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Hengitysliiton korjausneuvojat
– Antavat neuvontaa sisäilma-asioissa

arkisin (ti – pe)9.00-15.00  puh.  020 7575181, 
www.hengitysliitto.fi

– Puhelun hinta: kiinteästä verkosta soitettaessa 8,21 
senttiä/puhelu + 6,9 senttiä/min
matkapuhelimesta soitettaessa 8,21 senttiä/puhelu + 14,9 
senttiä/minuutti.

– Pitävät luentoja
– Kuntotutkivat taloja, seuraavat korjaamisen vaikutusta

asukkaiden terveydentilaan
– Ovat mukana alan tutkimuksissa
– Homeloukkuhankkeessa tekevät korjaussuunnitelmia ja 

valvovat korjausten toteuttamista



Korjausneuvonta/HoTes
• HOMELOUKKUPROJEKTIN TERVEYSSEURANTA (HOTES)

• HANKE ON YHTEINEN HENGITYSLIITON JA TERVEYDEN JA 
HYVINVOINNINLAITOKSEN KANSSA (THL).

• TULEE TUOTTAMAAN AINUTLAATUISEN TUTKIMUSAINEISTON VAIKEIDEN 
HOMEVAURIOIDEN  VAIKUTUKSESTA ASUKKAIDEN OIREISIIN  JA 
RAKENNUKSEN MIKROBIOLOGISIIN OLOIHIN – LISÄTIETOA SYY-
YHTEYKSISTÄ.

• SEURANTAPROJEKTI ASUKKAIDEN KOKEMAT OIREET JA MUUTOKSET 
KOKO PROSESSIN AIKANA.  MITTAUKSET 2 KK KULUTTUA KORJAUKSISTA.
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• KIIRE



Homeongelman selvittäminen vaatii 
ammattitaitoa tutkijalta sekä panostusta 
tilaajalta!

Tutkimuksen rahoittamisen pihistelyn seurauksia;

I. korjauksen aikana ilmenee lisävaurioita ja korjausbudjetti paisuu. 

II. korjaustyön jälkeen havaitaan, ettei ongelma ole poistunut, vaan on 
jäänyt kokonaan korjaamatta muita sisäilmaa heikentäviä tekijöitä.

Kiireen ja/tai liian niukkojen tutkimusten seurauksia; 

I. vääriä johtopäätöksiä ja siten myös vääriä korjaussuunnitelmia. 

II. korjauskustannukset ovat kohonneet jopa siten, että olisi ollut 
järkevämpää purkaa ja rakentaa uusi kuin korjata.



Tutkimuksista korjaussuunnitelman 
laadintaan 

sekä varsinaiseen korjaustyöhön 
on varattava riittävästi aikaa!



RAKENTEIDEN JA JÄRJESTELMIEN 
RISKIANALYYSI

ASIAKKAAN HAASTATTELU/ 
OIREKYSELYT

AISTINVARAINEN KUNTOTARKASTUS

TUTKIMUSSUUNNITELMA

RAPORTOINTI (TULKINTA)
KORJAUSSUOSITUKSET

KUNTOTUTKIMUKSET:
MITTAUKSET,  RAKENTEIDEN AVAUKSET, 
MIKROBIANALYYSIT NÄYTTEISTÄ YM.

RAKENNUKSEN TUTKIMISEN VAIHEET

SUUNNITTELU
KORJAUKSET
JÄLKISEURANTA?

TULKINTA:
LÖYDETYT HOMEVAURIOT/ HAVAITUT 
TERVEYSHAITAT 

TÄRKEYS/KIIREELLISYYSJÄRJESTYS 
USKALLETTAVA LAATIA!



