
Onko kodilla jokin tuoksu?
Hyvä ja viihtyisä sisäilma on hajutonta. Nenämme havaitsee herkästi uudet ja oudot hajut, mutta  
tottuu niihin nopeasti. Asunnon hajuja kannattaa arvioida heti sisään tultaessa. Tunkkainen, kellarimai-
nen haju kertoo useimmiten, että jossain on kosteusvaurio. Erityisesti rakenteiden liitokset, lattianrajat 
 ja ikkunoiden pielet toimivat vuotoilmareitteinä, joista hajut helposti siirtyvät huoneilmaan.

Toimiiko ilmanvaihto?
Ilmanvaihdolla poistetaan irtaimistosta, rakenteista, ihmisistä ja heidän toiminnoistaan peräisin olevia 
kaasumaisia ja hiukkasmaisia epäpuhtauksia ja hajuja. Ilmanvaihdon on toimittava jatkuvasti ja sitä on 
syytä tehostaa  erityisesti ruuanlaiton, saunomisen tai juhlien yhteydessä.

Mistä ilma tulee asuntoon?
Suurimmassa osassa asuntoja on puutteita korvausilman saannissa. Jos asunnossa ei ole hallittua kor-
vausilman saantia, esim. seinissä tai ikkunoiden karmeissa ei ole ulkoilmaventtiileitä (rakoventtiilit), tai 
ne ovat kiinni, voi ulkoilma tulla vuotoilmana esim. ryömintätilan, kellarin tai lattia- ja seinärakenteiden 
kautta, tuoden mukanaan epäpuhtauksia. Mieti miten tai mistä asuntoosi tulee korvaavaa ilmaa ja pidä 
venttiilit puhtaina ja avoinna.

Näkyykö merkkejä kosteusvauriosta?
Tarkasta silmämääräisesti seuraavat riskikohdat: vesipisteet, ja niiden ympäristöt, lattiakaivot, märkäti-
lat ja muut paikat, joissa vettä käsitellään. Merkkejä kosteusvaurioista voivat olla mm. pisarat ja valu-
majäljet, värinmuutokset (pintojen tummumat), pinnoitteiden irtoaminen (selviää koputtelemalla), maalin 
hilseily, näkyvä homekasvu.

Onko korjaamattomia vesivahinkoja?
Onko katto joskus vuotanut? Vesijohto tiputtanut? Pakastin tai pesukone tulvinut? Kosteus tiivistynyt 
ikkunaan, väliin tai sisäpuolelle? Onko rakenteita kuivatettu vesivahingon/tulipalon jälkeen? Pelkkä kui-
vattaminen ei valitettavasti läheskään aina riitä. Vanha kosteusvaurio voi olla piilevä homevaurio tai alku 
sille.

Onko asunnossasi radonia?
Radon on hajuton, väritön ja mauton ja siksi vaikeasti havaittavissa. Esiintyessään suurina pitoisuuksina 
radon on syöpäriskin aiheuttaja. Pitoisuus on helposti selvitettävissä Säteilyturvakeskuksesta (STUK) 
saatavan radonmittauspurkin avulla. Mittausaika on marras-maaliskuu. Mittaaminen on vaivatonta ja 
kustannukset pienet, joten laita kalenteriisi syksyksi muistutus purkin tilaamisesta.

Mitä sitten, jos ongelmia löytyy?
Korjaamattomat sisäilmaongelmat voivat johtaa hyvinkin vakaviin terveyshaittoihin ja rakennuksen arvon 
laskuun. Ota yhteyttä rakennusterveysasiantuntijaan tai rakennusalan asiantuntijaan, jos epäilet kodis-
sasi  sisäilmaongelmaa. Kunnan rakennusvalvonta- ja terveydensuojeluviranomaiset auttavat ongelmien 
selvittämisessä ja oikeiden korjausmenetelmien löytämisessä. Alan toimijoiden kotisivuilta löydät paljon 
puolueetonta ja luotettavaa tietoa. 

www.stm.fi   www.hometalkoot.fi
www.korjaustieto.fi   www.sisailmayhdistys.fi

Kun menet kotiin…
…tarkasta nämä sisäilman riskipaikat!
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Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) vastuualueisiin kuuluu terveydensuojelun 
yleinen suunnittelu ja ohjaus. 
 
Terveydensuojelun tarkoituksena on mm. ehkäistä, vähentää ja poistaa 
elinympäristössä esiintyviä terveyshaittatekijöitä. Asumisterveyteen liittyen, 
asunnosta ei saa aiheutua siellä oleskeleville terveyshaittaa. Terveydensuojelussa 
terveyshaitalla tarkoitetaan esim. asumisympäristöstä olevasta tekijästä tai olosuh-
teesta aiheutuvaa sairautta tai terveyden häiriötä sekä myös altistumista terveydelle 
haitalliselle aineelle tai olosuhteelle siten, että sairauden ja sen oireiden ilmeneminen 
on mahdollista.

Tutkimuksista vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). www.thl.fi
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ohjaa ja valvoo aluehallinto-
virastoja ja kuntia. www.valvira.fi

Kunnan tehtävänä on edistää ja valvoa terveydensuojelua alueellaan. Käytännössä 
asumisterveyteen liittyvää valvontaa tekevät kunnan terveydensuojeluviranhaltijat, 
apunaan ministeriön antama ohje asumisterveydestä Asumisterveysohje STM:n 
oppaita 2003:1.

Ohje ladattavissa STM:n sivuilta www.stm.fi tai 
Ympäristö ja Terveys-lehden sivuilta 
www.ymparistojaterveys.fi

Asumisterveysohjeen STM:n oppaita 2003:1 
pohjalta on julkaistu soveltamisopas Asumis-
terveysopas (3.painos). Opas on ohjeen ohella 
tarkoitettu erityisesti terveysvalvonnan käyttöön 
sekä asunnontarkastuksia tekevän terveyden-
suojelun viranhaltijan käsikirjaksi.
Opasta voi tilata www.ymparistojaterveys.fi
(julkaisija/kustantaja Ympäristö ja Terveys-lehti) 


