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• Kaipaat vertaistukea paikallisessa yhdistyksessä. 

• Haluat olla mukana vaikuttamistyössä. 

• Haluat osallistua liikuntaryhmien toimintaan & tapahtumiin. 

• Haluat liiton jäsenlehden, oppaita ym. materiaalia edullisesti 

käyttöösi. 

Saat jäsenalennuksia, valtakunnallisesti & paikallisesti. 

Edut löydät: www.hengitysliitto.fi.  

Jäseneksi liittyminen kannattaa, kun:

http://www.hengitysliitto.fi/
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• Asiakasneuvonta 

• puhelinneuvonta 

• henkilökohtainen neuvonta (messut ja muut tapahtumat)

• Tiedon tuottaminen ja jakaminen

• artikkelit, tiedotteet, oppaat, haastattelut, internet-sivut, facebook-sivut, 

Hometalkoot.fi –sivusto

• Koulutus

• luennot (yhdistysten tilaisuudet, yleisö- ja muiden tahojen 

luentotilaisuudet)

• Asiantuntija- ja vaikuttamistoiminta

• kannanottojen ja lausuntojen laatiminen

Hengitysliiton sisäilmatoiminta
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www.hometalkoot.fi
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• Sisäilma- ja korjausneuvonta 

020 757 5181                               

ma - to klo 9-15

Hengitysliiton sisäilma- ja korjausneuvojat neuvovat     
homevaurioihin, ilmanvaihto-ongelmiin, rakentamiseen ja muihin 
sisäilma-asioihin liittyvissä kysymyksissä.

• Vertaispuhelin sisäilmasta sairastuneille

044 407 7010
ti klo 9-12 ja to klo 16-19

Vertaispuhelimen tavoitteena on tarjota sisäilmasta sairastuneille ja 
oireileville sekä heidän omaisilleen tukea sisäilmasairauden kanssa 
elämiseen. Puhelimessa päivystävät Hengitysliiton kouluttamat 
sisäilmasta sairastuneet kokemustoimijat ja vertaisohjaajat.

Neuvontapuhelimet



©

 Estetään ulkoilmanepäpuhtauksien pääsy sisälle, 
minimoidaan sisätiloissa syntyvien epäpuhtauksien määrä 
ja säädetään sisäilmasto-olosuhteet mukaviksi sekä 
pidetään rakenteet kuivina

1. Hiukkasmaiset epäpuhtaudet 

2. Hyvät sisustus- ja rakennusmateriaalit

3. Hyvä siivous 

4. Toimiva ilmanvaihto

5. Sopiva lämpötila ( ja ilman suhteellinen kosteus)

6. Estetään kosteus- ja homevaurioiden synty

Hyvän sisäilman avaimet
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Sisäilma on hyvää, kun rakennuksen käyttäjät ovat tyytyväisiä 

sisäilman laatuun ja kun sisäilmassa ei esiinny haittatekijöitä, jotka 

aiheuttavat terveydellistä vaaraa. Lisäksi rakennuksen rakenteet ja 

järjestelmät ovat kunnossa.

Hyvä sisäilma

• ei aiheuta terveydellistä vaaraa

• edesauttaa viihtyisyyttä

• parantaa työkykyä ja tuottavuutta

• nostaa rakennuksen arvoa

Terveellinen sisäympäristö on 

mahdollisimman hajutonta, pölytöntä,

vedotonta, lämpötilaltaan miellyttävää ja 

melutonta

Miten määritellään hyvä sisäilma?
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Ongelmat usein monen eri tekijän yhteisvaikutusta:
• huonosti toimiva tai riittämätön ilmanvaihto

• rakenteiden läpi tapahtuvat ilmavuodot, väärät painesuhteet

• rakenteiden kosteus- ja homevauriot

• rakennus- ja sisustusmateriaalien pöly- ja kemikaalipäästöt

• puutteellinen siivous

• epätyydyttävät lämpöolot (liian korkea 

tai matala lämpötila, veto)

• ulkoilman epäpuhtauslähteet 

• maaperän radon

• asbesti

Sisäilmaongelman aiheuttajia
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Sisäilmaongelman selvittäminen kotona
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• rakennusmateriaalit ja kiintokalusteet vähäpäästöisiä (M1-
luokitus, www.rakennustieto.fi) sekä pinnat sileitä ja 
nihkeäpyyhittäviä

