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Rateko)

- Aino Health johtava lääkäri 2010 - 2017
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Studio)
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Esityksen sisältö

1
• Mitä sisäilma on?

2
• Sisäilma – ulkoilma - terveys

3
• Erilaisia näkemyksiä – miksi?

4

• Erilaiset näytön tasot erilaisissa oireissa ja 
sairauksissa



Peruskäsitteet

Sisäilma 
= 

Rakenteiden 
rajaamalla 

alueella oleva 
ilmaa

Sisäilmasto = sisäilma 

ja lämpöolosuhteet

Sisä-
ympäristö

Valaistus
Ääni
Ergonomia

Materiaalit
Värit 

Käytettävyys
Esteettömyys

Psykososiaaliset tekijät
Turvallisuus

Määritelmästä johtuen 
ei ole yleisiä sisäilman 
laadun kriteerejä.

Laatukriteerit 
määritellään erikseen 
eri tiloihin:
- Tuotannolliset tilat 

(esim. konepaja, 
valimo, 
autokorjaamo, 
navetta)

- Asunnot ja muut 
oleskelutilat

- Koulut, oppilaitokset 
ja päiväkodit

- Toimistotyyppiset 
työpaikat

- Terveydenhuollon 
tilat

- Harrastetilat
- Varastot



Sisäilmaa pilaavat tekijät
- Sisäilmaongelmat voivat 

johtua monista eri tekijöistä ja 

eri maissa ja ilmastoissa 

tekijät vaihtelevat

- Periaatteessa lähteenä voivat 

olla ihminen ja hänen 

toimintansa, rakennus-

materiaalien päästöt (ehjät tai 

vioittuneet), kantauma ulkoa

- Ilmanvaihto laimentaa kaikkia 

epäpuhtauksia

Radon

Pien-
hiuk-
kaset



Terveysvaikutuksista

Lähde Haittatekijä

Päästö Altistuminen

Ihmisen oireet 
ja sairaudet



Altistumisreitit

Rajapinta

• Paljas iho

• Hengitystiet

• Silmien 
sidekalvo

Keuhkorakkulat

• Pienet 
hiukkaset 
pääsevät 
verenkiertoon

Mieli

• Ääniympäristö

• Värit

• Valaistus

• Hajut

• Yms.

Muut

• Suolisto

• Ihon 
läpäisevät 
aineet



Hengitystiet ovat sisäilman haittatekijöiden 

tärkein sisäinen altistumisreitti

Epäpuhtauksien pääseminen hengitysteihin 
riippuu kappaleen koosta. Pienimmät 
pääsevät keuhkorakkulatasolle asti ja voivat 
läpäistä alveolin (keuhkorakkulan) seinämän. 



Jako hiukkaskoon mukaan

Työhygieniassa

Hengittyvä pöly  100 μm
Keuhkojae 10 μm
Alveolijae 4 μm
(alveoli=keuhkorakkula)

Ulkoilmassa

Pienhiukkaset (PM2,5) alle 2,5 μm
Hengitettävät hiukkaset (PM10) alle 10 μm



Terveysvaikutukset voivat olla 

monenlaisia
Viihtyvyyden heikkenemistä 

Toimintakyvyn heikkenemistä

Oireita

Ohimeneviä  sairauksia

Pitkäaikaisia sairauksia

Elämän lyhenemistä

Huom! Terveysvaikutukset ovat  useimmiten  monisyisiä



Terveysvaikutukset voivat olla 

monenlaisia
Viihtyvyyden heikkenemistä 

Toimintakyvyn heikkenemistä

Oireita

Ohimeneviä  sairauksia

Pitkäaikaisia sairauksia

Elämän lyhenemistä

Huom! Terveysvaikutukset ovat  useimmiten  monisyisiä



KAKSI KYSYMYSTÄ

Kumpi on vaarallisempaa

sisäilma vai ulkoilma?

Onko sisäilmaongelmia enemmän

kehitysmaissa kuin teollisuusmaissa?



