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ENSIMMÄINEN ASUNNONTARKASTUS 
Rakenteiden ja järjestelmien riskinarviointi

RAKENNUKSEN  KÄYTTÄJIEN  
HAASTATTELUT  TAI  OIREKYSELYT

JATKOTOIMENPIDESUUNNITELMA 
TUTKIMUSSUUNNITELMAT: RAKENNE, LVI, MATERIAALIT, SISÄILMA

ARVIO TERVEYSHAITASTA: KORJAUSSUOSITUKSET,
KIIREELLISYYSJÄRJESTYS, TILOJEN TURVALLISUUS KÄYTTÄJÄLLE

RAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUKSET:
-Kosteusmittaukset
-Rakenteiden avaukset
-Mikrobianalyysit näytteistä
-Rakenteiden tiiveysmittaukset
-Painesuhteiden mitatukset
-Vauriomekanismien määritys

Yleisperiaate rakennuksen kunnon selvittämiseksi
OIREET / VALITUKSET / VIREILLETULO

OIREKYSELYJEN TULKINTA

IV:N KUNTOTUTKIMUKSET:
-Ilmamäärät
-Puhtaus
-Painesuhteet
-Tiiveys
LVV-kuntotutkimukset

SISÄILMA- YM. 
MITTAUKSET:
-Mikrobit
-Kuidut
-VOC
-Ammoniakki
-yms.

PINTAPUOLISET KARTOITUKSET: 
kosteusvauriot, iv:n toiminta, sisäilman laatu 

Korjaussuunnittelu ja korjaukset



Mihin asioihin terveydensuojelulain 
muutoksella pyritään?

• Terveyshaittojen selvittäjien osaamistasoa pyritään 
parantamaan varmistamalla selvittäjien pätevyys.

• Terveyshaittojen selvittämisen ja poistamisen viiveitä 
pyritään pienentämään.

• Kuntotutkimuskynnystä pyritään alentamaan ja 
painopistettä sisäilman tutkimisesta enemmän 
rakenteiden tutkimiseen.
– Suurin osa terveyshaitoista sijaitsee piilevissä vaurioissa 

rakenteiden sisällä.

• Toimenpiderajat selvemmiksi
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Pätevyysvaatimukset ulkopuolisille 
asiantuntijoille
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Asiantuntijoille pätevyysvaatimukset
• Terveydensuojeluviranomaisille asuntojen ja muiden oleskelutilojen 

terveydellisiä olosuhteita tutkiville ulkopuolisille asiantuntijoille 
pätevyysvaatimukset. (TsL 49 §)
– Asiantuntijalla oltava tarvittava pätevyys
– Käytettyjen tutkimusmenetelmien oltava luotettavia
– Asiantuntijaan sovelletaan virkavastuuta

• Asiantuntijat sertifioidaan valtakunnallisesti. (TsL 49 c §)
– Sosiaali- ja terveysministeriö nimeää toimijan, joka sertifioi henkilöt ulkopuolisiksi 

asiantuntijoiksi. 

• Henkilön sertifiointi ulkopuoliseksi asiantuntijaksi (TsL 49 d §)
– Asiantuntija osoittaa pätevyytensä suorittamalla hyväksytysti STM:n edellyttämän 

koulutuksen tai hyväksyttää vastaavan aikaisemman koulutuksen ja suorittaa hyväksytysti 
osaamistestin

– Sertifioitujen asiantuntijoiden rekisteri julkinen
– Merkintä voidaan poistaa, jos ei noudata sertifioinnin toimintatapoja
– Voimassa 5-vuotta kerrallaan

• STM:n asetuksessa säädetään koulutuksen sisältövaatimuksista, 
osaamistavoitteista ja työkokemuksesta
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Terveydensuojelua tekevien viranhaltijoiden pätevyys

• Tässä muutoksessa ei säädettäisi terveydensuojeluvalvontaa 
tekevien viranhaltijoiden pätevyydestä

• Lain perusteluissa kuitenkin suositus, että valvontayksikössä 
olisi vähintään yksi edellä mainitun pätevyyden omaava 
viranhaltija
– Parantaa valvonnan laatua ja antaa varmuutta asioiden käsittelyyn

• STM avustaa 3000 €:lla viranhaltijan opintoja 
rakennusterveysasiantuntijoiksi
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Tehoja terveyshaittojen selvittämiseen
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Asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyvä 
terveyshaitta (TsL 27 §)

• Kenen vastuulla haitta on, tulee viipymättä ryhtyä toimenpiteisiin haitan ja siihen 
johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi poistamiseksi tai rajoittamiseksi

• Terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa ryhtymään välittömästi tarvittaviin 
toimenpiteisiin terveyshaitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, 
poistamiseksi tai rajoittamiseksi. 

• Käyttökielto voidaan antaa, jos kyseessä on vakava terveyshaitta, haittaa ei voida 
poistaa tai määrättyihin toimenpiteisiin ei ole ryhdytty.

• Määräysten antamisen tulee perustua terveydensuojeluviranomaisen tekemään 
tarkastukseen sekä tarkastusta tukeviin riittäviin ja luotettaviin selvityksiin, 
mittauksiin, näytteisiin tai havaintoihin.

• Terveydensuojeluviranomainen voi määrätä sen, kenen vastuulla haitta on, esittämään 
riskialttiissa rakenteessa mahdollisesti piilevänä esiintyvästä terveyshaitasta 
kuntotutkimuksen. 
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Selkeyttä ohjearvojen käyttöön
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja 
muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista 

”Asumisterveysasetus”
• Asumisterveysohje muutetaan vastaamaan perustuslakia, 

eli se muutetaan STM:n asetukseksi. Lyhyempi, mutta 
velvoittavampi kuin nykyinen asumisterveysohje. 

• Toimenpiderajat sille, koska on ryhdyttävä 
terveydensuojelulain 27 §:n edellyttämiin toimenpiteisiin 
haitan selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi. 

• Asetukselle laaditaan Valviran soveltamisohje, jossa 
täsmennetään asetuksen säädöksiä

• Voimaantulo yhtä aikaa terveydensuojelulain muutoksen 
kanssa 1.4.2014
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Asetus sisältää pykälät seuraavista asioista:
1 § Soveltamisala
2 § Määritelmät
3 § Yleiset arviointiperusteet
4 § Lämpötila ja ilman 

virtausnopeus
5 § Huoneilman kosteus
6 § Ilmanvaihto
7 § Radon
8 § Melu
9 § Kemiallisten tekijöiden mittaus
10 § VOC:t
11 § Formaldehydi
12 § Häkä

13 § Tupakansavu
14 § Asbesti
15 § Mikrobit
16 § Mittaukset
17 § Ulkopuolisten 

asiantuntijoiden 
pätevyysvaatimukset

18 § Voimaan tulo

Lausuntokierroksen jälkeen 
lisätään vielä pykälät:
## § Hiukkaset
## § Mineraalikuitupöly
## § Lämmin vesijohtovesi
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Mitä tästä paketista vielä puuttuu?

• Lääkärien ja terveydensuojeluviranomaisten 
yhteistyö toimimaan
– Lääkärien sisäilma-asioihin liittyvä koulutus 

käynnistynyt
• Terveyshaittojen selvittämisen lisäksi niiden 

poistaminen saatava kuntoon
– Terveydensuojelun ja rakennusvalvonnan yhteistyö 

toimimaan
– Pätevyysvaatimukset kuntotutkijoille, suunnittelijoille, 

valvojille ja työnjohtajille
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