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Sisäilmaongelmat ennen ja nyt
• 1970 – luvulla Sairas rakennus oireyhtymä / energiakriisi (LVI korostui)
• 1990 – luvulla kosteusvauriot ja home (mikrobiologia korostui)
• 2000 – luvulla (muut sisäilman epäpuhtaudet, esim. VOC, MMMF ja

toksiinit…)
Vähättelystä => ylilyönteihin?

Terveydellinen merkitys korostuu mutta tutkimusnäytöt  puuttuvat
Þ Uusia altisteita ehdotettu oireilun aiheuttajiksi, näyttö puuttuu
Þ Oireita koetaan mutta sisäilmaan liittyvät sairaudet puuttuvat
Þ Kosteusvaurioiden terveydellinen merkitys oletettua pienempi

Oletukset, uskomukset, kvasitieto vs. luotettava tutkittu tieto
”SISÄILMAONGELMAT ON BUSINESS”
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SisäilmaSisäilmaan liittyvä oirekirjo

Kosteus- ja homevauriot

Pölyisyys

Materiaalipäästöt

Ulkoilman epäpuhtaudet

Materiaalikuidut
Matala/ korkea lämpötila

Allergeenit

Kuiva ilma

Ilmanvaihdon ongelmat
Sisäilman laatua heikentäviä

tekijöitä usein tunnistettavissa
Sisäilman laatua heikentäviä

tekijöitä usein tunnistettavissa
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TTL:n Sisäilmastokysely

Olosuhdehaitta Kaikki Naiset Miehet
n=11 154 n=7819 n=3240
(%) (%) (%)

Kuiva ilma 35 42 19
Tunkkainen ilma 34 39 21
Pöly/lika 25 29 18
Veto 22 25 14
Melu 17 19 13
Korkea lämpötila 17 19 13
Hajut 17 19 11

”…kokee jatkuvana haittana…”

(Reijula ja Sundman-Digert, 2004)



(Reijula ja Sundman-Digert, 2004)5

Työhön liittyvä Kaikki Naiset Miehet
oire n=11 154 n=7819 n=3240

(%) (%) (%)
Nenän oireet 20 23 13
Silmien oireet 17 20 9
Väsymys 16 19 9
Käheys ja kurkun 14 16 9
kuivuus

Kasvojen iho-oireet 11 13 5
Pää tuntuu raskaalta 9 11 4
Päänsärky 7 8 3

TTL:n Sisäilmastokysely
”…oire viikoittain työssä…”
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Suomessa mitattu sisäilman laatu on Euroopan maihin
verrattuna keskimääräistä parempi

Sisäilmaolosuhteista valitetaan yleisemmin kuin muualla

Sisäilmaan liittyvä oireilu on yleisempää



Yksilölliset tekijät
• Sairaudet
• Koulutustausta
• Sukupuoli
• Persoonallisuuden piirteet
• Osin tiedostomattomat

käsitykset

Sisäilman huono laatu

Sosiaaliset tekijät
• Työyhteisön tuki,

työilmapiiri
• Sosiaalinen tilanne
• Riskikäsitykset
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Sisäilmaan liittyvän oireilun riskitekijöitä

HUOLI, PELKO VÄLTTÄMINEN
VAROMINEN
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Viihtyvyys-
haitat

Ohimenevää
oireilua

Pitkittynyt
oireiluherkkyys

Invalidisoiva
oireisto

Sisäilman laatua heikentäviä
tekijöitä usein tunnistettavissa
Sisäilman laatua heikentäviä

tekijöitä usein tunnistettavissa
T U N N U S O M A I S T A :

• laaja oirekirjo
• elinpiiri rajoittunut
• toimintakyvyn

rajoitukset
• subjektiivinen haitta

suurempi kuin
sairauslöydökset

• usein samanaikaisia
muita sairauksia

T U N N U S O M A I S T A :

• toistuvat ja pitkittyvät oireet
tiloissa, joissa muut ei oireile

• huoli sairastumisesta
• tarve välttää tiettyjä tiloja
• muita terveyskäyttäytymisen

muutoksia

T Y Y P I L L I S T Ä ,  E T T Ä
• oireilu jatkuu huolimatta sisäilman laatua parantavista toimista
• oireilua ilmenee useissa tiloissa
• oireilua ilmenee tiloissa, joissa ei ole merkittäviä puutteita

sisäilman laadussa

Asenteet, odotukset ja
yhteisölliset tekijät

Asenteet, odotukset ja
yhteisölliset tekijät

Sisäilmaan liittyvä oirekirjo
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Ympäristöherkkyys

Oireiluherkkyys ympäristöissä, joissa valtaosa ihmisistä ei oireile;
altistuminen on tavanomaista tai vähäistä. Oireet voivat liittyä
tiettyihin rakennuksiin, kemikaaleihin, hajuihin tai sähkökenttiin.
Tietoisuus altistumisesta on ratkaiseva oireiden synnylle.

