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Uusi verkkosivusto, TV-sarja ja koulutuskiertue haastavat kaikki mukaan talkoisiin

Kosteus- ja hometalkoot laajenee kotisohville
Ilmastosta johtuen vietämme Suomessa suurimman osan ajasta sisätiloissa kotona, koulussa,
päiväkodissa, työpaikoilla. Rakennusten kosteus- ja homeongelmat koskettavat huonon sisäilman
muodossa päivittäin jopa 600 000 - 800 000 suomalaista. Kosteus- ja hometalkoot käynnistää
monipuolisen kansalaisviestintäkampanjan, joka tarjoaa kaikille sopivia työkaluja kosteus- ja
homeongelmien ennaltaehkäisyyn ja tunnistamiseen. Samalla talkoot kannustaa kansalaisia
haastamaan kuntavaaliehdokkaat rakennusten terveellisyyteen liittyvissä kysymyksissä.
”Kosteus- ja homeongelmista kärsii aivan liian moni suomalainen päivittäin. Ongelman ratkaisemiseksi
tarvitaan uuden tiedon ja osaamisen lisäksi asennemuutosta ja halua muuttaa toimintakäytäntöjä koko
rakentamisen ja kiinteistönpidon ketjussa. Tämä koskee niin alan ammattilaisia kuin kiinteistön omistajia ja
käyttäjiä", sanoo asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru.
Julkisten rakennusten ja yli 60 000 kerrostalon ohella Suomessa on lähes 1,1 miljoonaa omakotitaloa ja yli
puoli miljoonaa vapaa-ajan kiinteistöä. Vuosittain rakennetaan noin 12 000 -15 000 uutta pientaloa.
Rakennuksen terveellisyydestä vastaa sen omistaja, joka painii yhä haastavamman tehtävän edessä.
”Ikuista taloa ei ole. Osa rakennusten osista kestää 30–50 vuotta, toiset vain 10–15 vuotta. Sen jälkeen ne
pitää joko korjata tai vaihtaa. Kykymme lukea taloja ja niiden kunnosta kertovia merkkejä on rapistunut yhtä
aikaa talojemme kanssa. Asumisen huolettomuus muuttuu helposti osaamattomuudeksi, joka voi kostautua
omaisuuden arvonlaskuna ja pahimmillaan terveyden menetyksenä. Pitäisikö talonlukua ja asumistaitoa
opettaa kouluissa?”, ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen Kosteus- ja hometalkoista kysyy.
Talkoot laajenee kotisohville
Kosteus- ja hometalkoot on tehnyt parin vuoden ajan tiivistä työtä alan asiantuntijaverkoston kanssa. Nyt
talkoot laajenevat tukemaan tavallisia talonomistajia ja -käyttäjiä tarjoamalla käytännönläheistä tietoa
suoraan kotisohville. Uudenlaisen verkkosivuston ja 12-osaisen televisiosarjan lisäksi talkoot jalkautuu
koulutuskiertueella talven aikana lähes 30 paikkakunnalle.
”Tavoitteena on innostaa ja opastaa suomalaisia huolehtimaan kodeistaan ja taloistaan entistä paremmin.
Säännöllinen kunnon seuranta ja kiinteistönhoito estävät taloja rapistumasta ennen aikojaan. Samalla
voidaan säästää käyttökuluissa, vähentää korjausvelkaa sekä ehkäistä kosteus- ja homevaurioiden
aiheuttamia ongelmia ja terveyshaittoja. Kysymys ei ole vaikeista asioista, vaan muistamisesta,
huomaamisesta ja viitsimisestä. Siksi haluamme käyttää viestinnässä rohkeasti myös uudenlaisia keinoja”,
Pirinen sanoo.
****
Ohjeita homevaurion karkoitukseen. Uusi, käyttäjälähtöinen verkkosivusto www.hometalkoot.fi tarjoaa
luotettavaa tietoa ja ohjeita kosteus- ja homevaurion ennaltaehkäisyyn ja tunnistamiseen. Visuaalisella
otteella toteutettu sivusto vie käyttäjän kotikadulle klikkailemaan käytännönläheistä tietoa suoraan kunkin
aikakauden tyypillisessä pientalossa. Ympäristöministeriön ja talkoiden ylläpitämä sivusto on tuotettu
yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa.
Koulutustapahtumissa tietoa aloittelijalle ja ammattilaiselle. Kosteus- ja hometalkoiden, RKL:n ja
Suomen Omakotiliiton järjestämä koulutuskiertue on räätälöidyt tapahtumat kiinteistöalan ammattilaisille
sekä pientalojen omistajille, asukkaille, rakentajille ja remontoijille. Kiertue jatkuu ensi vuoteen ja ulottuu yli
30 paikkakunnalle. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Syksyn kiertueaikataulu osoitteessa
http://www.rkl.fi/koulutus/muu_koulutus/fi_FI/Kosteus_ja_hometalkoot/

Harjakaisen ja Piisisen talkoot televisiossa. Kosteus- ja homevauriotietoa virtaa syksyn aikana myös
televisiosta. Suomessa ennennäkemättömällä infotainment-konseptilla tuotetussa ohjelmasarjassa
rakennusmestarit Remontti-Reiska ja Harjakainen tarttuvat vasaraan. Kaksitoista hulvatonta, asiatiedolla
höystettyä jaksoa nähdään MTV3-kanavalla lauantaisin 22.9. lähtien klo 17.15.
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****
Valtakunnalliset kosteus- ja hometalkoot on vuonna 2009 valtioneuvoston päätöksellä käynnistetty viisivuotinen ohjelma.
Ympäristöministeriön vetämän laajan hankekokonaisuuden tavoitteena on kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamien
terveyshaittojen ja kansantaloudellisten menetysten vähentäminen. www.hometalkoot.fi

