
Sisäilmalupauksen tehneiden kommentteja 

Helsingin vaalipiiri (25 kommenttia)
PUOLUE Nimi KOMMENTTI
FP    Elina                                             Sagne-Ollikainen                                  Kunnat tarvitsevat lisäresursseja ja osaamista sisäilmaongelmien 

ratkomiseksi. Kiinteistövastaava joka tuntee rakennuksen elinkaaren, 

vanhojen ja uusien rakennusmateriaalien hyvät sekä huonot puolet 

sekä vastaisi kiinteistön asianmukaisesta 

ilmankierrosta/tuuletuuksesta, olisi oltava jokaisessa kiinteistössä 

jossa opetetaan/opiskellaan, harrastetaan ja asutaan.
IP    Jorma                                             Luotonen                                          Sisäilman laatu on jäänyt jälkeen kehityksestä.Näin sisäilmasairaudet 

ovat lisääntyneet.Ongelmaan olisi puututtava ja saatava aikaan 

tarvittavia parannuksia.
KD    Tiina                                             Parkkinen                                         Sisäilmasairauksien toteaminen , myöntäminen hoitoonohjaus ja 

korvaukset voitava saada asianmukaisesti. Tiedän tapauksia, joissa on 

sairas jätetty "oman onnensa nojaan".
KD    Mikko                                             Rekimies                                          Todella tärkeä asia!
KD    Sari                                              Kumin                                             Vastuullisuutta päätöksentekoon!
KESK  Lauri                                             Oinonen                                           Puhdas ilma kaikkialle ja erityisvastuullisesti päiväkoteihin, kouluhin, 

hoitolaitoksiin ja työpaikoille!



KOK   Sari                                              Sarkomaa                                          Päätöksenteossa asetan etusijalle ihmisten hyvinvoinnin ja puhtaan 

ympäristön. Tavoitteeni on edistää sisäilmasta oireilevien ja ja 

sairastuneiden ihmisten yhdenvertaisia oikeuksia palveluihin ja 

toimeentuloon. Myös sisäilmaongelmien ennaltaehkäisemikseksi 

tarvitaan toimia joka taholla. Olen vastannut kuntapäättäjien tueksi 

tehdyn ohjelman valmistelusta. Oheisessa linkissä lisää: 

https://www.kokoomus.fi/kokoomus-haastaa-uudet-valtuutetut-

mukaan-tekemaan-toita-terveiden-koulujen-ja-sairaaloiden-

turvaamiseksi/ #Sarkomaa2019 #217
NYT   Erika                                             Keski-Korhonen                                    Huono sisäilma voi johtua monestakin syystä ja se on aina selvitettävä. 

Huono sisäilma voi johtua esimerkiksi: 1) ammattitaidottomasta 

suunnittelusta 2) rakentamisen aikaisesta kosteudensuojauksen 

puutteesta 3) rakennusvirheistä 4) tilojen ilmastointilaitteiden 

säädöistä 5) tilojen ammattitaidottomista 

energiansäästötoimenpiteistä
NYT   Jarno                                             Alastalo                                          Ihmisen hyvinvointi, niin mielen ja kuin fyysisen kehon, on olennaista. 

Jokainen on yksilö, jokaista tulee terveysasioissakin kohdella yksilönä 

ja huolehtia hyvästä ilmasta.
NYT   Nina                                              Hedkrok                                           Jokaista tulee olla oikeus yhdenvertaiseen ja ihmisarvoiseen 

kohteluun. Sisäilmaongelmiin olisi puututtava ajoissa ja asialle tulisi 

perustaa oma tutkimus- ja selvitysryhmä.
NYT   Jalo                                              Takala                                            LiikeNyt arvoja on mm. se, että jokaisesta on pidettävä huolta ja 

yksilöjä arvostetaan. Sisäilmasairaille on taattava yhdenvertaiset 

elinmahdollisuudet eikä syrjintää saa tapahtua missään olosuhteissa.



NYT   Satu                                              Kurki                                             Mielestäni olin tehkut tämän jo aiemmin. Tiedän tärkeyden, kun olen 

ollut evakuoimissa lähikoulujja.
NYT   Kimmo                                             Kuusiranta                                        Sisäilmasairaiden sairaus pitää ottaa vakavammin!
NYT   Teija                                             Makkonen                                          Terve sisäilma on jokaisen, niin lapsen kuin aikuisen oikeus. Liian moni 

lapsi ja aikuinen joutuu asettamaan terveytensä alttiiksi 

sisäilmaongelmien takia. Sisäilmaongelmia ja niiden seurauksia ei tule 

vähätellä.
PS    Nuutti                                            Hyttinen                                          Sisäilmasairaiden asioiden hoitaminen kuntoon on ollut mukana 

perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa jo kaksi vuotta: 

https://www.perussuomalaiset.fi/wp-

content/uploads/2018/11/PS_vaihetoehtobudjetti_2019_final.pdf
PS    Anne                                              Vuori                                             Sisäilmasairaus pitää saattaa muiden sairauksien kanssa samalle 

viivalle ja taata sairastuneille terveyspalvelut, sosiaalipalvelut, 

toimeentulon ja koulutus - ja työskentelymahdollisuudet. 

Rakennetaan yhdessä terve Suomi!
SDP   Petteri                                           Auvinen                                           Mikäli tulen valituksi kansanedustajaksi, lupaan toimia aktiivisesti ja 

parhaani mukaan tulevalla nelivuotiskaudella terveyspalveluiden, 

sosiaalipalveluiden, toimeentulon sekä koulutus- ja 

työmahdollisuuksien järjestämiseksi yhdenvertaisesti myös sisäilmasta 

oireileville ja sairastuneille.
SIN   Tommi                                             Aalto                                             Mikäli tulen valituksi kansanedustajaksi, lupaan toimia aktiivisesti ja 

parhaani mukaan tulevalla nelivuotiskaudella terveyspalveluiden, 

sosiaalipalveluiden, toimeentulon sekä koulutus- ja 

työmahdollisuuksien järjestämiseksi yhdenvertaisesti myös sisäilmasta 

oireileville ja sairastuneille.



STL   Matti                                             Pussinen                                          Olen itse joutunut pienenä asumaan hometalossa ja kärsin vieläkin 

oireista jos joudun tilaan missä on tiettyjä sisäilmaongelmia. Tämä 

aihe on lähellä sydäntäni.
STL   Kari                                              Haapasalo                                         Saneerausrakentamiseen, sisäilmaongelmien korjaamisiin täytyy 

saada lisää valvontaa ja ammatitaitoisempia henkilöitä 

rakennusvaiheiden seurantaan.
VAS   Heta                                              Tuura                                             Kotien sisäilmaongelmien lisäksi monet ihmiset altistuvat ja 

sairastuvat päiväkotien, koulujen ja työpaikkojen epäterveellisen 

sisäilman vuoksi. Julkisen ja yksityisen puolen on panostettava 

terveisiin rakennuksiin. Jo laissa sanotaan, että työnantaja ei saa 

aiheuttaa työntekijälle terveydellistä haittaa.



VAS   Sirkku                                            Ingervo                                           Siaäilmaongelmi ei saa enää vähätellä tai nähdä vain yksilön 

ongelmana, vaan se on koko yhteiskunnan ongelma. Lainsäädännössä 

pitää vaatia uudisrakennusten ja korjausrakentamisen suunnitteluun 

ja valvontaan enemmän resurssia ja osaamista. Ihmisiä ei saa käyttää 

koekaniineina, vaan sisäilman toksiinisuusmittausten tulee olla 

normaalikäytäntö ennen rakennauten käyttöönottoa ja, kun epäillään 

sisäilmaongelmaa. Peruskorjausväli on lyhennettävä max. 30 vuoteen. 

Rakennusten Huolto- ja käyttö pitää mitoittaa oikein ja riittävästi 

ilmanvihdon tulee olla aina päällä kouluissa j päiväkodeissa eikä aitä 

saa sulkea viikonlopuiksi tai loma-ajoiksi. Koulutettuja homekoiria 

kannattaa käyttää eri homeiden alkukartoituksissa, hotta päästään 

nopeammin ongelmien ytimeen. Sisäilmasta sairastuneille tulee löytää 

vaihtoehtoinen sisäilmaltaan hyvä opiskelu-tai työpaikka. 

Sairauskorvaukset ja -päivärahat pitää maksaa, jotta sis IlmOngelmista 

vakavasti sairastunut ei jää yksin.

VAS   Veronika                                          Honkasalo                                         Teen kaikkeni sen eteen, jotta sisäilmaongelmiin suhtauduttaisiin 

paljon vakavammin kuin tällä hetkellä.
VAS   Silvia                                            Modig                                             Tärke asia!
VIHR  Mari                                              Holopainen                                        Rakentamisen laatuun ja laadunvalvontaan pitää saada uusi vaihde 

päälle.



Hämeen vaalipiiri (11 kommenttia)
KESK  Heli                                              Lehtilä                                           Olen entinen lehtori nimenomaan sisäilmaongelmien vuoksi -jatkuva 

sairastamiskierre päättyi, kun irtisanouduin lehtorin työstäni, vaikka se 

olikin suuri taloudellinen riski opinto- ja asuntovelalliselle. 

Rakentamisessa ja saneeraamisessa ja niiden sääntelyssä on jotakin 

pielessä tässä maassa, kun korjauksillakaan ei tunnu asiat kohentuvan -

sairaat rakennukset olisi järkevämpää purkaa kuin korjata 

näennäiskorjauksin kerta toisensa jälkeen. Sairastuneiden oireita 

helposti vähätellään ja leimataan luulosairaiksi. Asia on 

kansanterveydellinen ongelma, johon lainsäätäjän on puututtava.