Ulkoilman laadulla on merkitystä

Suurimman tautitaakan aiheuttavat ympäristöaltisteet Suomessa vuonna 2010. Tautitaakan yksikkö on haittapainotettu elinvuosi 
(disability-adjusted life year, DALY). Tautitaakka saadaan laskemalla yhteen ennenaikaisen kuoleman takia menetetyt elinvuodet ja 
sairastavuus (sairauden takia vajaakuntoisena eletyt elinvuodet). Lähde: Arja Asikainen, Otto Hänninen ja Juha Pekkanen, 
Ympäristöaltisteisiin liittyvä tautitaakka Suomessa, Ympäristö ja Terveys -lehti 5:2013, 44 vsk.



Kotitalouksien ilmansaasteiden aiheuttamat kuolemat 

vuonna 2012*

*lähde: Burden of disease for household air pollution for 2012, WHO 2014
http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/HAP_BoD_results_March2014.pdf

Korkean 
tulotason 
Euroopan maat

Huom! Western Pacific viittaa WHO:n aluejakoon. Wpr alueeseen kuuluu mm. Kiina, Japani ja Australia



Tärkeimmät aiheuttajat globaalisti

- ruuanvalmistus (eri altisteita)

- biomateriaalien poltto lämmitykseen

- suitsutustikut, hyönteiskarkotteet

- puhdistusaineet, maalit, ilman raikastimet 

yms.

- palontorjunta-aineet

- kosteus ja mikrobit

- kotieläimet



Aivohalvaukset
34 %

Sepelvaltimo-
tauti
26 %

Keuhkoahtauma
22 %

Keuhkosyöpä
6 %

Keuhkokuume
12 %

Arvioidut kuolinsyyt



Monenlaista tieto 
liikkeellä, miksi?



Homepakolaiset ry:n verkkosivujen kertomaa - 1

”Tämä oire- ja sairauslista on työstetty tämänhetkisen tutkimustiedon sekä ihmisten kuvaamien oireiden pohjalta”

Oireet:

Hengitystieoireet - yskä, limannousu, hengenahdistus, hengityksen vinkuna, kipu hengitysteissä, nenän ärsytys, 
tukkoisuus, nuha, nenäverenvuoto, käheys, kurkun kuivuus, poskionteloiden kirvely, suukivut

Yleisoireet ja neurologiset oireet - kuume, poikkeuksellinen väsymys, päänsärky, huimaus, pahoinvointi, 
keskittymisvaikeudet, muistihäiriöt, ärtyisyys, kiukunpuuskat, hermostuneisuus, ylivilkkaus, aloitekyvyttömyys, 
hengityskatkot, nukahtamisvaikeudet, heräily, sydämentykytys, rytmihäiriöt, epänormaali hikoilu/palelu, nivelkivut, 
lihaskivut, lihasheikkous, luusäryt, selkäkivut, kouristelu, lihasnykinät, oksentelu, pistely, raajojen puutumiset ja 
tunnottomuudet, kielen tunnottomuus, huulten tunnottomuus, kipu kainaloissa, vapinat, kasvojen turvotus ja 
punaisuus, korkea verenpaine ja muut sydän- ja verisuonioireet, migreeni, älykkyysosamäärän laskeminen ja 
vaikeus suoriutua neuro-kognitiivisista toiminnoista

Iho, silmä- ja limakalvo-oireet - nokkosrokko, urtikaria, ihottuma, mustelmataipumus, ihon kutina, paiseet, 
paukamat, ihomuutokset, silmäoireet, silmänpaineen nousu, näköhäiriöt, näkökentän sumentuminen, allerginen 
silmätulehdus, näön heikkeneminen, hajuaistin herkistyminen, limakalvojen rikkoutuminen (myös suoliston ja 
sukupuolielinten alueella), virtsatie-oireet/-tulehdukset, virtsankarkailu, yökastelu, korvaoireet, kuulon 
heikkeneminen, hiusten lähtö

Suolisto-oireet (hyvin yleisiä) - pahoinvointi, suolistokouristukset, suoliston limakalvon rikkoutuminen, vatsakivut, 
ripuli, verinen uloste, ruoka-intoleranssit ja allergiat, keliakia, vilja-intoleranssi

