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Kuntien terveydensuojeluviranomaiset 

 
 
 
 

Ohje asunnon korkeasta sisälämpötilasta aiheutuvien terveyshaittojen  
vähentämiseksi 

 
Tässä ohjeessa kuvataan lyhyesti korkeasta ilman lämpötilasta aiheutuvia 
terveyshaittoja ja annetaan ohjeita niiden vähentämiseksi. 
 
Terveydensuojelulain (763/1994) 4 §:n mukaan Sosiaali- ja terveysalan 
lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ohjaa terveydensuojelulain ja sen nojalla 
annettujen säännösten toimeenpanoa ja valvontaa. 
 

Taustaa 
 
Asumisterveysohjeessa (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1) 
sisäilman lämpötilalle ei ole annettu enimmäisohjearvoa lämmityskauden 
ulkopuolella. Asumisterveysohjeen mukaan: ”Huoneilman lämpötila ei saa 
kohota yli + 26 ºC, ellei lämpötilan kohoaminen johdu ulkoilman lämpi-
myydestä.” 
 
Hellejaksojen aikana voi asuntojen sisäilman lämpötila nousta kuitenkin 
niin korkeaksi, että siitä voi aiheutua asukkaille terveyshaittaa. 
 
Työsuojelussa katsotaan ns. kuumatyön alkavan, jos sisäilman lämpötila 
nousee yli + 28 ºC. Tällöin työtä on ryhdyttävä keventämään ja lyhentä-
mään altistusaikaa kuumuudelle. Jos lämpötila nousee yli + 33 ºC, niin sil-
loin on ryhdyttävä erityisiin suojelutoimiin. 
 
Uusien asuntojen suunnittelussa kesäajan (1.6. – 31.8.) sisälämpötilan 
yläraja (jäähdytysraja) +27 ºC saa ylittyä vain 150 astetunnilla (D3 Suo-
men rakentamismääräyskokoelma, Ympäristöministeriön asetus raken-
nusten energiatehokkuudesta, astuu voimaan 1.7.2012). 
 

Korkeasta ilman lämpötilasta aiheutuvia terveyshaittoja 
 
Viime vuosikymmeninä on ollut useita hellejaksoja, joista on voitu todeta 
aiheutuneen merkittävää terveyshaittaa. Vuoden 1972 helleaallon arvioi-
daan aiheuttaneen noin 800 ylimääräistä kuolemantapausta Suomessa 
(Suomen Lääkärilehti 24/2001). Suurimmassa vaarassa poikkeuksellisina 
hellekausina ovat vanhukset.  
 
Lämpimässä ilmassa oleskellessa on tärkeä huolehtia elimistön neste- ja 
suolatasapainosta. Jos nestevajeeseen ei saa riittävästi juotavaa, sisäelin-
ten lämpötila nousee ja elimistön kuivuminen kuormittaa verenkiertoa. Il-
man suojatoimia voi seurauksena olla lämpösairaus: lämpöpyörtyminen,  
-uupuminen tai -halvaus. 
 
Lämpöpyörtyminen johtuu äkillisestä kuuma-altistuksesta aiheutuvasta 
keskushermoston veren saannin heikkenemisestä, josta seuraa tajunnan 
tilapäinen menetys. 
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Lämpöuupuminen on elimistön neste- ja suolavajaus, joka kehittyy kovas-
sa kuumakuormituksessa tunneissa, toistuvissa lämpöaltistuksissa päivien 
kuluessa. 
 
Lämpöhalvaus aiheutuu elimistön lämpötilan säädön pettämisestä. Läm-
pöhalvaus on hengenvaarallinen ja vaatii välitöntä hoitoa. 
 
Lämmönsietoa heikentävät tai kuumuudesta pahenevat krooniset sairau-
det lisäävät lämpöhalvauksen vaaraa. Näitä ovat mm. hengitys- ja veren-
kiertoelimistön, hermojärjestelmän ja aineenvaihdunnan sairaudet tai vai-
keat munuaissairaudet. 
 

Menettely terveyshaittojen vähentämiseksi asunnoissa 
 
Jos sisäilman lämpötila kohoaa yli + 32 ºC, voidaan antaa suosi-
tus/kehotus sisäilman lämpötilan laskemiseksi ensiksi passiivisin keinoin. 
Lämpötila mitataan huoneen oleskeluvyöhykkeeltä, auringon suoralta 
paisteelta suojattuna. 
 
Passiivisia keinoja ovat mm. ikkunoiden kautta sisään tulevan auringon 
lämpösäteilyn vähentäminen erilaisilla kaihtimilla, markiiseilla tai ikkunaan 
kiinnitettävillä kalvoilla. Yötuuletuksella (esim. yöaikainen ristiveto) voi-
daan jäähdyttää päivällä kuumenneita rakenteita viileämmiksi.  
 
Terveydensuojeluviranomainen voi antaa seuraavia ohjeita tai neuvoja 
asukkaille, miten kehon lämpötilaa voi viilentää (esim. kevyt ja väljä vaate-
tus, kylmät suihkut, lakanat pakastimesta) tai ohjata käyttämään huoneis-
ton viileämpiä huoneita. On tärkeä muistuttaa kehon neste- ja suolatasa-
painon ylläpidosta. Asukasta voi olla tarpeen ohjata lääkärin vastaanotolle, 
jos asukkaalla on lämmönsietoa heikentäviä tai kuumuudesta pahentuvia 
kroonisia sairauksia. 
 
Jos passiivisista keinoista ei ole riittävää apua, niin voidaan suositella 
asukkaille koneellista jäähdytystä. Koneellinen jäähdytys voidaan toteuttaa 
monin eri tavoin. Hinnaltaan edullisin on siirrettävä jäähdytin, jota voidaan 
käyttää siinä huoneessa, missä kulloinkin oleskellaan. Jäähdyttäviä laittei-
ta voidaan asentaa huoneistoihin myös kiinteästi. Jos jäähdyttimen lauh-
dutinosa on ulkoseinässä tai sen ulkopuolella, niin sen asentamiseen tar-
vitaan taloyhtiön lupa sekä usein myös rakennusvalvontaviranomaisen lu-
pa. 
 

Lisätiedot Ylitarkastaja Pertti Metiäinen, puh. 0295 209 612,  
pertti.metiainen@valvira.fi 
 
 
 Katariina Rautalahti 
Johtaja  Katariina Rautalahti 
 
 
 Pertti Metiäinen 
Ylitarkastaja Pertti Metiäinen 
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Tiedoksi Ryhmäpäällikkö Kaisa Mäntynen, Valvira 

Johtaja Jari Keinänen, STM 
Aluehallintovirastot, ympäristöterveydenhuolto 
 


