vuosille
2009–2013. Toimenpideohjelman toteutus sijoitettiin ympäristöministeriöön, jossa toimenpideohjelmalle laadittiin tarkempi
toteutussuunnitelma keväällä 2010. Toteutussuunnitelman pohjalta
valtioneuvosto antoi 12.5.2010 periaatepäätöksen toimenpiteistä

rakennusten kosteusvaurioiden ja niiden aiheuttamien terveyshaittojen vähentämiseksi. Periaatepäätöksessä talkoiden tavoitteet ja
toimenpiteet esitettiin 24 päätoimenpiteen avulla. Periaatepäätöksessä oli arvioitu eri toimenpiteiden vastuutahot valtionhallinnossa. Näin periaatepäätöksellä käynnistettiin laaja poikkihallinnollinen
yhteistyö eri ministeriöiden kesken, sillä mukana toteutuksessa
olivat oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja
terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö ja ympäristöministeriö sekä näiden alaiset virastot ja laitokset.
Ohjelmaa jatkettiin kahteen otteeseen eduskunnan myöntämällä
lisämäärärahalla aina vuoden 2015 loppuun saakka. Vuoden 2016
aikana talkoissa vielä käynnissä olleet hankkeet saatettiin loppuun
ja vietiin läpi talkoiden alasajovaihe.
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Kosteus- ja homevaurioiden määrä ja
vaikuttavuus

Tutkimuksen mukaan merkittävien kosteus- ja homevaurioiden
esiintyvyys rakennusten kerrosalasta on pien- ja rivitaloissa 7–10 %,
kerrostaloissa 6–9 % , kouluissa ja päiväkodeissa 12–18 % , hoitolaitoksissa 20–26 % ja toimistoissa 2,5–5 % . Vaurioituneissa pien- ja
rivitaloissa asuu 224 500 – 336 900 ja kerrostaloissa 103 000 –
154 000 ihmistä. Tilojen käyttäjiä vaurioituneissa kouluissa ja päiväkodeissa on 172 000 – 259 200, työntekijöitä hoitolaitoksissa
36 000 – 46 800 ja toimistoissa 27 500 – 55 000. Viite 1

Rakennuskanta on merkittävä osa Suomen kansallisvarallisuutta.
Kansallisvarallisuus oli vuonna 2010 yhteensä 775 mrd. €, josta
asuinrakennukset muodostivat 217 mrd. € (28 %) ja muut rakennukset 132 mrd. € (17 %). Viite 1
Kosteus- ja homevaurioiden määrää ja ongelmallisuutta lisäävät maamme rakennuskannan ikääntyminen sekä sen myötä
kasvava korjausvelka. Pääosa rakennuskannasta on valmistunut
1960–1980-luvuilla ja suuri osa näistä rakennuksista on nyt peruskorjausiässä. Rakennetun omaisuuden tila eli ROTI-raportti (2013)
arvioi rakennuskannan korjausvelaksi 30–50 miljardia euroa.
Tehtyjen korjausten ja kulumisen välille on 2000-luvulla jäänyt
vuosittain noin kolmen miljardin korjausvelka. Lisäksi pitkään
jatkunut kireä taloustilanne vaikeuttaa rakennusten kunnossapitoa
etenkin kunnissa, joilla on myös kasvava määrä tarpeettomaksi
jääneitä kiinteistöjä vastuullaan. Korjausvelka on osasyy siihen, että
kosteus- ja homevaurioiden määrä on lisääntynyt. Kosteusvaurioita pääsee syntymään, kun rakennuksien kosteudelta suojaavien
rakennusosien ja materiaalien käyttöikä loppuu eikä rakennuksia
korjata ajoissa.
Kosteus- ja homevauriot ovat yksi tärkeimmistä syistä huonoon
sisäilman laatuun, mikä puolestaan aiheuttaa merkittäviä terveydellisiä haittoja ja suuria kansantaloudellisia kustannuksia. Sisäilman
huono laatu on yksi maamme suurimmista ympäristöterveysongelmista. Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamille epäpuhtauksille on arvioitu altistuvan päivittäin yhtensä 600 000 - 800 000
suomalaista. Viite 1
Kosteus- ja homeongelmien syitä löytyy niin rakennusten suunnittelusta, rakentamisesta, rakennusten kunnossapidosta kuin käytöstäkin. Vaurioita voidaan välttää hyvällä uudis- ja korjausrakentamisen laadulla sekä suunnitelmallisella ja määrätietoisella ylläpidolla
ja huollolla. Viranomaisohjauksen sekä kiinteistö- ja rakennusalan
vapaaehtoisin toimin Suomessa on luotu monia hyviä toimintatapoja ongelmien välttämiseksi jo ennen talkoiden käynnistämistä.
Myös uudet määräykset ovat vähentäneet vaurioiden syntymistä.
Tästä huolimatta tilanne ei ollut merkittävästi parantunut ennen
talkoiden käynnistämistä.
Vuonna 2012 eduskunnan tarkastusvaliokunta otti erityiseksi
valvonta-aiheekseen rakennusten kosteus- ja homeongelmat ja
teetti aiheesta selvityksen. Työterveyslaitoksen tekemän selvityksen mukaan merkittävien kosteus- ja homevaurioiden kertaluonteiset korjauskustannukset olisivat 1,4 miljardia euroa. Tämä on
noin 0,4 prosenttia rakennuskannan kokonaisarvosta ja noin kuusi
prosenttia vuosittaisen talonrakentamisen arvosta. Viite 1
Merkittäviä kosteus- ja homevaurioita arvioidaan olevan pien- ja
rivitaloissa, kerrostaloissa sekä opetus- ja hoitoalan rakennuksissa
ja toimistorakennuksissa suoraan kansanvarallisuuteen suhteutettuna kerrosalaa käyttäen suuruusluokkaa 3,3–34,3 mrd. €. Viite 1
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Kosteus- ja homevaurioihin liittyvien terveyshaittojen vuosikustannusten arvioidaan olevan keskimäärin 450 miljoonaa euroa.
Arvio sisältää oireista, sairauksista, niiden tutkimisesta, työkyvyn
menettämisestä ja työtehon sekä tuottavuuden laskusta aiheutuvat kustannukset.
Arviolta 25 000 rakennusalan ammattilaista joutuu vuosittain
tekemisiin kosteusvauriokorjausten kanssa. Erikoisosaamisen tarve
kasvaa koko ajan rakennusten korjaustarpeen lisääntyessä ja kokeneiden ammattilaisten jäädessä eläkkeelle.

Suomi ja muut maat
Kansainvälistä vertailutietoa kosteus- ja homeongelmien määrästä
ja niiden vaikutuksista on vähän. Talkooverkoston asiantuntijoilta
kootun epävirallisen tiedon pohjalta voidaan kuitenkin todeta, että
kaikkialla ongelmien yleisyyteen vaikuttavat ilmasto-olot, rakentamisen laatu ja rakennusten ylläpito. Muissa pohjoismaissa on nähtävissä Suomessa tuttuja ongelmia, johtuen osin samankaltaisista
rakenneratkaisuista, kuten maanvastaisten rakenteiden kosteus- ja
homeongelmia.
Tietoisuus kosteus- ja homevaurioista ja niiden vaikutuksista
vaihtelee suuresti. Aihe on viriämässä monissa maissa osana
yleistä keskustelua ihmisten lisääntyvästä fyysisestä herkkyydestä, rakennusten korjausvelasta ja energiatehokkuudesta. Myös
rakentamisen nopeusvaatimukset, rakenteiden lyhyet kuivumisajat
ja kiireessä tehty huono laatu puhuttavat.
Talkoiden aikana kansainvälisiä tiedusteluja Kosteus- ja hometalkoiden toimintatavoista sekä tarkemmin esimerkiksi kosteusvaurioihin liittyvästä asiantuntijakoulutuksesta tuli mm. Kanadasta,
Espanjasta ja Ruotsista. Erityisesti Ruotsista tuli lukuisia yhteydenottoja ja ruotsalaisten kollegojen kanssa tehtiin yhteistyötä
talkoiden aikana.

3. KOSTEUS- JA HOMETALKOIDEN
TAVOITTEET JA LINJAUKSET
Vuosille 2009–2015 suunnatun toimenpideohjelman tavoitteina olivat
maamme rakennuskannassa esiintyvien kosteus- ja homeongelmien
aiheuttamien terveyshaittojen ja kansantaloudellisten menetysten systemaattinen vähentäminen sekä uusien kosteusvaurioiden syntymisen
torjuminen uudis- ja korjausrakentamisessa. Määrälliseksi tavoitteeksi
asetettiin kosteus- ja homeongelmien puolittaminen rakennuskannassa vuoteen 2020 mennessä.
Tavoitteena oli myös edistää rakennuskannan terveellisyyttä luomalla
yhtenäiset menettelytavat rakennusten kosteus- ja homevaurioiden
todentamiseen ja korjaustarpeen arvioimiseen.

misen ja kiinteistönpidon ketjuun keskeisten kohderyhmien kautta.
Muutosta lähdettiin hakemaan sekä asenteisiin kosteus- ja homeongelmia kohtaan että toimintaan ongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja
poistamiseksi. Talkoiden tärkeimmiksi kohderyhmiksi tunnistettiin:
• päättäjät ja vaikuttajat sekä asiantuntijat,
• alan ammattilaiset ja toimijat,
• tilaajat sekä talojen omistajat ja niiden asukkaat.
Työmuodoksi valittiin avoin, verkostomainen työskentely. Talkoiden
haluttiin olevan ns. ”akvaariohanke”, jonka toteuttamiseen ja tulosten
hyödyntämiseen kaikki voivat osallistua. Käytännössä kaikille kiinnostuneille pyrittiin löytämään jokin rooli talkoiden toiminnassa.

Periaatepäätöksen mukaisesti tavoitteena oli lisätä kosteus- ja homevaurioihin liittyvää osaamista ja tutkimustietoa, täydentää vaurioiden
ehkäisemiseen, tutkimiseen ja korjaamiseen liittyvää ohjeistoa sekä
juurruttaa suomalaiseen kiinteistöosaamiseen vaurioita vähentävät
toimintamallit.

Keskeiseksi vaikuttamisen keinoksi valittiin viestintä, johon panostettiin määrätietoisesti ja tavoitteellisesti koko ohjelman ajan. Avoimuus
tarkoitti myös kaiken talkoissa syntyneen tiedon, materiaalien ja
ratkaisujen tuomista kenen tahansa ulottuville talkoiden omien verkkosivujen www.hometalkoot.fi kautta.

Toimenpideohjelman seitsemälle osa-alueelle määriteltiin valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaiset osatavoitteet ja tehtävät.
Osa-alueet olivat: A. Uudis- ja korjausrakentaminen, B. Kosteus- ja
homevauriokorjaaminen, C. Koulutus, pätevöityminen ja tutkimus,
D. Asuntokauppa ja -neuvonta, E. Valtion kiinteistöt ja työpaikat,
F. Valtion tukijärjestelmät ja G. Viestintä. Osa-alueiden tavoitteita,
tehtäviä ja toteutettuja hankkeita on esitelty tarkemmin luvussa 6.

Sekä toiminnassa että viestinnässä valittiin ratkaisukeskeinen lähestyminen aiheeseen. Kosteus- ja homeongelman laajuus ja merkitys
pyrittiin tuomaan aktiivisesti esiin, mutta niiden rinnalla tarjottiin aina
mahdollisuus tulla mukaan ratkaisemaan ongelmaan liittyviä tekijöitä
tai tuotiin jo saavutettuja ratkaisuja esiin. Viestinnällisenä linjauksena
päätettiin painottaa koko rakentamisen ja kiinteistönpidon ketjussa
mukana olevien asenteiden ja osaamisen merkitystä.

Toimenpideohjelma painottui olemassa olevan rakennuskannan
ongelmien vähentämiseen. Tavoitteena oli vaikuttaa koko rakenta-
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4. KOSTEUS- JA HOMETALKOIDEN
VAIHEET JA ORGANISOINTI
Valtioneuvosto päätti käynnistää Kosteus- ja hometalkoot -toimenpideohjelman 24.2.2009 ja teki asiaan liittyvän periaatepäätöksen 12.5.2010.
Alun perin viisivuotiseksi (2009–2013) suunniteltua toimenpideohjelmaa jatkettiin kahteen otteeseen eduskunnan myöntämällä lisämäärärahalla. Virallisesti toimenpideohjelma jatkui vuoden 2015 loppuun asti.
Vuonna 2016 talkoiden alasajo- ja päätösvaihe toteutettiin siirtomäärärahan turvin.

Käynnistysvaiheessa talkoille muodostettiin tiimi ympäristöministeriön
alaisuuteen. Talkoille nimitettiin ohjelmapäälliköksi TkT Juhani Pirinen
(12/2009–12/2014) ja hänen työparikseen suunnittelijaksi insinööri
(YAMK) Karoliina Viitamäki (06/2010–12/2015). Juhani Pirisen siirryttyä
toisiin tehtäviin vuoden 2015 alussa ohjelmapäällikkönä toimi DI Katja
Outinen (05–12/2015 ), joka vastasi virkatyönsä ohessa myös talkoiden
alasajovaiheesta vuonna 2016.

Kosteus- ja hometalkoiden painopisteet jakautuvat ajallisesti neljään
vaiheeseen, joita sitoi yhteen aktiivinen, koko ohjelmakauden jatkunut
viestintä:

Toimenpideohjelman toteutuksen tueksi muodostettiin poikkihallinnollinen ja laaja-alainen ohjausryhmä. Ryhmän kokoonpano kasvoi vuosien
aikana ja nimi vaihtui vuoden 2014 alussa toimintaryhmäksi. Ryhmän
tehtävänä oli ohjata ja tukea ohjelman eteenpäinviemistä, toimia suunnannäyttäjänä ja varmistaa yhtenäisen viestin leviäminen. Ohjausryhmä
kokoontui toimintavuosien aikana keskimäärin kolme kertaa vuodessa.
Ryhmän puheenjohtajana toimi vuosina 2010–2013 ympäristöministeriön ylijohtaja Helena Säteri ja vuosina 2014–2015 rakennusneuvos
Teppo Lehtinen.

2009–2010

Toimenpideohjelman suunnittelu ja käynnistäminen

2010–2011

Muutokseen tarvittavien työkalujen ja
toimintamallien rakentaminen

2012–2014

Työkalujen ja toimintamallien jalkauttaminen

2014–2015

Laadittujen toimitatapojen juurruttaminen kentälle

2016

Talkoiden työn jatkuvuuden turvaaminen ja
toiminnan alasajovaihe

Kosteus- ja hometalkoot toimi itsenäisenä ohjelmana ympäristöministeriön koordinoidessa toimintaa. Varsinainen talkootyö tehtiin läheisessä
yhteistyössä mm. muiden ministeriöiden ja valtionhallinnon toimijoiden
sekä kuntasektorin, koulutus- ja tutkimuslaitosten, järjestöjen ja yritysmaailman kanssa. Avoimeen verkostoon perustuva työskentelymalli
osoittautui talkoiden vahvuudeksi ja vaikuttavuustekijäksi.
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Ohjaus- ja toimintaryhmässä oli mukana edustajat rakennus- ja kiinteistöalan keskeisiltä tahoilta: opetus- ja kulttuuriministeriö, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry, Rakennustarkastusyhdistys RTY ry,
Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO, Rakennusteollisuus RT
ry, RAKLI ry, Senaatti-kiinteistöt, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen
Arkkitehtiliitto SAFA ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Suomen Kuntaliitto
ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos, valtiovarainministeriö ja ympäristöministeriö. Tämän lisäksi
ohjaus- ja toimintaryhmä kuuli tarvittaessa eri asiantuntijoita. Liite 1

Talkooviestintää varten käynnistettiin yhteistyö ympäristöministeriön
viestintäyksikön ja viestintätoimiston kanssa. Kullekin toimenpideohjelman seitsemälle osa-alueelle nimettiin talkooverkostosta keskeisten
hankkeiden vastuuhenkilöt, hankekoordinaattorit Liite 7.

kehittämistyöhön. Tarkastusvaliokunnan mietinnössä nostetaan esille
myös muita Kosteus- ja hometalkoissa käsiteltyjä ongelma-alueita, kuten
kuntotarkastajien pätevyydet, kuntotarkastusten laatu, rakentamisen
kosteudenhallinta ja laatu sekä asuntokaupan turvan parantaminen.

Etappeja työmaalla

Merkittäviä vaiheita olivat myös vuoden 2013 lopussa annettu maankäyttö- ja rakennuslain muutosesitys (HE 147/2013 vp), joka koski mm.
suunnittelijoiden ja työnjohtajien kelpoisuusvaatimuksia ympäristövaliokunnan esittämän mietinnön (YmVM 9/2013 vp) mukaisesti. Eduskunta
hyväksyi lakiehdotuksen 12. joulukuuta 2013 ja maankäyttö- ja rakennuslain muutos (41/2014) tuli voimaan 1.9.2014. Lakimuutoksen pohjalta
ympäristöministeriö antoi maaliskuussa 2015 asetuksia ja ohjeita suunnittelijoiden ja työnjohtajien kelpoisuusvaatimuksiin liittyen. Kosteus- ja
hometalkoiden tavoitteet eivät kuitenkaan täysin toteutuneet, sillä uusia
kelpoisuusvaatimuksia ei annettu kuntotutkijoille. Kosteus- ja hometalkoiden yhtenä päätavoitteena oli saada aikaan tarvittavat lainsäädännölliset muutokset, jotta kosteus- ja homevaurioiden kuntotutkimusten
tekijöille ja kosteus- ja homevaurioiden korjausten suunnittelijoille
saataisiin yhtenäiset pätevyysvaatimukset. Maankäyttö- ja rakennuslain
muutoksen (41/2014) yhteydessä lakiin lisättiin kelpoisuusvaatimukset
kosteusvaurion korjaustyön suunnittelijalle, mutta kuntotutkimusten
tekijöille ei asetettu vaatimuksia. Kuntotutkimusten osalta asia eteni
ainoastaan sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan terveydensuojelulain muutoksen (1237/2014) yhteydessä, kun terveydensuojelulain
nojalla annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (545/2015)
määritettiin pätevyysvaatimukset viranomaisten käyttämille ulkopuolisille asiantuntijoille, jotka tutkivat asunnon tai muun oleskelutilan
terveyshaittaepäilyä.

Vuoden 2010 aikana suunniteltiin talkoiden toimenpideohjelma Liite 7. Samaan aikaan käynnistettiin verkoston kanssa jo useita taustaselvityksiä
sekä ohjeita, oppaita ja työkaluja valmistavia talkoohankkeita. Talkooviestintää varten laadittiin suunnitelma, tehtiin linjaukset ja rakennettiin
tarvittavat työkalut sekä kanavat. Talkooviestinnän perusperiaatteet
käytiin läpi kaikkien käynnistettyjen hankkeiden vastuuhenkilöiden kanssa. Näin verkostoa sitoutettiin yhteisiin tavoitteisiin ja voitiin varmistaa
yhdenmukainen viestintä eri sidosryhmille (laajempi kuvaus viestinnästä
luku 6.7).
Vuodet 2011–2012 olivat tiiviin hanketyöskentelyn aikaa. Toimenpideohjelmaa oli parhaimmillaan toteuttamassa yhtä aikaa kymmeniä
asiantuntijoita ympäri Suomea. Merkittävä osa hankkeissa laadituista
selvityksistä, tutkimuksista ja taustatyöstä valmistui vuoden 2012
alkupuolelle tultaessa. Osa hankkeista tai niiden pohjalta käynnistetyistä
jatkohankkeista jatkuivat talkoiden päättymiseen saakka.
Työkalujen jalkauttaminen kentälle alkoi käytännössä vuonna 2012 ja jatkui edelleen talkoiden päättymiseen asti. Tavoitteena oli saada työkalut
ja uudet toimintamallit mahdollisimman kattavasti kaikkien toimijoiden
ja kansalaisten käyttöön tehokkaan viestinnän ja yhteistyökumppanien
avulla. Kaikki työn tulokset julkaistiin uutiset.hometalkoot.fi-verkkosivustolla ’Talkoiden työkalupakissa’ sekä myöhemmin hometalkoot.
fi-sivustolla, missä ne ovat edelleen maksutta kenen tahansa saatavilla.
Vuodet 2013 ja 2014 olivat talkoiden vaikuttavuuden ja työn tulosten
kannalta keskeisiä. Tuolloin valmistui useita merkittäviä hankekokonaisuuksia, joiden teemat saivat runsaasti huomiota myös mediassa ja
julkisessa keskustelussa. Talkoot oli saavuttanut korkean tunnettuuden
ja arvostetun aseman, ja ohjelman esiin nostamat aiheet ylittivät uutiskynnyksen.
Tärkeä etappi talkoiden vaiheissa oli eduskunnan tarkastusvaliokunnan vuonna 2012 teettämä selvitys valvonta-aiheestaan rakennusten
kosteus- ja homeongelmat Viite 1 sekä sen pohjalta toukokuussa 2013
antama mietintö (TrVM 1/2013 vp – M 5/2013 vp). Mietintö käsitti
kaikkiaan 14 kosteus- ja homevaurioiden vähentämiseksi ja poistamiseksi suunnattua kannanottoa Viite 2, jotka eduskunta hyväksyi yksimielisesti
22.5.2013 pidetyssä täysistunnossa. Eduskunnan hyväksymät lausumat
(Eduskunnan kirjelmä EK 5/2013 vp) ovat valtakunnallinen perusta
ongelman ratkaisemiselle, ja osaltaan velvoittavat jatkamaan työtä myös
talkoiden päättymisen jälkeen. Tarkastusvaliokunnan mietinnöstä käy
ilmi, että valiokunnan näkemyksen mukaan Kosteus- ja hometalkoissa
oli tehty siihen mennessä pienillä resursseilla ansiokasta työtä. Valiokunnan arvion mukaan talkoot eivät olleet kuitenkaan saaneet riittävästi
tukea. Tämä koski erityisesti ympäristöministeriötä, jonka olisi pitänyt
koordinoida paremmin hyvin itsenäisellä toimintamallilla toiminutta
hanketta. Tarkastusvaliokunnan mietinnön mukaisesti eduskunta
edellytti, että Kosteus- ja hometalkoita jatketaan vuoden 2014 jälkeen ja
että kehittämishankkeen toimintaedellytyksiä parannetaan turvaamalla
hankkeelle riittävät voimavarat sekä mahdollisuudet pitkäjänteiseen
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Viestinnällisesti merkittäviä vaiheita olivat muun muassa talkoiden kansalaisille suunnatun verkkopalvelun avaus vuonna 2012. Verkkopalveluun
koottiin tietoa eri vuosikymmenten omakotitalojen tyypillisistä kosteusja homevauriokohdista sekä ongelmakohtien tunnistamisesta. Vuonna
2014 verkkopalvelua laajennettiin sisältämään vastaavaa tietoutta myös
taloyhtiöiden asukkaille ja osakkeenomistajille.
Vuosi 2015 käytettiin pääosin viestinnän jatkamiseen, asiantuntijoiden
koulutuksen kehittämiseen ja yhtenäistämiseen, kosteusvaurioalan
toimijoiden pätevyydentoteamisjärjestelmien organisointiin ja kuntien
päättäjien kouluttamiseen. Syksyllä 2015 toteutettiin koko maan kattava, päättäjille räätälöity kuntakiertue. Talkoiden varsinainen toimintakausi päättyi vuoden 2015 lopussa, jolloin myös toimintaryhmän työ
päättyi.
Vuonna 2016 toteutettiin toiminnan alasajovaihe ja dokumentointi ja
saatettiin valmiiksi vielä käynnissä olevat hankkeet. Merkittävimpänä
näistä alan ammattilaisten koulutukseen ja pätevöitymiseen keskittynyt
’Terveiden talojen erikoisjoukot -jatkohanke’, jonka loppuraportti julkaistiin
lokakuussa 2016. Alkuvuonna julkaistiin vapaasti saataville myös useita
materiaaleja, kuten ’Vinkit asuntokauppaan’, ’Sisäilmaongelman ratkaisemisen kortisto’ sekä yhteistyössä Työterveyslaitoksen ja Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen kanssa laadittu sisäympäristöä käsittelevä, kattava
opetusmateriaali ammattilaisille.

5. TALKOIDEN RESURSSIT JA
NIIDEN KOHDENTUMINEN
Kosteus- ja hometalkoiden kokonaisbudjetti vuosina 2009–2016 oli
yhteensä 4,8 miljoonaa euroa. Rahoituksella toteutettiin yhteensä noin
110 kosteus- ja homevaurioiden ennaltaehkäisyyn ja korjaamiseen
tähtäävää hanketta.

Talkoisiin varattiin 3,43 miljoonaa euroa valtion budjetissa vuosille
2009–2013. Vuodelle 2009 tästä oli varattu 230 000 €. Vuosina
2010–2012 rahoitusta varattiin 900 000 € / vuosi ja vuodelle 2013
500 000 €. Talkoille myönnettiin lisärahoitusta vuodelle 2014 yhteensä
900 000 € sekä vuodelle 2015 rahaa osoitettiin 500 000 €. Vuoden
2015 rahoituksesta 230 704 € osoitettiin siirtomäärärahana vuodelle
2016 talkootyön viimeistelyyn ja toiminnan alasajoon.
						

9

Menoerä €

Vuoden
Vuoden
2010
2009
määräraha 1) määräraha

Vuoden
2011
määräraha

Vuoden
2012
määräraha

Vuoden
2013
määräraha

Vuoden
2014
määräraha

Vuoden
2015
määräraha

Vuoden
2015 siirtomääräraha
käytetty
v. 2016 6)

Tutkimus-,
kehitys- ja selvityshankkeet

149 460

626 091

640 792

619 476

294 844

486 907

198 645

188 066

Viestintäkulut
sisältäen myös
mm. oppaiden
ja ohjeiden
taittokuluja

56 014

113 687

71 363

79 085

40 954

103 253

37 265

39 416

kokous-, matka-,
toimisto- ja
yleiskulut

24 526

16 222

43 845

57 439

20 202

42 738

33 386

3 222

144 000

144 000

144 000

144 000

175 000 +
113 2112)

113 2114)

5)

230 704

Palkkakulut ja
niihin liittyvät
kulut + muut
kulut
Käytettävissä
oleva
hankeraha

230 000

756 000

756 000

756 000

356 000

632 898

269 296

Kokonaismääräraha

230 000

900 000

900 000

900 000

500 000

921 109 3)

500 000

Kuva 1.Talkoiden budjetti ja määrärahojen kohdentuminen vuosittain.
Vuoden 2009 määräraha on käytetty pääosin vuonna 2010.
Vuoden 2014 määrärahasta varattiin palkkarahat vuodelle 2015.
3)
Vuoden 2014 kokonaismäärärahasta 21109 euroa on rahoitettu eduskunnan kirjelmän
EK 5/2013 vp mukaisten toimenpiteiden toteutukseen varatusta v. 2014 määrärahasta.
4)
Vuoden 2015 palkkarahat laskettu mukaan v. 2014 kokonaisbudjettiin.
5)
Vuoden 2016 aikana Kosteus- ja hometalkoilla ei ole ollut talkoiden määrärahoilla palkattua henkilöstöä.
6)
Vuoden 2016 aikana on käytetty v. 2015 siirtomäärärahaa. Määrärahan käytön toteutuneet kulut vahvistuvat
joulukuussa 2016, kun kaikkien hankkeiden laskutus on valmistunut.
1)
2)

Talkoiden henkilötyöresurssit suhteessa tavoitteisiin ja toiminnan laajuuteen olivat vaatimattomat. Ohjelman suunnitteluun ja toteutukseen oli
ympäristöministeriössä varattu vuosina 2010–2015 yhteensä kahden
henkilön työpanos. Talkoiden keskeiseksi vaikuttamisen keinoksi tunnistettuun viestintään ostettiin lisäksi ulkopuolisen kumppanin asiantuntijatyötä jatkuvan yhteistyön puitteissa.
Suuri osa hankkeisiin osallistuneista tahoista on kohdentanut työhön
merkittäviä määriä omia resurssejaan: asiantuntijoiden asiantuntemusta ja aikaa sekä osallistumista yhteiseen työskentelyyn ja viestintään.
Monet tahot ovat myös tarjonneet omia viestintäkanaviaan talkoiden
aiheista viestimiseen. Median jatkuva kiinnostus ja aiheen esillä pitäminen ovat tarjonneet merkittävän alustan talkooviestien läpimenolle.
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Toimenpideohjelmaa voidaan hyvällä syyllä kutsua talkoiksi. Talkoiden
budjettirahoituksen lisäksi ohjelmaan käytettyjen resurssien määrää
on mahdotonta arvioida. Asiantuntijat ympäri Suomen panostivat
talkoisiin suoran hankeosallistumisen lisäksi muun muassa osallistumalla
eri hankkeiden ohjausryhmätyöskentelyyn ja olemalla mukana talkoiden
lukuisissa talkootapahtumissa. Karkean arvion mukaan talkooverkoston asiantuntijat vastasivat noin 1,5–5 henkilötyövuoden resurssia
vuosittain.

6. TALKOIDEN TOIMINTA-ALUEET
JA NIIDEN SISÄLTÖ
Toiminta-alueet, niiden tavoitteet ja tehtävät perustuivat valtioneuvoston periaatepäätökseen kosteus- ja homeongelmien vähentämiseksi.
Mukana oli runsaasti käytännön toimia muutoksen käynnistämiseksi ja
edistämiseksi. Luvuissa 6.1–6.7 käydään läpi eri toiminta-alueet, niille
asetetut tavoitteet ja tehtävät valtioneuvoston periaatepäätöksen ja
talkoiden toimenpideohjelman mukaisesti sekä esitellään tärkeimpiä
toteutettuja hankkeita.

Kosteus- ja hometalkoiden toimenpideohjelma sisälsi kaikkiaan seitsemän toiminta-aluetta. Niiden alla toteutettiin lukuisia hankkeita sekä
hankekokonaisuuksia. Toiminta-alueet olivat
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Uudis- ja korjausrakentaminen
Kosteus- ja homevauriokorjaaminen
Koulutus, pätevöityminen, tutkimus
Asuntokauppa ja -neuvonta
Valtion kiinteistöt ja työpaikat
Valtion tukijärjestelmät
Viestintä

Toimenpidesuunnitelma toteutettiin avoimeen verkostoon perustuvana työskentelynä yhdessä valtionhallinnon, kuntien, rakennus- ja
kiinteistöalan, sosiaali- ja terveysalan, koulutus- ja tutkimussektoreilla
toimivien tahojen sekä järjestö- ja yritysmaailman kanssa. Ohjelman
aikana toteutettiin yhteensä yli 110 erilaista hanketta ja työhön osallistui
eri aikoina yhteensä yli 400 asiantuntijaa kaikkialta Suomesta. Kaikki
talkoissa toteutetut hankkeet on listattu liitteessä 2.
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2010

2011

2012

A. Uudis- ja korjausrakentaminen
B. Kosteus- ja homevauriokorjaaminen
C. Koulutus, pätevöityminen, tutkimus
D. Asuntokauppa ja -neuvonta

2013

E.
F.
G.
H.

2014

2015

2016

Valtion kiinteistöt ja työpaikat
Valtion tukijärjestelmät
Viestintä
Talkoiden arviointi ja konsultointi

Kuva 2. Työn eteneminen ja hankkeiden ajoittuminen talkoiden toimintakaudella 2010–2016.

6.1 Uudis- ja korjausrakentaminen
Tavoitteet ja tehtävät
Ohjelman aikana arvioidaan nykyisten rakentamismääräysten toimivuus
kosteusvaurioiden ennaltaehkäisijänä. Samalla edesautetaan erityyppisten matalaenergiaratkaisujen rakennusfysikaalista ja mikrobiologista
tutkimusta ja tuotekehitystä tavoitteena estää kosteusvaurioiden
syntyminen tulevaisuuden rakentamisessa. Kosteuden ja olosuhteiden
hallintaan rakentamisessa liittyvä työnjohtajavaatimus lisätään rakentamismääräyksiin tavoitteena rakennusaikaisen kosteuden aiheuttamien
sisäilmaongelmien estäminen.
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Rakennusluvan vaativia korjaushankkeita koskevia säännöksiä tarkennetaan, jotta luvan myöntämisen perusteeksi tulevat huolellisesti
suoritetut kosteusvauriokuntotutkimukset. Hyvään sisäilmastoon ja
pitkäikäisiin, kosteusvarmoihin rakenteisiin liittyvää osaamista lisätään
kaikkeen rakennusalan koulutukseen.
Toiminnan sisältöjä
Talkoiden linjausten mukaisesti ohjelma painottui kosteus- ja homeongelmien vähentämiseen olemassa olevassa rakennuskannassa.
Uudisrakentamisen puolella talkoot toimi aktiivisessa roolissa Tampereen teknillisen yliopiston toteuttamassa Frame-hankkeessa (Future
Envelope Assemblies and HVAC Solutions, 2009-2012) ja VTT Expert

Services Oy:n toteuttamassa KORMA-hankkeessa (Korjausrakentamisen kosteusteknisesti turvalliset periaateratkaisut). Molemmissa
hankkeissa tavoitteena oli turvata tulevaisuuden terveet talot. FRAMEprojektissa tutkittiin lämmöneristyksen lisäyksen ja ilmastonmuutoksen
vaikutuksia vaipparakenteiden kosteustekniseen toimintaan, rakennusten energiankulutukseen ja sisäilman olosuhteisiin uudisrakentamisessa.
KORMA-projektissa keskityttiin korjausrakentamisen energiatehokkaisiin ja kosteusteknisesti turvallisiin korjausvaihtoehtoihin.
Heti talkoiden alussa kartoitettiin silloiset rakentamismääräykset kosteus- ja homevauriotutkijoiden näkökulmasta. Keväällä 2011 valmistuneessa tutkimuksessa tarkasteltiin sekä määräysten kattavuutta että
niiden käytettävyyttä. Ympäristöministeriö voi hyödyntää määräysten
kartoituksesta laadittua raporttia uudistaessaan rakennusten terveellisyyteen liittyviä määräyksiä ja ohjeita. Uusien asetusten valmistelutyö
on käynnissä tätä yhteenvetoa kirjoitettaessa.

arviointiin. Tutkimushankkeen tarkoitus on löytää ne erilaiset tilanteet
korjaushankkeissa, joissa tehdään lopputuloksen kannalta vääriä päätöksiä tai muita epäonnistuneita valintoja ja ohjeistaa toimintakäytännöt,
joilla tilanne korjaantuu.
Toimivien kosteusvauriokorjausmenetelmien käyttöönottoa edistetään
tiedottamisella, kouluttamisella ja laadukkaiden ohjeiden saatavuuden
parantamisella. Kosteus- ja homevauriokorjaussopimuskaavakkeisiin
lisätään työn suorittajaa koskeva vaatimustaso.
Rakennuksen omistajan ja muiden korjaustyön tilaajien toiminnan
helpottamiseksi laaditaan yhteisesti sovittu toimintatapa sille, miten
rakennus tutkitaan terveyshaittaepäilytilanteissa. Hyvät menetelmät
juurrutetaan käytäntöön siten, että valtion organisaatioiden tutkimukset tilataan aina samalla tavalla ja saman sisältöisenä.

Kosteus- ja hometalkoiden yhtenä päätavoitteena oli saada aikaan tarvittavat lainsäädännölliset muutokset, jotta kosteus- ja homevaurioiden
kuntotutkimusten tekijöille ja kosteus- ja homevaurioiden korjausten
suunnittelijoille saataisiin yhtenäiset pätevyysvaatimukset. Tavoitteena
oli osaltaan parantaa rakennusten kosteus- ja homevauriotutkimusten
toteutuksen laatua. Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen (41/2014)
yhteydessä lakiin lisättiin kelpoisuusvaatimukset kosteusvaurion
korjaustyön suunnittelijalle ja työnjohtajalle, mutta ympäristöministeriö
ei asettanut vaatimuksia kuntotutkimusten toteuttajille Kosteus- ja
hometalkoiden tahtotilasta huolimatta. Lakiin lisättiin kuntotutkimuksiin
liittyen vain vaatimus pätevän henkilön tekemästä rakennuksen kunnon
selvityksestä, jonka rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää
liitettäväksi rakennuslupahakemukseen. Kuntotutkimusten toteuttajien
pätevyysvaatimusten osalta asia eteni ainoastaan sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan terveydensuojelulain muutoksen (1237/2014)
yhteydessä, kun terveydensuojelulain nojalla annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (545/2015) määritettiin pätevyysvaatimukset viranomaisten käyttämille ulkopuolisille asiantuntijoille, jotka tutkivat
asunnon tai muun oleskelutilan terveyshaittaepäilyä.

Homevaurioiden korjaamiseen liittyvien ohjeiden tasoa ja saatavuutta
parannetaan. Mm. ympäristöministeriön Ympäristöoppaat 28 ja 29
(Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus ja korjaus)
päivitetään, ja ne julkaistaan mikäli mahdollista, Internet-sivustolla. Omakotitalojen homevaurioiden korjaamiseen laaditaan Internet-sivustoilla
julkaistavaa opastusta. Rakennustietosäätiön RT-kortteihin laaditaan
erilaisten vaikeiden kosteusvauriokorjausten ohjekortisto.
Home- ja kosteusvauriokorjauksen aikaiseen suojaukseen, loppusiivoukseen ja irtaimen puhdistukseen laaditaan yhteiset toimintamallit, jotka
lisätään käytössä oleviin suunnitteluasiakirjojen malleihin.
Katsaus toimintaan
Tällä talkoiden toiminta-alueella työskentely oli erityisen käytännönläheistä. Ymmärrystä kosteus- ja homevauriokorjaamisen erityispiirteistä
ja vaatimuksista pyrittiin lisäämään koko ketjussa sekä tilaajan että työn
toteuttajan taholla. Työ osoittautui vaativaksi ja ulottui käytännössä
kaikille talkoiden osa-alueille. Tietoisuuden ja osaamisen ohella tarvittiin
ja tarvitaan edelleen myös käytännön toimia, kuten alan ammattilaisten
ja palveluntarjoajien osaamis- ja pätevyysvaatimusten yhtenäistämistä.

Talkoot osallistui yhdessä ympäristöministeriön kanssa Teknologian
tutkimuskeskus VTT Oy:n ja Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK:n
tutkimukseen, jossa selvitettiin Suomen asuinrakennuksen korjaustarvetta ja asuinrakennusten kosteusvaurioiden korjaustoiminnan laajuutta.
Tutkimus valmistui syyskuussa 2016.

Keväällä 2011 valmistui kuntien korjaushankkeita käsitellyt tutkimus
Kosteus- ja homevauriokorjausprosessin arviointi kuntien kiinteistöissä.
Loppuvuodesta 2011 talkoissa toiminut työryhmä esitti kattavan listan
Kehitysehdotuksia kuntien julkisten rakennusten sisäilmaongelmien
vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

6.2 Kosteus- ja homevaurioiden tutkiminen
ja korjaaminen

Kosteus- ja homeongelmien todennäköisyys ja määrä lisääntyvät, mitä
vanhemmasta rakennuskannasta on kyse. Korjausrakentamisessa
pyrittiin kasvattamaan etenkin tilaajan osaamista ja tietämystä kosteus- ja homevaurioiden tunnistamisesta sekä erityispiirteistä ja niiden
vaikutuksista korjaushankkeeseen. Yhteistyössä Työterveyslaitoksen
kanssa julkaistiin Tilaajan ohje sisäilmasto-ongelman selvittämiseen,
jossa painotettiin kokonaisvaltaista lähestymistapaa aiheeseen. Tilaajille
suunnatuista materiaaleista mainittakoon myös Omakotitalon omistajan
opas – Kosteus- tai homevaurion korjauttaminen, johon sisältyi kaikki
tarvittavat tarjouspyyntö- ja sopimusmallit sekä vastaava Taloyhtiön
opas homevaurion korjauttamiseen. Myös homekoirapalvelun tilaajalle
laadittiin oma ohje. Pientalojen riskirakenteista julkaistiin vuonna 2012
laaja opetusmateriaali, jonka jalkauttamiseksi järjestettyyn koulutuskiertueeseen osallistui sekä ammattilaisia että tavallisia pientalojen omistajia
yli odotusten. Monet oppaista ja ohjeista päivitettiin vuoden 2015 aikana.

Tavoitteet ja tehtävät
Ohjelman aikana käynnistetään ja tuetaan tutkimushankkeita, joissa kosteus- ja homekorjausratkaisujen toimivuutta koskeva tieto ja kokemus
dokumentoidaan seurantahankkeissa ja samaan aikaan seurataan tilojen
käyttäjien terveydentilan kehittymistä. Lopputuloksena saadaan ohjeisto siitä, minkälaisiin rakenteisiin erilaisia korjaustapoja voidaan käyttää ja
mitä jatkotoimia niiden käyttäminen aiheuttaa rakennuksen omistajalle.
Ohjelman aikana toteutetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön
kanssa tutkimushanke, jossa muutamassa valtion tukemassa korjaushankkeessa arvioidaan korjaushankkeen koko prosessi alkaen kohteen
kuntotutkimuksista ja päättyen korjaustoimenpiteiden onnistumisen
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Tärkeäksi tilaajien kohderyhmäksi tunnistettiin korjaushankkeista
päättävät kuntien virkamiehet ja luottamushenkilöt. Kuntapäättäjille
erityishaasteita asettavat korjaushankkeiden kasvava määrä, tiukentuva
talous ja kuntalaisten kasvava huoli kiinteistöjen kunnosta. Useimmat
kuntapäättäjät joutuvat tekemään mittavia hankintapäätöksiä paineen
alla ja ilman alaan liittyvää koulutusta tai kokemusta. Vuonna 2015 talkoot julkaisi kuntapäättäjille suunnatun Päättäjän homeoppaan ja järjesti
siihen liittyvän avoimien tietoiskujen sarjan. Tilaisuuksia pidettiin syksyllä
2015 kaikkiaan 30 paikkakunnalla ja niihin osallistui lähes 1 300 päättäjää
ja kuntien asiantuntijaa.
Talkoissa pyrittiin avaamaan koko ketjun ja etenkin sen eri toimijoiden
välisen tiedonvälityksen kriittistä merkitystä korjaushankkeen onnistumisessa. Ketjun sudenkuopiksi tunnistettiin kosteusvauriotutkimuksista
saadun tiedon välittyminen suunnittelijoille ja sieltä edelleen varsinaiselle
työmaalle. Talkoot viesti voimakkaasti ketjun eri toimijoiden vastuun ja
vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Korjaushankkeen seuranta- ja arviointilomake KAS oli yksi käytännön työkalu tähän tarpeeseen.
Yksittäinen, vaikuttavuudeltaan merkittävä ja konkreettinen saavutus
voidaan uudis- ja korjausrakentamisessa nähdä monilla työmailla: yhä
useammat talot rakennetaan ja korjataan säältä suojassa. Ymmärryksen
lisääminen työmaan kosteussuojauksen merkityksestä oli yksi talkoiden
keskeinen tavoite, ja sen saavuttaminen on nähtävissä käytännössä.
Työmaasuojauksen marginaalinen kustannus suhteessa sen hyötyihin
pystyttiin avaamaan eri tahoille, niin rakennuttajille kuin rakentajillekin.
Aiheesta laadittiin myös käytännön opetusmateriaali sekä suurille että
pienille työmaille. Kansalaisille ja tilaajille suunnattu viestintä edisti omalta
osaltaan asiaa: omakotitalojenkin rakennuttajat heräsivät aktiivisemmin
vaatimaan työmaan ja siellä olevien materiaalien suojaamista. Kosteusja hometalkoot myötävaikutti osaltaan myös siihen, että maankäyttö- ja
rakennuslain muutoksen (41/2014) nojalla annettuun ympäristöministeriön asetukseen rakentamisen suunnitelmista ja selvityksistä lisättiin
omaksi kohdakseen työmaan kosteudenhallintasuunnitelma. Työmaan
kosteudenhallintasuunnitelmassa on muun muassa esitettävä tiedot
toimenpiteistä, joilla rakennusaineet ja -tarvikkeet suojataan kuljetuksen
ja työmaavarastoinnin aikana.
Osaamisen ja tietoisuuden lisäämiseksi talkoissa tuotettiin kymmeniä
ammattilaisille ja tavallisille kansalaisille suunnattuja ohjeita, oppaita tai
muita työkaluja. Lisäksi monia aikaisempia materiaaleja uudistettiin ja
päivitettiin. Lähes kaikkien oppaiden ja ohjeiden taustatyönä tehtiin asiaa koskeva selvitys, tutkimus tai olemassa olevan materiaalin kartoitus.
Useimmat aineistot tuotettiin yhteistyössä verkoston eri toimijatahojen
kesken, mikä laajensi näkökulmaa, paransi syntyneiden aineistojen käytettävyyttä ja sitoutti eri tahoja myös niiden käyttöön. Kaikki talkoissa
tuotetut aineistot julkaistiin talkoiden verkkosivuilla, missä ne ovat maksutta kenen tahansa saatavilla. Koulutuskiertueilla materiaaleja ja uutta
ajattelutapaa pyrittiin viemään aktiivisesti käytäntöön.
Kosteus- ja homevaurion tutkimiseen ja korjaamiseen tuotetuista
materiaaleista mainittakoon LVV-kuntotutkimusopas (2013), Sisäilmaongelman ratkaisemisen kortisto (2016) ammattilaiskäyttöön sekä
Homevaurioituneen rakenteen puhdistusohje (2016). Laajaan käyttöön
levisi myös Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja
homevauriokorjausten jälkeen.
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Vuonna 2012 talkoot julkaisi uuden pientaloasukkaita palvelevan www.
hometalkoot.fi -verkkosivuston, joka tarjoaa kiinnostavassa muodossa
tietoa tyypillisistä kosteusvaurioriskeistä talotyyppiin, rakennusvuoteen
ja rakenteisiin perustuen. Vuonna 2014 sivustoa laajennettiin kerrostaloasukkaita ja taloyhtiöitä palvelevaksi.
Kosteus- ja hometalkoot oli mukana ohjaamassa ympäristöministeriön
Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus -oppaan
(Ympäristöopas 28) päivitystä. Päivitystyö käynnistyi v. 2013 ja päivitetty
opas Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus julkaistiin
lokakuussa 2016 Valtioneuvoston julkaisuarkisto -verkkopalvelussa.
Talkoiden tavoitteena oli saada lisättyä kosteus- ja homevauriokorjaussopimuskaavakkeisiin työn suorittajaa koskeva vaatimustaso. Esimerkiksi
rakennusalan yleisiin sopimusehtoihin kyseistä lisäystä ei ole vielä saatu
aikaiseksi kovasta työstä huolimatta. Rakennusteollisuus pyrkii kuitenkin
edistämään asiaa myös talkoiden päättymisen jälkeen. Yleisellä tasolla
asiaa on pystytty edistämään siten, että kosteudenhallintaan liittyviä
asioita otetaan enenevässä määrin mukaan mm. suunnittelun tehtäväluetteloita päivitettäessä.

6.3 Koulutus, pätevöityminen ja tutkimus
Tavoitteet ja tehtävät
Kosteus- ja homevauriotutkijoiden, -korjaussuunnittelijoiden/valvojien ja asumisterveysselvityksiä tekevien viranhaltijoiden osaamistarve
määritellään, ja rakennetaan näiden osaamisen takaavat koulutus- ja
pätevöitymisjärjestelmät. Kosteus- ja homevauriokorjaajien kouluttamisen toteuttamista varten laaditaan valtakunnallinen opetussuunnitelman
puite-ehdotus ja tuetaan kosteus- ja homevauriokorjaajien koulutuksen
organisoitumista.
Vahvistetaan hyvään sisäilmastoon ja terveisiin, pitkäikäisiin rakenteisiin
liittyvää osaamista kaikessa rakennusalan koulutuksessa mukaan lukien
opettajien ja rakennustarkastajien täydennyskoulutus sekä kiinteistöjen
hoitoon ja isännöintiin liittyvä koulutus.
Johtavien tutkimuslaitosten (esim. THL, TTL, Helsingin yliopisto)
yhteinen tutkimusryhmä kehittää mikrobien toksisuuden arviointimenetelmiä ja muita tarvittavia menetelmiä, joiden pohjalta rakennetun
tilan terveyshaitta voidaan todeta ja laatia viranomaisohjeistoa terveysvalvontaa, rakentamista ja alan muita toimijoita varten. Tutkimusten
ohessa käynnistetään tuotekehitysprojekti, jonka lopputuotteena on
menetelmä (laitteisto, oiremääritys ja prosessikuvaus), jonka avulla
sisätilasta kerätystä ilma- ja/tai pölynäytteestä ja ihmiselle tehdystä tutkimuksesta voidaan riittävällä varmuudella todeta, onko tilassa sellainen
homevaurio, joka tulisi korjata.
Homealtistuneen tunnistamiseen kehiteltyjen menetelmien koulutusta
lääkäreille tehostetaan. Samalla tuetaan näiden menetelmien käyttöönottoa muussakin yhteydessä kuin työsuojelutarkoituksessa. Mm. koululaisten ja päiväkotilasten terveyden arviointiin laadittujen menetelmien
validointia ja käyttöä tuetaan.
Koulutus ja pätevöityminen
Yksi Kosteus- ja hometalkoiden tärkeimmistä tavoitteista oli lisätä
pätevien osaajien saatavuutta, löydettävyyttä ja käyttöä kosteus- ja
homevaurioalalla. Alan ammattilaisten koulutuksen ja pätevöitymisen

mallin luominen tunnistettiin keskeiseksi tehtäväksi talkoissa. Vain siten
Suomeen voidaan varmistaa pitkällä tähtäimellä riittävän osaamisen
ja riittävän laaja erikoisosaajien joukko vastaamaan kasvavaan tarpeeseen. Kosteus- ja homevauriokorjaukset epäonnistuvat usein, koska
osaamisessa on ollut puutteita koko ketjussa: tutkimuksessa, suunnittelussa, korjaamisessa ja valvonnassa. Kosteus- ja homevaurioalan
nähtiin tarjoavan kasvavan työllistymismahdollisuuden osaaville tekijöille.
Arviolta 25 000 rakennusalan ammattilaista joutuu vuosittain tekemisiin
kosteusvauriokorjausten kanssa.
Talkoissa vuosina 2010–2012 toteutetun Terveiden talojen erikoisjoukot -hankkeen tehtävänä oli luoda yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
kosteus- ja homevaurioalalle yhtenäinen koulutus ja pätevöitymispolku. Hankkeessa tehtiin alan eri ammattiryhmien määrällisen tarpeen
arviointi, osaamiseen liittyvien vaatimusten määrittely, lisäkoulutuskokonaisuuksien sisältöjen suunnittelu, eri toimijatahojen tuottaman
koulutuksen organisointi ja yhteensovittaminen sekä laadittiin malli
pätevöitymisestä. Hanke toteutettiin valtionhallinnon, korkeakoulujen ja
rakennusalan järjestöjen yhteistyönä, johon osallistui noin 120 asiantuntijaa. Hankkeen loppuraportti julkaistiin keväällä 2013 ja on luettavissa
täällä.
Syntyneen koulutus- ja pätevöitymismallin toteuttamiseksi Terveiden
talojen erikoisjoukot sai jatkoa vuonna 2013. Eduskunnan kirjelmään
(2013) vastaten Kosteus- ja hometalkoot ja kaksi ministeriötä rahoittivat
kaksi rakennusterveyden koulutuksen kehitys- ja suunnitteluhanketta:
Kosteus- ja hometalkoiden ja sosiaali- ja terveysministeriön ohjaama
hanke, jota koordinoi Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO
yhdessä Suomen Sisäilmakeskus Oy:n kanssa sekä toisena opetus- ja
kulttuuriministeriön ohjaama hanke, jossa vetäjinä olivat Tampereen
ammattikorkeakoulu (koko hanke), Oulun ammattikorkeakoulu ja
Savonia-ammattikorkeakoulu. Jälkimmäinen hanke keskittyi tutkintokoulutusten kehittämiseen, jota täydensi toinen hanke kehittämällä
lisä- ja täydennyskoulutuksia. Hankkeet synkronoituivat toimimaan
yhteistyössä. Toiminta alkoi vuonna 2014 ja päättyi syksyllä 2016. Kehittämishankkeet toivat esille ne keskeiset tarpeet ja toimenpiteet, joita
alan kouluttajien tulee tehdä ja kehittää pystyäkseen entistä paremmin
vastaamaan rakennusterveyteen liittyviin osaamis- ja pätevyystarpeisiin.
Kehittämishankkeiden laajan yhteistyöverkoston yhteistyönä suunniteltiin rakennusterveyden ohjeelliset opintosuunnitelmat (OPS) koskien
kaikkia kosteusvaurion korjausasiantuntijoiden pätevyyksiä. Nämä suunnitelmat sisältävät eri osaamisalueiden tarkemmat osaamistavoitteet,
keskeiset sisällöt ja oheismateriaalit sekä AHOT-menettelyn kriteerit.
Opetusmoduulit ja ohjeelliset opetussuunnitelmat ovat nyt yhdenmukaiset kaikissa koulutusta antavissa oppilaitoksissa. Näiden hankkeiden
yhteinen loppuraportti on luettavissa täällä.
Toiminta alan koulutuksen ja pätevöitymisen kehittämiseksi muodosti
talkoiden keskeiset ja pitkäkestoisimmat hankekokonaisuudet. Niiden
tuloksilla on todennäköisesti myös merkittävimmät vaikutukset alan
ammattilaisten osaamiseen sekä sitä kautta kosteus- ja homeongelmien
selättämiseen pitkällä tähtäimellä.
Kosteus- ja hometalkoiden yhtenä päätavoitteena oli saada aikaan tarvittavat lainsäädännölliset muutokset, jotta kosteus- ja homevaurioiden
kuntotutkimusten toteuttajille ja kosteus- ja homevaurioiden korjausten
suunnittelijoille saataisiin yhtenäiset pätevyysvaatimukset. Maankäyttöja rakennuslain muutoksen (41/2014) yhteydessä lakiin lisättiin kuitenkin
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kelpoisuusvaatimukset vain kosteusvaurion korjaustyön suunnittelijalle ja työnjohtajalle, eikä kuntotutkimusten tekijöille tässä vaiheessa
asetettu vaatimuksia Kosteus- ja hometalkoiden tahtotilasta huolimatta.
Lakiin lisättiin kuntotutkimuksiin liittyen vain vaatimus pätevän henkilön
tekemästä rakennuksen kunnon selvityksestä, jonka rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää liitettäväksi rakennuslupahakemukseen.
Lakimuutos tuli voimaan 1.9.2014. Ympäristöministeriö julkaisi 12.3.2015
lakimuutoksen mukaiset asetukset ja ohjeet koskien suunnittelijoiden
ja työnjohtajien kelpoisuusvaatimuksia sekä näihin liittyvien tehtävien
vaativuusluokkia. Asetukset tulivat voimaan 1.6.2015. Kelpoisuusvaatimusten sisällön suunnittelussa hyödynnettiin Kosteus- ja hometalkoiden
Terveiden talojen erikoisjoukot -hankkeessa määriteltyjä osaamisvaatimuksia.
Kuntotutkimusten toteuttajien osalta asia eteni ainoastaan terveydensuojelulain muutoksen (1237/2014) yhteydessä, kun terveydensuojelulain nojalla annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa
(545/2015) määritettiin pätevyysvaatimukset viranomaisten käyttämille
ulkopuolisille asiantuntijoille, jotka tutkivat asunnon tai muun oleskelutilan terveyshaittaepäilyä. Asetus tuli voimaan 15.5.2015. Ulkopuolisena
asiantuntijana (rakennusterveysasiantuntija, sisäilma-asiantuntija, kosteusvaurion kuntotutkija) toimiminen edellyttää henkilösertifiointia valtakunnalliseen, julkiseen järjestelmään. Samalla nykyinen kuntakohtainen
arviointi- ja hyväksymismenettely poistui kuntien tehtävistä. Huomioitavaa on se, että myös muut kuin viranomaistahot voivat käyttää näitä
sertifioituja asiantuntijoita kosteus- ja homevaurioituneiden tai muuten
sisäilmaongelmaisten tilojen tutkimukseen.
Kosteus- ja hometalkoissa on painotettu sitä, että suunnittelijoiden,
työnjohtajien, korjaajien ja kuntotutkimusten tekijöiden on mahdollista
kehittää omaa osaamistaan ja parantaa kelpoisuuksiaan myös työn
ohessa lisä- ja täydennyskoulutusten myötä.
Kosteus- ja hometalkoiden tärkeänä saavutuksena voidaan pitää myös
sitä, että nykyään uusien kelpoisuus- ja pätevyysvaatimusten mukaisia
kosteusvaurion korjaustyön suunnittelijoita ja kosteusvaurioiden kuntotutkijoita edellytetään yhä useammin kuntotutkimusten ja korjausurakoiden tarjouspyyntöasiakirjoissa.
Kosteus- ja hometalkoiden aikana tehtiin yhteistyötä myös Opetushallituksen kanssa muun muassa kosteus- ja homevaurioiden korjaamiseen
ja ehkäisyyn liittyvien asioiden lisäämiseksi ammattitutkintojen ammattitaitovaatimuksiin. Esimerkiksi talonrakennusalan ammattitutkinnossa
tutkinnon suorittaja tekee tutkinnon osan työkokonaisuudesta kirjallisen
työsuunnitelman, jossa arvioidaan myös erityisesti sellaisia työn laatutasossa ilmeneviä riskejä, jotka voivat myöhemmin johtaa rakenteen
heikkoon energiatehokkuuteen tai jopa kosteus- ja homevaurioihin.
Talonrakennuksen erikoisammattitutkinto sisältää nykyään valinnaisen
tutkinnon osan ”Kosteus- ja homevaurioiden korjaaminen”. Rakennustuotannon erikoisammattitutkinnossa on mahdollista valita valinnaisista
tutkinnon osista seuraavia osa-alueita: kosteusvauriotyön rakennetekniikan ja rakennesuunnittelun sekä materiaali- ja tuotantotekniikan hallinta;
rakennusfysiikan ja kuntotutkimusmenetelmien hallinta; kosteusvauriokohteen sisäympäristöolosuhteiden sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien hallinta tai rakennustyömaan olosuhteiden hallinta. Tämän
lisäksi myös kiinteistöpalveluiden ammattitutkinnon osassa ”Kiinteistön
toimintakunnon ylläpito” on seuraavat arviointikriteerit: käynnistää
tarvittavat huoltotoimenpiteet, joilla ennaltaehkäistään kosteusvaurioita

ja sisäilmaongelmia ja varmistaa kiinteistön huoltokirjan ja -ohjeiden
ajantasaisuuden ja toimivuuden.

