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1. Tiivistelmä 

 

EnviroVet selvitti hankkeessa kuntien terveydensuojeluvalvonnan käytössä olevia 

sidosryhmäyhteistyön, ennakkovaikuttamisen ja varautumisen käytäntöjä.  

 

Tehdyissä haastatteluissa nousi esiin samansuuntaisia näkemyksiä tämän hetken tilanteesta ja 

tulevasta maakuntauudistuksesta. Organisaatiomuutoksen koettiin tuovan riskin paikallisuuden 

katoamiseen ja nykyisten käytäntöjen mahdolliseen heikentymiseen. Lisäksi kunnissa halutaan 

varmistua, ettei varautuminen ja muu yhteistyö jää henkilötasolle. Ympäristöterveyden 

varautumisen materiaalin koettiin olevan varsin hajallaan ja pirstaloitunutta ja tähän kaivattiin 

konkreettisia työkaluja. Haastatteluissa korostettiin kuitenkin myös maakuntauudistuksen tuomia 

mahdollisuuksia muun muassa asiantuntijuuden syventymisen osalta.  

 

Sidosryhmien välisen yhteistyön arvioitiin tällä hetkellä olevan puutteellista. Suurin tarve 

yhteistyön tiivistämiselle koettiin olevan rakennusvalvonnan ja kaavoituksen osalta. Konkreettisina 

keinoina esitettiin muun muassa kaavoituskatsaukseen ja katselmustoimikuntaan osallistumista ja 

lausunto- ja tarkastusmenettelyjen uudistamista. 

 

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa viranomaistahoille valmista materiaalia hyvien käytäntöjen, uusien 

toimintamallien ja lausuntopohjien muodossa. Hankkeessa tuotettiin kuusi erilaista lausuntopohjaa 

terveystarkastajien käyttöön. Lisäksi tuotettiin materiaalia ympäristöterveyden yksiköissä hyväksi 

havaittujen sidosryhmäkäytäntöjen vahvistamiseksi ja levittämiseksi. Materiaali koostuu graafisista 

informatiivisista dioista, joissa käydään läpi erilaisia työkaluja ja yhteistyömalleja. 

 

Materiaali lähetettiin ympäristöterveyden valvontayksiköihin sähköisesti ja painettuna. Infograafit 

ja lausuntopohjat löytyvät myös LaatuNet-laatujärjestelmästä päivitettyinä. 

 

Hanketta oli rahoittamassa sosiaali- ja terveysministeriö.  
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2. Hankkeen toteutus 
 

Hanke toteutettiin 1.5. - 30.6.2018 välisenä aikana.  Raportin ja hankkeen toteuttivat yhdessä 

erikoiseläinlääkäri OutiLepistö, LaatuNet-laatujärjestelmän pääkäyttäjä, ympäristöteknologian 

insinööri Tommi Tuimala ja kesätyöntekijä IT-tradenomi Elina Kuikka. Hanketta ohjasivat sosiaali- 

ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola ja johtaja Jari Keinänen.  

 

Tietolähteinä käytettiin voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä siitä annettuja soveltamisohjeita ja 

säädöksiä niiltä osin, kun ne käsittelivät hankkeen kannalta merkittäviä sidosryhmätahoja ja niiden 

käytäntöjä. Varautumiseen liittyvässä aineistossa käytettiin julkisia jo olemassaolevia ohjeita ja 

asiakirjoja.  

 

Materiaalina lausuntopohjiin käytettiin kuntien ympäristöterveyden yksiköistä saatuja lausuntoja. 

Aineistopyynnöt pyrittiin suuntaamaan yksiköille, joissa tiedetään olevan sidosryhmätyöskentelyn 

erityisosaamista ja hyviä käytäntöjä yhteistyömuodoista. 

 

Lausuntoja saatiin yhteensä 16 kappaletta, joista 2 kpl oli ympäristönsuojelun lausuntoja. Lausunnot 

käsittelivät melua, pölyä, ilmansaasteita, ympäristölupa-asioita sekä tulevien valvontakohteiden 

suunnitelmien ja piirustusten arviointia terveydensuojelun näkökulmasta. 

 

Osana hanketta tehtiin yhdeksän haastattelua, joista kolme kohdistettiin ympäristöterveyden 

yksiköiden päälliköille ja kolme muille asiantuntijoille. Lisäksi hankkeessa haastateltiin kuutta eri 

kaavoituksen, tilapalvelun, ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan viranomaistahoa.  

 

Hankkeen haastattelut tehtiin pääosin puhelimitse. Kysymykset toimitettiin haastateltaville 

etukäteen, jotta heillä oli mahdollisuus valmistautua haastatteluun. Kysymyssarjan viimeistä 

"Millaista materiaalia toivoisitte hankkeen osalta ennakkovaikuttamiseen, sidosryhmäyhteistyöhön 

ja varautumiseen liittyen?"  kysymystä ei kysytty muilta kuin ympäristöterveyden päälliköiltä ja 

hankkeen muilta asiantuntijoilta.  
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Haastattelukysymykset 

 

1. Millaisia ennakkovaikuttamisen, työryhmätyöskentelyn sekä sidosryhmätyöskentelyn käytäntöjä 

tai toimintatapoja teillä on? 

2. Miten ajattelette näiden käytäntöjen tai toimintatapojen toimivan maakunnassa? Mikä 

heikkenee/mikä paranee? 

3. Onko teillä jotain konkreettisia ehdotuksia tai toimintamalleja, joita voitaisiin sellaisenaan 

soveltaa muissa yksiköissä? 

4. Millaista materiaalia toivoisitte hankkeen osalta ennakkovaikuttamiseen, sidosryhmäyhteistyöhön 

ja varautumiseen liittyen? 

Haastateltavat pyrittiin valitsemaan niin, että lopputulos olisi kattava ja haastatelluissa olisi 

edustettuna viranhaltijoita ympäristöterveydestä ja muista kuntien viranomaisorganisaatioista 

kattavasti ympäri Suomea. 

