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TYÖYMPÄRISTÖSSÄ KOETTUIHIN HAITTOIHIN, OIREISIIN, 
RYHMÄTASON TERVEYSTIETOIHIN JA 
PSYKOSOSIAALISEEN TYÖYMPÄRISTÖÖN 

Katja Tähtinen1 2, Sanna Lappalainen1, Kirsi Karvala1, Marjaana Lahtinen1, Jouko 
Remes1 ja Heidi Salonen2 

1 Työterveyslaitos  
2 Aalto yliopisto 

 

TIIVISTELMÄ 

Tutkimuksessa selvitettiin altistumisolosuhdeluokkien yhteyttä työtiloissa koettuihin 
oireisiin ja työympäristöhaittoihin, työterveyshuollon ryhmätason tietoihin tilojen 
käyttäjien terveydestä sekä psykososiaaliseen työympäristöön. Edellä mainituilla 
tekijöillä ei havaittu tilastollista yhteyttä altistumisolosuhdeluokkiin lukuun ottamatta 
työntekijöiden kokemaa homeen hajua. Ilmanvaihtojärjestelmän mineraalivillakuiduilla 
havaittiin tilastollinen yhteys koettuihin oireisiin ja haittoihin. Tiloissa todetut 
epäpuhtauslähteet lisäsivät yhteydenottojen määrää työterveyshuoltoihin ja joitain 
koettuja oireita sekä työympäristöhaittoja. Työntekijät kokivat oireita ja haittoja myös 
tiloissa, joissa ei todettu epäpuhtauslähteitä rakennuksen selvitysten perusteella. 

JOHDANTO 

Sisäilmasto-ongelmakohteiden olosuhteiden arviointi on koettu haastavaksi. Usein 
sisäilmaongelmakohteissa havaitaan useita sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä ja 
yksittäisten tekijöiden merkityksen arviointi kokonaisaltistukseen on vaikeaa. 
Työterveyslaitoksen altistumisolosuhteiden arviointimallia /1/ on käytetty sisäilmasto-
ongelmakohteiden olosuhteiden arvioinnissa ja luokittelussa vuodesta 2013. 
Altistumisolosuhteiden luokkien /1/ yhteyttä työpaikan sisäilmastoon liitettyihin 
koettuihin oireisiin, haittoihin, terveystietoihin sekä psykososiaaliseen työympäristöön ei 
ole selvitetty aikaisemmin. Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli arvioida 
altistumisolosuhdeluokkien yhteyttä 1) työtiloissa koettuihin oireisiin ja 
työympäristöhaittoihin, 2) työterveyshuollon ryhmätason tietoihin tilojen käyttäjien 
terveydestä ja 3) koettuun psykososiaaliseen työympäristöön. Lisäksi arvioitiin 
ilmanvaihdon (IV) puutteiden yhteyttä työympäristössä koettuihin oireisiin ja 
työympäristöhaittoihin sekä pitkittyneen ongelmanselvittelyn vaikutusta koettuun 
sisäilman laatuun. Tässä artikkelissa esitetään tutkimuksen /2/3/ keskeisimpiä tuloksia. 