Kosteus- ja hometalkoiden aikana valmistui myös lukuisia rakennusterveysasiantuntijan tutkintoon kuuluvia opinnäytetöitä.

Talkoissa toteutettiin tai oltiin yhteistyökumppanina mukana lukuisissa
eri kohderyhmille suunnatuissa koulutuksissa ja koulutuskiertueilla.
Koulutuksia suunnattiin sekä ammattilaisille että tavallisille kansalaisille ja
niissä luennoivat talkooverkostoon kuuluvat asiantuntijat. Koulutukset
olivat avoimia ja maksuttomia tapahtumia. Esimerkkeinä mainittakoon
Suomen Omakotiliitto ry:n Hyvän talonpidon road show 2013–2014,
Homeongelmat historiaan -kuntakiertue 2013 sekä suuren suosion
saavuttaneet kaksi valtakunnallista jokamiehelle suunnattua koulutuskiertuetta 2012 ja 2013. Vuonna 2013 järjestettiin yli kymmenen
Energiatehokas remontti & Kosteus ja hometalkoot -koulutustilaisuutta
eri puolella maata. Syksyllä 2015 toteutettiin 30 paikkakunnalle ulottunut, kuntapäättäjille räätälöity Kunnan talot kuntoon -kiertue, johon
osallistui lähes 1 300 henkilöä.

6.4 Asuntokaupan turvan parantaminen ja
neuvonta

Useimpiin koulutuksiin osallistujia kertyi yli odotusten. Yhteensä talkoiden järjestämiin koulutustapahtumiin on osallistunut tuhansia talonomistajia ja asiantuntijoita, mm. yli 4 000 rakennusalan ammattilaista
kaikkialla Suomessa.
Tutkimustoiminta
Talkoiden tutkimustoiminta tähtäsi arjen toimintamallien ja niissä tarvittavien työkalujen sekä ohjeistusten kehittämiseen. Erilaisia selvityksiä,
kartoituksia ja olemassa olevien käytäntöjen tarkasteluja tehtiin lukuisia.
Näitä yhdisti yksi tavoite: tuottaa saatujen tulosten pohjalta uusia tai
aiempia paremmin toimivia käytäntöjä, malleja, oppaita, ohjeita, opetusmateriaaleja sekä työkaluja suoraan erilaiseen käyttöön tai tunnistettuun tarpeeseen. Tutkimustoiminnassa kertynyttä tietoa pyrittiin myös
jakamaan laajalti julkaisemalla kaikki materiaali talkoiden uutissivustolla ja
kertomalla niistä uutiskirjeessä.
Laajin talkoiden tutkimushankkeista oli kolmivuotinen TOXTEST-tutkimus, joka toteutettiin sosiaali- ja terveysministeriön johdolla. Mukana
olivat maamme johtavat mikrobiologian ja toksikologian asiantuntijat
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, Helsingin yliopistosta, Itä-Suomen
yliopistosta, Turun yliopistosta sekä Työterveyslaitokselta. Laajan
hankkeen tavoitteena oli kehittää sisäilman pölynäytteille soveltuva
toksisuuden arviointimenetelmä. Tutkimustulosten mukaan huonepölyn toksisuutta (myrkyllisyyttä) ei voida käyttää kosteusvauriokohteiden
luokittelussa tai terveyshaitan arvioinnissa. Näin ollen kosteusvaurioituneiden rakennusten homeongelmien tunnistamiseen ei suurista
toiveista huolimatta löytynyt uutta menetelmää. TOXTEST-loppuraportti julkistettiin maaliskuussa 2103. Koska hankkeeseen osallistuneilla
tutkijoilla oli hankkeen loppuvaiheessa erilaisia näkemyksiä tutkimuksen
johtopäätöksistä, sosiaali- ja terveysministeriö teetti tulosten tulkinnasta
ulkopuolisen asiantuntija-arvion. Arvioinnissa alkuperäiset johtopäätökset tuloksista jäivät voimaan. Hankkeen aikana tuotettiin kuitenkin
paljon lisätietoa aiheesta ja eri tutkimuslaitokset ovat jatkaneet asian selvittämistä ja lisätutkimusten tekoa myös kyseisen hankkeen jälkeenkin.
Talkoissa toteutettiin lukuisia aihepiiriin liittyviä ammattikorkeakouluissa
laadittuja opinnäytetöitä. Erityisen aktiivista yhteistyö oli Itä-Suomen yliopiston koulutus ja -kehittämispalvelu Aducaten kanssa. Lisäksi valmistui
useampia korkeakouluissa laadittuja diplomitöitä. Näistä mainittakoon
esimerkiksi Tampereen teknillisessä yliopistossa laadittu Kosteus- ja homevauriokorjausprosessin arviointi kuntien kiinteistöissä (Paavo Kero).
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Tavoitteet ja tehtävät
Hometalon ostamisen estämiseksi lisätään yleistä tietoisuutta asiasta
ja edesautetaan ostajan turvaa lisäävien vakuutuskäytäntöjen muodostumista. Asuntokauppaan liittyvien kuntotarkastusten määrittelyä
tarkennetaan ja muutetaan siten, ettei asunnon ostajalle tai myyjälle
synny virheellistä mielikuvaa tarkastusten laadusta ja laajuudesta. Asuntokaupan kuntotarkastuksen yhteisen toimintamallin riskit arvioidaan
ja tarkastusmenettelyn rajaukset laaditaan yhteiskunnan kannalta
tarkoituksenmukaiseksi. Sisäilmaongelmien selvitystapojen yhdenmukaistaminen koskee myös asuntokauppaan liittyviä kuntotarkastuksia.
Kosteusvaurioselvitys, sisäilmaselvitys, riskikartoitus ym. rakennuksesta
mahdollista terveyshaittaa tavalla tai toisella arvioivat selvitykset eriytetään kuntotarkastuksista epäselvyyksien välttämiseksi kaupantekotilanteessa. Myös tarkastajien ja tutkijoiden osaamisen lisääminen auttaa
vauriotalojen havaitsemisessa ennen kauppatilannetta.
Edistetään kosteusvaurio- ja muiden sisäilmariskien osalta tehtyjen
rakennusten määräaikaistarkastusten yleistymistä. Edistetään kuluttajien mahdollisuutta arvioida myynnissä olevaan asuntoon, kiinteistöön
tai talopakettiin liittyviä kosteusvaurioriskejä ja varautua niihin sekä selvitetään mahdollisuutta turvata kauppa mahdollisten salaisten virheiden
varalta.
Talkoiden aikana selvitetään talokauppoihin liittyvien riitojen sovittelumahdollisuuksia, hometalojen korjaamiseen saatavien yhteiskunnan
avustusten (avustus terveyshaitan poistamiseksi) muuttamista tehokkaammaksi ja mahdollisia yhteiskunnan takausjärjestelmiä tilanteessa,
jossa vaurioitunut talo ei riitä uusien lainojen vakuudeksi.
Katsaus toimintaan
Talkoissa käynnistettiin talvella 2011 laaja, kaksivuotinen asunto- ja
kiinteistökaupan ongelmiin keskittyvä selvitys- ja kehityshanke. Sen tavoitteeksi asetettiin kosteus- ja homevaurioista johtuvien riitatilanteiden
ennaltaehkäisy tuomalla kiinteistö- ja asuntokauppaan uusia työkaluja,
sekä kaupanteon riskit ja osapuolten vastuut nykyistä selvemmin esiin.
Suomessa on jatkuvasti vireillä satoja asunto- ja kiinteistökauppariitoja,
joissa taustalla on kosteus- tai homevaurio.
Hankkeessa selvitettiin, miten riitatilanteeseen ajaudutaan: mitä
ongelmia on kaupan osapuolten oikeussuojassa, kuntotarkastuksen
huomioimisessa sekä virhevastuun jakautumisessa. Vuoden 2011 lopulla
hankeverkostoon pyrittiin saamaan mukaan myös kiinteistövälitys-, rahoitus- ja vakuutuspuolen toimijoita. Yhteistyö kiinteistövälityssektorin
kanssa saatiin liikkeelle. Hankkeen väliraportti julkaistiin loppuvuodesta
2011 ja helmikuussa 2013 loppuraportti, joka sai laajalti huomiota mm.
mediassa. Raportin pohjalta julkaistiin samassa yhteydessä käytännönläheinen Tunne talosi, turvaa kauppasi -opas myyjän ja ostajan avuksi
kiinteistökauppaan. Opasta jaettiin mm. asuntonäytöissä. Vuonna 2016
julkaistiin myös Vinkkejä asuntokauppaan. Vinkit oli aiemmin julkaistu
sarjana myös talkoiden verkkosivuilla.

Vuonna 2011 käynnistettiin toinen, omakotitalojen omistajille suunnattu
laaja hanke Omakotitalojen kuntokatselmoinnin edistäminen (OKE).
Hankkeessa kartoitettiin omakotitalojen omistajien intoa huoltaa
talojaan sekä sitä, miten heidät saataisiin entistä paremmin ja säännöllisemmin seuraamaan talojensa kuntoa ja ennakoimaan tarvittavia
korjauksia. Hankkeessa selvitettiin myös omakotitalojen huolto- ja kuntotarkastuskäytäntöjä Suomessa sekä asunto- ja asuinkiinteistökannan
tilaa ja kaupantekokäytäntöjä muualla pohjoismaissa. OKE-hankkeen
työryhmä esitti loppuraportissaan kesäkuussa 2014 useita vaihtoehtoja,
joiden avulla omakotitaloissa voidaan käynnistää hyvä talonpito ja torjua
rakenteelliset ja terveydelliset kosteusongelmat sekä niiden kerrannaisvaikutukset. Yhtenä tarkastelukohtana arvioitiin pakollisten, määräajoin
tehtävien omakotitalojen kuntotarkastusten toimivuutta. Hankkeen
työryhmässä oli mukana omakotitalojen omistajien, kiinteistönvälittäjien
ja kuntotutkimusasiantuntijoiden edustajia sekä viranomais- ja yhteisötahoja, vakuutusyhtiöitä ja kiinteistöalan kaupallisia toimijoita.
Talkoiden toimesta ei käynnistetty uutta, yksittäistä neuvontapalvelua, vaan kansalaisille suunnattua neuvontaa lähdettiin kehittämään
yhteistyössä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Syksyllä 2012
talkoissa käynnistettiin laaja kansalaisviestinnän jakso. Viestinnässä nostettiin voimakkaasti esiin käsitteet ”talonlukutaito”, ”hyvä talonpito” ja
”ennakoiva korjaaminen” sekä niiden hyödyt. Omakotitalojen omistajille
suunnatun hometalkoot.fi-verkkosivuston lanseerausta siivitti radiokampanja. Televisiossa pyöri samana syksynä talkoiden ja MTV3:n tuottama,
12-osainen ’Harjakaisen ja Piisisen talkoot’ -televisiosarja. Talkoiden
YouTube-kanavalla julkaistiin syksyllä 2013 omakotitalon omistajille
suunnatut käytännönläheiset videot, joissa opastettiin talon omatoimiseen kunnon tutkimiseen ja huoltotoimiin. Yhteistyössä aikakauslehtien
kanssa toteutettiin aihetta käsitteleviä artikkelisarjoja ja paikallislehdille
tuotettiin valmiita, hyvään talonpitoon ohjaavia ja vuodenaikojen mukaan eteneviä käytännönläheisiä artikkeleita.
Asuntokaupan turvan kehittämisessä Kosteus- ja hometalkoiden päätavoitteena oli saada aikaan lainsäädäntöön pohjautuvat pätevyysvaatimukset asuntokaupan kuntotarkastajille. Tällä hetkellä asuntokaupan
kuntotarkastajien on mahdollista osoittaa pätevyytensä vapaaehtoisuuteen perustuvassa, FISE Oy:n ylläpitämässä pätevyysjärjestelmässä.
Asuntokaupan kuntotarkastajan pätevyys perustuu alan tarvelähtöisyyteen, ei lainsäädäntöön. Kuntotarkastajien pätevyydet nousivat esille
myös eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietinnössä toukokuussa 2013.
Asiasta käytiin lukuisia keskusteluja eri ministeriöiden (oikeusministeriö,
työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö) ja talkoiden edustajien
kesken. Ympäristöministeriö katsoi, että ministeriö voi vaikuttaa maankäyttö- ja rakennuslain nojalla uudis- ja korjausrakentamishankkeisiin
ja niissä toimijoiden kelpoisuuksiin, ei asuntokaupan kuntotarkastajiin.
Asuntokaupan kuntotarkastajien kelpoisuusvaatimukset edellyttäisivät
erillislain laatimista. Ympäristöministeriössä onkin selvitetty asian eteenpäin viemistä ohjauksen ja neuvonnan keinoin.

6.5 Valtion kiinteistöt ja työpaikat
Tavoitteet ja tehtävät
Valtion kiinteistöjä varten laaditaan suunnitelma, miten lähivuosina
siirrytään ennakoivaan korjaamiseen ja huolelliseen ylläpitoon sisäilmaongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Laaditaan toimintatavat valtion
rakennusten tutkimiselle, korjaamiselle ja ylläpidolle ja testataan niiden
toimivuus. Kaikki valtion kiinteistöt pyritään ottamaan säännöllisten
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kuntotutkimusten ja ohjeistetun kiinteistöhuollon piiriin lähivuosina.
Testataan sisäilmaongelmien kartoitukseen ja ratkaisemiseen kehitettyjen toimintatapojen käyttöönottoa Senaatti-kiinteistöissä.
Valtion kiinteistöissä ja valtion työpaikoilla sisäilmaongelmiin suhtaudutaan vakavasti ja ne ratkaistaan mahdollisimman nopeasti. Senaatti-kiinteistöjen kiinteistöjä varten laadittua toimintamallia koskevaa koulutusta
vastuuhenkilöstölle toteutetaan kokonaisuudessaan.
Toiminnan sisältöjä
Senaatti-kiinteistöt oli jo aloittanut määrätietoisen työn kosteus- ja
homeongelmien torjumiseksi omissa kiinteistöissään. Talkoissa Senaattikiinteistöt toimi uusien mallien ja työkalujen kehittäjänä ja testiympäristönä. Senaatti laati mm. toimintamallit, ohjeet ja työkalut sisäilmaongelmien selvityksestä, korjauksen tiedottamisen hallinnasta ja onnistumisen
seurannasta. Senaatin toimesta testattiin mm. terveysriskien arvioinnin
työkalua sekä rakennuksiin integroitavia kosteusantureita. Lisäksi
Senaatti-kiinteistöt käynnisti sisäympäristöklinikkatoiminnan ja toteutti
yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa mittavan Laadukas sisäympäristö -koulutushankkeen, jonka pohjalta syntyi laaja koulutuspaketti myös
muiden toimijoiden käyttöön.

6.6 Valtion tukijärjestelmät
Tavoitteet ja tehtävät
Ohjaavana järjestelmänä toimii myös erilaisten valtion myöntämien
avustusten myöntämisperusteiden muuttaminen siten, että myöntämisehtona on yhteisillä toimintatavoilla, pätevien henkilöiden tekemät
kuntotutkimukset ja muut asianmukaiset selvitykset.
Valtion korjaustukia myöntävät toimielimet ohjeistetaan siten, että
korjausrakentamiseen myönnettävän tuen ehtona on pätevän ja
riippumattoman ulkopuolisen tarkastajan tekemä analyysi korjauskohteita koskevien vaurioselvitysten riittävyydestä ja korjaussuunnitelmien
toimivuudesta. Tarkastuksen näkökulmana tulee olla mahdollisen
rakennusterveyshaitan poistuminen korjauksen seurauksena. Valtion eri
avustusjärjestelmien rahoitusehtoja kehitetään siten, että ne ohjaavat
rakennusten järjestelmälliseen kunto- ja kosteusvauriokartoitukseen ja
korjausten yhteiskunnan kannalta järkevään priorisointiin.
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) rahoitusmuotoja
kehitetään siten, että niillä kannustetaan poistamaan rakennusten
kosteusriskit ja -vauriot.
Tuetaan olemassa olevia tai uusia, hyvin toimivia, kansalaisjärjestöjen
kosteusvaurioiden ja muiden sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn,
toteamiseen ja korjaamiseen tähtääviä neuvonta- ja tukipalveluja.
Katsaus toimintaan
Kosteus- ja hometalkoiden toimenpideohjelman valtion tukijärjestelmiin
liittyvän osa-alueen tärkein saavutus oli se, että Asumisen rahoitusja kehittämiskeskus ARA uudisti vuoden 2013 aikana yhteistyössä
Kosteus- ja hometalkoiden kanssa sekä rakennuttajaohjeensa että
suunnittelijaoppaansa. Oppaissa ohjeistetaan ARA-rahoitteisten uudisrakennusten tai peruskorjattavien kohteiden kohdalla mm. laadukkaaseen suunnitteluun, kuntotutkimukseen ja korjaussuunnitteluun ennen
korjausta, huolehtimaan työmaan kosteushallinnasta sekä panostamaan
laadunvalvontaan koko hankkeen ajan. Saadakseen valtion myöntämää korkotukilainaa tai korjausavustusta tulee hakijan täyttää ohjeissa

esitetyt vaatimukset mm. perusparannuskohteiden kuntoarviosta ja
pitkäntähtäimen kunnossapitosuunnitelmasta. ARA:n ohjeet löytyvät
ARA:n internet-sivustolta.
Eduskunta myönsi kevään lisäbudjetissa vuoden 2012 aikana käynnistettäviin koulujen sekä sosiaali- ja terveyssektorin rakennusten korjaushankkeisiin 30 miljoonaa euroa lisärahaa. Siitä jaettaville avustuksille
asetettiin tiukat myöntöperusteet, joilla haluttiin varmistaa korjaushankkeiden laatu ja onnistuminen. Hakemusten arviointia varten sosiaali- ja
terveysministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö perustivat Kosteus- ja
hometalkoiden yhteyteen valtakunnallisen nelihenkisen arviointiryhmän,
joka kävi kesällä 2012 pilottihankkeena läpi lähes 200 kunnissa laadittua
korjausavustushakemusta. Työ osoitti, miten vähäisin lähtötiedoin hankkeiden korjauksia suunniteltiin ja tehtiin.
Arviointityön pohjalta talkoiden vetämässä työryhmässä laadittiin malli,
jonka avulla voidaan varmistaa korjaushankkeiden laadukas suunnittelu
ja toteutus. Mallia hyödynnettiin ensimmäisen kerran vuoden 2013
lisätalousarviossa myönnettyjen korjausavustusten jakamisessa ja kokemukset olivat hyviä. Kokemukseen pohjautuen ministeriöt valmistelivat
tarvittavat asetusmuutokset ja valtioneuvosto antoi 12.12.2013 asetuksen oppilaitosten sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin myönnettävästä
valtionavustuksesta (875/2013) ja 19.12.2013 asetuksen sosiaali- ja
terveydenhuollon kunnallisten toimintayksiköiden sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin myönnettävästä valtionavustuksesta (1099/2013).
Asetuksissa määritellään tiukat laatuperusteiset ehdot avustuksen
saamiseksi ja asetuksissa on myös jälkiseuranta- ja raportointivelvoite
kohteelle korjausten jälkeen. On kuitenkin valitettavaa, että laatuperusteisten valtionavustusehtojen asettamisen jälkeen oppilaitosten ja
sosiaali- ja terveydenhuollon kunnallisten toimintayksiköiden korjaamiseen ei ole voitu osoittaa määrärahoja.

Kosteus- ja hometalkoiden näkökulmasta on lisäksi valitettavaa, että
hallituksen esityksessä laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista (HE 156/2016 vp) esitetään muun muassa nykyisistä ns.
terveyshaitta-avustuksista ja kuntotutkimusavustuksista (kuntotutkimusavustus kosteusvaurioituneen, terveyshaittaa aiheuttavan rakennuksen
tutkimiseen) luopumista. Vuonna 2017 voimaan tulevaksi esitetyssä
uudessa korjausavustuslakiehdotuksessa mukana ovat vain avustukset
hissien jälkiasennukseen ja liikkumisesteiden poistamiseen sekä avustukset iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden asunnon korjaamiseen kotona
asumisen edistämiseksi.

6.7 Viestintä
Tavoitteet ja tehtävät
Rakennusten omistajiin, taloyhtiöiden hallituksiin ja isännöitsijöihin kohdennetaan tiedotusta ja koulutusta, jossa samanaikaisesti viedään tietoa
sekä home- ja ilmanvaihto-ongelmien ennalta ehkäisystä, korjaamisesta
että energiatehokkuuden parantamisesta. Taloyhtiöiden edustajia ja
omakotitalojen omistajia varten laaditaan Internet-sivusto, josta löytyy
luotettavaa tietoa rakennusten huoltamisesta, kosteusvaurioiden tutkimisesta ja korjaamisesta. Myös muita tiedotuskanavia, kuten televisio ja
lehdistö, käytetään tiedon levittämiseen kuluttajille.
Rakennusten huoltoalan ammattilaisten koulutukseen sisällytetään
kosteusvaurioiden ja muiden sisäilmaongelmien tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn liittyviä osioita. Huoltokirjaohjeeseen (RakMK) lisätään
asiaa koskeva osio.
Yhteistyössä Työterveyslaitoksen ja Kuntaliiton kanssa kohdistetaan
koulutusta ja tiedotusta kuntiin ja muihin rakennusten omistajiin kuten
taloyhtiöihin. Täten pyritään levittämään oikeat toimintamallit kaikkien
käyttöön.
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Kuva 3. Talkooviestinnän vaiheet ja painopisteet.

18

Katsaus toimintaan
Jo pian ohjelman alussa havaittiin, että viestinnälle tulee asettaa suunniteltua merkittävämpi rooli talkoissa, mikäli asetetut tavoitteet halutaan
saavuttaa. Talkoiden tehtävä oli vaikuttaa tietoon, osaamiseen ja
asenteisiin koko rakentamisen ja kiinteistönpidon ketjussa. Lyhytaikaisen
huomioarvon sijaan talkoissa tavoiteltiin pysyvää muutosta rakenteissa
ja toimintatavoissa. Talkoot tunnistettiin viestinnän ja vaikuttamisen ohjelmaksi, ja viestinnästä kasvoi keskeinen työkalu läpi ohjelman. Kaiken
viestinnän ydin on ollut vahvan verkoston rakentamisessa ja sen työn
tukemisessa.

Vuonna 2012 avattiin uusi, pientaloasukkaita palveleva hometalkoot.fi
-sivusto, joka tarjoaa kiinnostavassa muodossa tietoa tyypillisistä
kosteusvaurioriskeistä talotyyppiin, rakennusvuoteen ja rakenteisiin
perustuen. Välittömästi sivuston avauduttua netin hakuympäristöön
nousi uutena sanana Hometalkoot-termi. Aihepiirin korkeimmat hakutulokset osuvat ajallisesti yhteen talkoiden keskeisten kampanjoiden
kanssa. Sivustolle palaamisprosentti on ollut verrattain korkea, ka. 30 %
(Google Trends, Google Analytics). Vuonna 2014 sivustoa laajennettiin
kerrostaloasukkaita ja taloyhtiöitä palveleviksi. Talkoiden päätyttyä verkkosivuston ylläpito ja hallinta siirtyivät sopimuksella Hengitysliitto ry:lle.

Viestinnän painopisteet, kohderyhmät ja pääteemat elivät vaiheittain
talkoiden etenemisen mukaan. Viestinnän kattosuunnitelmasta johdettiin vuosittain päivitetyt operatiiviset viestintäsuunnitelmat ja käytännön
toimet sijoitetiin vuosikelloon. Laajoille ja viestinnällisesti merkittävimmille hankkeille laadittiin yhteistyössä hankevastaavien kanssa erillinen
viestintäsuunnitelma.

Tärkeä tiedotuskanava aiheesta oli noin 10 kertaa vuodessa julkaistu
sähköinen uutiskirje, joka on ollut vapaasti tilattavissa talkoiden verkkosivujen kautta. Uutiskirjettä julkaistiin yhteensä 38 numeroa ja sillä on
ollut keskimäärin 600 vakituista tilaajaa. Kirjeen avausprosentti on ollut
korkea (ka. yli 50 %/numero), mikä kertoo sisällön kiinnostavuudesta.

Viestinnän vastuut ja tiimin avainhenkilöiden työnkuvaan kuuluvat
viestinnän tehtävät sekä hankeverkostoon kuuluvien roolit viestinnässä määriteltiin. Vuonna 2010-2011 talkoille rakennettiin viestinnän
työkalupakki, johon kuului mm. oma visuaalinen ilme, graafinen ohjeisto
ja visuaaliset elementit. Lisäksi otettiin aktiivisesti käyttöön omaa,
maanläheistä ”työmaa”-sanastoa, joka osaltaan loi ja vahvisti mielikuvaa yhteisestä, totutusta poikkeavasta tekemisen tavasta. Pääviestit ja
tavoitteet jalkautettiin koko verkostoon.
Talkoot profiloitiin tietoisesti ohjelmapäällikön henkilöön etenkin
talkoiden alkuvaiheessa. Ohjelmapäälliköiden asiantunteva, mutta
kansantajuinen viestintätyyli teki vaikeaa aihetta ymmärrettäväksi ja
lähestyttäväksi. Näin pystyttiin tarjoamaan myös medialle kiinnostava
haastateltava. Henkilösidonnaisuuden viestinnällinen riski tiedostettiin ja
ohjelmapäällikön vaihtumiseen myöhemmässä vaiheessa varauduttiin.
Talkoiden eri osa-alueista vastaavia asiantuntijoita nostettiin esiin heidän
aiheistaan kerrottaessa.
Hankkeiden työryhmien osallistaminen viestinnän suunnitteluun auttoi
osallistujia jäsentämään yhteistä tavoitetta ja etenemistä itse hankkeessa. Samalla varmistettiin, että talkoissa mukana olevat viestivät
yhtenäisin sisällöin muille kohderyhmille. Talkoot ja hankkeiden viestinnän suunnittelu tarjosivat uuden syyn ja foorumin koota aihepiirin asiantuntijoita yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan usein erilaisistakin
näkemyksistä ja tunnistamaan niiden takaa yhteisiä mahdollisuuksia.
Viestinnän keinoja ja kanavia
Talkooviestinnän työkalupakki sisälsi laajasti eri kohderyhmille suunnattuja keinoja ja kanavia. Verkosto- ja ammattilaisviestinnässä keskeisiä
olivat uutissivusto, sähköinen uutiskirje sekä yhteiset suunnittelu- ja verkostotapaamiset sekä koulutukset. Kansalaisille suunnatussa viestinnässä
painottuivat verkko- ja mediaviestintä. Vaikuttajaviestinnässä verkoston
tekemä työ oli keskiössä.
Talkoille rakennettiin kaksi verkkosivustoa. Alkuvaiheen hometalkoot.fi
(myöhemmin uutiset.hometalkoot.fi) -sivusto palveli verkostoa ja muita
aiheesta kiinnostuneita talkootiedon, ohjelman etenemisen ja sen
uutisoinnin kanavana sekä työkalupankkina. Sivusto on edelleen avoinna, mutta sitä ei enää päivitetä talkoiden päätyttyä ja sivu sulkeutuu
kokonaan vuoden 2016 lopussa.
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Perinteisten kanavien ohella talkoot olivat läsnä sosiaalisessa mediassa
Facebookissa ja YouTubessa. Henkilöresurssien niukkuuden vuoksi
sosiaalista mediaa ei päätetty kuitenkaan ottaa aktiiviseen käyttöön.
Lisäksi nähtiin, että työhön sitoutunut verkosto ja mediajulkisuus veivät
jo talkooviestiä tehokkaasti eteenpäin. Jos vastaava ohjelma käynnistettäisiin nyt, ratkaisu olisi luonnollisesti toinen etenkin suuren yleisön
tavoittamiseksi.
Kosteus- ja hometalkoiden alussa tehdyn, viestintää painottavan linjauksen mukaisesti markkinoinnin toimet jäivät pienempään rooliin. Vuoden
2013 kesällä ja syksyllä toteutettiin hometalkoot.fi-sivustoa markkinoivat
radiokampanjat. Myös kesällä 2014 oli radiokampanja, samoin kuin
keväällä ja syksyllä 2015. Lisäksi julkaistiin pienimuotoisia kannatusilmoituksia lähinnä alan ammattilehdissä.
MTV3-kanavan kanssa vuoden 2012 syksyllä toteutettu ja kesällä 2013
uusittu uudenlainen tietoa ja viihteellisyyttä yhdistävä ohjelmaformaatti ”Harjakaisen ja Piisisen talkoot” tavoitti pää- ja uusintalähetykset
mukaan lukien yhteensä 2,5 miljoonaa katsojaa. Sarjassa opastettiin
ja innostettiin 12 jaksossa erityisesti kansalaisia ennaltaehkäisemään
kosteus- ja homevaurioiden syntymistä.
Talkoiden järjestämiin ammatillisiin koulutuksiin on tullut osallistujia yli
odotusten. Myös avoimet luennot ja tapahtumat sekä ammattilaisille
että kansalaisille ovat kiinnostaneet yleisöä ja saaneet kiitosta osallistujilta. Syksyllä 2015 toteutettu kuntapäättäjille suunnattu tietoiskujen sarja
herätti kiinnostusta ja tilaisuudet järjestettiin yhteensä 30 eri paikkakunnalla. Verkoston asiantuntijat ovat osallistuneet puhujina aktiivisesti
messuille, seminaareihin ja tapahtumiin jakaen tietoa talkoista ja niissä
tehdystä työstä. Verkosto on välittänyt tietoa myös omien organisaatioidensa kanavissa ja osallistunut lukuisten lehtiartikkeleiden tuottamiseen etenkin alan medioissa.
Talkooväelle suunnatut työmaakokoukset ovat koonneet keskeiset
asiantuntijat yhteen vuosittain. Talkoovuosina järjestettiin yhteensä kuusi
verkostotapaamista, joihin osallistui keskimäärin sata henkilöä tapahtumaa kohden. Vuotuiset ’Talkoiden työmaakokoukset’ olivat tärkeitä
asiantuntijoiden keskustelu- ja tiedonvaihtotapaamisia, jotka sitouttivat
talkooväen yhteisen tavoitteen taakse. Työmaakokoukset pidettiin
Helsingissä, Tampereella, Kuopiossa, Oulussa, Jyväskylässä ja Tallinnassa.

Mediaviestintä
Talkoiden mediaviestinnän lähtökohtana oli luotettavan ja asiallisen
tiedon välittäminen sekä ratkaisukeskeisyys. Tavoitteena oli tuoda uusia
aineksia ja näkökulmia yleiseen keskusteluun. Uutiskynnys asetettiin
matalalle ja uutistuotanto sekä yhteydenpito median kanssa oli jatkuvaa.
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ei ole mahdollista antaa.
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Kuva 5. Mediajulkisuuden määrä vuosina 2010–2016.
* Vuoden 2016 seuranta ajalta 1-6/2016

Mediaseurannan tulosten perusteella voidaan kuitenkin todeta, että
Kosteus- ja hometalkoiden aiheet ovat saavuttaneet ohjelman toimintavuosien aikana laajaa ja monipuolista näkyvyyttä kaikissa mediaryhmissä.

lähestyttävän. Laaja medianäkyvyys ja ohjelmapäällikön aktiivinen rooli
vaikuttivat osaltaan siihen, että myös eduskunnan tarkastusvaliokunta
otti rakennusten kosteus- ja homeongelmat erityiseksi valvonta-aiheekseen vuonna 2012.

Uutiskynnys on ylitetty käytännössä kaikissa tavoitelluissa mediatyypeissä: valtakunnan uutismedioissa, paikallismedioissa, talouslehdissä,
aikakauslehdissä, rakennus- ja kiinteistöalan sekä opetusalan ammattijulkaisuissa ja terveys- ja ympäristömedioissa. Eniten talkoiden aiheet ovat
olleet esillä valtakunnan ja maakuntien uutismedioissa (yleismediat).
Näkyvyyttä saavutettiin paljon myös pienemmissä paikallislehdissä sekä
rakentamisen ammattilehdissä ja talouslehdissä.

Ohjelman edetessä kosteus- ja homeongelmiin on pureuduttu yksityiskohtaisemmin ja tuotu niihin ratkaisun avaimia hankkeiden kautta.
Tämä näkyy myös mediajulkisuuden monipuolisuutena. Hankkeiden
yhteydessä tuotiin esiin myös niitä luotsaavia asiantuntijoita, jotka ovat
osaltaan tukeneet käsitystä ohjelman valtakunnallisuudesta ja laajuudesta. Talkoiden viestit ovat tulleet huomatuiksi ja niitä on pidetty tärkeinä.
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Runsaasti keskustelua julkisuudessa herättäneitä aiheita ovat olleet
muun muassa asuntokaupan turva, kosteus- ja homevaurioalan
koulutus, pätevöityminen ja tutkimus, rakennusten riskirakenteet eri
vuosikymmenillä, terveys sekä kiinteistön kunnossapitoon ja homekorjaustöiden tilaamiseen liittyvä osaaminen. Rakennusten kunnosta on
tullut median aktiivisesti seuraama aihe. Erityisesti julkisten rakennusten,
kuten koulujen ja päiväkotien homeongelmat ja niiden ratkaiseminen
ovat ylittäneet uutiskynnyksen.
Kosteus- ja homeaiheiden näkyvyys on poikinut useita spontaaneja
kannanottoja sekä asiantuntija- ja mielipidekirjoituksia aina eturivin poliittisista päättäjistä rakennusalan ammattilaisiin ja tavallisiin kansalaisiin.
Aihealue on ollut laajasti keskustelussa myös Kosteus- ja hometalkoiden
virallisen päättymisen jälkeenkin. Talkoiden päättymisestä tiedotettaessa painotettiin paljon myös sitä, että rakennusterveyteen liittyvää
tutkimus- ja selvitystyötä tulee ehdottomasti jatkaa.

Kuva 4. Näkyvyyden jakautuminen mediaryhmittäin 2010-2016.

Sävyltään Kosteus- ja hometalkoiden saama julkisuus on ollut pääosin
neutraalia tai myönteistä, mikä on pitkäkestoiselle ohjelmalle poikkeuksellista. Rakennusalan omissa lehdissä esiintyi jonkin verran kriittistä
kirjoittelua talkoo-ohjelmasta tai talkoissa toteutetuista hankkeista.
Mediassa käsitellyt aiheet liite 3 ovat vuosien varrella mukailleet toimenpideohjelman tavoitteita ja talkoohankkeiden etenemistä. Ohjelman
käynnistysvuonna näkyvyyttä sai eritoten kosteus- ja homeongelmien
kansantaloudellinen ja -terveydellinen merkitys, mikä on luonut ymmärrystä ongelman yhteiskunnallisesta laajuudesta. Talkoiden ohjelmapäällikön vahva esiintuominen mediassa antoi aiheelle kasvot ja teki siitä
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7.TALKOIDEN RAPORTOINTI JA ARVIOINTI
Kosteus- ja hometalkoot -toimenpideohjelman toteutumisesta raportoitiin ja talkoiden tuloksellisuutta arvioitiin useassa eri vaiheessa.
Ympäristöministeriölle (ministeriön ja rakennetun ympäristön osaston
johto) laadittiin vuosittain toimintaraportit talkoiden toiminnasta ja saavutuksista. Vuosittaisen raportoinnin lisäksi laadittiin säännöllisin väliajoin
tilannekatsaukset ympäristöministeriön kansliapäällikköä ja ministerin
erityisavustajaa varten. Talkoiden toiminnasta raportoitiin säännöllisesti
myös eduskunnan tarkastusvaliokunnalle valiokunnan järjestämissä
kuulemistilaisuuksissa, joissa käsiteltiin eduskunnan kannanottojen (EK
5/2013 vp) toteutuksen tilannetta.
Talkoiden tuloksellisuutta arvioitiin neljässä eri vaiheessa Ramboll
Oy:n toimesta. Ohjelman ensimmäinen arviointi toteutettiin syksyllä
2011, toinen väliarviointi syksyllä 2012, kolmas vuonna 2014 ja ohjel-
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man loppuarviointi syksyllä 2015. Arvioinneissa tarkasteltiin ohjelman
tavoitteenasettelua, toimeenpanoa, vaikuttavuutta sekä viestintää ja
sidosryhmätoimintaa. Arvioinnit perustuivat ohjelman avainhenkilöiden
ja keskeisten sidosryhmien edustajien haastatteluihin, sähköisiin kyselyihin sekä dokumenttianalyysiin. Yhteensä ohjelman arviointikierrokset
kattoivat 52 haastattelua ja 224 kyselyihin vastannutta (Ramboll Oy liite 8).
Talkoiden aihepiiriin liittyvän työn etenemistä eri tahoilla seurattiin
myös yli hallinnonalojen. Ympäristöministeriö asetti helmikuussa 2014
seurantaryhmän viemään eteenpäin eduskunnan rakennusten kosteusja homeongelmia käsittelevän kannanoton (EK 5/2103 vp) edellyttämiä
toimenpiteitä. Seurantaryhmässä oli mukana asiantuntijat kaikista
aihepiirin vastuuministeriöistä ja sen toimikausi ulottui vuoden 2015
loppuun asti.

8.YHTEENVETO TALKOIDEN TULOKSISTA
Kosteus- ja hometalkoot -toimepideohjelman aikana toteutettiin
maltillisella, hieman alle viiden miljoonan euron budjettirahoituksella
yhteensä yli 110 kosteus- ja homevaurioiden ennaltaehkäisyyn ja
korjaamiseen tähtäävää hanketta. Loppuarvioinnin mukaan talkoiden
laajat ja haastavat tavoitteet on saavutettu kuuden vuoden toimintaaikana hyvin suhteessa resursseihin. Talkoot sai aikaan runsaasti uutta
tietoa ja osaamista ja ennen kaikkea loi Suomeen aktiivisen toimijaverkoston kosteus- ja homeongelmien ympärille.
Erityisesti talkoissa onnistuttiin tavoitteessa rakentaa systemaattinen
ja laadukas koulutusjärjestelmä kosteus- ja homevaurioalalle. Valtakunnallisen koulutusverkoston kokoaminen ja koulutuksen yhdenmukaistaminen vahvistavat alan osaamista edelleen tulevaisuudessa.
Myös sisäilmaongelmien tutkimusta vietiin eteenpäin. Kehitettävääkin
jäi esimerkiksi asuntokaupan turvaamisessa ja neuvonnan kehittämisessä. Myös kuntotarkastustoiminnan laatuvaatimusten ja toiminnan
yhdenmukaistaminen jäi kesken.
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Talkoiden aikana tehtyjen laki- ja asetusmuutosten myötä on odotettavissa, että vähitellen kosteus- ja homevaurioihin liittyvien tutkimusten, korjaussuunnittelun sekä korjaamisen laatu paranee ja talkoiden
tavoitteet näiltäkin osin saavutetaan. Jo nyt on ollut havaittavissa,
että kuntotutkimusten tilaamisen laatu on parantunut ja paranee
koko ajan. Kosteus- ja homevaurioiden korjauksissa käytetään yhä
useammin tukena rakennusterveys- tai sisäilma-asiantuntijaa. Suurin
ongelma liittyy ammattitaitoisten, kelpoisuusvaatimukset täyttävien
korjaussuunnittelijoiden vähyyteen.
Yhdellä ohjelmalla ei ole mahdollisuuksia muuttaa ja parantaa rakentamisen toimintatapoja ratkaisevasti eikä vähentää selvästi kosteus- ja
homeongelmia. Tiedon ja talkoohankkeiden tulosten jalkauttaminen
ja hyödyntäminen ovat kesken. Rakennuskannan tervehtymiseen
pystyttiin antamaan sysäys, joskin talkoiden kokonaistavoitteen
toteutumista terveyshaittojen ja kansantaloudellisten menetysten
systemaattisesta vähentämisestä ei voida tällä aikajänteellä todentaa.
Suomalaisen rakennuskannan tilan muutokset ovat nähtävissä hitaasti.

Kuva 6. Kosteus- ja hometalkoot -ohjelman onnistuminen yksittäisten tavoitteiden saavuttamisessa
(asteikko 1-5, 1= erittäin huonosti, 2= melko huonosti, 3= kohtalaisesti, 4= melko hyvin, 5= erittäin hyvin).

Viestintä ja sidosryhmätoiminta
Kosteus- ja hometalkoot -toimenpideohjelma onnistui ennen kaikkea
verkostoitumisen edistäjänä ja viestinnässä. Toimintakautensa aikana
ohjelma onnistui sitouttamaan eri sidosryhmät yhteisesti tärkeäksi
koetun teeman osalta oikean tiedon välittämiseen ja toimenpiteiden
edistämiseen uusimman tiedon mukaisesti. Ohjelma näyttäytyi verkottuneena ja näkyvänä toimijana, ja toiminta koettiin korkeatasoisena
uusien asioiden edistäjänä.
Talkoiden sidosryhmiä luotaavissa arvioinneissa (Ramboll Oy 2011,
2012, 2014, 2015) talkooviestintä sai erityistä kiitosta. Ohjelmatiimi
puhalsi talkoohengen, jota on pidetty hyvänä. Aihepiriin tartuttiin
ainutlaatuisesti, rohkeasti, reippaasti ja avoimesti. Ympäristöministeriö
hankkeen kotipesänä koettiin luontevaksi sekä luottamusta lisääväksi
ja kynnys vaikuttamiseen matalana. Eri toimijoiden antaman palautteen perusteella voidaan sanoa, että kyseessä on ollut monella tapaa
poikkeuksellinen hanke valtionhallinnossa.
Kosteus- ja hometalkoot onnistui erinomaisesti myös yhteiskunnallisessa viestinnässä ja loi oman brändin haastavan aiheen ympärille.
Talkoot koettiin vahvasti tiedottajana. Ohjelman avulla onnistuttiin herättämään kosteus- ja homeongelmiin liittyvää laajaa, organisaatio- ja
hallinnonalat ylittävää keskustelua, johon ovat osallistuneet niin järjestöt, kansalaiset kuin media. Sen kautta on pystytty myös tarjoamaan
uutta ja tarkoituksenmukaista tietoa ja opastusta aiheesta. Viestintä
on tukenut osaamisen ja ymmärryksen kasvua yhteiskunnassa, mitä
vaaditaan asenne- ja toimintatapamuutosten aikaansaamiseen.
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Talkoot ja sen viestintä saivat myös julkista tunnustusta. Kosteus- ja
hometalkoot valittiin MTL Communications Awards 2013 -kilpailussa
Vuoden viestintäteoksi ja Yhteiskunnallinen viestintä -kategorian
voittajaksi. Rakennustietosäätiö RTS myönsi arvostetun UICB:n
Rakennustieto-palkinnon vuonna 2012 Kosteus- ja hometalkoille. Helsingin kaupunki myönsi Vuoden ympäristö -palkinnon 2014 hankkeen
silloiselle ohjelmapäällikölle Juhani Piriselle.
Talkoiden alussa ei ollut käytettävissä eikä tuolloin tehty aihepiirin
lähtötason tieto- tai asennetutkimusta, joka olisi ohjelman päättyessä
voitu toistaa. Numeraalista arviota viestinnän synnyttämistä muutoksista eri kohderyhmien keskuudessa ei näin ollen voida osoittaa.
Voidaan kuitenkin todeta, että talkoiden ohjelmakaudelle asetetut
viestinnälliset tavoitteet on vähintäänkin saavutettu.

Kuva 7. Kosteus- ja hometalkoot -ohjelman yhteiskunnallista vaikuttavuutta koskevat näkemykset (keskiarvo, v.2014-2015)
(1= täysin eri mieltä, 2= jokseenkin eri mieltä, 3= en samaa enkä eri mieltä, 4= jokseenkin samaa mieltä, 5= täysin samaa mieltä).
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9. SUOSITUKSIA
Kosteus- ja hometalkoot -toimenpideohjelmalle annettu tehtävä on
osaltaan täytetty: tärkeä yhteiskunnallinen ongelma on tunnistettu ja
sen poistamiseksi on alettu työskennellä kaikilla rintamilla. Läheskään
kaikki maamme rakennukset eivät kuitenkaan ole vielä terveitä, eikä
ongelmaa selätetty. Myös uudet rakennustavat, materiaalit, vaatimukset ja olosuhteiden muutokset synnyttävät uusia, vielä tuntemattomiakin haasteita rakennusten terveellisyydelle.
Rakennuskannan tervehdyttäminen edellyttää määrätietoisen ja
pitkäjänteisen työn jatkamista koko rakentamisen ja kiinteistönpidon
ketjussa. Rakennusten kosteus- ja homevaurioiden ennaltaehkäisyn
tulisi olla ennakoivaa, selkeää ja systemaattista. Haasteita ovat muun
muassa toimijakentän hajanaisuus, hallinnonalojen siiloutuneisuus sekä
puutteelliset resurssit laaja-alaisen ongelman ratkaisemiseksi. Verrattaessa kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia kustannuksia yhteiskunnalle on kuitenkin helppo nähdä ennaltaehkäisevän työn hyödyt.
Talkoissa käynnistetyn muutoksen ja vaikuttavuuden kannalta on
olennaista, että käynnistettyä työtä ja verkoston toimintaa voidaan
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jatkaa ilman katkoa. Tähän tarvitaan valtakunnallista, kokoavaa tahoa,
jolla on riippumaton ja luotettu asema toimia tässä roolissa. Tärkeää
on tiivis vuorovaikutus kentällä olevien toimijoiden ja rakennusten
omistajien kanssa esimerkiksi jonkin rakennusalan kattojärjestön tai
muun keskeisen toimijan toimesta.
Myös sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteltu Terveellisten talojen
Suomi -projekti voi osaltaan jatkaa Kosteus- ja hometalkoiden perintöä. Projektissa on tarkoitus edetä ministeriöiden, järjestöjen, tutkimuslaitosten, konsulttien, rakentajien, eri viranomaisten ja muiden
tahojen yhteistyönä, mutta enemmän virkamiesvetoisesti. Projektin
aikana pyritään tuottamaan lisää tietoa siitä, miten eri rakennusterveyteen liittyvät tekijät vaikuttavat ihmisten terveyteen. Projektissa
on tarkoitus myös kehittää rakennusterveyteen liittyvää viestintää
siten, että ihmisille muodostuu mahdollisimman realistinen/tietoon
perustuva kuva rakennusterveyteen liittyvistä riskeistä ja niiden
hallinnasta. Sosiaali- ja terveysministeriö päivittää syksyn 2016 aikana
Terveellisten talojen Suomi -projektin projektisuunnitelman.

Talkoohenki tuo voimaa
Ainutlaatuisen talkoohengen ja aktiivisen verkoston avulla saavutettavat välilliset vaikutukset ilmenevät vasta tulevina vuosina ohjelmakauden päättymisen jälkeen. Talkoohankkeiden tulokset on jalkautettava
toimintatapoihin asti koko ketjussa ja uutta tietoa ja osaamista on
tuotettava. Syntyneitä asiantuntija- ja kouluttajaverkostoja tulisi ylläpitää aktiivisesti tiedonkulun ja koulutuksen laadun varmistamiseksi. Eri
hallinnonalojen, kuten ympäristö-, koulutus- sekä sosiaali- ja terveysalan välistä yhteistyötä tulisi edelleen tiivistää.
Talkoiden luomaa toimintamallia kannattaa hyödyntää myös jatkossa.
Avoimeen verkostotyöhön perustuva toimintamalli on kustannustehokas, joustava, moderni ja osallistujia motivoiva. Sen avulla saadaan
eri tahoilla oleva asiantuntemus kattavasti käyttöön. On kuitenkin
huomattava, että jos halutaan saavuttaa talkoille asetettujen tavoitteiden kaltaisia isoja yhteiskunnallisia muutoksia ja toimitaan poikkihallinnollisessa hankkeessa, tulee hankkeen vähimmäiskeston olla 5-6
vuotta, mieluummin 10 vuotta. Poikkihallinnollisessa ohjelmassa voisi
myös olla selkeämpää sijoittaa hanke yhden ministeriön sijaan koko
toimijakenttää koordinoivalle tasolle, esim. valtioneuvoston kanslian
alaisuuteen. Tärkeää on myös miettiä valmiiksi hankkeen loppumisen
jälkeiset toimintatavat, jotta voidaan hyvissä ajoin varmistaa toiminnan
jatkuvuus ja tavoitteiden saavuttaminen.
Talonlukutaitoa tarvitaan
Kysyntää kosteus- ja homevaurioalan erikoisosaajien koulutukselle on,
ja tavoittamatta on vielä iso joukko väkeä. Koulutustarjonnan yhtenäistämistä ja kehittämistä tulee jatkaa ja valtakunnalliset, yhtenäiset
pätevyysjärjestelmät tulee saattaa valmiiksi. On myös hyvä pohtia,
mikä taho olisi riippumaton pätevyyksien sisällöstä päättämiseen ja
niiden toteamiseen pitkällä tähtäimellä. Päteville osaajille ala tarjoaa
kasvavia työmahdollisuuksia ja yrityksille liiketoimintaa. Sisäilman
laadun ja rakennuksen kosteusteknisen varmuuden nostamiselle
kilpailutekijäksi alkaa olla markkinoita.
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Kuntasektorilla viestintä, tiedottaminen ja kouluttaminen vaativat
lisäpanostusta ja toimenpiteitä. Etenkin poliittisten päättäjien osallistaminen on tärkeää, sillä he tekevät lopulliset päätökset kuntasektorin
rakennusten tutkimus- ja korjausinvestoinneista. Sisäilmaongelmiin ja
niiden terveysvaikutuksiin liittyvää tieteellistä tutkimustyötä on tärkeää jatkaa. Homevaurioiden terveysvaikutukset pitäisi selvittää, jotta
homeen aiheuttamista sisäilmaongelmista kärsivät voivat saada apua
ja heitä hoitavat voivat toimia.
Viestinnän merkitys muutoksen aikaansaamiseksi on talkoissa
osoittanut voimansa ja aiheeseen liittyvää viestintätyötä tulee jatkaa.
Talkoiden brändi on tehnyt tehtävänsä ja sen uudistaminen toisi uutta
kiinnostavuutta ja näkökulmaa aihepiiriä kohtaan. Myös viestinnän
sisältöjä olisi otollinen hetki päivittää ja keinovalikoimaa laajentaa
vaikuttavuuden vahvistamiseksi edelleen.
Vastuu rakennuksen kunnosta ja ylläpidosta sekä oikein ajoitetuista
asianmukaisista korjaustoimenpiteistä on lähtökohtaisesti rakennuksen omistajalla, oli kyse sitten yksityishenkilöistä, yrityksistä, kunnista,
kuntayhtymistä tai valtiosta. Rakennuksen elinkaaren seuraamiseen ei
kuitenkaan ole ohjeistusta tai seurantaa, omistajaohjaus ja sen vastuutaho puuttuvat edelleen. Elinkaarimalli on yksi askel tähän suuntaan,
mutta siinä tyypillisesti käytetty 20 vuoden aikajänne on liian lyhyt,
rakennuksen kuntoon liittyvät ongelmat alkavat yleensä vasta tämän
jälkeen. Omistajien osaamiseen, ymmärrykseen ja asenteisiin vaikuttaminen on siis edelleen avainasemassa terveemmän rakennuskannan
tavoittelussa. Olipa oma asumisen muoto mikä tahansa, talonlukutaitoa tarvitsevat kaikki!

