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Asumisterveys -

olosuhteet kuntoon
LVI-päivät Tampere



Terveydensuojelulain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja 

edistäminen sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia 

elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa 

(terveydensuojelu).

Tässä laissa tarkoitetaan terveyshaitalla ihmisessä todettavaa sairautta, muuta 

terveydenhäiriötä tai sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi 

vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä.
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Asumisterveysasetuksessa (545/2015) säädetty toimenpiderajoja 

fysikaalisille, kemiallisille ja biologisille tekijöille

• Lämpötila ja veto

• Huoneilman kosteus

• Ilmanvaihto

• Melu

• VOC

• Formaldehydi

• CO2

• Häkä

• Tupakansavu

• Asbesti

• Teolliset mineraalikuidut

• Pienhiukkaset

• Mikrobit

• Lämmin vesijohtovesi

• Ulkopuolisten asiantuntijoiden 

pätevyysvaatimukset

Toimenpiderajalla tarkoitetaan  pitoisuutta, mittaustulosta tai ominaisuutta, 

jolloin sen, kenen vastuulla haitta on, tulee ryhtyä terveydensuojelulain 27 §:n 

tai 51 §:n mukaisiin toimenpiteisiin terveyshaitan selvittämiseksi ja tarvittaessa 

sen poistamiseksi tai rajoittamiseksi; 



Terveydensuojelun sääntelyn suhde mm. 

rakentamismääräyksiin tai sisäilmaluokituksiin
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3 § Asunnon ja muun oleskelutilan fysikaalisia, kemiallisia 

ja biologisia tekijöitä koskevat yleiset arviointiperusteet 

Terveyshaitta on arvioitava kokonaisuutena siten, että altisteen toimenpiderajaa 
sovellettaessa otetaan huomioon altistumisen todennäköisyys, toistuvuus ja kesto, 
mahdollisuudet välttyä altistumiselta tai poistaa haitta sekä poistamisesta aiheutuvat 
olosuhteet ja muut vastaavat tekijät. 

• Eli toimenpiderajojen soveltamisessa käytetään myös maalaisjärkeä!

Sovellettaessa tässä asetuksessa tarkoitettuja fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia 
tekijöitä koskevia vaatimuksia tavanomaisesta poikkeavissa oloissa, kuten rakennuksen 
tai sen osan korjauksen tai muutostyön aikana, on otettava huomioon erityisesti 
altistuksen kesto ja mahdollisen terveyshaitan toteutumisen riski. 

• Korjausten kesto yleensä tilapäinen, eivätkä pysyvään asumiseen tarkoitetut 
toimenpiderajat välttämättä sovellu terveyshaitan arviointiin. 



5 § Huoneilman kosteus 

Huoneilman kosteus ei saa olla pitkäkestoisesti niin suuri, että siitä 

aiheutuu rakenteissa, laitteissa taikka niiden pinnoilla mikrobikasvun 

riskiä. 

• Asumisterveysohjeen aikaisempi suositus ”Huoneilman suhteellisen kosteuden 

suositellaan olevan välillä 20-60 %...” 

• Ilmastollisista syistä sisäilman kosteus voi poiketa hyvin paljon myös 

normaalisti siten, että se ei aiheuta terveyshaittaa 

• Toisaalta huoneilman RH 60 % aiheuttaa mm. talvella suuren mikrobikasvun 

riskin. 



7 § Vesijohtoveden lämpötila

Lämminvesilaitteistosta saatavan lämpimän 

vesijohtoveden lämpötilan tulee olla 

vähintään + 50 °C ja vesikalusteesta 

saatava vesi saa olla korkeintaan + 65 °C. 

• Suunnitteluarvona verkostossa oltava 

vähintään + 55 °C.

• Tarkoitetaan koko verkostoa, ei esim. 

varaajalta lähtevän veden lämpötilaa.



8 § Ilmanvaihdon yleiset arviointiperusteet

Ilmanvaihdon ulkoilmavirran tulee olla rakennuksen käytön mukaisesti riittävä 
ja sen laadun tulee olla riittävän puhdasta. Ilmanvaihto tulee järjestää siten, 
että sisäilma vaihtuu koko oleskeluvyöhykkeellä. Riittämätön ilmanvaihto ei 
saa aiheuttaa 5 §:ssä tarkoitettua mikrobikasvun riskiä.

Asuinrakennuksen tai muun oleskelutilan korjauksen aikana ilman vaihtuvuus 
saa olla 9 ja 10 §:ssä säädettyä pienempi, jos ilmanvaihtoa voidaan 
tarvittaessa lisätä. 

Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden toimenpideraja ylittyy, jos pitoisuus on 2 100 
mg/m3 (1 150 ppm) suurempi kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus. 

Rakennuksen käyttöajan ulkopuolella ilmanvaihdon tulee olla sellainen, ettei 
rakennus- ja sisustusmateriaaleista tai muista lähteistä vapautuvien ja 
kulkeutuvien epäpuhtauksien kertyminen sisäilmaan aiheuta käyttöaikana 
tiloissa oleskeleville terveyshaittaa.



9 § Asunnon ilmanvaihto

Asunnon ilmanvaihdon ulkoilmavirran tulee olla käytön aikana vähintään 
0,35 dm3/s neliömetriä kohden kaikissa asuinhuoneissa. 