AINEISTO JA MENETELMÄT 

Tutkimusaineisto koostui 27 sairaalarakennuksen altistumisolosuhteiden arvioinnin 
tiedoista, 2669 työntekijän sisäilmastokyselyvastauksesta ja työterveyshuollon 
ryhmätason terveystiedoista tilojen käyttäjistä sekä kohteiden sisäilmaryhmiltä kerätyistä 
tiedoista. Taustatietojen perusteella osassa rakennuksissa oli selvitelty sisäilmasto-
ongelmia aikaisemmin. Tutkimusaineisto on kerätty Työterveyslaitoksen (TTL) tutkimus- 
ja kehittämishankkeissa vuosina 2013-2014.TTL:n hankkeissa rakennusten kunto oli 
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tutkittu ja kuntoon liittyvien tutkimusten tulokset oli jaoteltu neljään 
altistumisolosuhdeluokkaan: i) tavanomaisesta poikkeava olosuhde epätodennäköinen, ii) 
tavanomaisesta poikkeava olosuhde mahdollinen, iii) tavanomaisesta poikkeava olosuhde 
todennäköinen ja iv) tavanomaisesta poikkeava olosuhde erittäin todennäköinen /1/. 
Sairaalarakennukset oli arvioitu kerroksittain tai rakennuksen osittain siten, että eri 
aikakauden rakennukset ja niiden kerrokset oli arvioitu ja luokiteltu jokainen erikseen. 
Aineiston kohteissa oli tutkittu yhteensä 111 rakennuksen kerrosta tai rakennuksen osaa, 
joissa 95 oli arvioitu altistumisolosuhteet. Työntekijöiden työtiloihin liittyviä oireita, 
työympäristöhaittakokemusta sekä psykososiaalista työympäristöä selvitettiin TTL:n 
sisäilmastokyselyllä©. Kyselyt lähetettiin 3608 työntekijälle, joista vastasi 2669 
vastausprosentin ollessa 74%. Tutkimukseen valittiin 40 sisäilmastokyselyryhmän tulosta 
(n=1558). Valinta kohdistui tiloihin, joissa oli yksi sisäilmastokyselyryhmä yhdessä 
arvioidussa altistumisolosuhdeluokitellussa kerroksessa tai rakennuksen osassa. Kaikissa 
tutkimukseen valituissa tiloissa työskenneltiin. Työterveyshuolloista saatiin ryhmätason 
tietoa tilojen käyttäjien terveyteen liittyen yhteensä 43 rakennuksen kerroksesta tai 
osasta. Ryhmätason tieto ei sisällä tietoa siitä, kuinka monella henkilöllä on työhön 
liittyviä oireita tai sairauksia. Työterveyshuollolta saatiin seuraavia terveyteen liittyviä 
tietoja: i) uusia astmoja tai vanhojen astmojen paheneminen, ii) työntekijä on vaihtanut 
työhuonetta tai työpaikkaa työpaikan sisäilmaan liittyvien oireiden vuoksi, iii) kontaktien 
määrä työterveyshuoltoon on lisääntynyt sisäilmaan liittyvien ongelmien vuoksi, iv) 
sairauspoissaolojen lisääntyminen ylähengitysteiden oireiden vuoksi. Lisäksi sairaaloiden 
sisäilmaryhmät antoivat tietoa ja arvioivat rakennusten kerrosten tai osien 
sisäilmaongelmatilannetta. Tilastolliset testit tehtiin IBM SPSS 24.0 ja 25.0 ohjelmalla. 
Tilastollinen merkitsevyys oli asetettu tasolle p<0.05. Analyyseissä käytettiin ryhmien 
painotettuja keskiarvoja ja testauksessa Mann-Whitneyn U-testiä, Fisherin tarkkaa testiä 
sekä Kruskall Wallisin-testiä.  