10. LISÄTIETOJA
Yksityiskohtaisempaa tietoa talkoiden etenemisestä ja verkostosta
löytyy talkoiden uutissivustolta http://uutiset.hometalkoot.fi (sivusto
luettavissa vuoden 2016 loppuun asti).
Talkoissa julkaistut aineistot: oppaat, ohjeet, tutkimukset, opinnäytetyöt, raportit löytyvät verkosta osoitteessa hometalkoot.fi > Oppaat
ja selvitykset http://hometalkoot.fi/guides
Katja Outinen, yli-insinööri, ympäristöministeriö, katja.outinen@ym.fi
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Liite 1. Kosteus- ja hometalkoiden ohjaus- ja toimintaryhmien jäsenet 2010-2015
Kosteus- ja hometalkoot -toimenpideohjelman toteutuksen tueksi muodostettiin poikkihallinnollinen ja laaja-alainen ohjausryhmä. Ryhmän
kokoonpano kasvoi vuosien aikana ja nimi vaihtui vuoden 2014 alussa toimintaryhmäksi. Ryhmän tehtävänä oli ohjata ja tukea ohjelman
eteenpäinviemistä, toimia suunnannäyttäjänä ja varmistaa yhtenäisen viestin leviäminen. Ohjausryhmä kokoontui toimintavuosien aikana keskimäärin kolme kertaa vuodessa. Kosteus- ja hometalkoiden jatkuessa vuonna 2014 talkoille asetettiin uusi toimintaryhmä. Ryhmän puheenjohtajana toimi vuosina 2010–2013 ympäristöministeriön ylijohtaja Helena Säteri ja vuosina 2014–2015 rakennusneuvos Teppo Lehtinen.

Ohjausryhmä
(toimikausi 15.6.2010–31.12.2013)

Toimintaryhmä
(toimikausi 23.6.2014–31.12.2015)

Puheenjohtaja Helena Säteri, ylijohtaja, ympäristöministeriö

Puheenjohtaja Teppo Lehtinen, rakennusneuvos, ympäristöministeriö

Varsinaiset jäsenet
Anne Hyvärinen, johtava tutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Ahti Junttila, toimitusjohtaja, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK
RKL ry/Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry
Jari Keinänen, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö
Ritva Kivi, rakennusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö
Esko Korhonen, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto ry
Teppo Lehtinen, rakennusneuvos, ympäristöministeriö
Armi Liinamaa, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö
Aino Nevalainen, tutkimusprofessori, Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos
Jukka Pekkanen, johtaja, Rakennusteollisuus RT ry
Pekka Pelkonen, budjettineuvos, valtiovarainministeriö
Ilpo Peltonen, tekninen johtaja, RAKLI ry
Juhani Pirinen, ohjelmapäällikkö, ympäristöministeriö
Suvi Reijonen, viestintäpäällikkö, ympäristöministeriö
Kari Reijula, teemajohtaja, Työterveyslaitos, Helsinki
Marjut Reiman, FT, Työterveyslaitos, Kuopio
Jukka Riikonen, johtaja, Senaatti-kiinteistöt
Jorma Ruokojoki, rakentamistalousinsinööri, Suomen Kuntaliitto ry
Jussi Salmi, viestintäpäällikkö, ympäristöministeriö

Varsinaiset jäsenet
Mervi Abell, lupa-arkkitehti, Rakennustarkastusyhdistys RTY
Heidi Husari, rehtori, Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO
Katja Huumo, viestintäpäällikkö, ympäristöministeriö
Anne Hyvärinen, johtava tutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Ahti Junttila, toimitusjohtaja, Rakennusmestarit ja -insinöörit
AMK RKL ry
Hannu Järveläinen, toimitusjohtaja, Rakennusmestarit ja -insinöörit
AMK RKL ry
Anu Karvonen, johtaja, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL
Jani Kemppainen, asiamies, Rakennusteollisuus RT
Juho Kess, projektipäällikkö, RAKLI ry
Ritva Kivi, rakennusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö
Esko Korhonen, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto ry
Anne Korpi, erityisasiantuntija, Senaatti-kiinteistöt
Heikki Käkönen, hallituksen puheenjohtaja, Suunnittelu- ja
konsulttitoimistojen liitto SKOL ry
Armi Liinamaa, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö
Jussi Niemi, tilapalvelupäällikkö, Suomen Kuntaliitto ry
Jonas Malmberg, arkkitehti, Suomen Arkkitehtiliitto
Katja Outinen, ohjelmapäällikkö, Kosteus- ja hometalkoot,
ympäristöministeriö
Vesa Pekkola, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö
Meri Pensamo, ylitarkastaja, ympäristöministeriö
Juhani Pirinen, ohjelmapäällikkö, Kosteus- ja hometalkoot,
ympäristöministeriö
Jukka Riikonen, erityisasiantuntija, Senaatti-kiinteistöt
Suvi Reijonen, viestintäpäällikkö, ympäristöministeriö
Kari Reijula, teemajohtaja, Työterveyslaitos
Jari Virta, kehityspäällikkö, Suomen Kiinteistöliitto ry

Varajäsenet
Jani Kemppainen, asiamies, Rakennusteollisuus RT ry
Sanna Lappalainen, laboratoriopäällikkö, Työterveyslaitos
Juha Muttilainen, erityisasiantuntija, Senaatti-kiinteistöt
Toivo Niskanen, ylitarkastaja, sosiaali- ja terveysministeriö
Arto Pekkala, yli-insinööri, Opetushallitus (OKM)
Sirpa Rautiala, FT, Työterveyslaitos

Varajäsenet
Ari Autio, puheenjohtaja, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry
Tarja Hietamäki, rakennuttajapäällikkö, Senaatti-kiinteistöt
Jenni Hupli, päälakimies, Suomen Kiinteistöliitto ry
Kaisa Jalkanen, tutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Sirkkaliisa Jetsonen, yliarkkitehti, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry
Risto Järvelä, rakennusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö
Jari Keinänen, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö
Sanna Lappalainen, laboratoriopäällikkö, Työterveyslaitos
Arto Pekkala, yli-insinööri, Opetushallitus (OKM)
Sirpa Rautiala, FT, Työterveyslaitos
Gunnar Åström, tekninen johtaja, Suomen Rakennusinsinöörien
Liitto RIL ry

Asiantuntijat
Risto Aurola, DI, konsultti
Helmi Kokotti, FT, RI, Itä-Suomen Yliopisto
Jari Virta, kehityspäällikkö, Suomen Kiinteistöliitto ry
Sihteeri
Karoliina Viitamäki, suunnittelija, ympäristöministeriö

Sihteeri
Karoliina Viitamäki, suunnittelija, ympäristöministeriö
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(vnp = valtioneuvoston periaatepäätös – viittaus ks. kohtaan päätöksessä)
A. Uudis- ja korjausrakentaminen
• Rakentamismääräysten kartoitus kosteus- ja homevauriotutkijan näkökulmasta:
Clavis Consulting (vnp 1)
• Frame-hanke, (energiatehokkaan uudisrakennuksen vaipan kosteuskäyttäytyminen):
TTY, YM rakentamisen ryhmän vastuualueella toteutettava hanke (vnp 2)
• Kosteusteknisesti turvalliset korjausrakentamisen periaateratkaisut, KORMA-hanke (energiatehokkaan korjatun rakennuksen vaipan kosteuskäyttäytyminen), VTT, YM rakentamisen ryhmän vastuualueella toteutettava hanke (vnp 2)
• Asuinrakennusten korjaustarve 2006–2035: VTT, TAMK (vnp 2, 3, 4)
• Kiinteistöjen hoidettavuus (kiiho) – esiselvitys: Toimivat Kiinteistöt Toki ry, Rakennustutkimus
RTS Oy (vnp 1, 11)
• Pinnoitettujen sandwich-elementtien kosteus- ja lämpötilamittaukset kentällä: Aalto-yliopisto,
Insinööritieteiden korkeakoulu (vnp 2)

B. Kosteus- ja homevauriokorjaaminen
• Kosteus- ja homekorjausprosessien arviointi: TTY (vnp 7)
• Kosteus- ja homevaurioituneiden rakennusten kuntotutkimus ja korjaaminen - Ympäristöoppaiden
28 ja 29 päivitys, esiselvitys: Vahanen Yhtiöt (vnp 4 & 5)
• Rakennusvalvontayhteistyö, selvitys: Toni Hieta KYAMK (vnp 5, 15)
• Kosteus- ja homevaurioiden sähköinen oppimisympäristö rakennusvalvonnalle, esiselvitys:
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry (vnp 10)
• Homevauriokorjaustyömaiden siivous- ja desinfiointiohjeen kehittäminen: Suomen JVT- ja kuivausalan liitto (vnp 5)
• Sisäilmasto-ongelmien tutkiminen, tilaajan ohje: TTL (vnp 4)
• Kosteus- ja homevauriokorjauksen urakkasopimusasiakirjojen kehittäminen (esiselvitys):
Jukka-Pekka Sjöblom, Kymenlaakson AMK (vnp 5)
• Eri aikakausien pientalojen vauriot, materiaalin tuotto internetsivujen pohjaksi: Mikko Ahlgren,
Kymenlaakson AMK (vnp 5)
• Sisäilmanäytteiden tutkimisen tehostaminen alipaineistustekniikan avulla: Taneli Päkkilä,
Aalto-yliopisto (vnp 4 & 5)
• Korjausprosessien tehostaminen sisäilmaongelmissa kuntien yhteistoiminnan ja aluehallinnon avulla:
AVI, Valvira (vnp 6 & 7)
• Korjaustoimien onnistumisen seuranta – esiselvitys ja kenttätutkimuksen valmistelu: THL (vnp 12)
• Kosteusmittauspalvelujen laadun kehittäminen: Jyri Lehtoranta, Aalto-yliopisto (vnp 4)
• Kuntien julkisten rakennusten kosteusvaurio- ja sisäilmaongelmakorjaushankkeiden valtionapuhakemusten laadunarviointi: Optiplan, STM/OM (vnp 5)
• Tilaaja- ja toimenpideohje sekä raporttipohjan laatiminen homekoiraohjaajille sekä ohje kuntotutkijoille raporttien tulkintaan: Kannuksen koulu, YM (vnp 4)
• Piilevien kosteusvaurioiden aiheuttamat terveyshaitat - selvittäminen terveydensuojelulain mukaisilla
asunnontarkastuksilla: Reijo Pesonen ja Risto Kaarnattu (vnp 10)
• Valesokkelin korjausmenetelmän kehittäminen ja kosteusfysikaalisen toiminnan arviointi:
Insinööritoimisto Instaro Oy (vnp 4 & 5)
• Betonijulkisivujen kuntotutkimusten kehittäminen: Vahanen Oy (vnp 4)
• Homevaurioituneen rakennusmateriaalin puhdistusohje - koskien rakenteita, joita ei voi poistaa:
Suomen Sisäilmakeskus Oy (vnp 5)
• Tilaajan ohje sisäilmaongelman ratkaisemiseen asunto-osakeyhtiössä: Hengitysliitto ry ja
Yli-Nikkilä Yhtiöt Oy (vnp 4)
• LVV-kuntotutkimusohjeen laatiminen ja päivittäminen, kuntotutkimusopas: SuLVI (vnp 4)
• Kuntien kiinteistöjen hallinta kosteusvaurionäkökulmasta, kandidaatin työ: Teemu Alastaro
TTY (vnp 5)
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• IV-järjestelmien kuntotutkimusohjeen laatiminen ja päivittäminen: SuLVI (vnp 4)
• Hyvät tiivistyskorjaustavat osana onnistunutta sisäilmakorjausta: Katariina Laine, Vahanen Oy (vnp 4)
• Kosteusvauriokorjaussuunnittelijan vastuu ja siitä sopiminen kuluttajan kanssa:
Asianajotoimisto ALFA OY (vnp 4)
• Homekoiraohjaajien ja homekoirien tasotestaus – PILOT-hanke: Suomen homekoirayrittäjät ry (vnp 4)
• Homevaurion korjausopasoppaat omakotitaloasukkaalle ja taloyhtiölle: Heidi-Johanna Jokelainen ja
Piritta Salmi (vnp 5 & 14)
• Pitkän tähtäimen suunnitelma päiväkotien, koulujen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten
terveyshaittoja aiheuttavien vaurioiden korjaamiseksi: OKM, STM, Suomen Kuntaliitto
• Kosteus- ja homevaurioituneiden rakennusten kuntotutkimus ja korjaaminen, Ympäristöoppaiden
28 ja 29 päivitys: YM Rakentamisen ryhmän vastuulla oleva hanke (vnp 4 & 5)
• Kaupungin sisäilmaongelmakorjaushankkeen kokonaisuuden hallinta - menettelyn mallintaminen ja
testaaminen käytännön työssä: Lahden kaupunki, Ahma insinöörit Oy (vnp 5)
• Kyselytutkimus kuntien tilakeskukset: Suomen Kyselytutkimus Oy (vnp 5 & 11)
• Korjattujen lattiarakenteiden pitkäaikaisseuranta, MetropoliLab /Pertti Metiäinen (vnp 5)
• Rakennusten ylläpito- ja korjauskustannusten sekä rakennusten käyttäjien rakennuksen kunnosta
johtuvien terveyskustannusten välinen yhteys kuntien omistamassa rakennuskannassa:
Suomen Kuntaliitto (vnp 5)
• Korjaa ajoissa ja säästä: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy (vnp 3, 15)
• Ryömintätilaiset alapohjat, laskennallinen tarkastelu: TTY (vnp 2, 5)
• Kuntien itsearviointityökalu – esiselvitys: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy (vnp 5, 15)
• Selvitykset sisäilmaongelmien ratkaisemiseen sekä erilaisten korjausvaihtoehtojen tarkastelu sisäilmaja kosteusvaurioisissa kohteissa: Vahanen Oy (vnp 10-11)
• RIL 250:2016 Kosteudenhallinta ja homeen ehkäisy: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry (vnp 4, 10)

C. Koulutus, pätevöityminen ja tutkimus
• Sisäilmaselvitysten tilaajan osaamisen kehittäminen – pilot-hanke: TTL ja Suomen Kuntaliitto (vnp 4)
• Tilaajan ohje sisäilmasto-ongelman selvittämiseen – sisäilmakoulutuskiertue: TTL (vnp 4, 5)
• Asumisterveyskoulutuskiertue: Ympäristö ja Terveys -lehti (vnp 10-11)
• Rakennusten kosteus- ja homeongelmat – koulutuskiertue: STM (vnp 10-11)
• Pientalojen riskirakenteiden tutkimisen opetusmateriaali (kosteus- ja homevaurioalan ammattilaisille):
Savora Oy (vnp 8)
- Tuulettuvien alapohjien vauriomekanismit, taustamateriaalin tuottaminen: Viivi Etholen,
Kymenlaakson AMK, (liittyy Savora Oy:n hankkeeseen) (vnp 8)
- Vanhojen rakennusten perustamisratkaisujen aiheuttamat ongelmat, taustamateriaalin
tuottaminen: Joni Rantala, Kymenlaakson AMK (liittyy Savora Oy:n hankkeeseen) (vnp 8)
- Harkkomuuratun sisäpuolelta eristetyn kellariseinän kuntotutkimus ja korjaus: Tiina Kolari (vnp 5)
- Maanvaraisten alapohjien vauriomekanismit - tuottaa taustamateriaalia opetuskäytön pohjaksi:
Matti Pakkanen, Kymenlaakson AMK (liittyy Savora Oy:n hankkeeseen) (vnp 8)
- Pientalojen riskirakenteiden opetustaulujen rakennekuvat: Grafical Oy (vnp 13-15)
• Kosteus- ja homevaurio- ja muiden sisäilmaongelmien koulutuksen ja pätevöitymisen kehittäminen ja
synkronointi osana Kosteus- ja hometalkoita: Itä-Suomen yliopisto (vnp 8-10)
- Yliopistojen ja muiden tahojen (Kiinko, Rateko yms.) kosteus- ja homevaurioihin tarjoaman
koulutuksen sisällön kartoittaminen - Soile Mönkäre Itä-Suomen Yliopisto (osa koulutus- ja
pätevöityminen –hankekokonaisuutta) (vnp 8-10)
- Ammattikorkeakouluissa annettavan kosteus- ja homevauriokoulutuksen nykysisällön kartoitus
- Eija Haapanen Itä-Suomen Yliopisto (osa koulutus- ja pätevöityminen –hankekokonaisuutta)
(vnp 8-10)
- Kosteus- ja homevaurioita tutkivien ja vaurioiden korjausta suunnittelevien henkilöiden koulutusja pätevyysvaatimukset: YM, STM, OKM (vnp 8-10)
• Kosteus- ja homevauriokorjaajan erikoisammattitutkinto, et-tutkinnon perusteiden ja oppimateriaalin
laadinta (liittyy olemassa olevan talonrakennusalan ea-tutkintoon): Opetushallitus, JAKK (vnp 9)
• Rakennusalan ammattitutkintoon liittyvän kosteusvauriokorjaajan opetuksen kehittäminen: Amiedu (vnp 9)
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• Toksikologisen menetelmän kehittämissuunnitelma (Toxtest-tutkimus): THL, TTL, HY, STM (vnp 12)
• Kuntiin kohdennettu koulutus: TTL, Suomen Kuntaliitto (vnp 11)
• INNO-lukiokilpailun yhteistyökumppanuus: Ylivieskan kunta (vnp 10-11)
• Viestintää omakotirakentajille materiaalien rakennusaikaisesta kosteussuojauksesta: RKL,
Suomen Asuntomessut (vnp 14 & 15)
• ERA 17 –koulutuskiertue: Suomen Kiinteistöliitto (vnp 14 & 15)
• Lääkäreille suunnatun koulutusmateriaalin laatiminen ja siihen liittyvä viestintä: STM, TTL,
Duodecim (vnp 10-11)
• Tunnista homeen riskitekijät – opetusohjelma, suomenkielinen versio: Insinööritoimisto Savora Oy
(vnp 14-15)
• Opetuskalvosarja ja RATU-kortti: työmaan kuivana pitäminen ja rakennusmateriaalien suojaus:
Talonrakennusteollisuus ry, Mittaviiva Oy (vnp 10)
• Hyvän talonpidon huoltokonseptikiertue: Suomen Omakotiliitto (vnp 14-15)
• Viestintää omakotiasujille, -remontoijille ja -rakentajille ok-talojen riskirakenteista sekä remontin ja
rakentamisen ajan kosteudenhallinnasta: RKL, Suomen Omakotiliitto ry, PRKK (vnp 14-15)
• Viestintää korjausalan ammattilaisille ok-talojen riskirakenteista sekä remontin ja rakentamisen ajan
kosteudenhallinnasta: RKL (vnp 14-15)
- Opetusvideot rakennustyömaan kosteussuojauksesta: RKL (vnp 14-15)
- Rakennusmestareiden jatkokoulutus: RKL (vnp 14-15)
• Eksergia-sivuston kehittäminen: Eksergia Oy (vnp 10 & 15)
• Kosteusvauriokorjausten työmaajohdon ja valvojien osaamisen kehittäminen - opetusmateriaalien
kehittäminen: RIL, RKL, Savora Oy (vnp 10)
• Riskirakenteiden korjausmenetelmät -opetusmateriaali: Savora Oy (vnp 14-15)
- Riskirakenteiden korjausmenetelmät –opetustaulujen rakennekuvat: Grafical Oy (vnp 14-15)
• Sisäilmahaittojen vähentäminen toimisto-, koulu- yms. rakennuksissa alentamalla oleellisesti sisäilman
hiukkaspitoisuutta – tutkimushanke: VTT, TSR, kumpp. (vnp 4)
• Rakennusterveys- ja kosteusvaurioasiantuntijoiden koulutuksen ja pätevöinnin synkronointi ja valtakunnallinen ohjaus: Rateko, Suomen Sisäilmakeskus (vnp 8-10)
- Kehityshankkeiden tulosten soveltaminen käytäntöön: Rateko, Suomen Sisäilmakeskus (vnp 8-10)
- Koulutuksen koordinointi: Rateko, Suomen Sisäilmakeskus Oy (vnp 8-10)
- Rakennusterveyden osaamisen ja pätevöitymisen toimikunnan kehyssuunnitelman osa:
Sisäympäristön epäpuhtaudet ja olosuhteet - tarvittavien koulutusmateriaalien luominen:
TTL, THL (vnp 11)
• Päättäjän homeopas – Kohti terveitä taloja ja kannattavaa kiinteistönpitoa, opas ja kuntakiertue:
Suomen Kuntaliitto ry ja STM (vnp 15-16)
• Varmista hyvä sisäilma -opetusohjelma: Euro TV-News Oy (vnp 14-15)
• Rakennusten sisäilmaston kokonaisvaltaiseen tutkimiseen ja arviointiin liittyvän opintomateriaalin
valmistaminen Kosteus- ja hometalkoiden käyttöön: Veli-Matti Pietarinen (vnp 10-11)
• Modernin arkkitehtuurin korjauskurssi: Alvar Aalto –säätiö (vnp 10-11)
D. Asuntokauppa ja neuvonta
• Selvitys pohjoismaisista käytännöistä asuntokauppoihin liittyen: kuntotarkastukset, vakuutukset,
lait ja sääntely: Raksystems Anticimex Oy (vnp 17)
• Asuntokauppariitojen kokonaismäärän ja syiden selvittäminen ja tilastointi ja niiden välillisten
kustannusten arviointi vuosilta 2009 ja 1991: Lakiasiaintoimisto Hyvämäki Pasi (vnp 17)
• Asuntokaupan turvan kehittäminen (vnp 17)
- Juridiset ongelmat ja niiden kehittäminen: ALFA Oy ja Muoto Oy (vnp 17)
- Kuntotarkastustoiminnan ongelmat ja toiminnan kehittäminen: ALFA Oy ja Muoto Oy (vnp 17)
• Tiedotuskampanja kiinteistönvälittäjille: KVKL (vnp 17)
• Kyselytutkimus omakotitalo-omistajille: Suomen Online Tutkimus Oy (vnp 14 &15)
• Omakotitalojen kuntokatselmustoiminnan edistäminen: Raksystems Anticimex Oy (vnp 16)
• Kyselytutkimus kiinteistövälittäjille ja AKK-kuntotarkastajille: Suomen Online Tutkimus Oy (vnp 14)
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E. Valtion kiinteistöt esimerkkeinä
• Sisäilmaongelmatilanteen tilaajatoimintojen kehittäminen: ”Senaatti-kiinteistöjen laadukas sisäympäristö” -kehittämishankkeen arviointi ja jatkokehitystarpeet: Senaatti-kiinteistöt ja TTL (vnp 18-21)
• Valtion kiinteistöt: Senaatti-kiinteistöt (vnp 18-21)
F. Valtion tukijärjestelmät
• Valtion tukijärjestelmien tarkastelu niiden kosteusvaurioita ennaltaehkäisevän vaikutuksen
parantamiseksi: VM, STM, OKM, YM, ARA (vnp 22-23)
G. Viestintä
• Kosteus- ja hometalkoiden viestinnän suunnittelu ja toteutus: SEK Pro, SEK (vnp 14-15)
• Kansalaisviestinnän suunnittelu: Suomen Asuntotietokeskus (vnp 14-15)
• Kansalaisinternet-sivuston hometalkoot.fi laatiminen, ylläpito ja markkinointi – erilaisia osahankkeita
(vnp 14-15)
- Omakotitalon omistajille kohdistettu sivusto: Datapolis Oy, Media Cabinet Oy, Hengitysliitto ry,
Mediatoimisto Voitto Tiimi Oy, Insinööristudio Oy (vnp 14-15)
- Taloyhtiöille kohdistettu kerrostalosivusto: Insinööritoimisto Kärkimaa Oy, Muoto Oy,
Visual Computing Oy, Insinööritoimisto HTK-Suunnittelu Ky (vnp 14-15)
• Tv-sarjan tuottaminen kosteus- ja homevaurioiden ennaltaehkäisyyn ”Harjakaisen ja Piisisen talkoot”
(erityisesti omakotitalon omistajille kohdistettu) – erilaisia osahankkeita: MTV3, Yellow Film Oy
(vnp 14-15)
• Rakentamiseen liittyvät videoklipit internetsivustolle: Rakennuspalvelu Koti Kuntoon Oy (vnp 14-15)
• Kosteus- ja hometalkoot –uutiskirjeet: Koodiviidakko, Innoctus (vnp 14-15)
• Sisäilmatiedon välittäminen ammattilaisille ja kuluttajille: Sisäilmayhdistys (vnp 14-15)
• Forum Mikkeli –seminaarin yhteistyö: MAMK (vnp 14-15)
• Internet-palvelu Remonttipeli: Visual Computing Oy (vnp 14-15)
• Radiokampanjointi noin 2 kertaa vuodessa – erilaisia osahankkeita: Radiomedia, Hot Spot Oy
(vnp 14-15)
• Hometalkoot.fi-sivuston ylläpitovastuun siirtyminen Hengitysliitto ry:lle: Hengitysliitto ry, YM
(vnp 14-15)
H. Muut toimet
• Kosteus- ja hometalkoot –toimenpideohjelman arviointi- ja ohjaussuunnitelman ja tarjousasiakirjojen
laatiminen: Innoman Oy
• Kosteus- ja hometalkoiden arviointi ohjelman eri vaiheissa, Ramboll Oy
• Kosteus- ja hometalkoiden erityisasiantuntijapalvelut: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy,
Suomen Sisäilmakeskus Oy
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Vihdin Uutiset 2015

YLEKainuu 2010
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Hymy 012012
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HS Vieraskynä 281211
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Sisäilmauutiset 2013
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Liite 4. Kosteus- ja hometalkoissa mukana olleita tahoja
(listassa voi olla puutteita)
Media Cabinet Oy
Mediatoimisto Voitto Tiimi Oy
Metropolia
MetropoliLab
Meranti Siivouspalvelut Ky
Mikkelin ammattikorkeakoulu
Mikrobioni Oy
Mittaviiva Oy
Motiva Oy
Muotoilutoimisto Muoto Oy
Oikeusministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetushallitus
Optiplan Oy
Oulun ammattikorkeakoulu
Oulun kaupungin rakennusvalvonta
Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry
Pientaloteollisuus PTT ry
Radiomedia
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry
Rakennusliike Pekka Hämäläinen Oy
Rakennusliitto ry
Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK RKL ry
Rakennuspalvelu Koti Kuntoon Oy
Rakennuspalvelu Talokki Oy
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry
Rakennusteollisuus RT ry
Rakennusteollisuuden koulutuskeskus Rateko
Rakennustieto Oy
Rakennustietosäätiö RTS
Rakennustutkimus RTS Oy
Raksystems Anticimex Oy
Ramboll Oy
Ramboll CM Oy
Rautakesko Oy
Savonia ammattikorkeakoulu
SEK Oy
SEK Pro
SEK Public
Senaatti-kiinteistöt
Sirate Group Oy
Sisäilmayhdistys ry
Sisäilmatalo Kärki Oy
Sosiaali- ja terveysministeriö
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry
Suomen Asuntomessut
Suomen Asuntotietokeskus Oy
Suomen Homekoirayrittäjät ry
Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden liitto ry
Suomen Kiinteistöliitto ry
Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry
Suomen Kuntaliitto ry
Suomen Kyselytutkimus Oy

Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu
Ahma insinöörit Oy
Aluehallintovirasto (AVI)
Alvar Aalto -säätiö
Ami-säätiö/Amiedu
Asianajotoimisto Alfa Oy
RAKLI ry
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA
Asumisterveysliitto Aste ry
Ausum
Clavis Consulting
Datapolis Oy
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Eksergia Oy
Equiflow Oy
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Euro TV-News Oy
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Mainostoimisto Grafical Oy
Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto
Hengitysliitto ry
Helsingin yliopisto
Homekoirat Vahekoski
Hot Spot Oy
HVS Consulting Oy
Hämeen Rakennustutkimus Oy
IF Vahinkovakuutus Oyj
Innoctus Oy
Innoman Oy
Insinööritoimisto HTK-Suunnittelu Ky
Insinööritoimisto Instaro Oy
Insinööritoimisto Kärkimaa Oy
Oy Insinööri Studio Oy
Insinööritoimisto Savora Oy
Isännöintiliitto
Itä-Suomen yliopisto
Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate
Jalasjärven kunta / JAKK liikelaitos
Kainuun Homekoirapalvelu
Kannuksen koulu
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Keskuskauppakamari
Kiinteistöalan koulutussäätiö
Kiinteistöliitto Pirkanmaa
Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry
Koodiviidakko Oy
Kymen Home-etsintä
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Lahden kaupungin tilakeskus
Lakiasiaintoimisto Hyvämäki Pasi
LVIS-Insinööritoimisto Seppo Karves Oy
Mainostoimisto Grafical Oy
Matti Eklund Oy
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Liite 4. Kosteus- ja hometalkoissa mukana olleita tahoja
(listassa voi olla puutteita)
Suomen LVI-liitto SuLVI Oy
Suomen Omakotiliitto ry
Suomen Online Tutkimus Oy
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry
Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy
Suomen Sisäilmakeskus Oy
Suomen Vanhempainliitto ry
Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry
Talopeli – Visual computing Oy
Talotutkimus Kairitek Oy
Talonrakennusteollisuus ry
Tampereen ammattikorkeakoulu
Tampereen teknillinen yliopisto
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Toimivat kiinteistöt Toki ry
Turun yliopisto
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES
Työsuojelurahasto
Työterveyslaitos
Vahanen Yhtiöt
Valtiovarainministeriö
Sosiaali- ja terveysalan valontavirasto Valvira
VTT Expert Services Oy
Yellow Film Oy
Yli-Nikkilä Yhtiöt Oy
Ylivieskan kunta
Ympäristö ja terveys -lehti
Ympäristöministeriö
Yrkeshögskolan Novia
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Liite 5.Valtioneuvoston periaatepäätös Kosteus- ja hometalkoista 12.5.2010

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS TOIMENPITEISTÄ RAKENNUSTEN
KOSTEUSVAURIOIDEN JA NIIDEN AIHEUTTAMIEN TERVEYSHAITTOJEN VÄHENTÄMISEKSI
Tausta
Kosteus- ja homevaurioista johtuvat rakennusten sisäilmaongelmat aiheuttavat merkittäviä terveydellisiä haittoja ja suuria kansantaloudellisia kustannuksia. Ongelma
koskee kaikkia rakennustyyppejä ja suurta osaa rakennuskantaa. Rakentamisen painopiste siirtyy korjausrakentamiseen, jolloin tarvitaan uudenlaista osaamista etenkin
kosteusvaurioiden ja muiden sisäilmaongelmien korjaamisen osalta. Myös lisääntyvät energiatehokkuusvaatimukset tuovat uusia haasteita koko rakentamisen kentälle.
Pääministeri Matti Vanhasen II hallitus teki hallitusohjelmansa asuntopoliittisten tavoitteiden mukaisesti periaatepäätöksen korjausrakentamisesta 18.9.2008. Periaatepäätöksen toteuttamiseksi ympäristöministeriö laati Korjausrakentamisen strategian
toimeenpanosuunnitelman 2009-2017, jossa yhtenä hankekokonaisuutena on kosteus- ja homevaurioiden ehkäisy ja korjaaminen.
Tämän hankekokonaisuuden suorittamiseksi Valtioneuvosto päätti 24.2.2009 pidetyssä politiikkariihessään käynnistää viisivuotisen Kosteus- ja hometalkoot toimenpide-ohjelman vuosille 2009-2013. Ohjelmassa jatketaan myös Terveydenedistämisen II politiikkaohjelman 2007 sisäilmaongelmia koskevia toimenpiteitä.
Tavoitteet
Valtioneuvoston periaatepäätöksen 18.9.2008 mukaisesti edistetään rakennuskannan
terveellisyyttä ja turvallisuutta luomalla yhtenäiset menettelytavat rakennusten kosteus- ja homevaurioiden sekä rakenteellisen turvallisuuden puutteiden todentamiseen
ja korjaustarpeen arvioimiseen.
Hallituksen politiikkariihen 24.2.2009 kannanoton mukaisesti Kosteus- ja hometalkoot -toimenpideohjelman tavoitteena on kosteus- ja homeongelmien aiheuttamien
terveyshaittojen ja kansantaloudellisten menetysten järjestelmällinen vähentäminen
sekä uusien kosteusvaurioiden syntymisen torjuminen uudis- ja korjausrakentamisessa.
Tähän periaatepäätökseen liittyy laajempi rakennus-, tutkimus- ja koulutusalojen sekä kuntien ja eri valtionhallinnon alojen kanssa yhteistyönä laadittava Kosteus- ja
hometalkoot–toimenpideohjelma. Ohjelman onnistumisen kannalta on laaja yhteistyö
ja eri osapuolien sitoutuminen tavoitteisiin elintärkeää. Ohjelman aikana lisätään
kosteus- ja homevaurioihin liittyvää osaamista ja tutkimustietoa, täydennetään vaurioiden ehkäisemiseen, tutkimiseen ja korjaamiseen liittyvää ohjeistoa ja juurrutetaan
suomalaiseen kiinteistöosaamiseen vaurioita vähentävät toimintamallit.
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Valtiovallan toimenpiteet
A. Uudis- ja korjausrakentaminen
1. Tarkistetaan voimassa ja valmisteilla olevien rakentamismääräysten ja rakennusalan ohjeistojen toimivuus ja vaikuttavuus kosteusvaurioiden ja muiden sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyn näkökulmasta. (YM)
2. Energiatehokkuusvaatimusten kasvaessa panostetaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen, jolla varmistetaan, että uudet rakenneratkaisut ja järjestelmät toimivat kosteusfysikaalisesti oikein ja ennaltaehkäisevät haitallisten mikrobikasvustojen syntyä
ja muita sisäilmaongelmia. (YM, TEM/Tekes, STM)
3. Sisäilman laadun kannalta merkittävien korjaushankkeiden yhteydessä tehdään
korjaussuunnittelun lähtötiedoiksi tarvittavat rakenteiden kosteus- ja homevauriotutkimukset ja järjestelmien kuntotutkimukset. Rakentamista ohjaaviin säännöstöihin
tehdään tarvittavat muutokset. (YM)
B. Kosteus- ja homevauriokorjaaminen
4. Yhtenäistetään kaupallisten toimijoiden menettelyprosessit erilaisten rakennusten
kosteus- ja homevaurioiden ja muiden sisäilmaongelmien todentamiseen ja korjaustarpeen arvioimiseen ja tuetaan niiden käyttöönottoa. (YM, STM/TTL)
5. Edistetään ja yhtenäistetään toimivien kosteus- ja homevauriokorjausmenetelmien
ja -prosessien käyttöönottoa. (YM, STM/TTL)
6. Opetusministeriön ja kuntien yhteistyönä laaditaan vuoden 2011 loppuun mennessä vuosille 2012-2020 ajoitettu suunnitelma siitä, miten edetään terveyshaittoja aiheuttavien kosteusvaurioiden poistamiseksi koulurakennuksista. (OPM)
7. STM:n ja kuntien yhteistyönä laaditaan vastaava suunnitelma päiväkoti- ja hoitoalan rakennusten osalta. (STM)
C. Koulutus, pätevöityminen ja tutkimus
8. Parannetaan kosteus- ja homevaurioselvitysten laatua laatimalla kosteus- ja homevaurioita ja muita sisäilmaongelmia tutkivien henkilöiden pätevyysvaatimukset
(YM, STM) ja suunnittelemalla ja toteuttamalla pätevyysvaatimusten mukaiset lisäkoulutuskokonaisuudet. (korkeakoulut)
9. Parannetaan kosteus- ja homevauriokorjausten laatua laatimalla kosteus- ja homevauriokorjaussuunnittelijoiden, -korjaustöiden valvojien ja -työmaiden vastaavien
työnjohtajien pätevyysvaatimukset (YM) ja kosteus- ja homevauriokorjaajien osaamisvaatimukset (OPM/OPH) ja suunnittelemalla ja toteuttamalla pätevyysvaatimusten mukaiset lisäkoulutuskokonaisuudet (korkeakoulut, OPM/OPH)
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10. Lisätään hyvään sisäilmastoon ja terveisiin, pitkäikäisiin rakenteisiin liittyvää
osaamista kaikessa rakennusalan koulutuksessa mukaan lukien opettajien ja rakennustarkastajien täydennyskoulutus. (OPM/OPH, korkeakoulut)
11. Vahvistetaan hyvään sisäilmastoon ja terveisiin, pitkäikäisiin rakenteisiin liittyvää osaamista kaikessa kiinteistöjen hoitoon ja isännöintiin liittyvässä koulutuksessa.
(OPM/OPH)
12. Perustetaan johtavien rakennusterveyteen erikoistuneiden tutkimuslaitosten yhteinen, kansainvälistä yhteistyötä tekevä, tutkimusohjelma kehittämään mikrobien toksisuuden arviointimenetelmiä, muita menetelmiä haitallisten mikrobien ja niiden aineenvaihduntatuotteiden havaitsemiseksi, kehittämään tunnistusmenetelmiä sisäilman mikrobeille altistuneille ja siitä sairastuneille, arvioimaan eri kosteusvauriokorjausmenetelmien toimivuutta ja laatimaan näiden pohjalta viranomaisohjeistusta.
Tuetaan ko. tutkimusohjelman tuottaman tiedon tuotekehittämistä käytännölliseksi,
luotettavaksi menetelmäksi terveyshaitan toteamiseksi. (STM /THL /TTL, korkeakoulut, OPM/Suomen Akatemia, TEM/Tekes)
13. Ne valtion toimielimet tai omistamat yritykset, jotka toiminnassaan ovat tekemisissä kosteus- ja homevaurioiden kanssa ja osallistuvat käynnissä olevaan laajaalaiseen Rakennetun ympäristön strategisen huippuosaamisen keskittymään (SHOK),
ovat mukana niissä SHOK: n tutkimusohjelmissa, jotka käsittelevät kosteus- ja homevaurioiden ennaltaehkäisemistä ja korjaamista. (VM/Senaatti, STM/TTL,
YM/ARA, TEM/VTT)
D. Asuntokauppa ja neuvonta
14. Kehitetään kosteusvaurioita ennaltaehkäisevää Internet –verkkoviestintää ja muuta viestintää yksityisten rakennusten omistajien kuten omakotiasujien ja taloyhtiöiden
asukkaiden tavoittamiseen. (YM)
15. Kehitetään kosteusvaurioita ennaltaehkäisevää viestintää ja koulutusta ammattimaisten kiinteistöjen omistajien, varsinkin kuntien, osaamisen lisäämiseksi.
(YM,STM/TTL)
16. Edistetään kosteusvaurio- ja muiden sisäilmariskien osalta tehtyjen rakennusten
määräaikaistarkastusten yleistymistä. (YM)
17. Edistetään kuluttajien mahdollisuutta arvioida myynnissä olevaan asuntoon, kiinteistöön tai talopakettiin liittyviä kosteusvaurioriskejä ja varautua niihin sekä selvitetään mahdollisuuksia turvata kauppa mahdollisten salaisten virheiden varalta.
(TEM, YM, OM)
E. Valtion kiinteistöt ja työpaikat ovat esimerkkejä
18. Laaditaan toimintatavat valtion rakennusten tutkimiselle, korjaamiselle ja ylläpidolle ja testataan niiden toimivuus. (VM/Senaatti)
19. Testataan sisäilmaongelmien kartoitukseen ja ratkaisemiseen kehitettyjen toimintatapojen käyttöönottoa Senaatin kiinteistöissä. (VM/Senaatti)
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20. Luodaan toimintatapa, jossa valtion työpaikoilla ja valtion kiinteistöissä tarkistetaan työtilat ja tilojen käyttö- ja huolto-ohjeet määrävuosin sisäilmaryhmässä ja työterveyshuollon ja työsuojeluorganisaation kanssa. (VM/Senaatti, PLM)
21. Kehitys- ja testausvaiheen jälkeen kohdissa 18,19 ja 20 mainitut toimintatavat
otetaan käyttöön kaikissa valtion kiinteistöissä ja niissä kiinteistöissä, joissa toimii
valtion työntekijöitä. (Valtio työnantajana)
F. Valtion tukijärjestelmät
22. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) rahoitusmuotoja kehitetään siten, että niillä kannustetaan poistamaan rakennusten kosteusriskit ja –vauriot.
(YM/ARA)
23. Valtion eri avustusjärjestelmien rahoitusehtoja kehitetään siten, että ne ohjaavat
rakennusten järjestelmälliseen kunto- ja kosteusvauriokartoitukseen ja korjausten yhteiskunnan kannalta järkevään priorisointiin. (VM, OPM, STM, muut ministeriöt)
24. Tuetaan olemassa olevia tai uusia, hyvin toimivia, kansalaisjärjestöjen kosteusvaurioiden ja muiden sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn, toteamiseen ja korjaamiseen tähtääviä neuvonta- ja tukipalveluja. (STM/RAY, YM)
Toteutus ja seuranta
Edellä esitetyt toimenpiteet toteutetaan soveltuvin osin virkatyönä. Osa toimista teetetään konsulttityönä niiden erityislaatuisuuden takia. Ohjelmaan liittyy tutkimus- ja
tuotekehityshankkeita, joita rahoitetaan ko. hankkeisiin parhaiten soveltuvalla tavalla. Toimenpideohjelman ja periaatepäätöksen toteuttamisen koordinointi tehdään
ympäristöministeriön toimesta. Tähän tehtävään on varattu 3,43 miljoonaa euroa valtion budjetissa vuosille 2009-2013.
Ohjelman toteutumisesta raportoidaan Valtioneuvostolle kerran vuodessa.
Vaikutukset
Vaikutukset rakennusten kuntoon
Edellä esitetyillä valtiovallan toimenpiteillä sekä kosteus- ja hometalkoiden toimenpideohjelman mukaisilla, sidosryhmien kanssa yhteistyössä tehtävillä toimilla vähennetään vanhenevasta kiinteistökannasta aiheutuvien sisäilmaongelmien määrää
merkittävästi. Toimenpiteet vähentävät myös epäonnistuvien korjausten aiheuttamia
ylimääräisiä kustannuksia.
Kosteus- ja homevauriot voidaan ja pitää korjata muun peruskorjaamisen yhteydessä, jolloin niiden kustannusvaikutukset ovat vähäisempiä. Pääosa ongelmarakennuksista on peruskorjausiässä ja useat niistä ovat vaurioituneet siksi, että niiden
kosteudelta suojaavat osat ovat tulleet elinkaarensa päähän.
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Vaikutukset kansanterveyteen
Toimenpideohjelman toteuttaminen vähentää kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia terveyshaittoja merkittävästi, suorassa suhteessa kosteus- ja homeongelmien vähenemisen kanssa.
Vaikutukset kansantalouteen
Suoria kuluja ovat ohjelman kustannukset 3,43 miljoonaa euroa vuosille 2009-2013.
Koulutuksen lisääminen aiheuttaa kuluja Opetushallitukselle, joka joutuu käynnistämään uutta koulutusta ja tarkistamaan nykyisten koulutusten sisältöjä. Myös korkeakoulut joutuvat uudelleen organisoimaan perustutkintojensa koulutusta ja järjestämään koulutusta mm. rakennusalan opettajille ja rakennusten kuntotutkijoille.
Senaattikiinteistölle aiheutuu kuluja omien toimijoidensa koulutuksesta ja tarvittavista kuntotutkimuksista. Opetusministeriölle (6) ja Sosiaali- ja terveysministeriölle (7)
aiheutuu kuluja pitkän tähtäimen suunnitelman laatimisesta. Mikrobien toksisuuden
mittausmenetelmien tutkimisesta ja muista mikrobien tutkimusmenetelmien kehittämisestä syntyy kuluja.
Kaiken kaikkiaan ohjelman aiheuttamat kulut ovat kuitenkin vuositasolla korkeintaan
2-3 miljoonaa ja koko ohjelman aikana alle 15 miljoonaa euroa.
Kosteus- ja homeongelmien väheneminen vähentää samassa suhteessa niiden sosiaali- ja terveyssektorille aiheuttamia kustannuksia. Näiden ongelmien sosiaali- ja terveyssektorille aiheuttamat suorat vuosittaiset kulut ovat arvioiden mukaan yli 200
miljoonaa euroa. Huonon sisäilmaston aiheuttamiksi kustannuksiksi koko yhteiskunnassa on arvioitu n. 3 miljardia euroa vuodessa.

Liite 6. Valtioneuvoston periaatepäätös perustelumuistio
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PM. KOSTEUS-JA HOMETALKOOT 2009 -2013

Tausta
Noin 600 000 -800 000 suomalaista altistuu päivittäin kosteusvaurioiden aiheuttamille
epäpuhtauksille. Osa ihmisistä altistuu kosteusvaurioille sekä työpaikalla/ koulussa/
päiväkodissa että kotonaan. Homeesta aiheutuneiden sairauksien kustannukset
ovat huomattavat. Yksin homeongelmien aiheuttamien ammattitautien kustannukset
ovat 17 miljoonaa €/vuosi. Työperäisten kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamat
suorat hoito- ja poissaolokustannukset ovat yhteiskunnalle n. 152 milj. €/v
Asuntojen kosteusvaurioiden aiheuttamien infektioiden ja astman kustannuksiksi on
arvioitu 62 miljoonaa €/vuosi. Näiden lisäksi koituu runsaasti kustannuksia työstä
poissaoloista. Esimerkiksi asuinkerrostalojen kosteusvaurioihin liittyy arvioiden mukaan 700 000 vajaakuntoisuuspäivää vuodessa.
Useammissa selvityksissä on arvioitu, että huonon sisäilmaston aiheuttamat kustannukset ovat Suomessa kaiken kaikkiaan n. 3 miljardia euroa vuodessa, mikä on
enemmän kuin rakennusten lämmittämiseen tarvittavat kustannukset (esim. Seppänen
2004). Yhteiskuntaa rasittavia kustannuksia syntyy ensisijaisesti lääkäreissä
käyntien, sairaalahoitopäivien ja työstä poissaolojen seurauksena.
Suomalaisten rakennusten kosteusvauriot aiheutuvat:
• rakennusosien vanhenemisesta
• suunnitteluvirheistä tai suunnitelman puutteesta
• rakennustyössä tehdyistä virheistä
• puutteista rakentamisen laadun hallinnassa
• puutteellisesta huollosta tai käyttövirheistä.
Useimmiten terveyshaittaa aiheuttavat kosteus- ja homevauriot esiintyvät sellaisissa
rakenteissa tai aiheutuvat sellaisten rakennusosien vaurioista, jotka ovat tulleet elinkaarensa päähän ja olisi vanhuuttaan joka tapauksessa korjattava. Mitä pidempään rakennuksen vaurioituminen jatkuu, sitä kalliimpaa on yleensä sen korjaaminen. Pitkään
jatkunut vaurioituminen voi johtaa myös siihen, että rakennusta ei ole taloudellisesti
järkevää korjata vaan se pitää purkaa.
Suomessa on erillisiä pientaloja noin miljoona, joista arvioiden mukaan 25 % on välittömässä kosteusvauriosta aiheutuneessa korjaustarpeessa. Rivi- ja ketjutaloja, joita on
75 000, korjaustarvetta ei ole erikseen arvioitu, mutta se lienee samaa luokkaa

kuin pientaloilla. Asuinkerrostaloja on 56 000, joista 20 -60 % on kosteusvaurioitunut
joiltain osin. Sisäilmaongelmaksi muodostuneita kosteusvaurioita lienee kuitenkin
vain noin 10 -20 % näissä (Reijula 2005).
Hoitoalan 8 000 rakennuksesta välitöntä korjaustarvetta on 15 % kerrosalasta. Opetusrakennuksia on 9 000, joissa homevaurioita on arveltu olevan 5-25 % arvioijasta riippuen (TKK 1996, Kuntaliitto 1999 ja 2006). Liike- ja toimistorakennuksista ei ole saatavissa vastaavia arvioita.
Toimenpide-ehdotukset ja niiden perustelut
Kosteus- ja hometalkoiden keskeisenä tavoitteena on muuttaa alan toimintakulttuuria
niin, että se mikä korjataan, korjataan oikein ja oikeassa järjestyksessä. Vastaavasti
toimintakulttuuria ja alan osaamista kehittämällä tähdätään uusien kosteusvaurioiden
syntymisen torjumiseen. Talkoiden aikana pyritään myös varmistumaan siitä, että tulevaisuuden energiatekniset ratkaisut eivät johda uusiin homevaurioihin.
Talkoissa ei suoraan oteta kantaa tarvittavien korjaustoimenpiteiden kustannuksiin ja
rahoitukseen, vaan lähtökohta on yleisten edellytysten luominen kosteus- ja homeongelmien vähentämiselle ja uusien syntymisen torjumiselle. Vastuu rakennuksen kunnosta ja ylläpidosta sekä oikein ajoitetuista asianmukaisista korjaustoimenpiteistä on
lähtökohtaisesti aina rakennuksen omistajalla, oli kyse sitten yksityishenkilöistä, yrityksistä, kunnista, kuntayhtymistä tai valtiosta.
Hallitus linjasi vuonna 2009 käynnistäessään viisivuotiset kosteus- ja hometalkoot,
että osana toimenpideohjelmaa valmistellaan erillinen valtioneuvoston periaatepäätös,
jossa linjataan valtiovallan keskeiset toimenpiteet kosteus- ja homeongelmien
vähentämiseksi.
A. Uudis- ja korjausrakentaminen
1. Tarkistetaan voimassa ja valmisteilla olevien rakentamismääräysten ja rakennusalan
ohjeistojen toimivuus ja vaikuttavuus kosteusvaurioiden ja muiden sisäilmaongelmien
ennaltaehkäisyn näkökulmasta. (YM)
• Rakentamismääräykset koskevat pääsääntöisesti uudisrakentamista. Siksi myös
määräysten laadinta- ja arviointivaiheessa saattavat korostua uudisrakentajien näkökulmat ja vaateet. Rakennusten kuntotutkijat näkevät työssään eri aikakausien suunnittelutapojen, käytännön työmenetelmien ja rakennusten hoidon puutteiden vaikutukset
rakennusten vaurioitumiseen. Kuntotutkijoita on kuitenkin vähän ja he ovat huonosti
järjestäytyneitä. Tästä syystä heidän tietotaitonsa ei myöskään välttämättä ole parhaalla mahdollisella tavalla ollut määräysten laatijoiden hyödynnettävissä.
• Ymmärrys sisäilman, ja sitä kautta rakennusten, vaikutuksesta ihmisten hyvinvointiin on lisääntynyt huomattavasti. Rakentamismääräyksiä onkin siksi syytä tarkastella
myös lääketieteellisestä näkökulmasta.
• Arvioitaviin asioihin kuuluu myös säännösten tämän hetkinen kyky estää rakennusaikaisen kastumisen vaikutus sisäilmaan. Vaikka määräyksissä edellytetään rakentei-

den ja rakennusmateriaalien suojaamista ylimääräiseltä kosteudelta, on vaikutus jäänyt
käytännössä liian vähäiseksi.
• Edellä mainituista syistä teetetään konsulttityönä rakentamismääräyskokoelman
osien riskiarviointi kosteusvaurioiden tutkimiseen, rakennusfysiikkaan ja mikrobiologiaan erikoistuneilla asiantuntijoilla ja sisäilmaan perehtyneellä lääketieteen asiantuntijalla ja korjataan mahdolliset esiin tulevat puutteet.
• Teetetään arviot myös tärkeimmistä rakennusalan tuottamista ohjeistoista.
2. Energiatehokkuusvaatimusten kasvaessa panostetaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen, jolla varmistetaan, että uudet rakenneratkaisut ja järjestelmät toimivat kosteusfysikaalisesti oikein ja ennaltaehkäisevät haitallisten mikrobikasvustojen syntyä ja muita
sisäilmaongelmia. (YM, TEM/Tekes, STM)
• Rakentaminen on siirtymässä rakenneratkaisuihin, joiden kosteusfysikaalisesta toimivuudesta on hyvin vähän tietoa tällä hetkellä. Myös muiden järjestelmien, kuten
esimerkiksi ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmien, osalta otettaneen laajempaan
käyttöön uusia innovaatioita. Menneisyydestä on olemassa esimerkkejä siitä, kuinka
suuria riskejä tähän sisältyy. Monet nykyiset sisäilmaongelmat ovat aiheutuneet uusien innovaatioiden liian vähäisestä testauksesta ennen käyttöönottoa 1960–1980 luvuilla. Esimerkkinä voidaan mainita liian matalalle perustetut rakennukset ja ilmanvaihtojärjestelmien suojaamattomasta mineraalivillasta tehdyt ääneneristyslaitteet.
• Ennaltaehkäisyn varmistamiseksi aloitetaan ympäristöministeriön johdolla laaja
Frame -tutkimushanke yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa.
• Uusista ratkaisuista käydään myös vuoropuhelua terveydenhuoltosektorin kanssa
tavoitteena varmistaa, että uusiin ratkaisuihin ei liity terveydellistä vaaraa.
3. Sisäilman laadun kannalta merkittävien korjaushankkeiden yhteydessä tehdään
korjaussuunnittelun lähtötiedoiksi tarvittavat rakenteiden kosteus- ja homevauriotutkimukset ja järjestelmien kuntotutkimukset. Rakentamista ohjaaviin säännöstöihin
tehdään tarvittavat muutokset. (YM)
• Tutkimusten mukaan noin joka toisessa rakennuksessa on kosteusvaurioita.
19601980- luvulla käytetyt rakennustekniikat ja –tavat ovat osoittautuneet osin myös
aikaisemmin käytettyjä vaurioitumisherkemmiksi. Tämän aikakauden rakennukset
ovat nyt peruskorjausiässä ja pääosassa niistä on joissain osin kosteusvaurioita ja lähes
kaikissa rakennuksissa kosteusvaurioille riskialttiita osia kosteudelta suojaavien rakennusmateriaalien vanhenemisen myötä.
• Jotta kosteusvauriot tulisi korjattua peruskorjausten yhteydessä ja ennalta ehkäistyä
tulevat vauriot, on rakennuksista syytä aina tutkia kosteusvauriot ennen korjaussuunnittelua. Myös muut sisäilmaan vaikuttavat tekijät kuten kuidut, materiaalipäästöt ja
ilmanvaihtojärjestelmän kunto tulee selvittää samassa yhteydessä. Periaatteessa asia
on jo osittain huomioitu pääsuunnittelijaa koskevissa rakentamismääräyksissä ja ohjeissa, mutta käytännössä tutkimukset eivät toteudu riittävässä määrin. Rakentamismääräysten tarkentaminen tältä osin on siis tarpeellista.