  



6 

 

 

3. Valvontayksiköiden johtajien näkemykset 

Miia Suurkuukka – Ympäristöterveyspäällikkö, Tuusula 

Tuusulan kunnan terveydensuojeluviranomainen osallistuu valvonta-alueen sisäilmatyöryhmiin, 

jotka koostuvat työterveyden, tilakeskuksen, kohteen, työsuojelun ja terveydensuojeluviranomaisen 

edustajista. Kohdekohtaisissa sisäilmatyöryhmissä on näiden osallistujien lisäksi vanhempien 

edustaja vahvistamassa kentälle tehtävää tiedottamista. Miia Suurkuukan mukaan 

sisäilmatyöryhmätyöskentelyn merkittäviä hyötyjä löytyy mm. kohdekohtaisten ryhmien tekemästä 

työstä. Suurkuukka painotti näiden ryhmien tiedottamisen selkeyden merkitystä ja siitä seuraavaa 

tilannetta rauhoittavaa vaikutusta.  

Suurkuukka kertoi Tuusulassa ennakkovaikuttamisen kannalta hyväksi koettujen käytäntöjen olevan 

tilaisuudet ruokahuollonpäälliköille sekä yhteistyö ammattikoulutusta järjestävän Keudan kanssa. 

Ruokahuollonpäälliköiden tilaisuuksissa käsitellään valvontaa sekä lainsäädäntöä ja sen muutoksia. 

Tarpeen mukaan tilaisuuksiin sisältyy kevyttä ennakkovaikuttamisen osalta hyödyllistä koulutusta. 

Keudan tilaisuuksissa viranomainen tapaa ennakkoivaikuttamisen merkeissä oppilaitoksen opettajia. 

Vesihuoltoalueeseen kuuluvat kuusi vesilaitosta kokoontuvat kahdesti vuodessa. Kokouksessa 

käsitellään kokousten välillä sattuneet häiriötilanteet, käydään läpi erityiskalustot ja sovitaan 

mahdollisista lainauskäytännöistä. Vuosittain järjestetään myös erityistilanneharjoitus, johon 

kuuluvat asian selvittely ja asianmukaiset toimenpiteet. Suurkuukan mukaan toiminta ylläpitää 

yksikön toimintavalmiutta. 

Tuusulan yksikön kaavoituksen kanssa tekemä yhteistyö muodostuu lähinnä ympäristöterveyden 

päällikön osallistumisesta erilaisiin kaavoituksen tilaisuuksiin ja palavereihin.  

Suurkuukka toteaa maakunnan asettavan paljon vastuuta johdolle käytäntöjen muuttuessa. 

Käytäntöjen muuttuminen on todennäköistä jo organisaatio- ja aluekoon muutoksien vuoksi. 

Suurkuukka näkee maakunnan muutoksissa kuitenkin mahdollisuuden yhtenäistää hyvät ja toimivat 

mallit. 

Suurkuukan mukaan Tuusulassa kaavoittajien kanssa tehdyn yhteistyön mahdollistaja on 

ympäristökeskus, jossa samaan organisaatioon kuuluvat ympäristöterveydenvalvonta ja 

ympäristönsuojelu. 
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Lausuntoesimerkkien tarpeen osalta Suurkuukka korostaa tarkkuuta ja asiantuntemusta. Suurkuukka 

toteaa, että terveystarkastajat osaavat kyllä kirjoittaa ”saattaa aiheuttaa terveyshaittaa” – lausunnon. 

Suurkuukka toivookin materiaalin olevan asiantuntevaa ja asiasubstanssiin pureutuvaa. 

Toni Lyyski – Terveydensuojelun tiimipäällikkö, Helsinki 

 

Myös Helsingissä sisäilmatyöryhmät ovat vakinainen osa toimintaa. Helsingin yksikössä 

sisäilmatyöryhmät on jaettu toimialakohtaisiin alatyöryhmiin. Ryhmissä on laaja edustus eri tahoja; 

terveydensuojelu, työsuojelu, toiminnanharjoittaja, kiinteistönomistaja, työterveyshuolto, sisäilma-

asiantuntija jne. Sisäilmatyöryhmätyöskentely on koettu Helsingissä varsin hedelmällisenä ja asioita 

ketterästi edistävänä. 

 

Varautumiseen, erityisesti normaaliolojen häiriötilanteisiin, liittyvä materiaali on tällä hetkellä 

Lyyskin mukaan melko pirstaloitunutta ja hankalasti löydettävissä ja hyödynnettävissä. Sen 

kokoaminen voisi Lyyskin mielestä olla hyödyksi monellekin kunnalle tai tulevalle maakunnalle. 

 

Päivi Vepsäläinen – Tiimipäällikkö, Helsinki 

 

Terveydensuojelu tekee Helsingissä yhteistyötä rakennusvalvonnan ja ympäristösuojelun kanssa. 

Rakennusvalvonnan väliseen yhteistyöhön kuuluu osallistuminen työryhmään, jonka tehtävänä on 

tukea rakennuslupahankkeiden arviointia rakennusten teknisten ratkaisuiden osalta, osallistua 

valmisteluun muiden rakennusteknisesti merkittävien hankkeiden osalta sekä antaa pyydettäessä 

lausuntoja uusista rakennusteknisistä ratkaisuista. Erikseen pyydettäessä terveydensuojelu antaa 

lausuntoja rakennuslupa-asioissa. 

 

Ympäristönsuojelun kanssa tehdään jatkuvaa yhteistyötä, joka koostuu kaavoitukseen liittyvien 

lausuntojen antamisesta sekä liikenteestä aiheutuneiden haittojen valituksien käsittelystä. 
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4. Kuntien edustajien näkemykset 

Annakaarina Lamminpää – Kaavoitus, Uusikaupunki 
 

Lamminpään mukaan Uudenkaupungin kaavoituksen sidosryhmäyhteistyö keskittyy lähinnä 

ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan kanssa tehtävään työhön. Yhteistyö ympäristönsuojelun 

kanssa koostuu yhteiskoulutuksista, luontoselvityksistä sekä osittain yhteisen 

paikkatietojärjestelmän ylläpidosta. Lamminpään mukaan kaavoitushankkeiden yhteydessä 

järjestetään yhteisiä kokouksia ja keskusteluja rakennusvalvonnan kanssa. Samassa rakennuksessa 

työskentely mahdollistaa viranhaltijoiden suoran keskustelun. 

