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Talko
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• Talko är ett tradionelt finska  sätt att 
hjälpa grannen och göra saker 
tillsammans. I Talko hjälper man 
utan att få betalt till exempel att 
bygga hus.

• Som ersättning för avslutat arbete 
brukar talkovärden bjuda på 
någonting gott att äta. Typisk mat är 
till exempel soppa.  Ofta får man 
också öl eller någon annan 
alkoholhaltig dryck för talkoarbetet. 

- wikipedia –

- ..

Kirjastovirma.net



Fukt- och mögeltalko

Varför?
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• Ungefär 600 000–800 000 
finländare exponeras varje
dag för skadliga ämnen
som beror på fuktskador. 

• Kostnaderna för sjukdomar
som har förorsakats av 
mögel är ungefär 200 milj. 
€/år för samhället.

• Kostnaderna förosakade av 
dålig inomhusluft i Finland 
uppgår till 3 miljarder euro 
per år. De uppstår mest av 
frånvaro från arbete och av 
effektlöst arbete. 

Kuva YM
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• Problem och felaktigheter 
i varje steg
• planering, byggande, bruk, 

renovering
• Fukt- och mögelskador

• brist på regler 
• informationen är splittrad 

och motstridig
• brist på utbildning och 

många olika slags yrkestitlar
• ingen vet egentligen deras 

behörighetsnivå

Kuva YM



Målet för talko

Målet är att systematiskt minska sanitära olägenheter och 
nationalekonomiska förluster förorsakade av fukt- och 

mögelproblem 
Att förhindra uppkomsten av nya fuktskador vid 

nybyggnation och ombyggnation   
Att göra byggnader i Finland hälsosammare
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• Fuktskador finns i alla slags 
byggnader
• I varannan bygnad finns något 

tecken som beror på fukt
• I 15-20% av alla byggnader  finns 

mögel som hotar människornas 
hälsa

• De flesta av våra byggnader 
är från 1960-1980-talen
• Större risk för fuktskador
• Byggnaderna är  nu gamla och de 

måste renoveras i alla fall
• Det skulle vara förnuftigt att 

samtidigt också renovera 
fuktskador

Kuva YM



Hur?
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Hela kedjan måste förbättras                      
– med samarbete
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Utbildning - Planering – Byggande – Bruk – Service - Renovering

Kuvat YM

Ägaren

Attityden



Delområden
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• Regler, forskningar, 
anvisningar

• Utbildning, 
behörighetskrav 

• Säkrare fastighetsaffär
• Statens och 

kommunernas fastigheter 
och arbetsplatser

• Statens stödsystemen
• Kommunikation

Kuva YM



Vad har påbörjats?
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Utbildning
behörighetskrav

Helmi Kokotti, 
Östra Finlands Universitet

Utbildning
behörighetskrav

Helmi Kokotti, 
Östra Finlands Universitet

1. 



Utbildning
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• Systematisk utbildning med 
bra kvalitet på området fukt-
och mögelskador

• Koordinera olika slags 
överlappande studier

• Utbildningen måste kunna ske 
vid sidan om jobbet
• Besiktningsmännen 

(granskaren) för fuktskador
• Planerarna för fuktskador
• Arbetsledarna för renoveringar 

av fuktskador

Kuva YM



2.

Utveckling av 
ägarens kunskaper

Utveckling av 
ägarens kunskaper
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Ägaren
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• Utbilda kommunernas 
beslutsfattare

• Aktivera fastighetsägare och 
fastighetsaktiebolag att  
inspektera sina fastigheter

• Lära servicepersonal om fukt-
mögelproblematik

• Producera pålitlig information 
för egnahemshusägare om 
fukt- och mögelskador

Kuva YM



3.
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ForskningarForskningar



Forskningar

• Kommunernas 
mögelsaneeringprosesser, 
P. Kero/TTU

• Toxtest-forskning
• Kvalitet av fuktmätningar , 

J.Lehtoranta/Aalto 
universitet

Kuva: YHA Kuvapankki / Tapio Heikkilä



Anvisningar 
• KAS-formula, medel för 

kontrollering av 
mögelhusrenovering, (TTY)

• Anvisningar att granska
ventilation system (SuLVI)

• Nya anvisningar för fukt- och
mögelgranskningar

• Anvisningar fär
hälsoinspektörer för att hitta
mögelskador som är inne i 
konstruktioner

• Anvisningar för att rena
konstruktioner Kuva: YHA Kuvapankki / Tapio Heikkilä



Anvisningar 

• Ägarens anvisning för att
bäställa olika besiktningar
och granskningar

• Anvisning för städningen
efter mögelsaneeringen

• Läromaterial av riskfalliga
konstruktioner

• Anvisningar för att beställa
mögelhund och för att
raportera
mögelhundinspektion

Kuva: YHA Kuvapankki / Tapio Heikkilä





Läromaterial av riskkonstruktioner



4.
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Statens fastigheter
Jukka Riikonen 

Senatfastigheter

Statens fastigheter
Jukka Riikonen 

Senatfastigheter



Senatfastigheter
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• Metoder för undersökning och 
sanering av mögelproblem 
utvecklas och testas
• Hur man reagerar på problem med 

inomhusluften
• Hur man renoverar rätt
• Hur man utredar fastigheters 

reparationsbehov på medellång 
(5-10 år) och lång (10-25 år) sikt

• Bättre metoder för underhåll 
utvecklas och testas
• Serviceböcker görs för alla 

fastigheter och de används 
regelbundet för att förebygga 
problem

Kuva YM
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Kommunikation
Karoliina Viitamäki, miljöministeriet

Kommunikation
Karoliina Viitamäki, miljöministeriet



Kommunikation
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• Information för sakkunniga, 
husägaren, arbetare

• Pålitlig information måste hittas lätt
• Internet är det viktigaste 

informationmedel för många som 
söker hjälp

• TV- programmet för att vakna 
husägaren börjar på hösten

• Internetsidor för vanliga husägaren 
öppnas på hösten

• Kurser för hälsöinspektörer, 
kommunalingengörer , disponenter, 
servicemän

Kuva YM



www.hometalkoot.fi

Kuva YHA Kuvapankki /  Raili Malinen



www.hometalkoot.fi  

nyheter också på svenska och engelska, 
välkommen
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