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Korjausten jälkeinen siivous on tärkeä! 

• Homevaurioituneissa rakennuksissa sisäilmaan kulkeutuu 
mikrobeja  ja niiden aineenvaihduntatuotteita, joista osa 
koetaan hajuina 

• Rakenteiden purkamisen ja korjaamisen aikana mikrobien 
määrä sisäilmassa kasvaa merkittävästi 

– Mikrobipöly ja homeenhaju tarttuvat kaikille mahdollisille 
pinnoille  ja kaasumaiset yhdisteet imeytyvät huokoisiin 
materiaaleihin -> voivat aiheuttaa tilojen käyttäjille 
terveyshaittoja 

• Homeettomaksi siivouksen tavoitteena on pienentää 
terveyshaittojen esiintymisen todennäköisyyttä  
korjatuissa tiloissa 
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Ohje siivoukseen ja irtaimiston 
puhdistukseen kosteus- ja 
homevauriokorjausten jälkeen - TTL 

• Viimeinen vaihe, suoritetaan varsinaisen rakennussiivouksen 
jälkeen: 

– Pölyn leviämisen pitää estää kosteus- ja homevaurioiden purku- 
ja korjaustöissä 

– Normaali rakennussiivous korjausten lopettamisen jälkeen  

– Ilmanvaihtolaitteiden ja kanavien puhdistus tarvittaessa + 
suodattimien vaihto 

– Tilojen homeettomaksi siivous 

– Tilojen ilmanvaihdon käynnistäminen 

– Korotetun siivoustason ylläpitäminen 1-2 kk ajan 
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Ohje siivoukseen ja irtaimiston 
puhdistukseen kosteus- ja 
homevauriokorjausten jälkeen - TTL 

• Homepölyn leviämisen estäminen korjattavasta tilasta 
ympäröiviin tiloihin vähentää korjausten jälkeisen siivouksen 
tarvetta 

• Siivouksen ja ilmanvaihtojärjestelmän puhdistuksen ajoitus on 
sovitettava keskenään ylimääräisen työn välttämiseksi 

• Homeettomaksi siivouksessa noudatetaan samoja 
periaatteita kuin muissakin perusteellisissa siivouksissa 

– Erona siivoojan suojautuminen hengityksensuojaimella ja HEPA- 
suodattimilla varustettujen pölynimureiden käyttö 

• Hyvin ja oikein toteutettu siivous edesauttaa sitä, että tilojen 
käyttäjät voivat palata korjattuihin tiloihin 
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Irtaimiston puhdistus - TTL 
• Irtaimisto pois homevaurioituneista tiloista jo ennen korjausten 

aloittamista. Lajittelu – tarpeellisuus ja puhdistettavuus  

• Selvästi homeelle haisevat tavarat ja sellaiset, joissa on homepilkkuja 
tai pintahometta esim. verhot, pehmustetut tuolit, sohvat jne. uusitaan 

• Mikäli ei ole hometta tai selvää hajua, riittää yleensä perusteellinen 
puhdistus 

• Mikäli oireita puhdistamisen jälkeen, uusitaan 

• Tarvittaessa esipuhdistus jo kohteessa – imurointi (HEPA), tamppaus  

• Puhdistamisalue on eristettävä muista tiloista (väliaikaisilla osastoivilla 
suojaseinillä),  

– koneellinen IV → alipaineinen 

– ilma suodattimella varustetun puhaltimen kautta ulos  

• Puhdistettu irtaimisto siirretään heti puhtaisiin, vauriottomiin tiloihin. 