 

Lausuntoja pyydetään Uudenkaupungin kaavoituksen osalta lähinnä Varsinais-Suomen liitolta ja 

ELY-keskukselta. Kaavoitushankkeissa lausuntoja pyydetään ympäristönsuojelulta. ELY-

keskuksella on tapana järjestää keväisin kentän kuulumisten läpikäymiseksi vierailu, johon 

osallistuvat edustajat ympäristönsuojelusta, rakennusvalvonnasta ja kaavoituksesta. 

 

Lamminpään mukaan kaavoituksen yhteistyö ympäristöterveyden kanssa on varsin vähäistä. Hän 

kuitenkin esitti ratkaisuksi käytäntöä, jossa terveydensuojeluviranomainen osallistuisi 

kaavoituskatsaukseen ja antaisi siinä kommenttinsa terveysvalvonnan näkökulmasta. Lamminpää 

kuitenkin korosti, että esitetyssä mallissa tulisi terveydensuojelun viranhaltijan olla aktiivinen ja 

tehdä aloite yhteistyöhön. 

 

Timo Heinilä– Rakennusvalvonta, Rauma 
 

Heinilän mukaan Rauman rakennusvalvonta tekee aktiivisesti sidosryhmäyhteistyötä kaavoituksen 

kanssa. Kaavoitus ja rakennusvalvonta järjestävät viikkopalavereita, joissa asioita käsitellään 

vapaaluontoisesti. Rakennusvalvonta kuuluu Heinilän valvonta-alueella samaan ympäristö- ja 

lupalautakuntaan ympäristönsuojelun kanssa, jonka vuoksi asioita käsitellään kummankin yksikön 

valmistelijoiden ja sihteerien osalta yhteisesti. Lausuntoja rakennusvalvonnan ja 

ympäristönsuojelun välillä vaihdetaan mm. jäteveteen liittyvissä asioissa. 

 

Ympäristöterveyden kanssa tehtävä sidosryhmätyö on Heinilän mukaan mm. lausuntojen antamista. 

Osana rakennusvalvonnan lupaprosessia suunnitelmat ja piirustukset toimitetaan terveystarkastajan 

lausuttavaksi. Rakennusvalvonta pyytää prosessissa ympäristöterveydenhuollolta 



9 

 

lausuntoasuunnitelmien ja piirustusten terveyshaitan osalta oleellisista puutteista.  Heinilän mukaan 

pienemmät puutteet voidaan täydentää rakennustyössä, mutta isommat epäkohdat voivat vaikuttaa 

lupaprosessin kulkuun. Heinilä korostaa lausuntojen pyytämisen olevan harkinnanvaraista.  

 

Terveystarkastajat pyytävät rakennusvalvonnalta lausuntoja usein rakenteista ja homeongelmista. 

Heinilä kertoi käytännöstä, jossa heillä homevaurioilmoituksen jälkeen on tehty kenttätarkastus 

yhdessä terveystarkastajan kanssa. Käynnillä rakennusvalvonta on arvioinut rakennuksen teknistä 

osuutta ja terveystarkastaja mahdollista terveyshaittaa.   

 

Tilapalvelujen kanssa varsinaista sidosryhmätyötä ei ole, vaan vuorovaikutus toimii lähinnä 

hankkeisiin liittyvien palavereiden kautta. 

 

Heinilä kokee maakunnan tarjoavan mahdollisuuksia syventää organisaatioiden erikoistumista. 

Maakunnan Heinilä toivoisi ottavan enemmän roolia viranomaisten yhteiskoulutuksissa. Toimivana 

ennakkovaikuttamisen kanavana Heinilä ehdottaa yhteispalavereja. 

 

Katri Tolvanen – Tilapalvelut, Lappeenranta 
 

Merkittävä osa Lappeenrannan tilapalveluiden sidosryhmäyhteistyöstä koostuu Tolvasen mukaan 

yhdessä ympäristöterveyden kanssa tehtävistä yhteistarkastuksista.  Lappeenrannassa tarkastuksille 

osallistuu tilapalveluista lvi-asiantuntija ja ylläpitopäällikkö. Tarkastuksien lisäksi Tolvanen kertoo 

yhteistyön sidosryhmien kanssa koostuvan mm. työryhmätyöskentelystä ja hankkeista. Tolvasen 

mukaan merkittävässä roolissa on sisäilmatyöryhmä, joka on Lappeenrannassa yhteinen kaikille 

kaupungin tilapalveluiden kohteille. Ryhmä kokoontuu 1-2 kertaa kuukaudessa ja akuutin tilanteen 

vaatiessa myös useammin. Akuutin tilanteen sattuessa ryhmä tiedottaa vanhemmille ja 

henkilökunnalle tiedotustilaisuuksien kautta. Tiedotusta vanhemmille tehdään myös lehtitiedotteilla 

ja rehtorin toimesta. 

 

Lappeenrannan tilapalvelut osallistuu Tolvasen mukaan erilaisiin sidosryhmien kanssa tehtäviin 

yhteishankkeisiin, joissa tilapalveluiden edustajat ovat asiantuntijan roolissa. Hankkeiden lisäksi 

sidosryhmillä on useita jatkuvia työryhmiä, joihin tilapalvelut osallistuvat. Osana työryhmien 

toimintaa tehdään myös tarpeen vaatiessa hankkeita. Kaavoituksen kanssa yhteistyötä helpottaa 

sijainti samassa rakennuksessa, tämä mahdollistaa joustavan viranhaltijoiden keskusteluun 
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perustuvan yhteistyötavan. Toisiltaan lausuntojen pyytämiseen Lappeenrannan organisaatiot 

käyttävät sähköistä lausuntojärjestelmää.  

 

Kaavoitus on mukana sopimassa hankkeen kannalta keskeisistä asioista kuten rakennuksen 

laadusta, laajuudesta ja aikataulusta. Yhteistyö rakennusvalvonnan kanssa rajoittuu lähinnä 

rakennusvalvonnalta haettaviin rakennus- ja toimenpidelupiin.   

 

Kyösti Piipponen – Rakennusvalvonta, Riihimäki 
 

Kyösti Piipponen kertoo merkittäväksi sidosryhmätyön malliksi rakennusvalvonnassa järjestettävän 

katselmustoimikunnan, joka toimii rakennusvalvonnan asiantuntijaelimenä. Toimikunta kokoontuu 

Piipposen mukaan joka toinen viikko ja käsittelee rakennuslupahakemuksia. Neljästi vuodessa 

järjestetään Piipposen mukaan työpaikkakokous, jossa sivutaan samassa talossa työskentelevien 

viranhaltijoiden toimialojen asioita. 