B. Kosteus- ja homevauriokorjaaminen
4. Yhtenäistetään kaupallisten toimijoiden menettelyprosessit erilaisten rakennusten
kosteus- ja homevaurioiden ja muiden sisäilmaongelmien todentamiseen ja korjaustarpeen arvioimiseen ja tuetaan niiden käyttöönottoa. (YM, STM/TTL)
• Markkinoilla on monenlaisia selvityksiä, joiden sisällöstä ja toimivuudesta on vaikea
saada selvää. Tämä vaikeuttaa huomattavasti rakennusten omistajien tilannetta.
Terveyshaittaepäilytilanteessa omistaja ei tunnista, mitä selvityksiä hänen tulee teettää.
• Työterveyslaitoksella ja muutamalla muulla toimijalla on monen vuoden kehittelyn
tuloksena syntynyt monialaisia toimintaprosesseja, joilla terveyshaittojen syyt saadaan
suurella todennäköisyydellä selvitettyä. Erilaisiin rakennuksiin sopivat hieman
erilaiset toimintamenetelmät vrt. omakotitalo–koulurakennus.
• Toimintaprosessien yhdenmukaistamisen jälkeen rakennuksen omistaja tietää, mikä
selvitystapa hänen tulee tilata rakennukseensa terveyshaittaepäilytilanteessa saadakseen ongelman selville.
5. Edistetään ja yhtenäistetään toimivien kosteus- ja homevauriokorjausmenetelmien
ja -prosessien käyttöönottoa. (YM, STM/TTL)
• Erilaisiin rakenteisiin ja ongelmiin sopivat erilaiset korjausmenetelmät. Monet kosteus- ja homekorjausmenetelmät ovat kuitenkin huonosti dokumentoituja eikä kaikista
löydy esimerkiksi suunnitteluohjeita. Kosteus- ja hometalkoiden yhteydessä päivitetään ympäristöministeriön Kosteus- ja homevaurioiden kuntotutkimiseen ja korjaussuunnitteluun liittyvät oppaat (Ympäristöopas 28 ja 29) ja laaditaan puuttuvat tarkemmat suunnitteluohjeet tyypillisimpien homevaurioiden korjaamiseen. Toimivat
suunnitteluohjeet vähentävät uusien virheiden syntymistä ja sitä kautta terveyshaittojen uusiutumista.
• Monissa rakennuksissa, joissa käyttäjät kokevat sisäilmasta aiheutuvan terveyshaittoja, ajaudutaan eriasteisiin kriiseihin. Rakennuksen omistajan ja käyttäjien välinen
luottamus katkeaa. Tämän estämiseksi ovat esimerkiksi Senaattikiinteistöt ja
Kuntaliitto yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa laatineet sisäilmaongelmien projektihallintaan ja viestintään liittyvää ohjeistoa ja koulutusmateriaalia. Näiden toimintatapojen testaus ja laajempi käyttöönotto käynnistetään. Toimivat korjausprosessit ja
avoin, oikea-aikainen tiedotus, palauttavat käyttäjien uskon rakennusten omistajiin ja
vähentävät tilanteista syntyviä riitoja.
6. Opetusministeriön ja kuntien yhteistyönä laaditaan vuoden 2011 loppuun mennessä
vuosille 2012-2020 ajoitettu suunnitelma siitä, miten edetään terveyshaittoja aiheuttavien kosteusvaurioiden poistamiseksi ja koulurakennuksista. (OPM)
7. STM:n ja kuntien yhteistyönä laaditaan vastaava suunnitelma päiväkoti- ja hoitoalan rakennusten osalta. (STM)
• Suunnitelmien tarkoituksena on etsiä keinoja, joilla valtiovalta voi ohjata kosteus- ja
homevaurioiden ja muiden sisäilmaongelmien selvittämisen ja niihin reagoimisen

alueellista kehitystä. Kuntaliitolla on paljon asiaan liittyvää osaamista ja valmiita
toimintatapoja laadittuna. Toimintatapojen yhtenäistämiseksi tarvitaan kuitenkin
myös valtiovallan ohjausta.
C. Koulutus, pätevöityminen ja tutkimus
8. Parannetaan kosteus- ja homevaurioselvitysten laatua laatimalla kosteus- ja homevaurioita ja muita sisäilmaongelmia tutkivien henkilöiden pätevyysvaatimukset (YM,
STM) ja suunnittelemalla ja toteuttamalla pätevyysvaatimusten mukaiset lisäkoulutuskokonaisuudet. (korkeakoulut)
• Vaurioselvityksiä tehdään tällä hetkellä hyvin eritasoisella osaamisella ja selvitysten
tekijät ovat usein erimielisiä keskenään. Toimijoiden keskimääräinen osaamistaso
on heikko. Selvitysten tilaajilla ei ole keinoja tunnistaa osaavia vaurioselvittäjiä.
• Vaurioselvitysten tekijöiden osaamistasoa nostetaan asettamalle tekijöille pätevyysvaatimukset. Pätevyysvaatimusten edellyttämien taitojen kouluttamista lisätään.
• Pätevyyden toteamisjärjestelmä yhdenmukaistetaan ja ohjataan alkuun ministeriöiden (YM, STM) toimesta.
9. Parannetaan kosteus- ja homevauriokorjausten laatua laatimalla kosteus- ja homevauriokorjaussuunnittelijoiden, -korjaustöiden valvojien ja -työmaiden vastaavien
työnjohtajien pätevyysvaatimukset (YM) ja kosteus- ja homevauriokorjaajien osaamisvaatimukset (OPM/OPH) ja suunnittelemalla ja toteuttamalla pätevyysvaatimusten
mukaiset lisäkoulutuskokonaisuudet (korkeakoulut, OPM/OPH)
• Kosteus- ja homevauriokorjausten suorittamiseen liittyy teknisiä ja työsuojelullisia
erityispiirteitä. Korjaajien pitäisi mm. tunnistaa ne tilanteet, joissa rakenteiden purkamisen yhteydessä havaitaan suunnittelun lähtötiedoista poikkeavia seikkoja, kuten
esimerkiksi eri materiaaleja tai oletettuja laajempia tai aiemmin huomaamatta jääneitä
vaurioita.
• Homepöly on potentiaalinen uhka korjausrakentajien terveydelle ja siltä pitäisi osata
suojautua töiden yhteydessä.
• Korjaustöiden suorittajien osaamistasoa nostetaan asettamalle tekijöille osaamis- ja/
tai pätevyysvaatimukset. Pätevyysvaatimusten edellyttämien taitojen kouluttamista
lisätään.
• Pätevyyden toteamisjärjestelmä yhdenmukaistetaan ja ohjataan alkuun ympäristöministeriön toimesta.
10. Lisätään hyvään sisäilmastoon ja terveisiin, pitkäikäisiin rakenteisiin liittyvää
osaamista kaikessa rakennusalan koulutuksessa mukaan lukien opettajien ja rakennustarkastajien täydennyskoulutus. (OPM/OPH, korkeakoulut)
11. Vahvistetaan hyvään sisäilmastoon ja terveisiin, pitkäikäisiin rakenteisiin liittyvää
osaamista kaikessa kiinteistöjen hoitoon ja isännöintiin liittyvässä koulutuksessa.
(OPM/OPH)

• Kosteus- ja homevaurioihin liittyvän koulutuksen lisääminen aiheuttaa opetussektorille lisäkustannuksia. Rakennuskannan vanheneminen muuttaa kuitenkin jatkuvasti
rakennusalan painopistettä korjausrakentamisen suuntaan.
• Hyvään sisäilmastoon ja terveisiin, pitkäikäisiin rakenteisiin liittyvän koulutuksen
lisääminen kaikkeen rakennus- ja kiinteistöalan koulutukseen on yhteiskunnalle kannattavaa, koska siten:
o vähennetään uusien rakennusten virheiden määrää ja sitä kautta mm. terveyshaitoista aiheutuvia kustannuksia
o lisätään uusien rakennusten yleistä käyttöikää ja pidennetään peruskorjaussykliä.
• Kosteus- ja homevaurioihin ja muihin sisäilmaongelmiin liittyvän koulutuksen lisääminen vähentää korjaustöissä tapahtuvia virheitä ja lisää rakennusten terveellistä
käyttöaikaa. Koulutukseen tehdyt panostukset saadaan takaisin työviihtyvyyden parantuessa ja terveyshaittojen vähentyessä.
12. Perustetaan johtavien rakennusterveyteen erikoistuneiden tutkimuslaitosten yhteinen, kansainvälistä yhteistyötä tekevä, tutkimusohjelma kehittämään mikrobien
toksisuuden arviointimenetelmiä, muita menetelmiä haitallisten mikrobien ja niiden
aineenvaihduntatuotteiden havaitsemiseksi, kehittämään tunnistusmenetelmiä sisäilman mikrobeille altistuneille ja siitä sairastuneille, arvioimaan eri kosteusvauriokorjausmenetelmien toimivuutta ja laatimaan näiden pohjalta viranomaisohjeistusta. Tuetaan ko. tutkimusohjelman tuottaman tiedon tuotekehittämistä käytännölliseksi, luotettavaksi menetelmäksi terveyshaitan toteamiseksi. (STM /THL /TTL, korkeakoulut,
OPM/Suomen Akatemia, TEM/Tekes)
• Nykyisin käytettävät menetelmät kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamien terveyshaittojen todentamiseen ovat raskaita ja aikaa vieviä. Koska kaikkiin nykyisiin menetelmiin liittyy epävarmuustekijöitä, myös terveyshaitan tulkinta jää usein kiistanalaiseksi. Tästä syystä tarvitaan usein rakenteiden avauksia ennen kuin voidaan olla edes
kohtuullisen varmoja siitä, onko tilassa terveyshaitta vai ei. Terveyshaitta-arvioinnin
nopeuttamiseksi ja varmentamiseksi tarvitaan joko uusia menetelmiä tai nykyisin
olemassa olevien menetelmien tehostamista. Esimerkiksi homeiden toksisuuden arviointimenetelmät ja homeiden DNA:n tunnistamiseen liittyvät menetelmät tarjoavat todennäköisesti hyviä mahdollisuuksia tähän.
• Myös erilaisten korjausmenetelmien toimivuudesta on erittäin vähän tietoa. Palvelun
tarjoajat esittävät erilaisia myrkytyksiä, desinfiointeja, tiivistyksiä jne. ratkaisuksi
homeongelmaan. Suuriakin korjauksia tehdään näillä menetelmillä, vaikka niiden
toimivuudesta ja kenties jopa vahingollisuudesta ei ole olemassa tutkimustietoa.
13. Ne valtion toimielimet tai omistamat yritykset, jotka toiminnassaan ovat tekemisissä kosteus- ja homevaurioiden kanssa ja osallistuvat käynnissä olevaan laajaalaiseen Rakennetun ympäristön strategisen huippuosaamisen keskittymään (SHOK),
ovat mukana niissä SHOK: n tutkimusohjelmissa, jotka käsittelevät kosteus- ja homevaurioiden ennaltaehkäisemistä ja korjaamista. (VM/Senaatti, STM/TTL,
YM/ARA, TEM/VTT)

• Shokissa on käynnistymässä sisäilmastoon liittyviä tutkimushankkeita, joilla voi olla
suuria vaikutuksia tulevaisuuden rakennusten kehittymiseen. Kyseessä on erittäin
laaja yhteistyöhanke, johon on jo sitoutunut suuri joukko rakennusalan tärkeitä toimijoita, yrityksiä, tutkimuslaitoksia, korkeakouluja ja myös valtionhallinnon eri elimiä.
D. Asuntokauppa ja neuvonta
14. Kehitetään kosteusvaurioita ennaltaehkäisevää Internet – verkkoviestintää ja muuta viestintää yksityisten rakennusten omistajien kuten omakotiasujien ja taloyhtiöiden
asukkaiden tavoittamiseen. (YM)
15. Kehitetään kosteusvaurioita ennaltaehkäisevää viestintää ja koulutusta ammattimaisten kiinteistöjen omistajien, varsinkin kuntien, osaamisen lisäämiseksi. (YM,
STM/TTL)
• Tällä hetkellä Internet-ympäristö ja sosiaalinen media tarjoavat paljon kosteus- ja
homevaurioihin liittyvää informaatiota ja erilaisia palveluja. Ikävä kyllä lieveilmiönä
valvomattomassa mediassa on myös paljon täysin paikkaansa pitämätöntä ja jopa
vaaralliseksi luokiteltavaa informaatiota. Sisäilmaongelmiinsa apua hakevien ihmisten
on vaikea tunnistaa hakukoneiden kautta tulevasta informaatiotulvasta paikkansa
pitävä osa.
• Oikeaoppista tietoa tulee siksi tarjota sellaisten tahojen kautta, jotka voidaan todeta
puolueettomiksi ja asiantunteviksi. Näitä voivat olla esimerkiksi tietyt järjestöt tai
valtiovallan toimijat.
16. Edistetään kosteusvaurio- ja muiden sisäilmariskien osalta tehtyjen rakennusten
määräaikaistarkastusten yleistymistä. (YM)
• Suuri osa talonomistajista ei ymmärrä, että pääosa rakennuksen osista on kestoiältään rajallisia ja ne tulee uusia tietyin ajanjaksoin. Sen sijaan lähestulkoon kaikki ymmärtävät autojen määräaikaiskatsastusten tärkeyden. Rakennusten määräaikaiskatselmuksilla estettäisiin monien kosteusvaurioiden synty etukäteen ja siten vähennettäisiin
terveyshaittojen syntymistä ja saataisiin myös korjauksista edullisempia.
• Kesällä voimaan tulevat asunto-osakeyhtiölain muutokset edesauttavat määräaikaistarkastusten lisääntymistä taloyhtiöissä. Yksityisiin talonomistajiin sen sijaan täytyy
kohdentaa asiaan liittyvää valistusta.
17. Edistetään kuluttajien mahdollisuutta arvioida myynnissä olevaan asuntoon, kiinteistöön tai talopakettiin liittyviä kosteusvaurioriskejä ja varautua niihin sekä selvitetään mahdollisuutta turvata kauppa mahdollisten salaisten virheiden varalta. (TEM,
YM,OM )
• Kosteusvaurioituneisiin omakotitaloihin liittyvät riidat lisääntyvät jatkuvasti ja
muuttuvat yhä vaikeammin ratkottaviksi. Laajasti kosteus- ja homevaurioituneen talon
ostaja ja myyjä ajautuvat usein monta vuotta kestävään oikeuskäsittelykierteeseen.
Ikävintä tilanteessa on se, että rakennuksessa oleva virhe ei välttämättä
ole talon myyjänkään aiheuttama, vaan syynä on kymmeniä vuosia aikaisemmin tehty
rakentamisratkaisu. Ratkaisu on usein täyttänyt myös oman aikakautensa rakentamista

koskevat ohjeet.
• Kiinteistöissä olevien virheiden olisi syytä löytyä ennen kaupantekoa, jotta yhteiskuntaa rasittavilta oikeusprosesseilta vältyttäisiin. Tähän voidaan vaikuttaa ostajien ja
myyjien tietoisuutta lisäämällä.
• Niille, jotka haluavat suojautua salaisten virheiden vaikutuksilta, on oltava siihen
mahdollisuus. On mallinnettava sellaisia kuntotutkimusmenetelmiä, joilla salaiset
virheet riittävällä varmuudella paljastuvat ja pyrittävä vaikuttamaan hyvin tutkittuihin
rakennuksiin saatavaan vakuutusturvaan. Nykyinen asuntokaupan kuntotarkastus
on eriytettävä terveyshaittaselvityksistä, koska se ei sellainen oikeasti ole.
E. Valtion kiinteistöt ja työpaikat ovat esimerkkejä
18. Laaditaan toimintatavat valtion rakennusten tutkimiselle, korjaamiselle ja ylläpidolle ja testataan niiden toimivuus. (VM/Senaatti)
19. Testataan sisäilmaongelmien kartoitukseen ja ratkaisemiseen kehitettyjen toimintatapojen käyttöönottoa Senaatin kiinteistöissä. (VM/Senaatti)
20. Luodaan toimintatapa, jossa valtion työpaikoilla ja valtion kiinteistöissä tarkistetaan työtilat ja tilojen käyttö- ja huolto-ohjeet määrävuosin sisäilmaryhmässä ja työterveyshuollon ja työsuojeluorganisaation kanssa (VM/Senaatti, PLM)
21. Kehitys- ja testausvaiheen jälkeen kohdissa 18,19 ja 20 mainitut toimintatavat
otetaan käyttöön kaikissa valtion kiinteistöissä ja niissä kiinteistöissä, joissa toimii
valtion työntekijöitä. (Valtio työnantajana)
• Senaattikiinteistöt on yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa laatinut viime vuonna
ohjeiston siitä, miten Senaatin rakennuksissa oleviin sisäilmaongelmiin reagoidaan
ja miten niiden selvittämisprosessi etenee. Ohjeistuksessa on tärkeässä osassa
mm. Senaatin henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja ongelmatilanteissa tapahtuva
oikea-aikainen tiedottaminen. Ohjeistoa on viime vuonna jo koulutettu henkilökunnalle, mutta sen toimivuuden testaaminen on ainakin osittain tekemättä.
• Samantyyppinen ohjeisto tarvitaan myös kiinteistöjen keskipitkän (5-10 v) ja pitkän
(10-25 v) aikavälin korjaustarpeiden selvittämiseen ongelmien ennaltaehkäisemiseksi.
• Hyvin tarpeellista on saada myös rakennusten huoltokirjat ja -suunnitelmat laadittua
kaikille kiinteistöille ja ohjelmoitua niiden säännöllinen käyttö ongelmien ennalta
ehkäisemiseksi.
F. Valtion tukijärjestelmät
22. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) rahoitusmuotoja kehitetään siten, että niillä kannustetaan poistamaan rakennusten kosteusriskit ja –vauriot.
(YM/ARA)

23. Valtion eri avustusjärjestelmien rahoitusehtoja kehitetään siten, että ne ohjaavat
rakennusten järjestelmälliseen kunto- ja kosteusvauriokartoitukseen ja korjausten yhteiskunnan kannalta järkevään priorisointiin. (VM, OPM, STM, muut ministeriöt)
24. Tuetaan olemassa olevia tai uusia, hyvin toimivia, kansalaisjärjestöjen kosteusvaurioiden ja muiden sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn, toteamiseen ja korjaamiseen
tähtääviä neuvonta- ja tukipalveluja. (STM/RAY, YM)
• Valtiovalta myöntää eri yhteyksissä taloudellista tukea rakentamiseen, korjausrakentamiseen ja jopa kosteus- ja homevaurioiden korjaamiseen. Näiden tukien ohjautumisessa ei aina edellytetä, että korjauksen lopputulos olisi sisäilmastoltaan hyvä tai että
esimerkiksi kosteusvauriot selvitettäisiin ennen korjaustoimia. Näin valtion varoja voi
ohjautua, ja on tiettävästi ohjautunut, kohteisiin, joissa sisäilmaongelmat jatkuvat korjausten jälkeen.
• Valtiovalta voi ja sen kannattaa käyttää taloudellisen tuen myöntämistä ohjauskeinona, jolla kiinteistöjen omistajat opetetaan ensin selvittämään talojen vauriot ja sitten
vasta korjaamaan ne.
• STM:n teettämän selvityksen mukaan (STM/2537/2009, Raportti, Valtakunnalliset
kosteus- ja hometalkoot) kansalaisjärjestöjen tekemä neuvontatyö on tärkeää ja tehokasta ja sitä kannattaa tukea.

Jari Keinänen
johtaja
sosiaali- ja terveysministeriö

Juhani Pirinen
ohjelmapäällikkö
ympäristöministeriö

Liite 7. Kosteus- ja hometalkoiden toimenpideohjelma
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Vuosille 2010- 2014 suunnatun toimenpideohjelman tavoitteena on kosteus- ja homeongelmien aiheuttamien terveyshaittojen ja kansantaloudellisten menetysten systemaattinen vähentäminen sekä uusien kosteusvaurioiden syntymisen torjuminen uudis- ja korjausrakentamisessa.
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Kosteus- ja hometalkoot – toimenpideohjelma 2010 - 2014
Tiivistelmä
Tavoitteet ja toimenpiteet
Sisäilman huono laatu on yksi maamme suurimmista ympäristöterveysongelmista. Kosteus- ja homevauriot ovat yksi tärkeimmistä syistä huonoon sisäilman laatuun. Tämä taas aiheuttaa merkittäviä
terveydellisiä haittoja ja suuria kansantaloudellisia kustannuksia. Joka toisessa rakennuksessa on havaittavissa merkkejä ylimääräisestä kosteudesta. Noin 15 -20 prosentissa rakennuksista home uhkaa
käyttäjien terveyttä. Ongelma koskee kaikkia rakennustyyppejä käyttötarkoituksesta ja omistuspohjasta riippumatta. Ongelman laajuudesta johtuen homeesta aiheutuneiden sairauksien kustannukset
ovat huomattavat.
Vuosille 2010- 2014 suunnatun toimenpideohjelman tavoitteena on kosteus- ja homeongelmien aiheuttamien terveyshaittojen ja kansantaloudellisten menetysten systemaattinen vähentäminen sekä
uusien kosteusvaurioiden syntymisen torjuminen uudis- ja korjausrakentamisessa. Ohjelma painottuu olemassa olevan rakennuskannan ongelmien vähentämiseen luottaen uudisrakentamista koskevassa kehitystyössä pääasiallisesti ympäristöministeriön perusohjausjärjestelmien toimivuuteen.
Uudisrakentaminen ja peruskorjaaminen
Ohjelman aikana arvioidaan nykyisten rakentamismääräysten toimivuus kosteusvaurioiden ennaltaehkäisijänä. Samalla edesautetaan erityyppisten matalaenergiaratkaisujen rakennusfysikaalista ja
mikrobiologista tutkimusta ja tuotekehitystä tavoitteena estää kosteusvaurioiden syntyminen tulevaisuuden rakentamisessa. Kosteuden ja olosuhteiden hallintaan rakentamisessa liittyvä työnjohtajavaatimus lisätään rakentamismääräyksiin tavoitteena rakennusaikaisen kosteuden aiheuttamien sisäilmaongelmien estäminen.
Rakennusluvan vaativia korjaushankkeita koskevia säännöksiä tarkennetaan, jotta luvan myöntämisen perusteeksi tulevat huolellisesti suoritetut kosteusvauriokuntotutkimukset. Hyvään sisäilmastoon ja pitkäikäisiin, kosteusvarmoihin rakenteisiin liittyvää osaamista lisätään kaikkeen rakennusalan koulutukseen.
Kosteusvaurioiden tutkiminen ja korjaaminen
Kosteus- ja homevauriotutkijoiden, -korjaussuunnittelijoiden/valvojien ja asumisterveysselvityksiä
tekevien viranhaltijoiden osaamistarve määritellään ja rakennetaan näiden osaamisen takaavat koulutus- ja pätevöitymisjärjestelmät. Kosteus- ja homevauriokorjaajien kouluttamisen toteuttamista
varten laaditaan valtakunnallinen opetussuunnitelman puite-ehdotus ja tuetaan kosteus- ja homevauriokorjaajien koulutuksen organisoitumista. Kosteus- ja homevauriokorjaussopimuskaavakkeisiin
lisätään työn suorittajaa koskeva vaatimustaso.
Ohjelman aikana käynnistetään ja tuetaan tutkimushankkeita, joissa kosteus- ja homekorjausratkaisujen toimivuutta (esim. kotelointi vs. uusiminen, myrkytys) koskeva tieto ja kokemus doku-
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mentoidaan seurantahankkeissa ja samaan aikaan seurataan tilojen käyttäjien terveydentilan kehittymistä. Lopputuloksena saadaan ohjeisto siitä, minkälaisiin rakenteisiin erilaisia korjaustapoja voidaan käyttää ja mitä jatkotoimia niiden käyttäminen aiheuttaa rakennuksen omistajalle.
Ohjelman aikana toteutetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa tutkimushanke, jossa muutamassa valtion tukemassa korjaushankkeessa arvioidaan korjaushankkeen koko prosessi alkaen kohteen kuntotutkimuksista ja päättyen korjaustoimenpiteiden onnistumisen arviointiin. Tutkimushankkeen tarkoitus on löytää ne erilaiset tilanteet korjaushankkeissa, joissa tehdään lopputuloksen kannalta vääriä päätöksiä tai muita epäonnistuneita valintoja ja ohjeistaa toimintakäytännöt,
joilla tilanne korjaantuu.
Toimivien kosteusvauriokorjausmenetelmien, mukaan luettuna irtaimiston siivous ja desinfiointi,
käyttöönottoa edistetään tiedottamisella, kouluttamisella ja laadukkaiden ohjeiden saatavuuden parantamisella Internetin, oppikirjojen ja muiden julkaisujen kautta.
Rakennuksen omistajan ja muiden korjaustyön tilaajien toiminnan helpottamiseksi laaditaan yhteisesti sovittu toimintatapa sille, miten rakennus tutkitaan terveyshaittaepäilytilanteissa. Hyvät menetelmät juurrutetaan käytäntöön siten, että valtion organisaatioiden tutkimukset tilataan aina samalla
tavalla ja samansisältöisenä. Samaan aikaan yhteistyössä Työterveyslaitoksen ja Kuntaliiton kanssa
kohdistetaan koulutusta ja tiedotusta kuntiin ja muihin rakennusten omistajiin kuten taloyhtiöihin.
Täten pyritään levittämään oikeat toimintamallit kaikkien käyttöön. Ohjaavana järjestelmänä toimii
myös erilaisten valtion myöntämien avustusten myöntämisperusteiden muuttaminen siten, että
myöntämisehtona on yhteisillä toimintatavoilla, pätevien henkilöiden tekemät kuntotutkimukset ja
muut asianmukaiset selvitykset. Asuntokaupan kuntotarkastuksen yhteisen toimintamallin riskit arvioidaan ja tarkastusmenettelyn rajaukset laaditaan yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaiseksi.
Johtavien tutkimuslaitosten (esim. THL, TTL, Helsingin yliopisto) yhteinen tutkimusryhmä kehittää
mikrobien toksisuuden arviointimenetelmiä ja muita tarvittavia menetelmiä, joiden pohjalta rakennetun tilan terveyshaitta voidaan todeta ja laatia viranomaisohjeistoa terveysvalvontaa, rakentamista ja alan muita toimijoita varten. Tutkimusten ohessa käynnistetään tuotekehitysprojekti, jonka lopputuotteena on menetelmä (laitteisto, oiremääritys ja prosessikuvaus), jonka avulla sisätilasta kerätystä ilma- ja/tai pölynäytteestä ja ihmiselle tehdystä tutkimuksesta voidaan riittävällä varmuudella
todeta, onko tilassa sellainen homevaurio, joka tulisi korjata.
Homevaurioiden korjaamiseen liittyvien ohjeiden tasoa ja saatavuutta parannetaan. Mm. ympäristöministeriön Ympäristöoppaat 28 ja 29, (Kosteus- ja homevaurioiden tutkimus ja korjaus) päivitetään, ja ne julkaistaan, mikäli mahdollista, Internet-sivustolla. Omakotitalojen homevaurioiden korjaamiseen laaditaan Internet-sivustoilla julkaistavaa opastusta. Rakennustietosäätiön RT- kortteihin
laaditaan erilaisten vaikeiden kosteusvauriokorjausten ohjekortisto. Home- ja kosteusvauriokorjauksen aikaiseen suojaukseen, loppusiivoukseen ja irtaimen puhdistukseen laaditaan yhteiset toimintamallit, jotka lisätään käytössä oleviin suunnitteluasiakirjojen malleihin.
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Kosteusvaurioiden estäminen
Rakennusten huoltoalan ammattilaisten koulutukseen sisällytetään kosteusvaurioiden ja muiden sisäilmaongelmien tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn liittyviä osioita. Huoltokirjaohjeeseen (RakMK)
lisätään asiaa koskeva osio.
Rakennusten omistajiin, taloyhtiöiden hallituksiin ja isännöitsijöihin kohdennetaan tiedotusta ja koulutusta, jossa samanaikaisesti viedään tietoa sekä home- ja ilmanvaihto-ongelmien ennalta ehkäisystä, korjaamisesta että energiatehokkuuden parantamisesta. Taloyhtiöiden edustajia ja omakotitalojen omistajia varten laaditaan Internet-sivusto, josta löytyy luotettavaa tietoa rakennusten huoltamisesta, kosteusvaurioiden tutkimisesta ja korjaamisesta. Myös muita tiedotuskanavia, kuten televisio
ja lehdistö, käytetään tiedon levittämiseen kuluttajille.
Valtion kiinteistöt ja valtion tukijärjestelmät
Valtion kiinteistöissä ja valtion työpaikoilla sisäilmaongelmiin suhtaudutaan vakavasti ja ne ratkaistaan mahdollisimman nopeasti. Senaatti-kiinteistöjen kiinteistöjä varten laadittua toimintamallia
koskevaa koulutusta vastuuhenkilöstölle toteutetaan kokonaisuudessaan. Valtion kiinteistöjä varten
laaditaan suunnitelma, miten siirrytään lähivuosina ennakoivaan korjaamiseen ja huolelliseen ylläpitoon sisäilmaongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Kaikki valtion kiinteistöt pyritään ottamaan säännöllisten kuntotutkimusten ja ohjeistetun kiinteistöhuollon piiriin lähivuosina.
Valtion korjaustukia myöntävät toimielimet ohjeistetaan siten, että korjausrakentamiseen myönnettävän tuen ehtona on pätevän ja riippumattoman ulkopuolisen tarkastajan tekemä analyysi korjauskohteita koskevien vaurioselvitysten riittävyydestä ja korjaussuunnitelmien toimivuudesta.
Asuntokaupan turvan parantaminen ja homealtistuneiden auttaminen
Hometalon ostamisen estämiseksi lisätään yleistä tietoisuutta asiasta ja edesautetaan ostajan turvaa
lisäävien vakuutuskäytäntöjen muodostumista. Asuntokauppaan liittyvien kuntotarkastusten määrittelyä tarkennetaan ja muutetaan siten, ettei asunnon ostajalle tai myyjälle synny virheellistä mielikuvaa tarkastusten laadusta ja laajuudesta. Kosteus- ja homevauriotutkimus eriytetään kuntotarkastuksesta epäselvyyksien välttämiseksi.
Homealtistuneen tunnistamiseen kehiteltyjen menetelmien koulutusta lääkäreille tehostetaan. Samalla tuetaan näiden menetelmien käyttöönottoa muussakin yhteydessä kuin työsuojelutarkoituksessa. Mm. koululaisten ja päiväkotilasten terveyden arviointiin laadittujen menetelmien validiointia
ja käyttöä tuetaan.
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1. Tausta

1.1 Valtioneuvoston ja ympäristöministeriön linjaukset
Kosteus- ja homeongelmat aiheuttavat terveyshaittoja ja kansantaloudellisia kustannuksia
Kosteus- ja homevauriot ovat yksi tärkeimmistä syistä huonoon sisäilman laatuun, joka on yksi
maamme suurimmista ympäristöterveysongelmista. Kosteus- ja homevauriot ovat yleisiä Suomen
rakennuskannassa ja aiheuttavat varovaisen arvion mukaan satojen miljoonien eurojen suuruiset
vuotuiset terveydenhoitokustannukset ja vähintään samaa suurusluokkaa olevan kiinteistöjen korjaustarpeen. Välillisten vaikutusten takia kansantaloudelliset kustannukset ovat vielä huomattavasti
tätä suuremmat.
Kosteus- ja homeongelmien syitä löytyy niin rakennusten suunnittelusta, rakentamisesta, rakennusten kunnossapidosta kuin käytöstäkin. Home- ja kosteusvauriot voidaan välttää hyvällä uudis- ja korjausrakentamisen laadulla. Viranomaisohjauksen sekä kiinteistö- ja rakennusalan vapaaehtoisin toimin on luotu monia hyviä toimintatapoja ongelmien välttämiseksi. Myös uudet määräykset ovat vähentäneet vaurioiden syntymistä. Tästä huolimatta tilanne ei ole merkittävästi parantunut kymmenessä vuodessa.
Hallituksen politiikkariihen kannanotto 24.2.2009 (Ote politiikkariihen muistiosta)
Rakennusten sisäilman huono laatu on yksi maamme suurimmista ympäristöterveysongelmista. Kosteus- ja homevauriot ovat yksi tärkeimmistä syistä huonoon sisäilman laatuun. Tämä taas aiheuttaa
merkittäviä terveydellisiä haittoja ja suuria kansantaloudellisia kustannuksia. Joka toisessa rakennuksessa on havaittavissa merkkejä ylimääräisestä kosteudesta. Noin 15-20 prosentissa rakennuksia
home uhkaa käyttäjien terveyttä. Ongelma koskee kaikkia rakennustyyppejä käyttötarkoituksesta ja
omistuspohjasta riippumatta.
Hallitus käynnistää ympäristöministeriön vetämänä "Valtakunnalliset Kosteus- ja hometalkoot" nimellä viisivuotisen toimenpideohjelman, jonka tavoitteena on kosteus- ja homeongelmien aiheuttamien kansanterveyshaittojen ja kansantaloudellisten menetysten systemaattinen vähentäminen
sekä uusien kosteusvaurioiden syntymisen torjuminen uudis- ja korjausrakentamisessa.
Ympäristöministeriön linjaukset politiikkariihen pohjalta (tiedote 25.2.2009)
Valtioneuvosto päätti politiikkariihessään 24.2.2009 käynnistää "Valtakunnalliset Kosteus- ja hometalkoot". Tämän toimenpideohjelman (2009-2013) tavoitteena on kosteus- ja homeongelmien aiheuttamien terveyshaittojen ja kansantaloudellisten menetysten systemaattinen vähentäminen sekä
uusien kosteusvaurioiden syntymisen torjuminen uudis- ja korjausrakentamisessa. Ympäristöministeriö koordinoi ohjelmaa.
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Toimenpideohjelman sisältö ja tavoitteet
Toimenpideohjelma sisältää ongelman laajuuden ja tarkempien syiden perusteellisen kartoituksen,
jo tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnin ja parhaiden toimintatapojen analysoinnin,
keskeisten tietoaukkojen paikkaamisen, alan koulutuksen kehittämistarpeiden selvittämisen sekä
kaikki osapuolet kattavan viestintä- ja koulutusohjelman suunnittelun ja toteutuksen.
Toimenpideohjelman tavoitteena on poistaa rakennus- ja suunnittelualan yhteisin toimenpitein sellaiset suunnittelu- ja rakennusvirheet, joista valtaosa kosteus- ja homeongelmista tähänastisten tutkimusten mukaan aiheutuu. Ohjelmassa tulisi vakiinnuttaa parhaat nykyiset uudisrakentamisen, peruskorjaamisen ja kunnossapidon käytännöt kiinteistö- ja rakennusalan yleisiksi toimintatavoiksi. Ohjelma kattaisi eri rakennustyypit ja niiden käyttäjät ja sen aikana täsmennettäisiin toimenpiteet sekä
lainsäädännön että käytäntöjen osalta.
Ohjelman koordinaatiovastuu on ympäristöministeriöllä ja se toteutetaan yhteistyössä eri ministeriöiden, kuntien sekä keskeisten kiinteistöomistajatahojen ja rakennusalan toimijoiden kanssa. Toimenpideohjelmalle valitaan ohjelmapäällikkö sekä asetetaan keskeisistä viranomaisista ja sidosryhmistä koostuva ohjausryhmä.
Osana toimenpideohjelmaa valmistellaan erillinen valtioneuvoston periaatepäätös, jossa linjataan
valtiovallan keskeiset toimenpiteet kosteus- ja homeongelmien vähentämiseksi. Periaatepäätöksen
yhteydessä laadittaisiin keskipitkän aikavälin suunnitelma valtion omien rakennusten korjaustoiminnalle sekä periaatteet valtion tuen kohdentamiselle muiden tahojen omistamien rakennusten kosteus- ja homeongelmien korjaamiseen. Valtioneuvosto teki asiaa koskevan periaatepäätöksen
12.5.2010.
Valtioneuvoston periaatepäätös korjausrakentamisesta
Valtioneuvosto teki 18.8.2008 korjausrakentamisesta periaatepäätöksen, jonka päätavoitteita ovat:
A.
B.
C.
D.

Rakennuskannan palvelukyvyn ja laatutason säilyttäminen sekä parantaminen
Rakennuskannan energiankulutuksen ja päästöjen vähentäminen
Korjausrakentamisen ohjausjärjestelmän kehittäminen
Korjausrakentamiseen liittyvän tiedon, osaamisen ja kilpailukyvyn vahvistaminen.

Periaatepäätöksessä on mainittu mm. seuraavia kosteus- ja hometalkoita sivuavia yleisiä asioita:
Korjausrakentamisen ja ylläpitokulttuurin edistämisessä valtioneuvosto korostaa valtion roolia kehitystoiminnan käynnistäjänä, alan aktivoijana ja vuorovaikutuksen edistäjänä; päävastuu keskeisten
tavoitteiden saavuttamisessa on alan toimijoilla. Valtioneuvosto kuitenkin painottaa julkisen sektorin
esikuvaroolia kiinteistönomistajina suunnitelmallisen kiinteistönpidon ja korjaamisen edistämisessä.
Korjaamisessa korostuvat yhä enemmän myös käyttäjien terveyteen liittyvät perusparannustarpeet,
etenkin kosteus- ja homevaurioiden torjunta.
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Periaatepäätöksessä on mm. seuraavia Kosteus- ja hometalkoita sivuavia toimenpide-ehdotuksia:







Kohta 3: Edistetään rakennuskannan terveellisyyttä ja turvallisuutta luomalla yhtenäiset menettelytavat rakennusten kosteus- ja homevaurioiden sekä rakenteellisen turvallisuuden
puutteiden todentamiseen ja korjaustarpeen arvioimiseen.
Kohta 12: Varmistetaan korjausrakentamisen ammattilaisten riittävyys kasvavan korjaustarpeen tyydyttämiseksi lisäämällä kiinteistönpitoon ja korjausrakentamiseen liittyvää ammatillista koulutusta ja täydennyskoulutusta.
Tehostetaan korjausrakentamisen koulutusta alan opettajien keskuudessa. Vahvistetaan
työelämän ja koulutusjärjestelmän vuorovaikutusta ja edistetään oppilaitosten erikoistumista korjausrakentamisen alueella.
Kohta 13: Kehitetään korjausrakentamisen pätevyydentoteamista ja edistetään pätevyydentoteamisjärjestelmien käyttöä.
Kohta 14: Vahvistetaan korjaamiseen ja rakennuskannan kehittämiseen liittyvää tutkimus-,
kehitys- ja innovaatiotoimintaa toteuttamalla monitieteinen ja vuorovaikutteinen alaan liittyvä tutkimusohjelma ja kytkemällä tutkimus käytännön korjaushankkeisiin ja viestintään.
Edistetään alaan liittyvää poikkitieteellistä perustutkimusta. Tuetaan tutkimustiedon jalkauttamista käytännön kiinteistönpitoon ja korjaamiseen. Määritellään Tekesin ja ARAn välinen
tehtäväjako alan tutkimuksen ja kehittämisen tukemisessa.

Periaatepäätöksen jatkoksi on ympäristöministeriössä valmistui vuonna 2009 Korjausrakentamisen
strategian toimeenpanosuunnitelma 2009-2017, jossa kosteus- ja homevauriot on käsitelty omana
osionaan seuraavasti:
Strategia: osa 4.5
Kosteus- ja homevaurioiden ehkäisy ja korjaaminen
Sisäilman laatu on puutteellinen suuressa osassa rakennuskantaa. Pahimmat sisäilmaongelmat liittyvät kosteusvaurioihin tai virheellisten ratkaisujen aiheuttamiin kosteusongelmiin, mutta myös mm.
puutteellinen tai väärin toimiva ilmanvaihto tai päästöjä aiheuttavat sisämateriaalit heikentävät sisäilman laatua ja saattavat aiheuttaa terveysongelmia. Merkittävä osa sisäilmaongelmista liittyy virheellisiin korjausrakentamisratkaisuihin. Vaikeimmat sisäilmaongelmat liittyvät kunnallisiin lähipalvelurakennuksiin kuten päiväkoteihin ja kouluihin ja toisaalta pientaloihin. Valtioneuvosto on helmikuussa 2009 käynnistänyt Valtakunnalliset Kosteus- ja hometalkoot -kampanjan. Sen tavoitteena on
kosteus- ja homeongelmien aiheuttamien terveyshaittojen ja kansantaloudellisten menetysten vähentäminen sekä uusien kosteusvaurioiden syntymisen torjuminen uudis- ja korjausrakentamisessa.
1.2 Sisäilman parantamiseen liittyviä muita hankkeita
Suomessa havahduttiin homeongelmaan 1990 -luvun alkupuolella. Valtiovalta aloittikin Kosteus kuriin -kampanjan 1990 -luvun loppupuolella, tehden laajaa tiedotustyötä ja suuria uudistuksia rakentamismääräyksiin, mm. kosteusmääräyksiin, ja opaskirjoja kosteusvaurioiden tutkimiseen ja korjaamiseen (Ympäristöopas 28, Kosteus- ja homevaurioiden tutkiminen ja Ympäristöopas 29, Kosteus- ja
homevaurioiden korjaaminen). Myös kylpyhuoneiden vedeneristäjien henkilösertifikaattijärjestelmä
sai alkunsa silloin.
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Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi erilaisten sisäympäristöön liittyvien terveysriskien tulkintaa varten Sisäilmaohjeen vuonna 1997. Ohje uusittiin vuonna 2003 ja nimi muutettiin Asumisterveysohjeeksi (STM:n oppaita 2003:1). Asumisterveysohjeen tueksi on julkaistu Asumisterveysopas, josta
viimeisin painos on vuodelta 2009. Asumisterveysohje sisältää mm. ohjearvoja erilaisille sisäympäristön epäpuhtauksille tai muille haittatekijöille. Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi käyttää
tämän julkaisun aineistoa apuna erityisesti asunnontarkastuksessa, joskin ohjeita ja mittausmenettelyjä voidaan soveltuvin osin käyttää myös muiden oleskelutilojen, kuten hoito- ja huoltolaitosten sekä oppilaitosten rakennusten terveydellisten olojen arviointiin. Ohje soveltuu myös rakennusten korjaajien, rakentajien ja kuntotutkijoiden käyttöön. Asumisterveysoppaassa on ohjeet, tutkimustavat ja
mittausmenetelmät, sekä tulosten luotettavuuden arviointiin ja tulkintaan tarvittavat tiedot ja ohjeet.
Myös viimeisen vuosikymmenen aikana on tehty paljon rakennusten hyvään sisäilmaan ja kosteusvarmuuden lisäämiseen liittyviä säädösmuutoksia (mm. rakennuksen huoltokirja pakolliseksi, suunnittelijoiden pätevyydet jne.) Heinäkuussa 2010 tuli voimaan uusi asunto-osakeyhtiölaki, jossa mm.
asukkaan ja yhtiön välisiä vastuurajoja selvennetään.
Sytty-tutkimusohjelmassa tuettiin useita sisäilma- ja mikrobitutkimukseen liittyviä hankkeita, ja nykyisin käytössä olevat ohjearvot ovat syntyneet pitkälti ko. ohjelman tuloksena.
Tekesin Terve Talo-ohjelman aikana vuosina 1998-2003 tutkittiin hyvään sisäilmaan liittyvää liiketaloudellista potentiaalia ja luotiin mm. toimintamalli asuntokaupan kuntotarkastuksiin.
Sisäilmavuosi 2002 -hankkeessa levitettiin tehokkaasti tietoa huonon sisäilman terveysvaikutuksista,
sisäilmaongelmien selvittämisen vaiheista, avunsaantimahdollisuuksista ongelmatilanteissa, viranomaisten roolista ja rakennusten kunnossapidosta. Sisäilmavuosi 2002 -hankkeessa syntyi koko maan
kattava Sisäilmainfopisteverkosto. Infopisteverkkoa ylläpitävä Sisäilmayhdistys on tehnyt yli 20 vuoden ajan ansiokasta työtä sisäilma-asioiden eteen, mm. järjestämällä vuosittaisen Sisäilmastoseminaarit ja julkaisemalla suuren joukon alaan liittyviä teknisiä julkaisuja mm. Tervetalo -kriteerit ja Sisäilmastoluokitus.
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n kautta on tuettu vuosia ilman omaa syytään hometalon takia ahdinkoon ajautuneita ihmisiä.
Raha-automaattiyhdistys RAY on tukenut kosteus- ja homevaurioihin ja muihin sisäilmaongelmiin liittyvää neuvontaa ja muuta apua sosiaali- ja terveyssektorien järjestöjen toimesta toteutetuissa palveluissa. Palveluja on ollut vuodesta 1998 mm. Hengitysliitto Helin korjausneuvontatoiminta, Asumisterveysliitto Asten toiminta ja Allergia- ja astmaliiton sisäilma-asema.
Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL on julkaissut kymmeniä rakennusten ja sisäilman mikrobiologiaan liittyviä tutkimuksia. Tutkimuksin on selvitetty mm. kosteusvaurioiden yleisyys ja niihin liittyvät
terveyshaitat, ongelmasta koituvat terveystaloudelliset vaikutukset, kosteusvaurioille tyypilliset mikrobit ja niiden osoittamiseen liittyvät aspektit sekä korjausten vaikutukset koululaisten terveyteen.
Työterveyslaitos TTL on kehittänyt erinomaisia ja kokonaisvaltaisia sisäympäristön tutkimiseen liittyviä menetelmiä ja ratkaissut valtavan määrän työpaikkojen sisäilmaongelmia. TTL on myös kehittänyt
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sisäilmaongelmatilanteen prosessihallintaan hyviä työkaluja yhteistyössä mm. Kuntaliiton ja Senaattikiinteistöjen kanssa.
Rakennusinsinööriliitto RIL on uusinut kosteudenhallintaan liittyvää ohjeistoaan ja teknillisiltä korkeakouluilta on ilmestynyt rakennusfysiikkaan liittyvää tutkimusta huomattavia määriä viime vuosina.
Työ- ja elinkeinoministeriön SHOK -johtoryhmä hyväksyi 28.1.2009 pitämässään kokouksessa rakennetun ympäristön strategisen huippuosaamisen keskittymän perustamisen. Rakennetun ympäristön
huippuosaamisen keskittymän toiminnallisena ytimenä ovat yritysten ja tutkimuslaitosten yhteisesti
toteuttamat tutkimusohjelmat. Keskittymässä on aloittanut Sisäympäristö -ohjelma, jonka missiona
on ”terveyttä edistävä, toimintaa tukeva ja tuottavuutta lisäävä sisäympäristö”.
Ympäristöministeriön tilaamassa, Tampereen teknillisessä yliopistossa käynnistyvässä, Frame tutkimushankkeessa arvioidaan matalaenergiaratkaisujen kosteusfysikaalista toimivuutta.
1.3 Kosteus- ja homeongelmien laajuus ja merkitys
Laajuus ja merkitys rakennuskannan näkökulmasta
Suomalaisten rakennusten kosteusvauriot aiheutuvat:
 suunnitteluvirheistä tai suunnitelman puutteesta
 rakennustyössä tehdyistä virheistä
 puutteista rakentamisen laadun hallinnassa
 rakennusosien vanhenemisesta ja puutteellisesta huollosta tai
 käyttövirheistä.
Kosteus kulkeutuu rakennusosissa eri tavoin:
 vesi siirtyy (nousee) kapillaarisesti; vesi imeytyy huokoiseen aineeseen, jos kappale on kosketuksessa veteen.
 kondensoitumisessa ilmassa oleva vesihöyry tiivistyy vedeksi rakennusosan pinnalle, kun ilman kosteus on suurempi kuin ilman lämpötilaa vastaava kyllästyskosteus.
 diffuusiolla tarkoitetaan sitä, että vesihöyry siirtyy suuremmasta vesihöyrypitoisuudesta
(osapaineesta) pienempään päin ilmassa tai kiinteän aineen huokosissa.
 konvektio on ilmaa läpäisevien aineiden ja rakojen läpi tapahtuvaa ilman virtausta. Ilmavirtausta syntyy paine-erojen vaikutuksesta.
 painovoiman vaikutuksesta syntyy valumista ja tuulen vaikutuksesta myös ylöspäin nousua
(RT 05-10710, Kosteus rakennuksissa).
Liiallinen kosteus saa aikaan erilaisten mikrobien kasvamisen rakennusmateriaaleissa. Lahottajasienet tarvitsevat enemmän kosteutta kasvaakseen, mutta aiheuttavat myös orgaanisten rakennusmateriaalien lujuuden heikkenemisen. Homesienet taas viihtyvät pienemmässä kosteudessa eivätkä
yleensä aiheuta suoraan materiaalien heikkenemistä. Sen sijaan homesienet ja muut sen kaltaiset
mikrobit aiheuttavat sisäilman pilaantumisen ja sitä kautta rakennuksen käyttökelpoisuuden vähe-
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nemisen. Pahimmillaan homeet aiheuttavat käyttäjille niin pahoja terveyshaittoja, että rakennuksen
käyttö joudutaan lopettamaan.
Rakennukset muodostavat merkittävän osan kansallisomaisuudestamme. Tästä omaisuudesta tulee
pitää huolta tai mikrobit tekevät sen mihin ne on tarkoitettukin eli palauttavat rakennuksiin käytetyt
materiaalit takaisin luonnon kiertokulkuun. Mitä pidempään rakennuksen vaurioituminen jatkuu, sitä
kalliimpaa on yleensä sen korjaaminen. Pitkään jatkunut vaurioituminen voi johtaa myös siihen, että
rakennusta ei ole taloudellisesti järkevää korjata vaan se pitää purkaa. Useimmiten terveyshaittaa
aiheuttavat kosteus- ja homevauriot esiintyvät sellaisissa rakenteissa tai aiheutuvat sellaisten rakennusosien vaurioista, jotka ovat tulleet elinkaarensa päähän ja olisi vanhuuttaan joka tapauksessa korjattava. Rakennuksissamme oleva korjausvelka tulee siis näkyviin terveyshaittoina.
Taulukko 1. Rakennukset ja asunnot vuonna 2008
Lähde: Tilastokeskus, Rakennukset ja kesämökit, www.stat.fi, 21.12.2009
Käyttötarkoitus
A. Asuinrakennukset
erilliset pientalot
rivi-ja ketjutalot
asuinkerrostalot
B. Muut rakennukset
hoitoalan rakennukset
opetusrakennukset
liike- ja toimistorakennukset
muut rakennukset
Kaikki rakennukset

rakennuksia
kpl
1 214 000
1 083 000
75 000
56 000
208 000
8 000
9 000
52 000
139 000
1 422 000

asuntoja
kpl
2 713 000
1 112 000
382 000
1 219 000
55 000

asuntoväestö
hlö
5 131 000
2 675 000
697 000
1 759 000
89 000

2 768 000 5 220 000

Korjausten määrän arviointi
Erillisiä pientaloja on Suomessa noin miljoona. Eri arvioiden mukaan 30-80 %:ssa näistä on kosteusvaurio ja 25 % on arvioitu välitöntä korjaustarvetta. Tämä tarkoittaa siis noin 250 000 rakennuksen
korjaamista. Rivi- ja ketjutaloja on 75000. Näiden korjaustarvetta ei ole erikseen arvioitu, mutta se
lienee samaa luokkaa kuin pientaloilla. Tämä tarkoittaa n. 18000 talon korjaamista. Asuinkerrostaloja
on 56000, joista 20-60 % on kosteusvaurioitunut joiltain osin. Sisäilmaongelmaksi muodostuneita
kosteusvaurioita lienee kuitenkin vain noin 10-20 % asuntoja (Reijula 2005). Välitön korjaustarve on
siis 6000-12000 talossa.
Hoitoalan 8000 rakennuksesta välitöntä korjaustarvetta on 25 % tiloja. Opetusrakennuksia on 9000,
joissa homevaurioita on arveltu olevan 5-25 % arvioijasta riippuen (TKK 1996, Kuntaliitto 1999 ja
2006). Todellinen akuutti korjaustarve lienee n. 15 %, eli 1200 koulussa pitäisi ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin. Liike- ja toimistorakennuksista ei ole saatavissa arvioita.
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Laajuus ja merkitys kansanterveyden näkökulmasta
Edellisen yhteenvedon perusteella n. 600 000 - 800 000 suomalaista altistuu päivittäin kosteusvaurioiden aiheuttamille epäpuhtauksille. Osa ihmisistä altistuu kosteusvaurioille sekä työpaikalla/koulussa/päiväkodissa että kotonaan.
Homeesta aiheutuneiden sairauksien kustannukset ovat huomattavat. Yksin homeongelmien aiheuttamien ammattitautien kustannukset ovat 17 miljoonaa €/vuosi. Asuntojen kosteusvaurioiden aiheuttamien infektioiden ja astman kustannuksiksi on arvioitu 62 miljoonaa €/vuosi. Näiden lisäksi koituu runsaasti kustannuksia työstä poissaoloista. Esimerkiksi asuinkerrostalojen kosteusvaurioihin liittyi arvioiden mukaan 700 000 vajaakuntoisuuspäivää vuodessa. Useammissa selvityksissä on arvioitu
muutamia vuosia sitten, että huonon sisäilman aiheuttamat kustannukset ovat Suomessa kaiken
kaikkiaan yli 3 miljardia euroa vuodessa, mikä on enemmän kuin rakennusten lämmittämiseen tarvittavat kustannukset (Seppänen 2004). Yhteiskuntaa rasittavia kustannuksia syntyy ensisijaisesti lääkäreissä käyntien, sairaalahoitopäivien ja työstä poissaolojen seurauksena.

