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• Tutkimukset suoritti Työterveyslaitos yhteistyössä 
Helsingin yliopiston kanssa yliopiston tiloissa ja 
tutkittavina henkilöinä ovat yliopiston työntekijät.

• Hanketta rahoittivat Työsuojelurahasto (TSR), 
Työterveyslaitos (TTL) ja Helsingin yliopisto (HY).

• TTL:n tutkijat: Marjaana Lahtinen, Sanna Lappalainen 
(projektipäällikkö), Matti Leikas, Virpi Ruohomäki, Markku 
Sainio, Kari Salmi, Pia Sirola, Jari Stengård, Katja Tähtinen, 
Sirpa Laitinen, Jouko Remes, Johanna Vendelin, Sari 
Tillander, Kari Reijula, Taina Pääkkönen 
(hankekoordinaattori).

MOSI-TUTKIMUSHANKE JA LISÄTIETOJA
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• Tutkia monitilaratkaisujen vaikutusta sisäympäristön 
laatuun toimistoissa mm. mikrobien, allergeenien sekä 
teollisten mineraalikuitujen ja hiukkasten osalta.

• Tutkia lattiamateriaalivalinnan (tekstiilimatto vs. kova 
lattiamateriaali) vaikutusta monitilatoimistojen 
sisäympäristön laatuun.

• Arvioida toteutettuja monitilaratkaisuja käytettävyyden 
sekä terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmista.

• Kehittää sisäilmastokyselyyn osio, jolla voitaisiin tunnistaa 
henkilöiden herkkä reagoivuus ympäristötekijöille.

• Kartoittaa objektiivisesti mitatun tulehdustilan merkitystä 
työntekijän koettuun oireiluun.

TUTKIMUKSEN TAVOITTEET
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• 2011-2014 valmistuneita toimistotiloja, 
joissa ei ollut etukäteen tiedossa 
merkittäviä sisäilmahaittoja. 

• Kohteissa A, B, C, E (vain kysely) ja F 
(vain kysely) oli 
monitilatoimistoratkaisuja ja kohde D oli 
tilaratkaisultaan perinteinen 
huonetoimisto, joka valittiin sisäilmasto-
olosuhteiden vertailukohteeksi.

1.8.2014 - 31.12.2016 AIKANA KUUDESSA 
YLIOPISTON RAKENNUKSESSA
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• Tiloissa tehdään tutkimus-, opetus-, 
asiantuntija-, asiakaspalvelu ja 
hallintotyötä ja niissä työskentelee 
hieman yli 300 henkilöä. 

• Työympäristökehittämisen lähtökohtina 
yliopistossa olivat kustannussäästöt sekä 
muuttuvaan työhön ja uudenlaisiin työn 
tekemisen tapoihin (yhteisöllisyys, 
yhteistyö) vastaaminen.

TAUSTAA TYÖTILOISTA JA TÖISTÄ
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• Tutkituissa monitilatoimistoissa oli 
erilaisia tiloja erityyppisille tehtäville 
(muun muassa avotilaa, hiljaisia tiloja, 
ryhmätyötiloja sekä vetäytymistiloja).

• Tutkittavat olivat työskennelleet uusissa 
tiloissa vähintään yhden vuoden ajan ja 
heillä oli käytössään nimetyt työpisteet. 

TAUSTAA TYÖTILOISTA JATK.
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• Aistinvaraisesti ja rakennuksen tietoihin 

perehtyen katselmoitiin kohteena olevat tilat 

rakennusterveyden näkökulmasta

Rakennustekniset 

lähtötiedot ja 

katselmukset

•Mittaukset tehtiin tallentavilla mittalaitteilla noin 

viikon ajalta kustakin mittauspisteestä. Lisäksi 

mitattiin pistokoemaisesti ilmanvaihdon 

ilmavirtoja.

Ilman lämpötila ja 

suhteellinen kosteus 

(n=37)

Paine-ero ulkoilmaan 

nähden (n=11)

•Mittaukset tehtiin tallentavilla mittalaitteilla noin 

viikon ajalta kustakin mittauspisteestä. 

Hiukkaspitoisuutta mitattiin myös ulkoilmasta

Hiilidioksidipitoisuus 

(n=32)

Hiukkaspitoisuus (n=20)

Sisäilmastomittaukset
(kevät 2015, syksy 2015 ja kevät 2016)
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• Ilmanäytteet bakteerimäärityksiin kerättiin 

fraktioivalla 6-vaiheimpaktorilla. (15 min)

• Allergeeninäytteet kerättiin lattioilta pölynimurilla 

puhtaaseen pölypussiin 

Bakteeripitoisuus 

(n=43)

Allergeenit

(n=18)

• Ilmanäytteet kerättiin käyttäen lasikuitusuodattimia. 

(n. 4h)

• pölynäytteet lattioilta kerättiin pölynimurin avulla 

suodattimelle (n. 4m2 alueelta)

Endotoksiinit

(n=44)

• Teolliset kuidut määritettiin geeliteippinäytteestä. 

(laskeutunutta pölyä kerättiin kahden viikon ajan)

• Pölyä kerättiin pyyhintämenetelmällä muovipussiin

Teolliset 

mineraalikuidut (n=16)

Pölyn koostumus 

(n=3)

Sisäilmastomittaukset



Monitilatoimistojen 
sisäilmasto
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Yleinen kommentti koskien koko 
sisäilmastomittaustulosaineistoa:

Kaikki havaitut epäpuhtauspitoisuudet olivat pääosin 
tavanomaisella tasolla, joita toimistoympäristöistä yleisesti 
havaitaan.