 

Riihimäellä on voimassa lausuntomenettely, jonka osana rakennusvalvonta antaa lausuntoja muille 

sidosryhmille. Lausunnoille ympäristöterveydenhuollon ja rakennusvalvonnan välillä ei Riihimäellä 

ole juuri ollut tarvetta. Asioiden käsittely hoidetaan viranhaltijoiden välillä puhelimen tai 

sähköpostin kautta keskustelemalla. Ympäristöterveydenhuollon yhteydenotot liittyvät yleensä 

rakenteisiin ja homeongelmiin. Piipponen pitää viranomaisten sidosryhmätyöskentelyä toimivana ja 

kannustaa hyödyntämään sähköisiä järjestelmiä kuten Skype-palavereita. 

 

Kati Skippari – Ympäristönsuojelun päällikkö sekä Sari Sassi ja Elina Laukkanen –Ympäristötarkastajat, 
Lempäälä 

 

Skipparin, Laukkasen ja Sassin mukaan ympäristönsuojelulla on useita tärkeitä rajapintoja eri 

viranomaisiin kuten kaavoitukseen, ympäristönsuojeluun ja rakennusvalvontaan. ELY-keskus 

muodostaa osaltaan merkittävän rajanpinnan ympäristönsuojelun tekemässä yhteistyössä. 

 

Työryhmätyöskentely koostuu samantapaisista asioista kuin muissakin yksiköissä, eli erilaisten 

työryhmien kautta tehtävistä hankkeista. Lempäälässä on myös neljästi vuodessa kokoontuvia 

työryhmiä, jotka tekevät jatkuvaa yhteistyötä. 

 

Tärkeimmiksi ennakkovaikuttamisen ja sidosryhmätyön muodoiksi Lempäälän osalta todettiin 

sähköposti, yhteistarkastukset ja lausunnot. Ennakkovaikuttamisen tehostamiseksi Skippari ehdotti 
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lakisääteisestä velvoitetta ottaa ympäristönsuojelu osaksi prosessia ainakin kaavoitushankkeissa, 

alueidenkäyttösuunnitelmissa, vesihuollon isoissa linjauksissa, joukkoliikenteen kehittämisessä 

sekä liikenneviraston meluntorjuntasuunnitelmissa. 

 

Maakunnan toivotaan mahdollistavan laajemman toiminnan organisaatioiden muuttuessa ja 

kasvaessa. Henkilöiden vaihtumista pidetään mahdollisena riskinä toiminnan ainakin hetkelliselle 

heikkenemiselle. 
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5. Muiden asiantuntijoiden näkemykset 

Tarja Hartikainen, erityisasiantija, Kuntaliitto 

 

Hartikaisen mukaan Kuntaliiton sidostyöryhmätyöhön kuuluu postituslistan kautta käytävä 

keskustelu ja ennakkovaikuttamisen osalta työryhmiin osallistuminen sekä Kuntaliiton antamat 

kuntien tilaamat julkiset lausunnot. Hartikaisen mukaan lakimuutoksista annettavat yleiskirjeet 

olivat osa sidosryhmätyön kokonaisuutta, käytännöstä on kuitenkin nykyisellään luovuttu. 

 

Kaavoituksen osalta tehtävässä ennakkovaikuttamistyössä Hartikainen pitää hyvänä toimintamallina 

kaavoittajien ja ympäristöterveyden viranhaltijoiden kokoontumisia.  Rakennusten terveyshaittojen 

ehkäisemiseksi Hartikainen esitti käytäntöä, jossa terveydensuojelu osallistuisi rakennuslupien 

katselmukseen yhdessä rakennusvalvonnan kanssa. 

 

Vesihuollon kanssa tehtävässä yhteistyössä vesilaitosten riskinhallintaan osallistuminen on 

Hartikaisen mukaan tärkeää. Käytännöstä hyötyy myös viranhaltija, koska prosessi avaa 

yksityiskohtia ja opettaa mihin vesihuollon riskit kohdistuvat. 

 

Sisäilmatyöryhmätyöskentely on Hartikaisen mukaan tärkeä osa ympäristöterveyden toimintaa. 

Käyttäjien ottaminen mukaan työskentelyyn luo avoimempaa kuvaa toiminnasta ja lisää luottamusta 

ryhmän viestintään. Yhteistarkastukset Hartikainen totesi merkittäväksi sidosryhmätyön muodoksi. 

 

Hartikainen uskoo Kuntaliiton yhteydenpidon eri sidosryhmiin heikentyvän maakunnassa. 

Toimivallan delegointien pitkälle vieminen voi Hartikaisen mukaan aiheuttaa tilanteen, jossa 

yksittäiselle ihmiselle jää liian suuri päätäntävalta. Potentiaalisena riskinä Hartikainen kokee 

rakennemurroksen aikaisen varautumisen. Hartikaisen mukaan tilannetta, jossa varautuminen on 

henkilötasolla, tulee välttää tämän muodostaman merkittävän riskin vuoksi. 

 

Maakunnan tuomina mahdollisuuksina Hartikainen pitää asiantuntemuksen mahdollisuutta syventyä 

ja kasvaa. Rakennemuutokset tuovat Hartikaisen mukaan tilaisuuden koulutusmahdollisuuksien 

paranemiselle ja uusille sidosryhmäyhteistyön muodoille. Hartikainen toivoo sähköisten 

järjestelmien yhtenäistyvän, jotta viranomaisten väliset sidosryhmät olisivat tietoisempia toistensa 
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asioista. Hartikaisen mielestä tämä antaisi laajemman kuvan kentän tapahtumista ja tarpeista, ja siitä 

olisi hyötyä pidemmän aikavälin suunnittelussa. 

 

Anne Hyvärinen, tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 

 

Hyvärinen kertoi vuosittain järjestettävistä THL:n ja kuntien välisistävirtuaalikokouksista sekä 

tapaamispäivistä, joilla siirretään tietoa ympäristöterveyden toimialalle ja tiedustellaan tiedon 

tarpeita.  Jatkuva rajapinta kuntiin muodostuu yhteistyöprojektien sekä ostopalveluiden kautta. 

