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Tutkimuksen tarkoitus

• Yksittäisten tekijöiden merkityksen 
arviointi kokonaisaltistukseen on usein 
vaikeaa

➢ TTL on käyttänyt altistumisolosuhteiden 
arviointia vuodesta 2013 (2017¹)

• Selvittää altistumisolosuhdeluokkien 
yhteyttä työympäristössä koettuihin 
oireisiin, olosuhdehaittoihin,  
ryhmätason terveystietoihin sekä 
psykososiaaliseen työympäristöön

¹Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen
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Materiaalit

• TTL:n Tutkimus- ja kehittämishankkeet 2013-2014

• Kahden sairaanhoitopiirin rakennukset: 

• 27 rakennusta, 111 kerrosta

• Yli 3600 sisäilmastokyselyä

• Työterveyshuollon toimittamia ryhmätason 
terveystietoja tilojen käyttäjistä

• Sisäilmaryhmien antamia tietoja liittyen 
sisäilmasto-ongelmiin ja niiden kestoon

• Tutkimukseen valittiin 40 
altistumisolosuhdearvioitua rakennuksen kerrosta



• Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely© (Hellgren 2012)

• TTH:n tiedot

• Tilastolliset analyysit

Menetelmät
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Altistumisolosuhteiden arviointi

Tavanomaisesta poikkeava olosuhde epätodennäköinen

Tavanomaisesta poikkeava olosuhde mahdollinen

Tavanomaisesta poikkeava olosuhde todennäköinen

Tavanomaisesta poikkeava olosuhde erittäin todennäköinen



Tulokset
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Altistumisolosuhteiden arviointi

Tavanomaisesta poikkeava olosuhde:

Epätodennäköistä 2

Mahdollista 16

Todennäköistä 18

Erittäin todennäköistä 4

IV-järjestelmän puutteet

Tilastollinen yhteys koetut oireet ja olosuhdehaitat

IV-järjestelmän puutteiden määrä 



Altistumisolosuhdeluokkien yhteys eri tekijöihin
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• Ei tilastollista 

yhteyttä

• Koettiin yli 

viitearvojen

• Stressitekijät

• Joidenkin 

oireiden 

määrä kasvoi
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• Ei tilastollista 

yhteyttä

• Yhteydenotto

jen määrä 

lisääntyi

• Tutkimuksen 

rajallisuus
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kan vaikutus 
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• Ei tilastollista 

yhteyttä

• Tutkimuksen 

rajallisuus

➢Tulosten 

heikko 

yleistettävyys



Olosuhdeluokat eivät 

mahdollisesti selitä 

kaikin osin:

Koettuja oireita, stressiä ja 

olosuhdehaittoja 

Työterveyshuoltoon tulleiden 

kontaktien määrää

Kokemukset

Yksilölliset tekijät

Terveystieto

Työhön ja 

organisaatioon sekä 

toimintamalleihin 

liittyvät tekijät

Sisäilmasto-ongelmien ratkaisussa huomioitava kaikki kokemukseen vaikuttavat tekijät
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