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Päätöksillä edistetään kuntalaisten 
terveyttä

Terveyttä edistävä ja tukeva elinympäristö luo viihtyisyyttä, lisää asukkaiden hyvinvointia ja 
terveyttä sekä kunnan vetovoimaisuutta. Asukas vaikuttaa elämäntavoillaan ja valinnoillaan 
terveyteensä – elinympäristön olosuhteisiin asukas voi vaikuttaa valitsemalla kotinsa sijain-
nin.

Hyvään sisäilmaan ja terveellisiin olosuhteisiin sisätiloissa vaikutetaan rakennuksen koko 
elinkaaren ajan sijoituspaikan olosuhteista, rakennuksen suunnittelusta, rakentamisesta, 
rakennusmateriaaleista aina rakennuksen käyttöön ja kunnossapitoon asti. Elinympäristöön 
liittyvät ratkaisut voivat vaikuttaa myös talousveden ja ravinnon laatuun. 

Kunta voi päätöksillään ja toimillaan luoda terveellisen ja viihtyisän elinympäristön. 

Mistä puhumme ... 

Ympäristöterveydellä tarkoitetaan elinympäristön terveyshaittaa aiheuttavien olosuhteiden 
tai tekijöiden ennalta ehkäisyä, vähentämistä ja poistamista sekä elinympäristöön vaikutta-
van toiminnan suunnittelua ja järjestämistä siten, että yksilön ja väestön terveyttä ylläpide-
tään ja edistetään. Tästä käytetään myös nimitystä terveydensuojelu. 

… miten siihen kunnan päättäjinä vaikutatte

Ympäristöterveyteen vaikutetaan alueidenkäytön eri vaiheissa. Vaikuttamisen tulisi olla 
ennakoivaa. Alueidenkäyttö muodostuu maankäytön suunnittelusta, elinympäristöön vai-
kuttavista viranomaissuunnitelmista, lupaprosesseista ja muusta toiminnan ohjauksesta sekä 
rakentamisesta ja ylläpidosta. 
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Elinympäristöllä on moniulotteisia 
terveysvaikutuksia

Ympäristöterveydessä elinympäristöllä tarkoitetaan lähinnä fyysistä ympäristöä, joka käsittää 
sisä- ja ulkoympäristön olosuhteet ja tekijät sekä ravinnon (kuva). 

Elinympäristössä ympäristöterveysvaikutuksia voivat aiheuttaa mm. melu, ilman epä-
puhtaudet, radon, kemialliset haitta-aineet, mikrobit, lämpöolosuhteet, haju, savu sekä 
altistuminen UV-säteilylle. Näistä voidaan käyttää yleisnimitystä elinympäristön altisteet tai 
ympäristöaltisteet.  

Altisteiden vaikutus terveyteen voi olla suora hengitysilman tai ihokosketuksen kautta tai 
epäsuora ravinnon, uimaveden tai muun tekijän välityksellä saatuna. 

Yhteiskunnalliset taustatekijät 
mm. julkiset terveys-, sosiaali- ja koulutuspalvelut

Ympäristötekijät

Yksilölliset elämäntavat 
kulutustavat, ravinto, liikkuminen

Toiminnallinen 
ympäristö 
palvelut,  

virkistys ja  
liikkuminen,  
esteettömyys

Sosiaalinen ja  
koettu ympäristö 

perhe, työ,  
sosiaaliset kontaktit, 

yhteisöllisyys,  
paikan imago,  
esteettisyys

Asukkaan terveys

Fyysinen  
ympäristö 

ulko- ja sisä- 
ympäristön  

olosuhteet ja  
tekijät, ruoka,  

talousvesi,  
ilmanlaatu,  
melu, tärinä

Laajasti katsottuna ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavat yhteiskunnalliset taustatekijät, 
erilaiset ympäristötekijät sekä yksilön omat valinnat.
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Ympäristöaltisteiden merkittävyys terveydelle

Viime vuosina tehtyjen selvitysten mukaan elinympäristössä esiintyvistä 20 tärkeimmästä 
altisteesta ulkoilman pienhiukkaset ja ympäristömelu aiheuttavat suhteessa merkittävimmin 
terveysvaikutuksia väestötasolla. Seuraavana tulevat sisäilman radon, passiivitupakointi, 
auringon UV-säteily ja kotien kosteusvauriot. Kosteusvaurioiden osuus on tässä todennäköi-
sesti aliarvioitu.

