
 
Kiinteistön omistajan ja 

rakennusten käyttäjien 

rooli 
Rakennusten ylläpito ja 
sisäilmaongelmien selvittäminen 

Käyttäjien huomioiminen ja tehtävät 
sisäilmaongelmien selvitysprosessissa 

 

 

Vesa Pekkola 

Ylitarkastaja  

Sosiaali- ja terveysministeriö 



Roolijakoa 

 

 Kunnat ja kuntayhtymät omistavat suuren määrän 

julkisia rakennuksia (koulut, oppilaitokset, päiväkodit, 

terveyskeskukset, kirjastot, teatterit…) 

 Kunnissa omistajan edustajana on pääsääntöisesti 

tilayksikkö (tilakeskus, tilaliikelaitos...)  

 Käyttäjät ovat tiloissa joko sisäisiä tai ulkoisia 

vuokralaisia.  

 Yksikön johtaja (koulun rehtori tai yksikön johtaja) ei 

ole omistajan edustaja eikä vastaa kiinteistöön ja 

tiloihin liittyvistä asioista muutoin kuin 

vuokrasuhteessa määritellyin ehdoin. 



Roolijakoa 

 Omistajalle kuuluu vastuu kiinteistön ja rakennuksen ylläpidosta, 
hoidosta ja huollosta.  
– oppilaitoksen sisä- ja ulkoalueisiin liittyvät hoito-, huolto- ja korjauspalvelut  

– jätehuollon järjestelyt  

– turvallisuuspalvelut 

 Omistaja vastaa yleensä myös kiinteistön ylläpitoon liittyvien 
palveluiden kustannuksista että energioiden kustannuksista. 
– Energioista sähkön kulutus on nykyisin usein siirretty suoraan käyttäjän 

vastattavaksi kustannuksellaan.  

– Siivouksesta ja sen kustannuksista vastaa monesti käyttäjä, vaikkakin 
siivouksella voidaan vaikuttaa rakennuksen kulumiseen ja mm. sisäilman 
laatuun ja viihtyvyyteen.  

 Varsinaiset käyttäjäpalvelut, kuten aulapalvelut, vahtimestari-, 
postitus- yms. palvelut ovat pääsääntöisesti käyttäjän vastuulla. 

 Vuokrasopimuksessa on saatettu sopia tarkemmin vastuunrajoista.  

 

 



Roolijakoa 

 Rakennuksen terveellisyyteen ja turvallisuuteen 
liittyvissä kysymyksissä omistajan rooli on keskeinen 
ja omistajan edustajan mukana olo on välttämätöntä.  

 Suurin osa havaituista ympäristöolosuhteisiin 
liittyvistä epäkohdista on sellaisia, joihin ainoastaan 
omistajalla on velvollisuus ja mahdollisuudet puuttua. 

– Rakenteiden kosteus- ja homevauriot 

– Ilmanvaihto 

– Valaistus 

– Lämpöolot 

– Rakennusmateriaaliemissiot 

– … 

 



Omistajan keinot ylläpitää terveellisiä ja 

turvallisia ympäristöolosuhteita 

 Laadukas ja säännöllinen ylläpito ja huolto 

– Huoltokirja 

– Vikailmoitusjärjestelmä 

– Akuutteihin ilmoituksiin nopea reagointi 

 Pitkän tähtäimen ylläpitosuunnitelma (PTS) 

 Rakennuksen kunnon säännöllinen seuranta ja 

selvittäminen (katselmointi, kuntoarviot ja 

kuntotutkimukset) 

– Tiedon hallintaan käyttökelpoinen työkalu esim. KAS-lomake 

  



Rakennuksen hyvä sisäilma on kaikkien 

tavoitteena.  

 

Miksi omistaja on pahis ja käyttäjät hankalia? 

 

Puuttuuko vuoropuhelu ja yhteistyö? 

 



Viestinnän suuri rooli 

 Viestinnällä suuri rooli siinä, miten yhteistyö ja 
luottamus kiinteistön omistajan ja käyttäjien välillä 
säilyy.  

 Jos rakennuksen käyttäjillä herää epäily siitä, että 
tietoa salataan, kaunistellaan tai pantataan, on hyvin 
luonnollista, että luottamus menetetään ja ainoaksi 
keinoksi jää vaikuttaminen muilla keinoilla (media, 
koululakot yms.) 

 Luottamuksen menettämisen jälkeen kiinteistön 
omistaja voi joutua kohtuuttomaan tilanteeseen, kun 
mitkään toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi eivät 
riitä. 

  



Luottamuksen menettämistä on varottava! 

 

  Pohdittava, annetaanko 

tietoa rajatusti ja harkiten, 

jolloin voi jäädä mielikuva, 

että tietoa salataan. 

 Vai kertoa vain rohkeasti 

kaikki se, mitä tiedetään 

 Kerrottava myös, mitä ei 

tiedetä  

 Tehtyjen toimenpiteiden 

on myös oltava 

vakuuttavia ja perusteltuja 

 



Rakennuksen käyttäjän roolina 

 Ilmoittaa havaituista epäkohdista kiinteistön 

omistajalle, jotta kiinteistön omistaja pystyy 

toimimaan ongelman selvittämiseksi ja 

poistamiseksi. 

 Käyttäjät pitää ottaa ongelman selvittämiseen 

mukaan! 

