	
  
	
  
	
  
	
  
Tiedotusvälineille 14.1.2013

Kosteus- ja hometiedon suosittu koulutuskiertue jatkuu
Kosteus- ja hometalkoot jatkaa viime syksynä valtavan suosion saanutta koko maan kattavaa
koulutuskiertuetta yhteistyössä RKL:n (Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL), Rakennustieto Oy:n ja
Suomen Omakotiliitto ry:n kanssa. Kiertue on tarkoitettu pientalojen omistajille, asukkaille, rakentajille ja
remontoijille ja se on osa ympäristöministeriön luotsaamien Kosteus- ja hometalkoiden mittavaa
kansalaisviestintäkampanjaa. Luotettavalle asiantuntijatiedolle on kova tarve, sillä viime syksynä järjestetyt
parikymmentä luentoa keräsivät salin täydeltä kiinnostunutta yleisöä eri puolilla Suomea.
Maksuttomissa, kaikille avoimissa tapahtumissa on tarjolla ajankohtaista tietoa kosteus- ja homeongelmien
ennaltaehkäisyyn ja tunnistamiseen. Suomessa on lähes 1,1 miljoonaa omakotitaloa, yli puoli miljoonaa
vapaa-ajan kiinteistöä ja vuosittain rakennetaan noin 12-15 000 uutta pientaloa. Kiertueen avulla
kannustetaan ja opastetaan rakennusten ennakoivaan kiinteistönpitoon, säännölliseen kunnon seurantaan ja
ongelmien tunnistamiseen ajoissa. Näin voidaan estää taloja rapistumasta ennen aikojaan, säästää
käyttökuluissa, vähentää korjausvelkaa ja ehkäistä kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia terveyshaittoja.
Käytännönläheistä tietoa aiheesta osoitteessa www.hometalkoot.fi
****
Pyydämme ystävällisesti välittämään tiedon paikkakuntanne tapahtumasta mediassanne. Toimituksenne
edustajat ovat tervetulleita mukaan seuraamaan koulutusta ja haastattelemaan asiantuntijoita!

Kevään 2013 kiertueaikataulu:
myös osoitteessa http://www.rkl.fi/koulutus/muu_koulutus/fi_FI/Kosteus_ja_hometalkoot/
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.
Kellonaika on sama kaikilla paikkakunnilla: klo 17.30. – 20.30.
Illan aiheet:
- Pientalon riskialttiit rakenteet ja vaurioiden ennaltaehkäisy
- Kuntotarkastus, PTS ja huoltokirja omistajan apuna
- Omakotitalotyömaan kosteuden hallinta, materiaalien ja rakenteiden suojaus
Jyväskylä ke 23.1.
o Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Dynamon auditorio, Piippukatu 2-3.
Kajaani ke 13.2.
o Kajaanin ammattikorkeakoulu, Taito 2 auditorio, Ketunpolku 4.
Iisalmi ke 20.2.
o Luma-keskus Majakan auditorio, Savonkatu 5.
Mikkeli ti 5.3.
o Mikkelin ammattikorkeakoulu, Kampus-Sali A117, Patteristonkatu 3.
Vaasa to 7.3.
o Vaasan ammattikorkeakoulu, auditorio WC134, Wolffintie 30.
Kotka to 21.3.
o Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, auditorio, Pääskysentie 1.
Rovaniemi ke 10.4.
o Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Borealis-Sali, Jokiväylä 11 B.
Helsinki pe 12.4. klo 12-15
o Oma Koti messut, Helsingin Messukeskus
o Huom. Tähän tilaisuuteen ilmoittautuminen etukäteen: tommi.savolainen@rkl.fi

	
  
	
  
	
  
	
  

Lisätiedot:
Tommi Savolainen, koulutusasiamies
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL
tommi.savolainen@rkl.fi, puh. 050 570 9112
Juhani Pirinen, ohjelmapäällikkö
Kosteus- ja hometalkoot
juhani.pirinen@ymparisto.fi, puh. 050 572 6351
Pentti Heikkurinen, projektipäällikkö
Suomen Omakotiliitto ry
pentti.heikkurinen@omakotiliitto.fi, puh. 045 7731 2000
****
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
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL on rakennusasiantuntijoiden yhdistysten valtakunnallinen järjestö. RKL
huolehtii jäsenistönsä ammatillisesta kehittämisestä, aseman ja arvostuksen kohottamisesta sekä
työskentelyedellytysten ja työnsaantimahdollisuuksien parantamisesta. RKL:n 76 jäsenyhdistyksessä on yhteensä noin
10 000 jäsentä. www.rkl.fi
Suomen Omakotiliitto ry on ainut valtakunnallinen pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden edunvalvonta- ja
palvelujärjestö, joka edistää pientalovaltaista elämänmuotoa. Omakotiliitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja siihen
kuuluu 265 paikallisyhdistyksen kautta yli 75 000 henkilöjäsentä. www.omakotiliitto.fi www.huoltokonsepti.fi