2. Hankkeen tarve - kosteusvaurioiden vähenemisen esteet
Tässä esitettävät kosteus- ja homevaurioiden vähenemisen estävät seikat perustuvat ohjelman ohjausryhmältä kerättyihin arvioihin, selvitysmies Risto Aurolan raporttiin STM/2537/2009, Valtakunnalliset hometalkoot, viimeaikaisiin tutkimuksiin, kentän toimijoilta vuoden 2010 Sisäilmastoseminaarin
yhteydessä ja ohjelmapäällikön omalta verkostolta kerättyyn palautteeseen.
2.1 Puutteet toimijoiden osaamisessa
Kosteus- ja homevauriokohteiden teknisten tutkijoiden ja korjaajien osaaminen on keskimäärin heikkotasoista ja tutkijat ovat keskenään erimielisiä. Vaikka alalla toimii muutamia laajalti arvostettuja ja
taitavia yrityksiä, voi selvityksen tilaaja arvioida toimijoiden pätevyyttä vain yksittäisissä työtehtävissä tapahtuneiden onnistumisten tai epäonnistumisten kautta. Esimerkiksi kertarakentajalle, kuten
omakotitalon omistajalle tai asuintaloyhtiön hallitukselle, suunnittelijan tai korjausyrityksen valinta
on tästä syystä erittäin vaikeaa.
Kosteusvauriokorjauskohteelle on tyypillistä se, että kaikkien korjattavien rakenneosien vaurioitumista ei etukäteen pysty kaikilta osin ja koko laajuudeltaan selvittämään. Korjaustyön valvontakaan
ei käytännössä ulotu kaikkiin yksityiskohtiin rakennuksessa. Korjaustyön käytännön suorittajan tulisi
siksi olla hyvin selvillä omaan työhönsä liittyvistä riskeistä ja rajoituksista. Minimivaatimuksena tulisi
olla se, että epävarmoissa tilanteissa työ pitää osata keskeyttää ja pyytää suunnittelija paikalle.
Homevaurioituneen rakenneosan tunnistaminen ja korjauksen laajuuden rajaaminen on vaikeaa.
Myös työhön liittyvät työsuojelukysymykset ja pölynhallintaongelmat vaativat paljon erikoisosaamista. Haja-asutusalueiden omakotitalotyömailla ei korjausten valvontaa ole helppo saada toteutumaan
tarpeellisella tarkkuudella. Siksi työn suorittajien tulee ymmärtää syvällisemmin työn laatuun liittyvät
vaatimukset ja kosteusvauriokorjauksen erityispiirteet.
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2.2 Koulutuksen hajanaisuus
Kosteusvauriokuntotutkimus- ja -korjaussuunnittelualalla työskentelee yleisemmin rakennusmestareita ja -insinöörejä. Ammatillisia lisätutkintoja ovat mm. Kuntoarvioija, Asuntokaupan kuntotarkastaja, Pätevöitynyt kosteudenmittaaja, Home- ja kosteusvauriotutkija/suunnittelija (uusi tutkintonimike) ja Rakennusterveysasiantuntija.
Erilaiset koulutuksen järjestäjät tarjoavat rakennusalan ammattilaisille lisäkoulutuspaketteja, joiden
sisältöä, laajuutta ja laatua ei yleisesti tunneta. Varsinkin muilta tieteenaloilta, kuten esimerkiksi mikrobiologia, tarjottava koulutus koetaan rakennusalalla vieraana ja tunkeutumisena alan reviirille.
Kosteus- ja homevaurioiden sekä muiden sisäilmaongelmien ymmärtäminen vaatii kuitenkin juuri
laaja-alaista luonnontieteellistä ymmärrystä rakennus- ja ilmanvaihtotekniikan osaamisen lisäksi.
Kosteus- ja homevaurioihin liittyvä laajin tutkinto (45 op), eli rakennusterveysasiantuntijatutkinto
(rakennustekniikka, -fysiikka, ilmanvaihto ja ilmastointi, mikrobiologia, kemia, valaistus- ja ääniolot,
sisätilojen tuholaiset, terveysvaikutukset, tutkimusmenetelmät, juridiikka) on kestoajaltaan 2 lukuvuotta ja lähinnä opiskelijoiden itse kustantama täydennyskoulutus. Ongelmien ehkäisyn kannalta
riittävää määrää kuntotutkijoina tai korjaussuunnittelijoina toimivia rakennusinsinöörejä ei ole hakeutunut tähän sinänsä hyvään koulutukseen kustannus- ja ajankäyttöongelmien vuoksi.
Tilanne on johtanut siihen, että rakennuksia tutkii pääasiassa epämääräinen joukko insinöörejä, teknikkoja ja muita ammattiryhmiä edustavia henkilöitä, joiden osaaminen ei riitä esimerkiksi rakennuksiin liittyvien terveyshaittojen löytämiseen ja niiden vaikutusten arvioimiseen. Sama koskee kosteusvauriokorjausten suunnittelijoita ja varsinaisia korjaustyöntekijöitä. Kosteusvauriokorjaajille on silloin
tällöin tarjolla kursseja esimerkiksi työllisyyskoulutuksena, mutta kursseista puuttuvat yhteiset, valtakunnalliset opetussuunnitelmaperusteet. Suunnitelmallisesti koulutettuja kosteusvauriosuunnittelijoita ei ole toistaiseksi juuri lainkaan, vain muutama 3 opintopisteen kurssin Rakennusteollisuuden
koulutuskeskus Rateko:ssa suorittanut henkilö. Kyseiseen koulutukseen ei kuulu esimerkiksi mikrobiologian osiota lainkaan, vaan se keskittyy rakennusfysiikan osaamiseen.
Asumisterveyteen liittyviä opintoaineita sisältyy terveysinsinöörien koulutukseen Mikkelin ammattikorkeakoulussa noin 10 opintopisteen verran (mikrobiologia, haihtuvat orgaaniset yhdisteet eli VOC yhdisteet, kosteus, rakennustekniikka). Kun otetaan huomioon asumisterveyden suuri osuus terveystarkastajan päivätyöstä, voidaan asumisterveyteen liittyvää opetusta Mikkelissä pitää vähäisenä.
Muissa ammattikorkeakouluissa on joitakin asumisterveyteen liittyviä opinto-ohjelmia. Itä-Suomen
yliopistosta valmistuvien ympäristöhygieenikkojen koulutuksen ympäristöterveyden pääainelinja tarjoaa opiskelijalle laajat ja syventävät tiedot erilaisten altisteiden, kuten elin- ja työympäristön biologisten ja kemiallisten epäpuhtauksien, melun ja säteilyn lähteistä, päästöistä, kulkeutumisesta ja
esiintymisestä ympäristössä, sekä altisteiden mittaamisesta ja mallintamisesta.
2.3 Kosteusvaurioiden ja sisäilmaongelmien selvitysprosessien epäyhtenäisyys
Sisäilmaongelmien perussyy tai osa syistä jää usein selvittämättä ammattitaidon puuttuessa joko tekijältä tai tilaajalta tai näiltä molemmilta. Koska markkinoilla on monenlaisia selvitysmenetelmiä ja
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toimintamalleja, on tilaajan vaikea hahmottaa mitä tutkimuksia oikeasti tarvitaan ongelmien selvittämiseksi. Kaikki kosteusvauriotutkimusalalla toimivat henkilöt eivät ole riittävän päteviä.
Rakennusten kosteusvauriot todetaan ja diagnosoidaan pääosin rakennusteknisin menetelmin, joita
ovat esim. kosteusmittaukset, ilmanvaihtoselvitykset ja lämpökamerakuvaukset. Selvitysten yhteydessä otetaan usein materiaalinäytteitä mikrobianalyysejä varten. Myös aistinvaraiset havainnot
ovat tärkeitä, sillä kosteus jättää usein silmin havaittavia jälkiä, ja homekasvu haisee homeelle. Mikrobitulosten tulkinta on usein erittäin vaikeaa rakennustekniseltä kannalta. Tämän päivän menetelmillä pystytään arvioimaan mikrobikasvun määrä ja osa lajeista, mutta terveyshaitan vakavuuden arvioimiseksi olisi tarpeen pystyä arvioimaan mm. onko kyseessä mikrobimyrkkyjä tuottava kasvusto.
VOC -yhdisteiden mittauksia on paljon testattu kosteusvaurioiden yhteydessä, mutta ongelmana on
se, etteivät yhdisteet yleensä ole spesifisiä kosteusvaurioille, vaan niillä on muitakin lähteitä, mm.
ulkoilma, pesuaineet ja hajusteet. Tämän hetkinen tulkinta on se, ettei VOC -mittauksilla voida luotettavasti todeta kosteusvauriota.
Kentällä toimii tällä hetkellä yrittäjiä, jotka tarjoavat uudelta kuulostavia menetelmiä vauriodiagnoosien tarpeisiin. Esimerkkinä voidaan mainita sisäilman MVOC–yhdisteiden (mikrobiperäisten
haihtuvien yhdisteiden) tai "myrkyllisyyden" mittaus, joita tarjotaan kaupallisina sovelluksina. Nämä
menetelmät ovat käytännössä puutteellisesti testattuja, eikä niiden antamia tuloksia pystytä kunnolla tulkitsemaan. Menetelmää voidaan tällöin käyttää sen arviointiin, onko havaittu mikrobikasvusto
toksista (myrkyllistä) ja siksi erityisen suuri terveysriski. Tämän arvioinnin avulla voidaan korjauksia
ehkä priorisoida.
Sisäilmaongelmat ja niiden aiheuttamat terveyshaitat voivat johtua myös monista muista seikoista
kuin kosteusvaurioista. Tällaisia ovat esimerkiksi materiaalien kemiallinen hajoaminen, eristeistä irtoavat kuidut, ilmanvaihtolaitteistoon kertynyt lika ja vaikkapa ulkoilmasta sisään pääsevät liikenteen
päästöt. Varsinkin näiden tekijöiden havaitsemisessa on monilla tutkijoilla puutteita. Hyvin harvat
toimijat osaavat hyödyntää esimerkiksi oire- ja olosuhdekyselyjä haittojen vakavuuden selvittämisessä ja niiden paikallistamisessa.
Rakenteiden kosteuden ja rakenteissa sekä sisäilmassa esiintyvän mikrobikasvuston tutkimiseksi ja
saneeraustoimista päättämisen helpottamiseksi sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut Asumisterveysohjeen. Ohjeessa on mainittu mikrobisukuja ja – lajeja, joiden esiintyminen viittaa asunnon
tai muun tilan tavanomaisesta mikrobipopulaatiosta poikkeavaan tilanteeseen. Ne eivät kuitenkaan
sellaisenaan aina korreloi terveyshaittaan, minkä vuoksi käytännön ohjenuorana ohjeessa todetaan,
että kosteusvaurio on aina korjattava mahdollisimman pian ja että mikrobivaurioituneet rakenteet
on saneerattava.
Käytännön kokemuksesta kuitenkin tiedetään, että mikrobiympäristö vaikuttaa usealla tavalla ihmisen terveyteen ja tiloissa, joissa on kosteus- tai mikrobivaurioita esiintyy ihmisten eriasteista oireilua.
Kuitenkaan ei ole kattavaa, varmaa tietoa siitä, mitkä mikrobit ja millä mekanismeilla aiheuttavat
kosteusvaurio-oireilua. Spesifiset työkalut kosteusvauriosairauksien diagnostiikasta puuttuvat. Sairastumisen aiheuttajia ei ole toistaiseksi voitu tarkasti tunnistaa.
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Tällä hetkellä on puute myös kunnolla testatuista menetelmistä, joilla pystyttäisiin seuraamaan erilaisten rakennusten käyttäjien terveydentilaa. Käyttökelpoisin ja joustavin menetelmä kentän tarpeisiin on oirekyselytutkimukset, joista pitäisi olla sovellukset myös muihin tarkoituksiin kuin työpaikkatutkimuksiin.
Monet rakennustutkimusmenetelmät ovat hyvin raskaita, eikä homevaurion yhteyttä sisäilman epäpuhtauteen tai ihmisen kokemaan terveyshaittaan pystytä toistaiseksi useinkaan toteamaan sisäilmasta tai sille altistuneesta ihmisestä. Tämä on johtanut siihen, että välillä terveyshaittoja etsitään
turhaan rakenteista, joissa niitä ei ole ja toisinaan taas vakavatkin vauriot jäävät tutkimatta, koska
niihin on vaikea päästä käsiksi rikkomatta rakenteita laajasti. Työsuojelukysymyksissä puuttuva näyttö ihmisen ja vaurion välillä johtaa joskus pitkään jatkuvaan riitelyyn ja pahimmillaan altistuneen terveyden tilan vakavaan heikkenemiseen ja työkyvyttömyyteen. Eri tutkimusten tarpeellisuudesta päätettäessä ja esimerkiksi työntekijöiden työsuojelun toteutumisen varmistamiseksi, suureksi avuksi
olisi menetelmä, jolla sisäilman haitallisuus ja yhteys ihmiseen olisi aukottomasti havaittavissa. Se lopettaisi monessa tapauksessa turhan riitelyn ja nopeuttaisi tutkimus- ja korjaustoimiin ryhtymistä.
Tällaisen menetelmän luomiseksi tulee eri tutkimuslaitokset ohjata tekemään yhteistyötä. Menetelmällä olisi todennäköisesti myös laajaa kansainvälistä kysyntää.
Käytännön korjaustoimintaa vaikeuttaa se, että työkalut erityyppisten ja eri rakennusosissa sijaitsevien homevaurioiden haitallisuuden arviointiin ovat vajavaiset. Usein joudutaan toimimaan enemmän nk. "mutu" -periaatteella, kuin tutkittuun tietoon nojaten. Lisää tutkimustietoa tarvitaan erityisesti paremmista vauriodiagnoosimenetelmistä, eri rakennusosien mikrobikasvun haitallisuudesta,
soveltuvista korjaustekniikoista ja käyttäjien terveydentilan muutoksista erityyppisten korjausten jälkeen.
Kosteus- ja homevaurioihin liittyvää tutkimusta ja kirjallisuutta on jo hyllymetreittäin saatavilla. Käytännön toimijat eivät kuitenkaan ole lukeneet eivätkä tule lukemaan kaikkia näitä kirjoja. Olemassa
oleva tieto on popularisoitava ja saatava siirrettyä alan toimijoiden toimintatapoihin. Siksi Kosteus- ja
hometalkoot -ohjelman pääpaino tulee olemaan rakennus- ja kiinteistöalan koulutuksessa. Ohjeiden
tulee myös olla helposti omaksuttavia, lyhyitä, visuaalisesti selkeitä ja oleellisen keskittyviä.
2.4 Kosteusvaurioihin johtavat virheet uudisrakentamisessa
Uudisrakentamisessa tehdään edelleen virheitä. Pääosa virheistä aiheutuu puutteellisesta kosteudenhallinnasta rakennustyön aikana. Rakennuksen kuivattamiseen ja rakennusmateriaalien suojaamiseen on olemassa runsaasti ohjeistusta ja niitä vaaditaan myös rakentamismääräyksissä. Työmailla
käytännöt kuitenkin vaihtelevat. Pahimmillaan rakennusmateriaalit ovat taivasalla koko syksyn, eikä
betonirakenteita kuivateta lainkaan. Rakennusmateriaalien kastumista tai kosteaksi jäämistä ei riittävästi tarkkailla. Materiaalin hajoamisprosessi tai homehtuminen käynnistyy ongelmakohteissa rakennustyön aikana liiallisen kosteuden vaikutuksesta, mutta ongelmat ilmenevät vasta myöhemmin.
Rakenteiden kosteus voi hyvinkin alittaa raja-arvot tutkimushetkellä kuukausia rakennuksen käyttöönoton jälkeen, jolloin virheen todentaminen on erittäin vaikeaa. Kosteusongelmat pitäisi tästä
syystä pystyä ennaltaehkäisemään myös uudisrakentamisessa.
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Myös suunnittelupöydällä syntyy edelleen kosteusvaurioita. Pahimpana ongelmana mainitaan yleensä eri suunnitelmien yhteensovittamiseen ja suunnitelmien rajapintoihin liittyvät ongelmat. Yksinkertaisena esimerkkinä voidaan mainita katon sadevesien poisto. Yleensä arkkitehti suunnittelee katolle
rännit ja syöksytorvet ja rakennesuunnittelija maan sisään asennettavan sadevesijärjestelmän. Pääsuunnittelijan tehtävä olisi varmistaa, että syöksytorvi ja sadevesijärjestelmän keräyskaivo ovat samalla kohtaa talon seinustaa, koska asennus tapahtuu eri aikaan. Käytännössä ongelmaan usein herätään vasta syöksytorvien asennuksen aikana, kun järjestelmät eivät sijaitsekaan samassa kohdassa.
Rakennustyömailla käytetään nykyisin paljon vierasmaalaista työvoimaa. Kosteus- ja homevauriokorjauksissa työohjeet ovat usein monimutkaisia ja yksityiskohtaisia selostuksia. Työnjohdon on opittava
kiinnittämään huomiota siihen, että ohjeet ymmärretään oikein.
Keskeisimpänä uhkana tulevaisuudessa on rakennusalan keskusteluissa noussut energiansäästö. EUdirektiivit ohjaavat kansallista määräysten laadintaa ja vaativat Suomea mukaan ilmastotalkoisiin.
Tämä tapahtuu osaltaan vähentämällä rakennusten energiankulutusta, ja tähän asti se on toteutettu
pääsääntöisesti kiristämällä lämmöneristysmääräyksiä. Ilmaston muuttuessa jatkossa todennäköisesti entistä kosteammaksi, ja varsinkin kosteiden ja lämpimien syysjaksojen yleistyessä, joutuvat talojen vaipat aikaisempaa kovemmalle kosteusrasitukselle. Samaan aikaan tapahtuva kehitys paksumpien vaipparakenteiden suuntaan luo haasteita sekä rakenteiden kosteusfysikaalisen käyttäytymisen
osalta että myös erilaisten liitos- ja saumakohtien toimivuuden kannalta.
2.5 Epäonnistuneet korjausrakennushankkeet
Eri puolilla Suomea on raportoitu epäonnistuneita kosteus- ja homevauriokorjauksia. Korjausten
epäonnistumiseen on esitetty mitä moninaisimpia syitä kuten:





kuntotutkimusten tai korjaussuunnitelmien epäonnistuminen
rakentajan osaamattomuus
tilaajan rahapula
poliittiset päätökset on tehty vastoin asiantuntijoiden suosituksia

Jotta tilanne korjaantuisi, tulisi nämä puutteet tunnistaa ja löytää työkalut niiden torjumiseen. Kun
rakennuksessa oireillaan, on omistajan osattava mm. valita asiantuntija etsimään ongelman aiheuttaja, valita osaava korjaussuunnittelija tekemään suunnitelma ongelman aiheuttajan poistamiseksi, valita osaavat korjaajat suorittamaan korjaus ja korjausten jälkeen seurata, että terveysongelmat loppuvat.
Lisäksi omistajan pitää ymmärtää perusasiat kiinteistöistään kuten:






peruskorjausten "pakollisuus" – yksikään talo ei kestä ikuisesti
eri järjestelmien ja rakennusosien todennäköinen elinikä (noin 30 - 50 v.)
pitkän tähtäimen rahoitus- ja korjaussuunnittelun tärkeys kiinteistönpidossa
homevaurioiden ja muiden sisäilmaongelmien korjaamisen välttämättömyys
homevauriokorjausten ja energiakorjausten yhteensovittaminen
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Asunto-osakeyhtiöiden hallituksissa osaamista ei ole juuri lainkaan. Myös isännöitsijöiden osaaminen
tällä alueella on edelleen heikkoa. Mikäli asunto-osakeyhtiöiden hallitukset eivät tiedä riittävästi perusasioita, ei rakennusten oikea-aikaiseen korjaamiseen päästä ja mm. kosteusvauriot tulevat lisääntymään. Myös omakotitalojen omistajat tarvitsevat luotettavaa tietoa kosteusvaurioiden ennaltaehkäisystä ja korjaamisesta.
Suomessa on myös yrityksiä, jotka ruiskuttavat tai sumuttavat homeenestoaineita rakenteiden sisään, väittäen näin korjaavansa sisäilmaongelmia. Useiden asiantuntijoiden mielestä menetelmään
liittyy erittäin vakavia terveysriskejä. Näitä toimijoita ei kukaan ohjaa tai kiellä, koska kaikki menetelmiin liittyvä tutkimus ja riskinarviointi puuttuvat.
2.6 Epäonnistuminen rakennusten ylläpidossa
Rakennusten käytönaikaisilla toimilla on suuri vaikutus rakennuksen kestämiseen ja sitä kautta kosteus- ja homevaurioiden syntymiseen. Lähtökohtaisesti rakennuksen pitäisi pysyä kuivana. Märkä rakennus ei toimi rakennusteknisesti eikä asukkaiden terveyden kannalta. Kiinteistön huoltohenkilöiden pitäisi siis jatkuvasti tarkkailla sekä rakennuksen pintoja, järjestelmiä että rakenteita ongelmien
ennaltaehkäisemiseksi. Kyseessä on kuitenkin monimutkainen ja vaikeasti hahmotettava kokonaisuus, johon kiinteistönhoitohenkilöiden asiantuntemus ei tällä hetkellä riitä. Lisäksi jatkuvat säästötoimet ja töiden ulkoistaminen, esimerkiksi kuntien rakennusten osalta, on johtanut nk. hiljaisen tiedon katoamiseen. Rakennukseen liittyvät tärkeät asiat eivät ole tietojärjestelmissä vaan eläkkeelle
patistetun talomiehen päässä.
2.7 Homeloukku
Asumisterveysliitto Aste ja Hengitysliitto Heli ovat ylläpitäneet puhelinneuvontapalvelua home- ja
muista sisäilmaongelmista kärsiville ihmisille yli 10 vuotta. Palveluista pidetyistä kirjauksista järjestöt
ovat laskeneet, että n. 300 - 500 perhettä ajautuu vuosittain nk. homeloukkuun. Homeloukulla järjestöt tarkoittavat tilannetta, jossa:





asiakkaiden omistama asuintalo on niin pahasti homevaurioitunut, että asukkaat sairastuvat
homeen aiheuttamiin sairauksiin tai saavat rakennuksessa niin pahoja oireita, etteivät pysty
siinä asumaan
asiakkailla ei ole taloudellisia resursseja korjata tai korjauttaa rakennusta
asiakkaat ovat joutuneet tilanteeseen ilman omaa syytään, esimerkiksi ostamalla rakennuksen, jossa on salainen virhe.

Jos ongelman taustalla on epäonnistunut talokauppa, pitää asiakkaiden yrittää saada rakennuksen
myyjä vastaamaan salaisista virheistä. Koska salaisen virheen löytäminen ja arviointi on vaikeaa,
ajautuvat kyseiset asiakkaat vuosia jatkuvaan oikeusprosessiin, jonka aikana mm. noin puolet perheistä hajoaa ja osa perheiden aikuisista joutuu mielenterveyshäiriöiden takia hakeutumaan hoitoon.
Talokauppoihin liittyviä oikeusprosesseja oli käynnissä viime vuonna lehtitietojen mukaan n. 300
kappaletta. Talokauppoihin liittyvät riidat ovat sikälikin harmillisia, että usein myös myyjä on syytön
siihen virheeseen mistä riidoissa on kysymys. Salainen virhe on tehty rakennukseen yleensä jo rakennusaikana monta vuosikymmentä sitten.
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Homeloukkuun ajautunut perhe joutuu yleensä muuttamaan pois talosta ja asumaan vuokralla. Näin
perheisiin kohdistuu suurien lääkemenojen, oikeusavustajien ja asiantuntijoiden palkkioiden lisäksi
myös kaksinkertaiset asumiskulut. Nykyisellä mekanismilla ratkaisun löytyminen tilanteeseen kestää
yleensä noin 2-3 vuotta, riippuen siitä valittaako jompikumpi osapuoli käräjäoikeuden päätöksestä.
Kalliimmissa ja vaikeammissa tapauksissa valitukset ovat melko yleisiä.
Talokauppoihin liittyvät riidat johtuvat osittain epätarkoista kuntotarkastuksista talokauppojen yhteydessä. Myös ostajien odotukset vanhojen rakennusten suhteen ovat usein epärealistisia. Oma talo
on perheen tai yksittäisen ihmisen elämän kallein hankinta, jonka hankkimiseksi otetaan yleensä
vuosikymmeniä pitkä lainoitus. Vakava home- ja kosteusvaurio on todennäköisin syy sille, että rakennus menettää arvonsa. Kuitenkaan tätä asiaa vastaan ihminen ei pysty hankkimaan vakuutusta.
Kiinteistön tai asunnon myyjää varten on olemassa asuntokauppatilanteessa vakuutus piilevää vauriota vastaan. Tätä vakuutusta ei kuitenkaan jostain syystä paljoa käytetä.
Omakotitalojen homevaurioiden korjaussuunnittelijaa on erittäin vaikea löytää, koska konsultit pelkäävät niihin liittyvää vastuuta. Suunnittelutehtävässä sattuvan virheen vastuuta ei voi kuluttajasuojalain perusteella rajata vain konsulttipalkkion suuruiseksi, kuten yritysten välisissä sopimuksissa tehdään. Tästä syystä useimmat taitavat suunnittelijat eivät tarjoa palveluja lainkaan yksityisille
asiakkaille.

3. Toimenpideohjelman keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet
A. Uudis- ja korjausrakentaminen
Taustaa
Ympäristöministeriössä on tehty johdonmukaista kehitystyötä uudisrakentamista koskevien määräysten ja ohjeiden laatimisessa kosteusvaurioiden ja muiden sisäilmaongelmien vähentämiseksi. Kentältä saadun palautteen (esimerkiksi Kuntien opetus-, sosiaali- ja terveystoimen rakennuskannan peruskorjaustarpeen ennakointi eli KUNKOR-hanke), mukaan varsinkin Rakentamismääräysten C 2 Kosteusmääräysten vaikutus kosteusvaurioiden vähenemiseen on havaittavissa. Vasta tulevaisuus kuitenkin näyttää miten määräykset tehoavat pitkällä aikajänteellä. Vaikka uudisrakentamiseen liittyviä
määräyksiä on kehitetty viime vuosina, on määräyksiä ja ohjeita syytä tehdä tarkastella kosteus- ja
homevaurioita ennaltaehkäisevästä näkökulmasta.
Monet kosteus- ja homevauriokorjaukset ovat vaurion laajuuden ja tyypin vuoksi muuttuneet peruskorjaushankkeiksi. Myös muista syistä tehtävissä peruskorjauksissa on syytä tutkia kosteusvauriot
ennen korjaussuunnittelua, koska lähes aina peruskorjausikäisissä rakennuksissa on kosteusvaurioita
tai niiden syntyminen lähiaikoina on todennäköistä kosteudelta suojaavien rakennusmateriaalien
vanhenemisen myötä.
Lähitulevaisuudessa rakennussuunnittelun kosteustekniset reunaehdot tulevat muuttumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. Jotta kosteampien ja lämpimämpien olosuhteiden vaikutus ja samanaikainen ohjaus matalaenergiarakentamiseen ei johtaisi rakennusfysikaalisiin tai muihin ongelmiin
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tulevaisuudessa, pitää matalaenergiarakentamisen eri ratkaisut tutkia huolellisesti. Monet nykyiset
sisäilmaongelmat ovat aiheutuneet uusien innovaatioiden liian vähäisestä testauksesta ennen niiden
käyttöönottoa 1960 - 1980 -luvuilla. Esimerkkinä voidaan mainita liian matalalle perustetut rakennukset ja ilmanvaihtojärjestelmien suojaamattomasta mineraalivillasta tehdyt ääneneristyslaitteet.
Eri ratkaisuihin liittyvät riskit ja niiden hallinta ja toisaalta toimivat mallit pitää opettaa rakennusten
suunnittelijoille ja rakentajille.
Rakennus-, kiinteistö- ja sisäilma-alan järjestöissä on tehty paljon kosteusvarmojen ja sisäilmastoltaan terveiden rakennusten suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvää kehitystyötä, kuten mm. Tervetalo -kriteerit ja Sisäilmastoluokitus. Myös monissa kunnissa on ollut asiaan liittyvää toimintaa mm.
Terveet tilat -hanke pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyönä ja Kuntaliiton organisoima “Peruskorjaus- ja kunnossapitotarpeen arviointimenetelmien parantaminen, kosteus ja homevaurioiden laajuus,
ehkäisy ja toimenpiteet kuntien terveys-, sosiaali- ja opetustoimen rakennuskannassa” tutkimushanke. Näiden hankkeiden luomat toimintatavat eivät kuitenkaan ole siirtyneet kaikkien toimijoiden käytäntöön, koska niitä ei ole riittävässä määrin sisällytetty rakennus- ja kiinteistöalan koulutukseen.
Vaativien kantavien rakenteiden osalta on niistä vastaavilta työnjohtajilta jo pitkään vaadittu ko.
alaan liittyvä pätevyys, joka on tällä hetkellä määritelty kyseiseen materiaaliin liittyvissä rakentamismääräyksissä. Analogisesti tämän järjestelmän kanssa työmailla pitää olla myös työnjohtaja, jonka
vastuulla on materiaalien säilyminen vaurioitumattomina, erilaiset vedeneristys- ja kuivatusjärjestelmät ja rakenteiden saaminen kuiviksi ennen pinnoittamista. Myös muita tehtäviä voidaan sisällyttää toimenkuvaan, kuten rakennuksen tiiveyden ja ilmanvaihtokanavien puhtauden varmistaminen.
Valtioneuvoston periaatepäätökset
1. Tarkistetaan voimassa ja valmisteilla olevien rakentamismääräysten ja rakennusalan ohjeistojen
toimivuus ja vaikuttavuus kosteusvaurioiden ja muiden sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyn näkökulmasta. (YM)






Teetetään rakentamismääräyskokoelman osien riskiarviointi kosteusvaurioihin, rakennusfysiikkaan ja rakennusten mikrobiologiaan erikoistuneilla asiantuntijoilla konsulttityönä ja korjataan mahdolliset esiin tulevat puutteet. Samalla edesautetaan erityyppisten matalaenergiaratkaisujen rakennusfysikaalista ja mikrobiologista tutkimusta ja
tuotekehitystä tavoitteena estää kosteusvaurioiden syntyminen tulevaisuuden rakentamisessa.
Ymmärrys sisäilman, ja sitä kautta rakennusten, vaikutuksesta ihmisten hyvinvointiin
on lisääntynyt huomattavasti. Rakentamismääräyksiä onkin siksi syytä tarkastella
myös lääketieteellisestä näkökulmasta.
Rakentamismääräyskokoelman osa A1, Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus
uudistamistyön aikana ympäristöministeriö lisää kosteuden- ja olosuhteiden hallintaan
liittyvän työnjohtajavaatimuksen määräyksiin. Tavoitteena on, että rakennustyömaille
nimetään kosteudenhallintatyönjohtaja (olosuhdetyönjohtaja), jonka tehtävänä on
huolehtia mm. siitä, että rakennusmateriaalit pysyvät kuivina ja liika kosteus poistuu
rakenteista ennen niiden pinnoittamista. Pienemmillä työmailla toimenkuva sisältyy
vastaavan työnjohtajan tehtäviin. Toimeen tarvittavan pätevyyden vaatima osaami-
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nen voidaan hankkia joko rakennusalan teknikon, insinöörin tai diplomi-insinöörin peruskoulutuksessa tai lisäkoulutuksena alan koulutuksen järjestäjien kursseilla.
2. Energiatehokkuusvaatimusten kasvaessa panostetaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen, jolla
varmistetaan, että uudet rakenneratkaisut ja järjestelmät toimivat kosteusfysikaalisesti oikein ja
ennaltaehkäisevät haitallisten mikrobikasvustojen syntyä ja muita sisäilmaongelmia. (YM,
TEM/Tekes, STM)



Ennaltaehkäisyn varmistamiseksi käynnistetään ympäristöministeriön johdolla laaja
Frame –tutkimushanke yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa.
Uusista ratkaisuista käydään myös vuoropuhelua terveydenhuoltosektorin kanssa, tavoitteena varmistaa, että uusiin ratkaisuihin ei liity terveydellistä vaaraa.

3. Sisäilman laadun kannalta merkittävien korjaushankkeiden yhteydessä tehdään korjaussuunnittelun lähtötiedoiksi tarvittavat rakenteiden kosteus- ja homevauriotutkimukset ja järjestelmien
kuntotutkimukset. Rakentamista ohjaaviin säännöstöihin tehdään tarvittavat muutokset. (YM)


Rakennusluvan vaativia korjaushankkeita koskevia säännöksiä tarkennetaan, jotta luvan myöntämisen perusteeksi tulevat huolellisesti suoritetut kosteusvauriokuntotutkimukset. Hyvään sisäilmastoon ja pitkäikäisiin, kosteusvarmoihin rakenteisiin liittyvää
osaamista lisätään kaikkeen rakennusalan koulutukseen.

Järjestöjen toimenpiteet
Kosteuden- ja muiden olosuhteiden hallinnan osaamisvaatimukset määritellään asiantuntijaryhmässä, johon kutsutaan mm. alan järjestöjen kuten rakennusmestareiden ja insinöörien liitto AMK RKL:n,
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA:n ja Rakennusinsinöörien liitto RIL:n edustajat, tarvittavat erikoisosaajat sekä ammattikorkeakoulujen ja teknillisten yliopistojen edustajat.
Ko. työnjohtajan pätevyys voidaan todeta nykyisin käytössä olevien pätevyyden arvioimisjärjestelmien kautta. Tällainen taho on esimerkiksi Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet toteava
FISE Oy. FISE Oy myös ylläpitää rekisteriä, josta henkilön pätevyys voidaan tarvittaessa todeta.
Tarvittava lisäkoulutus organisoidaan järjestöjen lisäkoulutustarjonnan kautta (Kiinteistöalan koulutuskeskus, Rateko).

B. Kosteus- ja homevauriokorjaaminen
B 1. Sisäilmaongelmien selvitysprosessien kehittäminen
Rakennuksen omistajien ja muiden sisäilmaselvitysten sekä kosteus- ja homevauriotutkimusten tilaajien toiminnan helpottamiseksi on laadittava yhteisesti sovittu toimintaprosessi kosteusvaurioepäilyissä tehtäville tutkimuksille.
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Omakotitalokauppojen kuntotarkastukset epäonnistuvat silloin tällöin pahasti, aiheuttaen osaltaan
erittäin ikäviä riitoja ostajan ja myyjän kesken. Riitatapauksia puidaan eri oikeusasteissa vuosikausia.
Riitojen vähentämiseksi pitää asuntokauppaan liittyvää kuntotarkastustoiminnan sisältöä ja rajauksia
kehittää. Myös tarvittavien jatkotutkimusten tekijöiden osaamistasoa pitää lisätä.
Valtioneuvoston periaatepäätökset
4.

Yhtenäistetään kaupallisten toimijoiden menettelyprosessit erilaisten rakennusten kosteus- ja
homevaurioiden ja muiden sisäilmaongelmien todentamiseen ja korjaustarpeen arvioimiseen ja
tuetaan niiden käyttöönottoa. (YM, STM/TTL)






Laaditaan yhteinen toimintamalli työpaikkojen, koulujen, päiväkotien ym. suurten rakennusten terveyshaittojen selvittämiseksi Työterveyslaitoksen toimintamenetelmien
pohjalta ja TTL:n johdolla.
Valtion kiinteistöjen kartoituksissa käytetään vain jäljempänä esitettäviä, yhteisesti
laadittuja toimintamalleja ongelmien selvitystilanteissa ja kuntotutkimuksissa.
TTL ohjaa oikeiden menettelytapojen opettamista kuntien luottamushenkilöille ja tilakeskusten yms. toimijoille.
Asuntokauppaan liittyvä kuntotarkastus eriytetään pientalon kosteus- ja homevauriotutkimuksesta (selvityksestä) ja jälkimmäiselle laaditaan toimintamalli. (YM, konsulttityö)

5. Edistetään ja yhtenäistetään toimivien kosteus- ja homevauriokorjausmenetelmien ja prosessien käyttöönottoa. (YM, STM/TTL)
B 2.

Sisäilmaongelmien haltuunotto kouluissa ja sosiaali- ja terveyssektorin rakennuksissa

6. Opetusministeriön ja kuntien yhteistyönä laaditaan vuoden 2011 loppuun mennessä vuosille
2012-2020 ajoitettu suunnitelma siitä, miten edetään terveyshaittoja aiheuttavien kosteusvaurioiden poistamiseksi koulurakennuksista. (OPM)
7. STM:n ja kuntien yhteistyönä laaditaan vastaava suunnitelma päiväkoti- ja hoitoalan rakennusten
osalta. (STM)


B 3.

Rakennusterveysasiantuntija, DI Vesa Pekkolan (AVI) ja FL Pertti Metiäisen (VALVIRA)
ja heidän kutsumiensa asiantuntijoiden muodostama työryhmä tekee selvityksen siitä,
miten esimerkiksi kuntien yhteistoiminnalla ja aluehallinto-organisaatioiden avulla voidaan tukea sisäilmaongelmien ratkaisemista em. rakennuksissa.

Rakennusten omistajien osaamisen kehittäminen

Rakennuksen terveellisyys on omistajan vastuulla. Omistajan tulee osata tunnistaa sisäilmailmaongelmien olemassa olo varsinkin silloin, kun ne aiheuttavat terveyshaittoja. Omistajan pitäisi ennaltaehkäistä mm. kosteusvaurioiden synty niin rakennusta suunniteltaessa, rakennettaessa kuin sitä käytettäessä. Jos ennaltaehkäisy epäonnistuu, täytyy omistajan päättäväisesti ryhtyä korjaamaan on-
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gelman aiheuttaja. Sisäilmaongelmien ehkäisemiseksi on omistajan myös peruskorjattava rakennus
oikea-aikaisesti.
Toimenpiteet
Valtio, ks. sivu 33
Kunnat
Kuntaliiton johdolla on v. 2005-2006 tehty laajaa kuntien kiinteistöjen kuntoon liittyvää tutkimustoimintaa ja useita asiaan liittyviä julkaisuja (http:/hosted.kuntaliitto.fi/intra/ julkaisut/pdf/). Lisäksi
Kuntaliiton ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä on syntynyt ohjeisto kuntien kiinteistöjen sisäilmaongelmien selvittämisestä.
Kuntaliiton, Työterveyslaitoksen ja tarvittavien muiden toimijoiden yhteistyönä järjestetään kuntapäättäjiin ja tekniseen johtoon kohdistettua sisäilmaongelmien selvittämiseen, rakennuksen elinkaareen ja energiatehokkuuteen liittyvää koulutusta. Ohjeisto ja koulutusmateriaali laitetaan myös helposti saataville Internet-verkkoon.
Järjestöt
Kiinteistöjen omistajille suunnataan tiedotuskampanja, joka pyrkii herättämään taloyhtiöt ja muut
talonomistajat tutkimaan rakennukset ajoissa ja ennakoimaan tulevat korjaustarpeet. Kampanjan
erityiskohteena ovat asunto-osakeyhtiöt.
Omakotitalojen omistajia varten laaditaan Internet-sivusto, josta löytyy luotettavaa tietoa rakennusten huoltamisesta, kosteusvaurioiden tutkimisesta ja korjaamisesta.
Tiedotuksessa käytetään soveltuvin osin eri välineitä kuten televisio, lehdistö, Internet ja sosiaalinen
media. Kampanjasta tehdään erillinen suunnitelma ja se sovitetaan soveltuvin osin yhteen mm.
energiansäästöön liittyvien tiedotustarpeiden kanssa.
Yhteistyötahoja on mm. Sisäilmayhdistys, Kiinteistöliitto, Hengitysliitto Heli, Omakotiliitto, Pientalorakentamisen kehittämiskeskus, Motiva ja Sulvi.
B 4. Toimivien kosteusvauriokorjaustapojen siirtäminen käytäntöön
Kosteusvauriokorjauksista on olemassa muutama oppikirja, mm. Ympäristöopas 29, Kosteus- ja homevaurioiden korjaus ja Koulujen sisäilmaongelmien korjausopas. Oppaiden yhteinen ongelma on
niiden täydellisyys. Nykyisissä oppaissa on kaikki ongelmat yritetty ratkaista samassa opuksessa, ja
ohjeet ovat siksi melko ylimalkaisia.
Kosteusvauriosuunnitelmia, kuten muitakin suunnitelmia, tekevät asiantuntijat kuitenkin kaipaavat
yleensä kätevämpiä ja helpommin omaksuttavia ohjeita. Näistä tyypillinen esimerkki on RT- ohjekortit, joissa esitetään yhden asian suunnittelu ja rakentaminen yhdessä kohtuullisen pienessä julkaisussa. Esimerkiksi bitumikaton suunnittelija katsoo ohjeen bitumikaton suunnitteluohjeesta, tarvitse-
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matta samalla opetella peltikaton tekemistä. Tällaisia yhtä ongelmaa kerrallaan neuvovia ohjeita ei
ole kosteus- ja homevaurioiden suunnitteluun. On myös muutamia erittäin vaikeita kosteusvauriotyyppejä, joiden korjaamiseen ei ole ohjeita lainkaan.
Valtiovallan toimenpiteet
Ympäristöoppaat 28 ja 29, jotka käsittelevät kosteus- ja homevaurioiden tutkimista ja korjaamista
päivitetään, ja ne julkaistaan, mikäli mahdollista, internet -sivustolla.
Järjestöjen toimenpiteet
Rakennustietosäätiön RT- ohjekortistoon laaditaan kosteus- ja homevauriokorjaussarja, joka tarkentaa ympäristöoppaissa esiteltyjä ohjeita. Nämä oppaat synkronoidaan keskenään.
Rakennusalan järjestöjen yhteistyönä organisoidaan suunnittelijoille erilaisiin korjaustapoihin liittyvää koulutusta.
Kosteus- ja hometalkoot voi osallistua ohjeiden laatimisesta ja käyttäjille suunnatusta koulutuksesta
aiheutuviin kustannuksiin soveltuvin osin.
Kun yhteinen toimintamalli rakennusten sisäilmaongelmien ja kosteusvaurioiden tutkimuksiin on
laadittu, toimintamalli koulutetaan alan osaajille ja varsinkin osaajien opettajille. Kyseinen toimintamalli jalkautetaan myös kuntiin, isännöintiin ja taloyhtiöihin jatkossa käynnistettävän tiedotuskampanjan myötä (TTL, rakennusselvityksiä tekevät yritykset).
Asuntokaupan yhteistä toimintamallia ohjaava arviointilautakunta kehittää mallia siten, että rakennusteknisten tutkimusten luonne selviäisi tilaajille ja rajaukset esimerkiksi salaisten virheiden osalta
tulisivat selkokielisiksi. Myös lisätutkimusehdotukset tulee saada tutkimusraportteihin kansanomaisesti ilmaistua. Raporteista tulisi selvitä mikä on ostajan riski, jos näitä lisätutkimuksia ei tehdä. Kiinteistövälittäjien harjoittama ohjaus kuntotarkastajien valinnassa pitää saada loppumaan. Tarkastusmenettelyn rajaukset pitää linjata yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaisiksi (AKK- arviointilautakunta). Terveyshaittoja arvioivat tutkimukset erotetaan asuntokaupan kuntotarkastuksista.
Hyvät toimintamallit saadaan juurtumaan käytäntöön siten, että valtion organisaatioiden tutkimukset tilataan aina samalla tavalla ja samansisältöiseksi. Koska valtio on suuri toimija, ohjataan tällä
tavalla palveluntarjoajia rakentamaan palvelunsa oikein. Samaan aikaan kohdistetaan, yhteistyössä
kuntaliiton kanssa, kuntiin koulutusta ja tiedotusta, jolla pyritään levittämään oikeat toimintamallit
myös kuntien käyttöön. Tähän ohjaavana lisäjärjestelmänä toimii myös valtion avustusten myöntämisperusteiden muuttaminen siten, että niiden myöntämisehtona on yhteisillä toimintatavoilla, pätevien henkilöiden tekemät kuntotutkimukset ja muut asianmukaiset selvitykset.
Siivousohje
Laaditaan homevauriokorjaustyömaiden siivousohje yhteistyössä Työterveyslaitoksen ja Suomen
JVT- ja Kuivausliikkeidenliiton kanssa.
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C. Koulutus, pätevöityminen ja tutkimus
C 1. Koulutus
Kosteusvauriotutkijoiden koulutus
Systemaattisen ja laadukkaan koulutusjärjestelmän rakentaminen kosteus- ja homevaurioalalle on
välttämätöntä. Asumisterveysselvityksiä tekevien viranhaltijoiden osaamista pitää lisätä ja osa opintokokonaisuuksista laatia yhteisiksi rakennusteknisten tutkijoiden kanssa. Eri toimijoiden tarjoamien
lisätutkintojen sisällöt, laatu ja laajuus pitää sovittaa yhteen ja laatia tutkinnoista yksiselitteinen pätevöittämispolku, jolloin ne muodostavat hierarkisen järjestelmän. Mitä enemmän koulutusta henkilö hankkii, sitä vaativampia tehtäviä hän voi suorittaa. Alempien tutkintojen opintomoduuleiden pitää olla hyödynnettävissä ylempiä tutkintoja suoritettaessa. Opiskeluun pitää myös pystyä kohtuukustannuksin työn ohessa. Eri koulutusportaiden suorittamisen jälkeen riittävän kokemuksen omaavan henkilö voi hakea sertifikaatin pätevyydelleen. Toiminnan voisi mallintaa esimerkiksi seuraavasti:








Kosteudenmittaaja on pätevä mittaamaan kosteusvaurion laajuuden.
o n. 150 pätevöitynyttä henkilöä tällä hetkellä, tarve n. 150?
Kuntotarkastaja on pätevä arvioimaan rakennuksen näkyviä vaurioita
o n. 190 pätevöitynyttä henkilöä tällä hetkellä, tarve n. 500 henkilöä?
Kosteus- ja homevauriotutkija on pätevä tutkimaan myös rakennuksen piileviä vaurioita ja
arvioimaan niiden terveydellistä merkitystä.
o n. 10 pätevöitynyttä henkilöä tällä hetkellä, tarve n. 200 henkilöä?
Sisäilmatutkija on pätevä mittaamaan sisäilman eri parametreja ja tekemään niiden perusteella päätelmiä terveyshaitasta.
o ei pätevöitymisjärjestelmää tällä hetkellä, tarve n. 100 henkilöä?
Rakennusterveysasiantuntija on pätevä tutkimaan ja arvioimaan kaikkia rakennukseen liittyviä terveyshaittoja.
o n. 130 henkilöä on käynyt koulutuksen, sertifioituja n. 40, tarve n. 200 henkilöä?

Edellä mainitut tutkinnot kootaan opintomoduuleista siten, että asumisterveysasioiden parissa toimivat terveys- ja ympäristötarkastajat voivat suorittaa niistä tarvittavia osia joko osana peruskoulutustaan tai tarpeen mukaan lisäkoulutuksena.
Koulutustarvetta lisää se, että monet alalla tällä hetkellä työskentelevistä ovat ikääntymisen myötä
siirtymässä eläkkeelle. Tarvittavien koulutusmäärien tarkempi arviointi on ensimmäisiä tehtäviä koulutussektorilla.
Homevauriokorjaussuunnittelijoiden, korjausten valvojien ja työnjohtajien koulutus
Homevauriokorjaussuunnittelijalta vaaditaan laajaa ja syvällistä osaamista vaurioiden syntymismekanismeista, rakennusfysiikasta ja talonrakennustekniikasta. Suunnittelijan tulee ymmärtää hyvin
myös ilmanvaihdon periaatteet, kuntotutkimusten suorittamiseen liittyvää problematiikkaa ja hallita
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perusteet mikrobeista ja niiden vaikutuksesta käyttäjiin. Paras suunnittelija on yleensä myös kuntotutkija.
Korjaussuunnittelijan tulee kuitenkin hallita myös erilaisten suunnitteluohjelmien käyttö ja vähintään
periaatteet rakenne- ja arkkitehtisuunnittelusta, koska usein homekorjaukset johtavat myös muihin
suunnittelutehtäviin. Nämä tarpeet on tunnistettava, vaikka niitä ei itse suorittaisikaan.
Homevauriokorjaussuunnittelijan peruskoulutuksen tulee tästä syystä pääsääntöisesti olla talonrakennustekniikkaan tai rakennesuunnitteluun suuntautunut rakennusinsinööri. Lisäkoulutuksella täytetään homeongelmiin liittyvien erityiskysymysten aiheuttama tietotarve. Myös arkkitehtejä ja rakennusmestareita voidaan kouluttaa korjaussuunnittelijoiksi, mutta silloin tarvitaan usein lisäkoulutusta mm. rakennusfysiikkaan, rakenteiden lujuuslaskentaan ja muuhun rakennesuunnitteluun liittyvissä asioissa.
Homevauriokorjausten valvojan ja työnjohtajan tulee myös ymmärtää pääosa edellä kirjatuista asioista. Näiden ei kuitenkaan tarvitse osata tehdä varsinaista rakennesuunnittelua eikä osata esimerkiksi suunnitteluohjelmien käyttöä. Näin valvojan pätevyysvaatimukset voivat olla hieman kevyemmät ja perustutkinnoksi riittää todennäköisesti rakennusmestari.
Kosteus- ja homevauriosuunnittelijoiden välitön tarve on n. 100 henkilöä. Työmaiden valvojia ja vastaavia mestareita tarvitaan myös n. 100 henkilöä kumpaankin tehtävään.
Homevauriokorjaajien koulutus
Kosteus- ja homevauriokorjauskohteelle on tyypillistä se, että kaikkien korjattavien rakenneosien
vaurioitumista ei ole etukäteen pystytty kaikilta osin ja koko laajuudelta selvittämään vaikka esiselvitykset olisikin tehty huolellisesti. Myöskään korjaustyön valvonta ei käytännössä ulotu jokaiseen yksityiskohtaan jokaisessa rakenteessa. Homevaurioiden korjaajan tulisi siksi olla hyvin selvillä omaan
työhönsä liittyvistä riskeistä ja rajoituksista. Minimivaatimuksena tulisi olla se, että epävarmoissa tilanteissa työ pitäisi osata keskeyttää ja pyytää suunnittelija paikalle. Homevaurioituneen rakenneosan tunnistaminen ja korjauksen laajuuden rajaaminen on vaikeaa. Myös työhön liittyvät työsuojelukysymykset ja pölynhallintaongelmat vaativat paljon erikoisosaamista. Haja-asutusalueiden omakotitalotyömailla ei kosteus- ja homevauriokorjausten valvontaa ole helppo saada toteutumaan tarpeellisella tarkkuudella. Siksi työn suorittajien tulisi syvällisemmin ymmärtää työn laatuun liittyviä
vaatimuksia ja homevauriokorjausten erityispiirteitä.
Rakennusala työllistää noin 200 000 ihmistä. Näistä varsinaisia rakennusammattilaisia on noin 100
000, joista n. puolet eli yli 50 000 työskentelee korjausrakentamisen parissa. Noin puolessa korjausrakennuskohteista tehdään ainakin joiltain osin kosteus- ja homevauriokorjauksia. Noin 25 000 rakennusammattilaista siis joutuu vuosittain tekemisiin kosteusvauriokorjausten kanssa. Varsinaisia
kosteus- ja homevauriokorjauksia on korjausrakentamisesta noin 20 % eli ne koskevat noin 10 000
korjausalan työntekijää vuosittain. Korjausten laadun varmistamiseksi näistä 10-20 % tulisi olla erikoistunut kosteusvauriokorjaamiseen. Tämä tarkoittaa noin 1000 ammattilaisen tarvetta kentällä.
Käytännössä nämä pitäisi kouluttaa kokeneista kirvesmiehistä.
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Valtiovallan toimenpiteet
8. Parannetaan kosteus- ja homevaurioselvitysten laatua laatimalla kosteus- ja homevaurioita ja
muita sisäilmaongelmia tutkivien henkilöiden pätevyysvaatimukset (YM, STM) ja suunnittelemalla ja toteuttamalla pätevyysvaatimusten mukaiset lisäkoulutuskokonaisuudet (korkeakoulut).


Homealtistuneen tunnistamiseen kehiteltyjen menetelmien koulutusta lääkäreille tehostetaan. Samalla tuetaan näiden menetelmien käyttöönottoa muussakin yhteydessä kuin työsuojelutarkoituksessa.

Homealtistuneiden auttaminen
Majvikin II sopimuksessa on ohjeet miten homealtistuneet ihmiset diagnosoidaan. Nämä ohjeet eivät
kuitenkaan ole saavuttaneet kaikkia lääkäreitä tai niitä ei ole oikealla tavalla ymmärretty. Pääongelma on ilmeisesti se, että lääketieteen parissa asiaan liittyy vielä liikaa epäuskoa ja arvelua siitä, että
home kuuluu ilmiöihin, joita ei ole todennettu. Jos lääkärit eivät ymmärrä homealtistusta, on potilaan mahdotonta saada apua vaivaansa.
Toimenpiteet
Majvikin II sopimuksessa ohjeistettujen diagnoosimenetelmien saamiseksi yleiseen käytäntöön, järjestetään työterveys- ja koululääkäreille lisäkoulutusta sisäilmaongelmien oireiden tunnistamiseen ja
diagnosoimiseen liittyen. Kosteus- ja hometalkoiden yhteyteen laaditaan koulutusohjelma, jonka vetämiseen palkataan erillinen lääkärikonsultti.
Samassa hankkeessa pitää tehdä myös "hyvien hoitokäytäntöjen" dokumentointi. Monille muille vaivoille tällainen hoitosuositus on luotu, vaikka kaikki aiheuttajia ja mekanismeja ei tunneta. Majviksopimuksessa laadittu aineisto diagnosointia varten pitää myös saattaa ajan tasalle, koska viime aikoina on saatu uutta tutkimustietoa
9. Parannetaan kosteus- ja homevauriokorjausten laatua laatimalla kosteus- ja homevauriokorjaussuunnittelijoiden, -korjaustöiden valvojien ja -työmaiden vastaavien työnjohtajien pätevyysvaatimukset (YM) ja kosteus- ja homevauriokorjaajien osaamisvaatimukset (OPM/OPH) ja suunnittelemalla ja toteuttamalla pätevyysvaatimusten mukaiset lisäkoulutuskokonaisuudet (korkeakoulut, OPM/OPH).