Hormonaaliset/aineenvaidunnalliset oireet/muut vakavat yleisoireet - keskenmenot ja sikiöepämuodostumat, 
hedelmällisyyden aleneminen, maidon eritys (synnyttämättömillä naisilla), kystat ja myoomat, kuukautiskipujen 
paheneminen, erilaiset gynekologiset vaivat, vakavat sairaudet vastasyntyneillä, muutokset rasva-
aineenvaihdunnassa ja veren hyytymistekijöissä, jatkuvat verenvuodot, luiden haurastuminen, luuytimen toiminnan 
häiriöt, imusolmukkeiden toiminnan häiriöt, sisäiset verenvuodot, kilpirauhasen toiminnan häiriöt, aivopaiseet, 
immuunijärjestelmän häiriöt, autoimmuunisairaudet



Homepakolaiset ry:n verkkosivujen kertomaa - 2

”Tämä oire- ja sairauslista on työstetty tämänhetkisen tutkimustiedon sekä ihmisten kuvaamien oireiden pohjalta”

Sairaudet:

-hengitystieinfektiot: poskiontelotulehdukset, keuhkoputkentulehdukset, 
flunssat
-homepölykeuhko eli alveoliitti, ODTS, keuhkokuume, pikkulasten 
verenvuotokeuhkokuume
-erilaiset allergiat ja muut pitkäaikaiset haitat kuten ruokaintoleranssit, 
hajuste- ja kemikaaliherkkyys, herkistyminen sähkölle
-astma, allerginen nuha
-erilaiset reumat
-suolistosairaudet kuten haavainen paksusuolen tulehdus ja Chronin tauti
-erilaiset kudos- ja elinvauriot
-sieni-infektiot
-haimavauriot
-diabetes
-epilepsia
-maksa- ja munuaisvauriot
-syövät
-alzheimerin tauti ja autismi



Käypä hoito -suositus ”Kosteus- ja homevaurioista 

oireileva potilas”

Tutkimus näyttö Eri sairaudet ja oireet

Vahva näyttö -

Kohtalainen näyttö Astmaa sairastavien hengitystieoireet
Ylähengitystieoireet
Yskä
Hengityksen vinkuminen
Hengenahdistus
Astman kehittyminen

Heikko näyttö Hengitystieinfektiot
Allerginen nuha
Yleisoireet (väsymys, päänsärky, pahoinvointi)
Atooppinen ihottuma

Ei näyttöä Allerginen alveoliitti
ODTS
Syöpäsairaudet
Reumasairaudet



Ihmiset ovat hämillään – mistä tässä on kyse?



Syysuhde lääketieteessä ei ole helppo!

Kausaliteetti on lääketieteessä ongelma

Lääketiede ei ole lähtökohtaisesti kausaalisuhteita tutkiva tiede

Lääketiedettä kiinnostaa ensisijaisesti se, miten sairauksia todetaan 
(diagnostiikka) ja miten niitä parannetaan (hoito)

Sairauksien ehkäisy (preventio) on selkeästi pienemmässä roolissa

Asiat, joilla sairauksia ehkäistään, eivät välttämättä ole syitä  - etenkin 
tapaturmissa (turvavyön tai sen puute ei ole syy, vaikka turvavyökäytöllä 
ehkäistään auto-onnettomuuksien vaikutuksia tehokkaasti)

Sairauden ilmaantumiseen vaikuttavat monet asiat:

Sosiaalinen asema (esimerkiksi köyhyys)

Varhaislapsuuden kokemukset

Geneettinen tausta

Elinympäristö

Elintavat (ravinto, päihteet, liikunta)

Lihavuus

Ikä

Jne. 



