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1. Taustatiedot 

2. Tulokset 
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VIITTEET 

lausunto toimitetaan paasaantoisesti tilaajan ilmoittamaan tyoterveyshuoltoon, 
joka hoitaa jakelun siten etta se tulee johdon, tyosuojelupaallikon ja -valtuutetun 
seka mahdollisen sisailmastotyoryhman kayttoon. Kyselyn tulokset on syyta 
esitella myos tyopaikkakokouksessa, jossa tyoterveyshuoltonne kertoo kyselyn 
tuloksista ja on vastaamassa mahdollisiin kyselya koskeviin kysymyksiin. 

Tyoterveyslaltos, sisallmastokyselypalvelu 
Tamiln aslaklrjan oslttalnen julkalsemlnen on sallittu vain Tyoterveyslaitoksen antaman 
klrjalllsen luvan perusteella 



3 (7) 

Tyoterveyslaitos 
ARll-2012 

1 Taustatiedot 

Tyoterveyslaitoksen uudistettu sisailmastokysely perustuu Ruotsissa kehitettyyn MM-40 

tutkimusmenetelmaan (1), jolla voidaan ryhmatasolla selvittaa sisailmasto-ongelmien 

esiintyvyytta, vakavuutta ja sen mahdollisia aiheuttajia. Kyseessa on kayttajakysely, jossa 

kohdetilojen kayttajat arvioivat tyopaikkansa sisailmastoa ja siita mahdollisesti aiheutuvaa 

haittaa ja sen aiheuttajia. Ryhmatason tarkastelun edellytyksena on, etta ryhmakoko on 

minimissaan 20 ja etta vastausprosentti on vahintaan 80. Tulosten analysoinnissa 

kaytamme kohteesta riippuen vertailuaineistona joko suomalaisesta toimisto- (2) tai 

sairaalaymparistOsta (3) kerattya tausta-aineistoa. Koska eraat taustamuuttujat 

(sukupuolijakauma, tupakointi, astmaatikkojen ja allergikkojen osuus vastaajista seka 

tyossa koettu stressi ja psykososiaalinen kuormitus) vaikuttavat seka kayttajien 

kokemukseen sisailmasto-ongelmasta etta sen ratkaisukeinoihin (4-5), Tyoterveyslaitoksen 

sisailmastokyselyssa kartoitetaan myos naita taustamuuttujia. 

Kohteen ja ongelman kuvaus (saamiemme esitietojen perusteella): 

Neilikkatie 8: n kiinteistossa sijaitsee Vantaan kaupungin talouspalvelukeskus. Kysely 

kohdistettiin kiinteiston 3. kerrokseen. Rakennuksesta ei ole saatu lahempia tietoja. 3. 

kerros sijaitsee yhdessa kerroksessa. Tyontekijoilla oli esiintynyt hengitystieoireita, 

limakalvojen kuivumista ja vasymysta. Tiloissa oli havaittu ajoittain paikallisia 

vesivahinkoja katolta tai ilmastointilaitteista. 

Tiloissa oli tehty aiemmin sisailmastokysely 14.12.2006 ja 23.11.2007. Naiden 

kyselyjen lausuntoja ei ollut saatavilla. Kosteusmittauksia ja mikrobimaarityksia oli 

tehty Novorite Oy:n toimesta helmikuussa 2007. Kesakuussa 2007 oli Uudenmaan 

tyosuojelupiiri tehnyt tiloihin tyosuojelutarkastuksen. 

Kyselyn toteutus: 

Tama kyselytutkimus suoritettiin sahkopostikyselyna 27.01.2013-13.02.2013. Kysely 

lahetettiin 38:lle kohteessa tyoskentelevalle, joista 33 vastasi kyselyyn. Hyvan 

vastausprosentin (87%) vuoksi voi vastauksia pitaa edustavina ja tulosten vertailua 
ryhmatasolla mahdollisena. 