• Puhdistustila siivotaan puhdistettavien irtaimistoerien välillä 



Irtaimiston puhdistus – TTL ja ASTE 

• Imurointi, tamppaus, toistetut pesut (60⁰C), kuuma sauna, 
tuulettaminen  

• Mikrokuituliinat hyviä -> hävitä tai pese 60 asteessa 

• Kemiallinen pesu hävittää hajua parhaiten 

• Tekstiilien kuivaaminen kuivausrummussa + silitys 

• Tyynyt, peitot ja patjat suositellaan hävittämään 

• Asiakirjoista kopiot, alkuperäisten varastointi muualle kuin 
asuintiloihin 

• Valokuvat ja muut tavarat, joita ei saa puhdistettua (tai esim. haju ei 
lähde) -> varastointi muualle kuin asuintiloihin 

• Elektroniset laitteet (TLL) 

• Arkistomateriaali (TTL) 

• Irtaimiston tuonti tiloihin vähitellen puhdistettuna (mikäli mahdollista) 
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Kansainväliset ohjeet  
(ANSI/IICRC S520-2015 standardi, EPA:n ohje v. 2010  

ja New York Cityn ohje) 

• Kaikissa pääsääntöisesti suositellaan  

• HEPA-imurointia 

• Puhdistusta kosteapyyhinnällä / vedellä + saippua/puhdistusaine 

• Kontaminoituneiden / huokoisten / ei-puhdistettavien materiaalien 
poistoa  

• Biosidien ja homeenestoaineiden käyttöä tulee välttää (käyttö vain 
erikoistapauksissa) 

• Suomessa laaditut ohjeet ovat yksityiskohtaisempia 
verrattuna yhdysvaltalaisiin ohjeisiin 

• Monista maista ei välttämättä löydy ohjeistusta kosteus- ja 
homevauriokorjausten jälkeisen siivouksen toteuttamiselle 
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AVATER - kuntakyselyn tuloksia           1/3 
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Miten korjauskohteet siivotaan korjausten valmistuttua? (%) (N=146) 

• Valtakunnallinen kysely tehtiin vuonna 2015 (kunnista 51 % vastasi) 

• Sisälsi myös muutaman korjausten jälkeiseen siivoukseen liittyvän 
kysymyksen 



AVATER - kuntakyselyn tuloksia           2/3 
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Puhdistetaanko irtaimisto yleensä korjausten jälkeen ennen palaamista 

kohteeseen? (%) (N=141) 
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AVATER - kuntakyselyn tuloksia           3/3 

Kuinka suuressa osassa kohteista oireet jatkuvat, kun niihin 

palataan korjausten jälkeen (arvioikaa prosentteina)? (N=95) 



HOTES–projekti 

• Homeloukku ja Terveys (HOTES): Kosteusvauriorakennusten 
mikrobialtistuksen vaikutukset terveyteen ennen remonttia ja 
sen jälkeen 

• Hengitysliiton ja THL:n yhteishanke 

• Tutkittu mikrobialtistusta vakavasti kosteusvaurioituneissa 
asuinrakennuksissa (omakotitaloja) 

– Seurataan asukkaiden terveydentilaa sekä ennen korjauksia että 
niiden jälkeen 

• Sisältää myös joitakin tuloksia liittyen korjausten 
jälkeiseen siivoukseen 
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AVATER – 
HOTES-projektin tuloksia (N=24) 

N % 

Ei 1 4,2 

Kyllä 9 37,5 

(Ei vastausta/tietoa) 14 58,3 
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Suojattiinko irtaimisto purku- ja korjaustyön aikana? 

N % 

Ei 6 25,0 

Kyllä 16 66,7 

(Ei vastausta/tietoa) 2 8,3 

Oletteko joutunut hävittämään saastunutta 

irtaimistoa kosteus- ja homevaurion ja/tai 

korjaustöiden vuoksi? 



AVATER - HOTES-projektin tuloksia 
(N=24) 

Vastausvaihtoehdot N % 

Ei ole puhdistettu 0 0,0 

Tavanomaiset siivoustoimet 19 79,2 

Puhdistus  biosidisellä 

pesuaineella* 

8 33,3 

Otsonointi 1 4,2 

Peroksidikäsittely 0 0,0 

Jokin muu** 6 25,0 
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Miten olette puhdistanut irtaimistoa korjausten yhteydessä tai korjausten 

jälkeen tai muutettuanne uuteen asuntoon? Voitte rengastaa useita vaihtoehtoja. 

