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JOHDANTO 
 

Huonolaatuinen sisäilma syö työtehoa ja lisää sairastavuutta. Varsinainen sisäilmasta sairastuminen 

vaikuttaa mahdollisuuksiin tehdä töitä ja suoriutua opinnoista; pahimmillaan se johtaa työkyvyttömyyden 

ja asunnottomuuden kautta osattomuuteen ja inhimillisiin tragedioihin. 

Sisäilmasairaat käyttävät runsaasti erilaisia palveluja mm. terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja 

työllistämisen piirissä. Koordinoitua apua ei kuitenkaan ole saatavilla, ja usein sairaus johtaakin elämän 

kriisiytymiseen, monesti työkyvyttömyyteen ja syrjäytymiseen. 

Sisäilmasairaudet ovat hyvin yleisiä: ongelma koskee satoja tuhansia ihmisiä. Kyse on sekä yksilöiden että 

yhteiskunnan kannalta traagisesta ja kalliista ongelmasta. 

Sisäilmasairaudet johtuvat pääosin huonosta rakentamisesta ja rakennusten puutteellisesta ylläpidosta. 

Sekä kosteusvauriot – märkärakentamisesta ja rakenteiden huonosta kosteuskestävyydestä aiheutuvat – 

että rakentamisen kokonaisvaltainen kemikalisoituminen ovat merkittävimpiä taustasyitä 

sisäilmasairauksien räjähdysmäiseen kasvuun.  

Terveellisten, niin asumiseen kuin työntekoonkin sopivien tilojen puute on sisäilmasairaiden 

kuntoutumisen kannalta kriittisin tekijä. Lisäksi ongelmat rakentamisessa aiheuttavat jatkuvasti uusia 

sairastumisia.  

Esittelemme tässä koosteessa tämän hankalan tilanteen syitä ja ratkaisumahdollisuuksia rakentamisen 

näkökulmasta. Kehittämällä nykyistä terveellisempiä rakennustapoja voimme parantaa sisäilmasta jo 

sairastuneiden henkilöiden toimintakykyä ja vähentää heidän tilanteensa kriisiytymistä sekä myös 

ennaltaehkäistä uusia sairastumisia. 

Ongelma on akuutti, koskee merkittävää osaa suomalaisista ja vaatii pikaisia toimenpiteitä. Tämä kooste 

on suunnattu mm. kansanedustajille ja kuntapäättäjille, rakennustuotantoon liittyvistä päätöksistä 

vastaaville henkilöille sekä rakennusalan toimijoille. Onnistuneisiin ratkaisuihin pääseminen vaatii kaikkien 

näiden toimijatasojen panosta ja keskinäistä yhteistyötä.  

Koosteen on tarkoitus toimia ratkaisukeskeisenä avauksena rakentamisen terveellisyydestä ja 

sisäilmasairaille soveltuvasta rakentamisesta käytävälle keskustelulle. Toivomme koosteen osaltaan voivan 

toimia pohdintojen, jatkokeskustelun ja kehitystyön pohjana ja mahdollistavan pidemmällä aikavälillä 

suomalaisen rakennuskulttuurin tervehtymisen sekä sisäilmasairaille soveltuvien asuntojen ja 

työskentelytilojen rakentamisen.  

Tämä kooste on kirjoitettu Homepakolaiset ry:n Ratkaisuja sisäilmasairaille -projektissa. Koosteen 

laatimiseen on osallistunut joukko sisäilmasairaita ja rakennusalan ammattilaisia. Kiitämme lämpimästi 

kaikkia työhön osallistuneita. Projektia on rahoittanut Raha-automaattiyhdistys vuosina 2014–2016.  
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1. MISTÄ ON KYSE? 
 

Terveiden tilojen puute on akuutti ongelma 
 

Suomessa on hankala löytää sopivia asuin-, työ- ja opiskelutiloja, jos on herkistynyt sisäilman altisteille. 

Myös uusien sisäilmasairastuneiden määrä kasvaa jatkuvasti rakennuskannan ongelmien vuoksi.  

Ongelmia on kaikkien aikakausien rakennuksissa ja hyvin monin eri tavoin toteutetuissa rakennuksissa. 

Ongelmien syytä ei voi kohdistaa mihinkään tiettyyn yksittäiseen rakennusmateriaaliin tai rakennustapaan. 

Uudisrakentaminen ei ole ratkaissut ongelmia, vaan uusissa rakennuksissa sairastutaan yhtä lailla. 

Sisäilmaongelma johtuu usein rakennuksessa olevasta kosteusvauriosta ja sen aiheuttamasta 

mikrobikasvustosta. Tämänhetkisessä rakentamisessa käytetään myös materiaaleja, joiden sisältämien 

kemikaalien vaikutuksia ei kunnolla tunneta ja jotka voivat aiheuttaa terveyshaittoja tilassa oleskelijoille. 

Alistuminen edellä mainituille tekijöille saattaa johtaa sisäilmasta oireilemiseen ja tilanteen jatkuessa 

herkistymiseen erilaisille ympäristötekijöille. Ne voivat vaikuttaa myös mikrobikasvuston laatuun. 

Sisäilmasairastuminen ja ympäristöherkistyminen voi ilmentyä monin tavoin ja monen asteisena. 

Sairastuminen saattaa koskea kokonaisia perheitä. Oireet ja sairaudet ovat yksilöllisiä. Sairastuminen 

vaikuttaa elämään monellakin osa-alueella, ja pahimmillaan se romuttaa kaikki elämän peruspilarit. 

Jos sairastumiseen ei puututa, on sairastunut henkilö vaarassa syrjäytyä. Tällä hetkellä virallisia tukitoimia 

ja apujärjestelmiä on saatavilla rajallisesti tai ei lainkaan. Terveellisten tilojen puute on suurin ongelmia 

aiheuttava tekijä.  

 

Kuinka suuri ongelma on? 
 

Suomessa sisäilmaan liittyen: 

 Noin miljoona altistuu päivittäin 

 Kymmeniä tuhansia on akuutin asuntoavun tarpeessa 

 Muutama kymmenen tuhatta on kokonaan työkyvyttömänä 

 Yli 40 000 on joutunut luopumaan työ- tai opiskelupaikastaan 

 Satojen tuhansien henkilöiden sairauspoissaolot ovat nousseet ja työteho laskee sisäilmaongelmien 

takia 

 Kymmeniä tuhansia on vakavasti invalidisoitunut 

 Noin 20 000 on vailla vakituista kotia, akuutin asuntoavun tarpeessa (sisäilmakodittomat). 

Rakennuskannan huono kunto ja terveiden tilojen puute ovat merkittäviä sairastumisten 

aiheuttajia tämän päivän Suomessa. 

Merkittävä määrä sisäilmasairastuneita on akuutissa hädässä heille soveltuvien asuin-, työ- ja 

opiskelutilojen puuttumisen vuoksi. 

→ Ongelman ratkaisemiseen tulee panostaa aktiivisesti. 

 

 



5 
 

Rakentamisen ja rakennusten ongelmia pähkinänkuoressa 
 

Rakennuskannan heikko kunto ja uudisrakentamisen yleiset laatuongelmat ovat moninainen vyyhti. Mm. 

seuraavat tekijät ovat merkittäviä esteitä matkalla kohti terveellisempää rakennuskantaa:  

 sääsuojaus rakennuskohteessa ei ole pakollista 

 kuivumisajat ovat liian lyhyitä 

 haitallisten kemikaalien käytölle ei ole tarvittavia lainsäädännöllisiä rajoituksia 

 riskirakenteita ei vältetä suunnittelussa 

 rakentamisen laatu on usein heikkoa 

 rakentamisen normisto rajoittaa kosteusteknisesti turvallisten rakenteiden käyttämistä 

 rakennusten käyttö, ylläpito ja huolto ovat puutteellisia. 

 

Terveen rakentamisen kannattavuus  
 

Rakentamisen terveellisyyden yleinen edistäminen on kannattavaa mm. seuraavista syistä: 

 terveellinen rakentaminen vähentää sisäilmasta sairastuvien määrän kasvua  

 työteho nousee ja sairauspoissaolot vähenevät, kun sisäilma on terveellistä 

 jo sairastuneilla sairauden kroonistuminen vähenee ja invalidisoituminen sekä ajautuminen 

työkyvyttömyyteen vähenevät 

 sisäilmaongelmista johtuvan työkyvyttömyyden väheneminen tuo kustannussäätöjä. 
 

Rakentamisen yleisen terveellisyyden edistämisen lisäksi Suomeen tarvitaan kipeästi sairastuneille 

soveltuvaa niin sanottua hätämajoitusta, ”hometurvakoteja”.  

Tällä saavutetaan seuraavia etuja: 

 vähennetään sisäilmasta sairastuneiden asunnottomuutta 

 estetään sairauden paheneminen vähentämällä altistuksen pitkittymistä asuntokierteessä 

 edistetään työkyvyn ylläpitoa ja vähennetään syrjäytymisvaaraa, kun sairastuneella on koti, josta 

käsin toimia 

 edellä mainittujen seikkojen kautta yhteiskunnallisten kustannusten kasvu vähenee. 

 

Kaksi esimerkkiä kustannuksista 
 

Helenan sairauspäiviä 143 vai 8? 
 

Työelämässä vielä toimivalla 38-vuotiaalla sairaanhoitajalla, Helenalla, sairauspoissaolot nousivat 

sisäilmaongelmaisella työpaikalla vuosi vuodelta ja viimeisenä vuonna Helenalla oli 143 

sairauspoissaolopäivää. Helenan löydettyä lopulta sisäilmaltaan terveellisen työpaikan, poissaoloja oli 8 

päivää vuodessa.  

Lisätietoa: http://homepakolaiset.fi/ratkaisuja-sisailmasairaille/tyoelama/tapausesimerkkeja/helena/ 

http://homepakolaiset.fi/ratkaisuja-sisailmasairaille/tyoelama/tapausesimerkkeja/helena/
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Maria – miljoonan nainen? 
 

Helenan ikätoveri Maria on sairastanut pidempään sisäilmaongelmien vuoksi, ja ongelmarakennuksia 

on osunut kohdalle useampia. Maria on ollut asunnoton 10 vuotta, ja viimeiset vuodet Maria on 

joutunut olemaan myös poissa työelämästä. Marialla ongelmana on nimenomaan soveltuvan työ- ja 

asuintilan löytyminen, sillä hän on herkistynyt useille rakennusten kosteusvauriomikrobeille sekä 

tavallisille rakennusmateriaalien kemikaaleille, joita on mm. muovimatoissa, liimoissa ja 

eristemateriaaleissa.  

Maria aiheuttaa elämänsä aikana yhteiskunnalle erilaisina menoina yli miljoonan euron kustannukset. 

Terveellisen rakennuksen avulla hän voisi vielä tehdä vähintään osa-aikatöitä, jolloin kustannusvaikutus 

olisi positiivinen.  