KOK   Kristiina                                         Hämäläinen                                        Olen itse kokenut pari vuotta sitten oman kodin hometalokatastrofin, 

joten tiedän miten suuri, inhimillinen, taloudellinen, fyysinen ja 

henkinen vaikutus sillä on koko perheeseen ja lähipiiriin. toimin 

siviilityössäni työsuojeluvaltuutettuna, joten myös sitä kautta sisäilma-

asiat ovat valitettavan tuttuja. Allekirjoitan mielelläni tämän adressin 

tavoitteet.

NYT   Seppo                                             Mustonen                                          Lupaan aivan varmasti
RKP   Mike                                              Jurvélius                                         Suomi on ainoita maita maailmassa joka kykenee hoitamaan metsiään 

kestävästi. Vuosina 1000 - 1850 me suomalaiset olimme maapallon 

tehokkaimmat metsien hävittäjät. Onneksi opimme ymmärtämään 

metsien tärkeyden.



SIN   Kari                                              Aaltonen                                          Tämä on tärkeä asia hyvin monen terveyden kannalta ja tähän on 

puututtava. On luotava sellaiset sisäilma määräykset jotka takaavat 

kaikille puhtaan sisäilman ja homeettoman ympäristön työskennellä, 

opiskella tai asua.
STL   Satu                                              Jaatinen                                          Sisäilmasairaat tulee ottaa vakavasti ja se näkyä myös 

rakennusliikkeiden takuiden pidentämisenä. Lisäisin myos, etta 

rakennusliikkeiden takuita ja rangaistuksia, jos sisäilmaongelmia

rakentamisen jälkeen syntyy, tulee lisätä. 

STL   Anita                                             Saarinen                                          Sisäilmasairaus täytyy itsessään saada tautiluokitusten joukkoon ja sen 

vaikutus työkykyyn tulee saada paremmin tunnetuksi, jotta esim. 

työkyvyttömyys otettaisi vaikkapa eläkehaussa huomioon. Olen itse 

sisäilmasairas, saanut diagnoosin numerolla R68.81, ja yksi 

vaaliteemoistani on sisäilmasairaiden ja sisäilmaongelmien 

huomioiminen - eikä pelkästään vaaliteema, vaan teen koko ajan työtä 

sisäilmaongelmien minimoimiseksi.
VAS   Tuomas                                            Nieminen                                          Sisäilmaongelmat ovat todellisia, ja aiheuttavat monille vakavia 

terveyshaittoja. Ongelmiin tulee tarttua määrätietoisesti ja nopeasti.



VIHR  Harri                                             Heinonen                                          Omiin teemoihinikin sopii moni sisäilman laatuun liittyvä yksityiskohta. 

Tärkeimpänä ehkä puurakentaminen ja siihen liittyvät ilman laatua 

parantavat tekniikat varsinkin julkisissa rakennuksissa. Myös moni 

muu vihreä teknologia vaikuttaa ilmaa puhdistavasti, kuten 

yksityisautoilun vähentäminen ja uudet käyttövoimaratkaisut. Sisäilma 

on todellinen ongelma jonkasyihin pitää vaikuttaa, mutta myös löytää 

keinoja jo syntyneiden seurausten lieventämiseen.

VIHR  Tiina                                             Edelman                                           On käsittämätöntä, että lastemme ja työntekijöidemme terveyteen 

vaikuttavat isossa määrin poliittiset päätökset. On kuitenkin jokaisen 

perusoikeus saada opiskella ja työskennellä turvallisessa ja 

terveellisessä tilassa. Poliittisin päätöksin luistelemme vastuistamme - 

toisissa kunnissa enemmän toisissa vähemmän. On fakta, että Suomen 

korjausvelka on kestämätön. Meidän tulee katsoa sisäilmaongelmaa 

laajana kokonaisuutena, ei ohimenevänä "muoti-ilmiönä". Hahmotan 

kokonaisuuksia ja sisäilmaongelmien laajuus ja kirjo sekä 

kerrannaisvaikutukset ovat pelottavan suuri paletti. Tiedän, ettei 

budjettiriihen rahat riitä tämän ongelman ratkaisemiseen, siksi 

tarvitsemme laaja-alaista asennemuutosta ja arvojen tarkastusta. 

Kunnanvaltuutettuna ja äitinä olen joutunut kohtaamaan isot 

tuulimyllyt taistelussa terveiden tilojen puolesta. Meidän tulee miettiä 

kumpi on lopulta tärkeämpää; se, että sinulla on lapsesi rinnallasi 

terveenä ja hyvinvoivana vai raha? Minä valitsin lapsen. Ja minä jatkan 

taistelua.

VIHR  Mirka                                             Soinikoski                                        Terve ihminen terveissä tiloissa : Kansallinen sisäilma ja terveys -

ohjelma 2018 - 2028 http://www.julkari.fi/handle/10024/137064



Kaakkois-Suomen vaalipiiri (11 kommenttia)
IP    Martti                                            Nykänen                                           Homeeton ja oireeton asuminen on jokaisen suomalaisen perusoikeus 

johon on tartuttava heti, sillä säästäminen tässä asiassa aiheuttaa 

paljon suuremmat kustannukset kuin asioitten välitön korjaaminen.

KP    Vesa                                              Levonen                                           Aattelepa ite, jos olisit sisäilmasairas.
NYT   Ari                                               Toropainen                                        Kokemusta sisäilmaongelmien aiheuttamien sairauksien hoidosta 

löytyty
PS    Mervi                                             Eskelinen                                         Palaute sisäilmatyöstäni: Suosittelen Mervi Eskelistä eduskuntaan, 

koska Mervi huolehtii kaikenikäisten hoidettavien eduista sydämellä. 

Ihmisistä ja eläimistä. Maaseudun ja kylien tarpeita unohtamatta. 

Eniten itselleni kolahtava asia on, minkä Mervi on opettajana 

käytännössä pitänyt tärkeänä opettaa myös tuleville lähihoitajille, on 

sisäilmasta sairastuneiden lasten ja aikuisten asianmukaisen hoidon ja 

tutkimisen tärkeys. Potilaiden kuuntelu, kunnioittaminen ja hyvä hoito 

ovat Merville ykkösasioita. Luotan käytännössä asiat näyttäneeseen 

ehdokkaaseen, ei jää asiat tyhjiksi lupauksiksi, vaan uskon Mervin 

tekevän töitä ja hyvää yhteistyötä eduskunnassa muiden toimijoiden 

kanssa.
SDP   Risto                                             Kuisma                                            Asiat kuntoon
SDP   Jouni                                             Backman                                           Pyrin itse päätöksentekijäksi, joten en lähetä itselleni terveisiä. 

Vähemmän puhetta. Enemmän tekoja.
SIN   Tommi                                             Ukkonen                                           Hyvän asian puolesta on hyvä taistella. Kiitos kutsusta auttaa 

sisäilmasairaita
SIN   Satu                                              Ylönen                                            Tätä asiaa vien myös itse määrätietoisesti eteenpäin.



STL   Meri-Piia                                         Sormunen                                          Sisäilmasta sairastuneita on minulla lähipiirissä. Tiedän miten heissä 

on sellaisia jotka ovat joutuneet vuosia kestävään lääkäri- ja 

kuntoutuskierteeseen. Eräs vanhempi naisihminen vei asian oikeuteen 

asti mutta hävisi taistelun, remontin yhteydessä tehdystä virheestä oli 

kulunut liian kauan aikaa että remontin tekijä olisi joutunut 

vastuuseen tekemästään virheestä. Asukas menettänyt kuitenkin 

terveytensä loppuiäksi. Toinen läheiseni asuu kunnan asunnossa, jossa 

home todella jo haisee koko ihmisen vaatteissa. Kunta ei asiasta välitä. 

Pienessä kylässä ei vuokra-asuntoja tarjolla, ja iäkäs pariskunta ei 

halua kotikylältään pois muuttaa, niin tyytyvät kohtaloonsa. Kunta ei 

rakennusta suostu korjaamaan.

VAS   Mika                                              Byman                                             Asia on hyvin vakava ja omassa työssäni olen sisäilmaongelmiin 

valitettavasti törmännyt liian usein.
VAS   Arja                                              Tauria-Huttunen                                   Tänäänkin joku sairastuu koulussa Suomessa epäpuhtaan sisäilman 

takia. Näin ei voi jatkua, kunnille on annettava apua 

sisäilmaongelmien pikaiseen ratkaisemiseen.



Keski-Suomen vaalipiiri ( 7 kommenttia)
KOK   Aki                                               Virtaniemi                                        Nykyaikainen puurakentaminen esim.CLT:stä on ratkaisu tähän 

ongelmaan uusien rakennusten suhteen. Samalla se on arjen ratkaisu 

estämään ilmastonmuutosta. CLT:n hiilijalanjälki on negatiivinen ja se 

on hyvä asia!!
NYT   Mika                                              Nousiainen                                        Minulla on tästä omakohtaisia kokemuksia, kun sisäilmaongelmat 

olivat viedä terveyden. Se vei hyvän työpaikan ja taistelu omista 

eduista vei 4 - vuotta oikeudessa isoa konsernia vastaan. Oikeus voitti, 

mutta sairaana ja ison konsernin rahavirtoja vastaan pienen" ihmisen 

taistelu omista eduistaan on todella rankkaa ja tähän pitäisi myös 

saada muutos.
PIR   Marko                                             Parkkinen                                         Tämä pitää saada kuntoon kaikkialla.
PIR   Esa-Jussi                                         Salminen                                          Tärkeää on myös, että ei rakenneta uusia sairaita taloja enää. 

