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Mitkä tekijät vaikuttavat sisäilman laatuun?
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Hiukkaset

• Ulkoilma on merkittävä sisäilman hiukkasten lähde.

• Puun poltto ja puun epätäydellinen palaminen sekä puun 
pienpoltto kotitalouksissa tuottaa pienhiukkasia 
ulkoilmaan.

• Liikenteen aiheuttamat päästöt kuten pakokaasut ja 
katupöly tuottavat hiukkasia.

• Osa hiukkasista, kuten siitepöly, on peräisin luonnosta.

• Rakenteista tulevat hiukkaset

• Tuloilman kulkeutuminen hallitsemattomasti rakenteiden 
läpi lisää epäpuhtauksia sisäilmassa.

• Likaisista tai huonokuntoisista ilmanvaihtolaitteista ja -
kanavista leviää hiukkasia sisäilmaan.
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Hiukkaset

• Ihmisen toiminnasta syntyvät hiukkaset

• Tupakoidessa vapautuu hiukkasmaisia epäpuhtauksia.

• Ruuanlaitto voi nostaa sisäilman pienhiukkaspitoisuuden 
hetkittäin hyvinkin korkeaksi.

• Kynttilöiden polttaminen voi nostaa sisäilman 
hiukkaspitoisuuksia merkittävästikin ja pitoisuudet voivat 
pysyä korkeina vielä pitkään kynttilän polttamisen loputtua. 

• Kotieläimistä vapautuu ilmaan allergeeneja ja karvoja. 
Kotieläimien mukana kulkeutuu myös hiukkasia ulkoa 
sisätiloihin.

• Siivous kohottaa hetkellisesti hiukkaspitoisuuksia ilmassa 
siivoustavasta riippuen.
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Pienhiukkaspitoisuudet sisäilmassa

• Pienhiukkasten pitoisuudet (PM2.5) ovat suomalaisissa asunnoissa 
keskimäärin 7µg/m3 (Hänninen ym. 2004; Du ym. 2016). 

• Asuntojen pienhiukkaspitoisuuksien osalta asumisterveysasetuksen 
(545/2015) mukaiset toimenpiderajat (24h mittaus enintään 25 µg/m3) 
ylittyvätkin vain harvoissa yksittäistapauksissa.

• Tästä huolimatta arvioidaan, että yli 60 % sisäympäristön 
aiheuttamasta tautitaakasta johtuu Suomessa sisäilmaan 
kulkeutuneista ulkoilman saasteista.

• WHO:n tuore (2021) ohjearvo asuntojen sisäilman sekä ulkoilman 24 h 
altistumiselle 15 µg/m3 ja pitkäaikaiselle altistumiselle 5 µg/m3.

30.3.2022Hanna Leppänen 5



Eri hiukkaskokoluokkien vaikutuksia

• Suuret hiukkaset (>10µm), joita on erityisesti 
katupölyssä, jäävät ylähengitysteihin ja 
poistuvat yskimällä, aivastelemalla ja liman 
mukana melko nopeasti. Ne aiheuttavat lähinnä 
ärsytysoireita: nuhaa, yskää sekä kurkun ja 
silmien kutinaa ja kirvelyä.

• Alle 10 µm hiukkaset pystyvät tunkeutumaan 
ihmisen ilmateihin = hengitettävät hiukkaset.

• Halkaisijaltaan alle 2.5 µm hiukkasia kutsutaan 
pienhiukkasiksi. 
• 2.5 µm valittiin aikoinaan leikkausrajaksi, koska 

usein ulkoilman hiukkaskokojakaumassa on 
”notkelma” tuossa kohdassa.

• Koska mittaukset on yleensä tehty PM2.5:lle, 
terveysvaikutustutkimuksetkin painottuvat tähän 
kokoluokkaan (seuraava kalvo).

• PM1-hiukkaset ovat erittäin pieniä (<1μm) ja ne 
pääsevät keuhkorakkuloihin asti.

30.3.2022Hanna Leppänen 6



Pienhiukkasten  (PM2.5) terveysvaikutukset
• Kehittyneissä maissa ympäristöaltisteista hiukkasmaiset 

ilmansaasteet aiheuttavat eniten vakavia terveyshaittoja.