Syysuhteen arvioinnin perusta on tupakan 

terveysvaarojen tunnistamisessa

Tupakoinnin ja keuhkosyövän (myöhemmin myös sydänsairauksien) 

yhteyden löysivät Richard Peto ja Bradford Hill

Myöhemmin Hill julkaisi syysuhteen kriteerit:

1. Yhteyden voimakkuus

2. Yhteyden pysyvyys (consistency)

3. Spesifisyys

4. Oikea aikayhteys

5. Annos-vaste suhde

6. Biologinen mielekkyys

7. Yhteensopivuus olemassa olevan tieteellisen tiedon kanssa

8. Kokeellinen näyttö

9. Analogia 



Nykyisin käytetään näytön arvioinnin –menetelmää, 

esim. Käypä hoito –suosituksia laadittaessa

Näytön aste Huomautukset

Vahva tutkimusnäyttö Useita menetelmällisesti tasokkaita tutkimuksia, 
joiden tulokset ovat samansuuntaisia

Kohtalainen tutkimusnäyttö Ainakin yksi menetelmällisesti tasokas tutkimus 
tai useita kelvollisia tutkimuksia

Niukka tutkimusnäyttö Ainakin yksi kelvollinen tieteellinen tutkimus

Ei tutkimusnäyttöä Asiantuntijoiden tulkinta (paras arvio) tiedosta, 
joka ei täytä tieteelliseen tutkimukseen 
perustuvan näytön vaatimuksia

Hoitosuositukset pitää olla ihmisillä tehtyjä tutkimuksia, sillä muilla 
menetelmillä ei voida antaa ihmisiin sovellettavia hoito-ohjeita. Hoitokeinot, 
jotka perustuvat muihin menetelmiin, ovat kokeellisia.



Hoitosuositusten laatiminen on tarkoin ohjeistettu

Osa II Tutkimustiedon kriittinen arviointi 
Tutkimusasetelman ja tutkimuskysymyksen selvittäminen
Hoito- tai preventiotutkimuksen arviointi
Ei-kokeelliset (havainnoivat) asetelmat: etiologinen ja prognostinen 
tutkimus
Järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen arviointi
Hoitosuosituksen laadun arviointi
Diagnostiikkaa koskevan tutkimuksen arviointi
Haittavaikutuksesta raportoivan tutkimuksen arviointi
Suora vertailu, epäsuora vertailu ja verkostometa-analyysi
Näytön asteen määrittely
Näytönastekatsauksen kirjoittaminen
Keskeisiä käsitteitä ja määritelmiä tutkimusten arvioinnissa
Hoitosuositusten näytönasteen arviointi GRADE-työryhmän tapaan
Suosituksen vahvuuden arvioiminen GRADE-työryhmän tapaan
Näytönastekatsauksen rakenne GRADE-työryhmän tapaan
Näytönastekatsauksen ja suosituksen tekeminen MAGICApp-
työkalulla

http://www.terveysportti.fi/dtk/khk/selaus?p_id=26402#i26405
http://www.terveysportti.fi/dtk/khk/avaa?p_artikkeli=khk00020
http://www.terveysportti.fi/dtk/khk/avaa?p_artikkeli=khk00021
http://www.terveysportti.fi/dtk/khk/avaa?p_artikkeli=khk00022
http://www.terveysportti.fi/dtk/khk/avaa?p_artikkeli=khk00023
http://www.terveysportti.fi/dtk/khk/avaa?p_artikkeli=khk00034
http://www.terveysportti.fi/dtk/khk/avaa?p_artikkeli=khk00024
http://www.terveysportti.fi/dtk/khk/avaa?p_artikkeli=khk00028
http://www.terveysportti.fi/dtk/khk/avaa?p_artikkeli=khk00029
http://www.terveysportti.fi/dtk/khk/avaa?p_artikkeli=khk00031
http://www.terveysportti.fi/dtk/khk/avaa?p_artikkeli=khk00032
http://www.terveysportti.fi/dtk/khk/avaa?p_artikkeli=khk00035
http://www.terveysportti.fi/dtk/khk/avaa?p_artikkeli=khk00036
http://www.terveysportti.fi/dtk/khk/avaa?p_artikkeli=khk00037
http://www.terveysportti.fi/dtk/khk/avaa?p_artikkeli=khk00038
http://www.terveysportti.fi/dtk/khk/avaa?p_artikkeli=khk00039


En vieläkään 

vastannut 

kysymykseen

?Miksi Käypä hoito –

suositus 

kyseenalaistetaan?

Miksi homepakolaisten 

verkkosivuston kaltaiset 

aineistot elävät?



Vastaus:

Totuudenjälkeisyys!