Asumiskelvottomien talojen rakentajat ja rakennuttajat pitää saada 

vastuuseen.
PS    Marke                                             Tuominen                                          Lähtökohtana on,ettei kenenkään tule joutua 

asumaa,työskentelemään tai oleskelemaan kosteus-ja 

homevaurioisissa rakennuksissa. Ongelma on 

kansanterveydellinen,sillä lähes miljoona suomalaista altistuuu joka 

päivä sisätilaongelmille.Sisätilaongelmista sairastuneet eivät saa 

tasapuolista kohtelua ja hoitoa.Erityisen paljon ongelmia on julkisissa 

rakennuksissa kuten kuntien sosiaali-ja terveysalan työpaikoilla ja 

valtiolla. On puututtava rakentamisen laatuun,kiinteistöjen hoitoo 

sekä oikea-aikaiseen korjaustoimenpiteisiin.



SDP   Sari                                              Rimmi                                             Olen itse koululaisena 1980-luvulla vakavasti kärsinyt kouluni 

sisäilmaongelmasta, ja sen vuoksi joutunut vaihtamaan oppilaitosta 

kesken lukuvuoden. Vaihtamisen ansiosta säilytin terveyteni. Vasta 

vuosikymmeniä myöhemmin kyseinen Jyväskylän Huhtasuon koulu 

todettiin olosuhteiltaan kelvottomaksi, ja purettiin pois uuden alta.
VAS   Irma                                              Hirsjärvi                                         Mikään muu ei näköjään auta, kuin sanktioiden tekeminen heikosta 

rakentamisesta ja ylläpidosta. Ihmiset ovat joutuneet yksin 

taistelemaan sisäilmaongelmien kanssa, eikä vastuita tunnu löytyvän!



Lapin vaalipiiri (7 kommenttia)
KD    Pirkka                                            Aalto                                             Etenkin julkisten rakennusten kuntoon pitää kiinnittää huomattavasti 

nykyistä enemmän huomiota, jotta niissä opiskelevat, työtä tekevät tai 

vapaa-aikaansa viettävät eivät altistuisi sisäilmasairauksille! Aivan liian 

monissa työpaikoissa, kouluissa ja päiväkodeissa kärsitään huonosta 

sisäilmasta. Lukuisat altistuneet kokevat väsymystä, päänsärkyä, 

pahoinvointia ja kuumeilua. Lisäksi valitettavan monet sairastuvat 

infektiokierteeseen ja jopa astmaan. Oireilu pitää ottaa vakavasti heti! 

Työpaikoille ja kouluihin on perustettava sisäilmaryhmiä, jotka 

puuttuvat havaittuihin ongelmiin varhaisessa vaiheessa. Kuntien ja 

valtion on investoitava terveisiin tiloihin. Rakentajien on sitouduttava 

pidemmäksi aikaa seuraamaan rakennusten terveyttä. Rakentamisen 

laatu on nostettava kunniaan. Etenkin sisäilmaongelmista kärsivät 

koulut ja päiväkodit pitää korjata mahdollisimman nopeassa 

aikataulussa. Työpaikoille tulee tarjota väistötiloja välittömästi 

sisäilmaongelmien ilmetessä - mikäli ongelmaa ei pystytä heti 

korjaamaan.

KOK   Sara                                              Tuisku                                            Olen sairastunut sisäilmasta opettajan työssäni. Tiedän kokemuksesta 

miten tärkeä asia sisäilma on terveyden kannalta.



KOK   Matti                                             Henttunen                                         Sisäilmaongelmat ovat iso ongelma varsinkin julkisissa rakennuksissa. 

Osaltani aktiivisena kuntapäättäjänä olen puuttunut asiaan: 

https://docs.wixstatic.com/ugd/0262eb_59791fad21c14724aa05f35ef

817ca8c.pdf Terveisin Matti Henttunen Eduskuntavaaliehdokas, tekijä. 

www.mattihenttunen.fi

KOK   Ville-Joonas                                      Engman                                            Tärkeä asia, jota olen pitänyt esillä vuosikausia!
NYT   Heli                                              Trög                                              Ottakaa tämä kasvava ongelma vakavasti.
PS    Marko                                             Heikkuri                                          Kaikilla on oikeus pysyä terveenä
VAS   Sari                                              Moisanen                                          Jokaisella tulee olla yhdenvertainen oikeus osallisuuteen, 

koulutukseen, työhön ja toimeentuloon.



Oulun vaalipiiri (20 kommenttia)
FP    Taru                                              Hallikainen                                       Sisäilmasta johtuvat oireet on otettava vakavavasti. Sairastunutta ei 

tule syyllistää eikä hänen oireitaan vähätellä. Hoito on saatava ajan 

tasalle ja lääkäreiden on parannettava osaamistaan 

sisäilmasairauksien tunnistamiseksi.
KD    Hilkka                                            Nivukoski                                         Fokus meihin sairastuneista. Vakuutusyhtiöiden lääkäreiden 

valehteluoikeus on peruttava.
KD    Ulla                                              Lehtikangas                                       Sisäilmasta johtuvien oireiden hoito on saatava ajan tasalle ja 

lääkäreiden on parannettava osaamistaan sisäilmasairauksien 

tunnistamiseksi. Työntekijöille on osoitettava puhtaat työskentelytilat 

tai etätyömahdollisuus, mikäli työntekijä ei pysty työskentelemään 

työpisteellään oireiden pahenemisen takia. Lääkärin, työnantajan ja 

työntekijän yhteistyö on oltava saumatonta.

KD    Sointu                                            Harju                                             Terve Sisäilma ja Puhdas Ympäristö. Tarvitsemme toimia, joilla terve 

sisäilma ja elinympäristömme turvataan.



KESK  Hanna-Leena                                       Mattila                                           Kahden homekoulun opettajan tiedän, miten vaikeaa on ensinnäkin 

saada kuntapäättäjät uskomaan, ettei huonosta sisäilmasta johtuva 

eriasteinen oireilu ole kuvittelua. Nyt onneksi asioihin suhtaudutaan 

vakavasti, sillä on ymmärretty, että henkilöstön sekä lasten ja nuorten 

altistaminen huonolle sisäilmalle jättää kauaskantoiset ja jopa 

peruuttamattomat vauriot elimistöön, joka saattaa johtaa 

arvaamattomiin seurauksiin. Olen valmis osallistumaan työhön, jossa 

ongelma tunnustetaan kansalliseksi ja taakka myös jaetaan yhdessä. Ei 

ole oikein, että pikku kunnat joutuvat kohtuuttomaan taloudelliseen 

tilanteeseen ja vastaamaan yksin uudisrakentamisen kustannuksista. 

Kyseessä on kuitenkin yhteiset lapsemme ja arvokkaat työntekijämme, 

joiden terveys ja työkyky on koko Suomen asia.

NYT   Jaakko                                            Ukkola                                            Ilmanvaihto ja paine-erot oikeasti kuntoon teknisesti se on onnistunut 

vuosia. Homma on tahdosta kiinni
PS    Tapio                                             Lämsä                                             Ehdottoman tärkeä asia - sadat tuhannet ihmiset kärsii tästä.
PS    Mika                                              Antikka                                           Myös me ollaan tasavertaisia vaikka ei tämä kaikkia vaivaa
PS    Arja                                              Suuronen                                          Sisäilmasta sairastaminen on kansanterveydellinen ongelma. 

Sisäilmasta sairastuu vakavasti vuosittain tuhansia. Asiaan on 

suhtauduttava vakavasti. Tarvitaan osaamista, tietoa ja verkostoja 

esim. oma poliklinikka. Työvoimapalveluissa tulisi ymmärtää 

sisäilmasairaudet ja rajoitukset työhön. On saatava selkeä 

tautiluokitus, jotta sairastuneiden taloudellinen asema paranee ja 

saadaan tukiverkosto.
PS    Saija                                             Hyvönen                                           Tilanne sekä ennaltaehkäisyn että sairastuneiden tuen suhteen on 

sietämätön viranomaisten ja TTL:n toiminnasta johtuen.



SDP   Tytti                                             Tuppurainen                                       Puhdas ja terve sisäilma on jokaisen oikeus. Terveydenhuollon 

palveluissa on huomioitava tasapuolisesti kaikki apua tarvitsevat.
SDP   Raimo                                             Piirainen                                         Sisäilma kuntoon, se säästää kustannuksia terveyden -ja sairaanhoidon 

puolelta.
SIN   Marja                                             Nousiainen                                        Suomessa on maailman puhtain ulkoilma. Siitä tulee epäterveellistä 

sisäilmaa huonon rakentamisen, ylläpidon, rakennusten korjausvelan 

tai vääränlaisen käytön seurauksena. Sisätiloista pitää saada 

terveellisiä.
SKP   Jyrki                                             Hyvölä                                            Silmäpohjan rappeuman kosteaa muotoa sairastavana tiedän, että 

silmäsairas voi jäädä asiansa kanssa aika yksin.
STL   Aaro                                              Mikkonen                                          Siirrymme Biotalouteen -Muovihiukkaset pois ilmasta Ulkoillaan ja 

uudistetaan puurakentamistaVAS   Anne                                              Huotari                                           Olen vapaaehtoistyönä auttanut sisäilmasta sairastuneita.



VAS   Katja                                             Hänninen                                          Sisäilmaongelmista kärsii joka päivä aivan liian moni suomalainen ja 

usein tilanne johtaa sekä taloudellisesti, terveydellisesti että 

inhimillisesti kohtuuttomiin seurauksiin. Olen tavannut 

sisäilmapakolaisia ja perheitä, jotka ovat terveytensä lisäksi menettää 

myös kotinsa. Tarvitsemme Suomessa lainsäädännöllisiä toimia 

altistuneiden ja sairastuneiden auttamiseksi sekä tietysti resursseja 

ongelmien ennalta ehkäisemiseksi. Meidän pitää voida luottaa siihen, 

että me ja lapsemme saamme elää ja kasvaa turvallisissa ja terveissä 

päiväkodeissa, kouluissa ja kodeissa. Olemme Vasemmistoliitossa 

esittäneet joka vuosi talousarvioon lisää resursseja sisäilmaongelmien 

korjaamiseksi, mutta nykyinen hallitus ei valitettavasti ole tukenut 

esitystämme. Toivon, että seuraava eduskunta tarttuu lupausten 

sijaan tekoihin sisäilmaongelmista kärsivien ihmisten auttamiseksi ja 

terveiden tilojen puolesta.