Luokkahuoneen korjaus

• opettaja oireillut monta 
vuotta

• alapohjavaurio löydettiin ja 
korjattiin

• opettaja lopetti puoli vuotta 
korjauksen jälkeen

• uudella opettajalla yli 3 kk 
sairaspoissaoloja vuodessa

• kaksi vuotta korjauksen 
jälkeen havaittiin, että myös 
seinien villat ovat homeessa

• ei korjauksia toistaiseksi…



Eri suunnittelu / korjaus periaatteet
VAURION KORJAUS

- home poistetaan vaurioituneesta 
rakenteesta

ONGELMAN KORJAUS

- homeen tuloa sisäilmaan 
yritetään estää

– kaikki homevauriot korjataan
– vaurioiden aiheuttajat 

eliminoidaan
– uutta vastaavat kosteusteknisesti 

varmatoimiset rakenteet
– ilmanvaihdon korjaaminen

– ilmavuotojen tiivistäminen
– homeen kapselointi
– kosteusrasituksen vähentäminen
– ilmanvaihdon korjaaminen 

(alipaineisuuden vähentäminen)
– rakennusosien alipaineistaminen



Korjaamalla terveeksi

• Terveyshaittaa aiheuttavien kosteus- ja homevaurioiden 
korjaamisella sekä ilmanvaihdon parantamisella saavutetaan 
ihmisten terveystilassa parantumista.

• Rakenteiden kunnon selvittämiseksi tulee tehdä aina 
kuntotutkimustoimenpiteitä vaurioiden laajuuden 
selvittämiseksi.

• Moniongelmainen: kovat vaatimukset suunnittelulle, 
korjaamiselle ja valvonnalle.

• On tärkeää, että korjausprojekti hoidetaan tiiviillä yhteistyöllä.
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Korjaamalla terveeksi

• Alipaineiseen perustuva ilmanvaihtojärjestelmä ei sovi 
rakennukseen, jonka sisävaippa ei ole tiivis.

• Sisäilmamittauksilla (ilmanäytteet) ei välttämättä löydetä 
sisäilmaongelmaa  nega ivisilla mi austuloksilla ei voida 
sulkea pois homeongelmaa.

• Kokonaisuus tulee saada hallintaan; ihmisten oireilu, 
sairastaminen, kliiniset kokeet, rakennuksen kosteus- ja 
homevauriohistoria – selvittelytyössä kaikki ovat yhtä tärkeitä.
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Piilossa olevat vauriot
Vauriot eivät näy aina 
ulospäin. Aistivaraiset 
havainnot ovat 
tärkeitä vaurioiden 
paikantamiseksi.

Rakenteita joudutaan 
pääsääntöisesti 
avaamaan vaurion 
laajuuden 
kartoittamiseksi.

Kosteusmittaukset
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Korjattu on….
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Korjauksia epäonnistuu edelleen, mitä
pitäisi tehdä ?

1. Rakenteiden kuntotutkimuskynnystä pitää madaltaa
- todelliset ongelmat useimmiten piilevissä

homevaurioissa.

2. Riskirakenteet pitää tutkia kaikki, myös muita
rakenneosia on syytä avata ennen korjaussuunnittelua.

3. Kaikki homeongelmat on korjattava peruskorjauksen
yhteydessä
- homevauriotulkinta?

4. Homeongelmat ja ilmanvaihto on korjattava yhtäaikaa



• tutkituta talo huolella ennen yhtäkään korjausta
• priorisoi korjaukset

1. homevauriokorjaukset
2. vaurioita ehkäisevät korjaukset
3. järjestelmät kuntoon (vesijohdot, viemärit, iv)
4. pintaremontti (jos rahaa jäi)

• käytä M1-materiaaleja (www.rts.fi)
• käytä asiantuntijoita tutkimisessa,  

korjaussuunnittelussa ja töiden valvonnassa.
• Selvitä korjaustyöhön tarvittavat luvat.

Korjausneuvot



Loppupäätelmiä
- Paras osoitus korjauksen ja siivouksen riittävyydestä on, että 

ennen korjauksia homeista oireilevat ihmiset pääsevät 
oireistaan sitä mukaa kuin altistuminen näille tekijöille 
loppuu.

- Kaikkien korjaushankkeeseen osallistuvien tahojen on 
ymmärrettävä homevauriokorjausten erityispiirteet.

- Tarvitaan kattavat rakennetutkimukset, korjaussuunnittelu, 
rakennuttaminen, toteutus, puhdistus ja työmaa valvonta.

- Tarvitaan joustava aikataulu ja mahdollisille 
kustannusmuutoksille varaa.



Korjausneuvontapalvelut Kiittää !
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