Hyvärisen mukaan osa kunnista on aktiivisia olemaan yhteydessä THL:n asiantuntijoihin. 

Hyvärinen kertoo sen olevan tapa antaa asiantuntemusta ja tukea kenttätoiminnalle. 

 

Hyvärinenkertoo tapaamisten sisältävän työpajatoimintaa, luennointia ja asiakokonaisuuksien 

esittämistä. Hyvärinen pitäisi hyvänä käytäntönä ympäristöterveydenhuollon teematilaisuuksia, 

joissa käsiteltäisiin kokonaisuuksia kuten talousvesi ja melu. Teematilaisuuksissa hyväksi 

käytännöksi ovat muodostuneet erilaiset työpajat, joissa osallistujat voivat esittää kysymyksiä 

asiantuntijapaneelille. Uusien työmuotojen osalta Hyvärinen pitää verkkoluentojen järjestämistä 

potentiaalisena rajapintana kentän toimintaan. 

 

Hyvärisen kanta maakunnan tuomiin mahdollisuuksiin on samassa linjassa Hartikaisen kanssa. 

Asiantuntemus tulee Hyvärisen mielestä kasvamaan rakennemuutoksien johdosta. Hartikaisen 

mainitsemat postituslistat tulevat esille myös Hyvärisen haastattelussa. Hyvärinen on huolissaan 

tiedon kulkeutumisen riskeistä maakunnassa. Postituslistojen osalta Hyvärinen ehdottaa käytäntöä, 

jossa uutta tietoa voitaisiin siirtää suoraan yksiköiden erikoistuneille viranhaltijoille. 

 

Vesa Pekkola, neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö 

 

Muiden haastateltujen lisäksi myös Pekkola toteaa sisäilmatyöryhmän olevan tärkeässä roolissa 

ennakkovaikuttamisen osalta. Kuten aiemmatkin haastatellut, myös Pekkola pitää vanhempien 

mukaan ottamista hyvänä käytäntönä, joka vaikuttaisi viestinnän luotettavuuteen. Pekkola painottaa 

myös kouluterveydenhoitajan mukaanottoa kenttätarkastuksille, hänen mukaansa tätä hyvää 

käytäntöä tulisi jatkossa pyrkiä lisäämään kunnissa. 

 

Pekkolan mukaan sisäilmatyöryhmän lisäksi muita hyviä työryhmiä ovat epidemiatyöryhmä ja 

kaavoituksen kanssa tehtävä ennakkovaikuttamisen työryhmäyhteistyö. Kaavoitusvaiheessa 
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terveyshaitan aikainen toteaminen ja väistäminen on Pekkolan mukaan kustannustehokas tapa tehdä 

terveydensuojelun ennakkovaikuttamista. 

 

Maakunnassa Pekkola pitää tärkeänä yksikön päällikön aktiivisuutta vetää 

viranomaisyhteistyöryhmiä.  
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6. Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Hankkeen aikana tehdyissä haastatteluissa nousi muutama teema toistuvasti esille. Haastatellut 

tahot kokivat maakunnan toteutumiseen liittyvien, toistaiseksi avointen kysymysten tuovan kentälle 

nykyisiin ja tuleviin toimintatapoihin epävarmuutta. Maakunta koettiin ympäristöterveyden 

sidosryhmien osalta sekä mahdollisuutena että epävarmuustekijänä. Osa haastatelluista kertoi 

toivovansa toiminnan jatkumista ilman isoja muutoksia toimintamallien tai sidosryhmähenkilöiden 

osalta. Varsinkin henkilöiden vaihtumisen ajateltiin vaikuttavan viranomaisten välisen 

sidosryhmätyön sujuvuuteen ja paikallisuuteen. Osassa haastatteluja kävi ilmi pitkien 

virkasuhteiden ja siten pitkän yhteistyön eri viranhaltijoiden välillä lujittaneen ja selkeyttäneen  

toimintamalleja. 

Haastatellut henkilöt pitivät merkittävänä tekijänä maakunnan tuomien uusien toimintamallien 

jalkauttamisessa viranomaisyksiköiden päälliköiden aktiivista otetta eri ryhmien vetämisessä. 

Maakunnan tuomien muutosten ohessa on yksiköiden päälliköiden kautta mahdollista jalkauttaa 

kentälle uusia, esimerkiksi tässä hankkeessa selvitettyjä hyväksi todettuja yhteistyömalleja ja -

käytäntöjä. 

Kentällä koetaan olevan nykyistä enemmän tarvetta viranomaisten välillä tehtävälle yhteistyölle. 

Haastattelujen perusteella viranomaisten asiantuntija- ja yhteistyöpotentiaali jää usein 

hyödyntämättä varsinkin rakennusvalvonnan ja ympäristöterveydenhuollon osalta. Tällä hetkellä 

yheistyötä tehdään lähinnä rakennusvalvonnan pyytäessä lausuntoja terveydensuojelulta kohteiden 

piirustuksista.  

Haastatteluissa todettiin, että ympäristöterveys tarvitsee rakennusvalvonnan tukea arvioimaan 

homevaurioituneiden kohteiden korjaustoimenpiteitä ja korjaajan pätevyyttä. Rakennusvalvonta 

puolestaan hyötyisi ympäristöterveyden kokonaisvaltaisesta arvioista kohteen terveyshaitasta. 

Haastateltujen tahojen mukaan tämäntyyppistä yhteistyötä on kuitenkin hyvin vähän, vaikka 

sidosryhmien olisi mahdollista tukea toisiaan merkittävällä tavalla. Yhteistyötä voidaan tiivistää 

mm. tämän hankkeen esittämän rakennusvalvonnan ja ympäristöterveydenhuollon yhteistyömallilla 

tai osilla siitä, kuten viranhaltijoiden yhteistarkastuksella. 