• huonekalut mahdollisimman hajuttomia (oma hajuaisti), 
sileäpintaisia ja nihkeäpyyhintää kestäviä

• tekstiilit sileäpintaisia, mahdollisimman vähän pölyäviä ja tiiviisti 
kudottuja, kestävät pesua/nihkeäpyyhintää (vuodetekstiilit: 60 
asteen pesu)

• materiaalipäästöjä voi vähentää hyvällä ilmanvaihdolla ja 
tuuletuksella

Hyvät rakennus- ja sisustusmateriaalit
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• säännöllinen ja huolellinen siivous 

on yksi  tärkeimmistä kodin puhtaaseen 

ilmaan vaikuttavista tekijöistä

• pölytön ja puhdas koti lisää viihtyisyyttä ja edistää terveyttä

• tilat tulisi olla helposti siivottavia ja materiaalit helposti 
puhdistettavia

• käytetään pölyä sitovia menetelmiä
• nihkeäpyyhintä, mikrokuitu- ja öljytyt liinat, keskuspölynimuri / 

Hepa-suodattimella varustettu imuri

• käytetään hajusteettomia puhdistusaineita ja puhtaita 
siivousvälineitä
• käytetään siivouksessa materiaaleille soveltuvia 

puhdistusaineita

Hyvä siivous 



©

Ilmanvaihto

Ilmanvaihdon tarkoitus: poistaa sisäilman epäpuhtauksia 
sekä kosteutta ja tuoda riittävä määrä puhdasta ilmaa 
tilalle

• Ilmanvaihdon tulee toimia vuorokauden ympäri jokaisena viikon 
päivänä

• Sisäilman tulee vaihtua asunnossa kokonaisuudessaan kerran 
kahdessa tunnissa. 
poistoilmavirtojen riittävyys: paperiarkkitesti, peilin 

huurtuminen 

• Ilmanvaihdon tehostus epäpuhtaus- ja kosteustuottojen 
aikana (mm. suihku, pyykinkuivaus, ruuanlaitto)

• Ikkunatuuletus on hyvä ilmanvaihdon hetkellinen 
tehostuskeino (tuuletusikkunaan suodatin?)
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• Sertifioitujen rakennusterveysasiantuntijoiden ja sisäilma-

asiantuntijoiden tiedot löytyvät VTT Expert Services Oy:n 

verkkosivuilta osoitteesta www.vtt-todistus.fi 

• Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet, esim. 

pätevöityneiden kosteusvaurion kuntotutkijoiden tiedot, 

löytyvät FISE Oy:n verkkosivuilta  www.fise.fi

Mistä luotettavat tutkijat?

http://www.vtt-todistus.fi/
http://www.fise.fi/
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• sisäilmaongelman selvittäminen on vaiheittain etenevä 

prosessi, jossa tutkitaan rakennus ja sen laitteistot 

kokonaisuudessaan

• tutkimuksen tekijä on ammattitaitoinen (koulutus ja kokemus), 

rakennustekninen osaaminen (rakennusterveysasiantuntija)

• tutkimukset ja mittaukset toteutetaan vakiintuneilla 

menetelmillä (vertailuarvoja olemassa)

• tehdyistä selvityksistä tulee saada kirjallinen lausunto, jossa 

kuvataan tarkasti ongelma, tutkimustulokset, johtopäätökset 

sekä mahdolliset korjausehdotukset

Millainen on luotettava tutkimus ?
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https://www.hengitysliitto.fi/fi/sisailma

Hengitysliiton oppaat sisäilmasta ja ilmanvaihdosta:

https://www.hengitysliitto.fi/sites/default/files/oppaat/sisailmaopas_k

evyt.pdf

https://www.hengitysliitto.fi/sites/default/files/oppaat/ilmanvaihto-

opas.pdf

Lisää tietoa sisäilmasta

https://www.hengitysliitto.fi/fi/sisailma
https://www.hengitysliitto.fi/sites/default/files/oppaat/sisailmaopas_kevyt.pdf
https://www.hengitysliitto.fi/sites/default/files/oppaat/ilmanvaihto-opas.pdf
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… jotta meidän
kaikkien olisi

helpompi
hengittää!

Kiitos! 

Tule mukaan


