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Milloin sisäilmasto-ongelma?

Mikä on sen terveydellinen merkitys?
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Sisäilman 
laadussa ja

sisäympäristö-
tekijöissä on 

havaittu puutteita

Mikä on 
olosuhteiden
terveydellinen

merkitys?
Aiheutuuko 

terveyshaittaa
tai –vaaraa?

Tilan käyttäjät 
raportoivat 

sisäympäristöön 
liittyvää 

haittaa ja oireita
ja ovat huolissaan
terveydentilastaan

Onko tilanne 
poikkeava?

Yhteys todettuihin 
olosuhdepoikkeamiin?
Tuleeko käynnistää 

sisäilmastoselvitykset?

Työpaikalla on 
rooliepäselvyyksiä,
epäonnistunutta 

viestintää,
ongelmia 

rakennuksen 
ylläpidossa,

työn sujumisessa,
työhyvinvoinnissa,
epäluottamusta, …

Miten nämä vaikuttavat
ongelmaan ja sen

ratkaisuun?
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Onko käyttäjien kokema sisäympäristöhaitta 

tavanomaisesta poikkeava, mihin se liittyy ja mikä on 

sen merkitys?

Tiedämme, että 

1. monet rakennetun ympäristön ominaisuudet voivat vaikuttaa sisäilmastoon ja aiheuttaa 
tilojen käyttäjille haittaa ja oireita

• Ilmanvaihdon ja lämpöolojen ongelmat, sisäilman huono laatu, erilaiset hajut ja 
epäpuhtaudet, valaistus, melu, …

2. pelkästään rakennetun ympäristön ominaisuudet eivät riitä selittämään käyttäjien 
kokemuksia

• Tilojen käyttäjien psykososiaalinen kuormitus ja mm. työn tietointensiivisyys lisäävät 
ärsytysherkkyyttä: sama pitoisuus jossakin ympäristössä koetaan haittaa aiheuttavaksi ja 
toisessa ei

• Tilojen käyttäjät itse vaikuttavat ympäristöönsä: käyttäjien määrä, tupakointi, hajusteiden 
käyttö, …

• Tilojen käyttäjien yksilöllinen herkkyys ympäristötekijöille vaihtelee suuresti: sukupuoli, 
tupakointi, terveydentila (astma, allergiat), muu yksilöllinen herkkyys (ympäristöherkkyys), … 

Jari Latvala
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Onko käyttäjien kokema sisäympäristöhaitta 

tavanomaisesta poikkeava, mihin se liittyy ja mikä on 

sen merkitys?

Tiedämme, että 

3. ongelmatilassa työt eivät suju ja työntekijät voivat huonosti, vaikka sen laatutaso täyttyy 
puhumattakaan siitä, ettei olla vielä lähelläkään erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavaa 
altistumis- tai kuormitustasoa

– tilojen ja sisäympäristön käytettävyys vaikuttaa työn tuottavuuteen: 10% lasku koetuissa 
haitoissa -> 1%:n tuottavuuden kasvu

– korjaavia toimenpiteitä ei tarvitse perustella terveysriskeillä eikä sillä, että jokin raja-
arvo ylittyy !

Miten käyttäjien kokemusta voi mitata ja arvioida?

• Paljonko on paljon? Mikä on tavanomaista, mikä tavanomaisesta poikkeavaa?

• Viittaavatko käyttäjien kokema haitta ja oireet rakennetun ympäristön ongelmaan?

Jari Latvala
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Kyselyllä käyttäjien kokemaa haittaa voi arvioida objektiivisesti

• Kysely antaa tietoa koetun ongelman laajuudesta suhteessa tavanomaiseen

• Kysely voi antaa viitteitä ongelman aiheuttajista, mutta  sisäilmastokyselyn 

perusteella ei voi määrittää sisäilmasto-ongelman syytä vaan kyselyn tuloksia on 

tarkasteltava yhdessä muiden kohteessa tehtyjen selvitysten ja havaintojen kanssa.

– Rakennetun ympäristön ja sen altistumisolosuhteiden arvioinnin on 

perustuttava riittäviin rakenne- ja taloteknisin menetelmin tehtyihin tutkimuksiin 

ja altistumisolosuhteiden arvioinnissa tulee käyttää sisäilma-asiantuntijaa.

Jari Latvala

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely©

www.ttl.fi/sisailmastokysely

http://www.ttl.fi/sisailmastokysely
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Kosteus- ja homevaurioiden 

terveysvaikutukset

Käyttäjien kokema sisäilmasto-ongelma on usein monietiologinen!