Merkittäväksi mahdollisuudeksi parantaa viranomaisten sidosryhmätyötä koettiin haastatteluissa 

myös kaavoituksen ja ympäristöterveyden välinen yhteistyö. Hankkeessa kävi ilmi näiden 
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sidosryhmien kaipaavan vankempaa lausuntomenettelyä, jossa terveyshaittoja voitaisiin ehkäistä jo 

ennen niistä aiheutuvien kohteiden rakentamista. Haastatteluissa esitettiin mallia, jossa 

terveystarkastajat osallistuisivat kaavoituskatsaukseen ja antaisivat sen yhteydessä terveyshaittoihin 

liittyvät kommenttinsa. Yhteistyötä on mahdollista toteuttaa myös lausuntomenettelyllä, johon 

hankkeessa laadittiin kaavoitusasioihin liittyvä lausuntopohja ympäristöterveydelle.  

Aluepelastuslaitoksen rooli korostui varautumisen osalta. Yhteisiä harjoituksia ja yhteistyön muita 

muotoja tulisi lisätä. Samoin THL:n asiantuntemuksen ja tutkimusmateriaalien parempi 

hyödyntäminen nousi esiin. Sisäilmatyöryhmien kokoonpanoa tulisi myös tarvittaessa laajentaa 

muihin asiantuntijatahoihin. 

Hankkeessa laaditut lausuntopohjien teemat valittiin kentältä haastatteluissa esiin nousseiden 

tarpeiden mukaan. Suurimmat aukot lausuntomenettelyissä kohdistuivat hankkeen perusteella 

ympäristöterveyden yhteistyöhön rakennusvalvonnan ja kaavoituksen kanssa. Lausuntopohja 

kaavoitukselle kohdennettiin vastaamaan melun ja ilmanpuhtauden haasteita, kun taas 

rakennusvalvonnan pohja keskittyy enemmän sisäilmaongelmiin ja homevaurioihin. Lausuntopohjia  

muokataan jatkossa kentän tarpeiden ja palautteen mukaan.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että yhteistyön tiivistämisen tarve tällä hetkellä on selvä. 

Maakuntauudistus tuo mukanaan mahdollisuuden sekä erikoistua että syventää yhteistyötä eri 

sidosryhmien välillä. Tämä edellyttää kuitenkin selkeitä toimintamalleja, kirjattuja päätöksiä ja 

yhteisiä toimintatapoja, joihin kaikki osapuolet sitoutuvat. Asiantuntemuksen hyödyntäminen 

mahdollisimman laajasti lisää toimialan osaamista ja tavoitteiden saavuttamista. 
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Toimenpide-ehdotukset 

 
Hankkeen tulosten perusteella käytännön toimenpide-ehdotuksina esitetään seuraavaa. Tarkemmat 

kuvaukset toimenpide-ehdotuksista löytyvät raportin liitteinä olevista infograafeista. 

1. Yhteistyötä tiivistetään kuntien sisällä ja tulevien maakuntien kanssa 

 Yhteistarkastukset terveydensuojelun, rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun kanssa 

otetaan käytännöksi (Infograafit 4 ja 7) 

 Sisäilmatyöryhmien kokoonpanot tarkistetaan ja tarvittaessa vahvistetaan muun muassa 

rakennusvalvonnan osaamisella (Infograafi 6) 

 Kaavoitukseen liittyvää yhteistyötä lisätään säännöllisillä kaavoituskatsauksilla ja 

katselmustoimikunnan kokouksilla (Infograafit 2 ja 3) 

2. Ennakkovaikuttamisen ja yhteistyön toimintatavat varmistetaan 

 Ennakkovaikuttamisen ja sidosryhmäyhteistyön toimintatavat otetaan osaksi 

ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaa. Niille laaditaan tavoitteet ja mittarit, 

joiden toteutuminen raportoidaan suunnitelman toteutumisen yhteydessä, jolloin toiminnalle 

saadaan varattua riittävät resurssit. Ennakkovaikuttamiseen käytettävä aika saadaan myös 

näkyväksi ja henkilöstö sitoutumaan toimintatapoihin 

 Valvontasuunnitelmaan kirjataan säännöllisesti järjestettävät sidosryhmäyhteistyön muodot, 

kuten palaverit, työryhmät, osallistuminen kaavoituskatsaukseen, vesihuollon tilaisuudet jne. 

(Infograafi 5) 

 Yhteistyön muodot pyritään lisäksi kirjaamaan kuntaorganisaatiossa jo osaksi strategiaa ja 

talousarvion tavoitteita 

3. YhteistyötäTHL:n kanssa vahvistetaan 

 Vuosittain järjestetään neuvottelupäivät, joihin kutsutaan terveysvalvonta, 

ympäristönsuojelu, rakennusvalvonta, kaavoitus ja tilapalvelu. Neuvottelupäivillä 

tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja työsteään yhteisiä käytäntöjä työpajoissa. THL toimii 

asiantuntijatahona 

 THL:n ajankohtaiset asiat tiedotetaan kuntiin postituslistoja käyttäen 

 Tutkimusten ja hankkeiden tulokset kootaan LaatuNet-laatujärjestelmään ja pidetään ajan 

tasalla. Lisäksi tuloksista tiedotetaan järjestelmän ajankohtaisissa uutisissa 
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 THL:n asiantuntija-apua hyödynnetään kunnissa nykyistä kattavammin  

4. Erityistilanteisiin liittyvä tieto kootaan yhteen ja pidetään ajan tasalla 

 Epidemioihin ja erityistilanteisiin varautumista vahvistetaan esimerkiksi 

Aluepelastuslaitoksen järjestämillä yhteisillä harjoituksilla ja muulla yhteistyön 

tiivistämisellä (Infograafi 1) 

 Varautumiseen, epidemioihin ja erityistilanteisiin liittyvä materiaali kootaan LaatuNet-

laatujärjestelmään ja pidetään ajan tasalla. Samoin laatujärjestelmään kootaan 

ennakkovaikuttamiseen ja sidosryhmäyhteistyöhön sekä sisäilmatyöryhmien toimintaan 

liittyvä materiaali (Infograafit 1, 2 ja 3) 
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Haastatellut tahot 
Ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköiden johtajat 

Toni Lyyski - Helsingin ympäristöterveys, tiimipäällikkö 

Päivi Vepsäläinen - Helsingin ympäristöterveys, tiimipäällikkö 

Miia Suurkuukka - Tuusulan ympäristöterveys, ympäristöterveyden päällikkö 

 