VIHR  Anne                                              Sormunen                                          Sisäilma vaikuttaa väestömme terveyteen ja on merkittävä terveyteen 

vaikuttava tekijä. Ihmiset eivät itse aina voi vaikuttaa siihen, millaisissa 

rakennuksissa asuvat, työskentelevät tai opiskelevat. Siksi asiaa on 

edistettävä myös yhdessä.
VIHR  Timo                                              Ahvenainen                                        Sisäilmaongelmien vähättely on lyhytnäköistä politiiikkaa, jonka 

kustannukset maksetaan tulevaisuudessa moninkertaisina. Puututaan 

ongelmiin ajoissa ja ennaltaehkäistään tilanteen paheneminen, niin 

sekä inhimilliset että taloudelliset kustannukset jäävät pienemmiksi.

VIHR  Mika                                              Flöjt                                             Tärkeällä asialla



Pirkanmaan vaalipiiri (27 kommentia)
FP    Annika                                            Pajuluoma                                         Jokaisella tulee olla oikeus tarvitsemiinsa terveyspalveluihin, riittävään 

toimeentuloon ja koulutukseen.
IP    Hemmo                                             Silvola                                           Jotkin Eu-direktiivit eivät rakennusmääräyksinä sovellu Suomen 

ilmastolle ja teen kaikkeni jotta Suomi saa rakentaa Suomen ilmaston 

mukaisesti sisäilmaterveitä rakennuksia.
IP    Esa                                               Suvivirta                                         Nyt tarvitaan hyviä tekoja.
IP    Eija                                              Annala                                            Sisäilmaongelmiin pitää suhtautua vakavasti. Ei mitään kosmeettisia 

korjauksia eikä saumojen blokkauksia sisäilmaongelmaisissa 

rakennuksissa. Jos ymmärrettäisiin kuinka paljon sairastuminen 

maksaa ihmiselle otselleen ja yhteiskunnalle, niin ehkä se sais 

päättäjät suhtautumaan asiaan riittävällä vakavuudella.

KD    Riitta                                            Kuismanen                                         Kaikilla oikeus terveelliseen sisäilmaan sekä sisäilmasairaiden 

sosiaaliturva kuntoon.
KD    Tarvo "Rokkipappi"                                Laakso                                            Lähipiirissäni on ihmisiä, joille sisäilmaongelmat ovat jokapäiväiseen 

elämään rajoittavasti vaikuttavia. Ongelma on todellinen.

KD    Piia                                              Nurmela                                           Olen aktiivisesti omassa kunnassani Lempäälässä kunnanvaltuutettuna 

toiminut terveen sisäilman puolesta. Näin aioin tehdä myös 

eduskunnassa.
KD    Sari                                              Tanus                                             Sisäilmaongelmiin on puututtava välittömästi. Potilaat on otettava 

vakavasti. Tutkimukset, hoito ja riittävä taloudellinen, sosiaalinen tuki 

on saatava järjestymään!!



KD    Sirpa                                             Pursiainen                                        Sisäilmaongelmille itse yliherkistyneenä näen tämän asian erittäin 

tärkeäksi!
KD    Kaisu                                             Paloheimo                                         Terve sisäilma on jokaisen oikeus!
KD    Riitta                                            Haapala                                           Yhteiskuntaa luulisi kiinnostavan, kun ihminen sairastuu työperäisesti 

ilman omaa syytään ja tiedetään, että sairastuminen olisi voitu estää. 

Jos jalka katkeaa, se voidaan parantaa, mutta sisäilmasta sairastunutta 

ei saa ennalleen. Joskus tuntuu, että työturvallisuusrikosta tutkitaan 

kunnolla vasta, kun joku on kuollut.
KESK  Pilvi                                             Kärkelä                                           Itse kärsin sisäilmaongelmien aiheuttamista haitoista ja on tärkeää 

että meillä on puhtaat tilat, joissa eri ikäiset käyttäjät toimivat.
KOK   Jari                                              Kinnunen                                          Senaatti kiinteistöt vastuuseen aiheuttamistaan sairauksista! Rikoslaki 

ja MRL koskee myös Senaatti OY:n johtoa.
KOK   Pirjo                                             Ala-Kaarre                                        Sisäilmasairastuneita omassa perheessä. Asia on otettava vakavasti. 

Jokainen ansaitsee puhtaan sisäilman!
KP    Matti                                             Ylitalo                                           Moikka. Me asuimme kolme vuotta hometalossa tietämättämme. 

Sairastuimme kaikki, mitä ihmeellisimpiin vaivoihin. Lapset lisäksi 

homekoulussa. Tuntuu, että kukaan ei ota tosissaan. Itsekin pidin 

homejuttuja enemmän, tai vähemmän huuhaana, mutta kun se omalle 

kohdalle sattui, tiesin on se kuolemanvakava asia.
NYT   Risto                                             Salonen                                           Nykyistä tilannetta on ryhdyttävä korjaamaan tehokkaasti 

seuraamisen sijaan.



PS    Auri                                              Siika-aho                                         Meidän täytyy ottaa sisäilmaongelmat vakavasti huomioon ja turvata 

kansamme tulevaisuus tässäkin asiassa. Jo altistuneille ja sairastuneille 

täytyy löytää vaihtoehtoiset ratkaisut opiskelulle ja työn tekemiselle. 

Liian moni rakennus on sisäilmaongelmainen, jonka seurauksena liian 

monen kansalaisen elämä rajoittuu jo tapahtuneen altistumisen takia.

PS    Sakari                                            Puisto                                            Sisäilmasairaiden asiat ja kohtelu pitää saada kuntoon välittömästi. 

Nykyiset toimintatavat ja välinpitämättömyys rikkoo sairastuneiden 

perusoikeuksia ja vaarantaa tarpeettomasti myös lapsien terveyttä. 

Kyse on yhä laajenevasta ja pahenevasta ongelmasta ja myös 

oikeusvaltion toimivuudesta.
PS    Veijo                                             Niemi                                             Tärkeä ja kannatettava asia
SDP   Jari                                              Roslöf                                            Huolen aiheena ovat Homekoulut, lastentarhat ja laitostilat. 

Riskiryhmään kuuluu yli 40% kouluista, 20% asunnoista ja 5% 

toimistoista. Olen ollut pitkään huolestunut, koska vaikutukset 

kansanterveyden ja kansantalouden kannalta ovat todella merkittäviä.

SDP   Joni                                              Kumlander                                         Sisäilmaongelmat ovat myös huonon päätöksentekoon seurausta.
SIN   Jarmo                                             Kontkanen                                         Asia tulisi ratkaista avoimella tavalla ja miettiä miten Suomi on 

saattanut itsensä sisäilmaongelmaiseksi. Tiedosta ei varmaan ole 

kiinni, vaan jonkinlaisesta arvovallasta. ONKO SUOMI MAAILMAN 

YKKÖNEN sisäilmaongelmissa, vai onko maailmalla paljonkin vastaavia 

valtioita.



SIN   Olli                                              Polo                                              Olen pitkään hoitanut lääkärinä sisäilmasta sairastuneita, kunnes 

Valvira esti minua jatkamasta työtäni. Altistumisen välttämisen ohella 

tehokkaita näyttöönperustuvia hoitoja ei tunneta. Tämän ei pitäisi 

tarkoittaa sitä, että potilaan oireita ei saisi lievittää yksilöllisesti 

testattujen ja turvallisiksi todettujen hoitojen avulla.
SIN   Seppo                                             Kapanen                                           Sähköinsinöörinä joka on erikoistunut puurakentamisen tiedän, että 

moni rakennus on sisäilmaongelmainen, jonka seurauksena monen 

kansalaisen elämä kärsii. Sisäilmaongelmat otettava vakavasti 

huomioon ja turvata kansamme tulevaisuus myös tässäki asiassa

STL   Mikko                                             Vapa                                              Mikä ettei.
VAS   Katja                                             Kotalampi                                         Sisäilmaongelmiin tulee puuttua rakentamisvaiheessa, rakennusten 

korjauksissa ja huomioimalla sisäilmaongelmista kärsivät ihmiset.
VIHR  Matti                                             Helimo                                            Ennaltaehkäisy on yhtä tärkeää ja siihen tulee panostaa myös yhtä 

lailla.



Satakunnan vaalipiiri (9 kommenttia)
FP    Aino                                              Unonius                                           Sisäilmalle herkistyneet henkilöt on otettava vakavasti, ongelmia ei 

saa vähätellä. Erityisen surullinen olen lapsena sisäilmalle 

herkistyneiden puolesta! Koko elämä edessä rajoittavan vamman 

kanssa. Investoidaan ja toteutetaan välttämättömät väistötilaan 

muutot, remontit ja uudet rakennukset heti kun ongelmat havaitaan. 

Jokainen uusi herkistynyt henkilöä on liikaa.
KD    Emilia                                            Laihonen                                          Olen luokanopettajana nähnyt läheltä, mitä on, kun työssä käyminen 

ei onnistu sisäilmasairausden vuoksi, ja miten hankalaa on saada 

lääkärit ja kuntapäättäjät ymmärtämään asia. Tahdon olla 

vaikuttamassa tähän!
KD    Varpu                                             Kivelä                                            Suomessa pitäisi siirtyä julkisten tilojen suhteen hajustevapaisiin 

tiloihin, jotta sisäilmasairastuneet voisivat paremmin toimia 

yhteiskuntamme tasavertaisina jäseninä.
PS    Marko                                             Nieminen                                          Rakenteet ja rakennukset kuntoon. Näin säästämme 

terveydenhuollosta ja parannamme ihmisten hyvinvointia ja terveyttä.