Ilmanvaihdon ja lämpöolojen ongelmat, sisäilman huono laatu, erilaiset epämiellyttävät 

hajut ja mineraalikuidut voivat varsin pieninäkin pitoisuuksina aiheuttaa merkittävää 

haittaa ilman, että niihin liittyy terveysvaaraa

Ilmanvaihdon ja lämpöolojen ongelmat sekä erilaiset muut sisäilman epäpuhtaudet 

(mineraalikuidut) ovat sisäilmaongelmista yleisimpiä, mutta kosteus ja homevauriot ovat 

ongelmallisimpia, koska

• Vaurioiden korjaaminen on usein haasteellista ja huomattavia kustannuksia aiheuttavaa

• Niiden yleisyys ja terveysvaikutuksiin liittyvä huoli ja epätietoisuus aiheuttavat runsaasti 

kysymyksiä

• Niiden haitallisesta vaikutuksesta tilojen käyttäjien terveyteen (hengitystieoireet ja –infektiot, 

astman ilmeneminen ja astmaoireiden paheneminen) on epidemiologista näyttöä, mutta 

aiheuttajia ja aiheuttajamekanismia ei tunneta

Työturvallisuuslain mukaista 
terveyshaittaa voivat 
aiheuttaa muutkin 
sisäilmasto-ongelmien 
syytekijät, mutta kosteus- ja 
homevaurioihin voi liittyä 
myös terveysvaara.
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Kosteus- ja homevaurion 

TERVEYSVAIKUTUKSET
Karvala, Reijula, Pekkanen, Mäkelä, Latvala
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MATERIAALI VERKOSSA!!

http://www.oppiportti.fi/op/dvk00010 
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Terveydellisen merkityksen arviointi työpaikoilla

- työturvallisuuslain mukainen haitta ja vaara

"Haitta" ja "vaara” on määritelty työturvallisuuslaissa (738/2002)

• Vaara edellyttää altistumista, minkä on osoitettu riittäväksi aiheuttamaan sairastumisen 

(sairastumisen vaara, 11§). Vaara-arvio on annosriippuvainen riippumatta työstä (esim. 

melu-meluvamma).

• Haitta on sen sijaan kokemusperäisempi eikä edellytä sairastumisen vaaran osoittamista 

(1§) vaan haitta voi syntyä sairastumisen vaaran aiheuttavaa altistumista alhaisemmilla 

tasolla (esim. melu). Haitta ei ole annosriippuvainen vaan sama asia jossakin työssä voi 

aiheuttaa haittaa ja toisessa ei (esim. melun aiheuttama haitta). 

• Työturvallisuuslain mukaan työpaikan tilojen terveellisyydestä ja turvallisuudesta 

vastaa työnantaja. 

• Lakia sovelletaan työolosuhteisiin (ml. opiskeluun liittyvä työ)

• Mikäli haittaa tai vaaraa ei voida poistaa, lain mukaan sen terveydellisen merkityksen 

arvioon on käytettävä työterveyshuollon ammattihenkilöitä. 

• Valvova viranomainen on AVI.
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Terveydensuojelulain mukainen terveyshaitta 

asunnoissa, kouluissa, päiväkodeissa, hoitolaitoksissa

"Terveyshaitta" terveydensuojelulaissa (763/1994) terveyshaitalla tarkoitetaan ensisijaisesti 

sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai yksilön 

elinympäristön terveellisyyttä

• terveyshaitan (= tekijän tai olosuhteen) esiintymistä arvioi terveydensuojeluviranomainen = 

kunnan terveystarkastaja = valvova viranomainen.

• lakia sovelletaan asuntojen lisäksi mm. kouluihin ja päiväkoteihin

• tilojen terveellisyydestä vastaa tilojen omistaja

• Lain 26 §:n mukaan 

– asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, 

ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei 

niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa

– asunnossa ja muussa oleskelutilassa ei saa olla eläimiä eikä mikrobeja siinä määrin, että 

niistä aiheutuu terveyshaittaa

• Arvioinnissa huomioidaan asumisterveysasetuksessa annetut viitearvot, mutta arvio perustuu 

rakennusterveys- tai sisäilma-asiantuntijan tekemään kokonaisarvioon olosuhteista. 

Olosuhteiden terveydellisen merkityksen arviointia ei tehdä. 
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Sisäilmasto-ongelmien terveydellisen merkityksen arviointi

TERVEYDELLISEN MERKITYKSEN ARVIOINTI: ARVIOININ PERIAATTEET JA EDELLYTYKSET 

SISÄILMASTO-ONGELMAKOHTEESSA

• Työturvallisuuslain mukaan haitan tai vaaran terveydellisen merkityksen arviointi on tarpeen ja 

välttämätöntä tehdä silloin, kun haitalliseksi todettua tai koettua olosuhdetta tai altistumista 

työpaikan toimenpitein ei voida poistaa. 

• Terveydellisen merkityksen arviointi kuuluu työturvallisuuslain mukaan työterveyshuollolle 

(”työnantajan on käytettävä tähän työterveyshuollon asiantuntijoita”). Arviointiin tarvitaan 

sisäilma-asioihin perehtynyt työterveyslääkäri. 