Lisätietoa: http://homepakolaiset.fi/ratkaisuja-sisailmasairaille/kustannukset/sisailmasairauden-

kalleus-maria/ 

  

http://homepakolaiset.fi/ratkaisuja-sisailmasairaille/kustannukset/sisailmasairauden-kalleus-maria/
http://homepakolaiset.fi/ratkaisuja-sisailmasairaille/kustannukset/sisailmasairauden-kalleus-maria/
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2. ERILAISIA TILATARPEITA  

 

Sisäilmasairauden ennaltaehkäisy ja hoito – terveellinen ympäristö 
 

Sisäilmasairauksia hoidetaan ja ennaltaehkäistään parhaiten terveellisellä työ- ja toimintaympäristöllä, 

mikä yksinkertaisimmillaan tarkoittaa terveitä rakennuksia.  

Ympäristöministeriön Kosteus- ja hometalkoot -toimenpideohjelma on arvioinut 600 000 – 800 000 

suomalaisen altistuvan päivittäin huonon sisäilman aiheuttamille haittatekijöille kodeissa, päiväkodeissa, 

kasarmeilla ja opiskelu- sekä työpaikoilla.  

Sisäilmasairastuminen on ympäristösairaus. Tämä tarkoittaa, että sairaus aiheutuu ympäristötekijöistä ja 

että ympäristöolosuhteet vaikuttavat sairauden kulkuun. Mitä varhaisemmin oireet tunnistetaan ja 

lisäaltistuminen katkaistaan, sitä alhaisemmaksi sairauden ja herkistymisen aste jää. Altistuminen pahentaa 

oireita, ja vastaavasti terveellisessä ympäristössä oireet yleensä helpottavat tai poistuvat. Kaikista 

päivittäin altistuvista kaikki eivät siis sairastu, ainakaan heti.  

Kuinka paljon sairastuneita sitten on? Tarkkoja lukuja Suomesta ei ole. Seuraavassa kuitenkin muutamia 

arvioita jaoteltuina sisäilmasairauden vakavuusasteen mukaan. 

Sisäilmasairaat voidaan jaotella toimintakyvyn, oirekuvan ja tarvittavien tukitoimien mukaan kolmeen 

ryhmään: 

 työkykyiset eli ensimmäisen asteen sisäilmasairaat (Suomessa 500 000 hlöä) 

 työpaikkarajoitteiset eli toisen asteen sisäilmasairaat (Suomessa 250 000 hlöä) 

 työkyvyttömät eli kolmannen asteen sisäilmasairaat (Suomessa 20 000 hlöä). 

 

Suomessa on Homepakolaiset-yhdistyksen arvion mukaan noin 20 000 sisäilmakoditonta. Nämä henkilöt 

ovat joko kokonaan vailla asuntoa, jatkuvassa tiuhatahtisessa muuttokierteessä tai invalidisoivan sairaita 

sisäilmaongelmaisessa kodissaan. Tätä huomattavasti suurempi määrä sairastelee asuntonsa sisäilman 

vuoksi. Terveellisen asunnon, työ- ja opiskelutilan löytäminen on osoittautunut hyvin hankalaksi, ellei 

mahdottomaksi. 

Kymmenet tuhannet suomalaiset kaipaavat siis akuutisti apua terveellisemmän asunnon järjestämiseksi ja 

sadat tuhannet tarvitsevat nykyistä terveellisempiä työ- ja opiskelutiloja voidakseen jatkaa 

työssään/opinnoissaan tai voidakseen palata työelämään/opintojen pariin. 

Sisäilmaongelmien aiheuttamaa herkistymistä ei nykytietämyksen mukaan voida parantaa, mutta 

terveellisessä ja altisteettomassa ympäristössä sisäilmasta sairastuneen tila kohenee. Lisäaltistumista 

välttämällä sairastumisen paheneminen voidaan saada katkaistua ja työkyky säilymään. Terveet tilat ovat 

siis olennainen osa sisäilmasairaiden kuntoutumista. Tässä julkaisussa eritellään ratkaisuja, joilla nykyistä 

terveellisempää rakennuskantaa voidaan lähteä kehittämään. 
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Tiina, Petri ja Veera – ensimmäisen, toisen ja kolmannen asteen sisäilmasairaat 
 

Edellä kuvatuilla ryhmillä on kullakin omanlaisensa tarpeet rakentamisen laadun suhteen. Seuraavassa 

esittelemme kolmen vakavuusasteen sisäilmasairaat ja heidän tilanteensa. 

 

 

Ensimmäisen asteen sisäilmasairas – Työkykyinen Tiina 
 

Arvio: Suomessa 500 000 ”Tiinaa” 

Tiina on työelämässä, mutta sairauspoissaoloja on alkanut kertyä jatkuvan 

sairastelun seurauksena. Monenlaiset infektiokierteet, väsymys ja yksittäiset 

omituiset oireet vaivaavat ja ihmetyttävät. Tiina huomaa voivansa paremmin, 

kun pitää työhuoneensa ikkunaa auki. Oireet poistuvat terveellisissä 

olosuhteissa – hän ei ole herkistynyt erityisesti kosteusvaurio-altisteille eikä 

muille arjen kemikaaleille.  

Ensimmäisen asteen sisäilmasairas miettii, mistä toistuva sairastelu ja monet 

erilaiset pienet oireet voivat johtua. Selvityksiä tehdään, mutta läheskään aina 

mitään hälyttävää ei löydetä. 

 

Tämä ryhmä tarvitsee: 

 Toimivia tilojen tutkimus- ja korjauskäytänteitä ja tunnistamistyökaluja terveydenhuollossa. 

 Terveitä työ-, opiskelu- ja asuintiloja sairauden etenemisen pysäyttämiseksi. 

 

Rakentamisessa tätä ryhmää auttaa:  

 Kuiva rakentamistapa 

 Haitallisten kemikaalien vähentäminen rakentamisessa,  

 Riskirakenteiden välttäminen suunnittelussa, 

 Rakentamisen laadun nostaminen. 

 

Tällä hetkellä kuitenkin:  

Valitettavan usein ongelmien aiheuttajaa ei löydetä, ongelmiin ei reagoida tai korjausprosessit pitkittyvät ja 

epäonnistuvat. Terveitä tiloja on hankala löytää. Tämän vuoksi altistus pitkittyy ja sairastuminen voi 

edetä vaiheeseen 2. 

 

http://homepakolaiset.fi/ratkaisuja-sisailmasairaille/sairauden-kolme-astetta/toinen-aste/
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Toisen asteen sisäilmasairas – Työpaikkarajoitteinen Petri 
 

Arvio: Suomessa 250 000 ”Petriä” 

Petri etsii asuntoa ja paikkaa, jossa voisi viimeistellä gradunsa. Petri on 

työpaikkarajoitteinen, eli hän voisi suorittaa opintonsa loppuun ja toimia 

työelämässä, jos vain terveelliset tilat löytyisivät.  

Petrillä infektiokierteet, monet pienet oireet ja väsymys ovat muuttuneet pysyväksi 

herkistymiseksi ja oireet ovat vakavampia ja moninaisempia kuin ensimmäisen 

asteen aikana.  

Sopivia tiloja asumiseen, opiskeluun ja työntekoon on herkistymisen vuoksi hankala 

löytää. 

Petri olisi kuitenkin työkykyinen, jos sisäilmaltaan sopiva tila järjestyisi: oireet 

poistuvat terveellisissä olosuhteissa, vaikka uusiutuvatkin helposti, jos altistuksia tulee. 

 

Työpaikkarajoitteinen on henkilö, joka altistuessaan erityyppisille sisäilma-altisteille kärsii laajasta, useita 

eri elinjärjestelmiä käsittävästä ja/tai voimakkaasta oireilusta. Kun altistusta ei ole, voi henkilö olla jopa 

oireeton. Oireet kuitenkin palautuvat välittömästi tai pienellä viiveellä altistuksen uusiutuessa.  

 

Tämä ryhmä tarvitsee: 

 Monialaista apua kuntoutuakseen. 

 Usein tarvitaan sosiaalipalveluja, apua tilajärjestelyissä, perus- ja erikoissairaanhoidon sekä 

moniammatillisen kuntoutuksen yhteistyötä. 

 Tavallista terveempiä rakennuksia työssäkäynnin, opiskelujen ja asumisen mahdollistamiseksi. 

 

Rakentamisessa tätä ryhmää auttaa:  

 Kuiva rakentamistapa 

 Erityisen tarkasti valitut päästöttömät materiaalit  

 Muiden oireita aiheuttavien ympäristötekijöiden eliminointi.  

 

Tällä hetkellä kuitenkin:  

Tämä sairastuneiden ryhmä on tällä hetkellä avun ulottumattomissa. Suurin ja akuutein ongelma tässä 

ryhmässä on soveltuvien tilojen puute asumiseen, työntekoon ja opintojen jatkamiseen. Tämän vuoksi 

altistus ja hankala tilanne pitkittyvät ja sairastuminen voi edetä vaiheeseen 3. 
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Kolmannen asteen sisäilmasairas – Työkyvytön Veera 

 

Arvio: Suomessa 20 000 ”Veeraa” 

 

Veera on sairastanut pitkään. Hänellä työpaikkarajoitteisuus on edennyt 

työkyvyttömyydeksi.  

Veera ei löytänyt terveitä työtiloja ja on myös muuttanut ongelma-

asunnosta toiseen kymmeniä kertoja. Pitkä altistuminen on aiheuttanut 

palautumattomia vaurioita ja tuonut mukanaan erilaisia kroonisia 

sairauksia.  

Veera reagoi hyvin voimakkaasti useille erityyppisille ympäristötekijöille. 

Veera ei enää kykene töihin, ja arjesta selviäminenkin on hänelle hyvin 

hankalaa. Oireet eivät enää täysin poistu vaikka altistusta ei olisikaan, sillä pysyviä vakavia vaurioita on 

tapahtunut.  

 

Tämä ryhmä tarvitsee: 

 Monialaista apua selvitäkseen arjesta ja pysyäkseen toimintakykyisenä.  

 Moniammatillista kuntoutusta, arjen apua, apuvälineitä, tukea elämänhallintaan, usein kriisi- ja/tai 

traumaterapiaa. 

 

Rakentamisessa tätä ryhmää auttaa:  

 Kuiva rakentamistapa  

 Erityisen tarkasti valitut täysin päästöttömät materiaalit  

 Muiden oireita aiheuttavien ympäristötekijöiden tarkka eliminointi  

 Räätälöity tilaratkaisu yksilöllisten ja vakavien herkistymisten vuoksi. 

 

Tällä hetkellä kuitenkin:  

Tämä sairastuneiden ryhmä on avun ulottumattomissa. Selviäminen on sen varassa, auttaako lähipiiri. 