PS    Ilpo                                              Forsman                                           Suomen poliitiikkojen ja virkamiesten ensisijainen tehtävä on 

huolehtia suomalaisten hyvinvoinnista, kaikilla osa-alueilla. Tähän 

skitsofreeniseen tilanteeseen, jossa markkinavoimat ohjaavat 

päätöksentekoa on saatava muutos.
VAS   Petri                                             Salminen                                          Kohti parempaa huomista, myös tässä asiassa. Rakentamiseen tulee 

kiinnittää entistä enemmän huomiota eritoten mistä materiaaleista 

rakennukset tehdään sekä mihin vuodenaikaan mitäkin 

rakennusvaihetta toteutetaan.



VAS   Milka                                             Tommila                                           Sisäilmaongelmat on otettava vakavasti ja meidän on varmistettava 

puhtaat ja terveet tilat kaikille.
VIHR  Susanne                                           Ekroth                                            Sisäilma voi olla myrkkyä. Kouluvierailijana olen aistinut monenlaisia 

sisäilmastoja. Osa vei äänen jo vajaassa oppitunnissa. Yhdestä 

pätkätyöstä jouduin luopumaan, koska tuplavuoron jälkeen silmät 

turposivat umpeen. Myös vakituisessa työsuhteessa olleet työtoverit 

oireilivat. Ihmiset ovat erilaisia, siksi kaikkien sisäilmaoireet pitää ottaa 

tosissaan. Kyseessää on vakava yhteiskunnallinen ongelma, jonka 

ratkaisemiseen ja ennaltaehkäisyyn tarvitaan myös uutta, 

puolueetonta tutkimusta.
VIHR  Minna                                             Haavisto                                          Tärkeintä on sairastumisten ennaltaehkäisy. Se on inhimillisintä, mutta 

myös yhteiskunnalle edullisinta. Avaintekijä on sisäilman saasteiden ja 

ihmisten sairastumisen välisen yhteyden myöntäminen ja sen 

todentamiseksi kehitettyjen menetelmien hyväksyminen. Tärkein 

motiivini lähteä eduskuntavaaliehdokkaaksi on nimenomaan se, että 

sisäilmaongelmien aiheuttamien sairastumisten ennaltaehkäisy vaatii 

voimakasta puolustamista. Sisäilmasta sairastuneiden ihmisarvoinen 

kohtelu ei ole hyvinvointivaltiossamme tällä hetkellä itsestään selvää 

vaan vaatii monia muutoksia toteutuakseen. Näiden muutosten 

ajamiseen sitoudun täysin.



Savo-Karjalan vaalipiiri (9 kommenttia)
IP    Juhani                                            Tanski                                            Teiden, lastentarhojen ,koulujen,, virastojen kunnosstapito säästää 

kustannuksia. Sairauksein ennakkoehkaäisy säästää inhimillisesti ja 

toloudellisesti.
KOK   Pekka                                             Niiranen                                          Kaikki ihmiset ovat lähtökohtaisesti yhdenvertaisia - myös sisäilmaan 

sairastuneet.
PS    Outi                                              Mara                                              Kenenkään ei pidä sairastua sisäilmaltaan sairaissa julkisissa 

rakennuksissa. Asian vähättely tulee lopettaa ja sisäilmasairaita tulee 

kohdella oikeudenmukaisesti.
SIN   Teija                                             Savolainen-Lipponen                               Kaikilla on oikeus asua, opiskella ja työskennellä turvallisessa 

ympäristössä. Huonon sisäilman vuoksi sairastuneiden tai 

altistuneiden ihmisten kohteluun on kiinnitettävä huomiota. Julkisten 

tilojen rakentamisessa ja korjaamisessa pelkkä raha ei saa olla 

sanelemassa ja lisäämässä riskiä ongelmien syntymiselle. 

RAKENTAMISEN LAATUUN ON PANOSTETTAVA!
SKP   Martti                                            Vaskonen                                          Hävittäjämiljardit hyötykäyttöön, terveelliset työ- ja 

opiskeluympäristöt perusoikeudeksi.
STL   Tuija                                             Järvinen                                          Sisäilma-asioihin liittyen tarvittavia lakipäätöksiä. Kenenkään ei pitäisi 

sairastua sisäilman takia missään olosuhteissa.
VAS   Kaisa                                             Korhonen                                          Sisäilmasairaus on elämää vakavasti rajoittava tekijä ja on yhteinen 

vastuu vähentää näitä rajoitteita sairastuneiden osalta. 

Rakennuskannan uusiminen terveelliseksi on iso urakka, mutta se on 

tehtävä pian ennen kuin yhä uudet ikäluokat sairastuvat.
VIHR  Sari                                              Koskinen                                          Epäterve sisäilma voi sairastuttaa loppuelämäksi.



VIHR  Kimmo                                             Perkkiö                                           Sisäilmaongelmiin pitää puuttua joka rintamalla alkaen jo 

rakennusvaiheesta suojaamalla rakennusmateriaalit asiallisesti, 

käytössä pitämällä rakennukset kunnossa jatkuvalla ja oikein 

mitoitetulla ilmastoinnilla ja ongelmien ilmaantuessa niiden pikaisella 

korjaamisella. Korjaamisesksi ei lasketa esimerkiksi sitä että 

koululaiset siirretään pilaantuneesta tilasta toiseen ja että tilalle 

tuodaan päiväkotilapset. Korjaukset pitää toteuttaa asiantuntijoiden ja 

viimeisimmän tiedon mukaan. Vaikka korjaus, tai jossain vaiheessa 

vanhan purku on kallista, se on halpaa lystiä verrattuna siihen että 

pilataan ihmisten terveys. Se on yhteiskunnallisesten vaikusten lisäksi 

ihmiselle henkilökohtainen tragedia joka vaikuttaa koko perheeseen. 

Hyvällä johtamisella kenenkään ei tarvitsisi tästä kärsiä.



Uudenmaan vaalipiiri (67 kommenttia)
FP    Eeli                                              Kytömäki                                          Sisäilmasairastuneita kohdellaan välinpitämättömästi, ja tähän pitää 

tulla muutos!
IP    Mira                                              Zarrouk                                           Itse sairastuin työpaikan homeiden ja naapurien tupakoinnin takia niin 

että verta tulee nykyisin keuhkosta. Jokainen meistä tarvitsee puhtaan 

sisäilman tilat kotona, työssä sekä koulussa! Sisäilmasn liittyvissä 

kustannuksissa ei saa säästää.
IP    Jani                                              Malmberg                                          Lopetetaan ihmisten sairastuttaminen työpaikoilla ja aletaan yhdessä 

hoitamaan terveellisempää ympäristöä meille kaikille.
IP    Julia Kuu                                         Järvinen                                          Sisäilmasairaudesta tulee tehdä virallinen diagnoosi, joka hyväksytään 

myös Kelassa ja yleisesti yhteiskuntajärjestelmässämme. Nykyisin 

sisäilmasairaat jäävät liian usein vaille riittävää hoitoa, toimeentuloa, 

puhdasta asuntoa, opetusta jne. Juuri näin: "Kiteytetysti 

Sisäilmalupaus sisältää sisäilmasairaillekin yhdenvertaiset: 

*terveyspalvelut *sosiaalipalvelut *toimeentulon *koulutus- ja 

työskentelymahdollisuudet"

KD    Lassi                                             Hyttinen                                          Jos tulen valituksi, minua ensisijaisesti kiinnostaa sisäilmasairauden 

syiden vähentäminen eli esim lisää julkista hirsirakentaminen (hyvä 

sisäilma). Suomalainen rakentamisen laatua tulee nostaa tältä osin. 

Toki sairastuneiden hoitaminen on myös tärkeää.
KD    Peter                                             Hagman                                            Kaikkia pitää kohdella yhdenvertaisesti ja kunnioittavasti 

sairaudestaan riippumatta.Asia on erittäin tärkeä!



KD    Pentti J.                                         Rönkkö                                            Olen tehnyt Keravalla viime vuonna valtuustoaloitteen 

sisäilmakyseltstä kouluissa. Aloite johti siihen, että kyselytutkimus 

tehdään.
KD    Tiina                                             Tuomela                                           Päivätyössäni kohtaan sisäilmasairaita lapsia ja heidän perheitään. 

Luennoin myös aiheesta aktiivisesti. Asia siis todella lähellä sydäntäni

KD    Hannamari                                         Auvinen                                           Sisäilmasairaiden epäoikeudenmukainen asema tulee ottaa huomioon 

terveys- ja sosiaalipalveluissa sekä rakentamalla terveitä 

asuinrakennuksia, kouluja ja päiväkoteja.
KD    Matti                                             Karppa                                            Sisäilmasairaita on paljon, eivätkä huonossa kunnossa olevat koulut ja 

päiväkodit ja muut julkiset rakennukset auta tilannetta. 

Hyvinvointivaltion pitää pitää myös sisäilmasta oireilevat mukana 

yhteiskunnassa, mahdollisimman toimintakykyisinä, toimeentulevina. 

Tunnistan esille tuotujen ongelmien olemassaolon.

KD    Antero                                            Laukkanen                                         Sisäilmasairaudelle on saatava tautiluokitus vaalikaudella 2019-2023

KD    Harri                                             Bollström                                         Terveyteen kannattaa aina panostaa ja antaa kaikille samanlainen 

mahdollisuus olla mukana rakentamassa parempaa Suomea. 