Parhaimmillaan elinympäristö tukee ja edistää terveyttä

Verenkiertoelinsairaudet ovat Suomessa merkittävin kuolemansyy. Tilastojen mukaan niihin 
kuolee vajaa 20 000 suomalaista vuosittain, mikä on lähes 40 prosenttia kaikista kuolemista.  
Elämäntavat, kuten liikkuminen, ruokavalio ja tupakointi, vaikuttavat merkittävästi veren-
kiertoelinsairauksien syntyyn. 

Ilmansaasteet aiheuttavat selvitysten mukaan Suomessa yhteensä noin 1 600 ennenai-
kaista kuolemaa vuodessa. Pienhiukkaset ovat näistä merkittävin ja niiden vaikutus näkyy 
sydän- ja verenkiertoelinsairauden kuolleisuudessa.

Kunnassa on syytä käydä keskustelua, miten elinympäristöön vaikuttamalla voidaan 
vaikuttaa sairastavuuteen kunnassa ja miten ihmiset saadaan liikkumaan ja hoitamaan 
kuntoaan. Ilmansaasteille altistumisen rajoittamiseksi tähtäävät keinot on syytä ottaa aktii-
visesti käyttöön. Sisäilman laadun turvaaminen vaatii epäpuhtauksien ulko- ja sisälähteiden 
hallintaa.

Elinympäristö terveysvaikuttajana

Lähipuistot ja viheralueet toimivat hyvinä liikuntapaikkoina, virkistävinä psyykkistä hyvin-
vointia edistävinä ympäristöinä, melun vaimentajina tai mahdollista taajamatulvaa aiheutta-
vien hulevesien imeytysalueina sekä puskurivyöhykkeinä ilman epäpuhtauksien leviämiselle. 
Kävely- ja pyörätiet voidaan sovittaa kulkemaan viheralueita myötäillen. 

Kävely- ja pyöräilyverkosto on edullisin ja eniten käytetty liikuntapaikka. Lähiliikun-
tapuistot aktivoivat myös lasten liikkumista ja osaltaan ehkäisevät ylipainon kehittymistä.  
Luonto on myös tärkeä vastustuskyvyn luontainen kehittäjä.  

Rakennetun ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus vähentävät yksityisautoilun 
tarvetta ja parantavat lähiympäristön ilmanlaatua. Saavutettavuus tarkoittaa mm. sitä, että 
turvataan lapsiperheille, liikkumis- ja toimimisesteisille sekä ikäihmisille riittävät lähipalve-
lut ja liikkuminen tukeutuu julkiseen liikenteeseen.
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Ympäristöterveys osana  
päätöksentekoa

Ympäristöterveydessä painottuvat elinympäristön terveyshaittaa aiheuttavien olosuhteiden 
tai tekijöiden ennaltaehkäisy ja olemassa olevien haittojen poistaminen tai rajoittaminen.  
Tämä edellyttää ympäristöterveyteen vaikuttavien asioiden olemassaolon tiedostamista 
kunnassa.

Kunnassa on syytä arvioida toimialayhteistyönä, miten ympäristöterveyteen liittyvät te-
kijät huomioidaan strategiatyössä ja alueidenkäytön suunnittelussa. Saavutetun hyvän tason 
säilymisestä tulee myös huolehtia. 

Ympäristöterveys kulkee päätöksenteko- ja toteutusketjussa.

Kaavoitus

Elinympäristöä 
koskevat 

viranomais- 
suunnitelmat

Kuntastrategia

Lupaprosessit

Toteutunut 
rakennettu 
ympäristö

Rakennetun 
ympäristön 

ylläpito

Elinympäristön 
altisteet ja 
olosuhteet

Suunnittelu       Seurantatieto

ToteutusToteutuksen 
ohjelmointi
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Strateginen suunnittelu

Kunnan strategiatyössä elinympäristöä kannattaa tarkastella kokonaisuutena; miten 
elinympäristön toivotaan edistävän kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä.