 



Rakennuksen käyttäjän roolina on tietää, että… 



Rakennuksessa, jossa on sisäilmaongelma 

 On epäpuhtauksia 

enemmän kuin 

rakennuksessa, jossa 

ei ole 

sisäilmaongelmaa 

 

 Voidaan oireilla 

enemmän kuin 

rakennuksessa, jossa 

ei ole 

sisäilmaongelmaa 

 

 

 

Astma  

ym. 

Infektiot 

Yleisoireet ja 
ärsytysoireet 

Astma  

ym. 

Infektiot 

Yleisoireet ja 
ärsytysoireet 



Mitä kosteus- ja homevaurioiden 

terveysvaikutuksista tiedetään? 

 Tiedetään: 

– Kosteus- ja homevaurioilla on 

osoitettu ajallinen yhteys 

astman pahenemiseen, 

uusien astmojen syntyyn, 

hengitystieinfektioihin ja 

hengitystieoireiluun. 

 

– Kosteus- ja homevaurioiden 

ennaltaehkäisy ja 

rakennusten korjaaminen 

näyttäisi vähentävän tilan 

käyttäjien sairastumisriskiä. 
 

 Ei tiedetä: 

– Mikä kosteus- ja 

homevaurioissa 

terveysvaikutukset aiheuttaa? 

 

– Muiden sairauksien ja oireiden 

yhteydestä kosteus- ja 

homevaurioihin ei ole vielä 

riittävää näyttöä. 



Terveydellinen merkitys 

Epidemiologisten tutkimusten mukaan kosteus- ja 
homevaurioituneissa rakennuksissa:  

 riski yskään on 1,5-kertainen, hengityksen vinkumiseen 1,4-
kertainen ja ylempien hengitysteiden oireiluun 1,7-kertainen 

 lasten riski sairastua astmaan on 2,8–4 -kertainen riippuen 
kosteusvaurion vaikeusasteesta 

 astman pahenemisen riski on 1,7–2,6-kertainen (takautuvissa 
tutkimuksissa) 

 keuhkoputkentulehduksen riski on 1,45 -kertainen 

 Euroopan maissa tehdyissä tutkimuksissa näkyvä home lisäsi 
lasten riskiä sairastua keuhkoputkentulehdukseen 1,38-
kertaiseksi 
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Terve koulu          –        Sairas koulu 

100 lasta                          100 lasta 

15.5.2014 

• 50 nuhaoireilevaa 

• 15 yskivää 

• 15 hengenahdistusta 

• 15-20 astmaatikkoa (tai 

astmalääkitys ilman diagnoosia) 

• 20-25 poskiontelotulehdusta 

 

Pysyvät  

sairaudet 

Infektiot 

Yleisoireet ja 
ärsytysoireet 

Pysyvät  

sairaudet 

Infektiot 

Yleisoireet ja 
ärsytysoireet 

• 20-30 nuhaoireilevaa 

• 10 yskivää 

• 5 hengenahdistusta 

• 5 astmaatikkoa (tai astmalääkitys 

ilman diagnoosia) 

• 2-3 poskiontelotulehdusta 

 



Eli siis… 

 Rakennuksissa oireillaan myös muista syistä kuin 

sisäilmaongelmista. 

 Kosteus- ja homevaurioiden yhteydestä oireisiin on 

pystytty saamaan riittävä näyttö hengitystieoireille, 

mutta ei vielä muille. 

 Näyttö on pystytty osoittamaan ryhmätasolla, ei 

yksilötasolla.  

 Sisäilmaongelmaa epäilevää oireilevaa yksilöä ei 

saa kuitenkaan sivuuttaa. 

– Voi olla, että kyseisen ihmisen työpisteessä on paikallinen 

sisäilmaongelma 

– Voi olla, että kyseinen ihminen on se ensimmäinen oireileva  

 



 

 

Internet sisältää monen tasoista tietoa erilaisiin 

tarpeisiin (kaupallinen, oma intressi ...) 

Luotettavan tiedon lähteitä: 
 

Ympäristöministeriö, Kosteus- ja hometalkoot:   

www.hometalkoot.fi ja uutiset.hometalkoot.fi/ 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö: 

www.stm.fi/hyvinvointi/ymparistoterveys/terveydensuojelu/kosteus_ja_homevauriot 

 

Valvira:   

www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/terveydensuojelu/asumisterveys 

 

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos:  

www.thl.fi/fi_FI/web/fi/aiheet/ymparistoterveys 

 

Työterveyslaitos:  

www.ttl.fi/fi/tyoymparisto/sisailma_ja_sisaymparisto/sivut/default.aspx 

 

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu, Rakennusten kosteus- ja homeongelmat 
1/2012: 

web.eduskunta.fi/dman/Document.phx?documentId=er28612160849612&cmd=download 

 
 

 

http://www.hometalkoot.fi/
http://uutiset.hometalkoot.fi/
http://uutiset.hometalkoot.fi/
http://www.stm.fi/hyvinvointi/ymparistoterveys/terveydensuojelu/kosteus_ja_homevauriot
http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/terveydensuojelu/asumisterveys
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/aiheet/ymparistoterveys
http://www.ttl.fi/fi/tyoymparisto/sisailma_ja_sisaymparisto/sivut/default.aspx
http://web.eduskunta.fi/dman/Document.phx?documentId=er28612160849612&cmd=download


Iso laiva ei käänny hetkessä -  

isot asiat eivät muutu hetkessä 


