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Kosteus- ja hometalkoiden tausta
• Valtioneuvoston periaatepäätös korjausrakentamisesta v. 2008

• Ympäristöministeriö laati Korjausrakentamisen strategian 

toimeenpanosuunnitelman 2009-2017

– hankekokonaisuus kosteus- ja homevaurioiden ehkäisystä ja 

korjaamisesta 

Kosteus- ja hometalkoot –toimenpideohjelma 2009-2013, josta 

annettiin valtioneuvoston periaatepäätös 12.5.2010

Talkoita on jatkettu vuosina 2014 ja 2015

• Päätehtävät:

– kosteus- ja homeongelmien aiheuttamien terveyshaittojen ja 

kansantaloudellisten menetysten systemaattinen vähentäminen

– uusien kosteusvaurioiden syntymisen torjuminen

– suomalaisen rakennuskannan tervehdyttäminen
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Talkootyömaiden eteneminen

2009-2010

Valtioneuvoston 
periaatepäätös

Ohjelman 
suunnittelu ja 
verkoston 
kokoaminen

Viestintä

2011 

Työkalujen 
rakentaminen

T&K-hankkeiden
käynnistys

Viestintä 

2012-2013 

T&K-hankkeet

Asetuksiin ja 
säädöksiin 
vaikuttaminen

Työkalujen 
käyttöönotto

Koulutukset

Viestintä 

2014

Uudet ja 
jatkohankkeet

Koulutukset

Asetuksiin ja 
säädöksiin 
vaikuttaminen

Työkalujen 
vakiinnuttaminen

Viestintä 

2015

Uudet ja 
jatkohankkeet

Koulutukset jatkuvat

Työkalujen 
vakiinnuttaminen

Viestintä 

Toimenpideohjelma 
loppuunsaattaminen 
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Talkoisiin on osallistunut yli 300 asiantuntijaa yli 60 

organisaatiosta kaikkialta Suomesta. 

Talkoissa tullaan toteuttamaan kaikkiaan noin 100 

erilaista talkoohanketta. 

Noin 10-20 hanketta on vielä käynnissä. 



Poimintoja talkoohankkeista



Alan koulutuksen kehittäminen 
• ”Terveiden Talojen Erikoisjoukot”  -jatkohanke yhtenäisen kosteus- ja 

homevaurioalan koulutuksen järjestämiseksi
– luodaan lisäkoulutus- ja pätevöitymisjärjestelmä ja synkronoidaan 

koulutusta (2014-4/2016)

• Koskee lähinnä rakennusterveyteen liittyviä aineita ja opintoja 
rakennusalan opinnoissa

• Pätevöitymisessä huomioidaan aiemmat rakennusterveyteen liittyvät 
opintosuoritukset sekä osaaminen (AHOTointi)

• Jatkohankkeessa laaditaan yhteistyöverkostolle yhteinen 
toimintamalli ja organisoidaan työkalut lisä- ja täydennyskoulutuksen 
järjestämiseen

• Lisäksi yhdenmukaistetaan opetusmoduulit ja -suunnitelmat
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Alan kelpoisuuksiin ja pätevyyksiin vaikuttaminen

• Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen (41/2014) nojalla annetut YM:n

asetukset ja ohjeet voimaan 1.6.2015 

– Asetus ja ohje suunnittelutehtävien vaativuusluokan määräytymisestä -> 

kosteusvaurion korjaustyön suunnittelutehtävä

– Ohje suunnittelijoiden ja työnjohtajien kelpoisuudesta -> kosteusvaurion 

korjaussuunnittelu ja kosteusvauriokorjauksen työnjohtaja

– Asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä -> rakennuksen 

kunnon selvitys, kosteusvaurion korjaussuunnitelman vähimmäissisältö

• Terveydensuojelulain muutos (1237/2014) voimaan 1.3.2015

– Terveyshaittojen tutkimiseen käytettävät ulkopuoliset asiantuntijat

– Asumisterveysasetus voimaan 15.5.2015, Valviran soveltamisohje syksyllä 2015
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Kuntien osaamisen kehittäminen 1/2

• Toimintaohjeet ja mallit sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi kunnissa –

pilottikaupunkina Lahden Tilakeskus

– ohjeet kiinteistöpäällikölle, rakennuspäällikölle, rakennuttajainsinöörille, 

huollon organisointiin

– yhteistyössä Lahden Tilakeskus, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy/Juhani 

Pirinen ja Paavo Kero

– hanke valmistuu loppuvuonna 2015

• Laskentamalli sisäilmaongelmien aiheuttamista kustannuksista –

huollon ja korjaamisen kustannukset

– päätöksentekoprosessiin osallistuville virkamiehille ja luottamushenkilöille

– yhteistyössä Kuntaliitto, STM, YM, OKM, Olavi Holmijoki; valmistuu 

loppuvuonna 2015
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Kuntien osaamisen kehittäminen 2/2

• Korjaa ajoissa 

– tarkastelee ennakoivista huolto- ja 

korjaustoimista syntyviä kustannussäästöjä 

verrattuna jo vaurioituneen rakennusosan 

korjaukseen

– FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy/Juhani 

Pirinen ja Paavo Kero; valmistuu 2/2016

• Päättäjän homeopas – kohti terveitä taloja 

ja kannattavaa kiinteistön pitoa

– yhteistyössä Kuntaliitto, STM ja YM

– päättäjille (lähinnä valtuustot) suunnattu 

kuntakiertue syksyllä 2015



Osaamisen ja tietoisuuden lisääminen 1/3



Osaamisen ja tietoisuuden lisääminen 2/3



Osaamisen ja tietoisuuden lisääminen 3/3

• Modernin arkkitehtuurin korjauskurssi 
tammikuussa 2016

– painotetaan kosteus- ja homevaurioiden 
korjauksiin liittyviä seikkoja

– yhteistyössä Alvar Aalto -säätiön kanssa

• Kosteus- tai homevaurion korjauttaminen:
taloyhtiöt ja omakotitalot
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Hometalkoiden painopisteet 2015

• Koulutuksen ja osaamisen kehittäminen ja syventäminen

• Koulutushankkeen laadukas loppuun saattaminen koulutusohjelmien 

yhtenäistämiseksi ja hyvän opetuksen laadun varmistamiseksi

• Talkoiden aikana tuotettujen ohjeiden, toimintatapojen ja mallien 

juurruttaminen käytäntöön normaaliksi toiminnaksi

• Talkooverkoston aktivointi jatkamaan toimia kosteus- ja 

homeongelmien ennaltaehkäisemiseksi myös ohjelman jälkeen
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Mitä talkoiden jälkeen?

• www.hometalkoot.fi ja kaikki talkoiden materiaalit säilyvät 
ja kehittyvät

• STM:n Rakennusterveysohjelma käynnistyy v. 2016

• Talkoiden tavoite ja aihe ei katoa mihinkään, vaan jatkuu 
käytännössä alan toimijoiden ja talkooverkoston 
keskuudessa, vaikka itse ohjelma päättyy – Näin 
uskomme!
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www.hometalkoot.fi
http://uutiset.hometalkoot.fi/

katja.outinen@ymparisto.fi

Kiitos mielenkiinnostanne!

http://www.hometalkoot.fi/
http://uutiset.hometalkoot.fi/
mailto:katja.outinen@ymparisto.fi

