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Talkoisiin on tähän mennessä osallistunut 

yli 300 asiantuntijaa yli 60 organisaatiosta 

kaikkialta Suomesta. 

Talkooväki on vienyt läpi yhteensä yli 50 

erilaista talkoohanketta, 20 vielä käynnissä. 

Kiitos teille kaikille 



Koko ketju kuntoon – yhteistyöllä!

Koulutus - Suunnittelu – Rakentaminen – Käyttö – Huolto - Korjausrakentaminen

Kuvat YM

OMISTAMINEN

ASENNE



Poimintoja tuotoksista



Tunne talosi –turvaa kauppasi

• Asuntokaupan turvan 
parantamisen hanke loppuraportin 
julkistus 3/2013

• Suositukset 
kaupantekokäytäntöjen, 
kuntotarkastustoiminnan ja 
tarkastajien pätevyyksien 
parantamiseksi

• KH-talkoot ehdottanut lakia 
kuntotarkastamisesta (OM – TEM) 

• Tunne talosi – turvaa kauppasi –
opas pyritään jakamaan joka 
kaupan yhteydessä ostajalle ja 
myyjälle

• Yhteistyökumppaneina 
kiinteistövälittäjät 



Terveiden talojen erikoisjoukot

• Rakennusterveysalan 

koulutuksen ja pätevöitymisen 

kehittämishanke 2010-2012

• Loppuraportin julkistus 5/2013

• Alan eri ammattiryhmien 

määrällisen tarpeen arviointi

• Osaamiseen liittyvien 

vaatimusten määrittely 

• Lisäkoulutuskokonaisuuksien 

sisältöjen suunnittelu

• Eri toimijatahojen tuottaman 

koulutuksen organisointi ja 

yhteensovittaminen 

• Pätevöinti



Kosteusvaurioasiantuntijoiden pätevyyden 

todentaminen

Kosteusvaurio-

korjaussuunnittel

ija

Kosteusvaurio-

korjaustyön 

työnjohtaja/valvo

ja

Kosteusvaurio-

kuntotutkija

• Ympäristövaliokunnan mietintö 
YmVM 9/2013 vp — HE 147/2013 
vp:

• Kosteusvauriokorjaussuunnittelijat 
ja kosteusvauriotyönjohtajat oma 
erityisalansa, joka tulee huomioida 
YM:n asetuksessa ja 
kelpoisuusohjetaulukossa

• Kuntotutkijoiden 
kelpoisuusvaatimukset tulee 
esittää YM:n ohjetaulukossa

• Terveyshaittoja tutkimiseen 
käytettävät ulkopuoliset 
asiantuntijat STM: säädöksiin

Rakennusterveysasiantuntija



Kosteus- ja hometietoa kaikissa 

kanavissa

• Kellarista katolle –videosarja

• Internet-sivustot

• Radioviestintä

• Harjakaisen ja Piisisen talkoot

• Kosteus- ja homekoulutukset 

täysille saleille

• RKL, OKL, PRKK, Kuntaliitto, 

Duodecum

• Yli 4000 osallistujaa

• Oppaat, ohjeet, selvitykset

• Artikkelit, blogit, uutiskirjeet



Vuoden viestintätyö

Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL:n 

vuotuisessa viestintägaalassa Kosteus- ja 

hometalkoot palkittiin Vuoden Viestintätyönä 



Ohjeita tilaajille ja tekijöille
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Valtion ohjausjärjestelmät

Valtion avustamien sisäilmaongelmien korjaushankkeiden 

laadunvarmistus 

• Asetettu vaatimuksia valtion rahoitusehtojen kautta

• Kuntotutkimukset tehtävä, johtajan oltava pätevä

• Korjaussuunnittelijan oltava pätevä kosteusvaurioiden 

korjaussuunnitteluun

• Kuntotutkimusten johtajan arvioitava korjaussuunnitelmien 

toimivuus terveyshaittojen estämisen osalta

• Työnjohtajan oltava pätevä kosteusvaurioiden korjaamiseen

• Terveyshaittojen korjaamisen laadunvarmistus



Esimerkiksi ARA:n Suunnittelijaopas

• Rakennus on saatava jo runkovaiheessa riittävän kuivaksi, jotta pinta-

tai muut materiaalit eivät pilaannu. 

• Rakennusmateriaalien on aina oltava suojattuna eikä rakennukseen 

asenneta liian kosteita, orgaanisia rakennusmateriaaleja. 

Pääsääntöisesti suositaan katoksen alla rakentamista ja orgaanisten 

materiaalien säilyttämistä kuivissa varastoissa. 

• Sisäpuolisia töitä ei missään hankkeissa saa aloittaa ennen kuin 

rakennuksen vesikate, ikkunat ja ovet on asennettu ja rakennuksen 

runko ym. osat ovat riittävän kuivat.

• Betonirakenteiden kosteustilasta on oltava luotettavat, viitearvot 

alittavat, kosteusmittaukset ennen pinnoitusten aloittamista. 

• Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että muovimattoja tai muita 

tiiviitä lattiamateriaaleja ei asenneta kostean betonin päälle. 

• Kosteudenhallinnan toteuttaminen ja muu kosteustekninen 

laadunvarmistus kuvataan suunnittelu- ja tarkastusasiakirjoihin ja 

varmennetaan vastuuhenkilöiden allekirjoituksin hankkeen edetessä.



Hyvä työ poiki lisää työtä – talkoot 

jatkuvat! 

Mitä seuraavaksi?



Työmailla keskitymme mm.

• Rakennusterveyden opettamisen jalkauttamiseen 

ammattikorkeakouluihin (ja yliopistoihin) 

• polku oppipojasta huippuasiantuntijaksi

• kosteusvauriokorjauksessa vaadittavien eri toimijoiden 

osaamisen varmistaminen, suunnittelija-työnjohtaja-valvoja-

ammattimies

• em. koulutuksen organisointi

• Kerrostaloasukkaiden sisäilmaongelmien tunnistamiseen 

kotisivusto

• Omistajien opettamiseen – palvelua saa, jos tilaa?



www.hometalkoot.fi

https://www.facebook.com/hometalkoot

http://uutiset.hometalkoot.fi/

http://www.youtube.com/channel/UCchtKeoCZIPv90goC7ezrCw/videos

Työn iloa!

http://www.hometalkoot.fi
https://www.facebook.com/hometalkoot
http://uutiset.hometalkoot.fi/
http://www.youtube.com/channel/UCchtKeoCZIPv90goC7ezrCw/videos