Vertailuaineiston kaytto ja tulosten vertailtavuus: 

Tulosten analysoinnissa kaytamme tassa kyselyssa vertailuaineistona suomalaisesta 

toim istoymparistosta kerattya ta usta-a in eistoa. 

Tulosten tulkintaan vaikuttavien taustamuuttujien (tupakointi, astmaatikkojen ja 

allergikkojen osuus vastaajista, tyossa koettu stressi ja psykososiaalinen kuormitus, 

toimiala) suhteen taman kyselyn kohderyhma ei merkittavasti poikennut 
vertailuaineistostamme. Vastanneista naisia oli selvasti vertailuaineistoa enemman. 

Tama voi vaikuttaa tuloksiin, koska tutkimusten mukaan miehet raportoivat 

harvemmin sisailmastoon Iiittyvista oireista ja haitasta. Vertailua voidaan pitaa Uista 

huolimatta kohtuullisen luotettavana. 

Tyoterveyslaitos, sisailmastokyselypalvelu 
Taman aslaklrjan oslttalnen julkaiseminen on sallittu vain Tyoterveyslaltoksen antaman 
klrjaliisen luvan perusteella 
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2 Tulokset 

Kayttajien kokemat tyoymparistohaitat: Tassa arvlolnnissa on huomioitu 
kyselyssa annetut "kylla, haittoja joka viikko" vastaukset. 

Tyoymparistotekijat 

Vaihteleva huonelampotlla 

Ulan matala 
J huonelampotJla 

Tunkkalnen (huono) lima 

-Neilikka tie 8 

-Vertailuarvot 

Tyoterveyslaitos, sisallmastokyselypalvelu 
Taman aslaklrjan oslttalnen julkalsemlnen on sallittu vain Tyl>terveyslaltoksen antaman 
klrjalllsen luvan perusteella 

Veto 

Rlittamaton Ilmanvalhto** 

l__lI=C;;::::~L~t-"-+-----'r---
Melu \-_-, 

Muut epamlellyttava 
hajut 

Tupakansavu 

Helkko valalstus / 
heijastu kset 
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Nykyiset kayttajien tyohon liittamat oireet: Tassa arvioinnissa on huomioitu vain 
tyohon liittyneet kyselyssa i1moitetut oireet, joita on ollut "joka viikko viimeisten 3 
kuukauden aikana". 

Nykyiset tyohon liittyvat oireet 

Vasymys 

3 Johtopiiiitokset ja suositukset 

Tutkitussa kohteessa kayttajien kokemat tyoymparistOhaitat ja niiden aiheuttamiksi 

sopivat tyohon liittyvat oireet olivat vertailuaineiston tasoa tai osin sita korkeammat, 
joten haittaa aiheuttavaa sisailmasto-ongelmaa vOidaan ryhmatasolla pitaa 

todennakoisena. Vertailua aikaisempiin kyselyihin ei voitu tehda, koska aikaisempia 
lausuntoja ei ollut saatavilla. Erityisesti tassa kyselyssa esille nousevat 

•	 Ilmanvaihdon riittamattomyys ja sisailman tunkkaisuus seka huono laatu, joka 
saattaa selittaa kayttajien kyselyssa raportoimaa paansarkya ja 

keskittymiskyvyn puutetta. Ongelma ei aiheuta erityista sairastumisen vaaraa, 
mutta sen aiheuttama haitta voi silti olla merkittava. 

•	 Silmien ja nenan arsytysoireiden korostuminen oireprofiilissa saattaa viitata 
mineraalikuitulahteeseen iV-jarjestelmassa tai muualla rakenteissa. 
Mineraalikuidut eivat aiheuta erityista sairastumisen vaaraa, mutta voivat 
haitata merkittavasti tiloissa tyoskentelya. 