Valmistelutyössä eri näkökohdat tulevat huomioiduksi laajapohjaisella yhteistyöllä. Kunnan 
poikkihallinnollisissa strategiatyön, hyvinvointisuunnittelun ja terveyden edistämisen työ-
ryhmissä tulisi olla edustettuna myös ympäristöterveyden asiantuntemusta.

Terveellinen ja viihtyisä elinympäristö kunnan  
markkinointivaltti

Ympäristöterveydestä voitaisiin tehdä kunnan markkinointivaltti ja kunta voisi profiloitua 
”Hyvän elinympäristön” tai ”Onnellinen kuntalainen” kuntana. Tavoitteet voidaan asettaa 
korkeammalle, kuin lainsäädännön vähimmäisvelvoitteet edellyttävät.  Kunnassa tulee tun-
nistaa vähintään toimenpiteitä vaativat riskit. 

Elinympäristöä terveysnäkökulmasta kokonaisuutena tarkasteltaessa keskusteltavia 
asiakokonaisuuksia voisivat olla esimerkiksi 
» ilmanlaadun ja ääniympäristön tavoitteet asuinalueilla ja herkkien kohteiden  
 ympäristössä sekä tiivistyvissä yhdyskunnissa
» radonturvallisesta rakentamisesta huolehtiminen
» sisäilmaongelmien ennaltaehkäisy sekä toimenpiteet todettujen haittojen  
 korjaamiseksi
» rakentamisen laatu yleisesti ja erityisesti herkkien kohteiden sisäympäristö- 
 olosuhteen
» ympäristöterveyden kannalta tärkeät asiakokonaisuudet, kuten talousveden  
 ja elintarvikkeiden laadun turvaaminen 
» kunnan tavoite kehittää tai ylläpitää hiljaisia alueita, johon liittyen
» viheralueiden merkitys hyvinvointitekijänä sekä kävely- ja pyöräilyreittien  
 kehittäminen  
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Kokonaisuutta hallitsemalla  
edistetään terveellisen  
elinympäristön rakentumista

Kunnassa strategisia linjauksia toteutetaan useiden eri suunnittelu- ja päätösvaiheiden kaut-
ta. Kokonaisuuden hallinta vaatii yhteistyötä ja asioiden yhteensovittamista.  Oikeassa jär-
jestyksessä ja oikeaan aikaan tapahtuvan toteuttamisen työkaluna voidaan kunnassa käyttää 
maankäytön, liikenteen ja palvelujen ratkaisut yhteen sovittavaa toteutuksen ohjelmointia.  

Ympäristöterveyden näkökulmasta oikea-aikaisuus voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että 
tarpeelliset melu- ja ilmapäästöjen rajoittamiseksi tarkoitetut rakenteet tai alueet vaiheiste-
taan toteutumaan osaksi muuta alueen rakentamista tai toteutetaan ennen asuinrakentamis-
ta. 

Toteuttamista voidaan myös priorisoida esille tulleiden ongelmien poistamiseksi. Esi-
merkkinä tästä vesihuollon toteuttaminen alueilla, joilla on vaikeuksia kiinteistökohtaisesti 
hyvälaatuisen talousveden saatavuudessa tai jätevesien käsittelyssä ennen alueen rakentamis-
ta tiiviimmin. 

Vastaavasti palveluverkkoa suunniteltaessa ja sovitettaessa yhteen muun suunnittelun 
kanssa voidaan huomioida päiväkotien, koulujen ja muiden herkkien kohteiden sijoittumi-
seen ja sisäympäristön olosuhteisiin liittyvät ympäristöterveydelliset lähtökohdat.  

Seurannalla saadaan tietoa  
toteutumisen onnistumisesta ja  
tarpeesta tarkistaa suunnitelmia 

Maankäytön toteutumista seurataan toteuttamisohjelmia sekä maankäytölle asetettujen 
tavoitteiden toteutumista seuraamalla. Suunnittelu- tai poikkeamislupahakemusten määräs-
tä alueilla voidaan arvioida myös tarvetta tarkempaan suunnitteluun.  Kunnan tulee seu-
rata asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden 
asemakaavojen uudistamiseksi.