*   Dulut, käsidesi, kloriitti (3 vastaajaa), Polygen 

**  Etikkaliuotus ja pesu, imurointi, taloon savustus, vaatteet pesu 60C, virallisen ohj. mukaan 

 



AVATER - HOTES-projektin tuloksia (N=24) 

Vastausvaihtoehdot N % 

Ei ole tehty (home)siivousta 2 8,3 

Tehty siivous* 1 4,2 

Siivousta tehostettu 4 16,7 

Homesiivous tehty** 1 4,2 

Homesiivous tehty ohjeen mukaan 5 20,8 
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Onko puhdistus / loppusiivous tehty hometalkoiden ohjeen mukaisesti 

(jos ei, miten)? 

*  Ei tietoa minkälainen siivous 

** Ei tietoa, onko tehty Hometalkoiden ohjeiden mukaisesti 



AVATER-verkostotapaamisten 
tuloksia  1/3 

TTL:n siivousohje 

• On yleisesti käytössä 

• Toimiva nykyisellään (64 %), osan (47 %) mielestä tosin liian 
laaja   -> voi jäädä käytännössä joiltakin osin noudattamatta  

• Ohje tarkoitettu kohteisiin, joissa on ollut merkittäviä ja laajoja 
kosteus- ja homevaurioita 

 Tarpeen ohjeistaa myös se, miten lievemmissä tapauksissa toimitaan 

 Myös muiden sisäilmaongelmien siivousohjetta kaivataan (pölyt ja VOC) 

• Ohje erikseen korjausten aikaiselle siivoukselle? 

• Yksityisasunnoille tarvitaan erillinen siivousohje (87 % tätä mieltä) 

• Irtaimiston poisheittämisen periaatteet eivät ole selkeät (56 % tätä 
mieltä) 
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AVATER-verkostotapaamisten tuloksia  
2/3 

Vaihtoehdot N % 

0 % kohteista 0 0 

1-25 % kohteista 16 45,7 

25-50 % kohteista 1 2,9 

Yli 50 % kohteista 2 5,7 

En osaa sanoa 16 45,7 

Kuinka suuressa osassa kohteista oireet jatkuvat, kun niihin palataan 

korjausten jälkeen (arvioikaa prosentteina) 



AVATER-verkostotapaamisten tuloksia  
3/3 

• Taloyhtiöillä ja isännöitsijöillä tietopuutteita – usein 
palvelua tarjoava yritys määrittelee puhdistuksen tason 

–  Raha ratkaisee valitettavan usein 

• Kokemusten mukaan oireilu pääsääntöisesti loppuu, kun 
korjaukset ja siivoukset tehty ohjeiden mukaisesti, mutta 
osalla myös saattavat jatkua tiloihin palatessa 

• Yksityishenkilöt epätietoisia, kuinka tulisi toimia ja osa 
kuluttaa paljon rahaa erinäisiin mittauksiin -> rahaa ei 
riitä kunnollisiin korjauksiin ja siivoukseen 
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Yhteenveto 

• Siivous ja irtaimiston puhdistus ovat kosteus- ja 
homevaurioremontin viimeinen vaihe, suoritetaan   
varsinaisen rakennussiivouksen jälkeen 

• Homeettomaksi siivouksessa noudatetaan pääosin samoja 
periaatteita kuin muissakin perusteellisissa siivouksissa 

• Desinfiointiaineiden käyttöä ei suositella (pois lukien esim. 
viemärivahingot) 

• TTL:n/hometalkoiden siivousohjeistus on melko yleisesti 
käytössä  

• Hyvin ja oikein toteutettu siivous edesauttaa sitä, että tilojen 
käyttäjät voivat palata korjattuihin tiloihin 

– Kokemusten mukaan oireilu pääsääntöisesti loppuu 
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