Perustetaan hanke, jossa määritellään kosteus- ja homevaurioita sekä muita sisäilmaongelmia tutkivien henkilöiden osaamiseen ja kosteus- ja homevauriokorjausten suunnittelijoiden, työnjohtajien ja valvojien osaamiseen liittyvät vaatimukset. Hankkeen aikana suunnitellaan tarvittavien lisäkoulutuskokonaisuuksien sisällöt ja organisoidaan
ja yhteen sovitetaan eri toimijatahojen tuottama koulutus. Hankkeen aikana laaditaan
myös tarvittavat opettajien pätevyysvaatimukset.
Koulutus organisoidaan siten, että päällekkäisyydet karsitaan, kunkin toimijan erikoisosaaminen huomioidaan ja koulutuksessa tehdään työnjakoa ja yhteistyötä. Tavoit-
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teena tulee olla se, että opiskelijat voivat suorittaa osia tutkinnoista omilla lähiseuduillaan.
Alalla pitkään toimineita, vanhoja tutkintoja suorittaneita tai muuten pätevyyttä
hankkineita ammattilaisia varten järjestetään koulutusten yhteyteen myös näyttökoemahdollisuus ja vanhoja relevantteja opintoja hyväksytään sovittavilla kriteereillä
uusien tutkintojen osiksi.
Hankkeen aluksi arvioidaan tarkemmin eri ammattiryhmien määrällinen tarve.
Kosteus- ja hometalkoot palkkaa konsulttina toimivaksi hankkeen vetäjäksi FT, RI Helmi Kokotin (Itä-Suomen yliopiston rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen suunnittelija).
Opetushallituksen rakennusalan koulutustoimikunta vastaa kosteus- ja homevauriokorjaajien erikoisammattitutkinnon opetussuunnitelmien perusteiden valmistelusta
ja tukee kyseisen koulutuksen alkamista ja leviämistä käytäntöön. Työ sisällytetään
osaksi opetushallituksessa käynnissä olevaa korjausrakentamisen koulutukseen liittyvää kehitystoimintaa. Kosteus- ja hometalkoot osallistuu valmisteluun palkkaamalla
konsultin (Rakennusterveysasiantuntija, DI, Rauno Peltola) tekemään opetussuunnitelmien perusteiden mallin.
Opetussuunnitelmien perusteissa määritellään kosteus- ja homevauriokorjaajien valtakunnalliset osaamistavoitteet. Eri oppilaitoksissa voidaan sen jälkeen tehdä opetussuunnitelmat kosteus- ja homevauriokorjaajien kouluttamiseksi rakennusalan ammattityöntekijöiden täydennyskoulutuksena. Koulutus sopii tietyin varauksin myös työllisyyskoulutustarkoitukseen. Koulutuksen ja riittävän homevauriokohteiden korjaamiseen osallistumisen jälkeen, kosteus- ja homevauriokorjaaja voi hakea henkilökohtaisen sertifioinnin ammattitaidolleen.

Järjestöjen toimenpiteet
Rakennusalan lisäkoulutusta tarjoavat järjestöt, kuten esimerkiksi Rateko ja Kiinko sekä yritykset kuten RTC-koulutus Oy ja Rastor Oy, osallistuvat lisätutkintojen sisältöjen laadintaan yhteistyössä korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Järjestöjen tarjoama koulutus synkronoidaan lisätutkintojen kanssa, jolloin se toimii osana koulutuslinjaa. Järjestöt tarjoavat tulevaisuudessa joko koko tutkinnon vaatimaa koulutusta tai haluamiaan opintomoduuleja osana eri tutkintoja.
Rakennusalan muut järjestöt, kuten Rakennusinsinöörien liitto RIL, Rakennusmestareiden ja - insinöörien liitto RKL, osallistuvat lisätutkintojen sisältöjen rakentamiseen ja koulutettavien määrän arvioimiseen. Rakennustietosäätiö laatii kosteus- ja homevauriokorjaukseen soveltuvat sopimusmallit,
joihin sisällytetään toimijoiden pätevyysvaatimuksia.
Asiantuntijajärjestöjen yhteistyönä homevauriokorjaussuunnitelmiin ja sopimuslomakepohjiin lisätään työn suorittajaa koskeva vaatimustaso. Minimivaatimuksena voisi olla esimerkiksi se, että yksi
jäsen työkunnasta olisi tutkinnon suorittanut, silloin kun työ on luokiteltu homevauriokorjaukseksi.
Mallia voidaan ottaa esimerkiksi märkätilojen vesieristäjäsertifikaatista, joka on erittäin hyvin levinnyt käytäntöön.
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Yleinen rakennusalan koulutus
10. Lisätään hyvään sisäilmastoon ja terveisiin, pitkäikäisiin rakenteisiin liittyvää osaamista kaikessa
rakennusalan koulutuksessa mukaan lukien opettajien ja rakennustarkastajien täydennyskoulutus. (OPM/OPH, korkeakoulut)
 Opetushallituksen rakennusalan koulutustoimikunta tarkistuttaa missä määrin em.
koulutusta sisältyy rakennusalan toisen asteen koulutukseen ja organisoi tarvittavat
korjaukset opetussuunnitelmien perusteisiin.
 Opetusministeriö ohjaa teknillisiä korkeakouluja, ammattikorkeakouluja ja yliopistoja
tarvittavien opintokokonaisuuksien sisällyttämiseksi rakennusalan tutkintoihin. Talkoot
osallistuu tarvittaessa tarvittavien oppimistavoitteiden mallintamiseen.
Rakennusten huoltoon liittyvän osaamisen lisääminen
Huoltoalan ammattilaisten tulee ymmärtää kosteus- ja homevaurioihin johtavat rakennustekniset
syyt. Tärkeää on myös ymmärtää rakennuksen huollon ja säännöllisten tarkastusten merkitys vaurioiden ennaltaehkäisemisessä ja niiden aikaisessa toteamisessa.
Valtiovallan toimenpiteet
11. Vahvistetaan hyvään sisäilmastoon ja terveisiin, pitkäikäisiin rakenteisiin liittyvää osaamista kaikessa kiinteistöjen hoitoon ja isännöintiin liittyvässä koulutuksessa. (OPM/OPH)
Kuntien toimenpiteet
Työelämässä jo toimiville huoltohenkilöille tarjotaan lisäkoulutusta mm. kuntiin kohdennettavassa
koulutuskampanjassa.
Järjestöjen toimenpiteet
Talojen huoltoon liittyvä neuvonta organisoidaan alan järjestöjen kanssa yhteistyönä YM:n laatiman
Internet-portaalin kautta. (esim. Pienrakentamisen kehityskeskus, Hengitysliitto Heli, Allergia- ja
astmaliitto, Sisäilmayhdistys)
C 2. Pätevöityminen
Toimijoiden pätevyyden toteaminen
Edellä esitetyn koulutusjärjestelmän kehittämisen rinnalle pitää luoda selkeä pätevyyden toteamisjärjestelmä. Pätevöitymisen kuntotarkastajaksi, kosteus- ja homevauriotutkijaksi – korjaajaksi, rakennusterveysasiantuntijaksi tai kosteudenhallinnasta vastaavaksi työnjohtajaksi tulee tapahtua rakennusalalla yhteisesti käytettyjen toimintatapojen kautta. Alan toimijoiden kesken sovitaan mitä
kokemus- ja taitovaatimuksia sisältyy kunkin lisäpätevyyden vaatimuksiin ja mikä taho toteaa pätevyydet. Osa pätevyyksistä on syytä todeta myös Suomen rakentamismääräyskokoelmassa.
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Terveydensuojelun viranomaistehtävissä toimivien tahojen pätevyyden arvioiminen voidaan joko linkittää em. pätevyysjärjestelmään tai sosiaali- ja terveysministeriön johdolla laaditaan pätevöitymisohjeisto heitä varten. Myös muiden rakennuksia tutkivien tahojen, kuten esimerkiksi sisäilmamittaajien ja ilmanvaihdon tutkijoiden, pätevyyden todentamiselle pitää luoda järjestelmä.
Valtiovallan toimenpiteet
Valtioneuvoston periaatepäätös 8


Pätevyyden toteamisjärjestelmän synkronoimista ja kehittämistä varten perustetaan
yhteistyöelin, johon kutsutaan mm. STM, Valvira, Fise Oy, Kiinko, RKL, RIL ja VTT. Pätevyysvaatimukset mallinnetaan ja lisätään korjausrakentamisesta tehtävään ohjeistoon
tai säädökseen ja soveltuvin osin rakentamismääräyskokoelmaan.

Valtioneuvoston periaatepäätös 9



Pätevyyden toteamisjärjestelmän synkronoimista ja kehittämistä varten perustetaan
yhteistyöelin, johon kutsutaan mm. Fise Oy, Kiinko, RKL, RIL ja VTT. Pätevyysvaatimukset mallinnetaan ja lisätään korjausrakentamisesta tehtävään ohjeistoon tai säädökseen ja soveltuvin osin rakentamismääräyskokoelmaan.

C 3. Tutkimus
Tutkimusmenetelmien kehittäminen
Mikrobikasvuston toksisuuden arviointiin tulee kehittää viranomaisohjeisto. Menetelmää voidaan
tällöin käyttää sen arviointiin, onko havaittu mikrobikasvusto toksista (myrkyllistä) ja siksi erityisen
suuri terveysriski. Tämän arvioinnin avulla voidaan priorisoida korjauksia ja välttää ali- tai ylikorjaamista.
Tällä hetkellä on puute myös kunnolla testatuista menetelmistä, joilla pystyttäisiin seuraamaan asukkaiden tai rakennuksen käyttäjien terveydentilaa. Käyttökelpoisin ja joustavin menetelmä kentän
tarpeisiin on oirekyselytutkimukset, joista pitäisi olla sovellukset myös muihin tarkoituksiin kuin työpaikkatutkimuksiin.
Valtioneuvoston periaatepäätös
12. Perustetaan johtavien rakennusterveyteen erikoistuneiden tutkimuslaitosten yhteinen, kansainvälistä yhteistyötä tekevä, tutkimusohjelma kehittämään mikrobien toksisuuden arviointimenetelmiä, muita menetelmiä haitallisten mikrobien ja niiden aineenvaihduntatuotteiden havaitsemiseksi, kehittämään tunnistusmenetelmiä sisäilman mikrobeille altistuneille ja siitä sairastuneille, arvioimaan eri kosteusvauriokorjausmenetelmien toimivuutta ja laatimaan näiden pohjalta viranomaisohjeistusta. Tuetaan ko. tutkimusohjelman tuottaman tiedon tuotekehittämistä käytännölliseksi, luotettavaksi menetelmäksi terveyshaitan toteamiseksi. (STM /THL /TTL, korkeakoulut, OPM/Suomen Akatemia, TEM/Tekes)
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Sisäympäristönäytteistä tehtävät toksisuustestit perustuvat siihen, että tutkittavaa näytettä (pöly,
ilmanäyte, homekasvustonäyte) annetaan soluviljelmään, ja vaikutus soluihin tutkitaan esim. solujen
kuolleisuutena, liikkuvuuden muutoksena tai muulla tavoin. Toksisuustestin avulla voidaan verrattain
nopeasti todeta se, sisältääkö tutkittava näyte niin paljon myrkyllisiä yhdisteitä (mikrobitoksiineja),
että terveyshaitan riski on merkittävä.
Koululaisten ja päiväkotilasten oireiden selvittämiseen laaditaan ja validioidaan vastaavaa oire- ja
olosuhdekyselylomake kuin on käytössä työsuojeluviranomaisilla (nk. Örebro-lomake). Validioinnin
jälkeen lomakkeen tulosten tulkinta ohjeistetaan (esim. kuinka korkea oireprosentti on tavanomainen/epätavallinen missäkin tilanteessa). (THL)
Kosteusvauriokorjaustapojen toimivuuden arviointi
Kosteus- ja homevauriokorjaukset on jaettavissa neljään ryhmään.
1. Perusteellisessa korjauksessa homehtunut materiaali poistetaan rakennuksesta ja korjattu
rakenne tehdään niin, että se toimii rakennusfysikaalisesti oikein eikä pääse uudelleen vaurioitumaan.
2. Kapseloinnissa homehtunut rakennusosa pyritään eristämään sisäilmasta ympäröimällä se
ilmatiiviisti "homeenpitävällä" materiaalilla.
3. Tiivistyskorjauksissa homehtuneen rakenteen läpi menevät ilmaraot pyritään tukkimaan.
4. Pintakorjauksissa vaurioitunut alue puhdistetaan ja pinnoitetaan.
Rakennusalalla vallitsee yksimielisyys siitä, että pintakorjauksia ei tulisi tehdä, koska vaurion aiheuttama haitta yleensä vain pahenee niiden seurauksena. Muut korjaustavat sen sijaan jakavat rakennusalan ja eri tutkijat selvästi kahteen leiriin. Toiset eivät hyväksy muita korjaustapoja kuin perusteellisen korjaamisen.
Kevyempien ratkaisujen, kuten kapselointi- ja tiivistyskorjaukset, toimivuudesta ei ole olemassa luotettavaa tutkimustietoa. Itse asiassa on olemassa näyttöä, että oireilu vähenee vain perusteellisesti
korjatussa talossa. Erilaisilla korjaustavoilla tehtyjä tiloja ja niiden käyttäjiä pitäisi ehdottomasti tutkia, jotta jatkossa vältyttäisiin virheellisiltä tai puutteellisilta ratkaisuilta ja opittaisiin ymmärtämään
mitä reunaehtoja kevyempien korjaustapojen käyttämiseen liittyy. Tämä dokumentointi edellyttää
tarkkaa korjausten onnistumisen ja käyttäjien hyvinvoinnin pitkäaikaista seurantaa.
Valtiovallan toimenpiteet
periaatepäätös 5 & 12


Työterveyslaitoksen ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen yhteistyönä tehtävässä tutkimuksessa eri kosteus- ja homekorjausratkaisujen toimivuutta (esim. kotelointi vs. uusiminen, myrkytys, alipaineistettu tai tuuletettu rakenne) koskeva tieto ja kokemus dokumentoidaan useissa seurantahankkeissa. Samaan aikaan seurataan tilojen käyttäjien terveydentilan kehittymistä. Lopputuloksena pyritään saamaan ohjeisto siitä, minkälaisiin rakenteisiin tai ongelmiin eri korjaustapoja voi käyttää ja mitä jatkotoimia
(esimerkiksi terveysvaikutusten seuranta) ne aiheuttavat rakennuksen omistajalle ja
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miten niiden toteutuminen on käytännössä valvottavissa. Hankkeen lopuksi laaditaan
eri korjausratkaisujen käytöstä käytännön ohjeisto. Tärkeä tieto on myös se, minkä
tyyppiset tiivistys- tai myrkytyskorjaukset eivät onnistu, jolloin ne voitaisiin kokonaan
esimerkiksi säädöksellä kieltää.
Sosiaali- ja terveysministeriön, ympäristöministeriön ja Tampereen teknillisen korkeakoulun yhteistyönä toteutetaan tutkimus, jossa kosteusvauriokorjausprosessin eri vaiheiden vaikutusta sisäilman terveellisyyden toteutumiseen seurataan. Tutkimushankkeessa arvioidaan muutaman valtion tukeman korjaushankkeen koko prosessi alkaen
kohteen kuntotutkimuksista ja päättyen rakennustoimenpiteiden onnistumisen arviointiin. Hankkeessa on mukana myös mm. opetusministeriö, Uudenmaan aluehallintovirasto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Toimivien kosteusvauriokorjausmenetelmien, mukaan luettuna irtaimiston siivous ja
desinfiointi, käyttöönottoa edistetään tiedottamisella, kouluttamisella ja laadukkaiden
ohjeiden saatavuuden parantamisella Internetin, oppikirjojen ja muiden julkaisujen
kautta.
Rakennuksen omistajan ja muiden korjaustyön tilaajien toiminnan helpottamiseksi
laaditaan yhteisesti sovittu toimintatapa sille, miten rakennus tutkitaan terveyshaittaepäilytilanteissa. Hyvät menetelmät juurrutetaan käytäntöön siten, että valtion organisaatioiden tutkimukset tilataan aina samalla tavalla ja samansisältöisenä.

Kuntien toimenpiteet
Kunnat ja kuntaliitto osallistuvat eri kosteus- ja homekorjausratkaisujen toimivuutta selvittävään tutkimukseen osoittamalla toteutumassa olevia korjaushankkeitaan tutkimuskohteiksi.
13. Ne valtion toimielimet tai omistamat yritykset, jotka toiminnassaan ovat tekemisissä kosteus- ja
homevaurioiden kanssa ja osallistuvat käynnissä olevaan laaja-alaiseen Rakennetun ympäristön
strategisen huippuosaamisen keskittymään (SHOK), ovat mukana niissä SHOK: n tutkimusohjelmissa, jotka käsittelevät kosteus- ja homevaurioiden ennaltaehkäisemistä ja korjaamista.
(VM/Senaatti-kiinteistöt, STM/TTL, YM/ARA, TEM/VTT)

D. Asuntokauppa ja neuvonta
D 1. Neuvonta
Luotettavan tiedon saatavuuden parantaminen
Home- ja kosteusongelmiin ja muihin sisäilmaongelmiin liittyen on tällä hetkellä saatavissa paljon erilaatuista informaatiota. Homevaurioihin liittyvä informaatio on pääasiassa kuitenkin hyvin yleisellä
tasolla, ja selkeät toimenpideohjeet yleensä puuttuvat. Yksityiskohtaisia hyviä korjausohjeita ei löydy
esimerkiksi Internet- sivustoilta lainkaan, mutta erilaisia "vippaskonsteja" löytyy. Netin kautta apua
etsivä löytääkin siksi yleensä vain virheellisiä ohjeita. Koska Internet -verkko on ihmisten pääasiallinen tiedonhankintakanava, pitää oikeaoppiset toimenpideohjeet ja jopa korjausratkaisut olla saatavissa sen kautta.
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Valtioneuvoston periaatepäätös
14. Kehitetään kosteusvaurioita ennaltaehkäisevää Internet -verkkoviestintää ja muuta viestintää yksityisten rakennusten omistajien kuten omakotiasujien ja taloyhtiöiden asukkaiden tavoittamiseen. (YM)
15. Kehitetään kosteusvaurioita ennaltaehkäisevää viestintää ja koulutusta ammattimaisten kiinteistöjen omistajien, varsinkin kuntien, osaamisen lisäämiseksi. (YM, STM/TTL)
Tuetaan olemassa olevia tai uusia, hyvin toimivia, kansalaisjärjestöjen kosteusvaurioiden ja muiden sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn, toteamiseen ja korjaamiseen tähtääviä neuvonta- ja
tukipalveluja. (STM/RAY, YM)


Yhteistyössä Työterveyslaitoksen ja Kuntaliiton kanssa kohdistetaan koulutusta ja tiedotusta kuntiin ja muihin rakennusten omistajiin kuten taloyhtiöihin. Täten pyritään
levittämään oikeat toimintamallit kaikkien käyttöön.

Järjestöjen toimenpiteet
Ennaltaehkäisevä ja muu neuvonta organisoidaan alan järjestöjen yhteistyönä laatiman Internetportaalin kautta. (esim. Pienrakentamisen kehityskeskus, Hengitysliitto Heli, Allergia- ja astmaliitto,
Sisäilmayhdistys)
16. Edistetään kosteusvaurio- ja muiden sisäilmariskien osalta tehtyjen rakennusten määräaikaistarkastusten yleistymistä. (YM)
Rautakauppojen myyjien neuvonta
Rautakeskon konsultin kanssa on alustavasti suunniteltu yhteistyöhanketta.
D 2. Asuntokauppa
Asuntokaupan turvaaminen
Valtion toimenpiteet
17. Edistetään kuluttajien mahdollisuutta arvioida myynnissä olevaan asuntoon, kiinteistöön tai talopakettiin liittyviä kosteusvaurioriskejä ja varautua niihin sekä selvitetään mahdollisuutta turvata kauppa mahdollisten salaisten virheiden varalta. (TEM, YM, OM)


Talkoiden aikana selvitetään talokauppoihin liittyvien riitojen sovittelumahdollisuuksia, hometalojen korjaamisen saatavien yhteiskunnan avustusten (avustus terveyshaitan poistamiseksi) muuttamista tehokkaammaksi ja mahdollisia yhteiskunnan takausjärjestelmiä tilanteessa, jossa vaurioitunut talo ei riitä uusien lainojen
vakuudeksi. Selvitetään myös miten vakuutusjärjestelmiä voitaisiin kehittää niin, että
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vakuutukset kattaisivat salaiset virheet. (RKL/rakennusmestariraati, Vakuutusyhtiöiden
keskusliitto, Takuusäätiö)
Erilaisten valtion myöntämien avustusten myöntämisperusteiden muutetaan siten, että myöntämisehtona on yhteisillä toimintatavoilla, pätevien henkilöiden tekemät kuntotutkimukset ja muut asianmukaiset selvitykset. Asuntokaupan kuntotarkastuksen yhteisen toimintamallin riskit arvioidaan ja tarkastusmenettelyn rajaukset laaditaan yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaiseksi.

Järjestöjen toimenpiteet
Homeloukkuun joutumista pyritään ennaltaehkäisemään lisäämällä talon ostajien tietämystä ja varovaisuutta. Valistusta jaetaan mm. perustamalla Kosteus- ja hometalkoiden aikana Internet-sivusto
työnimellä "älä osta hometaloa.fi", jossa eri-ikäisten rakennusten riskialttiit ja tarkastusta vaativat
osiot esitellään kansantajuisesti. (ARA, Heli, Aste, Allergia- ja astmaliitto, Suomen Omakotiliitto)
Sisäilmaongelmien selvitystapojen yhdenmukaistaminen koskee myös asuntokauppaan liittyviä kuntotarkastuksia. Kosteusvaurioselvitys, sisäilmaselvitys, riskikartoitus ym. rakennuksesta mahdollista
terveyshaittaa tavalla tai toisella arvioivat selvitykset eriytetään kuntotarkastuksista epäselvyyksien
välttämiseksi kaupantekotilanteessa. Myös tarkastajien ja tutkijoiden osaamisen lisääminen auttaa
vauriotalojen havaitsemisessa ennen kauppatilannetta.

E. Valtion kiinteistöt ja työpaikat ovat esimerkkejä
Senaatti-kiinteistöjen ohella valtion käytössä olevasta kiinteistövarallisuudesta vastaavat puolustusministeriö, Ratahallintokeskus, Destia eli Tieliikelaitos, Rajavartiolaitos, opetusministeriö, Museovirasto, Suomenlinnan hoitokunta, Metsäntutkimuslaitos, Merenkulkulaitos, eduskunta, tasavallan
presidentin kanslia, valtioneuvoston kanslia ja ulkoasiainministeriö. Valtion kiinteistöissä on samanlaisia sisäilmaongelmia kuin muidenkin omistajatahojen kiinteistöissä. Myös rakennuskannan vanheneminen ja alueellisten käyttötarpeiden muuttuminen aiheuttaa ongelmia. Tiettyjen alueiden väestötappiot ja erilaiset hallinnollisten järjestelmien tiivistämiset aiheuttavat kiinteistöjen jäämistä tarpeettomiksi. Uusien omistajien löytäminen näille kiinteistöille voi olla vaikeaa. Kosteus- ja homevauriot saattavatkin joissain tapauksessa olla se viimeinen syy esimerkiksi kiinteistön purkamispäätöksen
taustalla.
Kosteusvaurioiden ennaltaehkäiseminen
Valtioneuvoston periaatteet
18. Laaditaan toimintatavat valtion rakennusten tutkimiselle, korjaamiselle ja ylläpidolle ja testataan
niiden toimivuus. (VM/Senaatti-kiinteistöt)


Senaatti-kiinteistöissä jatketaan tai aloitetaan kehityshankkeita, joilla nykyiset huoltoohjeet ja – järjestelmät arvioidaan kosteusvaurioriski näkökulmasta. Kosteusvaurioalan ammattilaisista ja Senaatti-kiinteistöjen kiinteistöpäälliköistä koostuva ryhmä
tutkii kaikki käytössä olevat ohjeet ja järjestelmät ja ohjeistavat niihin ja muihin käy-
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täntöihin tarvittavat
kiinteistöt)

muutokset

kosteusvaurioiden

ehkäisemiseksi.

(Senaatti-

Keskipitkän aikajänteen peruskorjaustoiminnan suunnittelu
Valtion kiinteistöjen korjausrakentamisessa on siirryttävä riittävästi ennakoivaan korjaamiseen sisäilmaongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Kaikki valtion kiinteistöt pyritään ottamaan säännöllisten
kuntotutkimusten ja ohjeistetun kiinteistöhuollon piiriin. Perusteelliset kuntotutkimukset palvelevat
myös tilannetta, jossa pohditaan kohteena olevasta kiinteistöstä luopumista. Huonokuntoisen kiinteistön purkupäätös on helpompi tehdä kuin hyväkuntoisen.
Sisäilmaongelmien ratkaiseminen
Kosteus- ja hometalkoiden tehtävänä on varmistaa, että talkoiden jälkeen valtion kiinteistöissä sisäilmaongelmiin suhtaudutaan vakavasti ja ne ratkaistaan mahdollisimman nopeasti. Senaattikiinteistöt on vuosina 2007 - 2008 tehnyt laajan selvityksen sisäilmaongelmien ratkaisuprosesseihin
liittyvistä ongelmista yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa (Senaatti-kiinteistöjen laadukas sisäympäristö -kehittämishanke). Hankkeessa on luotu mm. toimintamallit, ohjeet ja työkalut eritasoisten sisäilmaongelmien selvityksestä, korjauksen tiedottamisen hallinnasta ja onnistumisen seurannasta. Hankkeeseen liittyvää koulutusta on myös annettu Senaatti-kiinteistöjen toimijoille vuoden
2009 aikana.
Valtioneuvoston periaatepäätökset
19. Testataan sisäilmaongelmien kartoitukseen ja ratkaisemiseen kehitettyjen toimintatapojen käyttöönottoa Senaatti -kiinteistöissä (VM/ Senaatti-kiinteistöt).
20. Luodaan toimintatapa, jossa valtion työpaikoilla ja valtion kiinteistöissä tarkistetaan työtilat ja
tilojen käyttö- ja huolto-ohjeet määrävuosin sisäilmaryhmässä ja työterveyshuollon ja työsuojeluorganisaation kanssa (VM/Senaatti-kiinteistöt, PLM).
21. Kehitys- ja testausvaiheen jälkeen kohdissa 18,19 ja 20 mainitut toimintatavat otetaan käyttöön
kaikissa valtion kiinteistöissä ja niissä kiinteistöissä, joissa toimii valtion työntekijöitä (Valtio
työnantajana).




Laaditaan Senaatti-kiinteistöille toimintamalli korjausrakentamiseen liittyvien priorisointijärjestelmien ja kuntotutkimusten ohjeistamiseen ja testataan ja arvioidaan järjestelmä vuosina 2011- 2012. Seurannan aikana selvitetään mahdolliset puutteet tai
ongelmat mallin käytössä ja tehdään korjaavat toimenpiteet. Seurantakauden jälkeen
malli otetaan käyttöön myös muissa valtion organisaatioissa (Senaatti-kiinteistöt,
muut valtion kiinteistöomistajat).
Valtion kiinteistöille laaditaan kuntotutkimusohjelmat, joiden suorittamiseen virastojen johto velvoitetaan. Kaikki yli 30-vuotiaat rakennukset tutkitaan em. ohjelman mukaisesti, jotta tulevat peruskorjaustarpeet selviävät ja niihin pystytään varautumaan
kohdekohtaisesti ajoissa.
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Senaatti-kiinteistöt laatii edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi oman erillisen toimintasuunnitelman.
Valtion mallin levittäminen kuntiin
Varsinkin pienemmissä kunnissa on vaikeuksia löytää osaamista sisäilmaongelmien selvittämiseksi.
Myöskään ennakoivaan korjausrakentamiseen ja kosteusvaurioiden ennaltaehkäisyyn ei ole keinoja.
Kuntien tulisikin todennäköisesti perustaa suurempia yksiköitä mm. kiinteistöjen hallintaan ja terveysvalvontaan liittyvissä asioissa, jolloin rakennusterveysosaajia olisi mahdollista palkata yhteisvoimin.
Juridisesti vastuu kiinteistön kunnosta on sen omistajalla ja näin ollen kuntien ja kuntaliitosten omistamista rakennuksista vastuu on kunnilla. Kuntien kiinteistöosaaminen on kuitenkin pääsääntöisesti
niin heikkoa, etteivät ne selviä sisäilmaongelmistaan ilman apua.
Valtiovallan tuleekin Senaatti-kiinteistössä keräämiensä kokemusten pohjalta ohjata kosteus- ja homevaurioiden ja muiden sisäilmaongelmien selvittämisen ja niihin reagoimisen alueellista kehitystä
yhteistyössä Kuntaliiton kanssa. Kuntaliitolla on paljon asiaan liittyvää osaamista ja valmiita toimintatapoja laadittuna tai työn alla.
Kuntien omistamien koulujen, päiväkotien, terveydenhoitolaitosten ja muiden kiinteistöjen sisäilmaongelmaisten rakennusten korjausten priorisointi on erittäin tärkeää kansanterveyden kannalta. Mitä
nuorempana lapset altistuvat sisäilman epäpuhtauksille, sitä kalliimmaksi heidän terveydenhoitonsa
tulee tulevaisuuden yhteiskunnalle. Tällä perusteella yksi priorisointijärjestys olisi 1. päiväkoti, 2. alaaste, 3. yläaste, 4. muut koulut.
Toisaalta esimerkiksi laitoshoidossa olevat ihmiset altistuvat sisäilman epäpuhtauksille koko vuorokauden ja jokaisena päivänä. Myös rakennuksissa esiintyvän oireilun aste voisi toimia priorisointiperusteena. 1. homeastmat, 2. infektiokierteet, 3. ärsytys- ja yleisoireet.
Priorisointi on vaikeaa ja siihen tarvitaan moniammatillista osaamista esim. sisäilmaryhmää ja varsinkin osaava lääkäri ja rakennusterveysasiantuntija.

F. Valtion tukijärjestelmät
Valtioneuvoston periaatepäätökset
22. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) rahoitusmuotoja kehitetään siten, että niillä
kannustetaan poistamaan rakennusten kosteusriskit ja –vauriot (YM/ARA).
23. Valtion eri avustusjärjestelmien rahoitusehtoja kehitetään siten, että ne ohjaavat rakennusten
järjestelmälliseen kunto- ja kosteusvauriokartoitukseen ja korjausten yhteiskunnan kannalta järkevään priorisointiin (VM, OPM, STM, muut ministeriöt).
24. Tuetaan olemassa olevia tai uusia, hyvin toimivia, kansalaisjärjestöjen kosteusvaurioiden ja muiden sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn, toteamiseen ja korjaamiseen tähtääviä neuvonta- ja tukipalveluja (STM/RAY, YM).
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Valtion eri ministeriöt ja muut toimijat tukevat monenlaista uudis- ja korjausrakentamista mm.
suhdanne- ja aluepoliittisista syistä. Valtion myöntämää tukea saattaa kohdentua rakennuksiin,
joiden sisäilmaongelmat eivät poistukaan korjausten myötä.


Valtion toimielimet ohjeistetaan siten, että korjausrakentamiseen myönnettävän tuen
ehtona on pätevän ja riippumattoman ulkopuolisen asiantuntijan tekemä analyysi korjauskohteisiin tehtyjen vaurioselvitysten riittävyydestä ja korjaussuunnitelmien toimivuudesta. Tarkastuksen näkökulmana tulee olla mahdollisen rakennusterveyshaitan
poistuminen korjausten seurauksena.

G. Viestintä
Ohjelmalle on laadittu erillinen viestintäsuunnitelma (SEK Public Oy). Suuri osa ohjelman hankkeista
liittyy koulukseen ja viestintään. Vaikka toimijatahot ovat erillisiä valtionhallinnon toimintayksiköitä
ja muita toimijoita, pitää ohjelmaan liittyvissä hankkeissa noudattaa yhteistä viestintäsuunnitelmaa
ja Kosteus- ja hometalkoissa tehtyjä linjauksia. Mm. Kosteus- ja hometalkoiden logo ja yhteystiedot
tulee näkyä kaikessa viestinnässä sateenvarjona. Hankekokonaisuuden esittelystä tulee erillinen ohje
toimijoiden käyttöön, samoin viestinnän reunaehdoista ja aikataulutuksesta. Viestinnästä vastaa viime kädessä ohjelmapäällikkö, mutta käytännön kysymyksissä viestinnästä vastaa YM:n viestintäpäällikkö Jussi Salmi.

4. Toimenpideohjelman organisointi
Käytännössä toimenpideohjelma organisoituu seitsemään toiminta-alueeseen:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Uudis- ja korjausrakentaminen
Kosteus- ja homevauriokorjaaminen
Koulutus, pätevöityminen ja tutkimus
Asuntokauppa ja neuvonta
Valtion kiinteistöt
Valtion tukijärjestelmät
Viestintä

Näiden alle muodostuu erillisiä hankkeita tai hankekokonaisuuksia, joista käynnissä/suunnitteilla
ovat tällä hetkellä:
1. Tekijöiden koulutuksen ja pätevöitymisen kehittäminen
 Koordinaattorina FT Helmi Kokotti
2. Tilaajan osaamisen kehittäminen, mm. kunnat ja taloyhtiöt
 Koordinaattorina TTL ja Kuntaliitto (Kari Reijula ja Jorma Ruokojoki?)
3. Terveyshaitan analysointiin liittyvä tutkimusohjelma
 Koordinaattorina Risto Aurola
4. Muut tutkimukset ja kehityshankkeet (mm. Homevaurioiden korjausprosessin seurantatutkimus, Betonirakenteiden kuntotutkimusohje, Eri aikakausien pientalojen homevauriot)
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 Koordinaattorina Juhani Pirinen
5. Valtion kiinteistöt
 Koordinaattorina Jukka Riikonen, Senaatti-kiinteistöt
6. Asuntokaupan turvan kehittäminen ja homealtistuneiden auttaminen
 Koordinaattorina Juhani Pirinen
7. Viestintä
 Koordinaattorina Jussi Salmi, YM
Kukin koordinaattori tekee tarkennetun 2-5-vuotissuunnitelman tämän toimenpideohjelman tavoitteiden pohjalta ja esittää tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat taloudelliset panostukset. Suunnitelmien pohjalta tätä toimenpideohjelmaa tarkennetaan ja resurssien jakautumisesta päätetään tarkemmin.
Muut toimenpideohjelman toimet jäävät toistaiseksi ohjelmapäällikön vastuulle ja teetetään pääasiallisesti konsulttityönä.
Koska kyseessä on Valtakunnalliset kosteus- ja hometalkoot, kaikki talkooväen hyvät kehitysehdotukset eivät ole ohjelmaa laadittaessa tiedossa. Siksi toimenpideohjelmaa päivitetään jatkuvasti. Toimenpideohjelma arvioidaan ensimmäisen kerran vuoden 2011 lopussa, jonka jälkeen sitä suunnataan tarpeen tullen uudestaan.
Toimenpideohjelman hallintomenettelyt
Ohjausryhmä ja hankekoordinaattorit
Toimenpideohjelman ohjausryhmän roolina on ohjata ohjelmapäällikköä ja hankekoordinaattoreita
hakemaan toiminnoille oikea suunta ja auttaa ohjelman verkostoitumisessa eri alojen toimijoihin ja
valtionhallinnon tahoihin.
Hankekoordinaattorit kuuluvat ohjausryhmään, joten tiedonkulku on sujuvaa ja kommunikointi
helppoa. Ohjelmapäällikkö kuitenkin käytännössä ohjaa kaikkia hankekoordinaattoreita ja kaikki tieto
organisaatiossa kulkee myös hänen kauttaan, koska muut toimijat ovat enemmän tai vähemmän osaaikaisia ja/tai vapaaehtoisia ja toimivat oman toimensa ohessa. Näin turvataan organisaatiossa liikkuvan tiedon hallinta. Toimintaohjelmalle palkattu suunnittelija Karoliina Viitamäki (1.6.2010 alkaen)
toimii ohjausryhmän sihteerinä ja huolehtii paitsi ohjausryhmän asiakirjoista myös eri hankekokonaisuuksien virallisten asiakirjojen säilönnästä ja varmistuksista.
Hankekoordinaattorit valmistelevat (tarvittaessa yhteistyössä ohjelmapäällikön kanssa) oman sektorinsa hankekokonaisuudet ja esittelevät ne ensin ohjelmapäällikölle. Hankekokonaisuudet viedään
sen jälkeen ohjausryhmän arvioitaviksi.
Hankekokonaisuuden sisälle jäävät varsinaiset hankkeet koordinaattorit valmistelevat omien organisaatioidensa kanssa pääasiassa itsenäisesti. Ohjelmapäälliköllä on kuitenkin tarvittaessa oikeus ohjata valmistelutyötä.
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Kaavio 1. Toimenpideohjelman ohjauksen organisoinnin periaate.

Hallinnolliset päätökset
Hankekoordinaattorit esittelevät hankekokonaisuuteensa liittyvät osahankkeet ohjelmapäällikölle,
joka arvioi niiden taloudellisen toteuttamiskelpoisuuden yhdessä hankekoordinaattorin kanssa. Tämän jälkeen ympäristöministeriön ylijohtaja Helena Säteri tekee lopulliset päätökset hankkeiden
käynnistämisestä ohjelmapäällikön esityksestä.
Kaavio 2. Hallinnollisten päätösten kulku.
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5. Toimenpideohjelman seuranta ja arviointi
Toimenpideohjelman toteutumista käytännön tasolla valvoo ylijohtaja Säteri, jolle ohjelmapäällikkö
raportoi tarpeen mukaan, vähintään kaksi kertaa vuodessa. Toimenpideohjelman ohjausryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa tehtävänään tarkistaa toimenpideohjelman suuntaa, arvioida eri hankekokonaisuuksia ja tukea ohjelmapäällikköä verkostoitumisessa sekä muissa käytännön
toimissa.
5.1 Aikataulu
Toimenpideohjelmassa on paljon työtä ja periaatteessa viisi vuotta aikaa. Toimenpideohjelman järkevä suhteuttaminen olemassa oleviin resursseihin tarkoittaa käytännössä sitä, että toimenpiteet pitää jaksottaa. Välittömästi aloitettavia toiminta-alueita ovat ohjelman osa 1 (tekijöiden osaamisen ja
pätevöitymisen kehittäminen), osa 9 (koko hankeen viestinnän osalta) ja osa 5 (Valtion kiinteistöjen
korjaustoiminta). Muiden toiminta-alueiden osalta käynnistetään suunnittelu, joka tähtää siihen, että
niihin liittyviä hankkeita voidaan aloittaa vuoden 2011 alkupuolella.
Taulukko 1. Toimenpideohjelman alustava aikataulu.
T&K ja viestintähankkeiden alustava aikataulu

2010 2011

2012

2013

1. Tekijöiden koulutus ja pätevöityminen
 Koordinaattorina FT Helmi Kokotti
2. Tilaajan osaamisen kehittäminen
 Koordinaattorina Kari Reijula ja Jorma Ruokojoki 
3. Terveyshaitan analysointiin liittyvä tutkimusohjelma
 Koordinaattorina Risto Aurola
 Muut tutkimukset 
 Koordinaattorina Juhani Pirinen
5. Valtion kiinteistöt
 Koordinaattorina Jukka Riikonen 
6. Asuntokaupan turvan kehittäminen ja homealt.
 Koordinaattorina Juhani Pirinen
7. Viestintä
 Koordinaattorina Jussi Salmi
Taulukkoa täydennetään sen mukaan, kun hankekokonaisuuksia käynnistyy.
5.2 Toimenpideohjelman arviointi
Toimenpideohjelman arviointia varten teetetään ulkopuolisella arvioijalla suunnitelma vuoden 2010
syksyllä. Arviointia hyödynnetään ohjelman jatkokehittämisessä.

2014
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Yhteenveto
Kun rakennuksessa ilmenee kosteus- ja homevaurioita, eikä esim. työnantaja tai rakennuksen omistaja ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin, viranomaiset voivat puuttua tilanteeseen. Työsuojeluviranomainen voi toimia, kun työnantaja ei ole huolehtinut sille säädetyistä velvoitteistaan. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi toimia, kun rakennuksen omistaja tai haltija on laiminlyönyt sen
kunnossapidon tai rakennuksesta on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle. Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi toimia, kun asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyy esim. mikrobeja tai kosteutta
siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle.
Maamme terveydensuojelulainsäädäntö on mahdollistanut viranomaisohjeiden antamisen ongelmia
kentällä ratkoville terveysvalvontaviranomaisille. Nämä ohjeet ovat laajassa käytössä myös rakennuksia tutkivilla yrityksillä. Viimeisin, uudistettu STM:n Asumisterveysohje ilmestyi vuonna 2003, ja
sen tueksi laadittu Asumisterveysopas on uudistettu vuonna 2009.
Rakennusvalvontaviranomaisen mahdollisuudet toimia kosteus- ja homevaurioissa ovat vähäisimmät, koska sen toiminta painottuu rakennustekniseen valvontaan, ja kuten hallituksen esityksessä
101/1998 todetaan, ensisijaisesti terveellisyyttä koskeva valvonta kuuluisi terveydensuojelulain mukaisesti kunnan terveysviranomaiselle. Eri viranomaisten toimivaltuudet ja käytettävissä olevat keinot ovat samankaltaisia, mutta kehotusten/määräysten/päätösten ym. kohde voi erota. Uhkasakkolain mukaan uhkasakko voidaan kohdistaa vain sellaiseen asianosaiseen, jolla on oikeudellinen ja tosiasiallinen mahdollisuus noudattaa päävelvoitetta.
Vastuu asunto-osakeyhtiömuotoisen rakennuksen rakenteista on yhtiöllä. Poikkeuksena on asukkaan
itsensä rakenteisiin tekemät muutokset, kuten esimerkiksi vedeneristeiden vaihtaminen, mikäli yhtiö
ei ole ottanut niitä vastuulleen. Näistä vastuu on kyseiseen muutokseen ryhtyneellä. Uusikaan asunto-osakeyhtiölaki ei velvoita yhtiötä valvomaan korjauksia, vaan ainoastaan antaa siihen oikeuden.
Hankalimmat asunto- tai kiinteistökaupoissa esiintyvät riitatilanteet liittyvät Maakaaressa mainitun
salaisen virheen määrittelyyn ja siihen liittyviin vastuihin. Periaatteessa myyjä on 5 vuotta vastuussa
salaisesta virheestä.
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Liite 1
Valtioneuvoston periaatepäätös toimenpiteistä rakennusten kosteusvaurioiden ja niiden aiheuttamien terveyshaittojen vähentämiseksi
Tausta
Kosteus- ja homevaurioista johtuvat rakennusten sisäilmaongelmat aiheuttavat merkittäviä terveydellisiä haittoja ja suuria kansantaloudellisia kustannuksia. Ongelma koskee kaikkia rakennustyyppejä
ja suurta osaa rakennuskantaa. Rakentamisen painopiste siirtyy korjausrakentamiseen, jolloin tarvitaan uudenlaista osaamista etenkin kosteusvaurioiden ja muiden sisäilmaongelmien korjaamisen
osalta. Myös lisääntyvät energiatehokkuusvaatimukset tuovat uusia haasteita koko rakentamisen
kentälle.
Pääministeri Matti Vanhasen II hallitus teki hallitusohjelmansa asuntopoliittisten tavoitteiden mukaisesti periaatepäätöksen korjausrakentamisesta 18.9.2008. Periaatepäätöksen toteuttamiseksi ympäristöministeriö laati Korjausrakentamisen strategian toimeenpanosuunnitelman 2009-2017, jossa yhtenä hankekokonaisuutena on kosteus- ja homevaurioiden ehkäisy ja korjaaminen.
Tämän hankekokonaisuuden suorittamiseksi Valtioneuvosto päätti 24.2.2009 pidetyssä politiikkariihessään käynnistää viisivuotisen Kosteus- ja hometalkoot -toimenpideohjelman vuosille 2009-2013.
Ohjelmassa jatketaan myös Terveydenedistämisen II politiikkaohjelman 2007 sisäilmaongelmia koskevia toimenpiteitä.
Tavoitteet
Valtioneuvoston periaatepäätöksen 18.9.2008 mukaisesti edistetään rakennuskannan terveellisyyttä
ja turvallisuutta luomalla yhtenäiset menettelytavat rakennusten kosteus- ja homevaurioiden sekä
rakenteellisen turvallisuuden puutteiden todentamiseen ja korjaustarpeen arvioimiseen.
Hallituksen politiikkariihen 24.2.2009 kannanoton mukaisesti Kosteus- ja hometalkoot toimenpideohjelman tavoitteena on kosteus- ja homeongelmien aiheuttamien terveyshaittojen ja
kansantaloudellisten menetysten järjestelmällinen vähentäminen sekä uusien kosteusvaurioiden
syntymisen torjuminen uudis- ja korjausrakentamisessa.
Tähän periaatepäätökseen liittyy laajempi rakennus-, tutkimus- ja koulutusalojen sekä kuntien ja eri
valtionhallinnon alojen kanssa yhteistyönä laadittava Kosteus- ja hometalkoot – toimenpideohjelma.
Ohjelman onnistumisen kannalta on laaja yhteistyö ja eri osapuolien sitoutuminen tavoitteisiin elintärkeää. Ohjelman aikana lisätään kosteus- ja homevaurioihin liittyvää tutkimustietoa, täydennetään
vaurioiden ehkäisemiseen, tutkimiseen ja korjaamiseen liittyvää ohjeistoa ja juurrutetaan suomalaiseen kiinteistöosaamiseen vaurioita vähentävät toimintamallit.
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Valtiovallan toimenpiteet
A. Uudis- ja korjausrakentaminen
1. Tarkistetaan voimassa ja valmisteilla olevien rakentamismääräysten ja rakennusalan ohjeistojen toimivuus ja vaikuttavuus kosteusvaurioiden ja muiden sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyn näkökulmasta. (YM)
2. Energiatehokkuusvaatimusten kasvaessa panostetaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen,
jolla varmistetaan, että uudet rakenneratkaisut toimivat kosteusfysikaalisesti oikein ja ennaltaehkäisevät haitallisten mikrobikasvustojen syntyä ja muita sisäilmaongelmia. (YM,
TEM/Tekes, STM)
3. Sisäilman laadun kannalta merkittävien korjaushankkeiden yhteydessä tehdään korjaussuunnittelun lähtötiedoiksi tarvittavat rakenteiden kosteus- ja homevauriotutkimukset ja
järjestelmien kuntotutkimukset. Rakentamista ohjaaviin säännöstöihin tehdään tarvittavat
muutokset. (YM)
B. Kosteus- ja homevauriokorjaaminen
4. Yhtenäistetään kaupallisten toimijoiden menettelyprosessit erilaisten rakennusten kosteusja homevaurioiden ja muiden sisäilmaongelmien todentamiseen ja korjaustarpeen arvioimiseen ja tuetaan niiden käyttöönottoa. (YM, STM/TTL)
5. Edistetään ja yhtenäistetään toimivien kosteus- ja homevauriokorjausmenetelmien ja prosessien käyttöönottoa. (YM, STM/TTL)
6. Opetusministeriön ja kuntien yhteistyönä laaditaan vuoden 2011 loppuun mennessä vuosille 2012-2020 ajoitettu suunnitelma siitä, miten edetään terveyshaittoja aiheuttavien kosteusvaurioiden poistamiseksi koulurakennuksista. (OPM)
7. STM:n ja kuntien yhteistyönä laaditaan vastaava suunnitelma päiväkoti- ja hoitoalan rakennusten osalta. (STM)
C. Koulutus, pätevöityminen ja tutkimus
8. Parannetaan kosteus- ja homevaurioselvitysten laatua laatimalla kosteus- ja homevaurioita
ja muita sisäilmaongelmia tutkivien henkilöiden pätevyysvaatimukset (YM, STM) sekä
suunnittelemalla ja toteuttamalla pätevyysvaatimusten mukaiset lisäkoulutuskokonaisuudet. (korkeakoulut)
9. Parannetaan kosteus- ja homevauriokorjausten laatua laatimalla kosteus- ja homevauriokorjaussuunnittelijoiden, -korjaustöiden valvojien ja -työmaiden vastaavien työnjohtajien pätevyysvaatimukset (YM), kosteus- ja homevauriokorjaajien osaamisvaatimukset
(OPM/OPH) ja suunnittelemalla ja toteuttamalla pätevyysvaatimusten mukaiset lisäkoulutuskokonaisuudet (korkeakoulut, OPM/OPH)
10. Lisätään hyvään sisäilmastoon ja terveisiin, pitkäikäisiin rakenteisiin liittyvää osaamista kaikessa rakennusalan koulutuksessa mukaan lukien opettajien ja rakennustarkastajien täydennyskoulutus. (OPM/OPH, korkeakoulut)
11. Vahvistetaan hyvään sisäilmastoon ja terveisiin, pitkäikäisiin rakenteisiin liittyvää osaamista
kaikessa kiinteistöjen hoitoon ja isännöintiin liittyvässä koulutuksessa. (OPM/OPH)
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12. Perustetaan johtavien rakennusterveyteen erikoistuneiden tutkimuslaitosten yhteinen,
kansainvälistä yhteistyötä tekevä, tutkimusohjelma kehittämään mikrobien toksisuuden arviointimenetelmiä, muita menetelmiä haitallisten mikrobien ja niiden aineenvaihduntatuotteiden havaitsemiseksi, kehittämään tunnistusmenetelmiä sisäilman mikrobeille altistuneille ja siitä sairastuneille, arvioimaan eri kosteusvauriokorjausmenetelmien toimivuutta
ja laatimaan näiden pohjalta viranomaisohjeistusta. Tuetaan ko. tutkimusohjelman
tuottaman tiedon tuotekehittämistä käytännölliseksi, luotettavaksi menetelmäksi terveyshaitan toteamiseksi. (STM /THL /TTL, korkeakoulut, OPM/Suomen Akatemia, TEM/Tekes)
13. Ne valtion toimielimet tai omistamat yritykset, jotka toiminnassaan ovat tekemisissä kosteus- ja homevaurioiden kanssa ja osallistuvat käynnissä olevaan laaja-alaiseen Rakennetun
ympäristön strategisen huippuosaamisen keskittymään (SHOK), ovat mukana niissä SHOK:n
tutkimusohjelmissa, jotka käsittelevät kosteus- ja homevaurioiden ennaltaehkäisemistä ja
korjaamista. (VM/Senaatti-kiinteistöt, STM/TTL, YM/ARA, TEM/VTT)
D. Asuntokauppa ja neuvonta
14. Kehitetään kosteusvaurioita ennaltaehkäisevää Internet –verkkoviestintää ja muuta viestintää yksityisten rakennusten omistajien kuten omakotiasujien ja taloyhtiöiden asukkaiden
tavoittamiseen. (YM)
15. Kehitetään kosteusvaurioita ennaltaehkäisevää viestintää ja koulutusta ammattimaisten
kiinteistöjen omistajien, varsinkin kuntien, osaamisen lisäämiseksi. (YM)
16. Edistetään kosteusvaurio- ja muiden sisäilmariskien osalta tehtyjen rakennusten määräaikaistarkastusten yleistymistä. (YM)
17. Edistetään kuluttajien mahdollisuutta arvioida myynnissä olevaan asuntoon, kiinteistöön tai
talopakettiin liittyviä kosteusvaurioriskejä ja varautua niihin sekä selvitetään mahdollisuuksia turvata kauppa mahdollisten salaisten virheiden varalta. (TEM, YM, OM)
E. Valtion kiinteistöt ja työpaikat ovat esimerkkejä
18. Laaditaan toimintatavat valtion rakennusten tutkimiselle, korjaamiselle ja ylläpidolle ja testataan niiden toimivuus. (VM/ Senaatti-kiinteistöt)
19. Testataan sisäilmaongelmien kartoitukseen ja ratkaisemiseen kehitettyjen toimintatapojen
käyttöönottoa Senaatti-kiinteistöjen kiinteistöissä. (VM/ Senaatti-kiinteistöt)
20. Luodaan toimintatapa, jossa valtion työpaikoilla ja valtion kiinteistöissä tarkistetaan työtilat
ja tilojen käyttö- ja huolto-ohjeet määrävuosin sisäilmaryhmässä ja työterveyshuollon ja
työsuojeluorganisaation kanssa. (VM/Senaatti-kiinteistöt, PLM)
21. Kehitys- ja testausvaiheen jälkeen kohdissa 18,19 ja 20 mainitut toimintatavat otetaan
käyttöön kaikissa valtion kiinteistöissä ja niissä kiinteistöissä, joissa toimii valtion työntekijöitä. (Valtio työnantajana)
F. Valtion tukijärjestelmät
22. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) rahoitusmuotoja kehitetään siten, että
niillä kannustetaan poistamaan rakennusten kosteusriskit ja –vauriot. (YM/ARA)
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23. Valtion eri avustusjärjestelmien rahoitusehtoja kehitetään siten, että ne ohjaavat rakennusten järjestelmälliseen kunto- ja kosteusvauriokartoitukseen ja korjausten yhteiskunnan
kannalta järkevään priorisointiin. (VM, OPM, STM, muut ministeriöt)
24. Tuetaan olemassa olevia tai uusia, hyvin toimivia, kansalaisjärjestöjen kosteusvaurioiden ja
muiden sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn, toteamiseen ja korjaamiseen tähtääviä neuvonta- ja tukipalveluja. (STM/RAY, YM)
Toteutus ja seuranta
Edellä esitetyt toimenpiteet toteutetaan soveltuvin osin virkatyönä. Osa toimista teetetään konsulttityönä niiden erityislaatuisuuden takia. Toimenpideohjelmaan liittyy tutkimus- ja tuotekehityshankkeita, joita rahoitetaan ko. hankkeisiin parhaiten soveltuvalla tavalla. Toimenpideohjelman ja periaatepäätöksen toteuttamisen koordinointi tehdään ympäristöministeriön toimesta. Tähän tehtävään
on varattu 3,43 miljoonaa euroa valtion budjetissa vuosille 2009-2013.
Toimenpideohjelman toteutumisesta raportoidaan Valtioneuvostolle kerran vuodessa.
Vaikutukset
Vaikutukset rakennusten kuntoon
Edellä esitetyillä valtiovallan toimenpiteillä sekä Kosteus- ja hometalkoiden toimenpideohjelman
mukaisilla, sidosryhmien kanssa yhteistyössä tehtävillä toimilla vähennetään vanhenevasta kiinteistökannasta aiheutuvien sisäilmaongelmien määrää merkittävästi. Toimenpiteet vähentävät myös
epäonnistuvien korjausten aiheuttamia ylimääräisiä kustannuksia.
Kosteus- ja homevauriot voidaan ja pitää korjata muun peruskorjaamisen yhteydessä, jolloin niiden
kustannusvaikutukset ovat vähäisempiä. Pääosa ongelmarakennuksista on peruskorjausiässä ja useat
niistä ovat vaurioituneet siksi, että niiden kosteudelta suojaavat osat ovat tulleet elinkaarensa päähän.
Vaikutukset kansanterveyteen
Toimenpideohjelman toteuttaminen vähentää kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia terveyshaittoja merkittävästi, suorassa suhteessa kosteus- ja homeongelmien vähenemisen kanssa.
Vaikutukset kansantalouteen
Suoria kuluja ovat toimenpideohjelman kustannukset 3,43 miljoonaa euroa vuosille 2009-2013.
Koulutuksen lisääminen aiheuttaa kuluja Opetushallitukselle, joka joutuu käynnistämään uutta koulutusta ja tarkistamaan nykyisten koulutusten sisältöjä. Myös korkeakoulut joutuvat uudelleen organisoimaan perustutkintojensa koulutusta ja järjestämään koulutusta mm. rakennusalan opettajille ja
rakennusten kuntotutkijoille.
Senaatti-kiinteistölle aiheutuu kuluja omien toimijoidensa koulutuksesta ja tarvittavista kuntotutkimuksista. Opetusministeriölle (6) ja sosiaali- ja terveysministeriölle (7) aiheutuu kuluja pitkän tähtäimen suunnitelman laatimisesta. Mikrobien toksisuuden mittausmenetelmien tutkimisesta ja muista mikrobien tutkimusmenetelmien kehittämisestä syntyy kuluja.
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Kaiken kaikkiaan toimenpideohjelman aiheuttamat kulut ovat kuitenkin vuositasolla korkeintaan 2-3
miljoonaa ja koko toimenpideohjelman aikana alle 15 miljoonaa euroa.
Kosteus- ja homeongelmien väheneminen vähentää samassa suhteessa niiden sosiaali- ja terveyssektorille aiheuttamia kustannuksia. Näiden ongelmien sosiaali- ja terveyssektorille aiheuttamat suorat
vuosittaiset kulut ovat arvioiden mukaan yli 200 miljoonaa euroa. Huonon sisäilmaston aiheuttamiksi
kustannuksiksi koko yhteiskunnassa on arvioitu n. 3 miljardia euroa vuodessa.
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Liite 2