TULOKSET 

Valituissa 40 kerroksessa tai rakennuksen osassa tavanomaisesta poikkeava 
altistumisolosuhde oli arvioitu epätodennäköiseksi 5%:ssa (n=2), mahdolliseksi 40%:ssa 
(n=16), todennäköiseksi 45%:ssa (n=18) ja erittäin todennäköiseksi 10%:ssa (n=4). 
Olosuhdeluokissa todennäköinen tai erittäin todennäköinen esiintyi kosteus- ja 
mikrobivaurioita, mutta myös useita muita sisäilman epäpuhtauksia, kuten 
mineraalivillakuitulähteitä ja kosteusvaurioituneita materiaaleja ja niistä aiheutuvia 
emissioita. Mitä epätavanomaisemmaksi altistumisolosuhteet oli arvioitu, sitä enemmän 
esiintyi myös puutteita ilmanvaihtolaitteistossa. Arvioiduissa altistumisolosuhdeluokissa 
(n=95), altistumisolosuhdeluokassa epätodennäköistä (n=7) IV-järjestelmän käyttöikä oli 
ylittynyt 100%, IV oli riittämätön 29%, IV-järjestelmässä todettiin 
mineraalivillakuitulähde 43% ja kosteusongelma 14% arvioiduista kerroksista. 
Altistumisolosuhdeluokassa mahdollista (n=39) IV-järjestelmän käyttöikä oli ylittynyt 
82%, IV oli riittämätön 62%, IV-järjestelmässä todettiin mineraalivillakuitulähde 41% ja 
kosteusongelma 26% arvioiduista kerroksista. Altistumisolosuhdeluokassa todennäköistä 
(n=37) IV-järjestelmän käyttöikä oli ylittynyt 76%, IV oli riittämätön 70%, IV-
järjestelmässä todettiin mineraalivillakuitulähde 59% ja kosteusongelma 24% 
arvioiduista kerroksista. Altistumisolosuhdeluokassa erittäin todennäköistä (n=12) IV-
järjestelmän käyttöikä oli ylittynyt 75%, IV oli riittämätön 67%, IV-järjestelmässä 
todettiin mineraalivillakuitulähde 67% ja kosteusongelma 0% arvioiduista kerroksista. 

Koetuilla oireilla ja työympäristöhaitoilla sekä ilmanvaihtojärjestelmän 
mineraalivillakutulähteen välillä havaittiin tilastollinen yhteys. Koetuilla oireilla ja 
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työympäristöhaitoilla sekä ilmanvaihtojärjestelmän iällä todettiin tilastollinen yhteys 
(Taulukko1). 

Taulukko 1. Ilmanvaihtojärjestelmän puutteiden ja koettujen työperäisten oireiden 
välinen yhteys (p-arvo), merkitsevyystaso p<0.05. NS=ei merkitsevä. 
Viikoittain koettu 
työympäristöön liittyvä oire 
ja haitta 

Vastaaj
at 
N=1558 
n 

Tekninen 
käyttöikä on 
ylittynyt  

Riittämätön 
IV 

Mineraalivilla
kuitulähde 
IV-
järjestelmässä 

Väsymys 532 NS NS 0.005 
Päänsärky 266 0.035 NS 0.002 
Keskittymisvaikeudet 164 0.049 NS 0.005 
Silmien ärsytys 559 0.014 NS 0.006 
Nenän ärsytys 656 0.003 NS 0.001 
Käheys tai kurkun kuivuus 475 0.001 0.025 0.001 
Yskä 225 0.016 NS 0.022 
Unta häiritsevä yskä 50 0.008 NS NS 
Kasvojen ihoärsytys 373 NS NS NS 
Käsien ihoärsytys 508 0.035 NS 0.003 
Hengen ahdistus 64 0.045 NS NS 
Hengityksen vinkuminen 32 0.001 0.044 NS 
Kuume tai vilun väreet 42 NS NS NS 
Lihaskipu 160 0.027 NS 0.003 
Nivelsärky 193 0.039 NS NS 
Muu oire 75 0.005 0.027 0.001 
Tunkkainen ilma 819 0.011 NS 0.006 
Riittämätön ilmanvaihto 715 0.008 NS 0.002 
Homeen tai maakellarin haju 294 0.004 NS ei testattu 
Muu epämiellyttävä haju 392 NS NS ei testattu 
Pöly ja lika 248 0.022 NS 0.003 
Liian korkea huonelämpötila 298 0.043 NS ei testattu 