• Terveydensuojelulain mukainen terveyshaitta ei edellytä olosuhteiden terveydellisen merkityksen 

arviointia, mutta toimenpiteiden kiireellisyyden arviointiin voidaan tarvita lääketieteellistä 

erityisosaamista.

Terveydellisen merkityksen arvioinnilla pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

a) Onko kohteessa työskentelevien kokemaa haittaa ja oireilua pidettävä tavanomaisesta 

poikkeavana?

b) Onko kohteessa todettu jotain sellaista olosuhdetta tai altistumista, mikä saattaa olla yhteydessä 

käyttäjien kokemaan haittaan ja oireiluun?

c) Onko kohteessa todettu jotain sellaista olosuhdetta tai altistumista, mitä voidaan pitää 

sairastumisen vaaraa aiheuttavana?
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Sisäilmasto-ongelmien terveydellisen merkityksen arviointi

Sisäilmasto-ongelman aiheuttaman 

• terveyshaitan (käyttäjien työolosuhteisiin liittämä olosuhdehaitta ja oireet)

• terveysvaaran (altistumisolosuhteisiin liittyvä erityinen sairastumisen vaara) 

arviointi edellyttää lääketieteellistä erityisosaamista* sekä sitä, että 

• kohteessa on tehty riittävät rakennus- ja talotekniset selvitykset (kosteusvaurion 

kuntotutkijan tekemä tutkimus ja johtopäätökset), 

• sisäilma- tai rakennusterveysasiantuntija on arvioinut altistumisolosuhteet ja 

• tilan käyttäjien kokemasta haitasta ja oireilusta on luotettavaa ja vertailukelpoista 

tietoa (Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely©). 

Näiden tietojen perusteella sisäilma-asioihin perehtynyt työterveyslääkäri tai esim. 

Työterveyslaitoksen asiantuntijalääkäri voi arvioida sisäilmasto-ongelmaan liittyvän 

haitan ja vaaran terveydellisen merkityksen ja antaa siitä lausunnon. 

Asiantuntijalääkäri voi tukea työpaikan sisäilmatyöryhmän toimintaa ja työpaikalla 

tapahtuvaa riskiviestintää osallistumalla esimerkiksi sisäilmastotyöryhmän kokoukseen 

ja työpaikalla pidettäviin palaute- tai infotilaisuuksiin.
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Tärkeää: ovatko roolit selvät?

• Altistumisolosuhteiden arviointi EI ole 
työterveyshuollon tehtävä, vaan siihen tulee 
käyttää pätevyyden omaavaa 
rakennusterveysasiantuntijaa tai 
kuntotutkijaa ja sisäilma-asiantuntijaa!

• Sisäilma- tai rakennusterveysasiantuntijan 
tehtävä taas EI ole arvioida olosuhteiden tai 
mittaustulosten terveysvaikutuksia tai 
mahdollista yhteyttä koettuihin haittoihin 
tai oireisiin vaan se on työterveyshuollon 
ammattihenkilöiden tehtävä! 
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Työpaikkaselvitys ≠ sisäilmastoselvitys

Rakennusterveysasiantuntija arvioi 
rakennusta ja olosuhteita!

Työterveyslääkäri arvioi ihmisiä ja 
olosuhteiden terveysvaikutuksia!
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Tärkeää: Maallikon ja asiantuntijan arvio haitasta, vaarasta 

ja riskistä poikkeavat toisistaan!

• Tilan käyttäjien kokema haitta, vaara ja riski 

ovat eri asia kuin asiantuntija-arviona syntyvä 

arvio haitasta, vaarasta ja riskistä! 

– Kyse ei ole ristiriidasta vaan molemmat on 

huomioitava, jos ongelma aiotaan 

ratkaista.

• Tilan käyttäjien näkemys riskistä on 

subjektiivinen arvio, jonka suuruuteen 

vaikuttaa ensisijaisesti se, mitä juuri nyt voi 

kokea ja huoli tulevasta.

• Asiantuntija-arviossa taas painottuu nykytila 

suhteessa tavanomaiseen sekä muutoksen 

todennäköisyys.

• Se mitä asiantuntijat pitävät pienenä riskinä voi 

tilan käyttäjien mielestä olla pelottava riski ja 

myös päinvastoin.

Tilan käyttäjien näkemys riskistä 
("koettu riski") 
≈ koettu haitta + huolestuneisuus
≠ arvioitu riski

RISKI = KOETTU ja ARVIOITU RISKI

Työpaikalla sisäilmasto-ongelma ja 
työntekijät ovat huolestuneita 
sisäilmasto-ongelman vaikutuksesta 
terveyteensä ja kysyvät: Onko työpaikalla 
vaarallista olla?
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Tykkää meistä Facebookissa ja seuraa meitä Twitterissä

facebook.com/tyoterveyslaitos
twitter.com/tyoterveys ja twitter.com/fioh

Kiitos!