Säädösympäristö

Rakennusten sisäilman terveellisyyttä ja rakennuksissa oleskelevien ihmisten terveydestä huolehtimista ohjataan usealla eri lailla ja muulla säädöksellä.
Työturvallisuuslaki
Työturvallisuuslaki (738/2002) on työsuojelun peruslaki, jonka tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi, sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden
fyysisen ja henkisen terveyden haittoja.
Työturvallisuuslain soveltamisalaa on myös laajennettu perinteisen työsopimussuhteen ulkopuolelle.
Lakia sovelletaan myös esimerkiksi oppilaan ja opiskelijan työhön koulutuksen yhteydessä.
Työterveyshuoltolaki
Työterveyshuoltolaissa (1383/2001) säädetään työnantajan velvollisuudesta järjestää työterveyshuolto sekä työterveyshuollon sisällöstä ja toteuttamisesta. Lain tarkoituksena on työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistoimin edistää mm. työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien
ehkäisyä ja työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta.
Laissa säädetään työterveyshuollon sisällöstä. Työterveyshuoltoon kuuluu hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti mm. työn ja työolosuhteiden terveellisyyden ja turvallisuuden selvittäminen ja
arviointi toistuvin työpaikkakäynnein ja muita työterveyshuollon menetelmiä käyttäen ottaen huomioon työpaikan altisteet, työn kuormittavuus, työjärjestelyt sekä tapaturma- ja väkivaltavaara.
Valvontaa koskeva lainsäädäntö
Laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006) säädetään menettelystä työsuojeluviranomaisen valvoessa työsuojelua koskevien säännösten noudattamista. Työsuojeluviranomaisella tarkoitetaan valvontalaissa pääasiassa sosiaali- ja terveysministeriön alaisena
piiriviranomaisena toimivaa työsuojelupiirin työsuojelutoimistoa. Valvontalain mukaan tarkastajalla
on oikeus mm. päästä työpaikalle, saada nähtäväkseen asiakirjoja, saada työnantajalta selostus työhön, työympäristöön tai työyhteisön tilaan liittyvistä työntekijöiden turvallisuuteen ja terveellisyyteen vaikuttavista työnantajan tekemistä selvityksistä sekä mm. työpaikan rakenteisiin liittyvistä
olennaisista suunnitelmista sekä tehdä työpaikalla työhygieenisiä mittauksia.
Terveydensuojelulaki
Terveydensuojelulain (763/1994) tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja
edistäminen sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä,
jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Terveyshaitalla tarkoitetaan laissa ihmisessä todettavaa sairautta, muuta terveydenhäiriötä tai sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä.
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Lain mukaan asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu
asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa. Asunnossa ja muussa oleskelutilassa ei saa olla
eläimiä eikä mikrobeja siinä määrin, että niistä aiheutuu terveyshaittaa. Milloin asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyy esim. mikrobeja tai kosteutta siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa
asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, kunnan terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa sen,
jonka menettely tai toimenpide on syynä tällaiseen epäkohtaan, ryhtymään toimenpiteisiin terveyshaitan poistamiseksi tai rajoittamiseksi.
Maankäyttö- ja -rakennuslaki
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaan rakentamisen ohjauksen tavoitteena on edistää
mm. hyvän ja käyttäjien tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön aikaansaamista. Samoin tavoitteena on edistää rakennetun ympäristön ja rakennuskannan suunnitelmallista ja jatkuvaa hoitoa ja kunnossapitoa. Rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä huolehtii
kunnan määräämä lautakunta tai muu monijäseninen toimielin. Rakentamisen neuvontaa ja valvontaa varten kunnassa tulee olla rakennustarkastaja.
Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä kyseisessä laissa tai sen nojalla
säädetään ja määrätään. Rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisen rakennustyön aloittamisesta ja päättyy loppukatselmukseen.
Laissa säädetään rakennuksen kunnossapidon valvonnasta. Rakennus ympäristöineen on pidettävä
sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden
vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.
Rakentamisesta, sen suunnittelusta sekä muun muassa rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeesta annetaan lisäksi tarkempia säännöksiä Suomen rakentamismääräyskokoelmassa.
Asunnon tai kiinteistön ostajaa ja asuntoyhtiön osakkeen omistajaa on turvattu mm. seuraavilla lainkohdilla.
Asuntokauppalaki
Lain mukaan uudessa asunnossa on virhe, jos sen ominaisuuksista aiheutuu tai voidaan perustellusti
olettaa aiheutuvan haittaa terveydelle. Myyjän on järjestettävä vuositarkastus, jossa todetaan asunnoissa ja kiinteistön muissa osissa ilmenneet virheet.
Käytetyssä asunnossa on virhe, jos se ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun, se ei vastaa niitä
tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut asunnosta ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen
kauppaan, myyjä on ennen kaupantekoa jättänyt antamatta ostajalle tiedon sellaisesta asuntoa koskevasta erityisestä seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi
olettaa saavansa tiedon ottaen huomioon hänen mahdollisuutensa havaita kyseinen seikka asunnon
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tarkastuksessa, myyjän tietoisuus ostajan asettamista erityisvaatimuksista sekä muut seikat, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan, tai se on varustukseltaan, kunnoltaan tai muilta
ominaisuuksiltaan merkittävästi huonompi kuin ostajalla on ollut perusteltua aihetta edellyttää ottaen huomioon asunnon hinta, sen ikä, alueella tavanomainen varustetaso, kohtuullista asumistasoa
koskevat yleiset vaatimukset sekä muut seikat. Jollei ostaja ilmoita virheestä ja siihen perustuvista
vaatimuksistaan myyjälle kahden vuoden kuluessa siitä, kun asunnon hallinta on luovutettu hänelle,
hän menettää oikeutensa vedota siihen.
Maakaari 12.4.1995/540
Maakaaren mukaan kiinteistössä on laatuvirhe, jos myyjä on ennen kaupan tekemistä antanut ostajalle virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon kiinteistön pinta-alasta, rakennusten kunnosta tai rakenteista taikka muusta kiinteistön laatua koskevasta ominaisuudesta ja annetun tiedon voidaan olettaa
vaikuttaneen kauppaan.
Kiinteistössä on laatuvirhe myös, jos kiinteistö salaisen virheen vuoksi poikkeaa laadultaan merkittävästi siitä, mitä myydyn kaltaiselta kiinteistöltä voidaan kauppahinta ja muut olosuhteet huomioon
ottaen perustellusti edellyttää. Jollei ostaja ilmoita laatuvirheestä taikka sopimusrikkomuksesta myyjälle viiden vuoden kuluessa siitä, kun kiinteistön hallinta on luovutettu, hän menettää oikeutensa
vedota siihen.
Asunto-osakeyhtiölaki (tullut voimaan 1.7.2010)
Uuden lain mukaan yhtiön on pidettävä kunnossa osakehuoneistojen rakenteet ja eristeet ja korjattava ne osakehuoneistojen sisäosat, jotka vahingoittuvat rakenteen tai yhtiön kunnossapitovastuulle
kuuluvan rakennuksen muun osan vian tai sen korjaamisen vuoksi. Yhtiö vastaa myös sellaisesta
osakkeenomistajan tekemästä tai teettämästä asennuksesta, joka rinnastuu yhtiön toteuttamaan tai
vastuulleen hyväksymään toimenpiteeseen ja jonka toteuttamista yhtiö on voinut valvoa.
Osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat ja osakkeenomistajan on ilmoitettava kunnossapito- tai muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle, jos
se voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai
huoneiston osaan taikka yhtiön tai toisen osakkeenomistajan osakehuoneiston käyttämiseen. Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä kustannuksellaan muutoksia osakehuoneistossa, mutta huolehdittava siitä, että muutostyö suoritetaan hyvän rakennustavan mukaisesti.
Yhtiöllä on oikeus valvoa, että osakkeenomistajan kunnossapitotyö tai muutostyö suoritetaan rakennusta ja kiinteistöä vahingoittamatta, hyvän rakennustavan mukaisesti sekä noudattaen yhtiön tai
toisen osakkeenomistajan asettamia ehtoja.
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1. JOHDANTO
Kosteus- ja hometalkoot -toimenpideohjelman lähtökohtana oli pääministeri Matti Vanhasen II
hallituksen vuonna 2008 tekemä asuntopoliittisten tavoitteiden mukainen periaatepäätös korjausrakentamisesta. Periaatepäätöksen toteuttamiseksi ympäristöministeriö laati Korjausrakentamisen strategian toimeenpanosuunnitelman 2009 -2017, jossa yhtenä hankekokonaisuutena on
kosteus- ja homevaurioiden ehkäisy ja korjaaminen. Tämän hankekokonaisuuden suorittamiseksi
Valtioneuvosto päätti käynnistää viisivuotisen Kosteus- ja hometalkoot - toimenpideohjelman
vuosille 2009 -2013. Ohjelmaa on jatkettu lisärahoituksella aina vuoden 2015 loppuun saakka.
Eduskunnan tarkastusvaliokunnan teettämän selvityksen mukaan merkittävien kosteus- ja homevaurioiden kertaluonteiset korjauskustannukset ovat 1,4 miljardia euroa. Tämä on noin 0,4
prosenttia rakennuskannan kokonaisarvosta ja noin kuusi prosenttia vuosittaisen talonrakentamisen arvosta. Näiden välittömien taloudellisten haittojen lisäksi kosteus- ja homeongelmista aiheutuu merkittäviä terveyshaittoja. Kosteus- ja homevaurioihin liittyvien terveyshaittojen vuosikustannusten arvioidaan olevan keskimäärin 450 miljoonaa euroa. Arvio sisältää oireista, sairauksista, niiden tutkimisesta, työkyvynmenettämisestä ja työtehon sekä tuottavuuden laskusta aiheutuvat kustannukset.
Kosteus- ja hometalkoot -ohjelman kokonaisarviointi on sisältänyt neljä vaihetta, joista aiemmin
on toteutettu käynnistysvaiheen arviointi sekä kaksi toteutusvaiheen arviointia. Käsillä oleva arviointi on koskenut ohjelman päätösvaihetta ja painottunut erityisesti ohjelman vaikutusten arviointiin.
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2. ARVIOINNIN KOHDE
Loppuarvioinnin kohteena on ollut vuosina 2010-2015 toteutettu Kosteus- ja hometalkoot- toimenpideohjelma. Ohjelman tavoitteet ovat olleet
•
•
•
•
•
•

kosteus- ja homeongelmien aiheuttamien terveyshaittojen ja kansantaloudellisten
menetysten systemaattinen vähentäminen;
uusien kosteusvaurioiden syntymisen torjuminen uudis- ja korjausrakentamisessa;
systemaattisen ja laadukkaan koulutusjärjestelmän rakentaminen kosteus- ja homevaurioalalle;
asuntokaupan turvaaminen ja neuvonnan kehittäminen;
kosteusvaurioiden ennaltaehkäiseminen ja sisäilmaongelmien ratkaiseminen valtion kiinteistöissä;
kosteusvaurioiden
ennaltaehkäisyyn
tarvittavan
asennemuutoksen
aikaansaaminen
(tavalliset ihmiset - ammattilaiset)

Ohjelman budjetti vuosina 2009–2014 on ollut yhteensä 3,43 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 lopussa Eduskunta myönsi talkoille lisärahoitusta vuosille 2014–2015 yhteensä 731 687 €. Näin ollen ohjelman koko budjetti vuosina 2010–2015 on ollut 4 161 687 €.
Kosteus- ja hometalkoot -ohjelmaa on johdettu ympäristöministeriöstä ja se toimii läheisessä yhteistyössä muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön sekä
muiden valtionhallinnon toimijoiden kuten myös kuntasektorin ja järjestöjen kanssa.
Kosteus- ja hometalkoiden ohjelmapäällikkönä toimi vuodesta 2009 alkaen vuoteen 2014 asti
TkT Juhani Pirinen, jonka siirryttyä toisiin tehtäviin talkoopäällikkönä jatkoi yli-insinööri Katja Outinen toukokuussa 2015. Talkoiden suunnittelijana on toiminut koko ohjelman ajan Karoliina Viitamäki.
Talkoiden toimintaa on ohjannut alan toimijoista ja ministeriöiden edustajista koostunut ohjausryhmä (v. 2010–2013) ja toimintaryhmä (v. 2014–2015).
Ohjelman painopisteet jakautuvat ajallisesti neljään eri vaiheeseen
1. Toimintaohjelman suunnittelu ja käynnistäminen v. 2010
2. Muutokseen tarvittavien työkalujen rakentaminen v. 2010–2011
3. Työkalujen opettaminen ja viestintä ammattilaisille ja kansalaisille sekä asetuksiin ja
säädöksiin vaikuttaminen v. 2012–2014
4. Toimintaohjelman arviointi ja laadittujen toimintatapojen sekä työkalujen vakiinnuttaminen kentälle v. 2014 ja v. 2015
Kosteus- ja hometalkoissa on toteutettu vuosien 2010–2015 aikana noin 100 erilaista tutkimus-,
selvitys- ja kehityshanketta. Talkoissa on ollut mukana yli 300 asiantuntijaa eri puolilta Suomea.
Liitteeseen 1 on koottu esimerkkejä talkoiden rahoittamista hankkeista ryhmiteltynä seitsemään
eri luokkaan: A) Uudis- ja korjausrakentaminen, B) Kosteus- ja homevauriokorjaaminen, C) Koulutus, pätevöityminen ja tutkimus D) asuntokauppa ja neuvonta, E) Valtion kiinteistöt esimerkkeinä F) Valtion tukijärjestelmät G) Muut toimet.
Lisätietoja Kosteus- ja hometalkoot –ohjelmasta sekä ohjelmassa tuotetusta materiaalista löytyy
talkoiden internet-sivustolta www.hometalkoot.fi.
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3. ARVIOINNIN TOTEUTUS
Ohjelma-arvioinnin aineistot ja menetelmät
Kosteus- ja hometalkoot –ohjelman kehittävä kokonaisarviointi on sisältänyt neljä vaihetta, joista
aiemmin on toteutettu käynnistysvaiheen arviointi sekä kaksi toteutusvaiheen arviointia. Ohjelman ensimmäinen väliarviointi toteutettiin syksyllä 2011 ja toinen väliarviointi syksyllä 2012. Arvioinnit ovat perustuneet ohjelman avainhenkilöiden ja keskeisten sidosryhmien edustajien haastatteluihin, toteutettuihin sähköisiin kyselyihin sekä dokumenttianalyysiin. Vuonna 2011 toteutettuun arviointiin sisältyi 13 haastattelua ja sähköiseen kyselyyn vastasi 72 henkilöä (vastausprosentti 31 %). Vuonna 2012 haastateltiin arviointia varten 20 henkilöä. Kolmas, vuonna 2014 suoritetussa väliarvioinnissa menetelmänä käytettiin sähköistä kyselyä. Sähköinen kysely kattoi 60
ohjelman sidosryhmäläisen vastaukset (vastausprosentti 22 %), joita täydennettiin viidellä haastattelulla. Käsillä olevaa loppuarviointia koskevaan sähköiseen kyselyyn osallistui puolestaan 92
henkilöä ja kierros kattoi 14 haastattelua.
Yhteensä ohjelman arviointikierrokset ovat kattaneet 52 haastattelua ja 224 kyselyvastaajaa.
Ohjelman päävaiheet ja arviointikierrokset on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1. Kosteus- ja hometalkoiden ajallinen kulku sekä arviointikierrokset

Tähän arviointiraportissa on peilattu aiempien Kosteus- ja hometalkoot toimenpideohjelman arviointikierrosten keskeiset tulokset vuonna 2015 toteutettuun loppuarviointiin. kaLoppuarvioinnissa
Loppuarvioinnissa on hyödynnetty kolmentyyppisiä aineistoja:
1. Dokumenttianalyysi. Dokumenttianalyysin avulla arvioinnissa on käyty läpi keskeiset
dokumentit, julkaisut ja raportit kattaen muun muassa ohjelman vuosiraportit.
2. Sähköinen kysely. Sähköiseen kyselyyn osallistui yhteensä 92 Kosteus- ja hometalkoot
-toimenpideohjelman eri sidosryhmien edustajaa (vastausprosentti 35 %), joista 18
edusti järjestöä, 13 toimenpideohjelman hanketta, 16 toimenpideohjelman ohjaus- tai
toimintaryhmää, 18 rakennusalan yritystä, 8 tutkimus- tai koulutustahoa ja 4 mediaa. Lisäksi vastaajajoukkoon kuului 8 kunnan edustajaa esim. terveystarkastajan, rakennusvalvojan ja tila- ja kiinteistöpäällikön roolissa. Eduskunnan tarkastus- tai ympäristövaliokuntaan kuului puolestaan 3 vastaajaa.
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Kyselyyn vastaajista yli 85 % koki tuntevansa Kosteus- ja hometalkoot toimenpideohjelman melko (62 %) tai erittäin (24 %) hyvin. Ohjelman tuntemus oli vastaajien keskuudessa suhteellisen hyvä, sillä vain 14 % vastaajista koki tuntevansa ohjelman vain jonkin verran.
Sähköisellä kyselyllä selvitettiin sidosryhmien edustajien näkemyksiä Kosteus- ja hometalkoot -toimenpideohjelman toiminnasta, tuloksista, viestinnästä ja sidosryhmävuorovaikutuksesta sekä ohjelman toiminnan vaikuttavuudesta. Sähköisen kyselyn runko on raportin liitteenä 2.
3. Haastattelut. Loppuarviointi sisälsi 14 täydentävää haastattelua. Haastatteluihin osallistui mm. ohjelman keskeisiä vastuuhenkilöitä, sekä ohjelmatoiminnassa ja viestinnässä
mukana olleita henkilöitä. Haastatellut henkilöt ja haastattelujen ajankohta löytyy liitteestä 3, ja käytetty haastattelurunko puolestaan liitteestä 4.
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4. ARVIOINNIN TULOKSET
Seuraavassa on esitetty loppuarvioinnin tulokset, jotka perustuvat synteesiin Kosteus- ja hometalkoot -ohjelman aikana kerätystä arviointiaineistosta, painottuen kuitenkin syksyllä 2015 kerättyyn loppuarvioinnin aineistoon.

4.1

Lyhyt yhteenveto ohjelman tuloksista
Arvioinnin perusteella ohjelma sai paljon aikaan. Yleisen, puolueettoman tiedon lisäksi ohjelma
on jakanut runsaasti käytännön ohjeistusta sekä tutkimustuloksia kosteus- ja homevaurioihin liittyen. Tärkeä tulos on yleinen tiedon, ymmärryksen ja keskustelun lisääminen kosteus- ja homeongelmista. Ohjelman verkkosivut ovat koonneet toimijat ja olemassa olevan sekä hankkeessa
tuotetun tiedon toimivasti yhteen. Verkostoitumista ja yleistä tietoisuutta edistettiin laajasti eri
sidosryhmien kesken ja niiden välillä esimerkiksi lainsäätäjät ja -valmistelijat huomioiden.
Ohjelma onnistui rakentamisen laadun ja koulutuksen edistämisessä. Konkreettisia tuotoksia ovat
esimerkiksi pien- ja kerrostalojen riskirakennekortit, jotka koettiin hyvin käyttökelpoisina, ja pätevyys- ja koulutusvaatimusten laatiminen. Pätevyysvaatimukset kosteus- ja homevauriokorjauksia toteuttaville, muutokset lainsäädäntöön sekä koulutuksen tukitoimet nostettiin tulosten osalta
vahvasti esiin. Koulutuksen kehittäminen ammattilaisille ja koulutusjärjestelmän yhdenmukaistaminen koettiin selkeästi tärkeiksi tuloksiksi.
Yksittäisistä ohjeista esimerkiksi moni vastaaja mainitsi myös tilaajaohjeet sisäilmaongelman selvittämiseen sekä homesiivousohjeet. Myös asuntokauppaan liittyvän tarkastustoiminnan ja asuntokaupan turvan kehittäminen on koettu olennaisina tuloksina (Tunne talosi, turvaa kauppasi Uusi opas myyjän ja ostajan avuksi kiinteistökauppaan).
Vastaajilta tiedusteltiin, saiko Kosteus- ja hometalkoot -ohjelma aikaan sellaisia tuloksia ja vaikutuksia joita ei etukäteen osattu odottaa. Tällaisina seikkoina mainittiin muun muassa Eduskunnan
tarkastusvaliokunnan mietintö, joka päätyi Eduskunnan käsittelyyn. Ennalta arvaamattomana tuloksena voidaan pitää myös syntynyttä, aktiivista talkoolaisten verkostoa sekä yleisen tietoisuuden lisääntymisen myötä syntynyttä tietynlaista herkkyyttä, matalaa reagointikynnystä kosteusja homeongelmiin. Joidenkin mielestä ongelmia ja terveydellisiä vaikutuksia nähdään nykyisin
paikoissa ja tiloissa, joissa kosteusvaurioilla ei ole tutkittua roolia. Eräät vastaajista näkivät ilmiön jopa lietsovan tarpeetonta hysteriaa, mitä media on saattanut omilla toimillaan jopa tukea.

4.2

Ohjelman tavoitteenasettelu
Arvioinnissa on tarkasteltu ohjelman tavoitteenasettelua erityisesti vuosina 2011 ja 2014. Ohjelmalle oli asetettu erittäin laajat tavoitteet kattaen eri hallinnonalojen toimintaa, mutta arvioinnin
havaintojen perusteella pirstaleisuus on ollut myös ohjelman heikkous.
Ohjelman alussa vuonna 2011 Kosteus- ja hometalkoot -ohjelman tavoitteita pidettiin onnistuneina, vaikkakin laajoina ja kunnianhimoisina. Myös tavoitteiden epärealistisuuden uhka tiedostettiin. Vuoden 2011 arvioinnissa nousivat esiin seuraavat odotukset ohjelman tavoitteisiin:
•
•
•
•

Konkreettiset muutokset lainsäädäntöön sekä toimintatapoihin esimerkiksi asuntokauppaan,
korjausrakentamiseen
Kosteus- ja homevaurioiden merkityksen ja vakavuuden ymmärtäminen: tiedotuksen ja viestinnän avulla tärkeys tulee nostaa esiin
Toimijoiden välisen yhteistyön edistäminen tavoitteisiin pääsemiseksi sekä intressiristiriitojen
ratkaiseminen
Koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen kaikilla tasoilla
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Vuonna 2014 kaikkia tavoitteita pidettiin erittäin tärkeinä ja relevantteina. Vuoden 2014 kyselyn
tulosten mukaan erityisen merkityksellisinä tavoitteina nähtiin uusien kosteusvaurioiden syntymisen torjuminen uudis- ja korjausrakentamisessa (ka. = 4,7) sekä kosteus- ja homeongelmien aiheuttamien terveyshaittojen ja kansantaloudellisten menetysten systemaattinen vähentäminen
(ka. = 4,7). Vastaajien näkemyksiä Kosteus- ja hometalkoot -ohjelman tavoitteiden relevanssista
tarkastellaan yksityiskohtaisemmin seuraavassa pylväskaaviossa (Kuva 2).
4,7

Uusien kosteusvaurioiden syntymisen torjuminen uudis- ja
korjausrakentamisessa.
Kosteus-ja homeongelmien aiheuttamien terveyshaittojen
ja kansantaloudellisten menetysten systemaattinen
vähentäminen.

4,7

Systemaattisen ja laadukkaan koulutusjärjestelmän
rakentaminen kosteus- ja homevaurioalalle.
Kosteusvaurioiden ennaltaehkäisyyn tarvittavan
asennemuutoksen aikaansaaminen tiedotuskampanjan
avulla.

4,3

Kosteusvaurioiden ennaltaehkäiseminen ja
sisäilmaongelmien ratkaiseminen valtion kiinteistöissä.

4,3

4,3

4,2

Sisäilmaongelmien tutkimuksen edistäminen.

3,9

Asuntokaupan turvaaminen ja neuvonnan kehittäminen.

0

2

4
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Kuva 2. Kosteus- ja hometalkoot -ohjelman tavoitteiden relevanssi (asteikko 1-5, 1= ei lainkaan
relevantti, 5 = erittäin relevantti). Lähde: v. 2014 väliarviointi.

4.3

Ohjelman toimeenpano
Kosteus- ja hometalkoot –ohjelman organisoitumista ja toimintamallia on pidetty erittäin hyvänä
sen alkuvaiheesta alkaen. On koettu, että talkoot on saanut aktivoitua toimijoita laajalti samalla
saaden hankkeita tehokkaasti liikkeelle. Erityisesti ohjelman vastuuhenkilöiden ammattimaisuutta, ripeäotteisuutta ja tehokkuutta on kiitelty.
Loppuarvioinnissa ohjelman erityispiirteiksi nimettiin seuraavia seikkoja:
•
Vapaaehtoisuus: suuri joukko vapaaehtoisia osallistui talkoiden toteutukseen, esim. koulutusverkoston kautta; vapaaehtoiset talkoolaiset toimivat aktiivisesti, jopa itseohjautuvasti talkoiden puolesta/hyväksi.
•
Viestintä: pääsääntöisesti ohjelman viestinnällä koettiin olleen oikeat foorumit, oikeat
toimintatavat ja itse ohjelmalla on ollut hyvä brändi
•
Verkostoituminen: moniammatillinen yhteistyö, poikkihallinnollisuus
•
Avoimuus, toimintatavan ei-virallisuus
•
Alueellisuus: ohjelma jalkaantui maakuntiin ja antoi mahdollisuuden myös paikallisten
asiantuntijoiden äänelle
•
Vakuuttava kotipesä: ympäristöministeriö toi toimijana ohjelmalle tarvittavaa painoarvoa
•
Ohjelmajohtajan rooli: ohjelmajohtajalla näkyvä, aktivoiva ja verkottava rooli
•
Kentän äänen kuuleminen ja huomioiminen
Loppuarviointiin osallistujat kokivat Kosteus- ja hometalkoot -ohjelman roolin erityisesti tiedon
jakajana kosteus- ja homevaurioista sekä sisäilmaongelmista. Toiseksi ja kolmanneksi keskeisimmät roolit ohjelmalla oli korjaus- ja uudisrakentamisen koulutuksen kehittäjänä ja uudistajana
sekä sateenvarjona, joka tuo eri toimijoita yhteen. Noin 40 % vastaajista koki ohjelman toimineen myös uusien syötteiden antajana. Vastaavasti ensimmäisellä arviointikierroksella vuonna
2011 ohjelma koettiin erityisesti sateenvarjona (noin 38 % vastaajista) ja kouluttajana (noin 17
% vastaajista). Vuonna 2014 toteutetussa arvioinnissa ohjelma koettiin erityisesti tiedottajana
(75 % vastaajista), sateenvarjona (68 %), uutta luovana generaattorina (47 %) ja kouluttajana
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(42 %). Nämä rooli korostuivat myös loppuarvioinnissa v. 2015., mikä käy ilmi kuvasta 3, joka
vertaa vuoden 2014 ja 2015 arviointituloksia toisiinsa. Vuoteen 2011 verrattuna on huomioitava,
että vuonna 2011 vastaajia pyydettiin nimeämään vain yksi, ensisijainen rooli ohjelmalle kun
taas vuosina 2014 ja 2015 vastaajat saivat nimetä useamman roolin ohjelmalle.
"Tiedottaja", kosteus- ja homevaurioiden sekä
sisäilmaongelmien esille tuoja kansalaisille

87,8%

"Kouluttaja", korjaus- ja uudisrakentamisen
koulutuksen kehittäjä ja uudistaja

68,5%

"Sateenvarjo", muita toimijoita yhteen kokoava
foorumi

64,1%
40,2%

"Generaattori", uusien syötteiden antaja

2015

"Lobbaaja", korjaus- ja
uudisrakentamisen/sisäilmatutkimuksen…

26,1%

2014

12,0%

"Lompakko", taloudellinen lisäresurssi
"Yhtenä muiden joukossa", tasavertainen
verkostotoimija

8,7%
5,4%

Jokin muu, mikä

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Kuva 3. Kosteus- ja hometalkoot -toimenpideohjelman rooli (% vastaajista)(v.2014-2015)

Keskeiset kosteus- ja hometalkoot –ohjelmaan liitetyt adjektiivit ovat olleet verkottunut, vaikuttava, näkyvä, laadullisesti korkeatasoinen ja uusien asioiden liikkeellepanija. Vuosina 2014 ja
2015 toteutetuissa arvioinneissa ohjelman profiili koettiin suurelta osin samansuuntaisena. Vuonna 2015 ohjelman näkyvyys arvioitiin korkeammaksi kuin edellisenä vuonna, jolloin yhteistyökykyisyys esiintyi vastauksissa vahvempana. Kolme heikoiten ohjelmaa kuvaavaa laatusanaa olivat
kahtena vuonna (2014–2015) ennakoiva, joustava ja uudistumiskykyinen (Kuva 4).

4,27

Verkottunut
Näkyvä

4,09

Uusien asioiden liikkeelle panija

4,09

Laadullisesti korkeatasoinen

4,08

Vaikuttava

4,07
3,99

Aikaansaava
Kommunikoiva

3,94

Yhteistyökykyinen

3,94
3,88

Mahdollistava
Ratkaisukeskeinen

3,70

Läpinäkyvä

3,68

2015
2014

3,57

Ennakoiva

3,56

Joustava

3,49

Uudistumiskykyinen
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Kuva 4. Kosteus- ja hometalkoot -toimenpideohjelmaa kuvaavat laatusanat (asteikko 1-5, 1= ao.
sana kuvaa ohjelmaa erittäin huonosti, 5= ao. sana kuvaa ohjelmaa erittäin hyvin) (v. 2014 ja v.
2015)

4.4

Viestintä ja sidosryhmätoiminta ohjelman vahvuuksia
Kosteus- ja hometalkoot -ohjelma onnistui erinomaisesti viestinnässä ja sidosryhmätoiminnassa.
Viestinnän rooli on tunnustettu laajasti ja ohjelman viestintään onkin satsattu.
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Ohjelman viestinnän vahvuus on ollut monipuolisuus. Erityisesti uutiskirjeet on koettu toimivaksi
tiedottamismuodoksi. Uutiskirjeet ovat summanneet menneitä tapahtumia sekä tiedottaneet tulevista tilaisuuksista ja hankkeiden keskeisistä kuulumisista. Sähköisistä kanavista myös ohjelman verkkosivut saivat laajaa kiitosta muun muassa. materiaalipankin takia. Lisäksi yhteishankkeet, talkootapaamiset ja koulutustilaisuudet on koettu hyviksi käytännöiksi. Eri sidosryhmien
kohtaaminen, mielipiteiden ja ideoiden vaihtaminen, uuden oppiminen ja aihepiirien yhteinen
työstäminen korostuvat toimivina talkootapoina. Konkreettisia esimerkkejä ohjelman viestinnästä
ovat olleet muun muassa koulutuskiertue, Harjakaisen ja Piisisen Talkoot –tv-ohjelma, erilaiset
oppaat sekä ohjelman verkkosivut.
Huomionarvoista on, että Kosteus- ja hometalkoiden viestintä ja viestintäyhteistyökumppani SEK
Public palkittiin vuonna 2013 Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL:n vuotuisessa MTL
Communications Awards gaalassa Vuoden Viestintätyönä. Ohjelman viestintätyö palkittiin myös
Yhteiskunnallinen viestintä -kategorian parhaana.
Tarkasteltaessa, missä määrin Kosteus- ja hometalkoot -ohjelman yhteistyöverkostot ovat kattaneet eri sidosryhmiä, vuonna 2014 arvioitiin kattavuuden olevan hiukan keskimääräistä parempaa kuin vuoden 2015 arvioinnissa. Vuonna 2014 kyselyyn vastanneiden mielestä Kosteus- ja
hometalkoiden yhteistyöverkostot kattoivat hyvin tutkimus- ja koulutustahot sekä järjestöt. Vuoden 2015 tarkastelussa nämä sidosryhmät esiintyivät edelleen kattavimpana, mutta niiden painoarvo oli edellisvuodesta vähentynyt. Molempina vuosina sekä kansalaisten ja poliittisten päättäjien katsottiin jääneen ohjelmassa vähemmälle huomiolle. Kuva 5 havainnollistaa keskiarvojen
osalta sitä, missä määrin ohjelman yhteistyöverkostot kattoivat kunkin sidosryhmän.
3,86

Koulutustahot

3,78

Tutkimustahot
Järjestöt

3,63

Media

3,58
3,33

Rakennus- ja kiinteistöalan elinkeinoelämä
Virkamieskunta
Rakennusvalvojat

3,3

2015

3,31

2014

3,1

Poliittiset päättäjät, valtakunnan taso

3,05

Terveydenhuolto

2,99

Kansalaiset

2,7

Poliittiset päättäjät, kuntataso
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Kuva 5. Kosteus- ja hometalkoiden yhteistyöverkostojen kattavuus, vertailu v. 2014–2015 (asteikko: 1= erittäin huonosti, 5 = erittäin hyvin).

Arviointikierroksilla viestintä on pääsääntöisesti nähty onnistuneena, vaikkakin myös kehittämisehdotuksia on arviointien myötä noussut esiin. Esimerkiksi vuoden 2012 arvioinnissa toivottiin
kansalaisviestinnän lisäämistä. Loppuarviointiin osallistuneiden mielestä Kosteus- ja hometalkoot
-toimenpideohjelman sidosryhmätoiminta ei ole riittävällä tavalla huomioinut seuraavia toimijoita:
•
•
•
•
•
•
•

Tutkimuslaitokset, erityisesti yliopistot ja muut tutkimuslaitokset
Suunnittelijat
Kiinteistönomistajat
Kiinteistövälittäjät
Omakotiliitto, kiinteistöliitto
Poliittiset päättäjät: eduskunta ja muu valtion johto, kuntapäättäjät
Ulkomaiset yhteistyötahot
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Edelliseen arviointikierrokseen verrattuna kyselyssä mainittiin myös terveydenhuolto, lääkärit,
vakuutusyhtiöt ja tuomioistuin. Sidosryhmätoimintaan liittyen vuoden 2012 haastatteluissa korostui ministeriöiden välisten roolien ja työnjaon epäselvyys kosteus- ja homeongelmissa, mikä
osittain heijastui myös muussa arviointiaineistossa erityisesti viestintä- ja lainsäädäntönäkökulmasta.
Sähköiseen kyselyyn vuonna 2015 vastanneet kokivat ohjelman tavoitteista tiedotetun suhteellisen hyvin, ja ohjelman näkyvyyden olleen mediassa oikeanlaatuista ja tarkoituksenmukaista.
Toisaalta vastaajat kokivat, että medianäkyvyyttä ei ole ollut riittävästi ja myös tiedotus päättäjien suuntaan olisi voinut olla tehokkaampaa. Kuvassa 6 on esitetty ohjelman viestintään, tiedottamiseen ja näkyvyyteen liittyviä väittämiä. Vuonna 2014 kysyttiin osin vastaavia väittämiä.
Vuosien 2014 ja 2015 tulokset eivät poikenneet merkittävästi toisistaan.
3,75

Tietoa K&H-ohjelman tavoitteista on saatavilla riittävästi.
K&H-ohjelman näkyvyys mediassa on ollut oikeanlaatuista
ja tarkoituksenmukaista.

3,57

K&H-ohjelma on tiedottanut riittävästi käynnistyneistä ja
käynnissä olevien hankkeiden tuloksista.

3,49
3,38

K&H-ohjelman tunnettuus on hyvä.

3,32

K&H-ohjelma on näkynyt mediassa riittävästi.
K&H-ohjelman sisällöistä tiedottaminen päättäjien
suuntaan on ollut riittävää ja tarkoituksenmukaista.

3,09
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Kuva 6. Kosteus- ja hometalkoot -ohjelman viestintään, tiedottamiseen ja näkyvyyteen liittyvien
väittämien keskiarvot (asteikko 1=täysin eri mieltä, 2= jokseenkin eri mieltä, 3= en samaa enkä
eri mieltä, 4=jokseenkin samaa mieltä, 5= täysin samaa mieltä).

4.5

Ohjelman vaikuttavuus

4.5.1

Kuinka ohjelma saavutti seitsemän tavoitettaan?

Kosteus- ja hometalkoot –ohjelmalle oli asetettu kunnianhimoiset tavoitteet (ks. edellä luku 2).
Arvioinnissa tavoitteiden saavuttamista tarkasteltiin ohjelman loppuvaiheessa vuosina 2014 ja
2015 (Kuva 7). Tavoitteiden saavuttaminen oli kaikilla osa-alueilla keskimäärin alle 4 asteikolla
1-5.
Loppuarvioinnin vaiheessa ohjelman koettiin saavuttaneen tavoitteista parhaiten systemaattisen
ja laadukkaan koulutusjärjestelmän rakentamisen kosteus- ja homevaurioalalle (ka. 3,71) sekä
sisäilmaongelmien tutkimuksen edistämisen (ka. 3,65). Tavoitteista heikoiten ohjelma saavutti
kosteus- ja homeongelmien aiheuttamien terveyshaittojen ja kansantaloudellisten menetysten
systemaattisen vähentämisen sekä asuntokaupan turvaamisen ja neuvonnan kehittämisen (v.
2014 ja v. 2015)(Kuva 8). Vuosien 2014 ja 2015 tulokset eivät merkittävästi poikenneet toisistaan.
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3,71

Systemaattisen ja laadukkaan koulutusjärjestelmän
rakentaminen kosteus- ja homevaurioalalle.

3,65

Sisäilmaongelmien tutkimuksen edistäminen.
Kosteusvaurioiden ennaltaehkäisyyn tarvittavan
asennemuutoksen aikaansaaminen
tiedotuskampanjan avulla.

3,41
3,38

Uusien kosteusvaurioiden syntymisen torjuminen
uudis- ja korjausrakentamisessa.

2015
2014

Kosteusvaurioiden ennaltaehkäiseminen ja
sisäilmaongelmien ratkaiseminen valtion
kiinteistöissä.

3,22
3,07

Asuntokaupan turvaaminen ja neuvonnan
kehittäminen.
Kosteus-ja homeongelmien aiheuttamien
terveyshaittojen ja kansantaloudellisten menetysten
systemaattinen vähentäminen.

3,02
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Kuva 7. Kosteus- ja hometalkoot -ohjelman onnistuminen yksittäisten tavoitteiden saavuttamisessa (asteikko 1-5, 1= erittäin huonosti, 2= melko huonosti, 3= kohtalaisesti, 4= melko hyvin, 5=
erittäin hyvin).

Loppuarvioinnin perusteella yksittäisten ohjelmatavoitteiden saavuttamisen aste on esitetty kootusti seuraavassa taulukossa (Taulukko 1).
Taulukko 1. Kosteus- ja hometalkoot -ohjelman tavoitteet ja niiden saavuttamisen aste arviointiin
pohjautuen
Ohjelman tavoite

Tavoitteen saavuttamisen aste

Kosteus- ja homeongelmien aiheuttamien terveyshaittojen ja kansantaloudellisten menetysten systemaattinen vähentäminen

Tehdyt toimet ovat edistäneet tavoitteen saavuttamista ja toimien oikeaa kohdentumista, mutta
systemaattista vähentymistä on hankala arvioida
ilman erillistä tutkimusta.

Uusien kosteusvaurioiden syntymisen torjuminen uudis- ja korjausrakentamisessa

Ennaltaehkäisyä on tehostettu mm. koulutus- ja
tutkimustoiminnan avulla, myös paljon ohjeistusta
on saatavilla; lisäksi rakennusaikainen suojaus on
selkeästi lisääntynyt -> uusien toimintatapojen
käytäntöön ottaminen sanelee vaikuttavuuden

Systemaattisen ja laadukkaan koulutusjärjestelmän rakentaminen kosteus- ja homevaurioalalle

Koulutuksen kehittämisessä on otettu merkittäviä
askelia eteenpäin, mutta työnjakoa perus- ja täydennyskoulutuksen välillä tarvitaan, samoin kuin
koulutuksen sisällön systematisointia.

Asuntokaupan turvaaminen ja neuvonnan kehittäminen

Kehitystyötä on tehty, mutta työ on kesken, sillä
muun muassa asuntokaupassa kuntotarkastusta
edellyttävä lainsäädäntö ei ole edennyt. Myös kiinteistönvälittäjän vastuu koetaan epäselvänä.

Kosteusvaurioiden ennaltaehkäiseminen
ja sisäilmaongelmien ratkaiseminen valtion kiinteistöissä

Kehityshankkeet ovat tukeneet osaamisen
vahvistumista, mutta vaikutusten laajaalaisuutta on vaikea arvioida. Kiinteistöjen ylläpitoon, huoltoon ja käyttöön kaivataan lisäkoulutusta.
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Kosteusvaurioiden ennaltaehkäisyyn tarvittavan asennemuutoksen aikaansaaminen (tavalliset ihmiset - ammattilaiset)

Yleinen tietoisuus kosteus- ja homeongelmista on
selkeästi lisääntynyt, mutta työ on kuitenkin kesken, jotta vaikutukset näkyisivät vahvemmin arjessa. Viestintätoimien tulisi olla pitkäjänteisempiä
laajemman vaikutustason aikaansaamiseksi.
Vaikka asenneilmapiirin koetaankin muuttuneen,
myös pienehkö osa arvioinnin kyselyyn osallistuneista (noin 7 % sähköiseen kyselyyn v. 2015 vastanneista) koki paljon työtä olevan vielä edessä,
koska ohjeistusta tarvitaan edelleen lisää ja tulkinnoista esiintyy erimielisyyksiä. Erityisesti
ohjelmassa kerätyn tiedon jalkauttamista tulisi viedä
eteenpäin, tehostaa.

Seuraavassa on listattu ohjelman tavoitteiden osalta loppuarvioinnissa esiintyneitä havaintoja,
jotka toistuvat aineistossa ja jotka tukevat edellä olevaa arviota yksittäisen tavoitteen saavuttamisen tasosta.
Kosteus- ja homeongelmien aiheuttamien terveyshaittojen ja kansantaloudellisten menetysten systemaattinen vähentäminen
•
•
•
•

Rakennuskannan tervehtymiseen on annettu merkittävä sysäys.
Kosteus- ja homevaurioiden yleisyys rakennuskannassa tulisi selvittää, sillä puolueetonta,
luotettavaa tutkimusta ei ole viime vuosina tehty
Lääketieteellisen tutkimuksen ja rakennustekniikan yhteistyön toivotaan vahvistuvan, esim.
terveyshaittojen lisätutkimusta kaivataan.
Myös käyttäjien koulutukseen tulisi satsata: tulisi opettaa miten rakennukset toimivat ja miten niissä asutaan.

Uusien kosteusvaurioiden syntymisen torjuminen uudis- ja korjausrakentamisessa
•
•

•
•

Rakennusaikainen suojaus on huomattavasti lisääntynyt.
Korjausrakentaminen on korostunut ohjelmassa uudisrakentamista enemmän. Korjausrakentamisen roolia ja merkitystä tulisi korostaa sekä edelleen edistää toimivia kosteusvaurioiden
korjaamisen tapoja (kustannustehokkaat ja tuotteistetut toimintatavat)
Rakentamisen laadunvalvontaa tulisi tehostaa. Rakentamishankkeiden kokonaisuuden hallinnassa tulisi huomioida kosteudenhallinta kattavasti, kaikki toimijatahot yhteistyössä.
Kiinteistöjen ylläpidolla/huollolla tunnistetaan olevan keskeinen rooli terveen talokannan ylläpidossa -> tietoa, koulutusta tarvitaan lisää

Systemaattisen ja laadukkaan koulutusjärjestelmän rakentaminen kosteus- ja homevaurioalalle
•
•
•

•

Ohjelman panostusta koulutuksen kehittämiseen ja yhdenmukaistamiseen arvostetaan ja se
koetaan merkitykselliseksi
Rakennusterveysasiantuntijoiden koulutus on lisääntynyt merkittävästi.
Koulutusjärjestelmä on edelleen hajanainen ja epäsystemaattinen; ammattikoulutuksessa
kosteus- ja homeongelmien ehkäisy ei kuulu opetussuunnitelmaan, kun taas ammattikorkeakoulutusta koskevat kehittämishankkeet ovat edenneet ja tutkintosisältöjen yhtenäistäminen
on käynnissä.
Koulutustarjonnan markkinataloudelliset reunaehdot arveluttavat ja osittain koulutusten sisältöä ja hintaa kritisoidaan

Asuntokaupan turvaaminen ja neuvonnan kehittäminen
•

Tuomioistuinten osaaminen on vahvistunut kosteus- ja homevaurioiden käsittelyssä, oikeuskäytäntö on kehittynyt.
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•
•

•

Kosteus- ja homevaurioita koskevan tietoisuuden lisääntyminen on vahvasti heijastunut
asuntokauppaan ja asuntokaupan toimijoita koskevina vaatimuksina.
Asuntokaupan turvaa tulisi edelleen parantaa, koska kuluttajien ymmärrys riskeistä on heikkoa. Kuntotarkastusta koskevan lain valmistelu ei ole edennyt esityksistä, suosituksista huolimatta.
Kiinteistövälittäjien tietoisuutta ja vastuuta kosteus- ja homeasioista tulisi lisätä.

Kosteusvaurioiden ennaltaehkäiseminen ja sisäilmaongelmien ratkaiseminen valtion
kiinteistöissä
•
•
•
•

Senaatti-kiinteistöjen aktiivista roolia kehittämistyössä arvostetaan.
Sisäilmaongelmia koskeva osaaminen opitaan usein ’kantapään kautta’ ts. ongelmakohteiden
ilmentyessä ja niitä korjattaessa. Tätä kautta osaaminen on vahvistunut.
Julkisen sektorin kiinteistöjen ylläpidon laatu vaihtelee; rakennusten käyttö- ja ylläpitoosaamista tulisi vahvistaa.
Kuntatason päättäjille tulisi lisätä tietoa korjausvelan merkityksestä.

Kosteusvaurioiden ennaltaehkäisyyn tarvittavan asennemuutoksen aikaansaaminen
(tavalliset ihmiset - ammattilaiset)
•
•
•

•
4.5.2

Ohjelman viestintä on ollut monipuolista, runsasta ja pääosin onnistunutta. Muutaman vastaajan mielestä viestintä on ollut populistista.
Ohjelmassa mukana oleviin tahoihin suunnattu viestintä (mm. uutiskirjeet) koettiin toimivaksi
ja hyvin kohderyhmänsä saavuttavaksi.
Ohjelma on aikaansaanut yhteiskunnallista keskustelua kosteus- ja homeongelmista. Toisaalta muutama vastaaja nostaa esiin kysymyksen, onko teeman esilläolo aiheuttanut jopa ylilyöntejä, ongelman liiallista korostamista.
Ohjelman anti on painottunut erityisesti pientaloihin.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Arvioinnissa sähköisen kyselyn vastaajat ottivat kantaa muutamaan Kosteus- ja hometalkoot ohjelman yhteiskunnallista vaikuttavuutta koskevaan väittämään (Kuva 9). Vertailtaessa yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin tuloksia vuosina 2014 ja 2015 huomataan hiukan laskeva
trendi ohjelman vaikuttavuudessa liittyen kosteus- ja homeongelmien vähenemiseen, ohjelman
rooliin eri hallinnonalojen välisen yhteistyön edistäjänä sekä ohjelman tulosten hyödynnettävyydessä päätöksenteossa ja/tai yhteiskunnallisessa keskustelussa. Ohjelman vaikuttavuus koettiin
puolestaan hiukan parantuneen suuren yleisön tietoisuuden lisääntymisenä.
Vuonna 2015 vastaajat kokivat erityisesti ohjelman lisänneen yhteiskunnallista keskustelua kosteus- ja homeongelmista sekä lisänneen suuren yleisön tietoisuutta aihepiiristä. Lisäksi ohjelman
jakama tieto ja koulutus koettiin suurelta osin edesauttaneen osaamisen kehittymistä. Vastaajat
kuitenkin kokivat, etteivät ohjelman toimenpiteet ole selvästi vähentäneet kosteus- ja homeongelmia. Suhteellisen neutraalisti suhtauduttiin myös väittämiin, jotka koskivat ohjelman vaikutusta lainsäädännön uudistamiseen sekä ohjelman rooliin hallinnonalojen välisen yhteistyön edistäjänä (Kuva 8).
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K&H-ohjelman avulla on aikaansaatu
yhteiskunnallista keskustelua kosteus- ja
homeongelmista.

4,04

K&H-ohjelma on edesauttanut suuren yleisön
tietoisuuden lisääntymistä kosteus- ja
homeongelmista.

3,82

K&H-ohjelman jakama tieto ja koulutus on
edesauttanut merkittävästi osaamisen kehittymistä
kosteus- ja homeongelmiin liittyen.

3,76

K&H-ohjelma on toiminnallaan parantanut
merkittävästi tutkimustiedon välittymistä tiedon
käyttäjille ja päätöksenteon tueksi.

3,56

K&H-ohjelman rahoittaman toiminnan myötä
syntyneitä tuloksia on käytetty hyväksi
päätöksenteossa ja/tai yhteiskunnallisessa
keskustelussa.

3,4

K&H-ohjelma on merkittävästi edesauttanut
lainsäädännön uudistumista esimerkiksi ympäristön
ja ympäristöterveyden osalta.

3,37

K&H-ohjelma on merkittävästi edesauttanut
lainsäädännön uudistumista esimerkiksi maankäytön
ja rakentamisen osalta.

3,17

K&H-ohjelma on edistänyt merkittävästi
hallinnonalojen välistä yhteistyötä kosteus- ja
homeongelmiin liittyen.

3,12
2015
2,79

K&H-ohjelman toimenpiteet ovat selvästi
vähentäneet kosteus- ja homeongelmia.
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Kuva 8. Kosteus- ja hometalkoot -ohjelman yhteiskunnallista vaikuttavuutta koskevat näkemykset
(keskiarvo, v.2014-2015) (1= täysin eri mieltä, 2= jokseenkin eri mieltä, 3= en samaa enkä eri
mieltä, 4= jokseenkin samaa mieltä, 5= täysin samaa mieltä).

Ohjelman vaikutusta osaamisen kasvuun kartoitettiin muutaman väittämän avulla, joiden keskiarvot esiintyvät kuvassa 9. Kosteus- ja hometalkoot -ohjelma on erityisesti tarjonnut tärkeää ja
tarkoituksenmukaista koulutusta eri sidosryhmille, sekä herättänyt kiinnostusta kosteus- ja homeongelmia kohtaan. Näistä seikoista huolimatta ohjelma ei ole pystynyt muuttamaan ja parantamaan rakentamisen toimintatapoja ratkaisevasti.
K&H-ohjelman puitteissa on tarjottu tärkeää ja
tarkoituksenmukaista koulutusta eri sidosryhmille.

3,87

K&H-ohjelma on herättänyt laajaa kiinnostusta
kosteus- ja homeongelmia kohtaan.

3,78

K&H-ohjelma on luonut laaja-alaista ymmärrystä
kosteus- ja homeongelmista sekä ongelmien
ratkaisumalleista.

3,52

K&H-ohjelma on muuttanut ja parantanut
rakentamisen toimintatapoja.

2,93
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Kuva 9. Kosteus- ja hometalkoot -ohjelman vaikutus osaamisen kasvuun (asteikko: 1= täysin eri
mieltä, 2= jokseenkin eri mieltä, 3= en samaa enkä eri mieltä, 4= jokseenkin samaa mieltä, 5=
täysin samaa mieltä).
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5.