Akuutein ongelma tässä ryhmässä on soveltuvien tilojen puute asumiseen ja tukipalvelujen puute. Moni 

kolmannen asteen sisäilmasairas elää epäinhimillisissä olosuhteissa, esimerkiksi asunnottomina ja 

tulottomina. Nämä sisäilmasairaat löytyvät mm. syrjäytymis- ja masennustilastoista. 

Homepakolaiset ry saa jatkuvasti kyselyjä siitä, mistä sisäilmasairas voi löytää kodin, työtilan tai sopivan 

opiskelupaikan ja onko ns. hometurvakoteja jossakin. Tilanteen vakavuutta kuvaa se, että kyselyt siitä, 

mistä ulkomailta voi löytää asumiskelpoisia tiloja tai leirintäalueita, ovat yleistyneet nopeasti. 

Sairastuneiden joukossa on huomattavan paljon lapsia ja nuoria. 

Näille ihmisille tarvitaan terveellisiä, erikoissuunniteltuja ja -rakennettuja tiloja, jotta he voivat kuntoutua 

ja jatkaa arkeaan mahdollisimman toimintakykyisinä. 
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3. NYKYTILANTEEN HANKALUUS 
 

Mistä rakennusten ongelmat johtuvat? 
 

Ongelmakiinteistöjä on kaikilla aikakausilla ja kaikenlaisista materiaaleista rakennetuissa rakennuksissa.  

Sisäilmasta sairastuneen henkilön oirekuva voi vaihdella rakennuksesta toiseen riippuen siitä, mille hän 

kulloinkin altistuu. 

Rakentamisen lainsäädäntöä ei ole laadittu terveellisyyden näkökulmasta. 

Terveellisen rakentamisen edistämiseen ei tällä hetkellä ole käytettävissä mitään sopivaa standardia, mallia 

tai ohjeistusta. 

 

Lainsäädännön asettamat mahdollisuudet ja rajoitteet  
 

Vaikka sisäilmaongelmat ovat nousseet yleiseen tietoisuuteen, eivät nykyiset lait estä huonolaatuista 

rakentamista eivätkä valitettavasti vielä kykene puuttumaan rakentamisen laadun räikeimpiinkään 

ongelmakohtiin. Lainsäädäntö ei myöskään suojaa kansalaisia rakennuksissa käytettyjen kemikaalien 

terveyshaitoilta. 

Ongelmia ovat esimerkiksi: 

 Kuivan rakentamistavan takaavia työtapoja ei ole lakisääteisesti velvollista käyttää.  

 Esimerkiksi karsinogeenisten, hormonaalisesti vaikuttavien, neurotoksisten ja herkistävien aineiden 

käyttäminen on edelleen muutamia yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta sallittua 

rakentamisessa ja rakennustuotteissa. Esimerkiksi vaikkapa 2-etyyliheksanoli, DINP-ftalaatti, 

palonestoaine Tris, bisfenoli-A ja 1,4-dioksaani ovat rakennusmateriaaleissa sallittuja, 

terveyshaittoja aiheuttavia aineita. 

 Uusien rakennusmateriaalien osalta ei ole tietoa pitkän aikavälin terveyshaitoista eikä niissä 

käytettyjen aineiden yhteisvaikutuksista. Erilaisten kemikaalien ja mikrobien yhteisvaikutuksia ei 

myöskään tunneta. Kemikaalilainsäädäntö ei perustu kattavasti varovaisuusperiaatteeseen.  

 Tätä ei ole huomioitu elinkaarimalleissa ja rakentamispolitiikassa: pitkällä aikavälillä tutkittuja ja 

turvallisiksi todettuja tuotteita, aineita ja valmisteita voitaisiin suosia verrattuina uusiin ja 

mahdollisesti terveyshaittoja sisältäviin tuotteisiin ja aineisiin, joiden vaikutusta terveyteen sekä 

rakennuksen mikrobiston koostumukseen ja käyttäytymiseen ei vielä tunneta.  

 Rakentamisen normiohjauksessa on keskitytty energiatehokkuuteen, ja viime vuosikymmeninä 

rakentamisen normistoa on uusittu tältä pohjalta. Samalla terveellisyys ja rakentamisen 

kokonaisvaltainen kestävyys on unohdettu. Pitkällä aikavälillä kestäviksi todetut rakenteet kuten 

massiivihirsiseinä ja yksiaineinen tiiliseinä on tehty käytännössä mahdottomiksi toteuttaa nykyisen 

lainsäädännön puitteissa. 

 

Sellaista sisäilmasairaille suunnattua rakentamista, joka ei läpäise rakentamisen normistoa, voidaan tällä 

hetkellä edistää koerakentamislupien puitteissa. Myös alle 50m2 kokoisia rakennuksia voidaan rakentaa 
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ilman, että uudisrakentamisen koko normisto koskee niitä. Pieni rakennus ja esimerkiksi massiivitiiliseinä 

on samalla myös energiatehokas, ja puurakenne taas toimii hiilinieluna.  

Terveellisten ja kestävien rakenteiden edistäminen voi olla kokonaisvaltaisesti kestävämpi ratkaisu kuin 

elinkaareltaan lyhytikäisten, haitallisia aineita sisältävien riskirakenteiden toteuttaminen, vaikka 

lainsäädäntö tällä hetkellä suosiikin tällaisia rakenteita. Koerakentamisen puitteissa olisi mahdollisesti 

järkevää jo nyt edistää kokonaisvaltaisesti kestävämpien rakenteiden kehittämistä.  

 

Voidaanko nykyisiä standardeja, sertifikaatteja ja käytänteitä hyödyntää?  
 

Erilaisia rakentamisen terveellisyyteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä sertifikaatteja ja luokituksia on 

useita erilaisia.  

Niissä tuodaan esiin yksittäisiä asioita rajatuilta osa-alueilta. 

Mikään yksittäinen standardi, sertifikaatti tai luokitus ei kuitenkaan nykyisellään toimi terveellisen 

sisäilman aukottomana takaajana, sillä jokaisesta puuttuu olennaisia osa-alueita.   

Esimerkiksi M1-luokitus, Sisäilmastoluokitus, Breeam, Promise, Leed, Joutsenmerkki, ISO-tuotestandardit ja 

EN-standardit eivät mittaa rakentamisen terveellisyyttä joko ollenkaan tai lainkaan kattavasti. Esimerkiksi 

käsite ympäristöystävällinen rakennus tai allergiatalo eivät tarkoita rakennuksen terveellisyyttä tai 

soveltuvuutta sisäilmasairaalle.  

Ympäristölähtöiset ns. green building -luokitukset ja -sertifikaatit kuten Breeam ja Leed eivät rakennu 

terveellisen sisäilman pohjalta. Sisäilmastoluokitus ei kuvaa sisäilman terveellisyyttä vaan on ilmanvaihdon 

ohjaukseen liittyvä luokitus. Luokitukset, joissa huomioidaan jollain tavoin rakennusmateriaalien 

kemikaaleja, kuten M1, kohdistuvat vain johonkin kemikaaliryhmään tai materiaaliluokkaan, ja niitä 

noudattava rakennus tai rakennuksen osa voi sisältää yhtä paljon terveydelle haitallisia päästöjä kuin 

luokittelematon rakennus tai materiaali, vaikka nämä merkit koko rakennuskannan tasolla ehkä 

vähentävätkin rakennusten kemikaalikuormaa tiettyjen aineiden osalta.  

Sisäilmastoluokitus kuvaa sisäilman fysikaalisia tekijöitä (mm. lämpötila, kosteus), ei sisäilman 

terveellisyyttä/sairastuttavuutta.  

Joutsenmerkki on kehittänyt kemikaaliturvallisuutta merkeistä tällä hetkellä kenties kunnianhimoisimmin. 

Merkki ei kuitenkaan takaa sisäilman laadun kannalta riskialttiiden rakenteiden puuttumista, ja esimerkiksi 

energiatehokkuusvaatimukset ovat lakisääteistä tiukemmat, mikä voi rajata sisäilman laadun kannalta 

toimivia vaihtoehtoja pois. Joutsenmerkin kemikaalirajoitukset ovat hyvin perusteltuja, mutta niiden 

kattavuutta hidastaa vielä käytännössä Reach-lainsäädännön toimeenpanon keskeneräisyys eli haitallisten 

aineiden siirtymisten hitaus niille ainelistoille (mm. Kandidaattilista), joihin merkin rajoitukset perustuvat. 

Ympäristöystävällisyys on tällä hetkellä ankkuroitu useimmiten lähinnä energiatehokkuuteen, mikä on 

monesti kemikalisoitumisen ja terveellisyyden kanssa ristiriidassa, ellei asiaan kiinnitetä erityistä huomiota. 

Rakennusmateriaalien tuotestandardeissa ei ole huomioitu terveystekijöitä ja haitallisia aineita tarpeeksi 

tai ollenkaan.  

Elinkaarirakentamista, hiililaskureita ynnä muita yhtä ympäristötekijää tai ympäristötekijäryhmää 

mittaavia laskureita ja malleja ei ole rakennettu terveellisen sisäilman näkökulmasta. Erilaisia 

ympäristöjalanjälkeä ja ympäristökuormaa laskevia malleja kehitettäessä sisäilman laatu tulisi huomioida 
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nykyistä paremmin. Kun katsotaan vain muutamaa mittaria, saatetaan jopa epähuomiossa ohjata 

rakentamista sellaiseen suuntaan, että rakennuksesta tulee terveydelle haitallinen. Jos suositaan 

esimerkiksi toksisten homeiden kasvua edistävien materiaalien käyttöä energiaystävällisen rakentamisen 

vuoksi, saattaa rakennuksen käyttöikä lyhentyä, jos sen ”terveydellinen elinkaari” sisäilmaongelmien 

vuoksi jää muutamiin tai muutamiin kymmeniin vuosiin. Se mikä tänä päivänä käsitetään 

ympäristöystävälliseksi rakentamiseksi, ei ole synonyymi terveelliselle rakentamiselle. 

Homeindeksi ei kuvaa rakennuksen kosteus- ja homevaurioiden terveyshaittaa. Sisäilmassa sairastuttavuus 

on monien tekijöiden summa. Kaikkia mikrobien vaikutusmekanismeja ja terveyshaittoja ei vielä tunneta. 

Tiedetään kuitenkin, että pelkkä ”homeisuus” ei kuvaa sairastumisriskiä. Sisäilman mikrobilajeja on 

tuhansia, ja yhdenkin lajin mikrobi voi joko erittää myrkyllisiä aineenvaihduntatuotteita tai kasvaa ”kilttinä” 

myrkkyjä tuottamatta. Olosuhteista riippuen mikrobin kyky tuottaa toksisia aineenvaihduntatuotteita voi 

vaihdella hyvin paljon. Lisäksi tiedetään, että mikrobien ja kemikaalien yhteisvaikutus voi olla merkittävä 

seikka sairastumisriskiä arvioitaessa. Tarkastelemalla vain niin sanottua homeindeksiä, eli 

rakennusmateriaalin kykyä homehtua, ei huomioida mikrobilajien haitallisuutta eikä niiden tuottamien 

toksiinien eroja terveyshaittojen suhteen. 