Altistumisolosuhdeluokkien ja työntekijöiden työperäisten oireiden välillä ei havaittu 
tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. Myöskään altistumisolosuhteiden ja työntekijöiden 
kokemien työympäristöhaittojen välillä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää yhteyttä 
lukuun ottamat homeen hajua (ryhmien epätodennäköistä ja todennäköistä välinen 
tilastollinen ero p=0.042, merkitsevyystaso p<0.05). Työntekijät kokivat työympäristöön 
liittyviä ympäristöhaittoja ja oireita enemmän kuin TTL:n sairaalavertailuaineistossa /4/ 
(Kuva1 ja 2). Työntekijät kokivat sitä enemmän työympäristöhaittoja, mitä 
epätavanomaisemmiksi olosuhteet oli arvioitu (Kuva 1). Stressiä koettiin kaikissa 
olosuhdeluokissa enemmän kuin TTL:n vertailuaineistossa (Taulukko 2). 
Altistumisolosuhdeluokkien ja psykososiaalisen työympäristön välillä eikä 
altistumisolosuhteiden ja työterveyshuollon ryhmätason terveystietojen välillä havaittu 
tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. Kaikissa olosuhdeluokissa raportoitiin 
sisäilmaongelmiin liittyvien yhteydenottojen määrän lisääntyneen työterveyshuoltoon, ja 
yhteydenottojen määrä kasvoi olosuhdeluokasta mahdollista aina olosuhdeluokkaan 
erittäin todennäköistä (Taulukko 3). Mitä epätavanomaisempi olosuhde oli, sitä 
useammin myös ongelman selvittäminen oli kestänyt vuoden tai yli vuoden (Taulukko 4). 
Sisäilmaryhmän arvio ongelmasta oli usein eriävä tehtyjen altistumisolosuhdearvioiden 
kanssa. 
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Kuva 1. Koetut työympäristöhaitat arvioiduissa altistumisolosuhdeluokissa.  

 
Kuva 2. Koetut työympäristöön liitetyt oireet arvioiduissa altistumisolosuhdeluokissa. 
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Taulukko 2. Työntekijöiden kokema stressi altistumisolosuhdeluokissa. 

Taulukko 3. Työntekijöiden yhteydenotot työterveyshuoltoon altistumisolosuhdeluokissa.  

Työntekijöiden 
yhteydenotojen määrä 
työterveyshuoltoon on 
kasvanut sisäilmaan liitettyjen 
tekijöiden vuoksi 

n=kohteiden määrä 

Epätoden-
näköistä 

n=2 

Mahdollis-
ta 

n=16 

Todennä-
köistä 

n=18  

Erittäin 
todennä-
köistä 

n=4 

Kyllä, n (%) 2 (100) 5 (31) 10 (50) 3 (60) 

Ei, n (%) 0 (0) 10 (63) 10 (50) 2 (40) 

Taulukko 4. Ongelman selvittämiseen kulunut aika altistumisolosuhdeluokissa. 

Sisäilmaongelman 
selvittämiseen kulunut aika 

n=kohteiden määrä 

Epätoden-
näköistä 
n=2 

Mahdollis
-ta n=16 

Todennä-
köistä n=18 

Erittäin 
todennä-
köistä n=4 

Ei ongelmia, n 1 7 6 0 

Alle vuosi, n 0 2 4 0 

Vuosi tai enemmän, n 1 7 8 4 

Tunnetko sinä 
nykyisin 
tällaista1 
stressiä? 

Epätoden
näköistä 

n=61 

 
Mahdollista  

n=619 

Todennä-
köistä n=763 

Erittäin 
todennä-
köistä 
n=118 

TTL:n 
vertailua
r-vo % 

Melko paljon tai 
erittäin paljon, n 
(%) 

15 (26,3) 
 

92 (15,1) 105 (15,0) 
16 
(14,0) 

10 

Jonkin verran, n 
(%) 

12 (21,1) 
 

181 (29,7) 243 (32,4) 
40 
(35,1) 

28 

En lainkaan tai 
vain vähän, n 
(%) 

30 (52,6) 
 