Ongelmaa voi tarkastella 

totuudenjälkeisyyden käsitteen kautta

- Totuudenjälkeisyys tarkoittaa ”olosuhteita, joissa 
objektiiviset faktat vaikuttavat yleiseen 
mielipiteeseen vähemmän kuin tunteisiin ja 
henkilökohtaisiin vakaumuksiin vetoaminen”

- Esimerkiksi homepakolaisten sivuston johdanto 
lause: 

”Tämä oire- ja sairauslista on työstetty tämänhetkisen 
tutkimustiedon sekä ihmisten kuvaamien oireiden 
pohjalta”

- Subjektiivinen kokemus nostetaan tutkimustiedon 
rinnalle

- Kyse on siis itse asiassa totuudenjälkeisen ajan 
tyypillinen ilmiö



Käsitellään nyt 

terveysvaikutuksia 

yksityiskohtaisesti 

(tieteellisen tiedon pohjalta)

Markku Seuri 

20.11.2017



Great London Smog 5.-9.12.1952

- Savusumun aikana todettiin 
noin 4000 ylimääräistä 
kuolemaa ja noin 100 000 
henkilöä sairastui savusumun 
takia

- Kuolleet vanhuksia tai lapsia
- Myöhemmin 

kuolemantapauksia on 
arvioitu olleen jopa 12 000

- Terveysvaikutusten 
mekanismi oli tuntematon, 
mutta toimiin ryhdyttiin 
Clean Air Act 1956



Sisäilman terveysvaikutukset ovat moninaiset – kolme 

tärkeintä aiheuttajaryhmää
(Lauhkean ilmastovyöhykkeen teollistuneissa maissa)

Kosteusvauriot 

Riittämätön ilmanvaihto

Muut*

*muissa ehkä tärkeimmät kuidut ja lattianpäällysteet +  haittoina myös fysikaaliset tekijät 



Terveysvaikutukset voivat olla 

monenlaisia
Viihtyvyyden heikkenemistä 

Toimintakyvyn heikkenemistä

Oireita

Ohimeneviä  sairauksia

Pitkäaikaisia sairauksia

Elämän lyhenemistä

Huom! Terveysvaikutukset ovat  useimmiten  monisyisiä



ALTISTEKOHTAINEN KÄSITTELY
1. Kosteusvauriot

2. Ilmanvaihto

3. Fysikaaliset tekijät

4. Kaasumaiset epäpuhtaudet

5. Hiukkasmaiset epäpuhtaudet

6. Tupakansavu

7. Lattianpäällysteet

8. Allergeenit



1. Kosteusvauriot



Kosteusvaurio

Liiallinen kosteus johtaa väistämättä 
mikrobikasvuun

Suomen ilmastossa rakennukset voidaan 
pitää niin kuivina, että haitallista 
mikrobikasvustoa voidaan välttää 
Suomessa rajoittavana tekijänä on kosteus

Tiivis rakentaminen korostaa rakennuksen 
sisällä olevien haitallisten lähteiden 
merkitystä



Kosteusvaurioiden 

terveysvaikutuksien erityispiirteet

Aiheuttajaa ei tiedetä

Aiheuttajaa ei voi mitata

Aiheuttajia on ilmeisesti monia

Aiheuttajat muuttuvat ajassa



Epäiltyjä aiheuttajia on paljon – näyttöä ei 

ole
Itiöt

Mikrobien rakenteet 

Mikrobien tuottamat haituvat orgaaniset yhdisteet

Mykotoksiinit eli homemyrkyt

Allergeenit eli allergiaa aiheuttavat molekyylit

Muu eliöstö

Ympäristöyliherkkyys
 Yrityksistä huolimatta syyllistä ei ole löydetty. Vaikka 

kyseistä tekijää voidaan osoittaa kasvustossa, 
siirtymäreitti ihmiseen ja haitta-aineen osoittaminen 
ihmisestä on ongelmallista

 Vaikutusmekanismit ihmisessä selvittämättä 

 Mahdollisesti mekanismeja on useita 



Kun aiheuttajaa ei tiedetä

Sitä ei voida mitata

Viitearvoja ei voida antaa

Annos-vastetta ei voida (tarkasti) mitata

Mikä olisi se sairaus, jota altistuminen 

aiheuttaa?