Kuivaketju 10-toimintamalli nostaa esiin kaikkein tärkeimpiä perusteita ja toimintatapoja 

kosteudenhallintaan liittyen, joita rakennuksia tehdessä täytyy noudattaa. Lupaava kokonaisuus ei 

kuitenkaan ota kantaa rakenneratkaisuihin ja niiden kosteustekniseen toimivuuteen ja riskeihin. 

Kuivaketju10:ssä on kuitenkin koottuna tärkeitä perusperiaatteita kuivemman rakennuksen 

toteuttamiseksi – tärkeä perusedellytys ja minimivaatimus terveellistä rakentamista toteutettaessa. 

Kemikaalilainsäädäntö ei rajoita kuin muutamia haitallisia aineita rakennuksissa. Kategorisesti mm. 

karsinogeeniset, neurotoksiset ja hormonihäirikkökemikaalit ovat rakentamisessa sallittuja. Rakennukset 

ovat riskinarvioinnissa unohdettu alue. 

”Allergiatalo-konsepti” ei sovi sisäilman terveellisyyden arviointiin, sillä allergialähtöisessä ajattelussa 

keskitytään usein pölyyn ja helposti puhdistettaviin pintoihin, kotieläinten tai tupakoinnin rajoittamiseen, 

eikä konsepti huomioi kosteusteknistä toimivuutta (homevauriot) tai rajoita rakentamisen kemikaaleja. 

Allergiataloja ei ole todettu sisäilmasairaille soveltuviksi, ja monilla sisäilmasairailla on esimerkiksi 

kotieläimiä.  

Myöskään kestävä rakentaminen ei tarkoita tällä hetkellä sellaista rakentamista, joka takaisi sisäilmaltaan 

terveellisen rakennuksen rakentamisen. Kestävän rakentamisen uudet ISO- ja EN-standardit kuvaavat 

kestävää rakentamista kokonaisvaltaisesti, mutta käytännön laskenta- ja mittaustyökalut eivät viime 

kädessä takaa terveellistä rakentamista, sillä niissä on tämän suhteen oleellisia aukkoja.  
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TERVEELLINEN RAKENTAMINEN – KEHITYSTYÖTÄ TARVITAAN 

 

Terveelliselle rakentamiselle ei ole olemassa määritelmää, malleja eikä ohjeistuksia. Valmiita 

välineitä sisäilmaltaan terveellisten rakennusten rakentamisen avuksi ei siis ole.  

Tarvitaan kehitystyötä:  

Kohdennetumpaa lainsäädäntöä, terveysnäkökulman laajemmin huomioivia sertifikaatteja 

sekä terveysnäkökulman huomioiva ”sisäilmastandardi”, jossa on huomioitu kattavasti 

sisäilman terveellisyyteen vaikuttavia tekijöitä.  

Tällä välin terveellistä rakentamista tulee arvioida kohdekohtaisesti ottaen huomioon 

kattavasti rakennuksen terveellisyyteen vaikuttavia tekijöitä. Näitä on lueteltu luvussa 5, 

Terveellisen rakentamisen perusperiaatteet. 
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Rakentamisen monitekijäisyys: mikä korreloi terveyden kanssa? 
 

Rakennusten sisäilmastoon vaikuttavat mm. 

 rakennusmateriaalien sisältämät kemikaalit  

 materiaaleissa kasvavat mikrobit ja niiden toksisuus 

 iv-laitteiden ylläpito, rakennuksen huoltotoimet ja käyttäjien toiminta. 

 

Lisäksi merkittäviä sisäilmaan vaikuttavia tekijöitä ovat mm. pölyjen hallinta (mm. yläpölyt), 

sisustusmateriaalien, kalusteiden ja irtaimiston mahdollisesti sisältämät epäpuhtaudet sekä käyttäjien 

rakennukseen tuoma kemikaalikuorma (mm. hajustekemikaalit).  

Jo yhdessä rakennusmateriaalissa voi olla valmistusaineena useita eri kemikaaleja, jotka kuuluvat 

tuotesalaisuuden piiriin, ja materiaalissa voi suotuisissa olosuhteissa kasvaa erityyppisiä mikrobeja. 

Ongelmakohtia parhaiten soveltuvien rakennusmateriaalien ja rakennusratkaisujen selvittämisessä onkin 

monia. Ensinnäkin moniaineinen rakentaminen ja kemikalisoitunut arki eivät mahdollista ongelmia 

aiheuttavien tuotteiden/aineiden identifioimista ja saattavat myös aiheuttaa uusia yllättäviä ilmiöitä, kuten 

mikrobien toksisuuden lisääntymistä esim. kemikaalipitoisella tai biosidikäsitellyllä materiaalilla. 

Lisäksi tuoteselosteen ja rakennusmateriaalin kemikaalikoostumuksen selvittäminen on käytännössä usein 

mahdotonta. Tarkkojen tuoteselosteiden puute on iso ongelma rakennustuotteissa. Rakennustuotteiden 

kemikaalikoostumusta suojaa liikesalaisuus, ja haitallisten kemikaalien käyttäminen rakennustuotteissa on 

täysin laillista. Käyttöturvallisuustiedote ei kerro riittävästi materiaalien sisältämistä kemikaaleista, sillä 

siinä ei toistaiseksi listata kuin osa terveys- ja ympäristöhaittoja aiheuttavista aineista 

kemikaalilainsäädännön keskeneräisyyden vuoksi. Myös tuotevalmistajien ja myyjien on hankala saada 

tarkkaa tietoa rakennustuotteiden sisältämistä aineista. 

Jotta rakentaja pystyisi tekemään valintoja huomioiden rakennusmateriaalien terveellisyyden, täytyisi 

tilanteeseen saada jokin muutos. Esimerkiksi tarvittaisiin listaus kuluttajalle mm. betonin, laastien ja 

eristemateriaalien sisältämistä haitallisista ainesosista, myös niistä, joita on tuotteissa vähäisiä määriä. 

Tässä voitaisiin periaatteessa käyttää työvälineenä esimerkiksi EU:n kemikaalilainsäädäntö Reach:n 

Kandidaattilistaa, jonka on tarkoitus olla listaus erityistä huolta aiheuttavista aineista. Kandidaattilistan 

aineista pitää lain mukaan olla tieto tuotantoketjussa. Lista ei kuitenkaan ole kattava, sillä on tällä hetkellä 

n. 170 ainetta – haitalliset aineet eivät siirry kandidaattilistalle tehokkaasti. On arvioitu, että listalla olisi sen 

valmistuessa jopa 1500 ainetta, eli lista on vielä hyvin puutteellinen. Kandidaattilista voikin toimia 

käytännössä tuoteturvallisuuden portinvartijana vasta, kun aineita siirtyy listalle nykyistä huomattavasti 

enemmän. Tällä hetkellä hieman kattavampi lista on ChemSec-järjestön SinList, joka sisältää n. 800 

haitalliseksi todettua ainetta. Työkalujen ja listausten puute on merkittävä haaste rakennustuotteiden 

turvallisuutta arvioitaessa.  

Myös kierrätysmateriaalin käyttö olisi mainittava tuotteessa. EU:n kiertotalouspaketti luo paineita 

jätevirtojen hyödyntämiseen rakentamisessa, mikä tarkoittaa sitä, että haitallisten aineiden kierto 

rakennusmaterialeihin lisääntyy. Kiertotalouspaketin myötä myös harvat jo käytöstä poistetutkin aineet 

tulee huomioida uudisrakentamisessa.   
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Haastava monitekijäinen vyyhti 
 

Suurimmassa osassa oireita aiheuttavia materiaaleja ei ole tiedossa, mistä siinä olevasta ainesosasta 

sisäilmasairastuneet saavat oireita. Esimerkiksi laminaatit ovat materiaaliryhmä, josta on hyvin vaihtelevia 

kokemuksia riippuen laminaatin laadusta, siinä käytetyistä aineista ja näiden haihtumisesta. 

Soveltuvuuteen vaikuttavat osin myös yksilölliset herkkyydet.  

Selvittääksemme minkälaiset materiaalit ja rakennusratkaisut ovat ongelmallisia ja millaiset materiaalit 

taas soveltuvat sisäilmasairaille keräsimme kyselyllä näistä tietoa sairastuneilta.  

Kyselyssä havaitsimme, että tiedon kerääminen kyselemällä sairastuneiden kokemuksia soveltuvista 

materiaaleista ei ole toimiva tapa selvittää, millaiset materiaalit soveltuvat terveelliseen rakentamiseen: 

Tavallisessa rakennuksessa on niin paljon erilaisia sisäilmastoon vaikuttavia tekijöitä, että yksittäisten 

materiaalien vaikutusta on usein hankala tai täysin mahdoton erotella. Suurin osa tiloista aiheutti 

vastaajille oireita, ja oireet vaihtelivat rakennusten välillä, mutta oireiden aiheuttajan erottaminen oli 

useimmiten mahdotonta. 

Toisaalta onnistuneita rakennuskokeiluja on niin vähän, että vertailukelpoista tietoa toimivista ratkaisuista 

on hankala saada.  

Tietoa soveltuvista materiaaleista ja rakennustavoista tarvitaan huomattavasti nykyistä enemmän. 

Kehitystyö tämän suhteen on syytä aloittaa ja kerätä kootusti yhtenevillä mittareilla tietoa sellaisista 

kohteista, joissa myös rakennuksen ”ainesosaluettelo” on selvillä.  

Oleellista on keskittyä mahdollisimman yksinkertaisiin rakenteisiin ja välttää monikerros- ja 

moniainerakentamista. Näin saadaan helpommin esiin korrelaatioita pitkällä aikavälillä, ja ongelmakohdat 

nousevat esiin. 

 

Kokeilujen seurannan ja dokumentoinnin puute  
 

Tällä hetkellä ei ole saatavilla koottua tietoa siitä, millaiset rakennustavat ja -materiaalit soveltuisivat 

sisäilmasta sairastuneille, herkistyneille ihmisille ja mitkä materiaalit ja rakennustavat taas ensikädessä 

aiheuttavat uusia sairastumisia.  

Tietojemme mukaan Suomesta löytyy muutamia erityisrakennettuja sisäilmasairaille suunnattuja kokeiluja, 

jotka eivät ole tuottanet toivottavaa tulosta, ja yksittäisiä kokeiluja, jotka ovat toimineet vakavastikin 

sisäilmasairaiden tiloina. Koottua tietoa ja vertailuja näistä ei ole. Vastaavasti vaikuttaa siltä, että tietyistä 

kohteista sairastuneita tulee epänormaalin paljon ja että tietyt oirekuvat ja sairaudet liittyvät tiettyihin 

tiloihin. 