Ottamalla kaikki mukaan vältämme syrjäytymistä ja muuta pahoin 

vointia.
KD    Loviisa                                           Kaartokallio                                      Tämä on todella tärkeä lupaus. Sisäilmaongelmat ja sisäilmasta 

sairastuneet tulee ottaa vakavasti lainsäädännön näkökulmasta. 

Meidän on saatava kuntoon sisäilmasairaiden sosiaaliturva, palvelut ja 

kohtelu. Olen opettajana itsekin sisäilmasairastunut, mutta pääsin aika 

nopeasti väistötiloihin.



KESK  Sara                                              Saramäki                                          Sisäilmaongelmiin julkisissa rakennuksissa pitää puuttua 

ennaltaehkäisevästi ja sairastuneille on tarjottava neuvontaa ja 

parasta mahdollista hoitoa. Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmien 

korjaukset ja lasten oikeus terveisiin, turvallisiin tiloihin ovat meille 

Espoon Keskustan valtuustoryhmässä olleet ykkösprioriteettina tällä 

valtuustokaudella. Hyvät käytännöt rakentamisessa, korjaamisessa ja 

ylläpidossa pitää levittää ja ottaa käyttöön valtakunnallisesti.

KESK  Petri                                             Kolmonen                                          Sisäilmaongelmista sekä terveyteen kohdistuvista riskeistä ei tule 

kenenkään kärsiä iästä riippumatta. Rakennustekniikan ja ylläpidon 

tuntemukseen sekä vastuuhenkilöhin tulee panostaa. Asia ei voi olla 

rahasta kiinni. Väistötilat kiinteät tai siirrettävät on löydyttävä ja 

kunnat haastettava sisäilma talkoisiin!
KESK  Tuomas                                            Kauppinen                                         Sisäilmasairaudet ovat kansallinen ongelma. Vaikka aihe on noussut 

yleiseen keskusteluun enemmän kuin useasti, vähätellään silti 

edelleen monesti sairastuneiden tilannetta. Erityisesti rakennusten 

ylläpitoa ei voida laiminlyödä säästösyynä ja aiheuttaa näin 

sisäilmaongelman. Suomalaiset lapset, nuoret, aikuiset ja vanhukset 

ansaitsevat terveet tilat sekä mahdollisen sairauden ilmettyä myös 

asianmukaisen hoidon.



KOK   Mika                                              Kasonen                                           Jos tulen valituksi kansanedustajaksi, niin lupaan edistää ja tehdä 

parhaani, että sisäilmaoireista kärsiville taataan mahdollisuus 

puhtaaseen sisäilmaan. Itse olen altistunut huonoon sisäilmaan ja 

saanut siitä astman. Voin sanoa, että tämä asia on vakava, eikö sitä 

voida ohittaa olankohauksella. Se vaatii työtä ja tekoja. Vastuunkantoa 

energiasäästökampanjan aikana tehtyjen tiivistysremonttien 

aiheuttamista ongelmista. Tiivistäminen ja ilmanvaihdon pois 

kytkeminen viikonlopuiksi on aiheuttanut ongelmia lukuisille 

julkishallinnon rakennuksille.
KOK   Siri                                              Ahokas                                            Kiitos tästä adressista. Siinä kiteytyy hyvin asian ydin. Sisäilma ja siihen 

liittyvien monimuotoisten ongelmien syvyys, prosessien puute ja 

ratkaisujen tarve oli minulle käänteentekevä syy lähteä toimijaksi 

poliitiikkaan. Tulevan eduskunnan on ryhdyttävä toimiin 

sisäilmalupaukseen sisältyvien seikkojen korjaamiseksi. Siihen 

tarvitaan meidän käytännön asiantuntijoiden osallisuus. 

Suomalaisessa sivistys-, hyvinvointi- ja oikeusvaltiossa 

yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden tulee toteutua aidosti meille 

kaikille. Sisäilmasta sairastuminen aiheuttaa liian monin tavoin 

yhteiskunnan palveluista ja toimista sivuun joutumista. Liian usein 

yksilö joutuu maksamaan kohtuuttoman hinnan 

terveydenmenetyksenä, esteellisyyksinä ja niiden lieveilmiöinä. On 

katsottava myös tulevaisuuteen ja ehkäistävä ennalta uusien 

sairastumisien synty mahdollisimman pikaisesti. Tämä on paitsi 

eettisesti ja inhimillisesti myös yhteiskunnallisesti, 

kansanterveydellisesti ja -taloudellisesti välttämätöntä. Nämä asiat 

ovat ratkaistavissa.



KOK   Nina                                              Uski                                              Koskettaa liian monia ihmisiä. Meillä kaikilla on oikeus käydä koulua, 

päiväkotia tai tehdä töitä puhtaassa ja turvallisessa ympäristössä.

KOK   Diana                                             Ponkkala                                          Sivitysvaltio ei lähtökohtaisesti jätä ketään yksin - ei työelämän eikä 

varhaiskasvatuksen ulkopuolelle. Sisäilmasairaitakaan ei voi siis jättää 

meidän yhteiskunnan ulkopuolelle.
KOK   Jukka T.                                          Salminen                                          Tehdään sisäilma raikkaan ulkoilman veroiseksi !
NYT   Joel                                              Kettula                                           Hyvä asia, mutta ehdokkaiden painostaminen allekirjoituksen 

saamiseksi on hieman kyseenalaista.
NYT   Annele                                            Wiman                                             Ilmastopäätökset tehdään nyt. Kohta se on paljon vaikeampaa tai 

joiltakin osin jopa peruuttamatonta. Lisäksi meidän tulee kantaa 

vastuu lastemme maapallosta.
NYT   Annika                                            Ingraeus                                          Omakohtainen kokemus, olen sisäilmasairas itsekin ja 

terveydenhuollon ammattilaisena asian kanssa tekemississä usein. 

Taatusti valmis puhumaan asiasta ja ääneen!
NYT   Timo                                              Markkula                                          Puhdas ja turvallinen sisäilma on korkeaa elintasoa kuten puhdas 

luontokin. Tästä hyötyvät ihan kaikki - siksi tämä on otettava 

huomioon normaalina käytäntönä päätöksenteossa.
NYT   Jukka                                             Karhu                                             Terve sisäilma on jokamiehen oikeus, muu on jonkun ahneutta tai 

huonoa työtä.
NYT   Heikki                                            Panula                                            www.panuheik.fi
PIR   Riikka                                            Nieminen                                          Ihmistä, potilasta ja asiakasta pitää kuunnella, hän on oman asiansa 

paras asiantuntija



PIR   Jari                                              Robson                                            Meidän on varmistettava sisäilmaesteettömät julkiset palvelut ja 

työympäristöt sisäilmasairaille. Meidän on myös velvoitettava 

sisällyttää sisäilmanlaadun mittarit nykyisiin ja varsinkin 

rakennusvaiheessa oleviin kiinteistöihin ennaltehkäisemiseksi. Näin 

myös voidaan asettaa kiinteistön omistaja vastuuseen, jos havaittuihin 

sisäilmaongelmiin ei puututa. Sisäilmaongelmat ovat laaja 

yhteiskunnallinen haaste, jonka eteen me voidaan tehdä paljonkin!

PIR   Merja                                             Kiiskinen                                         Talojen rakentamisessa on palattava koulutettujen arkkitehtien aikaan 

rakennusinsinöörien sijaan. Rakentaja on vastuussa siitä, että 

rakennus on asumiskelpoinen. Rakentamista säätelevä lainsäädäntö 

on sovitettava tutkimusten tulosten ja Suomen sääolosuhteita 

vastaavaksi. Pelkkä materiaaleissa säästäminen ja energiatehokas 

rakentaminen ei ole mielekäs, jos talot ovat asumiseen kelvottomia.

PS    Henna                                             Kajava                                            

Ihmisten vaivat on aina otettava vakavasti ja lähdettävä siitä, että 

ihminen pystyy itse kuuntelemaan omaa kehoaan parhaiten.  Jokainen 

suomalainen on tärkeä ja jokaisen huolet ovat meille yhteisiä. 

Sisäilmaongelmat ovat olleet valtava ongelma täällä espoolaisissakin 

kouluissa. Rakentamisen laatu ja valvonta on saatava todella kuntoon. 

Tämä on eräs vaaliteemani. Kuntien on vastattava laiminlyönneistään 

huolehtimalla hyvin sisäilmasairastuneista!!
PS    Kai-Ari                                           Lundell                                           Olen ehdottomasti sisäilmalupauksen kannalla. Olen Vantaan 

kaupungin Sisäilma-asioiden neuvottelukunnan jäsen.



PS    Satu                                              Lampi                                             Olen itse kärsinyt sisäilmaongelmista ja ainoa ratkaisu oli vaihtaa 

työpistettä toiseen rakennukseen. Tämä ei kuitenkaan ollut 

itsestäänselvyys. Jouduin taistelemaan terveyteni puolesta yksin, kun 

työnantaja ei tehnyt asialle mitään, vaikka lääkärit olivat todenneet 

ongelman. Kenenkään ei pitäisi joutua yksin taistelemaan oikeudesta 

tehdä töitä terveenä.
PS    Leena                                             Meri                                              Olen tähänkin asti pitänyt puolueen linjan mukaisesti sisäilmasairaiden 

asiaa monella rintamalla yllä ja tehnyt aloitteita heidän aseman 

parantamiseksi.
PS    Jouni                                             Kaskiharju                                        Puhdasta ilmaa niin sisä- kuin ulkotiloissakin!
PS    Arto                                              Luukkanen                                         Sisäilmaongelmat on otettava vakavasti! Terve sisä-ilma - terveen 

ihmiset - parempi tulevaisuus.
PS    Matti                                             Putkonen                                          Tämä on lupaus, joka on pidettävä. Sisäilmasairaat ovat joutuneet 

taistelemaan oikeuksiensa puolesta jo parikymmentä vuotta. 