• Pitkäaikainen pienhiukkasaltistus lisää riskiä sairastua 
sydän- ja hengitystiesairauksiin sekä keuhkosyöpään.

• Hiukkasille ei ole pystytty määrittämään pitoisuutta, jonka 
alapuolella ei terveyshaittoja enää esiintyisi, ja siten myös 
Suomen matalien pitoisuuksien on todettu olevan 
yhteydessä terveyshaittoihin.

• Suomessa tapahtuvan pitkäaikaisen altistumisen 
pienhiukkasille on arvioitu aiheuttavan noin 1800 
ennenaikaista kuolemaa vuodessa.
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Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC)

• Haihtuvat orgaaniset yhdisteet = volatile organic compounds (VOC) ovat hiiltä 
sisältäviä yhdisteitä, jotka voivat esiintyä kaasumaisessa muodossa tavallisissa 
sisä- ja ulkoympäristöjen lämpötiloissa.

• Sisäympäristöjen omat lähteet
• Rakennusmateriaalit

• Sisustusmateriaalit, kalusteet

• Ihmisen toiminta ja kuluttajatuotteet
• Ruuanlaitto

• Siivous- ja puhdistusaineet

• Hajusteet

• Yhdisteitä kulkeutuu sisäilmaan myös ulkoilman mukana
• Liikenteen päästöt

• Teollisuus
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VOC-aineistokatsaus 2010-2019

• Työterveyslaitoksen aineisto 
VOC- (n = 1093) ja 
formaldehydinäytteistä (n = 211) 
kymmenen vuoden ajalta.

• VOC-yhdisteiden osalta 
tarkasteltiin ainoastaan 
yhdisteitä, joita esiintyi 
vähintään 10 %:ssa näytteistä.

• Arvion mukaan valtaosa 
näytteistä kerätty asunnoista, 
joissa epäillään sisäilman laatua 
heikentäviä tekijöitä.
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VOC-katsauksen johtopäätöksiä

• Keskimääräiset VOC-pitoisuudet ovat suomalaisissa 
asunnoissa pieniä.

• Terveysvaikutukset ovat erittäin epätodennäköisiä 
saksalaisten terveysperusteisten raja-arvojen RW I ja II 
mukaan arvioituna.

• TVOC-pitoisuus on laskenut 10 vuoden aikana.
• Muutokset esimerkiksi rakennus- ja sisustusmateriaaleissa, 

liikenteen päästöissä ja kuluttajien käyttämissä siivousaineissa 
voivat selittää muutoksia

• Muutoksia tulossa todennäköisesti myös jatkossa, joten seuranta 
tarpeen.
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Sisäympäristön mikrobit
• Mikrobeja eli bakteereita, sieniä (hiivat ja homeet), viruksia ja 

alkueliöitä on kaikkialla ympäristössämme, myös 
sisäympäristössä. 

• Tavallisesti sisäympäristön pääasiallinen bakteerilähde on 
ihminen itse, kun taas sienet ovat pääosin peräisin ulkoa.

• Pandemia on kiinnittänyt huomiota ihmisen rooliin lähteenä 
– viruksille.

• Epätavanomaisista lähteistä mm. rakennusten kosteusvauriot 
nostavat mikrobitasoja.

• Kuntotutkimuksien perusteella vähintään 15 %:ssa kaikista 
pientaloista on kosteusvaurio ja noin 40 %:ssa joko vaurio tai 
lisätutkimustarvetta riskirakenteissa (SisäTuki-hanke 2021). 

• Mikrobeille ei ole olemassa terveysperusteisia raja-arvoja.

• Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen raja-arvot koskevat 
rakennusmateriaalinäytteestä todettavaa mikrobikasvua.

• Kosteusvaurioita tulee ennaltaehkäistä ja korjata.
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Yleisimmät syyt sisäilmaongelmiin Suomessa 
liittyvät ilmanvaihtoon
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Tautitaakka

• Tautitaakka lasketaan koko 
väestölle, ja se tarkoittaa 
ympäristöaltisteiden takia 
menetettyä terveyttä ja 
menetettyjä elinvuosia koko 
väestössä. 