Rekisterin keräämisen aloittaminen sekä onnistuneista että ongelmakohteista olisi ensiarvoisen tärkeää, 

jotta rakentamisessa voidaan siirtyä kohti onnistuneita ratkaisuja ja hylätä haitalliset materiaalit, rakenteet 

ja menetelmät. 
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4. EHDOTUS KEHITYSTYÖN RUNGOKSI 
 

Sekä sisäilmasairaiden kuntoutumisen että kansanterveyden edistämiseksi rakennusten osalta tiedon 

kokoaminen terveellisistä rakennuksista on tärkeää. Toimivia ja toimimattomia, terveellisiä ja 

terveyshaittoja aiheuttavia ratkaisuja voidaan erotella kahdella tavoin: 

1) Kokoamalla seurantatietoa nykyisistä rakennuksista (ns. normaalit rakennukset ja 

sisäilmaltaan erityisiksi kohteiksi suunnitellut) ja uusista kokeiluista. 

2) Määrittämällä terveellisen, sisäilmasairaalle soveltuvan rakennuksen perusperiaatteet, 

jotta onnistuneiden kokeilujen toteuttamista voidaan nopeuttaa.  

 

Ratkaisuihin voidaan päästä seuraavan polun avulla: 

 

 

 

 

Tämän onnistuessa sisäilmaongelmista johtuva asunnottomuus, työurien ja opintojen katkeaminen sekä 

syrjäytyminen vähenevät. Sairauspoissaolot ja jo sairastuneiden invalidisoituminen voivat vähentyä. Näin 

saavutetaan myös kustannussäästöjä. 

Seuraavassa kuvaamme näitä kaaviossa esitettyjä vaiheita lyhyesti. 
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1. Meillä on ongelma – tiedostetaan se 
 

On tärkeää tiedostaa, että meillä on käsissämme merkittävä ongelma: 

 Rakennuskannan kunto ja uudisrakentamisen laatu → sisäilmaongelmien yleisyys ja 

sairaustapauksien määrän kasvu. 

 Sisäilmasairaiden vaikeudet löytää asuntoa, työ- ja opiskelutiloja. 

 

 

2. Laaditaan terveen rakentamisen periaatteet 
 

Tarvitsemme linjauksia siitä, miten rakentamisesta aiheutuvia ongelmia hoidetaan. Nämä linjaukset voivat 

olla esimerkiksi seuraavat. 

- Terveet hlöt ja sisäilmasairaat 1. aste:  

Yleiset periaatteet kaikissa rakennuksissa (mm. haitallisten kemikaalien vähentäminen, 

riskirakenteiden eliminoiminen, kuiva rakentamistapa) 

- Sisäilmasairaat 2. ja 3. aste: 

Lisäksi muut periaatteet, ns. erityisrakentaminen.  

 

Määritetään sopivat reunaehdot kullekin kohderyhmälle soveltuvien rakennusten perusperiaatteiksi. 

 

 

3. Tehdään koerakennuksia näiden periaatteiden mukaan 
 

Rakennetaan kaikkien näiden ryhmien tarpeisiin suunniteltuja kohteita. 

 

 

4. Kerätään tietoa ja arvioidaan koerakennuskohteiden toimivuus 

 

Kerätään systemaattisesti tietoa kokeilujen onnistumisesta. Tässä oleellista on koota kolmenlaista tietoa:  

 Tieto rakenteista ja niiden toimivuudesta – rakenteiden pitkäaikaisseuranta.  

 Sisäilmanlaadun pitkäaikaisseuranta – kerätään eritasoista tietoa rakennuksen sisäilman laadusta 

kattavin mittarein, mm. mikrobimittaukset, materiaalipäästöt kattavasti mitattuna, toksisuus ynnä 

muut mahdolliset olennaiset muuttujat.  

 Tieto rakennusten käyttäjien voinnista ja terveydestä, pitkäaikaisseuranta. 
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Mitään edellä mainituista ei nyt koota järjestelmällisesti. Näin myöskään ongelmalliset materiaalit, 

rakenteet ja näiden aiheuttamat terveyshaitat eivät nouse esiin. Ongelmarakenteita toistetaan 

uudisrakentamisessa yhä uudestaan havaitsematta niiden toimimattomuutta.  

Tiedon kokoaminen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä on tärkeää. Näin erotetaan tiloissa eri ajanjaksoina 

ilmenevät ongelmat. Jokin rakennus ei esimerkiksi saata soveltua herkistyneelle ensimmäisen vuoden 

aikana materiaalipäästöjen vuoksi, mutta voi tämän jälkeen olla aivan soveltuva. Toinen rakenne taas ei 

ehkä kestä terveenä muutamaa vuotta pidempään, ja sen ongelmat voivat ilmetä vasta tämän ajan jälkeen. 

Vasta vuosikymmenien seurannassa saadaan esiin eroja siinä, mitkä rakenteet kestävät terveellisinä 

pitkään. 

Oleellista on erityyppisten ryhmien erottaminen terveystietoa kootessa. Terveeltä väestöltä kerätty 

terveystieto ei ole vertailukelpoista vakavammin herkistyneiden terveystiedon kanssa. Eriasteiset 

herkistymiset tulee huomioida oirekyselyjen kehittämisessä. Eri kohderyhmille tarvitaan rakentamisessa 

erityyppisiä ratkaisuja. 

 

 

5. Aloitetaan jatkokehitystyö tiedonkeruun ja arvioinnin pohjalta 

 

Kun ajan ja kohteiden karttumisen seurauksena saadaan kokoon laajempaa tietopankkia, voidaan saada 

esiin korrelaatioita ongelmallisista ja toisaalta toimivista ratkaisuista sekä materiaaleista. Tätä tietoa 

käytetään jatkokehittämisen pohjana. Näin voidaan välttää yleisesti terveyshaittoja aiheuttavia 

rakentamistapoja mutta löytää myös vakavammin sairastuneille soveltuvia rakennusmuotoja.  

 

 

6. Saadaan terveellisiä rakennuksia niin terveille kuin eriasteisesti sairastuneillekin 
 

Tuloksena on rakennuskannan kunnon kohentuminen pitkällä aikavälillä. Tämä näkyy 

kansallisvarallisuuden arvon säilymisenä ja nousemisena sekä sairastavuuden laskuna.  

Sisäilmasta sairastuneille saadaan soveltuvia asuin-, työ- ja opiskelutiloja, mikä näkyy heidän kasvaneena 

toiminta- ja työkykynään, hyvinvointina sekä syrjäytymisen vähenemisenä. Kansantaloudellinen ja -

terveydellinen vaikutus on huomattava. 

 

  

Seuraavassa esitämme näistä hieman eritellympiä ajatuksia jatkopohdinnan ja kehitystyön pohjaksi. 
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5. TERVEEN RAKENTAMISEN PERIAATTEET  
 

Tällä hetkellä ongelmallista on, että terveellistä rakentamista ei ole määritelty millään tavoin. Terveelliselle 

rakentamiselle on isot markkinat ja erilaisia ”terveen rakennuksen leimalla” varustettuja kohteita on 

rakennettu ja suunnitteilla. Useat näistä eivät kuitenkaan sovellu ihmisille, jotka terveellistä rakennusta 

etsivät. Riskinä on, että terveellistä rakennusta aletaan brändätä ilman todellista kehitystyötä ja 

oikeanlaisia mittareita. Tällöin oikeasti terveellisen rakennuksen hankkimista suunnittelevan henkilön tai 

yhteisön tehtävä muuttuu mahdottomaksi. Myös todellinen kehitystyö ja kohteiden seuranta muuttuu 

monimutkaisemmaksi, kun rakennetaan sisäilmaltaan hyviksi mainostettuja kohteita, joissa kuitenkin 

sairastutaan, kun perusasiat eivät ole kunnossa. 

Terveellisen rakennuksen perusperiaatteiden määrittäminen on tärkeää, jotta kehitystyö ja kokeilut 

voidaan keskittää oikeasti varteenotettaviin kokeiluihin ja seurata näiden onnistumista.  

Terveellisen rakentamisen perusperiaatteiden määrittämiseksi olisi hyvä perustaa työryhmä. Työryhmä 

voisi kattaa laajasti mm. rakentamisen ja suunnittelun, rakentamisen lainsäädännön ja rahoituksen, 

kemikaaliturvallisuuden, potilasjärjestöjen, mikrobiologian ja ympäristöterveyden osaajia. 

 

 

EHDOTUS TERVEELLISEN JA SISÄILMASAIRAALLE SOVELTUVAN RAKENTAMISEN PERUSPERIAATTEIKSI 

Terve rakennus edellyttäisi ainakin seuraavien ominaisuuksien toteutumista: 

a) ongelmallisiksi todettujen riskirakenteiden välttäminen 

b) rakennuksen sijoittaminen – selkeiden riskitekijöiden välttäminen 

c) kuiva rakentamistapa  
d) terveyshaittoja aiheuttamattomien materiaalien käyttö 

e) rakennusmateriaalien ainesosien listaaminen 

f) mahdollisimman yksiaineiset rakenteet 

g) kosteusteknisesti turvalliset ja toimivat rakenteet  
h) vikasietoiset ja korjauskelpoiset rakenteet 
i) ammattitaitoinen ja vastuullinen toteutus, huolto ja käyttö 

j) huoltokykyinen ja ongelmaton ilmanvaihto 

k) sisäilmasairaille/ympäristösairaille yleisesti ongelmallisiksi havaittujen rakenteiden ja 
materiaalien käytön välttäminen 
l) haitallisten altistusten eliminoiminen rakennuksen käyttöaikana.  

 
 
 

Tarkentavia pohdintoja perusperiaatteista 
 
Seuraavassa avaamme näitä tekijöitä niiltä osin kuin ne liittyvät nimenomaan sisäilmasairaiden 
erityistarpeisiin. Rakennusteknisen toteutuksen osalta esimerkiksi riskirakenteista, kosteusteknisesti 
turvallisten rakenteiden suunnittelusta ja rakentamisesta sekä ilmanvaihtojärjestelmän toteutuksesta 
löytyy materiaalia alan kirjallisuudesta, sikäli kun nämä eivät liity sisäilmasairaille erityisryhmänä 
soveltuvaan rakentamiseen. Seuraavat kuvaukset on tarkoitettu keskustelunavauksiksi ja jatkopohdinnan 
tueksi kehitettäessä eriasteisesti sisäilmasairastuneille soveltuvaa rakentamista. Niitä voidaan myös 
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hyödyntää yleisesti kaikenlaisen terveellisen rakentamisen kehittämisessä. Kaikki osa-alueet vaativat vielä 
tarkempaa erittelyjä ja jatkotutkimusta. 
 
 
a) Ongelmalliseksi todettujen riskirakenteiden välttäminen 
 
Ongelmallisiksi todettujen riskirakenteiden välttäminen rakentamisessa on tärkeää niin sisäilmasairaille 
kuin koko väestöllekin. Mm. ympäristöministeriön Hometalkoot-toimenpideohjelma ja Tampereen 
Teknillinen Yliopisto ovat listanneet tavanomaisia riskirakenteita ja -ratkaisuja.  
 