Ympäristö- ja ympäristöterveyteen liittyvästä seurannasta saatua tietoa hyödynnetään 
mm. maankäytön suunnittelussa. Seurantatiedon ajantasaisuus kannattaa varmistaa, mikäli 
tietoa ei kerätä jatkuvana seurantana.

Seurantatiedon käsittely ja saadun tiedon pohjalta arviot merkityksestä terveydelle sekä 
päätöksenteossa huomioiminen on syytä toteuttaa toimialayhteistyönä. 
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Ympäristöterveyteen vaikuttaminen

Päätöksenteossa on tärkeää hahmottaa, missä vaiheessa elinympäristön altisteisiin ja olosuh-
teisiin vaikuttaminen on tehokkainta ja haittoja ennalta ehkäisevää.  Oikein kohdennetuilla 
keinoilla voidaan rajoittaa haitallisia seurauksia ja korjaavia toimia.

Kaavoituksella sovitetaan yhteen maankäyttötarpeita

Ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden kannalta merkittävät toimintojen sijoit-
tumista koskevat ratkaisut tehdään usein jo maakunta- ja yleiskaavoissa. Asemakaa-
van avulla voidaan kuitenkin vaikuttaa vielä moniin ympäristöterveyden kannalta 
merkittäviin kysymyksiin.

Toimintojen sijoittumista yhteen sovittamalla turvataan mm. eri maankäyttötarpeiden kas-
vumahdollisuudet siten, että voidaan samalla huolehtia elinympäristön laadusta.

Maankäytön ja liikenteen suunnittelu on tehokas ennalta ehkäisevä keino vaikuttaa ulko-
melun torjuntaan, ilmanlaatuun asuinympäristössä, maaperän ominaisuuksien huomioimi-
seen rakentamisessa tai pohjavesien suojeluun sekä talousveden raakavesilähteisiin yleisesti ja 
sitä kautta talousveden laatuun. 

Maankäytön ja liikenteen suunnittelu tapahtuu eri tasoilla omina suunnittelukoko-
naisuuksinaan ja parhaaseen tulokseen päästään maankäytön ja liikennesuunnittelun sekä 
laajemmin liikennejärjestelmän suunnittelun asiantuntijoiden yhteistyöllä. 

Ilmansuojelua koskevat kaavoitukselliset keinot ovat suurelta osin sellaisia, että ne on 
otettava huomioon jo yleiskaavoituksessa.  Ilmanlaadun seurantatiedot, toimintojen sijoit-
taminen sekä liikennesuunnittelu muodostavat kokonaisuuden, jolla ilmanlaatuvaikutuksia 
parhaiten hallitaan. 

Yleiskaavassa ja tarkemmin asemakaavan yhteydessä voidaan huomioida vaikutusten ra-
joittamisen keinot, jotka voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan; estetään haitan syntyminen 
ohjaamalla toimintojen sijoittumista, rajoitetaan haitan siirtymistä suojattavalle alueelle tai 
suojataan kohde. Keinoja voidaan myös yhdistellä.

Elinympäristöön vaikuttavat suunnitelmat

Elinympäristöä koskevat viranomaissuunnitelmat, kuten vesihuolto, jätehuolto tai pohjave-
sien suojelu, ovat usein maankäytön suunnittelussa tausta-aineistona ja ohjaavat suunnitte-
lua. Myös näissä suunnitelmissa tulee huomioida ympäristöterveys. 

Lupakäsittelyillä varmistetaan ympäristöterveys- 
vaikutusten huomioiminen

Lupa- ja ilmoitusmenettelyillä hallitaan yksittäisten toimintojen vaikutuksia ja varmistetaan 
kaavanmukaisuus.  Paikallisilla määräyskokoelmilla, kuten rakennus- ja terveydensuojelujär-
jestyksellä sekä ympäristönsuojelu- ja jätehuoltomääräyksillä, ohjataan paikallisten tarpeiden 
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lähtökohdasta alueiden käyttöä ja toimintojen ympäristövaikutuksia. 
Aina elinympäristöön vaikuttava toiminta ei vaadi edellä mainittua lupa- tai ilmoituskä-

sittelyä, jolloin toiminnan soveltuvuutta alueelle arvioidaan kaavan sisällön kautta.