JOHTOPÄÄTÖKSET
Kosteus- ja hometalkoissa on ollut vuosien 2010–2015 aikana mukana yli 300 asiantuntijaa eri
puolilta Suomea ja kaikkiaan noin 100 hanketta. Talkoiden maltillisilla resursseilla (noin 4 milj. €
viiden vuoden ajalla) on saatu paljon aikaan.
Arvioinnin perusteella Kosteus- ja hometalkoot -ohjelman toiminta onnistui erinomaisesti suhteessa käytössä olleisiin resursseihin. Aihepiiriin tartuttiin ainutlaatuisesti, rohkeasti, reippaasti ja
avoimesti. Erityisesti ohjelman vastuuhenkilöt ovat saaneet kiitosta aktiivisesta ja näkyvästä roolistaan. Ohjelmatiimi puhalsi talkoohengen, jota on pidetty hyvänä. Ympäristöministeriö hankkeen kotipesänä on koettu luontevaksi ja luottamusta lisääväksi. Kynnys vaikuttamiseen koettiin
ohjelmassa matalana, mitä tuki myös vastuuministeriössä omaksuttu toimintatapa.
Kosteus- ja hometalkoot -ohjelma onnistui ennen kaikkea verkostoitumisen edistäjänä ja viestinnässä. Eri sidosryhmät saatiin lähestymään yhteistä aihetta eri näkökulmista. Vaikka paljon saatiin aikaan, paljon työtä tuntuu olevan vielä edessä. Kosteus- ja homeongelma on ilmiönä moniulotteinen. Haasteina ovat muun muassa Myös toimijakentän hajanaisuus, hallinnonalojen siiloutuneisuus ja taloudelliset resurssit.
Koulutusverkoston luominen oli ohjelman yksi merkittävä onnistuminen koko valtakunnan laajuudessa. Koulutuksen myötävaikutuksesta muun muassa kosteusvaurio- ja sisäilmaasiantuntijuuden on vahvistunut, samoin kuin kuntotarkastuksen edellyttämä osaaminen. Toisaalta koulutuksella voidaan todentaa tietty osaamistaso, mutta tämän lisäksi käytännön osaamista on myös korostettava
Kosteus- ja hometalkoot onnistui luomaan oman tunnetun brändin. Ohjelman viestintää toteutettiin kansalaisnäkökulmakin huomioiden eri kanavia hyödyntäen. Erityisenä kohderyhmänä olivat
pientaloasujat. Keskeisimpänä viestintäkanavana on ollut ohjelman kotisivut ja sinne koottu materiaali. Kosteus- ja hometalkoot -ohjelmassa kerätty tieto ei ole vielä tavoittanut kaikkia keskeisiä sidosryhmiä kuten esimerkiksi suurten kiinteistöjen omistajia. Pelkona on, että tieto voi jäädä
hyödyntämättä, ellei verkkosivustoa jatkossa ylläpidetä.
Seuraavassa kuvassa (Kuva 10) on esitetty Kosteus- ja hometalkoot toimenpideohjelman päävaiheet sekä arviointikierrosten keskeiset johtopäätökset.
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1. Arviointi v. 2011
JOHTOPÄÄTÖKSET
• Ohjelma ammattimaisesti organisoitu ja toimintamalli lähtökohdaltaan hyvä.
• Ohjelma tarpeellinen ja sen ensisijainen rooli oli toimia toimijoita kokoavana foorumina.
• Ohjelman laaja-alaisuus suhteessa resursseihin kunnianhimoinen
• Tavoitteet kansallisesti tärkeitä, mutta osa tavoitteista ohjelman alkuvaiheessa painoarvoltaan pienempiä:
Sisäilmaongelmien tutkimuksen
edistäminen
Asuntokaupan turvaaminen ja
neuvonnan kehittäminen
Kosteusvaurioiden ennaltaehkäiseminen ja sisäilmaongelmien
ratkaiseminen valtion kiinteistöissä
• Koulutuksen rahoitus sekä rakentamisen ja korjausrakentamisen valvonta keskeisimpiä toimenpiteet tavoiteltaviin vaikutuksiin pääsemiseksi.
• Tiedottamisen ja viestinnän keskeisyys tunnustetaan laajasti

2. Arviointi v. 2012
JOHTOPÄÄTÖKSET
• Terveydensuojelullisen näkökulman
todettiin kaipaavan vahvistusta. Terveydensuojelun näkökulmaa esitettiin nostettavan positiivisessa ja ratkaisukeskeisessä roolissa julkiseen keskusteluun,
jonka avulla voitaisiin sitouttaa poliittista
johtoa edistämään teemaa .
• Todettiin, että kunnissa kaivataan
täydentävää osaamista kosteusongelmien korjaamisesta ja kosteus- ja homeongelmista aiheutuvista terveyshaitoista.
• Ohjelma on toimintakaudellaan luonut
alan ammattilaisista koostuvan
maantieteellisesti laajan ja monialaisen kansallisen verkoston
Todettiin jo tässä vaiheessa arviointia, että luodun verkoston ylläpitäminen on ohjelman kannalta erityisen relevanttia
Verkoston haasteina todettiin riittävän osaamisen puuttuminen mm.
seuraavilta tahoilta: sosiaali- ja terveyssektori (esim. sairaanhoitopiirit), kuntapäättäjät, kunnallinen rakennusvalvonta ja yksityinen sektori
• Nostettiin esiin uusien tiedotuskanavien tarve kansalaisten tavoittamiseksi, erityisesti omakotiasukkaiden

3. Arviointi v. 2014
JOHTOPÄÄTÖKSET
• Ohjelman organisoinnin todettiin olleen tehokasta ja tuottavaa: ohjelmatiimin toiminta teemojen edistämiseksi verkoston avulla tuotti tulosta
• Ohjelma aktivoi laajasti eri eri hallinnonaloja sekä kuntasektoria. Yksi selkeä
tulos on että verkostossa mukana olevat,
eri alojen asiantuntijat saatiin saman haasteen äärelle luomaan uusia ratkaisuja
• Ohjelmatoiminta edisti kosteus- ja homeongelmia koskevia keskeisten teemojen
viemiseen ministeriöiden poliittiseen
päätöksentekoon. Ohjelman avulla on pyritty saamaan päätöksentekijät
ymmärtämään vaadittavia toimenpiteitä.
• Ohjelman projektien tulokset ovat tuottaneet hyödyllistä aineistoa kunta- ja
koulutussektoreille.
• Yleinen tietoisuus kosteus- ja homeongelmista on kasvanut, mikä on lisännyt
kiinnostusta järjestettyihin koulutuksiin.
• Ohjelmamuotoisella toiminnalla ei ole mahdollisuutta laatia sitovia viranomaisohjeita
ja pirstoutuneisuus valtionhallinnon sisällä
hidastaa tiettyjen keskeisten toimenpiteiden
käyntiin saamista. Haasteeksi jää edelleen
kuntakentässä toimivien tahojen saavuttaminen näiden määrän monilukuisuuden
vuoksi.
• Suunnittelun ja rakentajapuolen ammattilaiset kaipaavat edelleen uutta tietoa ja
käytännön työkaluja kosteus- ja homeongelmien ratkaisujen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Kuva 10. Kosteus- ja hometalkoot toimenpideohjelman päävaiheet sekä arviointikierrosten johtopäätökset

Loppuarvointi v. 2015
JOHTOPÄÄTÖKSET
• Ohjelma on pääosin onnistunut ja aihepiirin
tartuttiin rohkeasti, avoimesti ja monipuolisesti.
• Ohjelman mahdollistama verkostoituminen
ja talkoohenki olivat hyvin positiivinen
yllätys; ohjelma yhdisti eri sidosryhmiä ja
tarjosi matalan kynnyksen vaikuttaa.
• Koulutusverkoston luominen koetaan ohjelman vahvuudeksi (kosteusvaurio- ja sisäilma-asiantuntijuus, kuntotarkastusosaaminen).
• Ohjelman viestintä on ollut monikanavaista ja kansalaisnäkökulmaa korostavaa mikä tukee brändäystä.
• Tiedon jalkauttaminen ja hyödyntäminen on vielä kesken. Kaikkia keskeisiä sidosryhmiä, kuten kiinteistöjen omistajia, ei
ole vielä tavoitettu.
• Vaatimus entistä systemaattisemmasta kosteus- ja homevaurioiden ennaltaehkäisystä
korostuu. Rakentamisen ja asumisen laadun teemat tulee ulottaa kaikille arvoketjun toimijoille.
• Tutkimuksen osalta kaivataan tietoa erityisesti kosteus- ja homeongelmien terveydellisistä vaikutuksista, ongelmien yleisyydestä
sekä objektiivisista mittausmenetelmistä.
• Koulutuksen sisältöön ja systemaattisuuteen tulee edelleen panostaa.
• Julkisten rakennusten ylläpito on keskiössä
tulevaisuudessakin. Kuntatoimijoiden osaamista tulee vahvistaa esim. luomalla yhtenäinen toimintamalli kosteusongelmien ratkaisemiseksi.
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6.

OHJELMAN PERINTÖ JA SUOSITUKSET
Ohjelman perintönä on runsaasti uutta tietoa ja ymmärrystä ja ennen kaikkea Suomeen kansallisella tasolla luotu verkosto kosteus- ja homeongelmien ympärillä. Kosteus- ja hometalkootohjelman vaikuttavuuden kannalta on arvokasta, että talkoohengessä käynnistettyä työtä voidaan jatkaa ilman katkoa vuoden 2016 alussa käynnistyvässä valtakunnallisessa Rakennusterveysohjelmassa, jonka koordinaatiosta tulee vastaamaan sosiaali- ja terveysministeriö. Kosteus- ja
hometalkoot-ohjelmalla on jo ollut lukuisia myönteisiä vaikutuksia, mutta erityisesti välilliset vaikutukset verkoston kautta ilmenevät vielä ohjelman päättymisen jälkeen.
Arvioinnin perusteella tulevaisuudessa on tarvetta panostaa seuraaviin seikkoihin:
• Eri hallinnonalojen yhteistyön tiivistäminen edistää jatkossakin ymmärrystä ja osaamista kosteus- ja homeongelmien kokonaisvaltaisuudesta.
• Ohjelman luomaa verkostoa tulee aktiivisesti ylläpitää ja laajentaa mm. viestinnän ja tapahtumien avulla; vaikuttamisen kynnys tulee pitää mahdollisimman matalana.
o Ohjelman verkkosivut on omaksuttu keskeiseksi tiedon levittämisen kanavaksi ja tätä
aineistopankkia ja kanavaa tulee ylläpitää vielä ohjelman jälkeenkin.
•

Koulutuksen jatkuva ylläpito hyödyntäen myös kosteus- ja hometalkoiden jo luomaa kouluttajaverkostoa. Työnjakoa perus- ja täydennyskoulutuksen välillä tarvitaan, samoin kuin koulutuksen sisällön systematisointia, jotta koulutusjärjestelmän hajanaisuus vähenisi.

•

Puolueetonta, luotettavaa tutkimusta tulisi kohdistaa muun muassa terveydellisten haittojen
tutkimiseen, kosteus- ja homevaurioiden yleiskartoitukseen, sekä mittausmenetelmien (esim.
toksisuus) kehittämiseen. Lääketieteellisen tutkimuksen ja rakennusteknisen tutkimuksen välistä yhteistyötä tulisi lisätä.
o Yleinen asennemuutos: ammattilaisten perehdytys kosteus- ja homeongelmiin
o Pätevyysvaatimukset, esim. RTA-koulutuksen sisällön linjaaminen
o Rakennusfysiikan koulutus
o Riskirakenteet
o Kunnallisen rakennusvalvonnan, teknisen toimen kouluttaminen
o Ammattilaisille
suunnatun
koulutuksen
rinnalla
koulutus
kiinteistöjen
huoltoon/ylläpitoon ja käyttöön (miten asutaan/miten rakennuksia käytetään)
o Tilaajan ja omistajan osaamiseen liittyvä koulutus
o Terveydenhuollon ammattilaisten osaamisen tukeminen
o Oppaiden ja tutkimustulosten päivittäminen
o Kosteusvaurioiden yleisyys rakennuskannassa -kartoitus
o Terveyshaittojen lisätutkimus: syy-seuraus-suhteiden selkiyttäminen
o Tiivistyskorjauksia koskeva tutkimus
o Objektiivisten mittaustietojen (esim. toksisuus) kehittäminen
o Vertaileva tutkimus esim. Suomen, Tanskan ja Iso-Britannian välillä: mitä ongelmia
esiintyy ja miten ongelmiin puututaan?
o Uusien rakennusvaatimusten vaikutusten kartoittaminen: mm. lämmöneristys, nollaenergiatalot, ilmanvaihto

•

Kosteus- ja homevaurioiden entistä systemaattisempi ennaltaehkäisy rakennuksissa. Toimet
tulisi koskea sekä uudistuotantoa että olemassa olevaa rakennuskantaa.
o Rakentamisen laadunvalvonta ennaltaehkäisee uusien kosteus- ja home vaurioiden syntymistä. Hyvästä, jo omaksutusta toimintatavasta esimerkkinä on rakennusaikainen
suojaus.
o Rakennustyömaalle kaivataan kosteudenhallinnasta vastaavaa henkilöä, ja kuntotarkastuksiin sääntelemistä ja koulutuksen kehittämistä.
o Matalaenergiavaatimusten vaikutukset/yhteydet mahdollisiin kosteus- ja homeongelmiin
vaativat tarkempaa tarkastelua ja tutkimusta.
o Kuntotarkastusten laadun parantaminen
o Rakentamisen laadun vastuutus työntekijätasolle
o Rakentamisen laadun valvonnan kehittäminen ja mahdollisten sanktioiden käyttöönotto
(takuu- ja vastuuajat)
• Isännöitsijöiden ja huoltoyhtiöiden asiantuntemuksen ja vastuun lisääminen
• Julkisten rakennusten ylläpito-osaamisen vahvistaminen

•

Asuntokaupassa toimijoiden osaamista ja velvollisuuksia tulee edelleen tarkastella kriittisesti:
kuntotarkastuksen edellyttäminen, kiinteistövälittäjien vastuullisuuden lisääminen
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B. Kosteus- ja homevauriokorjaaminen

A. Uudis- ja korjausrakentaminen

LIITE 1. ESIMERKKEJÄ KOSTEUS- JA HOMETALKOIDEN
ERI HANKEKOKONAISUUKSIEN HANKKEISTA
Hanke

Kuvaus hankkeesta

Korjaa ajoissa
ja säästä

Tässä tutkimushankkeessa lasketaan erityyppisten
varsinkin julkisissa rakennuksissa esiintyvien vaurioiden korjausten kustannuksia kahdessa eri tapauksessa.

ASPE-hanke

Toteuttajataho(t)
FCG

Kesto
20152016

Asuinrakennusten perusparannustarve 2006 - 2035

TAMK

20152016

Ryömintätilaiset alapohjat

Tässä tutkimuksessa määritetään laskennallisen
mallinnuksen avulla riittävä ryömintätilan ilmatiiviys, tyyppirakenteet ja ilmanvaihdon tarve käytännön toteutusratkaisuja varten. Tutkimuksen tuloksena saadaan käytännön ohjeistusta ryömintätilan
suunnitteluun ja toteutukseen.

TTY

20152016

Muovimattotutkimus

Tutkimus antaa uutta tietoa muovimatolla päällystetyn betonilattian kemiallisten päästöjen kehityksestä ja asukkaiden oireilusta korjatuissa ja korjaamattomissa kohteissa.

MetropoliLab

2015

Kosteusteknisesti turvalliset korjausrakentamisen malliratkaisut
- KORMA - hanke

Hankkeessa selvitettiin, millaisilla korjausrakentei- VTT
den periaateratkaisuilla 1950-, 1960- ja 1970lukujen kerros-, rivi- ja pientalotalojen tyyppirakenteet voidaan korjata. Tavoitteena oli lämmönläpäisykertoimien (U-arvojen) puolitus alkuperäisestä
ja kosteusteknisen toimivuuden varmistus ainakin
alkuperäisen rakenteen tasolle.

20112013

FRAME - Future Envelope Assemblies and
HVAC Solutions

Frame-projektissa tutkittiin ilmastonmuutoksen ja
Tampereen
lämmöneristyspaksuuden kasvattamisen vaikutusta teknillinen yliopisto
rakenteiden kosteustekniseen toimintaan ja rakennusten energiankulutukseen ja sisäilmastoon

20102012

Rakentamismääräysten
kartoitus kosteus- ja
homevauriotutkijan
näkökulmasta

Hankkeessa kerättiin vauriotutkijoilta ja rakentamisen käytännön toimijoilta palautetta määräysten
toimivuudesta jotta voidaan tunnistaa määräyksistä ne kohdat, joita tulisi kehittää edelleen kosteusturvallisen rakentamisen varmistamiseksi.

Kari Immonen,
Clavis Consulting

2011

RTA työt

Tavoitteena on tarkastella valikoitujen korjausmenetelmien pitkäaikaiskestävyyttä ja selvittää niiden
toimivuutta sisäilman laadun parantamiseksi. Tavoitteena on selvittää oikeat ja riittävät korjaustavat rakenteissa olevien epäpuhtauslähteiden hallitsemiseksi.

Vahanen Oy

20152016

Kosteusvaurio korjausten työmaajohdon ja
valvojien osaamisen
kehittäminen

opetusmateriaalinen kehittäminen

RKL, RIL

2015

Rakennusten ylläpitoja korjauskustannusten
sekä rakennusten
käyttäjien rakennuksen
kunnosta johtuvien
terveyskustannusten
välinen yhteys kuntien
omistamassa rakennuskannassa

Projektin tavoitteena on laskentamalli, jolla pystytään tuottamaan strategisen tason tietoa kunnalliseen päätöksentekoon. Malli mahdollistaa henkilöstön ja toimitilan ominaisuuksien välisen vuorovaikutuksen tuottamien kustannusten ja säästöjen
laskennan. Tavoitteena on löytää kuntatalouden
kannalta koko elinkaaren aikainen taloudellisesti
edullinen, oikein ajoitettu ja oikein kohdennettu
kokonaisratkaisu kunnan omistamasta rakennuskannasta johtuvista välittömistä ja välillisistä kustannuksista kunnalle.

Kuntaliitto

20142015
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Kaupungin sisäilmaongelmakorjaushankkeen
kokonaisuuden hallinta
- menettelyn mallintaminen
ja testaaminen käytännön työssä

Hankkeen tavoitteena on suunnitella sisäilmakorjauksen onnistumisen varmistava toimintamalli Lahden kaupungin Tilakeskukselle. Ohjeita ja toimintamalleja testataan käytännössä Lahden Tilakeskuksen korjattavassa kohteessa. Lisäksi mallinnetaan niitä yleisiä toimintatapoja, joilla huomioidaan
yksittäisen korjaushankkeen suhdetta kunnan kiinteistö- ja tilapalvelustrategian kokonaisuuteen.

Hyvät tiivistyskorjaustavat osana onnistunutta sisäilmakorjausta

Lahden kaupunki

20142015

Vahanen Oy

2013

Homevaurioituneen rakennusmateriaalin
puhdistusohje

Ohje antaa kaivattua, käytännönläheistä tietoa eri- Sisäilmakeskus
tyisesti korjaustöiden suunnittelijoille ja työnjohdolle.

2012

Homekoiratoiminta ja
sen kehittäminen

Opinnäytetyö

Homekoiraohjaanan
toimintaohje ja Homekoiran käyttö kiinteistössä esiintyvien mikrobiperäisten hajujen
tarkastuksessa - tilaajaohje

Ohjeistus

Homevaurioituneen rakennusmateriaalin
puhdistusohje rakenneosille, joita ei voi
poistaa
Hyvät tutkimustavat
betonirakenteisten
lattioiden muovipäällysteiden korjaustarpeen arviointi
Hyvät tutkimustavat
betonirakenteisten
lattioiden muovipäällysteiden korjaustarpeen arviointi

Ohjeistus

Opinnäytetyö

Hanna Keinänen,
Koulutus‐ ja kehittämispal
velu
Aducate
Itä‐Suomen yliopisto

2013

Rakennusmateriaalien
suojaus työmaalla –
opetusaineiston toteutus

Talonrakennustyömaan ja pientalotyömaan rakennusmateriaalien suojaus –kalvosarjat sekä Ratuohjeen laadinta

Mittaviiva Oy

2013

Tilaajan ohje sisäilmaongelman ratkaisemiseen asuntoosakeyhtiössä

Ohjeistus

2013

Harkkomuuratun sisäpuolelta eristetyn
kellariseinän kuntotutkimus ja korjaus

Opinnäytetyö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Helsingin kaupunki,
Kosteus- ja hometalkoot, Senaattikiinteistöt, Sipoon
kunta, Suomen Sisäilmakeskus Oy,
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos,
Työterveyslaitos,
Vahanen Oy, Valvira
Tiina Kolari, Savoniaammattikorkeakoulu

Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen

Diplomityö

Jyri Lehtoranta, Aalto-yliopisto

2012

Tilaajan ohje sisäilmaongelman selvittämiseen

Opinnäytetyö

Katja Tähtinen,
Hämeen ammattikorkeakoulu

2012

Karoliina Viitamäki,
2013
Metropoliaammattikorkeakoulu
Työryhmä: Karoliina 2013
Viitamäki, Eila Hämäläinen, Suomen
Sisäilmakeskus Oy,
Jussi Grönman, Kymen Home-etsintä
Oy ja rakennusterveysasiantuntija
Matti von Dickoff
Kosteus- ja home2013
talkoot ja Rakennusterveysasiantuntijakoulutus

2012
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Tilaajan ohje. Betonijulkisivun ja parvekkeiden kuntotutkimus

Ohjeistus

Suomen Betoniyhdistys ry

Kuntien julkisten rakennusten kosteusvaurio/sisäilmaongelmakorjaushankkeiden valtionapuhakemusten
laadunarviointi

Tehtävänä on arvioida avustusta hakeviin korjauskohteisiin tehtyjen kuntotutkimusten ja korjaussuunnitelmien laatua. Tavoitteena on ohjata korjaushankkeita siten, että korjaukset onnistuvat.

LVVkuntotutkimusopas
2013

Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen
kuntotutkimuksiin

Ympäristöministeriö, 2012
Kosteus- ja hometalkoot Juhani Pirinen, arviointiryhmän
puheenjohtaja
Etelä- Suomen AVI,
rakennusterveysasiantuntija Vesa Pekkola
Pirkanmaan ELYkeskus, rakennusterveysasiantuntija
Matti Von Dickhoff
Optiplan Oy, rakennetekniikka, johtava
konsultti Seppo Kuitunen
Suomen LVI-liitto,
2012työryhmä
2013

Maanvaraisten
alapohjien
vauriomekanismit

Opinnäytetyö

Aaro-Matti Pakkanen, Kymenlaakson
ammattikorkeakoulu

2011

Kosteus- ja homevauriokorjauksen urakkasopimusasiakirjojen
kehittäminen

Opinnäytetyö

Jukka Sjöblom, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

2011

Eri aikakausien tyypilliset homevauriot

Opinnäytetyö

2011

Korjaustoimien onnistumisen seuranta

Raportti esiselvityksestä

Etelä-Suomen rakennusvalvontaviranomaisten toimintatavat
asuinrakennusten terveyshaitta-asioissa

Opinnäytetyö

Mikko Ahlgren, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Aino Nevalainen,
Anne Hyvärinen, Kati Järvi ja työryhmä
Toni Hieta, Kymenlaakson
ammattikorkeakoulu

Equiflow Oy

2011

2011

Kosteusmittauspalvelujen laadun kehittäminen

2012

2011
2011

Kosteus- ja homevaurioprosessin arviointi
kuntien kiinteistöissä

Diplomityö

Paavo Kero, Tampereen teknillinen yliopisto

Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten
jälkeen

Ohjeistus

THL, Suomen JVT- ja 2011
Kuivausliikkeiden
Liitto ry

Perustamisratkaisujen
aiheuttamat ongelmat
1950-2000-luvun pientaloissa

Opinnäytetyö

Joni Rantala, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Piilevien kosteusvaurioiden aiheuttamat terveyshaitat. Selvittäminen terveydensuojelulain mukaisilla asunnontarkastuksilla

Ohjeen tavoite on esittää toimintamalli, miten rakenteissa olevat piilovauriot ja ter-veyshaitat voidaan selvittää terveydensuojeluviranomaisten ja sisäilmaongelmiin perehtyneiden ulkopuolisten asiantuntijoiden yhteistyöllä.

Reijo Pesonen ja
2011
Risto Kaarnattu,
Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate
Itä-Suomen yliopisto

Tuulettuvien alapohjien Opinnäytetyö
vauriomekanismit

Viivi Etholén, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

2011

2011
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Valesokkelin korjausmenetelmän kehittäminen ja kosteusfysikaalisen toiminnan arviointi

Suunnittelu- ja tuotekehitystyössä tavoitteeksi asetettiin korjauskappaleen ja korjausmenetelmän kehittäminen yksinkertaisemmaksi, jolloin kappaleesta saataisiin rakennus- ja kosteusteknisesti toimiva
menetelmä, jonka asennustyö on helppoa ja nopeaa.

Kosteus- ja homevaurioiden oppimisympäristö rakennusvalvonnalle - esiselvitys.

Hankkeen taustalla oli tarve löytää tehokas menetelmä kosteusvaurioista olevan uusimman tutkimustiedon siirtämiseen kuntien rakennusvalvonnan
tarpeisiin. Selvityksen tuloksena on syntynyt ehdotus internetpohjaisesta, motivoivasta oppimisympäristöstä ja siihen liittyvästä perusmateriaalista.
Lähtökohtana on ollut yhteistyön lisääminen ja jo
olevan asiantuntijuuden jakaminen kunnissa.

Tilaajan ohje sisäilmas- Ohjeistus
to-ongelman
selvittämiseen (nettiohje)

20092010

Rakennusterveyden
koulutuksen sisäympäristöopintokokonaisuuden opetusmateriaalin
kehityshanke

Työterveyslaitos,
Helsingin kaupunki,
Senaatti-kiinteistöt,
Sipoon kunta, Suomen Sisäilmakeskus
Oy, Vahanen Oy
Kokonaisuuden yksilöity opetussisältö ja opetusma- TTL ja THL
teriaali mikrobiologian osuudesta

20152016

Tavoitteena on tutkia kenttätutkimuspinnoitteiden
kosteus- ja lämpöteknistä toimivuutta sekä säilyvyysominaisuuksia ja verrata tuloksia aikaisemmin
tehtyihin.

Aalto yliopisto

20152016

KoHo-osaamisen ja pä- Hankkeessa on tarkoitus luoda ks. koulutussisälltevöitymisen toimikun- lön tarvitsema koulutusmateriaali sekä tarkentaa
nan kehyssuunnitelsisäympäristöosuuden opetussuunnitelmat
man osa: Sisäympäristön epäpuhtaudet ja
olosuhteet - Tarvittavien koulutusmateriaalien luominen

TTL

20152016

Rateko / Helmi koulutuksen koordinointi

Koulutuksen koordinointi ja synkronointi alan koulutuksen kehittämiseksi

Rateko / Sisäilmakeskus

20152016

Opastusvideot rakennustyömaan kosteussuojauksesta

Opastusvideoita rakennustyömaalle 5 kpl

RKL

2015

Rakennusten sisäilmaston kokonaisvaltaiseen tutkimiseen ja arviointiin liittyvän opintomateriaalin valmistaminen Kosteus- ja
hometalkoiden käyttöön

opetusmateriaali

Työterveyslaitos

2015

Varmista hyvä sisäilma
–opetusohjelma

opetusohjelma

Euro Tv-News

2015

Kiinteistöjen hoidettavuus (kiiho) – esiselvitys

Hankkeen tavoitteena on: - selvittää hoidettavuuToimivat Kiinteistöt
teen liittyvä kotimainen ja pohjoismainen tutkimus- Toki ry
tieto kirjallisuuskatsauksena
- toteuttaa kyselytutkimus-/kset, asiantuntijahaastattelut ja työryhmäistunnot, joilla selvitetään hoidettavuuteen liittyvät tärkeimmät tekijät ja kriteerit
kohdekohtaisesti esimerkiksi taloissa a. asunnot b.
palvelutalo.

2015

Sisäilma-asiantuntijan
tehtävät ja kiinteistöstrategian käynnistäminen

Opinnäytetyö

2014

Aalto yo VVO pinnoitteet

C. Koulutus, pätevöityminen ja tutkimus

Takotek Oy, Insinöö- 2011
ritoimisto Instaro
Oy, Oulun Seudun
Ammattikorkeakoulun betonilaboratorion yksikkö, Vahanen
Oy
Mervi Abell
20102011

Timo Tikkanen,
Savoniaammattikorkeakoulu
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Hyvän talonpidon huoltokonseptikiertue

Road Shown tavoitteena oli kannustaa asukkaita
kiinnittämään huomiota mm. asumisen laatuun,
terveellisyyteen, taloudellisuuteen ja turvallisuuteen.

Remonttikoulu - koulutuskiertue

Omakotiliitto

20132014

PRKK

2013

Hometalkootkoulutushanke ja verkkokurssi

Koulutustapahtumat, lääkäreille ja terveydenhuollon toimijoille suunnattu koulutushanke

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim,
THL, TTL

2013

Kosteus- ja
homevauriokorjaajan
ammattitutkinto

Talonrakennusalan ammattitutkinnon tutkinnonosan Kosteus- ja homekorjaaja, tutkinnon perusteet ja tasokartoitus

Amiedu

2013

Lääkäreiden koulutushanke

koulutushanke

STM

2013

Rakennusmestareiden
jatkokoulutus

jatkokoulutus

RKL

2013

LVVKUNTOTUTKIMUSOPAS
2013

Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kunto- Suomen LVI-liitto ry
tutkimuksiin

2013

Sisäilmahaittojen vähentäminen toimistokoulu yms. rakennuksissa alentamalla oleellisesti sisäilman hiukkaspitoisuutta

VTT

2013

Tunnista homeen riski- opetusohjelma
tekijät - opetusohjelma

Euro Tv-News

2012,
2013

Energiaviisas asuintalo
–kiertue

Seminaarit, keskustelut ja tilaisuudet

Suomen Kiinteistöliitto ry

20122013

Riskirakenteiden korjausmenetelmät opetustaulut

Selkeät opetusmateriaalit riskirakenteiden tutkimiseen

Savora Oy, Grafical
Oy

20092013

Rakennusten kosteusja homeongelmat koulutuskiertue

Koulutukset, osallistujina eri ammattikuntia kuten
STM, Kosteus- ja
terveystarkastajia, rakennusterveysasiantuntijoita, hometalkoot, Ympäkuntotarkastajia, kuntotutkijoita, juristeja, kansan- ristö ja Terveys-lehti
terveysjärjestöjen edustajia ja rakennustarkastajia.

2012

Sisäilmakoulutuskiertue

Koulutuskiertue kuudelle paikkakunnalle

TTL

2012

Työterveyslaitos

2012

Sisäilmaongelmien hallinta, tilaajan työkalut
–koulutuskiertue
Mikrobien kulkeutuminen sisäilmaan paineeron vaikutuksesta
Betonirakenteiden
kuntotutkimusohje

Diplomityö. Tutkimuksessa kehitetyllä menetelmällä verrattiin normaalin käyttötilanteen sisäilmassa
olevaa mikrobipitoisuutta ja -lajistoa alipaineessa
otettuihin sisäilmanäytteisiin.
Tavoitteena tehdä ohje, joka selvästi ohjaa kosteusongelmien havaitsemiseen, korjaamiseen ja ehkäisemiseen betonirakenteiden tutkimisen yhteydessä.

Taneli Päkkilä, Aalto- 2011yliopisto
2012
Vahanen Oy

2011
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Yliopistojen ja muiden
tahojen (Kiinko, Rateko yms.) kosteus- ja
homevaurioihin tarjoaman
koulutuksen sisällön
kartoittaminen

Töissä selvitettiin ja kartoitettiin kosteus- ja home- Eija Haapanen ja
vaurioituneiden ja sisäilmaongelmaisten rakennus- Soile Mönkäre, Itäten tutkimista tukevien koulutuksien laajuuksia ja
Suomen yliopisto
niihin sisältyvät opintoja. Töissä hankittiin perustietoa koulutuksista ja selvitettiin paljonko niiden koulutusohjelmiin sisältyy kosteus-, homevaurio- ja sisäilmaongelmiin sekä pölynhallintaan liittyviä aineopintoja sekä miten nämä koulutukset korreloivat
valmistuneiden kapasiteettiin toimia alan asiantuntijatehtävissä.

Terveiden talojen erikoisjoukot

Kosteus- ja homevaurio- sekä muiden sisäilmaongelmien asiantuntijoiden koulutuksen ja pätevöitymisen kehittäminen ja synkronointi

Itä-Suomen yliopisto 20102012

Toksikologisen
menetelmän kehittämissuunnitelma
TOXTEST 2010-2012.

Hankkeen tavoitteena oli kehittää sisäilmanäytteille
sopiva toksisuuden mittausmenetelmä.

20102012

Hyvä sisäilmaongelmien selvityskäytäntö koulutuskiertue

koulutuskiertue 6 paikkakuntaa

Itä-Suomen yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,
Työterveyslaitos,
Helsingin yliopisto ja
Turun yliopisto
Työterveyslaitos

Tunne talosi, turvaa
kauppasi. Opas ostajalle ja myyjälle kiinteistön kunnon
arviointiin ja turvallisempaan kaupantekoon

Opas pyrkii lisäämään asunto- ja kiinteistökaupan
turvaa niin ostajan kuin myyjän näkökulmasta. Tavoitteena on parantaa osapuolten mahdollisuutta
arvioida kaupanteon kohteeseen liittyviä kosteusvaurioriskejä ja varautua niihin.

Kosteus- ja hometalkoot sekä KVKL
jäsenryhmittymineen

2013

E. Valtion kiinteistöt
ja työpaikat

D. Asuntokauppa ja neuvonta

Kosteusvauriokorjaussuunnittelijan vastuu
ja siitä sopiminen kuluttajan kanssa

2011

2010

Asianajotoimisto Alfa 2013
Oy,

Asuntokaupan turvahanke

Hankkeessa pyritään etsimään keinoja parantaa
sekä ostajan että myyjän turvaa kiinteistön tai
asunnon kosteus- ja homevaurion varalta

Turvallisempaan talokauppaan. Asuntokaupan turvan parantaminen –hanke

Hankkeessa selvitettiin asunto- ja kiinteistökauppo- Asianajotoimisto Alfa 2011jen turvaan liittyviä ongelmakohtia ja etsitty paOy, Insinööritoimisto 2012
rannuskeinoja nykytilanteeseen erityisesti aikaan
Muoto Oy
ennen kaupan tekoa ajoittuvilla toimenpiteillä.

Asuntokauppariitojen
kokonaismäärän ja
syiden selvittäminen ja
tilastointi ja niiden välillisten kustannusten
arviointi vuosilta 2009
ja 1991.

Asiantuntijaryhmä:
juristiryhmä ja tekninen ryhmä

Lakiasiaintoimisto
Hyvämäki Pasi

2010

2011

Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa.

Selvityksessä tutkittiin pääsääntöisesti vuoden
Raksystems An2009 pohjoismaista asunto- ja kiinteistökantaa se- ticimex Insinöökä niihin liittynyttä kaupantekoa, lainsäädäntöä,
ritoimisto Oy
vastuukysymyksiä, asuntokaupan yhteydessä tehtäviä kuntotarkastuksia sekä kaupanteon yhteydessä tarjottavia vakuutuksia. Tutkimuksen kohteena
olivat myös kuntotarkastajien koulutusvaatimukset
ja vastuu. Selvityksessä olivat mukana pohjoismaista Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska.

20092010

Kuntien itsearviointi työkalu

Projektin tarkoituksena on valita sopiva toiminnan
itsearviointimenetelmä, muokata se kunnan ylläpitotoimintaan soveltuvaksi ja testata (pilotoida) sen
toimivuus mukaan lähtevissä kunnissa sekä tehdä
menetelmään tarvittavat korjaukset. Projektin tavoitteena on toimivan itsearviointityökalun luominen kuntaorganisaatioiden kiinteistöjen ylläpitoyksiköille. Itsearvioinnin avulla ylläpitotoiminnan tilanne ja kehittämistarpeet tunnistetaan ja siten
mahdollistetaan jatkuva kehittyminen.

2015

FCG
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Kaikki valtion kiinteistöt pyritään ottamaan säännöllisten kuntotutkimusten ja ohjeistetun kiinteistöhuollon piiriin lähivuosina. Valtion Senaattikiinteistöt on jo aloittanut työn omissa kiinteistöissään ja luonut mm. toimintamallit, ohjeet ja työkalut sisäilmaongelmien selvityksestä, korjauksen
tiedottamisen hallinnasta ja onnistumisen seurannasta. Osana talkoita valtio pyrkii viemään Senaatti-kiinteistöjen kokemusten pohjalta hyviksi todettuja toimintamalleja muihin valtion kiinteistöihin ja
tukemaan myös kuntien kehitystyötä yhteistyössä
Kuntaliiton kanssa.

"Senaatti-kiinteistöjen
laadukas sisäympäristö" -kehittämishanke

Tavoitteena oli arvioida ja kehittää Senaattikiinteistöjen toimintatapoja sisäympäristöongelmiSenaattikiinteistöt ja
en käsittelyssä ja ratkaisussa sekä ennaltaehTyöterveyslaitos
käisyssä. Hankkeessa uudistettiin Senaattikiinteistöjen toimintatapoja sisäympäristöongelmien käsittelyssä ja hallinnassa sekä toteutettiin laaja
Senaattikiinteistöjen kiinteistöpäälliköille, rakennuttajapäälliköille sekä talotekniikan ja sisäilman asiantuntijoille suunnattu koulutusohjelma.

20072010

Sisäilmatiedon välittäminen ammattilaisille
ja kuluttajille

Hankkeessa tuotetaan ja jaetaan tietoa, jonka
avulla nopeutetaan julkisen ja yksityisen sektorin
kiinteistökannan sisäympäristön parantamista ja
edistetään sisäympäristön ongelmien nopeaa havaitsemista ja ongelmien oikeiden käsittelymenettelyiden yleistymistä.

Sisäilmayhdistys ry

2013

Työterveyslaitos

2010

Visual Computing

20122016

Hyvä sisäilmaongelmien selvityskäytäntö
koulutuskiertue

Jukka Riikonen, Senaatti-kiinteistöt

20102015

Remonttipeli (internet
palvelu)

Remonttipeli pientalo omistajan sekä taloyhtiön
edustajan avuksi pts:n ja huoltokirjan tekoon +
korjauskustannusten arviointiin

Kyselytutkimus omakotitalo-omistajille

Kyselyllä haluttiin selvittää mm. se, miten omistaSuomen
jat huolehtivat taloistaan, onko heidän talolleen
OnlineTutkimus Oy
laadittu huoltokirjaa, ja miten hyvin omistajat ovat
perillä talojen riskirakenteista. Lisäksi haluttiin selvittää, kuinka omakotitalojen omistajat suhtautuisivat ulkopuolisen tekemiin kuntotarkastuksiin,
kuinka usein kuntotarkastuksia tulisi heidän mielestään tehdä, ja mitä tällainen kuntotarkastus saisi
maksaa.

2011

Omakotitalojen kuntokatselmoinnin edistäminen (OKE) -hanke

OKE-hankkeen tavoitteena oli selvittää, millä keinoilla voidaan edistää omakotitalojen kuntokatselmointia ja sen avulla ratkaisevasti parantaa kosteusvaurioiden torjuntaa ja hyvää talonpitoa.

20112012

G. Muut

F. Valtion tukijärjestelmät

Valtion kiinteistöt

Kosteus- ja hometalkoiden nimeämä
työryhmä
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LIITE 2. LOPPUARVIOINNIN SÄHKÖINEN KYSELY
Tämä kysely koskee valtakunnallista, vuonna 2009 käynnistynyttä, Kosteus- ja hometalkoot –toimenpideohjelmaa
(K&H-ohjelma jäljempänä), jonka tehtävänä on ollut suomalaisen rakennuskannan tervehdyttäminen kosteus- ja
homevaurioista.
Ramboll Management Consulting Oy toteuttaa toimintaohjelman loppuarvioinnin Ympäristöministeriön toimeksiantona, ja tämä arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vaikuttajille, talkooverkostolle ja asiantuntijoille koko rakentamisen ja kiinteistönpidon ketjussa. Osallistumalla kyselyyn
Sinulla on mahdollisuus osaltasi arvioida toimintaohjelman onnistumista ja vaikutuksia.
Vastaaminen vie noin 20 minuuttia, ja jokainen vastaus on ensiarvoisen tärkeä. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.
Mikäli sinulla on kysymyksiä tai kommentteja kyselyyn liittyen, olethan yhteydessä:
Hanna Koskelaan, Ramboll Management Consulting, hanna.koskela@ramboll.com.
Kiitos, että vastaat kyselyyn perjantaihin 16.10.2015 mennessä.

Osa 1/5 Taustatiedot
1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Missä roolissa olet tutustunut K&H-ohjelmaan?
Toimenpideohjelman ohjaus-tai toimintaryhmän jäsen
Toimenpideohjelman hankkeen edustaja
Ministeriön edustaja
Eduskunnan tarkastusvaliokunnan tai ympäristövaliokunnan jäsen
Järjestön edustaja
Rakennusalan yrityksen edustaja
Terveystarkastaja kunnassa
Rakennusvalvoja kunnassa
Tila- tai kiinteistöpäällikkö kunnassa
Muu, mikä?

2.
•
•
•
•
•

Kuinka hyvin tunnet K&H-ohjelman?
En lainkaan
Erittäin huonosti
Jonkin verran
Melko hyvin
Erittäin hyvin

Osa 2/5 Kosteus- ja hometalkoot -ohjelman tavoitteet, toiminta ja tulokset
3. Millaiseksi mielestäsi K&H-ohjelman rooli toimintakauden aikana muodostui? (voit
valita halutessasi usean vaihtoehdon)
•
”Generaattori", uusien syötteiden antaja
•
"Sateenvarjo", muita toimijoita yhteen kokoava foorumi
•
"Yhtenä muiden joukossa", tasavertainen verkostotoimija
•
"Lompakko", taloudellinen lisäresurssi
•
"Lobbaaja", korjaus- ja uudisrakentamisen/sisäilmatutkimuksen edunvalvoja
•
"Kouluttaja", korjaus- ja uudisrakentamisen koulutuksen kehittäjä ja uudistaja
•
"Tiedottaja", kosteus- ja homevaurioiden sekä sisäilmaongelmien esille tuoja kansalaisille
•
Muu, mikä?
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4. Miten seuraavat laatusanat kuvaavat mielestäsi K&H-ohjelmaa (1= erittäin huonosti,
2= melko huonosti, 3= kohtuullisesti, 4= melko hyvin, 5= erittäin hyvin)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Joustava
Verkottunut
Vaikuttava
Mahdollistava
Näkyvä
Yhteistyökykyinen
Ennakoiva
Uudistumiskykyinen
Katalysoiva (uusien asioiden liikkeelle vauhdittaminen)
Ratkaisukeskeinen
Läpinäkyvä
Kommunikoiva
Laadullisesti korkeatasoinen

5. Mitkä mielestäsi ovat olleet K&H-ohjelman tärkeimmät välittömät tulokset (esim.
käytännön ohjeet tai tutkimustulokset)?
6. Mitkä mielestäsi olivat K&H-ohjeman heikkoudet? Mitä olisi mahdollisesti pitänyt
tehdä toisin, jotta ohjelma olisi onnistunut vielä paremmin?

Osa 3/5 Kosteus- ja hometalkoot -ohjelman viestintä ja sidosryhmätoiminta
7. Missä määrin Kosteus- ja hometalkoiden yhteistyöverkostot ovat mielestäsi kattaneet seuraavat tahot? (1= erittäin huonosti… 5=erittäin hyvin)
•
Poliittiset päättäjät
•
Virkamieskunta
•
Rakennusvalvojat
•
Terveydenhuolto
•
Rakennus- ja kiinteistöalan elinkeinoelämä
•
Tutkimustahot
•
Koulutustahot
•
Järjestöt
•
Kansalaiset
8. Onko em. yhteistyötahoista puuttunut jokin keskeinen toimija, ja jos, niin mikä?
9. Ota kantaa seuraaviin ohjelman viestintään, tiedottamiseen ja näkyvyyteen liittyviin
väittämiin. (1=täysin eri mieltä, 2= jokseenkin eri mieltä, 3= en samaa enkä eri mieltä,
4=jokseenkin samaa mieltä, 5= täysin samaa mieltä)
•
K&H-ohjelma on tiedottanut riittävästi käynnistyneistä ja käynnissä olevien hankkeiden tuloksista
•
Tietoa ohjelman tavoitteista on saatavilla riittävästi
•
K&H-ohjelma on näkynyt mediassa riittävästi
•
Ohjelman näkyvyys mediassa on ollut oikeanlaatuista ja tarkoituksenmukaista
•
K&H-ohjelman tunnettuus on hyvä
•
Toimenpideohjelman sisällöistä tiedottaminen päättäjien suuntaan on ollut riittävää ja tarkoituksenmukaista
10. Kuvaile tarkemmin sidosryhmätoiminnan parhaita käytäntöjä (esim. talkooverkoston yhteydenpito, koulutukset, yhteishankkeet, uutiskirje ja viestintä...).
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Osa 4/5 Kosteus- ja hometalkoot -toimenpideohjelman toiminnan vaikuttavuus
11. Miten K&H-ohjelma on mielestäsi onnistunut seuraavien tavoitteiden saavuttamisessa? (1= erittäin huonosti, 2= melko huonosti, 3= kohtalaisesti, 4= melko hyvin, 5=
erittäin hyvin)
•
Kosteus- ja homeongelmien aiheuttamien terveyshaittojen ja kansantaloudellisten menetysten systemaattinen vähentäminen
•
Uusien kosteusvaurioiden syntymisen torjuminen uudis- ja korjausrakentamisessa
•
Systemaattisen ja laadukkaan koulutusjärjestelmän rakentaminen kosteus- ja homevaurioalalle
•
Sisäilmaongelmien tutkimuksen edistäminen
•
Asuntokaupan turvaaminen ja neuvonnan kehittäminen
•
Kosteusvaurioiden ennaltaehkäiseminen ja sisäilmaongelmien ratkaiseminen valtion kiinteistöissä
•
Kosteusvaurioiden ennaltaehkäisyyn tarvittavan asennemuutoksen aikaansaaminen tiedotuskampanjan avulla
12. Ota kantaa seuraaviin K&H-ohjelman yhteiskunnallista vaikuttavuutta koskeviin
väittämiin oman roolisi/toimenkuvasi näkökulmasta. (1= täysin eri mieltä, 2= jokseenkin eri mieltä, 3= en samaa enkä eri mieltä, 4= jokseenkin samaa mieltä, 5= täysin samaa mieltä)
•
K&H-ohjelman rahoitus on edes auttanut merkittävästi osaamisen kehittymistä kosteus- ja
homeongelmiin liittyen
•
Ohjelma on toiminnallaan parantanut merkittävästi tutkimustiedon välittymistä tiedon käyttäjille ja päätöksenteon tueksi
•
Kosteus- ja hometalkoot on edistänyt merkittävästi hallinnonalojen välistä yhteistyötä kosteus- ja homeongelmiin liittyen
•
K&H-ohjelman rahoittaman toiminnan myötä syntyneitä tuloksia on käytetty hyväksi päätöksenteossa ja/tai yhteiskunnallisessa keskustelussa
•
Ohjelman rahoitus on katalysoinut yhteiskunnallista keskustelua kosteus- ja homeongelmista
•
Ohjelman rahoitus on edesauttanut suuren yleisön tietoisuuden lisääntymistä kosteus- ja
homeongelmista
•
Ohjelma on merkittävästi edesauttanut lainsäädännön uudistumista esimerkiksi maankäytön
ja rakentamisen osalta
•
Ohjelma on merkittävästi edesauttanut lainsäädännön uudistumista esimerkiksi ympäristön ja
ympäristöterveyden osalta
•
Ohjelman toimenpiteet ovat selvästi vähentänee kosteus- ja homeongelmia
13. Ota kantaa seuraaviin osaamisen kasvua koskeviin väittämiin oman roolisi/toimenkuvasi näkökulmasta. (1= täysin eri mieltä, 2= jokseenkin eri mieltä, 3= en
samaa enkä eri mieltä, 4= jokseenkin samaa mieltä, 5= täysin samaa mieltä)
•
Kosteus- ja hometalkoot on herättänyt laajaa kiinnostusta kosteus- ja homeongelmia kohtaan
•
Kosteus- ja hometalkoot on luonut laaja-alaista ymmärrystä kosteus- ja homeongelmista sekä niiden ratkaisuista
•
Ohjelma on muuttanut ja edistänyt rakentamisen toimintatapoja
•
Ohjelman puitteissa on tarjottu tärkeää ja tarkoituksenmukaista koulutusta
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Osa 5/5 Kosteus- ja hometalkoot -toimenpideohjelman perintö
14. Mitkä ovat ne keskeiset teemat, joihin K&H -ohjelman jälkeen tulisi mielestäsi erityisesti panostaa? Miksi juuri näihin teemoihin? Ja kenen toimesta tämä tulisi tehdä?
15. Liittyikö K&H-ohjelmatoimintaan jotain erityispiirteitä, mitä haluaisit nostaa esiin?
Positiivisia tai negatiivisia erityispiirteitä? Nämä piirteet voivat liittyä verkostojen rakentamiseen ja motivoimiseen, vapaaehtoisista koostuvan kouluttajaverkoston luomiseen, innovaatioihin, uudenlaiseen viestintään, kansainväliseen erottautumiseen tai
muuhun erityispiirteeseen
16. Erottautuiko K&H-ohjelmatyö jollain tietyllä toimintatavalla, innovaatioilla, verkostoitumisella tai muulla näkökulmalla mielestäsi vastaavista kansallisista ohjelmista?
Miten (kuvaile mielellään tarkemmin)?
17. Muita mahdollisia kommentteja K&H-ohjelmaan liittyen. Sana on vapaa.

Lämmin kiitos arvokkaista vastauksistasi!
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LIITE 3. LOPPUARVIOINTIIN LIITETYT HAASTATTELUT

Haastateltavan nimi ja organisaatio

Haastattelun ajankohta

Suunnittelija Karoliina Viitamäki,
Ympäristöministeriö

5.11.2015 klo 14.00

Ohjelmapäällikkö Katja Outinen,
Ympäristöministeriö

5.11.2015 klo 13.00

Aiempi ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen,
FCG

27.10.2015 klo 9.15

Rakennusneuvos Teppo Lehtinen,
Ympäristöministeriö

5.11.2015 klo 11.00

Neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola,
Sosiaali- ja terveysministeriö

3.11.2015 klo 13.00

Viestintäkonsultti Aija Kaijärvi,
SEK

22.10.2015 klo 13.30

Tohtorikoulutettava Virpi Leivo,
Tampereen teknillinen yliopisto

13.10.2015 klo 9.00

Erikoistutkija Ulla Haverinen-Shaughnessy,
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

21.10.2015 klo 14.30

Rakennusterveysasiantuntija Miia Pitkäranta,
Vahanen Oy

29.10.2015 klo 9.00

Johtaja Jari Keinänen,
Sosiaali- ja terveysministeriö

28.10.2015 klo 10.00

Koulutuspäällikkö Jouko Lähteenmäki,
Tampereen ammattikorkeakoulu

28.10.2015 klo 9.00

Toimitusjohtaja Kim Seppänen,
Hämeen Rakennustutkimus Oy

9.10.2015 klo 14.00

Työpäällikkö Jouni Auronen,
Lemminkäinen Talo Oy

21.10.2015 klo 13.30

Asianajaja, varatuomari, Tiina Koskinen-Tammi,
Asianajotoimisto Alfa Oy

16.10.2015 klo 9.00
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LIITE 4. LOPPUARVIOINNIN HAASTATTELURUNKO

PERUSTIEDOT
1.

Vastaajan nimi ja asema

2.

Mikä on oma roolisi Kosteus- ja hometalkoot toimenpideohjelmassa (v. 2010-2014)?

OHJELMAN TULOKSET JA VAIKUTUKSET
3. Kosteus- ja hometalkoot toimenpideohjelmalla oli kuusi keskeistä tavoitetta. Haastattelun
aluksi käydään nämä tavoitteet läpi muutaman kysymyksen pohjalta.
Tavoitteet muistutukseksi:
a)

kosteus- ja homeongelmien aiheuttamien terveyshaittojen ja kansantaloudellisten menetysten
systemaattinen vähentäminen

b)

uusien kosteusvaurioiden syntymisen torjuminen uudis- ja korjausrakentamisessa;

c)

systemaattisen ja laadukkaan koulutusjärjestelmän rakentaminen kosteus- ja homevaurioalalle;

d)

asuntokaupan turvaaminen ja neuvonnan kehittäminen;

e)

kosteusvaurioiden ennaltaehkäiseminen ja sisäilmaongelmien ratkaiseminen valtion kiinteistöissä

f)

kosteusvaurioiden ennaltaehkäisyyn tarvittavan asennemuutoksen aikaansaaminen
(tavalliset ihmiset - ammattilaiset)

•
•

Saavuttiko ohjelma mielestäsi tämän tavoitteen?
Ylittikö ohjelma tämän tavoitteen, ja jos, niin miten? Mikä oli ratkaiseva tekijä tavoitteen ylittämiselle?
Jäikö K&H-ohjelmatoiminta mielestäsi jossain kohtaa ko. tavoitteesta? Mitkä olivat syyt tähän?

•

4. Saiko K&H-ohjelma aikaan sellaisia tuloksia tai vaikutuksia, joita ei etukäteen osattu odottaa?
•
•

Mitä nämä olivat?
Millaisen merkityksen annat näille tuloksille ja vaikutuksille vaikuttavuuden näkökulmasta
(esim. suuri yhteiskunnallinen vaikutus tms.)?
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OHJELMATOIMINTAAN LIITTYVÄT KYSYMYKSET
5.

Vastasiko K&H-ohjelma aitoon kansalliseen tarpeeseen tehokkaalla tavalla?

6. Mitkä olivat Kosteus- ja hometalkoiden suurimmat mahdollisuudet ohjelmana? Miten näihin
mahdollisuuksiin pystyttiin vastaamaan?
7. Mitkä olivat Kosteus- ja hometalkoiden suurimmat haasteet ohjelmana? Miten näitä haasteita ”taklattiin” itse ohjelmatoiminnassa?
8. Liittyikö K&H-ohjelmatoimintaan jotain erityispiirteitä, mitä haluaisit nostaa esiin? Positiivisia
tai negatiivisia erityispiirteitä? Nämä piirteet voivat liittyä verkostojen rakentamiseen ja motivoimiseen, olemassa olevan tiedon tai toiminnan täydentämiseen, säästöihin, osaamisen kehittymiseen, vapaaehtoisten kouluttajaverkoston luomiseen, innovaatioihin, uudenlaiseen viestintään,
kansainväliseen erottautumiseen tai muuhun erityispiirteiseen
9. Erottautuiko K&H-ohjelmatyö jollain tietyllä toimintatavalla, innovaatioilla, verkostoitumisella
tai muulla näkökulmalla mielestäsi vastaavista kansallisista ohjelmista? Miten, kuvaile mielellään
tarkemmin.

”PERINTÖ” JA OHJELMAN EXIT PLAN
10. Mitkä ovat ne keskeiset teemat, joihin K&H -ohjelman jälkeen tulisi mielestäsi erityisesti panostaa?
•
Miksi juuri näihin teemoihin?
•
Kuka voisi olla jatkossa koordinaattorina vastaavalle toiminnalle?
11. Miten ohjelmassa luotua
a) Kouluttajien verkostoa
b) Sidosryhmäyhteistyötä
c) Viestintämallia
d) Nettisivuja
tulisi jatkossa ylläpitää, laajentaa ja kehittää? Kenen toimesta?
12. Onko K&H-ohjelmatoiminnan yhteiskunnallinen merkitys mielestäsi pystytty osoittamaan
päättäjille? Jos ei, mitä pitäisi tehdä?
13. Onko K&H-ohjelmatoiminnalla mielestäsi kansainvälistä merkitystä? Voisiko K&H-ohjelma olla ministeriötason vientituote?
14. Onko K&H-ohjelmatoiminta edistänyt uusia innovaatioita, start-up toimintaa tms. muuta
elinkeinojen kehittämiseen liittyvää aktiviteettiä? Jos on, mitä?
15. Mahdollista muuta lisättävää?
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Lisätietoa: www.hometalkoot.fi