Rakenne voi olla riskirakenne sekä silloin, kun sen toteutus ei ole erityisen huolellista, mutta myös silloin, 
kun toteutus on ollut huolellista. Kummankin kaltaisia riskirakenteita on hyvä välttää, ellei erityisen 
huolellisesta toteutuksesta ja käytöstä ole täyttä varmuutta. Huolellinen ja ammattimainen toteutus eivät 
ole nykyisessä rakennuskulttuurissamme tekijöitä, joiden varaan kannattaa laskea.  
 
Tavanomaisten riskirakenteiden lisäksi sisäilmasairaille soveltuvassa rakentamisessa on hyvä välttää 
erityisiä sisäilmasairaille mahdollisia riskejä aiheuttavia ratkaisuja. Mahdollisia vaihtoehtoja tällaisten 
riskien vähentämiseksi ovat esimerkiksi suihkukaappien käyttö pesutiloissa pelkän kaakeloidun suihkutilan 
sijaan ja märkätilojen suunnittelu kerrostaloon sijainniltaan riskittömästi.  
 
 
b) Rakennuksen sijoittaminen – selkeiden riskitekijöiden välttäminen 

Kaikessa rakentamisessa voidaan nykyistä tehokkaammin huomioida terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä 

rakennuksen sijoittamisessa. Vakavammin sisäilmasairaille nämä tekijät ovat oleellisia ja ilman niiden 

huomioimista hyvinkin toteutettu rakennus voi olla kohderyhmälleen käyttökelvoton.  

Tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa ongelmia etenkin sisäilmasairailla vakavuusasteilla 2 ja 3:  

 Tontilla sijaitsevat huonokuntoiset rakennukset 

 Myrkylliset ja haitallisia aineita sisältävät täyttömaat ja vanhat kaatopaikat 

 Merkittävät kemikaalien lähteet kuten teollisuuspäästöt 

 Merkittävät pakokaasujen lähteet kuten hyvin isot tiet 

 Ympäristöön merkittävässä määrin viemärikaasuja päästävät pisteet kuten suuret 

jätevedenpuhdistamot 

 Merkittävät sähkömagneettisten kenttien lähteet kuten tutkat, voimakas radiotaajuinen 

tukiasemasäteily, radio-/TV-mastot, voimakkaasti säteilevä kaukolämpö- tai sähköverkko sekä 

suuret voimalinjat ja isot muuntamot. 

Lisäksi keuhkosairaiden ryhmälle sijainnin riskitekijä ovat asuinalueet, joilla lämmitysmuotona runsaasti 

puun pienpolttoa. Luonnonhomeille allergisoituneilla vastaavasti ongelmia voivat aiheuttaa alueet, joilla 

luonnonhomeiden määrä voi olla runsas (esimerkiksi metsäiset alueet). 

 

 
c) Kuiva rakentamistapa 
 
Kuiva rakentamistapa on hyvä todentaa esimerkiksi Kuivaketju10-toimintamallilla/muulla perustellulla ja 
dokumentoidulla tavalla.  
 
 



22 
 

d) Terveyshaittoja aiheuttamattomien materiaalien käyttö 
 
Aihetta on käsitelty tässä dokumentissa luvuissa 3 ja 6. 
 
 
e) Rakennusmateriaalien ainesosien listaaminen 
 
Rakennuksessa käytettävien materiaalien ja niiden ainesosien listaaminen kaikkien käytettyjen 
materiaalien osalta ei täysin ole mahdollista, sillä se edellyttäisi sitä, että kaikista tuotteista saisi 
ainesosaluettelon, mikä on toistaiseksi mahdotonta niin yksityishenkilöille kuin ammattirakentajillekin. 
 
Rakentamisessa tulisi kuitenkin suosia sellaisia materiaalien valmistajia, jotka:  

 pyrkivät selvittämään tuotteidensa tarkan kemikaalikoostumuksen  

 pyrkivät minimoimaan haitallisten aineiden käytön materiaaleissaan tämän pohjalta  

 pystyvät identifioimaan, mitä aineita heidän materiaalinsa sisältävät tai millaisia aineryhmiä ne 
eivät sisällä.  

 
Käyttöturvallisuustiedote ei riitä tähän tarkoitukseen. Myöskään yleiset materiaaliluokitukset eivät ole 
riittäviä, vaan aineita on huomioitava kattavammin. Minimivaatimus tulee olla Reach-lainsäädännön 
kandidaattilistan aineiden välttäminen kaikissa rakennuksen materiaaleissa; lainsäädäntö turvaa tähän 
selvittämiskanavat alihankkijoilta ja tuotteiden valmistajilta aineiden 0,1-pitoisuusprosenttiin asti.  
Samalla on huomioitava, että Kandidaattilista ei kata kaikkia terveyshaittaa aiheuttavia aineita eikä 
tiedonsaantivelvollisuus päde kaikkiin rakennusmateriaaliluokkiin.  
 
Etenkin sisäilmasairastuneiden vakavuusasteille 2 ja 3 rakennettaessa olisi mahdollista asettaa esimerkiksi 
vaatimus, että mikäli rakennuksessa on sellaisia materiaaleja, joiden koostumuksesta ei ole tietoa, 
vaadittaisiin jonkinlaista perustelua näiden käytölle tai vastaavasti näiden korvaamista vaihtoehdoilla, 
joista tietoa on saatavilla kattavammin. Eli vaatimuksena voisi olla sellaisten materiaalien listaaminen, 
joista ainesosaluetteloa ei ole, sekä perustelu sille, miksi tämä materiaalivalintavalinta on tehty ja miten on 
huomioitu mahdolliset päästöt ja taattu materiaalien soveltuvuus rakennuksen käyttäjille.  
Sellaisten toimijoiden suosiminen kannattaa, joilla haitallisten aineiden käyttö on hallittua ja 
mahdollisimman vähäistä. Samalla toiminta edistää yleistä kemikaaliturvallisuutta, suosii turvallisia 
tuotteita suosivia toimijoita ja edistää korvaavien, nykyistä terveellisempien vaihtoehtojen kehitystyötä. 
 
 
f-i) mahdollisimman yksiaineiset rakenteet, kosteusteknisesti turvalliset ja toimivat rakenteet, 
vikasietoiset ja korjaamiskykyiset rakenteet, vastuullinen toteutus, huolto ja käyttö 
 
Nämä tekijät ovat olennaisia sisäilmaterveellisen rakentamisen rakentamisessa ja ylläpidossa. Yksiaineista 
rakentamista on käsitelty lyhyesti luvussa 6. Muutoin teemoista löytyy tietoa alan kirjallisuudesta. 
 
 
j) Huoltokykyinen ja ongelmaton ilmanvaihto 
 
Jos rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto, tarvitaan selvitys siitä, miten ilmanvaihdon säätämisen, 
huollon ja osien soveltuvuus taataan.  
Ilmanvaihtoon liittyvät ongelmat ovat merkittävä sisäilmaongelmien aiheuttaja ja sisäilmasairaiden 
tilaongelmia aiheuttava tekijä. 
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k) Sisäilmasairaille säännönmukaisesti toimimattomien rakenteiden ja materiaalien välttäminen 
 
Yleisimpiä sisäilmasairaiden ilmoittamia oireiden aiheuttajia rakennuksissa:  

 kosteus- ja homevauriot  

 betoni–muovimatto-yhdistelmä  

 laminaattilattia 

 kipsilevyjen ja lastulevyjen käyttö rakentamisessa  

 hajustetut pesuaineet, erityisesti pyykinpesuaineet 

 voimakas radiotaajuinen säteily (lähellä tukiasema tai vahva reititin)  

 erilaiset liuottimet ja tekstiilien pintakäsittelyaineet/torjunta-aineet 

 monikerroksiset ja ”monikemialliset” rakenteet ja seokset. 

 
Koska sisäilmasairaiden määrä on jo kansallisesti merkittävä, saattaisi olla järkevää vähentää em. tekijöitä 

myös tavanomaisessa asumisessa.  

Lista on alustava ja vaatii täydennystä laajemman selvitystyön perusteella. 

Vakavimmin sisäilmasairaille rakennettaessa huomioidaan rakenteita ja materiaaleja näitä tekijöitä 
tarkemmin. Esimerkiksi:  
 

 Suositaan materiaaleina: erityiskriteerein valittu puu (hirsi), kivi, lasi, keramiikka, savi. 

 Vältetään materiaaleina: muovit, turhat ja haitalliset kemikaalit, betoni ja magnetisoituva teräs. 

 Märkä- ja sähkötilat eristetään joko erityisseinin tai toteutetaan duo-ratkaisuna (viereen, mutta 

erilliseen rakennukseen). 

 Huomioidaan käytönaikaiset ympäristötekijät: esimerkiksi säteilysuojatut rakenteet (langattomien 

verkkojen sekä sähkö- ja magneettikenttien vaikutusten minimoimiseksi). 

 

l) Haitallisten altistusten eliminoiminen rakennuksen käytön aikana 

Käytöstä ja sisustuksesta löytyy lyhyesti lisätietoa kappaleesta 6.  

 

HYVIN TEHTYJÄ TALOJA 

Erityisten sisäilmasairaille soveltuvien kohteiden kehittämisen ohella on tärkeää saada Suomeen 

”tavallisia” hyvin tehtyjä taloja.  

Näissä materiaalit on valittu huolella ja rakennus suunniteltu ja valmistettu erityistä 

huolellisuutta noudattaen, mm. sateelta suojattuna ja riskirakenteita välttäen.  

Jo tämä oletettavasti ratkaisisi monia sisäilmaan liittyviä terveys- ja tilaongelmia.  

Huolellisen suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon tarve koskee kaikkia talotyyppejä.  

Rakennusmateriaalien sisältämiin kemikaaleihin ja niitä koskevaan lainsäädäntöön on 

kiinnitettävä huomiota, sillä tällä hetkellä haitallisten aineiden vähentäminen rakennuksesta on 

hankalaa tiedonpuutteen vuoksi. 
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Toimet kohderyhmittäin – neljä erilaista ryhmää 
 

Rakentamisen laatua kehitettäessä tulee muistaa, että tarvitaan eritasoisia toimia. Neljä huomioitavaa 

kohderyhmää ovat:  

 Terve väestö (tavoitteena sairastumisen ennaltaehkäisy) 

 

 Sisäilmasairauden vakavuusluokka 1 lievästi oireilevat (tavoitteena ennaltaehkäistä alkavien 

oireiden muuttuminen sairaudeksi) 

 

 Sisäilmasairauden vakavuusluokka 2 työpaikkarajoitteiset (tavoitteena asumisen ja työtilojen 

löytyminen, sairauden pahenemisen välttäminen, työkyvyn ylläpito/palauttaminen) 

 

 Sisäilmasairauden vakavuusluokka 3 (tavoitteena toimintakyvyn ja elämänlaadun nostaminen, 

itsenäisen pärjäämisen lisääminen). 