Rakentamisen laatu lähtee suunnittelusta ….

Säästäminen suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa tai ylläpidossa voi näkyä kustannuksina 
hyvinvointi- ja terveysmenoissa.  

Rakennusten sisäilman ja sisäympäristön olosuhteiden hallinta toteutuu parhaiten 
panostamalla rakennusten suunnitteluun huomioiden ympäristön olosuhteet ja rakennuk-
sen käyttötarkoitus. Suunnitelma ei kuitenkaan takaa onnistumista, ellei toteutus tapahdu 
suunnitelmien mukaisesti.  

Rakentamisaika on hyvin lyhyt rakennuksen käyttöikään suhteutettuna, joten kiireen ei 
saa antaa vaikuttaa virheiden syntymiseen. 

 … ja turvataan ylläpidolla

Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveel-
lisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa.

Ylläpidosta vastaa kiinteistön omistaja.  Päiväkotien koulujen ja muiden vastaavien jul-
kisten rakennusten ylläpito vaatii kunnalta suunnitelmallisuutta sekä resurssien varaamista 
jatkuvaan ylläpitoon ja korjaaviin toimenpiteisiin.
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Vinkkejä ympäristöterveyden huomioimiseen kunnan päätöksenteossa

Arvioikaa paikalliset ympäristöterveysriskit
» paikallisesti merkittävien ympäristöaltisteiden ja olosuhteiden kartoitus ja 
» merkittävyyden arviointi kuntalaisten terveydelle poikkihallinnollisena yhteis- 
 työnä (strategiatyöryhmät, kunnan terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin  
 ryhmät, maankäytön suunnittelun ryhmät)
» kansanterveyden kannalta merkittävät ympäristöaltisteet tulisi arvioida  
 kaikissa kunnissa; 
	 •	 melutilanne	ja	melulle	altistuvien	määrä	huomioiden	meluntorjunnan	 
  vaikutukset
	 •	 pienhiukkastilanne	ja	pienhiukkasille	altistuvien	määrä	huomioiden	torjun- 
  tatoimet
	 •	 radonalueet	ja	radonmittaukset	kunnassa,	radonturvallisen	rakentamisen	 
  taso sekä radontietoisuus 
	 •	 sisäilma	ja	terveydelliset	olosuhteet	etenkin	lasten	ja	nuorten	kohteissa

Asettakaa tavoitteet 
» vähimmäistavoitteena riskien hallinta säädösten vaatimissa rajoissa
» kunta voi tavoitella parempaa tasoa ja ottaa sen strategiassaan huomioon

Toimenpiteet ja niiden priorisointi
» tärkeimmät toimenpiteitä vaativat asiat huomioidaan strategiassa
» saavutetun hyvän tason säilyttäminen ja säädöstenmukaisuus varmistetaan  
 valvonnalla ja seurannalla tarpeellisessa laajuudessa

Luokaa ympäristöterveyttä mittaava seurantajärjestelmä 
» painopistealueiden seuraamiseksi luodaan mittaristo ja seurantaindikaattorit

Arvioinnin apuvälineitä
» kunnan omat seurannat
» valtakunnalliset ympäristön tilan rekisterit (mm. säteilyturvakeskuksen  
 radonkartat, ympäristöhallinnon ympäristön tilan seuranta-aineistot)

Ympäristöterveys mukaan aluesuunnitteluun
» yhteistyökäytännöistä sopiminen ja ympäristöterveydenhuollon huomioi- 
 minen yhteistyössä, kuten maankäytön, liikenteen ja palveluiden yhteen- 
 sovittamisen yhteistyö
» yhdyskuntarakenteen tiivistämisen ja eheyttäminen reunaehdoksi ympäristö- 
 terveys

Kuntaliiton verkkojulkaisu ”Ympäristöterveys ja yhdyskunnat. Opas kuntien 
päättäjille ja valmistelijoille” on ladattavissa kokonaisuudessaan maksutta 
Kuntaliiton verkkokaupasta www.kunnat.net/kirjakauppa.




