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HOTES-hanke: 



Home ja terveys (HOTES)  

• Hengitysliitto ry:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteinen 
hanke, jossa tutkitaan vakavasti kosteusvaurioituneissa kodeissa asuvien 
asukkaiden terveydentilaa ja mikrobialtistumista ennen ja jälkeen 
intervention (korjaus, muutto) 

• Hengitysliiton korjausneuvojat: Kuntotutkimus, materiaalinäytteet, 
korjaussuunnittelu, korjausavustusten hakeminen  

• THL: Mikrobialtistuksen määrittäminen, oirekyselyt, terveyskartoitus 
(ennen ja jälkeen) 

• Tutkimustuloksia käsitellään tilastollisesti mahdollisien yhteyksien 
löytämiseksi 

• Tuloksia: Vakavasti vaurioituneissa kohteissa (mikrobinäytteiden 
elinkykyisten sienien mediaanipitoisuus yli 10 000 cfu/g) asukkaiden itse 
kokema ja raportoima terveyden tila on huonompi kuin mitä vähemmän 
vakavasti vaurioituneissa (Järvi ym. 2014) 
 



JOHDANTO 

• Mikrobivaurioille altistuminen rakennuksissa on merkittävä 
terveysriski 
• Arviolta puoli miljoonaa suomalaista altistuu päivittäin 

• Arviolta 20-30 % asuinkiinteistöistä sisältää jonkinasteisia 
homevaurioita 

• Hengitysliiton tutkimat pientalot: asukkaalla oireita  68 % kohteista 
homevaurioituneita (Pirinen 2006) 

• Homevaurioiden ja terveyshaittojen välillä on selvä yhteys, mutta ei 
syy-seuraussuhdetta 



TYÖN TAVOITE 

• Kuvata hankkeessa mukana olleiden pientalojen tyypillisiä 
mikrobivaurioita ja niihin johtaneita syitä 
• Rakennuksen ikä vs. mikrobivauriot 

• Verrata rakennuksista teknisillä tutkimuksilla saatuja tietoja 
asukkaiden kokemiin oireisiin. 
• mm. rakennuksen ikä vs. oireet,  

• Työ kesken… 



AINEISTO JA MENETELMÄT 
Kohteet 
• Hankkeessa oli mukana yhteensä 45 pientalokohdetta, joista tähän 

tutkimukseen valikoitiin 25 kohdetta 
• Osasta ei riittävästi tietoa, asukkaat keskeyttäneet tutkimukset ym. 

• Pientalot 
• Rakennettu pääsääntöisesti 1940-1980-luvuilla 

• Ei osoitetietoja, kohteet numeroitu esim. HOT 018 

• Keski-ikä n. 55 vuotta 

• Kaikista epäillyistä vauriokohdista otettiin materiaalinäyte mikrobialtistuksen 
määrittämiseksi 

• Kohteessa tehdyt tutkimukset on siirretty taulukoihin, joita voitiin käyttää 
tilastollisten analyysien tekemiseen 

 

 

 

 

 

 













MENETELMÄT 

• Työssä tarkasteltiin esimerkkikohteiden avulla kunkin aikakauden 
tyypillisiä rakenneratkaisuja ja niihin liittyviä vaurioita 
• Jako 40-50, 60, 70 ja 80-luku 

• 1-2 kohdetta/vuosikymmen 

• HOT 041 
• Rakennettu 1971 

• Asukkailla huonoon sisäilmaan liittyviä oireita 

• Tutkimusten perusteella laajoja vaurioita monessa rakennusosassa 

• Arvioitu tutkimusten perusteella korjauskelvottomaksi 

 

 



Riskirakenne HOT 041 



Riskirakenne HOT 041 



Riskirakenne HOT 041 









ALUSTAVIA TULOKSIA 

• Suurin osa hankkeeseen osallistuneista rakennuksista ns. moniongelmaisia  
• 40 % arvioitiin purkukuntoisiksi 
• 60 % tehty korjauksia 

• Verrattaessa (alustava) rakennusmateriaalinäytteiden mikrobipitoisuutta ja 
rakennusvuotta keskenään ei voitu havaita merkittäviä eroja eri 
vuosikymmenten välillä 
• 70-80-luvun rakennuksissa eniten bakteerikasvua 

• Alustavien analyysien perusteella näyttäisi siltä, että kaikkein vanhemmissa 
kohteissa (ennen 50-lukua rak.) asukkaiden itse raportoima terveys on 
huonompi ja oirekirjo laajempi 

• Lisää tuloksia myöhemmin.. 
• LISÄÄ TUTKIMUSTA TARVITAAN! 
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