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• Tarkoitettu terveydensuojeluviranomaisten valvonnan avuksi, 
jotta viranomaisen toiminta olisi laadukasta ja täyttäisi 
lainsäädännön vaatimukset.

• Ohje on laadittu sillä periaatteella, että viranhaltijoilla on 
riittävät tiedot viran hoitamiseen ja asunnon tarkastamiseen. 

• Ohjeessa on tuotu esiin ohjauksen ja neuvonnan merkitystä 
osana viranomaistoimintaa.

• Korostetaan viranomaisen omaa harkintavaltaa, mutta se tuo 
samalla vastuun siitä, että tehtävä hoidetaan hyvin ja tehdyt 
ratkaisut perustellaan.

• Ohje koskee asuntojen terveyshaittojen selvittämistä, 
kouluille ja päiväkodeille on tulossa oma ohje.

• Täydentää asumisterveysasetuksen soveltamisohjetta 
hallinnollisten menettelyjen ja rakennusten teknisen 
tutkimisen osalta.

Palvelu

Resurssit
Hyvä 

hallinto



Asunnontarkastus
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• Arvioidaan asunnon tai tilan terveydelliset 

olosuhteet ja asumiskelpoisuus sekä 

tarvittaessa huolehditaan siitä, ettei tiloista 

tai sen osista aiheudu terveyshaittaa niitä 

käyttäville.

• Jos terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä 

havaitaan, on haitasta vastuussa olevan 

ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin niiden 

selvittämiseksi ja tarvittaessa poistamiseksi 

tai rajoittamiseksi. 
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Ensimmäinen asunnontarkastus

•Ensimmäisen asunnontarkastuksen tarkoituksena on selvittää, onko 
asunnossa syytä epäillä terveydensuojelulain mukaista terveyshaittaa ja 
mihin jatkotoimenpiteisiin on tarpeen ryhtyä.

•Usein tarvitaan lisätutkimuksia. Lisätutkimukset tekee yleensä 
ulkopuolinen asiantuntija.



Altistumisen arviointi

• Terveyshaitan arvioinnissa otettava 
huomioon myös altistumisen 
toistuvuus, kesto ja mahdollisuudet 
välttyä altistumiselta.

• Huomioitava myös altistumisen 
todennäköisyys. Siihen vaikuttavat 
mm. missä epäpuhtauslähde 
sijaitsee ja miten laaja / voimakas se 
on.
• Altistuminen on todennäköisempää, 

jos altiste on sisätiloissa

• Jos altiste on rakenteen sisällä, 
merkittävää on se, onko ilmayhteyttä 
sisätilaan ja minkälaiset painesuhteet 
ovat? 

• Ilmanvaihto vaikuttaa 
epäpuhtauksien kulkeutumiseen ja 
pitoisuuteen sisäilmassa.
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Toimenpiteiden kiireellisyys

• Toimenpiteisiin terveyshaitan poistamiseksi on ryhdyttävä ilman tarpeetonta 
viivytystä. 

• Määritellään siten, että aikataulu on terveyshaitan poistamisen näkökulmasta 
riittävä, mahdollinen ja eri asianosaisten näkökulmasta oikeudenmukainen.

• Vaikka terveyshaitan ns. vakavuuden arviointi perustuu 
altistumisolosuhteiden arviointiin, tilojen käyttäjien kokemat oireet ja 
sairastavuus painottavat toimenpiteiden kiireellisyyttä.

• Pelkkä oireilu tai sairastaminen ei tarkoita sitä, että rakennuksessa olisi 
terveydensuojelulain tarkoittama terveyshaitta. Myös tekijä pitää löytää.

• Yleensä ongelmatiloissa useita kiireellisyydeltään erilaisia haittatekijöitä yhtä 
aikaa.
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Kiitos!

Vesa Pekkola
vesa.pekkola@stm.fi

• https://www.valvira.fi/documents/14444/
261239/Ohje_asunnon_terveyshaitan_sel
vittamisprosessiin.pdf/3dcb1340-e769-
f45a-6d8c-2087e7690a2d
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