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Oikea huonelämpötila on kaiken A ja O, talvella 20-22 astetta. Säädä ja vaadi itsellesi 
sopiva lämpötila. 

Rakennuksen koneellinen ilmanvaihto on pidettävä päällä jatkuvasti sisälle kertyvien 
epäpuhtauksien poishuuhtelemiseksi, ei esimerkiksi vain ruoanvalmistuksen aikana. 
Oikein toimiva ilmanvaihto ei aiheuta melua eikä vetoa. Vaadi, että talosi ilmanvaihto 
on kunnossa ja oikein säädetty. 

Makuuhuoneiden ilmanvaihdosta yön aikana tulee huolehtia jättämällä väliovet 
auki. Kylpyhuoneen ilmanvaihto on liian pieni, jos peili huurtuu lyhyen suihkun 
aikana eikä kirkastu 10-15 minuutissa.

Liesituuletin tai -kupu on tarpeen joka keittiössä. Sen toiminta on varmis tettava 
pesemällä tai vaihtamalla rasvasuodatin 2-3 kuukauden välein. 

Ristiveto on paras tapa tehostaa tuuletusta ajoittain, pitkäksi aikaa auki jätetyt 
ikkunat hukkaavat lämmitysenergiaa turhaan. 

Haju on viihtyisyyshaitta ja merkki mahdollisesta terveydellisestä vaarasta. Selvitä 
ja poista ulkoa tai rakennuksen muista osista tulevien hajujen syyt. 

Pidä kodin pinnat puhtaina säännöllisen siivouksen avulla. Käytä pölyä sitovia 
siivousmenetelmiä. Valitse hel pos ti puhtaana pidettäviä pinta  materiaaleja. Vältä 
pölyä kerääviä pintoja. 

Varmista, että pölynimurin poistoilman suodatin on kunnossa, ellet käytä 
keskuspölynimuria. Tuuleta asunto imuroinnin jälkeen.

Huonekohtaiset ilmansuodattimet riittävät yleensä pölyjen poistamiseen vain yhden 
huoneen ilmasta ja siihenkin vain silloin, kun ne ovat puhtaita ja kunnossa. 

Useat tekijät (mm. yli 23 asteen lämpötila, pölyisyys, formaldehydi) aiheuttavat 
kuivuuden tunnetta. Suomessa sisäilma on kuivaa talvella, mutta ilman kostutusta 
tulee käyttää harkiten. Höyrykostutin on paras vaihtoehto, muut tyypit ovat 
ongelmallisia. Pidä kostutin puhtaana, homeet ja bakteerit lisääntyvät vedessä ja 
märillä pinnoilla. 

Kosteus ei saa olla liian korkea (yli 40 %); homekasvusto ja pölypunkit saavat silloin 
lisääntymiseensä tarvittavan veden. Kosteus ei missään tapauksessa saa tiivistyä 
ikkunoihin ja ulkoseinille. 

Tarkkaile rakenteiden ja pintojen kuntoa. Ilmoita vaurioista ja muutoksista 
isännöitsijälle. Kosteusvaurion kastelemat materiaalit on kuivatettava nopeasti tai 
vaihdettava uusiin home- ja lahohaittojen estämiseksi. 

Käytä M1-luokan tuotteita, lisätietoja www.rts.fi. Vältä haisevia tuotteita. Tuuleta 
uusia huonekaluja, kunnes haju on haihtunut. Maalaa käsittelemättömät haisevat 
lastulevypinnat. 

Vältä asumista remontoitavassa asunnossa.  Varo rakennuspölyä, suojaa itsesi ja 
ympäröivät tilat purkutöiden aikana. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. 

Mittauta asuntosi radonpitoisuus, lisätietoja www.stuk.fi.

Ajattele kanssaihmisiäsi. Sisätiloissa tupakointi vaarantaa kaikkien samoissa 
huoneissa oleskelevien ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin. Muista, että 
lemmikkieläimet aiheuttavat helposti allergioita. 

www.sisailmayhdistys.fi
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HOMETTA?
Oireiletko, haiseeko? 

Ilmainen puhelinpalvelu 
03-877 5413 
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ASUMISTERVEYSLIITTO ASTE RY
Kaivokatu 5–7, 18100 Heinola



Kiratek Oy siirtyi Inspectan omistukseen toukokuussa 2014. Nyt voimme tarjota 
yhä kattavamman kirjon kiinteistöpalveluja ympäri Suomea! 

Sisäilmatutkimukset
• Suunnittelemme sisäilmatutkimukset tapauskohtaisesti kiinteistötyypin mukaan.
• Tutkimme kiinteistöt ja rakenteet aistinvaraisesti ja mahdollisin näytteenotoin.    
   (mikrobi-, mineraalivillakuitu, VOC- ja pölynäytteet)
• Analysoimme mikrobinäytteet akkreditoidussa tutkimuslaboratoriossamme*. 
• Raportoimme tulokset selkeästi ja esitämme suositukset jatkotoimenpiteistä.
• Koulutamme kiinteistönomistajia ja huoltohenkilökuntaa sisäilmaan
   liittyvissä asioissa. Kurssimme löydät Inspecta Academyn sivuilta.  

Lisäksi löydät meiltä muut monipuoliset rakennusterveyteen ja kiinteistöjen 
elinkaareen liittyvät palvelut:
• Kuntoarviot (mm. rakennusten ja märkätilojen kuntoarviot)
• Kosteus- ja homevauriotutkimukset
• Ulkovaipan kuntotutkimukset
• Kiinteistöjen haitta-ainekartoitukset ja -analyysit
• Betonin mikrorakennetutkimukset 
• Puhdastilatarkastus
• Ilman määrä- ja tiiveysmittaukset
• Lämpötila- ja kosteusmittaukset
• Ilmanvaihdon kuntotutkimus
• Rakennusautomaation kuntotutkimus
• Betonirakennetekniikan tutkimukset (mm. ultraäänitutkimus (MIRA), mikro-
   rakennetutkimus, lämpökamerakuvaus)

Rakennusterveyden tutkimus-
palvelut Inspectalta

* Mikrobilaboratoriomme ilmanäyteanalyyseillä ja 
materiaalinäytteen laimennosviljelyllä on Eviran hy-
väksyntä. Käytössämme on lainsäädännön mukaiset 
menetelmät asumisterveyteen liittyvien viranomais-
näytteiden tutkimiseen. Mikrobilaboratoriomme on 
Finasin akkreditoima testauslaboratorio T270.