Vaikenemisen kulttuuri on murrettava. Rehellisyys ja 

oikeudenmukaisuus ovat arvoja, joilla on merkitystä. Sisäilmasta 

sairastuneille kuuluvat sekä sosiaaliturva että kuntoutus. Tulevan 

hallituksen on lopetettava vakuutuslääkäreiden mielivalta 

toteuttamalla Lex-Ronkainen.
PS    Kirsi                                             Mäkilaine                                         Tämän lupauksen antaminen on kohdallani helppoa. Itse olen 

sairastunut työhuoneeni kosteusongelmista vuonna 2006. Sain astman 

ja poskiontelotoimenpiteen. Kävin koko tutkimusrumban läpi 

Työterveyslaitoksella. Tiedän tosiaan mitä lupauksessa tarkoitetaan!

PS    Markku                                            Saarikangas                                       Tärkeä asia joka vaatii päätösen ja sitten tekoja!



PS    Mika                                              Niikko                                            Tätä asiaa on ajettu tämä vaalikausi eduskunnassa, mutta isot asiat 

pitää tapahtua seuraavaksi hallitusneuvotteluiden kautta myös 

kaikkien harvinaisten sairauksien yhdenvertaisen hoidon saamiseksi. 

Sisäilmasairautta ei tunneta riittävästi ja sen tietoisuutta lisättävä.

RKP   Heidi Susanna                                     Seppälä                                           Jokaisella on oikeus terveisiin tiloihin, niin julkisella kuin yksityisellä 

puolella.
RKP   Isabella Linnea                                   Alén                                              Koulurakennusten on oltava hyväkuntoisia, sekä 

tarkoituksenmukaisia. Skolbyggnaderna måste vara friska och 

ändamålsenliga.
RKP   Anders                                            Adlercreutz                                       Olen tehnyt tällä kaudella monella saralla työtä tämän asian eteen - 

niin vaikuttamalla rakentamisen lainsäädäntöön kuin tekemällä 

toimenpidealoitteita tilanteen parantamiseksi. Olen yksi eduskunnan 

Sisäilmaryhmän perustajista.
SDP   Helena                                            Marttila                                          Sisäilmasairastamiseen liittyvä inhimillinen kärsimys pitää saada 

loppumaan. Tarvitaan toimivia hoitoketkuja, asennemuutosta ja 

yhdenvertaista hoitoa verrattuna muihin sairauksiin ja siihen lupaan 

sitoutua.
SDP   Tuija                                             Haapalainen                                       Talojen rakentaminen perustuksia myöten pitää tehdä vastuullisesti ja 

rakennusvalvontaa tehostettava.
SIN   Esko                                              Nurminen                                          Tarvitaan myös sisäilmavaltuutettu. Sellainen olisi erikoistunut näihin 

ongelmiin, jotka koskettavat jopa 800.000 ihmistä.
SKE   Samu                                              Salomaa                                           Tärkeä asia jonka tiimoilta on välittömästi aloitettava toimenpiteet.
SKP   Jani                                              Tuononen                                          Vietämme rakennuksissa paljon aikaa, minkä takia terve sisäilma on 

tärkeä jokaiselle. Sisäilmaongelmiin tulee puuttua eikä vaieta. LVI-

insinöörinä aihe on minulle läheinen.



STL   Markus                                            Kaija                                             Itsekin joka päivä asbestin alaisena
STL   Kimmo                                             Moilanen                                          Meillä on kyllä rahaa tähän asiaan, kun on tahtoa saattaa tämä 

yhteiskunnallisesti tärkeä asia kuntoon.
STL   Tiina                                             Arlin                                             Sisäilmaongelmista puhuttaessa on myös huomioitava hajusteherkät. 

Julkiset kulkuneuvot ja tilat tulisi olla tuoksuttomia
VAS   Hanna                                             Catani                                            Home-, rakennus-ja sisäilmaongelma pitää tunnustaa ja alkaa 

merkittäviin yhteiskunnallisiin toimiin ongelman ennaltaehkäisyn ja 

sairastuneiden perusturvan suhteen. Homekatastrofi koskettaa hyvin 

monia ihmisiä ja perheitä, mutta tiedonpuutteen ja tabun vuoksi 

homevahinkoja ei ennaltaehkäistä riittävästi, tietoa on vaikea saada 

eikä apua, terveydenhoitoa tai perusturvaa homekatastrofissa saa 

julkisista lähteistä.
VAS   Elina                                             Nykyri                                            Olette hyvällä asialla, ja lupaan parhaani tehdä asioiden eteen. Itse 

olen harvinaissairas, ja sisäilman huonous ln pahentanut oireitani. 

Päättäjä - nyt on aika ottaa sisäilmasairaiden asiat vakavasti. Heitä 

tulee kohdella yhdenvertaisesti muihin verrattuna. Rakennusten 

sisäilma on saatava kuntoon!



VAS   Mika Erik                                         Walls                                             On lopultakin myös aika hoitaa sisäilmasairaiden sosiaaliturva ja 

etuisuudet sekä inhimillinen kohtelu ja hoitopolut vihdoin kuntoon. 

Emme saa sairastuttaa lapsiamme, nuoriamme emmekä koulujen ja 

päiväkotien korvaamatonta työtä tekevää henkilöstöä. Emme 

myöskään sairaaloiden, terveyskeskusten henkilöstön tai poliisien 

terveyttä. Olen itsekin aikanaan sisäilmasairastunut opettaja, onneksi 

nykyään terveissä tiloissa. Tulevan eduskunnan tulee aktiivisesti 

edistää jokaiseen kaupunkikeskukseen sisäilmaklinikoita, joihin on 

saatava asianmukaiset resurssit ja lääkärit, jotka ovat erikoistuneita 

sisäilmasairastuneiden tosiasiallisiin somaattisiin oireisiin. 

Sairastuneiden oireita ja ongelmia ei tule psykologisoida. Potilaat tulee 

kohdata ja heitä tulee kohdella asiallisesti, ei vähätellen. Terveet tilat -

ohjelma on enemmänkin hallituksen puhetta ilman konkretiaa ja 

tekoja, kunnille ja kaupungeille korvamerkittyä, riihikuivaa 

korjaustalkooresurssia ja -rahaa, jota ilman kunnat ja kaupungit eivät 

tule selviämään tästä kansallisesta hometragediasta. Espoossa olen 

toiminut aktiivisesti Koulut kuntoon -investointiohjelman eteen, 

yhteistyössä yli puoluerajojen. Vastaavaa ohjelmaa tarvitaan VAS   Mikko                                             Nieminen                                          Sisäilmaongelmat johtuvat eri syistä, mm. vääristä 

rakennustekniikoista ja -materiaaleista sekä taloudelliseen 

voitonpyyntiin perustuvista lyhytaikaisista intresseistä. On tärkeää, 

että sisäilmasairaita ihmisiä ei syyllistetä ja heidän hoitoaan 

laiminlyödä. He eivät ole syyllisiä tilaansa!



VAS   Teija                                             Virtamo-Tiiska                                    Sisäilmaongelmat ovat Suomessa merkittävä kansantaloudellinen 

ongelma, josta nyt kovinta hintaa joutuvat maksamaan yksittäiset 

ihmiset. Rakentamisen laatuun ja osaamiseen tulee panostaa, jotta ei 

enää rakenneta uusia home- ja kosteusongelmaisia rakennuksia. 

Yhdenkään lapsen tai nuoren ei tule sairastua sisäilmaongelmista 

johtuvista syistä eikä yhdenkään työntekijän menettää niiden takia 

työkykyään. Oireilevien ja sairastuneiden tulee saada tarvitsemansa 

tutkimukset, hoito ja tuki sekä lakisääteiset etuudet.
VAS   Lauri                                             Vihervä                                           Suomeen tulee laatia kansallinen sisäilmaohjelma
VIHR  Henna                                             Partanen                                          Arkkitehtina haluan eduskunnassa varmistaa, että rakentamisen laatu 

on hyvää ja, että sisäilmaongelmaiset koulut ja päiväkodit korjataan. 

Kaikilla kunnilla ei ole samoja resursseja tähän ja siksi valtion tulee 

viime kädessä varmistaa, että jokainen lapsi ja nuori voi saada 

opetusta ja päivähoitoa terveissä tiloissa. Sisäilmaongelmien 

ratkaiseminen vaatii vielä paljon lisää tutkimusta niin rakentamisen 

kuin oireiden tunnistamisen ja hoidon osalta.
VIHR  Saara                                             Hyrkkö                                            Hyvinvointivaltiossa kaikista pidetään huolta. Olisi olennaista onnistua 

ennaltaehkäisemään sisäilmaongelmia, sillä se on sekä inhimillisesti 

että taloudellisesti järkevintä.
VIHR  Ville                                             Turkka                                            Kaikista pitää huolehtia ja sisäilmaongelmista sairastuneiden huoli on 

tunnistettava ja hoidettava.



VIHR  Tiina                                             Elo                                               Meillä on aivan liikaa rakennuksia, jotka sairastuttavat ihmisiä. Olen 

luottamustoimissani tehnyt hartiavoimin töitä koulujen ja päiväkotien 

sisäilmaongelmien poistamiseksi ja sitä työtä jatkan. Huonon sisäilman 

aiheuttamat sairaudet on otettava vakavasti. Sisäilmasta sairastuneita 

ei saa jättää yksin. Siksi allekirjoitin sisäilma-aloitteen ja olen valmis 

tekemään eduskunnassa töitä, jotta sisäilmaongelmien 

sairastuttamien ihmisten tilannetta parannetaan.