• Oireisto voi aiheuttaa merkittävää haittaa ja elämänpiirin kapeutumista

• Ympäristötekijöiden haitallisuuden korostaminen ja välttämiskäyttäytyminen
voivat ylläpitää oireita ja heikentää kuntoutumisedellytyksiä

• Toksikologiset mekanismit eivät selitä oireita

• Oirekuva ja mekanismit ovat vastaavia kuin toiminnallisissa häiriöissä
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Hyvinvointia edistävät tilat – yhteinen tavoite
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Hyvinvointia edistävä työympäristö ja käytettävyys

Ruohomäki, Lahtinen 2012
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Koettu sisäympäristö
Tavoitteena:
Ølisätä ymmärrystä koetun sisäympäristön

merkityksestä työntekijöiden hyvinvoinnille sekä työ- ja
toimintakyvylle
Ølisätä ymmärrystä koetun ja objektiivisesti mitatun

ympäristön välisten erojen syistä sekä oireiden ja
reaktioiden taustamekanismeista (esim.
ympäristöherkkyys)
Økehittää toimintamalleja ympäristöyliherkkien

toimintakyvyn tukemiseksi
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Leena Ahveninen



Muutosjohtamisella toteutetaan toimintaa tukevat tilat
Tavoitteena:
ØKehittää hyviä käytäntöjä toiminnan ja tilasuunnittelun

yhtäaikaiseksi toteuttamiseksi
ØKehittää muutosjohtamisen ja käyttäjälähtöisen osallistuvan

suunnittelun toimintamalleja ja menetelmiä
työympäristösuunnittelussa
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Hyvän sisäympäristön hallinta
Tavoitteena
Økehittää teknisiä ratkaisuja, työkaluja,

toimintamalleja, ohjeita ja oppaita hyvän
sisäympäristön hallinnan tueksi
Øparantaa sisäympäristöongelmien kuten kosteus- ja

homevaurioiden tunnistamista ja hallintaa erityisesti
julkisen sektorin työpaikoilla
Øtuottaa tietoa matalaenergia- ja

elinkaarimallirakentamisen vaikutuksista
sisäympäristön laatuun
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Rauno Holopainen
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Hyvinvointia edistävät tilat – yhteinen tavoite

• Suomen työelämä Euroopan parhaaksi

=> Työtiloilla on keskeinen merkitys työntekijöiden
työkykyyn, työssä jaksamiseen ja jatkamiseen sekä
toimintojen sujuvuuteen ja tuottavuuteen
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Hyvinvointia edistävät tilat – yhteinen tavoite

• Muuttuva työ, uudet työn tekemisen tavat ja
työkäyttäytymisen muutokset vaikuttavat tilojen
käyttöön ja tulevaisuuden tilatarpeisiin

• Tieto- ja viestintäteknologian kehittymisen myötä
kaikki työt eivät ole enää sidoksissa aikaan ja
paikkaan

• Toimitilojen merkitys ja käyttötavat ovat
muutoksessa. Tiloilta vaaditaan entistä enemmän
laatua, muunneltavuutta ja monikäyttöisyyttä

=> Muutokset työelämässä edellyttävät uutta
työotetta tilasuunnittelussa, jota tulee tehdä yhdessä
KIRA –toimialan kanssa
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Hyvinvointia edistävät tilat – yhteinen tavoite

• Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi EU on sitoutunut
vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 40 %
vuoteen 2030 mennessä. Rakennusten lämmön ja
sähkön kulutus sekä liikenne ovat ilmastopäästöjen
suurimmat lähteet

=> Energian säästövaatimusten ja kasvavan
tilatehokkuuden vaikutuksista sisäympäristön
laatuun ja henkilöstön hyvinvointiin tarvitaan
tutkittua tietoa, jotta työtilat voidaan suunnitella ja
toteuttaa kestävän kehityksen periaatteiden
mukaisesti ja samalla myös työntekijöiden
hyvinvointia edistäviksi
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Yhteenveto
• Sisäilmaongelmien historia edennyt vähättelystä

ylilyönteihin
• Kosteusvaurioiden terveydellinen merkitys

osoittautunut oletettua vähäisemmäksi
• Sisäilmaongelmat eivät ratkea molekyylien

metsästämisellä
• Rakentamisen laadusta ei saa tinkiä
• Ennakoivaa tilasuunnittelua kehitettävä
• Hyvinvointia edistävät tilat yhteiseksi tavoitteeksi



Hyvinvointia edistävät tilat ja
terve sisäilma Suomessa –

Mission possible?

KIITOS!