Syyssuhteen osoittaminen on 

poikkeuksellisen vaikeaa



Näyttö kosteusvaurioihin liittyvistä sairauksista ja 

oireista Käypä hoito –suosituksen mukaan



2. ILMANVAIHDOSTA 
Toimiva ilmanvaihto on sisäilman laadun 

takaaja: se laimentaa kaikkia 

epäpuhtauksia

Toimiva ilmanvaihtojärjestelmä on harvoin 

ongelma Suomessa

Ongelmina voi olla oireina vetoa, 

tunkkaisuutta, päänsärkyä, epäpuhtauksien 

kasaantumista, joskus järjestelmät voivat 

likaantua, lämpötilaongelmia jne. 



3. Sisäilman fysikaaliset tekijät 

Lämpötila, veto, kosteus, melu, paine-erot

Sisäilmassa esiintyvissä tasoissa 

aiheuttavat yleensä korkeintaan oireita tai 

epäviihtyvyyttä 

Sairastumisen vaara on pieni tai olematon 

tavanomaisessa sisäilma-altistumisessa

Tasojen osalta noudatetaan 

asumisterveysasetuksen soveltamisohjeita



4. Kaasumaiset epäpuhtaudet

Hiilidioksidi, häkä, otsoni, typen- ja rikinoksidit, ammoniakki



Häkä

Salakavala - edelleen

Syntyy palamisesta ja liikenteestä ja sen takia 
yleinen ongelma Suomessa

Häkäpitoisuudet vaihtelevat paljon 
vuorokauden eri aikoina (riippuen lämmityksen 
vaiheesta), siksi

Pitäisi mitata seuraavilla laitteilla (loggerit)

Toimenpideraja annettu hetkelliselle pitoisuudelle 
(7 mg/m3)

Akuutissa tilanteessa häkähemoglobiini mittaa 
altistumisen tason



VOC - Terveyshaitat
Riippuvat yksittäisestä kemikaalista (onko kemikaali aiheuttaja vai 
indikaattori?)

Ärsytysoireita

Astman paheneminen

Mahdollisesti aiheuttaa astmaa 

Kansainvälinen syövän tutkimuslaitos (IARC) on luokitellut formaldehydin 
syöpää aiheuttavaksi (tutkimuksia ei tehty sisäilmayhteydessä)

Toimenpiderahat:
Kokonaispitoisuudelle (TVOC, 400 μg/m3)

Yksittäisen yhdisteen pitoisuudelle (50 μg/m3)

TXIB (10 μg/m3)

2-EH (10 μg/m3)

Naftaleeni (10 μg/m3) eikä saa haista

Styreeni (μg/m3)

Lisäksi Työterveyslaitoksella viitearvot toimistoilmalle yhdisteryhmittäin (Ohje 
työpaikkojen sisäilmaongelmien selvittämiseen)

Formaldehydille vuosikeskiarvo ei saa ylittää 50 μg/m3 eikä lyhyen ajan 
keskiarvopitoisuus 30 minuutin mittauksen aikana saa ylittää 100 μg/m3



Kun poikkeava pitoisuus todettu

Selvitettävä lähde

Lähde voi olla ilmeinen tai vaatia huomattavasti 

lisäselvityksiä

Arvioitava voidaanko tilaa käyttää (on 

terveydensuojelu- tai 

työsuojeluviranomaisen tehtävä)

Pitoisuutta voidaan heti pienentää 

tuuletusta parantamalla



4. Hiukkasmaiset epäpuhtaudet

Bioaerosolit puuttuvat!