Kuntien muut edustajat 

Sari Sassi - Lempäälän ympäristönsuojelu, ympäristötarkastaja 

Elina Laukkanen - Lempäälän ympäristönsuojelu, ympäristötarkastaja 

Kati Skippari - Lempäälän ympäristönsuojelu, ympäristönsuojelun päällikkö 

Kyösti Piipponen, Riihimäen rakennusvalvonta, rakennusvalvonapäällikkö 

Timo Heinilä, Rauman rakennusvalvonta, rakennustarkastaja 

Katri Tolvanen, Lappeenrannan tilapalvelut, tilakeskuksen johtaja 

AnnakaarinaLamminpää, Uudenkaupungin kaavoitus, kaupunkisuunnittelija 

 

Muut asiantuntijat 

Vesa Pekkola - STM, neuvotteleva virkamies 

Anne Hyvärinen - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, tutkimusprofessori 

Tarja Hartikainen - Kuntaliitto, erityisasiantuntija 

 

Kiitämme kaikkia haastateltuja!  
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Liitteet 
 

Hankkeessa tehdyt lausuntopohjat: 

Lausuntopohja 1. Lausuntopohja sisäilmaongelmiin liittyen 

Lausuntopohja 2. Lausuntopohja kaavoitukseen liittyen (liite 1) 

Lausuntopohja 3. Lausuntopohja meluun liittyen 

Lausuntopohja 4.  Lausuntopohja koskien rakennuslupaa tai -suunnitelmaa 

Lausuntopohja 5. Lausuntopohja vesi- ja jätehuoltoon liittyen 

Lausuntopohja 6.  Lausuntopohja ympäristölupamenettelyyn liittyen 

 

Liite 1: Lausuntopohja 2. Lausuntopohja kaavoitukseen liittyen 

 

 
 
Vastaanottajan kunta 
Vastaanottajan organisaatio 
Vastaanottajan nimi 
Vastaanottajan / jakelun sähköpostiosoitteet 
 
 
Viite Lausuntopyynnön viite ja päivämäärä 
 
 

Taustaa Taustatietoja lausuntopyynnöstä, lausunnon pyytäjästä, aikataulusta ja muista 
oleellisista tekijöistä, kuten kohteeseen tehdyistä tarkastuksista.  

 
Terveydensuojelulain (763/1994)  mukaan elinympäristön olosuhteiden tulee olla 
sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa,  sisä- tai muussa tilassa oleskeleville 
terveyshaittaa. 
 

/ 
 

Terveydensuojelulaki (763/1994) velvoittaa kunnan huolehtimaan väestön ja yksilön 
sekä elinympäristön terveydensuojelusta. Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi 
terveydensuojelulain nojalla antaa terveyshaittojen ehkäisemiseksi, selvittämiseksi ja 
poistamiseksi toiminnalle ehtoja tai kehotuksia toiminnan järjestämiseksi 
asianmukaisella tavalla. 

 
 

Kohteessaon tehty seuraavanlaiset selvitykset ja mittaukset: 

 

- Melumittaus tai melumallinnus 
- Muut mittaukset tai selvitykset 
-       
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Suunnitelmat ja oheismateriaali 
 
 Lausuntopyynnössä ja sen liitteenä esitetyt suunnitelmat ja oheismateriaalit. 
 
 

Huomioitavat asiat ja lausuntopyynnön taustat 
  
 
Terveystarkastaja tutustui lausuntopyynnön ohessa toimitettuun materiaaliin.  
Kohteen terveyshaittaa arvioidessa tarkastajan arvio perustui seuraaviin tekijöihin. 
 
Huom! Lihavoitujen otsikoiden sisällöt ovat valinnaisia asiakokonaisuuksia lausunnon 
käyttötarkoituksen mukaan. Muista poistaa tarpeettomat tekstiosuudet. 
 
 
Meluhaitat 
 
  
 Kaavoituksessa tulee huomioida, että kaava ei saa aiheuttaa asunnolle tai 
 oleskelutilalle sellaisia olosuhteita, joissa tilan käyttäjät altistuvat terveyshaittalle. 

Tehdyt mittaukset, toiminnanharjoittajan antamat selvitykset, ja muut taustatiedot. 
Tehtyjen mittausten toimenpiderajojen ylitykset ja alitukset. 

Lausuttavan kaavan etäisyys voimakasta tai häiritsevää melua aiheuttavista 
melulähteistä tai kaavoitettavan meluhaittaa aiheuttavan kohteen etäisyys 
asutuksesta. Kuvaa myös maasto ja muut melun kannalta oleelliset tekijät. 

Terveydensuojeluviranomaisen osalta asiasta on säädetty sosiaali-ja 

terveysministeriön asetuksessa asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä 

olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 

(545/2015). 

Yöaikainen (klo 22-7) musiikkimelu tai muu vastaava mahdollisesti unihäiriötä 
aiheuttava melu, joka erottuu selvästi taustamelusta, ei saa ylittää 25 dB yhden 
tunnin keskiäänitasona LAeq,1h (klo 22-7) mitattuna niissä tiloissa, jotka on 
tarkoitettu nukkumiseen. 

Teknisten laitteiden yöaikaisen melun enimmäistaso LAFmax (klo 22—7) ei saa ylittää 
33 dB. Jos melua esiintyy yöaikaan satunnaisesti tai harvoin, arvot saavat olla tätä 
suurempia kuitenkin siten, että yli 45 dB tasoja ei esiinny lainkaan. 

Kuulovaurion välttämiseksi melun äänitasot eivät saa ylittää LAeq,4h 100 dB, LAFmax 115 
dB tai LCpeak 140 dB. Jos yksi tai useampi näistä ylittyy, on melualtistusta rajoitettava 
joko suojaamalla kuulo, vähentämällä melutasoa tai rajoittamalla melua aiheuttavaa 
toimintaa ajallisesti. 
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Taulukko 1. Päivä- ja yöajan keskiäänitasojen toimenpiderajat asunnoissa ja 
muissa oleskelutiloissa 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terveydensuojeluviranomaisen näkemys, miksi ehdotettu kaava saattaa aiheuttaa 
terveyshaittaa ja ne keinot, joilla terveyshaitan mahdollisuutta voidaan ehkäistä. 
 