SISÄYMPÄRISTÖN LAATU MONITILA- JA 
HUONETOIMISTOISSA 
- Tulokset
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• Mitatut lämpötilat olivat sekä monitila- että 
huonetoimistoissa pääosin hieman 
sisäilmastoluokituksen S2-luokan tavoitearvoa 
korkeampia.

• Mitatut ilman hiilidioksidipitoisuudet olivat sekä monitila-
että huonetoimistoissa matalia ja pääosin parhaan S1-
sisäilmaluokan tavoitearvojen mukaisia.

• Pistokoemaisesti mitatut ilmamäärät olivat osin 
suunnitteluarvoja hieman matalampia

• Tilat olivat keskimäärin hieman alipaineisia ulkoilmaan 
nähden

• Sisäilman hiukkaspitoisuuksien keskiarvot olivat samaa 
suuruusluokkaa huone- ja monitilatoimistoissa (eroja 
aiheutti mm. ulkoilman pitoisuuden vaihtelu). 

• Teollisia mineraalikuituja ei havaittu tutkituissa tiloissa.

Sisäilmaston perusmittaustuloksia: 
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• Pölypunkkiallergeeneille ng/g alle 2000 
(myös herkistymisraja-arvo), kissa– ja 
koira-allergeenille alle 200. 

• Yli 1 000−8 000 ng/g kissa-
allergeenipitoisuudet ja yli 1 000−10 000 
ng/g koira-allergeenipitoisuudet voivat 
aiheuttaa herkistymistä ko allergeeneille.

• Kodeissa, joissa on kissa tai koira, kissa-
ja koira-allergeenipitoisuudet voivat olla 
yli 10 000 ng/g -> vaikutukset esim. 
kouluympäristöön. 

Laboratorion antamat 
viitearvot allergeeneille
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• Punkkiallergeenipitoisuudet olivat hyvin alhaisia sekä 
monitila- että huonetoimistoissa; monitilatoimistoissa 
havaittiin vähän suurempia pitoisuuksia kuin 
huonetoimistoissa ja tiloissa, joissa oli linoleum-matto, 
pitoisuudet olivat alle määritysrajojen.

• Mitatut kissa- ja koira-allergeenipitoisuudet olivat 
pääsääntöisesti alle laboratorion viitearvojen ja kaikkien 
mittaustulosten osalta alle herkistymisviitearvojen.

• Korkeimmat kissa- ja koira-allergeenipitoisuudet 
laskeutuneessa pölyssä mitattiin tiloissa, joissa oli 
useampia työpisteitä (monitilatoimistoissa ja kirjastossa); 
lattiamateriaalin yhteyttä pitoisuuksiin vähentävästi tai 
kohottavasti ei selvästi havaittu. 

Sisäilmaston allergeenipitoisuudet
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Tila tai tilaan liittyvä ominaisuus Huoneilman bakteeripitoisuus, cfu/m3, 

GM, (vaihteluväli)

Lattiapölyn endotoksiinipitoisuus, 

EU/m2, GM, (vaihteluväli) 

Monitilaratkaisut 181 

(12-3 314, n=31)

82* 

(11-1 540, n=30)

Perinteinen huonetoimisto 112 

(7-1 020, n=12)

16* 

(<3,3-112, n=12)

Useampi työpiste 215** 

(31-3 314, n=30)

79***

(3-1 540, n=29)

Yksi työpiste 79**

(7-766, n=13)

20***

(4-120, n=13)

Tilat, joissa oli tekstiilimatto 213 

(52-3 314, n=22)

82****

(11-1540, n=22)

Tilat, joissa oli linoleum-matto 116 

(7-1 020, n=21)

31****

(3-1 065, n=20)

*,** =tilastollisesti merkitsevä ero, Mann Whitneyn testi (* p=0.003, ** p=0.037, *** p=0.032, ****=0,009)

Sisäilman bakteeripitoisuudet ja lattiapölyn 
endotoksiinipitoisuudet kolmen mittausjakson 
aikana monitila- ja huonetoimistoissa.
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• Kaikki havaitut epäpuhtauspitoisuudet olivat pääosin 
tavanomaisella tasolla, joita toimistoympäristöistä 
yleisesti havaitaan.

• Epäpuhtauksiin liittyvää pitkäaikaisseurantatutkimus olisi 
suositeltavaa tulevaisuudessa.

• Monitilatoimistoissa ja tiloissa, joissa oli tekstiilimatto, 
mitatut epäpuhtaustasot olivat pääsääntöisesti vähän 
korkeampia verrattuna huonetoimistoihin ja tiloihin, 
joissa oli linoleum -matto. Vaatii kuitenkin lisätutkimusta 
epäpuhtaustasoista ja tasoihin vaikuttavista tekijöistä.

• Fysikaalisissa olosuhteissa ei selviä eroja juurikaan 
havaittu monitila- ja huonetoimistojen välillä.

Johtopäätökset sisäilmasto-olosuhdemittauksista



Kiitos!

tyoterveyslaitos@tyoterveys
@fioh

Tyoterveyslaitostyoterveysttl.fi

https://instagram.com/tyoterveys/
https://www.facebook.com/tyoterveyslaitos
https://twitter.com/tyoterveys
https://www.youtube.com/user/Tyoterveyslaitos
http://www.ttl.fi/fi/sivut/default.aspx