 

 

Millaista rakentamista kullekin ryhmälle tarvitaan? 
 

 

a) Terve väestö ja sisäilmasairaat vakavuusluokka 1 
 

Terve väestö ja vasta alustavasti oireilevat sisäilmasairaat hyötyvät samoista toimista: tavallisen 

rakentamisen kuntoonpanosta siten, että selkeät terveyshaittaa aiheuttavat tekijät eliminoidaan.  

Kun terveellistä rakentamista suunnitellaan, tärkeää on eliminoida kaikesta rakentamisesta sellaiset tekijät, 

jotka aiheuttavat: 

- terveyshaittaa väestötasolla (home- ja kosteusvauriot, haitalliset kemikaalit – näistä 

kumpaakaan ei nyt rajoiteta rakentamisessa tarpeeksi). 

- herkistymistä. 

 

 

b) Sisäilmasairaat vakavuusluokka 2 
 

Edellisten lisäksi tulee huomioida: 

- tekijät, jotka aiheuttavat yleisimmin oireita suurimmalle osalle ympäristösairaista. 
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c) Sisäilmasairaat vakavuusluokka 3 

 

Edellisten lisäksi: 

Rakennus räätälöidään yksilöllisten tarpeiden mukaan. 

- Valitettavasti yksi rakentamistapa ja käyttömuoto ei sovellu kaikille sisäilmasta vakavasti 

sairastuneille. Esimerkiksi puu sopii osalle hyvin rakennusmateriaalina, osa reagoi sen 

luonnollisille päästöille. Sama jakauma nähdään kotieläimien suhteen. Kyse on allergioihin 

verrattavissa olevasta räätälöinnistä: kaikki ei sovi kaikille, mutta rajoitukset koskevat 

kattavasti vain niitä asioita, jotka aiheuttavat oireita suurimmalle osalle sairastuneista. Niille 

sairastuneille, joille yleisten periaatteiden (ks. yllä kohta b, sisäilmasairaat vakavuusluokka 2) 

mukaan toteutettu ratkaisu ei sovi, tarvitaan räätälöity ratkaisu. 

 

 

Ryhmissä 2 ja 3 tarvitaan erityisrakennettuja tiloja kolmeen erilaiseen tarpeeseen: 

 Pikaisesti saatavilla oleva hätämajoitus väliaikaiseksi asumisratkaisuksi hätätilanteisiin. 

 Pysyviä asuntoja niille, jotka eivät löydä kotia nykyisestä ns. normaalista rakennuskannasta. 

 Työ- ja opiskelutiloja. 
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6. TARKENTAVAA TIETOA SISÄILMASAIRAILLE SOVELTUVISTA RATKAISUISTA 
 

Yksilöllisyys  

 
Sisäilmasairaat eivät ole yhtenäinen ryhmä samalla tavoin reagoivia ihmisiä. On hyvin yksilöllistä, mille 

kukakin reagoi. Myös oireet ovat osin yksilöllisiä.  

Alla on listattu asioita, joista yksilöllisesti koostuu sisäilmasairaan henkilön tyypillinen oirekuva: 

 herkistyminen erilaisille homeille ja mikrobeille, myös luonnonhomeille 

 herkistyminen kemikaaleille 

 herkistyminen tuoksuille 

 allergisoituminen monenlaisille tekijöille, mm. ravintoaineet, siitepölyt, eläimet 

 herkistyminen langattomalle säteilylle, etenkin tukiasemat ja reitittimet 

 joissain tapauksissa myös muita harvinaisempia herkkyyksiä kuten valoherkkyys, meluherkkyys. 

 

Sisäilmasairaus ei siis tarkoita sitä, että henkilö olisi allerginen eläimille. Osalla vakavasti ympäristötekijöille 

herkistyneitä on omia eläimiä, osa taas on eläinpölylle allerginen. Osa reagoi hyvin herkästi erilaisiin 

tuoksuihin, osa sietää tuoksuja mutta ei esimerkiksi rakennusmateriaalien liimoja tai palonestoaineita. Kyse 

on aina yksilöllisestä oirekuvasta ja oireiden aiheuttajista, minkä vuoksi myös ratkaisujen tulee olla 

yksilöllisiä. 

 

Yksityiskohtia sisäilmasairaille soveltuvaan rakentamiseen 
 

Pääpiirteissään sisäilmasairaille soveltuvan rakentamisen erityisiä ydinkohtia ovat: 

 Mahdollisimman yksiaineinen rakentaminen, eli rakennetaan mahdollisimman kemikaalittomasti ja 

pienellä materiaalien kirjolla. 

 Suositaan materiaaleja, joiden valmistajat ovat valmiita ilmoittamaan tuotteen kaikki 

valmistusaineet, mukaan lukien kaikki materiaalissa käytetyt kemikaalit. 

Rakennusten sisäilmastoon vaikuttavina tekijöinä tulee huomioida kemikaalit, homeet, biosidit, 

sähkömagneettiset kentät sekä materiaalien ja kemikaalien vaikutus mikrobien toksisuuteen. 

 

Hyviksi todettuja rakennusvaihtoehtoja 

 Missä tahansa rakennustyypistä voi löytyä hyviä tiloja. Soveltuvuus ei riipu niinkään talotyypistä 

vaan sen toteutuksen ja ylläpidon laadusta, siinä käytetyistä materiaaleista, niiden sisältämistä 

kemikaaleista, kemikaalien haihtumisesta ilmaan ja kemikaalien vaikutuksesta mikrobien 

tuottamien aineiden myrkyllisyyteen, rakennuksen tiiveyden mahdollisesta vaikutuksesta mikrobien 

kasvuun sekä biosidien (materiaalien sisältämien sekä varsinaisten biosidikäsittelyjen) osuudesta 

tässä kaikessa. 
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 Kaikkien rakennustyyppien ja materiaalien kanssa on hyvin tarkkaa, milloin saadaan onnistunut 

lopputulos. Jokaisessa rakentamistavassa on omat erityiset huomioitavat kohtansa, kun tavoitellaan 

sisäilmaltaan laadukasta sisätilaa. 

 Hyvin rakennettu hirsitalo sopii osalle, tämä tulee esiin yhteydenotoissa, mutta hyvinkään tehty 

hirsitalo ei sovi kaikille (ongelmana mm. puun VOC-päästöt kuten terpeenit ja allergisoituminen 

puun luontaisille homeille).   

 Johtopäätös: hirsitaloja kannattaa rakentaa, mutta tarvitaan myös muita vaihtoehtoja. 

 Hyvin rakennettu kivitalo on kannatettava vaihtoehto. Kivitalossa esimerkiksi kalkkimaali ja 

laattalattia voivat olla harkitsemisen arvoisia vaihtoehtoja lattiamateriaaliksi ja maalipinnaksi.   

 Mahdollisimman yksiaineinen rakennus = oireiden yhdistäminen ja ongelmien syiden 

havaitseminen on helpompaa. 

 Esimerkkejä sisäilmasta sairastuneille soveltuvista rakennusmateriaaleista: eristeenä lampaanvilla, 

vesieristeenä Ardex 8+9, puun lakkaamiseen UV-lakka (estämään puun päästöjä). 

 

 

Huonoiksi todettuja rakennusvaihtoehtoja 

 Kaikista rakennustyypeistä löytyy huonoja rakennuksia, kun toteutuksessa ja ylläpidossa 

epäonnistutaan.  

 Märkäbetoni + muovimatto vaikuttaa yhdeltä ongelmallisimmista rakennustavoista. Olisi syytä 

tutkia, onko yhdistelmässä märkä betoni+liima+muovimatto jotakin erityisesti vakavia herkistymisiä 

aiheuttavaa. 

 Hometalot, jotka on purettu betonirunkoon saakka ja sitten päällystetty uudestaan eivät sovellu 

vakavammin sisäilmasairaiden käyttöön. 

 Esimerkkejä epäsopiviksi todetuista rakennusmateriaaleista sisäilmasta sairastuneille: 

 muovimatot 

 lastulevy 

 useimmat laastit 

 useat vesieristeet ja kosteussulut 

 kipsilevy 

 monet tuulensuojalevyt  

 äänieristelevyt, joista kuidut pääsevät sisäilmaan 

 ekovilla 

 boorikäsitelty villa  

 kaikki biosidi- ja palonestokäsitellyt rakennusmateriaalit 

 betoni hengittämättömien materiaalien välissä 

 hyvin kemikaalipitoinen betoni. 

 

 

 

Sisustus 

Sisäilmasairastuneille suunnitellut rakennukset tulee sisustaa huomioiden sairastuneiden erityistarpeet. 

Tämä tarkoittaa mahdollisuuksien mukaan mm. haitta-aineettomia tekstiilejä ja huonekaluja. Sisustus tulisi 

suunnitella niin, että siivoaminen on mahdollisimman helppoa ja pölyä sekä muita mahdollisia ongelmia 

aiheuttavia tekijöitä kerääviä tekstiilejä on mahdollisimman vähän. 
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Sisustustavaroiden hankinta on sisäilmasta sairastuneille ongelma. Valmistusaineluettelot auttaisivat myös 

tässä. Markkinoille tarvitaan kemikaaliturvallisia ja terveellisistä aineista valmistettuja tuotteita kuten 

patjoja, vuodevaatteita, vaatteita ja huonekaluja, esim. kaapistoja. 

 
 

Käyttö 

Sisäilmasairaalle rakennettua tilaa koskevat luonnollisesti normaalit rakennuksen kuntoa ja terveellisyyttä 
ylläpitävät käyttö- ja huoltovaatimukset. 
Lisäksi erityishuomiota tulee kiinnittää erilaisiin oireita ja terveyshaittoja aiheuttaviin tekijöihin. Tällaisia 
ovat esimerkiksi:  
 

 biosidien ja torjunta-aineiden käyttökielto 

 hajustettujen siivous- ja pyykinpesuaineiden käyttörajoitukset 

 langallinen teknologia langattoman sijaan 

 savuttomuusperiaate. 
 

Ongelmakohteista tuleville, akuuttia apua tarvitseville sisäilmasairaille suunnattu hätämajoitus on oma 

erikoisosa-alueensa, joka vaatii onnistuakseen erityisen tarkat yhteiset säännöt ja toimintatavat mm. 

kontaminoituneista tavaroista leviävien aiheutuvien ongelmien välttämiseksi. 