Toimenpiderajojen, tehtyjen mittausten, toiminnanharjoittajan selvityksen ja muiden 
taustatietojen perusteella tehty kokonaisvaltainen arvio aiheutuuko aiheuttaako 
kaavan mukainen ratkaisu terveyshaittaa. 
 
 
Ilmanpuhtaus 
 
Asian kannalta oleelliset tehdyt mittaukset/selvitykset, esim.  hiukkaset, kemialliset 
tekijät jne sekä niiden mittaustulokset 
 
Terveydensuojelulain mukaan (763/1994) Asunnon ja muun sisätilan sisäilman 
puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden 
vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai 
sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa. Kaavoituksessa tulee huomioida asuntojen ja 
muiden terveydensuojelulain mukaisten sisätilojen etäisyys ja sijainti toiminnasta joka 
voi aiheuttaa asetuksen mukaisia ilmanpuhtautta heikentäviä olosuhteita.  
 

Huoneisto ja huonetila 

Päiväajan 

keskiäänitaso 

LAeq (klo 7–

22) 

Yöajan 

keskiäänitasoLAeq 

(klo 22–7) 

Asuinhuoneistot, 

palvelutalot, 

vanhainkodit, lasten 

päivähoitopaikat ja 

vastaavat tilat 

  

asuinhuoneet ja 

oleskelutilat 
35 dB 30 dB 

muut tilat ja keittiö 40 dB 40 dB 

Kokoontumis- ja 

opetushuoneistot   

huonetila, jossa 

edellytetään yleisön 

saavan hyvin puheesta 

selvän ilman 

äänenvahvistuslaitteiden 

käyttöä 

35 dB - 

muut kokoontumistilat 40 dB - 

Työhuoneistot 

(asiakkaiden kannalta)   

asiakkaiden 

vastaanottotilat ja 

toimistohuoneet 

45 dB - 
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Kuvaus kaavan osalta ilmanpuhtauteen vaikuttavista tekijöistä, esim  hiukkaset, 
kemialliset tekijät jne. 
 
Selvitys terveydensuojelun näkemyksestä perusteluineen voiko ilmanpuhtauden 
haitta ilmetä myös asuntojen sisäilmassa. 
 
Terveydensuojeluviranomaisen näkemys, miksi ehdotettu kaava saattaa aiheuttaa 
terveyshaittaa ja ne keinot, joilla terveyshaitan mahdollisuutta voidaan ehkäistä. 
 
Terveydensuojeluviranomainen edellyttää että kaavan mukaisesta ratkaisusta ei saa 
aiheutua terveyshaittaa lähialueen asukkaille.  
 
Lausuttavan kaavan etäisyys mahdollisesti terveyshaittaa aiheuttavista 
ilmanpuhtautta heikentävistä kohteista tai kaavoitettavan ilmanpuhtautta heikentävän 
kohteen etäisyys asutuksesta. Kuvaa myös maasto ja muut ilmanpuhtauden kannalta 
oleelliset tekijät. 
 
 
 

Epävarmuustarkastelu 
 
 
Kuvataan tehtyjen tutkimusten arviointi. Arvioinnissa huomioidaan tutkimuspaikan ja 
olosuhteen merkitys tutkimustulokseen ja siihen, kuinka edustavana kyseistä 
tutkimusta voidaan pitää terveyshaitan kokonaisarvioinnin näkökulmasta. 
 
Toimenpideraja ylittyy, jos asetuksessatarkoitettujen altisteiden numeeriset arvot 
ylittyvät mittausepävarmuus huomioon ottaen. Mittausepävarmuus annetaan 
numeerisena silloin, kun se on mahdollista ja muutoin sanallisena. 
 
Terveyshaitan kokonaisarvioinnissa huomioidaan vain ne tutkimusmenetelmät, jotka 
on hyväksytty asetuksessa. 
 
Lausunnossa mainittujen viranomaisen tekemien mittauksien ja tarkastuksien mittarit 
on kalibroitu xx.xx.xxxx. 
- Mittari 1 
- Mittari 2 
- Mittari 3 
 
Mittarin toiminta tarkistettiin mittauksia ennen ja jälkeen ulkoisella 
kalibrointiäänilähteellä. 
 
 

Terveyshaitan kokonaisarviointi ja johtopäätökset 
 

 
Johtopäätös lausunnossa mainittujen tekijöiden mahdollisuudesta aiheuttaa 
terveyshaittaa. Kokonaisarvio terveyshaitasta, jossa huomioidaan altistumisen 
todennäköisyys, toistuvuus ja kesto. Arviossa tulee myös huomioida mahdollisuudet 
välttää altistuminen sekä poistaa haitta. 
 
Lausunnon mukainen kaavoituksen ratkaisu ei saa aiheuttaa olosuhteita, joissa 
lähialueen asukkaille aiheutuu terveyshaittaa. Kaavan ratkaisu tulee järjestää siten, 
ettei siitä aiheudu lähiympäristöön terveyshaittaa aiheuttavaa määrää melua, pölyä, 
tärinää tai muuta terveyshaittaa aiheuttavaa olosuhdetta.  
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Arvio perusteluineen onko kaavalle terveydensuojelullisia esteitä. 
 
 

Allekirjoitus 
 
 

Tarkastajan nimi 
virkanimike 
puhelin 
email 
 
 
 
Sovellettu lainsäädäntö 

Terveydensuojelulaki 763/1994 

 

Lainsäädäntö, jolla voit täydentää lausuntoa 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä 

olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015 

 

 

 

 

 

Infograafi 1. Erityistilanteisiin ja epidemioihin varautuminen 
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Infograafi 2. Kaavoituskatsaus 

 

 

 
 

Infograafi 3. Katselmustoimikunta 

 

 



26 

 

 

Infograafi 4. Rakennusvalvonta ja terveydensuojelu – Kenttäyhteistyön malli 

 

 

 

Infograafi 5. Sidosryhmäyhteistyön muotoja terveysvalvonnassa 
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Infograafi 6.Sisäilmatyöryhmä 

 

Infograafi 7. Yhteistyö rakennusvalvonnan ja terveystarkastajan välillä 

 



28 

 

 
Kuva 1: LaatuNet-laatujärjestelmän Muu asiantuntijatyö-prosessi, Tutkimusaineistot 
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