• Tautitaakka = menetetyt 
elinvuodet + sairastavuus

• Tautitaakassa otetaan huomioon 
terveyshaitan yleisyyden lisäksi 
myös haitan kesto ja vakavuus.
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Koronaviruksen aerosolivälitteinen leviäminen

• Koronavirus tarttuu pisaroiden ja 
hienojakoisten aerosolien välityksellä, 
joita molempia erittyy esimerkiksi 
hengittäessä, puhuessa, laulaessa, 
yskiessä.

• Pisaran ja aerosolin suurin ero on niiden 
koko. 

• Isoimmat pisarat putoavat nopeasti 
alas, mutta kevyemmät aerosolit 
(≤100µm) jäävät leijailemaan ilmaan ja 
kulkeutuvat tilassa ilman mukana.

• Pienimmät aerosolit (droplet nuclei) 5-
10 µm pysyvät ilmassa pisimpään ja 
kulkeutuvat pisimmälle.
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Miksi ilmanvaihto tulisi huomioida 
aerosolivälitteisyyden torjunnassa?
• Aerosolien poistuminen tilasta on riippuvainen tilan ilmanvaihdosta.

• Suljetussa tilassa, jossa ilmanvaihto on heikko, aerosolit voivat jäädä leijumaan 
ilmaan pidemmäksi ajaksi - jopa useiksi tunneiksi.

• Ilmanvaihtoa parantamalla voidaan pienentää aerosolivälitteisen tartunnan riskiä. 

• Tuloilma puhdasta ulkoilmaa, palautusilmaa vältettävä. Tuloilmasuositus 10 l/s/hlö. 
Tuloilma tulisi mitoittaa tilan käyttäjämäärän mukaan. 
Ilmanvaihtotoimintajärjestelmän toimintakunnon tarkastus. (WHO, REHVA, FINVAC, 
ECDC)

• Mikäli tilan ilmanvaihto ei ole riittävää, voidaan käyttää myös ilmanpuhdistimia 
virusten vähentämiseksi sisäilmasta.

• Mekaaninen suodatus (HEPA-suodattimet) suodattavat tutkimusten mukaan 
hiukkasmaisia epäpuhtauksia, joihin viruksetkin luokitellaan. Tässä tekniikassa ei 
myöskään synny haitallisia epäpuhtauksia. 

• Ilmanpuhdistimen puhtaan ilman tuotto (ilmavirran ja erotusasteen tulo) tulisi 
mitoittaa tilan perusilmanvaihdon mukaan, ja sen tulisi olla noin kaksi kertaa 
tuloilmavirtaa suurempi (REHVA).
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Julkaisuja ilmanvaihdon ja ilmanpuhdistuksen 
merkityksestä riskin vähentämiseen 
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Tartuntojen väheneminen kouluissa: 
maskit ja ilmanvaihto

Virusten väheneminen suodattamalla (HEPA)



Ilmanpuhdistimien terveysvaikutukset

• Ilmanpuhdistimien on osoitettu laboratoriokokeissa vähentävän kemiallisten, 
hiukkasmaisten ja mikrobiologisten epäpuhtauksien pitoisuuksia –riippuen 
tekniikasta.

• Ilmanpuhdistimien käyttö auttaa vähentämään ilmassa olevia allergeeneja ja 
hiukkasia. 

• Joissakin tutkimuksissa todettu vähentävän allergia- ja astmaoireita (Fisk ym. 
2013 katsaus).

• Viitteitä hyödyistä sydän- ja verisuoniterveyden osalta, mutta näyttöä 
hengitysteiden terveydestä on vain vähän (Liu ym. 2022 katsaus).

• Oikeissa käytännön olosuhteissa tehtyjä tutkimuksia, joissa olisi selvitetty 
vaikutusta terveyteen, on verrattain vähän.

• Tärkeää huomioida, joissakin tekniikoissa syntyvät epäpuhtaudet.

• Ilmanpuhdistimia suositellaan väliaikaiseen käyttöön.
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