 
Ilmanvaihdon lisääminen ensiapuna 

Kohteissa, joissa ei ole vakavia rakenteellisia vaurioita mutta joissa lievemmät sisäilmaongelmat estävät 

tilojen käytön (joko niin, että sisäilmasairaat eivät kykene käyttämään tiloja tai ns. terveillä henkilöillä on 

esim. materiaalipäästöjen vuoksi kohonnut sairastavuus tai työtehon lasku), tehostamalla ilmanvaihtoa 

tavallista enemmän voitaisiin mahdollistaa tilojen käytettävyys.  

Tähän voitaisiin soveltaa huonekohtaisia ilmanvaihtolaitteita ilmavirran lisäämiseen. Yksi kokeilemisen 

arvoinen vaihtoehto voisi olla esimerkiksi Skaalan ilmanvaihtoikkuna: 

http://www.skaala.com/ilmanvaihtoikkunat.html Ilmanvaihtolaitteeseen saa myös lämmön talteenoton. 

Laitteistoon ei liity monimutkaista kanavistoa, joihin usein liittyy hankalastikin selvitettäviä ongelmia. 

Tällainen erityistehostettu ilmanvaihto ratkaisu voisi toimia ensiapuna silloin, kun muut vaihtoehdot ovat 

vähissä. 

Tehostetun huonekohtaisen ilmanvaihtolaitteen hankkiminen saattaisi toimia myös sisäilmasairaille osassa 

kohteita asumisen mahdollistajana: kun löytyy kohde, joka on suhteellisen toimiva mutta jossa jokin 

yksittäinen sisäilman tekijä estää asumisen, ilmanvaihtoa kohdekohteisesti lisäämällä voitaisiin saada 

toimiva ratkaisu, kunnes rakentamisen ongelmat syvemmin tulevat ratkaistuiksi. 

 

Hätämajoitus 
 

Sisäilmakodittomat ovat akuutein avun tarpeessa oleva sisäilmasairaiden ryhmä Suomessa. Pysyvämpien 

asumis- ja työtilaratkaisujen ohella tarvitaan hätämajoituskäyttöön soveltuvia rakennuksia sitä merkittävää 

ihmisjoukkoa varten, joka on sisäilmaongelmien vuoksi asunnottomana tai asuntokierteessä 

sisäilmaongelman äkisti sairastuttaessa ja kodin muuttuessa asumiskelvottomaksi. Tässä tilanteessa on 

hankala löytää uutta sopivaa asuntoa huonokuntoisesta rakennuskannasta, varsinkaan nopeasti. 

http://www.skaala.com/ilmanvaihtoikkunat.html
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Terveyshaitalle altistumisen pitkittyminen kroonistaa sairastumisen monen kohdalla. Osalla 

asunnottomuuskin pitkittyy ja muuttuu pysyväksi, kun soveltuvaa asuntoa ei etsimisestä huolimatta löydy. 

Näitä ihmisiä on Suomessa n. 20 000. 
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7. TAPAUSKERTOMUS: VIISI KOENUKKUMISTA – Moniaineisuuden ongelma 

asunnon etsimisessä 
 

Rakennusten suunnittelu ja toteutus sisäilmasairaalle on haastavaa. Muuttujia on lähes lukematon määrä, 

ja ulkoisesti samalla tavoin toteutetuissa rakennuksissa voi terveyshaitan osalta olla merkittäviä eroja. 

Lisäksi jokaisen sairastuneen yksilölliset herkkyydet monimutkaistavat tilannetta. Seuraava esimerkki kuvaa 

näitä ongelmia ja antaa kuvaa siitä, miksi moniaineisuuden vähentäminen, ratkaisujen yksinkertaistaminen 

ja seurantatiedon kokoaminen ovat oleellisia ratkaisujen kehittämistyössä. 

Pitkäaikaisesti sisäilmasairas henkilö koenukkui viisi näennäisesti suhteellisen samalla tavoin rakennettua 

rakennusta. Neljä taloista aiheutti selkeät oireet, yksi hänen kokeilemistaan tiloista ei aiheuttanut oireita.  

Miksi oireilu toisessa talossa on voimakasta, toisessa ei? Oleellista lienee, miten rakentaminen on kussakin 

kohteessa käytännössä toteutettu. Onko rakenteet toteutettu vaadittavalla ammattitaidolla, onko 

kohteissa käytetty sääsuojausta ja riittäviä kuivumisaikoja prosessin jokaisessa vaiheessa? Entä miten 

kutakin rakennusta on ylläpidetty, miten ilmanvaihto rakennuksessa toimii?  

Erityisen kiinnostavaa on yksittäisten materiaalien vaikutus sisäilmaan ja oireiluun. Yksilöllisiä eroja 

oireilulle on hurjasti. Seuraavissa esimerkeissä korostuvat tietyt yksittäiset materiaalit ja niiden tuottamat 

päästöt: lattiamateriaalit (muovimatto, laminaatit), tapetit, vesieristeet. Esimerkiksi toinen laminaatti 

saattaa aiheuttaa voimakasta oireilua, toinen taas sopia ongelmitta.  

Yksilöllisiä eroja oireiluissa on runsaasti. Oireiluun vaikuttaa moni tekijä, esimerkiksi kärsiikö ihminen 

vaikkapa allergiasta Aspergillus- ja Chaetomium -homeille tai akrylaatille.  

Seuraavat esimerkit kuvaavat sitä, kuinka hankala oireita aiheuttavaa tekijää on jäljittää. Esimerkkihenkilö 

on kokeillut satoja asuntoja. 

 

ONNISTUNUT KOEYÖ (1 kpl) 
 

2004 vuonna rakennettu paritaloasunto 
 

”Testiyö vuonna 2004 rakennetussa talossa oli onnistunut. Talo on pienen rakennusfirman rakennuttama. 

Perustana betonilaatta, eristeinä lasivilla, tuulensuojalevy. Ulkopinta lautaa. Sisämateriaaleista mainittavia 

ovat parketti, täyspuukaapit ja päästöttömät huonekalut. Pesuhuonetilat ovat täysin hajuttomat.  

Sisään tullessa tuoksu on erittäin mieto, asunnossa ei juuri ole mainittavaa hajua. 

Asunnossa koeyö oli onnistunut. Nukahdin normaalisti, elimistöni oli levossa, en herännyt yön aikana, ja 

aamulla heräsin hyvinvoivana. Asunnon sisäilma ei laukaissut mitään monenkirjavista oireistani.” 
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EPÄONNISTUNEET KOEYÖT (4 kpl): 
 

2010 rakennettu omakotitalo 
 

”Testiyö 2010 rakennetussa talossa oli epäonnistunut ja aiheutti vakavat oireet. Talo oli rakennettu hyvin 

allergiselle ja homeesta sairastuneelle perheelle. Periaatteina oli ollut rakentaa hitaasti, kemikaalittomasti 

ja huolehtia kosteussuojauksesta. Sisällä materiaaleina oli käytetty lattiassa parkettia, seinässä M1-luokan 

maalia, kaapistoissa ja huonekaluissa täyspuuta ja luonnonmateriaaleja. Talossa eristeinä oli käytetty 

kipsilevyä, tuulensuojalevyä ja muovia ja ulkoseinänä oli lautapäällyste. 

Sisään tullessa aistivarainen huomio oli mieto, talossa ei ollut voimakasta tuoksua. 

Tunnin nukuttuani heräsin lamaannuttaviin oireisiin. Lihakseni olivat jäykistyneet ja ne nykivät, kurkkua 

kutitti ja yskin kuivaa yskää, hikoilu oli voimakasta eikä elimistö rauhoittunut ollenkaan.  

Syyn oireiluille on käsittääkseni oltava materiaalivalinnoissa: jokin materiaaleista, kemikaaleista 

tms. vaikutti elimistööni niin lamaannuttavasti, että nukkuminen talossa oli täysin mahdotonta.”   

 

2009 rakennettu passiivitalo 
 

”Yritin tehdä koeyön vuonna 2011 rakennettuun passiiviomakotitaloon. Heti oven avattua vastassa oli 

voimakas, pistävä, kemikaalimainen tuoksu. Nenä ei tottunut siihen. Voimakkaimmillaan tuoksu oli 

pesuhuoneessa. Talossa oli kauttaaltaan ”betonimainen” haju.  

Vietettyäni tunnin asunnossa keuhkojani pisti kovasti, hengitys oli raskasta ja minulla oli voimaton ja 

uupunut olo. Jouduin lähtemään asunnosta oireiden voimakkuuden vuoksi ennen koeyön alkamista.” 

 
 

Hengitysystävällinen allergiatalo  
 

Asumisjakso (4 kk) noin 20 vuotta vanhassa ”allergiatalossa” oli odotuksia täynnä. Talo oli rakennettu 

ottaen huomioon ”sisäilmaan liittyvät tekijät” materiaalivalinnoissa, ilmanvaihdollisissa kysymyksissä ja 

rakennustavassa.  

Asunnossa oli heti sisään tullessa muovimainen ja liimamainen haju. Tuoksun lähde oli ilmeisesti koko 

asunnossa käytetty muovimatto ja sen alla olevat liimat. Ensi oireita olivat korvien ja poskien punoitus, 

kuumeinen olo ja pään "pökkyräisyys". Heti ensimmäisenä yönä heräsin hikoiluun. Jatkoin kuitenkin 

asumisjaksoa, sillä minulle oli kerrottu, että asunto on rakennettu viimeisen päälle tarkoilla periaatteilla. 

Olo huononi asumisjaksolla päivä päivältä, voimat vähenivät jaloista ja käsistä, ja ajan myötä minulle 

kehittyi asunnossa monikemikaaliherkkyys. Jouduin muuttamaan asunnosta pois. Akuutit oireet 

herkistymistä lukuun ottamatta hävisivät lähdettyäni alle viikossa."  
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Vuonna 2012 rakennettu rossipohjainen puutalo 
 

”Testiyö vuonna 2012 rakennetussa hirsitalossa ei ollut onnistunut. Talo oli rakennettu 

perinnerakentamisen periaatteita käyttäen, seinämateriaaliksi oli valittu vanha hirsi ja eristeeksi pellava. 

Talo oli rakennettu rossipohjalle, palkkien päälle. Pesuhuone oli rakennettu viereiseen erillistaloon 

kosteuskuormituksen vähentämiseksi.  

Ilmeisesti hirren huonosta laadusta ja pellavan päästöistä johtuen koeyö oli epäonnistunut. Keuhkoja 

kutitti koko yön ja vatsa kipeytyi. Aistin että kemikaaleja ei asunnossa ollut, mutta osa hirsistä oli 

homevaurioituneita. Kärsin alkavista alveoliittioireista koenukkumisen jälkeen.”  

 

 