VIHR  Heikki                                            Savola                                            Puhdas ilma niin sisällä kuin ulkonakin kuuluu jokaiselle.
VIHR  Inka                                              Hopsu                                             Sisäilmaongelmia pitää ehkäistä laadukkaalla rakentamisella ja 

rakennusvalvonnalla. Korjaustarve on suuri ja valtion tulee tukea 

kuntia korjauksien nopeuttamiseksi, näin ehkäistään, ettei yhä 

useampi altistu huonolle sisäilmalle.
VIHR  Saara                                             Huhmarniemi                                       Sisäilmasairaita syrjäyttäviin tekijöihin on puututtava. Terveet tilat 

ovat esteettömiä kaikille!
VIHR  Sirpa (Siru)                                      Kauppinen                                         Sosiaaliturva sisäilmasairaille, koulut, päiväkodit ja sairaalat kuntoon. 

Peittelyn aika on ohi.
VIHR  Mikko                                             Vesterinen                                        Terve sisäilma on jokaisen oikeus.
VIHR  Noora                                             Koponen                                           Terveellinen ja turvallinen ympäristö tulisi aina olla kaikessa 

päätöksenteossa perusedellytys.



Vaasan vaalipiiri (11 kommenttia)
PIR   Ari-Pekka                                         Pulkkis                                           Sisäilmaongelmat vievät ihmisen terveyden, hyvinvoinnin ja työkyvyn. 

Näihin ongelmiin ja niistä kärsiviin tulee suhtautua ansaitulla 

vakavuudella, jolloin jokainen saa mahdollisuuden parempaan 

elämään ja apua ongelmiinsa.
PS    Juha                                              Mäenpää                                           Hirsirakentamista kiitos!
PS    Leena                                             Kurikka                                           Ryhtiä rakentamiseen! Ei enää hometaloja. Sisäilmasairastuneiden 

asiat kuntoon.
SDP   Matias                                            Mäkynen                                           Sisäilma-asioiden eteen jo usean vuoden ajan toimineena annan 

mielelläni sisäilmalupauksen. Terveelliset tilat ovat jokaisen oikeus.
STL   Tarja                                             Kuusisto                                          Jokaisella on oikeus kotinsa (mm.kerrostalot), työpaikkansa ja julkisten 

tilojen ilman puhtauteen. Kenelläkään ei ole oikeutta tuottaa toiselle 

vahinkoa, myöskään altistaen sairauteen sisäilman puhtauden 

vaatimiin toimiin niitä laiminlyöneenä.
VAS   Anneli                                            Lehto                                             On ihmisten oikeus käyttää palveluja ja työskennellä puhtaassa 

sisäilmassa, vaarantamatta terveyttään.
VAS   Noora                                             Knaapila                                          Sisäilmaongelmat tulee ottaa todesta. Tarkastusten yhteydessä 

tulleista ongelmista tulee tiedottaa avoimesti ja rakennusten tulee olla 

turvallisia jokaiselle.
VIHR  Terho                                             Taarna                                            Ihmisten herkkyys sisäilmaoireille vaihtelee yksilöllisesti paljon ja 

herkimmät saavat oireita jo ennen minkään raja-arvon ylittymistäkin. 

Yhdenvertaiset terveyspalvelut ja oikeus terveelliseen työskentely-

ympäristöön kuuluvat kuitenkin jokaiselle.



VIHR  Lotta                                             Alhonnoro                                         Olen valtuustossa ajanut aktiivisesti toimia sisäilma-asioiden 

parantamiseksi. Jatkan tällä linjalla eduskunnassa. Sisäilma-asiat on 

saatava kuntoon.
VIHR  Heli                                              Hämäläinen                                        On väärin, että hankkiakseen toimeentuloa voi sairastua 

parantumattomasti, myös lapset ja nuoret ovat kouluissa 

oppivelvollisuuden piirissä pakotettuina altistumaan huonolle 

sisäilmalle. Nämä ongelmat tulee ottaa tarkempaan syyniin! Terveisin 

"10 vuotta koulussa huonolle sisäilmalle altistunut"
VIHR  Tobias                                            Simon                                             Sisäilmaongelmat on olemassa ja otettava vakavasti. On erittäin 

tärkeä, että priorisoidaan ja tuetaan sisäilmaremontit ja samalla 

tuetaan tutkimuksia miten sisäilmaongelmat voidaan ehkäistyä ja 

poistaa.



Varsinais-Suomen vaalipiiri (13 kommenttia)
KD    Pertti                                            Vallittu                                          Jokaisella on oikeus terveelliseen sisäilmaan.
KD    Niko                                              Kivimäki                                          Kenenkään ei modernissa ja oikeinvalvotussa yhteiskunnassa tulisi 

sairastua sisäilmasta.
NYT   Mika                                              Nummenpalo                                        Olosuhdeongelmat ja kemikaalivapaa maailma Tulevaisuudessa 

puhdasta luontoa on yhä vähemmän, sama koskee puhtaita opiskelu- 

ja työtiloja. Olosuhdeongelmista kärsiviä tiloja, joita on rakennettu tai 

saneerattu huonosti on koko ajan entistä enemmän, 

materiaalituntemus sekä niiden haitoista tiedetään vähän ja 

lisäaineiden kuten biosidien käyttäminen on kiellettävä. Suomen tulisi 

näyttää maailmalle esimerkkiä ja kieltää haitallisten biosidipohjaisten 

puhdistusaineiden käyttö ensimmäiseksi valtiollissa ja kunnallisissa 

kohteissa. Tällä suojellaan paremmin ainutlaatuista luontoa ja sen 

käyttäjiä. Vaikutukset luontoon ja ihmisiin tulevat näkymään 

tulevaisuudessa vakavien sairastumisien vähentymisenä, sekä 

resistiivisten bakteerien syntyminen pystytään estämään tai 

vähentämään riskiä niiden syntymiseen ja mahdollisten epidemioiden 

syntyyn. Kaikki nämä vaikuttavat myös työllistävästi, ei vain 

sairauksien hoitoon tai kuntien kasvavaan velanottoon. Erilaisia 

mittaus- ja toimintatapoja pitää pystyä käyttämään ja ottamaan 

käyttöön, mm. uusia teknologioita varten on oltava varauksia, Terveet 

Tilat 2028 hanke ei tarjonnut riittäviä vastauksia asioihin, tämä pätee 

myös vuokranantajien ja muihin kiinteistöjen omistajiin. Myös heidän NYT   Hilkka                                            Laikko                                            Sädesienestä itse sairastunut lievään astmaan ja penisilliini allergiaa.



PS    Pirjo                                             Lampi                                             Aivan liian moni päiväkotilapsi , koululainen , opiskelija ja työntekijä 

joutuu olemaan alttiina sisäilmaongelmille. Asialle on aika tehdä 

jotakin ja maksaa heille sairaudestaan aiheutuneet kulut.
RKP   Nicke                                             Wulff                                             Toimin alakoulun rehtorina ja olen läpikäynnyt niin sisäilmaongelmat, 

niiden selvittämisen ja korjauksen. Koko prosessi on oppilaille, 

perheille ja henkilökunnalle todella ongelmallinen ja vaikea. Onneksi 

ongelmiin on havahduttu ja sisäilmaasiat otetaan vakavasti mutta 

vielä on paljon tehtävää.
SDP   Eeva-Johanna                                      Eloranta                                          Sisäilmalupaus on tärkeä. Olen itse tehnyt omalle puolueelleni SDP:lle 

oman Sisäilmaohjelman, joka on hyvin samankaltainen 

sisäilmalupauksen kanssa ja se löytyy täältä 

https://www.sttinfo.fi/data/attachments/00225/5fae4a17-a5b8-4bd7-

8be2-3b693dbda756.pdf
SIN   Klaus                                             Hemanus                                           Varmistettava rakentamisen ammattimainen valvonta.
SKP   Kaija                                             Kiessling                                         Koska sisäilmaongelmat ovat yleistyneet, on ne otettava vakavasti. 

Erityisesti kun kyse oppilaitoksista, päivähoidosta, vanhustenhoidosta, 

terveydenhuollon kiinteistöistä, työpaikoista.....joissa ihmiset ovat 

joko 24/7 tai muutoin useita tunteja pv:ssä, on nämä kiinteistöt 

pantava etusijalle.
SKP   Leila                                             Wuorila-Stenberg                                  Rakentamiseen ja korjausrakentamiseen on myös kiinnitettävä 

huomiota - sisäilmaongelmia esiintyy liian usein.
VAS   Matti                                             Rajala                                            Jokaisella on oikeus opiskella ja työskennellä ilman vaaraa sairastua 

sisäilman takia. Myös sisäilman takia sairastuneilla on yhtäläinen 

oikeus nopeaan terveydenhuoltoon kuin muillakin.



VAS   Lotta                                             Laaksonen                                         Olen tehnyt tällä valtuustokaudella 5 sisäilmaongelmiin liittyvää 

valtuustoaloitetta, mm nostanut julkisuuteen kaupunkimme 

yläkoulujen vakavan tilanteen. Ajan terveyden ja hyvinvoinnin asiaa. 

Olen nostanut sisäilmaongelmat näkyvästi esiin omassa kaupungissani 

erityisesti yläkoulujen ja terveyskeskuksen osalta. Valtuustoaloitteeni 

aiheesta: 

http://www.parainen.fi/html/dynasty/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=

meetingitem&amp;id=20184605-25
VAS   Sami                                              Laaksonen                                         Sisäilmaongelmat tulee ottaa vakavasti, koska esimerkiksi noin 

neljäsosassa kouluista kärsitään niistä. Kuten Vasemmistoliiton 

tulevaisuusohjelmassa esitetään, kuntien sisäilmainvestointeja tulee 

tukea 25 prosentin valtiontuella.


