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Kovia juttuja viime vuosilta!



Nykytilanne



Koetut terveysriskit poikkeavat todellisesta riskistä



Terveellisten talojen Suomi 

- projekti



1. Tuotetaan lisää tietoa siitä, miten eri 

rakennusterveyteen liittyvät tekijät vaikuttavat 

ihmisten terveyteen ja miten niitä voidaan hallita 

mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti

Tietoa on

Tietoa ei oleTäydennetään tietoaukkoja hankkeilla



Eri tekijöistä laaditaan yhdenmukaiset tietopaketit, 

joista kuka tahansa voi saada tutkittua tietoa eri 

tekijöistä ja jota voidaan käyttää myös viestinnässä ja 

koulutuksessa

• Altisteen määritelmä

• Ominaisuudet

• Merkitys terveydelle (akuutit ja pitkän ajan, 
yleiset ja harvinaiset, lievät ja vakavammat):
• Mitä tiedetään? 

• Mitä ei tiedetä?

• Mitä epäillään?

• Vertailu muihin ympäristöön liittyviin riskeihin

• Altisteen aiheuttaman haitan selvittäminen

• Altisteen aiheuttaman haitan poistaminen tai 
rajoittaminen hyväksyttävälle tasolle

• Altistetta koskevat säädökset

• Tutkimus- ja lisäselvitystarve

• Muut huomioitavaa: (yleisimmät väärinkäsitykset, 
yhteisvaikutukset muiden tekijöiden kanssa…)

• Usein kysyttyä kysymykset



2. Selvitetään ja ohjeistetaan, miten eri toimijat voivat 

yhteistyössä käsitellä rakennusterveyteen liittyviä 

kysymyksiä oikea-aikaisesti, ennakoivasti ja nykyistä 

tehokkaammin

Ohjeistus puuttuu tai
muita ongelmia

Ohjeistus on, mutta ei
käytössä

Ohjeistus on ja se on
käytössä

Ohjeistus-, selvitys- ja kokeiluhankkeita

Koulutus- ja kokeiluhankkeita



3. Viestitään rakennusterveyteen liittyvistä tekijöistä 

siten, että ihmisille muodostuu realistinen ja tietoon 

perustuva kuva rakennusterveyteen liittyvistä 

riskeistä ja niiden hallinnasta

 Hyvät ja toimivat toimintatavat 
rakennusterveyskysymysten hoitamiseksi saatava 
yleiseen tietoisuuteen

 Eri tekijöiden riskeistä ja niiden hallinnasta viestittävä 
oikeasuhtaisesti

 Tutkittu tieto saatava kansantajuiseen muotoon ja 
helposti löydettävään paikkaan

 Yleisimmät harhakäsitykset oikaistava

Ihmiset tekevät oikeita päätöksiä, kun heillä on oikea
kuva riskin tasosta ja toimivimmista keinoista vaikuttaa
riskiin.



Viestiessä on hyvä suhteuttaa mahdollista riskiä
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Projektin tuloksena:

• Kansalaisille viestitään rakennusterveyteen liittyvistä asioista siten, että he 

saavat tietoa eri tekijöiden mahdollisista riskeistä oikeassa suhteessa riskien 

toteutumiseen. 

• Ratkaisuja rakennusterveyteen liittyvissä kysymyksissä voidaan tehdä 

nykyistä luotettavamman tiedon pohjalta. 

• Ennaltaehkäisevät toimintatavat yleisessä käytössä. 

• Rakennusterveyteen liittyvistä kysymyksistä syntyneet 

kokonaiskustannukset ovat vähentyneet nykyistä parempien toimintatapojen 

ansiosta.



Kiitos ja hyvää seminaaripäivää!
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