337 (55,2) 403 (53,7) 
58 
(50,9) 

63 

 1Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa ihminen tuntee itsensä 
jännittyneeksi, levottomaksi, hermostuneeksi tai ahdistuneeksi taikka hänen 
on vaikea nukkua asioiden vaivatessa jatkuvasti mieltä. 
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POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Vaikka koettujen oireiden ja haittojen, työterveyshuollon ryhmätason tietojen ja 
altistumisolosuhteiden luokkien välillä ei havaittu tilastollista yhteyttä, joidenkin 
työntekijöiden työympäristöön liittyvät oireet ja haittakokemukset lisääntyivät mitä 
epätavanomaisemmiksi olosuhteet oli arvioitu. Tulosten mukaan koetut työympäristöön 
liitetyt oireet ja ympäristöhaitat olivat yleisiä ja stressiä koettiin yli TTL:n vertailuarvojen 
/4/. Sisäilmaan liittyviä yhteydenottoja työterveyshuoltoon esiintyi kaikissa 
altistumisolosuhdeluokissa. Edellä mainitut tekijät voivat liittyä altistumisolosuhteisiin tai 
muihin ihmisen kokemukseen vaikuttaviin tekijöihin. Olosuhdeluokat eivät mahdollisesti 
selitä kaikin osin koettujen työympäristöön liittyvien oireiden, haittojen ja stressin sekä 
työterveyshuoltoon tulleiden sisäilmastoon liitettyjen kontaktien määrää. 
Työympäristössä esiintyvän homeen hajun esiintyminen voi olla tavanomaisesta 
poikkeavan olosuhteen indikaattori. Sisäilmaryhmän arvio ongelmasta oli usein eriävä 
tehtyjen selvitysten kanssa ja osassa rakennuksissa oli aikaisemmin selvitelty sisäilmasto-
ongelmia, mikä voi vaikuttaa osaltaan työntekijöiden kokemukseen sisäilmaston laadusta. 
Pitkittynyt ongelmanratkaisu voi lisätä tilojen käyttäjien huolestuneisuutta, voimistaa 
terveydellisen riskin kokemusta sekä luoda epäluottamusta ongelman ratkaisuun /5/. 
Kokemukseen voi vaikuttaa osin myös muut tekijät, kuten työhön ja organisaatioon 
liittyvät tekijät sekä yksilölliset tekijät, joita ei selvitetty tässä tutkimuksessa. 
Moniammatillinen ja prosessimainen ongelman selvittäminen on tärkeää, varsinkin niissä 
tapauksissa, joissa ihmiset kokevat sisäilmastoon liittyvät tekijät riskinä tai uhkana /5/6/. 
Kokonaisvaltaisessa ongelmanratkaisussa otetaan huomioon altistumisolosuhteet, tilojen 
käyttäjien kokemus ja työterveyshuollon tiedot sekä toimintatavat ongelman ratkaisussa. 
Yksinomaan sisäilmastokyselyiden perusteella ei voi arvioida sisäilmaongelmien 
laajuutta, vakavuutta ja toimenpiteiden kiireellisyyttä. Tutkimuksen vahvuutena on 
rakennusten selvitysten tuloksiin perustuva yhdenmukainen malli arvioida 
altistumisolosuhteet. Tutkimuksen heikkoutena on, että tutkimusaineisto sisälsi vähän 
rakennuksia, missä altistumisolosuhde oli arvioitu epätodennäköiseksi.  
Työterveyshuollon tiedot olivat ryhmätason tietoja, eikä tapausten määrä ollut tiedossa, 
mikä voi vaikuttaa tuloksiin. Sisäilmastokyselyn psykososiaaliseen työympäristöön 
liittyvä kysymyssarja oli rajallinen, eikä se luo kokonaisvaltaista kuvaa koetusta 
psykososiaalisesta työympäristöstä. Arviointimalli on tarkentunut vuodesta 2013-2014. 
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