•	 Sisaymparisto-ongelmaa selvitettaessa on syyta huomioida kyselyssa 
raportoitu haitalliseksi koettu meluisuus, joka voi osaltaan selittaa kayttajien 
kyselyssa raportoimaa paansarkya ja keskittymiskyvyn puutetta. Melu ei 

Tyoterveyslaitos, sisa II mastokyselypa Ivelu 
T::lm!ln aslaklrJan oslttalnen julkalsemlnen on sallittu vain Tyoterveyslaltoksen antaman 
klrjailisen luvan perusteella 

Nivelsarky tal -jaykkyys** 

Hengityksen vinku minen** 

Hengenahdistus** 

KasvoJen kuivuus / punoitus 

Ib;;..~-..,.....__l---ISllmlen artyminenKuume tal vllunvareet** \---t-----+-~~ 

\ 
\ 

Keskittymlsvalkeudet 

Nenan artyminen 

Y6unta hairitseva yska** 
- Neilikka tie 8 

-Vertailuarvot 
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aiheuta erityista sairastumisen vaaraa, mutta se voi haitata merkittavasti 
tiloissa tyaskentelya. 

Kyselyn tulosten perusteella suosittelemme, etta mahdollisen sisailmasto-ongelman 

selvittamiseksi ja ratkaisemiseksi tehtavaan sisailmastokartoitukseen liittyen tehdaan 
seuraavat lisaselvitykset, ellei niita jo ole tehty. 

• Selvitettava mahdollinen mineraalikuitulahde tarvittaessa kuitumittauksin. 

• Selvitetaan ilmanvaihdon riittavyys. 

• Selvitetaan yleissiivouksen tehokkuus (havaittu palya ja likaa) 

Lisatietoja Tybterveyslaitoksen tarjoamista palveluista ongelmanne ratkaisemiseksi 
Ibytyy osoitteesta: 

http://www.ttl.fi/fi/asiantuntijapalvelut/tyoymparisto/sisailma ja sisaymparlsto/sivutl 

default.asDx 

Sisaymparistbongelmien ratkaisu vaatii moniammatillista yhteistybUi ja edellyttaa 
erilaisten nakakulmien ja tyakaytantojen yhteensovittamista seka pitkajanteista 
tybskentelya. Tahan tybskentelyyn ohjaavaa materiaalia Ibytyy mm. seuraavan linkin 

kautta www -sivuiltamme: 
http://www.ttl.fi/filtyoymparisto/sisailma ja sisaymparisto/hyvat toimintatavat/toiml 
ntamalll/slvut/default.aspx 

Mikali tybtiloissa todetaan kosteusvaurioita, ne voivat aiheuttaa astmariskin tiloissa 

tybskenteleville. Kaikki kiinteist6ssa havaitut kosteusvauriot on korjattava 
asianmukaisesti mybs rakennusmaaraysten perusteella. Sisailmasto-ongelmien 
ratkaisussa se ei useinkaan yksin riita, vaan samanaikaisesti on korjattava mybs muut 
sisailmasto-ongelman syytekijat ja huolehdittava riittavasta tiedottamisesta. 

Suosittelemme, etta kyselyn tulokset kasitellaan tybpaikkakokouksessa, jossa 
tybterveyshuolto kertoo kyselyn tuloksista ja on vastaamassa mahdollisiin kyselya 

koskeviin kysymyksiin Tybterveyslaitos voi pyydettaessa antaa lisatietoa ja auttaa 

mahdollisten sisailmasto-ongelmien syytekijbiden terveydellisen merkityksen 
arvioinnissa. 

•
Ucut waw 
Soile Jun ewelt r ~~ 
erikoislaakari erikoislaakari 
Tyblaaketieteen palvelut Tyblaaketieteen palvelut 

Tyoterveyslaitos, sisailmastokyselypaIvelu 
Tllmlln aslaklrjan oslttalnen Julkalsemlnen on sallittu vain Tyoterveyslaltoksen antaman 
klrjaliisen luvan perusteella 
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