Jaottelu

Hengitettävät hiukkaset (PM10) 
aerodynaaminen halkaisija alle 10 μm

Toimenpideraja vuorokausipitoisuutena 50 μg/m3

Pienhiukkaset (PM2,5) aerodynaaminen 
halkaisija alle 2,5 μm

Toimenpiderajana 25 μg/m3

Teolliset mineraalikuidut 
Toimenpiderajana kahden viikon 
laskeumapölynäytteessä 0,2 kuitua/cm2

Asbesti, käytännössä ei lainkaan (0,01 
kuitua/cm3 ilmanäytteessä)



Hengitettävien ja pienhiukkasten 

lähteet
Ulkoa – sisäilman hiukkaset tulevat yleensä ulkoa

Energian tuotanto

Liikenne

Sisällä ihmisen toiminnasta
Tupakointi

Ruuanlaitto

Kynttilöiden poltto

Takkapuiden poltto

Vaatteiden silittäminen

Sisälähteet ovat useimmiten hetkellisiä

Eivät yleensä aiheuta välittömiä oireita – terveysvaikutukset 
tulevat varkain – siksi viranomaiset seuraavat 
hiukkaspitoisuuksia ja lähteitä pyritään hallitsemaan



Mikä pienhiukkasissa on haitallista?

- Ei tiedetä
- Pienhiukkasilla on fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia 

ominaisuuksia (bioaerosolit)
- Keuhkorakkulatasolle päässeet hiukkaset voivat läpäistä 

keuhkorakkulan solukalvon ja päästä verenkiertoon, jossa ne 
aiheuttavat tulehdusreaktion

- Palamisperäiset hiukkaset ovat erityishuomion kohteena
- Terveysvaikutukset

- Lyhytaikainen altistuminen: sydän- ja verisuonisairaudet 
kuten astman paheneminen, hengitystietulehdukset ja 
sairaalakäynnit

- Pitkäaikainen: kuolleisuus sydän- ja verisuonisairauksiin 
sekä keuhkosyöpään



5. Tupakansavu



6. Lattianpäällysteet



Monia ongelmia

Liian kostealle päällystäminen
Aikaisemmin tasoitteena käytetyn orgaanisen aineen 
hajoaminen (ammoniakki)

Mattoliiman ja muovimaton hajoaminen alkaalisen
kosteuden seurauksena  pehmitteinä käytettyjen 
kemikaalien joutuminen sisäilmaan

Mikrobikasvu orgaanista ainetta sisältävissä materiaaleissa 
(linoleum)

Materiaali, jossa sinällään on runsaasti päästöjä

Väärä materiaalin hoitotapa (linoleumin vahaus)

Vanhan asbestia sisältävän laatan hajoaminen

Lattian päällyste ongelmat tulevat esiin paikallaan 
tehtävässä työssä (harvoin käytävillä)



7. Yleiset ympäristöallergeenit



Ympäristöallergeenit

ihmisten mukana kantautuu kissan, koiran yms. 
allergeeneja

huoneissa voi olla punkkeja (haittaeläimiä) tai 
muita allergian lähteitä

allergiset henkilöt saavat oireita, etenkin kissasta

homeet voimistavat allergisia reaktioita!

Ei säädöksiä eikä asiaa käsitellä lainkaan 
asumisterveysasetuksessa – vaikka ongelma on 
yleinen



Esim. kissan allergeenit

leviävät helposti

uudessa koulussa on 3-4 kuukaudessa niin 
paljon kissan allergeeniä että herkät lapset 
saavat oireita

puhdistaminen vaikeaa

tavallinen siivous asunnossa, n 6 kk

tehosiivous koulussa ei auta

ovat yleisiä

jos yhteisössä on joka kolmannessa talossa 
kissa, allergeenia on joka talossa



Sisäilman laadun selvittely ei ole helppoa

- Tekijät, jotka eivät aiheuta oireita

- Häkä

- Radon

- Hiukkaset 

- Oireita aiheuttavat

- Henkilöiden kokemukset

- Sisäilmastokyselyt

- Todennäköisen haitan mukaiset tutkimukset

- Lähteen selvittäminen

- Vaatii asiantuntemusta – onneksi sitä on



Tavoite on siirtää toiminta ketjun 

alkupäähän – ja sinne me olemme 

menossa!

Kaikki hyvin

• Hyvä toiminta

• Toimivat 
rakenteet

• Oikea käyttö

Riskit

• Rakenteissa

• Toiminnassa

Ongelmat

• Tunnistaminen

• Tutkiminen

• Korjaaminen

• Seuranta
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Kiitos! 