Asunnon ulkoilmavirta saa olla 1 momentissa säädettyä pienempi, jos 
varmistutaan siitä, etteivät sisäilman epäpuhtauspitoisuudet tai lämpötila 
nouse niin suuriksi, että ne aiheuttavat terveyshaittaa taikka kosteus 
nouse niin suureksi, että se voisi aiheuttaa 5 §:ssä tarkoitettua 
mikrobikasvun riskiä.

• On hyvin erilaisia asuntojen käyttötilanteita ja ne vaikuttavat myös 
ilmanvaihdon tarpeeseen.

• Tarpeenmukainen ilmanvaihto on myös sallittu, jos terveyshaitta 
vältetään.



10 § Muiden oleskelutilojen ilmanvaihto 

Sen lisäksi, mitä 8 ja 9 §:ssä säädetään, ulkoilmavirran tulee olla 
kouluissa, päiväkodeissa ja muissa vastaavissa oleskelutiloissa 
käytön aikana vähintään 6 dm3/s henkilöä kohden. 

Ulkoilmavirta saa kuitenkin olla 4 dm3/s henkilöä kohden, jos 
varmistutaan siitä, etteivät sisäilman epäpuhtauspitoisuudet tai 
lämpötila nouse niin suuriksi, että ne aiheuttavat terveyshaittaa taikka 
kosteus nouse niin suureksi, että se voisi aiheuttaa 5 §:ssä 
tarkoitettua mikrobikasvun riskiä.

• Henkilömäärä on yleensä tärkein ilmanvaihtoa mitoittava 
tekijä. 

• Ilmanvaihdon riittävyyttä arvioidaan yleensä 
hiilidioksidimittauksella.



6 § Lämpötila ja ilman virtausnopeus 

Lämpötilojen

toimenpiderajat

Lämpötila

-indeksi TI

Asunnossa

Huoneilman lämpötila lämmityskaudella + 18 °C – + 26 °C

Huoneilman lämpötila lämmityskauden ulkopuolella + 18 °C – + 32 °C

Seinäpinnan alin keskiarvolämpötila + 16 °C 81

Lattiapinnan alin keskiarvolämpötila + 18 °C 87

Alin pistemäinen pintalämpötila + 11 °C 61

Palvelutaloissa, vanhainkodeissa, lasten päivähoitopaikoissa, oppilaitoksissa

ja vastaavissa tiloissa

Huoneilman lämpötila lämmityskaudella + 20 °C – + 26 °C

Huoneilman lämpötila lämmityskauden ulkopuolella, lasten päivähoitopaikat,

oppilaitokset ja muut vastaavat tilat

+ 20 °C – + 32 °C

Huoneilman lämpötila lämmityskauden ulkopuolella, palvelutalot, vanhainkodit ja

muut vastaavat tilat

+ 20 °C – + 30 °C

Seinäpinnan alin keskiarvolämpötila + 16 °C 81

Lattiapinnan alin keskiarvolämpötila + 19 °C 92

Alin pistemäinen pintalämpötila + 11 °C 61
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19 § Hiukkasmaiset epäpuhtaudet

• Hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuus sisäilmassa 24 
tunnin mittauksen aikana saa olla enintään 50 µg/m3. (sama 
kuin ulkona)

• Pienhiukkasten (PM2,5) pitoisuus sisäilmassa 24 tunnin 
mittauksen aikana saa olla enintään 25 µg/m3. (sama kuin 
ulkona)

• Teollisten mineraalikuitujen toimenpideraja kahden viikon aikana 
pinnoille laskeutuneessa pölyssä on 0,2 kuitua/cm2.

• Asbestikuitujen esiintymistä pinnoille laskeutuneessa pölyssä 
pidetään toimenpiderajan ylittymisenä. Sisäilman 
asbestikuitujen pitoisuus ei saa ylittää 0,01 kuitua/cm3. 



20 § Mikrobit

Toimenpiderajan ylittymisenä pidetään korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota, 
aistinvaraisesti todettua ja tarvittaessa analyyseillä varmistettua mikrobikasvua
rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisessa rakenteessa tai lämmöneristeessä, joka ei 
ole kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, taikka mikrobikasvua muussa 
rakenteessa tai tilassa, jos sisätiloissa oleva voi sille altistua. 

Mikrobikasvu todetaan ensisijaisesti rakennusmateriaalista mikrobien kasvatukseen 
perustuvalla laimennossarja- tai suoraviljelymenetelmällä ja mikroskopoimalla
tehdyllä analyysillä. Mikrobihaitta voidaan todeta myös Andersen 6-vaiheimpaktorilla 
otetun ilmanäytteen tai pintasivelynäytteen laimennossarjamenetelmällä tehdyllä 
analyysillä. Ilmanäytteen osalta on oltava myös muuta näyttöä toimenpiderajan 
ylittymisestä.

Rakennuksen mikrobikasvun arviointiin voidaan käyttää laimennossarja- tai 
suoraviljelymenetelmän lisäksi myös muuta menetelmää, jos menetelmän 
luotettavuus on osoitettu 4 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla tai menetelmällä 
saatujen tulosten yhtenevyys laimennossarjamenetelmällä saatuihin tuloksiin on 
varmistettu.
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