
HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET 
SAIRAALAYMPÄRISTÖSSÄ 

 

JOHDANTO 

Sairaalaympäristöissä työntekijöiden on havaittu 

oireilevan enemmän kuin esimerkiksi toimistoissa. 

Tyypillisesti oireet yhdistetään puutteelliseen 

ilmanvaihtoon ja/tai kosteus- ja homevaurioihin ja niistä 

aiheutuviin mikrobi ja VOC päästöihin. 

Sairaalaympäristön VOC-yhdisteprofiili poikkeaa 

tyypillisestä sisäilmasta mm. alkoholipitoisten 

puhdistusaineiden sisältämien yhdisteiden osalta. Työn 

tavoitteena on tutkia materiaaleista ja sisäilmasta 

otettujen VOC-näytteiden välistä yhteyttä ja tarkastella 

selittävätkö ne työntekijöiden oireilua. 

MENETELMÄT 

Sisäilma- ja materiaalinäytteet kerättiin Kuopion 

yliopistollisen sairaalan tiloista, mm. leikkaus- ja 

toimenpidesaleista, potilasosastojen tiloista ja 

toimistoista. Näytteitä kerättiin tiloista, joissa työntekijät 

olivat ilmoittaneet saavansa oireita. Yhteensä näytteitä 

kerättiin 14 eri osaston tiloista (61 materiaali- ja 49 

sisäilmanäytettä), vuosien 2009 ja 2014 välisenä aikana. 

TULOKSET 

Tiloissa esiintyi kaikkiaan 123 eri VOC-yhdistettä, joista 

yleisimmät ovat esitetty taulukossa 1. Vain dekaani, 

tolueeni ja siloksaanit esiintyivät kohonneina 

pitoisuuksina sekä materiaali- että sisäilmanäytteissä. 

Materiaalinäytteissä 2-etyyli-1-heksanoli nousi 

merkittävimmäksi yksittäiseksi päästöksi, mutta 

sisäilmanäytteissä sen pitoisuus jäi huomattavasti 

alhaisemmaksi. Ksyleenien korkea pitoisuus 

sisäilmanäytteissä  aiheutui yksittäisestä tilasta. 
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JOHTOPÄÄTÖKSET 

Mitatut VOC -yhdisteet ovat peräisin lattiamateriaaleista, 

liimoista ja tasoitteista. Emissioihin vaikuttavat 

kosteuden ja betonin emäksisyyden aiheuttamat reaktiot 

sekä puutteellisesti tehdyt aikaisemmat lattiapinnoitteen 

korjaukset. Sisäilman VOC-yhdisteprofiilit  poikkesivat 

materiaalinäytteiden VOC-profiileista. Osassa 

ongelmallisista kohteista lattiapinnoitteen vaihto vähensi 

henkilökunnan oireilua. Ilmanäytteen keräämisen 

kannalta on tärkeää huomioida mahdollinen 

päästölähteen sijainti ja tilan ilmanvaihdon laimentava 

vaikutus. Ilmanäyte edustaa useissa mittauksissa 

tuloilmanäytettä. 

 

KIITOKSET 

Kiitokset työsuojelurahastolle ja Pohjois-Savon 

sairaanhoitopiirille rahoituksesta ja  tutkimuskohteista. 

 

YHDISTE Materiaali (µg/m3g) Ilma (µg/m3) 

1-butanoli 1,5 ±0,6 (0-7) 17,7 ±62,8 (0,2-236) 

2-etyyli-1-heksanoli 
309,0 ±92,20  

(0-2382) 
1,1 ±0,7 (0,3-3) 

2-metyyli-2-propanoli 0 21,8 ±2,0 (2,2-104,7) 

Oktaani 29,9 ±5,4 (0-211) 3,7 ± 5,7 (0,9-14) 

Dekaani 28,9 ±5,2 (0-203) 3,9 ±8,0 (0,1-30,3) 

Muut alifaattiset hiilivedyt 370,3 ±76,4 (0-2614) 6,1 ±5,3 (2-15,7) 

2,2,4,6,6-Pentametyyliheptaani 0,0 11,4 ±19,7 (0,6-59,3) 

Tolueeni 5,5 ±2,2 (0-23) 3,9 ±7,0 (0,2-39) 

Etyylibentseeni 0,4 ±0,1 (0-3) 30,7 ±148,2 (0,3-855) 

p/m ksyleeni 0,1 ±0,0 (0-1) 
109,6 ±555,3  

(0,3-3386) 

o-ksyleeni 0,0 ±0,0 (0-0,3) 2,3 ± 2,5 (0,3-7,4) 

TXIB 0,9 ±0,3 (0-5) 1,7 ±3,3 (0,2-11) 

Limoneeni 0,1 ±0,0 (0-0,5) 4,0 ±5,9 (0,2-22,8) 

Heksametyylisiklotrisyloksaani 16,7 ±4,3 (0-112) 3,2 ±3,4 (0,2-9) 

Oktametyylisyklotetrasiloksaani 8,7 ±3,2 (0-52) 3,6 ±4,8 (0,4-16) 

Dekametyylisyklopentasiloksaani 3,5 ±1,1 (0-21) 3,9 ±4,4 (0,3-17,6) 

Etikkahappo 2,0 ±0,4 (0-15) 3,8 ±3,5 (0,7-18,1) 

TVOC 
249,6 ± 770,1  

(10-5658) 

190,5 ±786,5  

(2,8-5526) 

Taulukko 1. Materiaali- ja sisäilmanäytteiden yleisimmät VOC-yhdisteet 

(keskiarvo, keskihajonta ja vaihteluväli). Huomioi materiaalinäytteiden 

suhteutus näytteen painoon. 


