
Voiko menetelmän 
priorisointikykyyn luottaa? 

Menetelmä jakoi kohteet selkeästi vaurioituneisiin ja 
vaurioitumattomiin. Mutta voiko tulokseen luottaa vai 
onko testauksen tuloksessa kyse sattumasta?  

 
Kirjallisuuden perusteella menetelmän luotettavuus pohjautuu 
kyselyn kysymyksiin – kuinka hyvin ne on osattu laatia, mittaavatko 
ne ylipäänsä rakennuksen terveellisyyttä. Tästä rakentuu 
menetelmän luotettavuuden ydin.  
 
Olennaista on kysyä, onko menetelmässä huomioonotettavat 
terveyshaittatekijät valittu oikein ja onko niitä vertailukelpoisen 
lukuarvon laskennassa painotettu oikein.  
 
Kysely rakennettiin niin, että se mittaa sekä haittojen laajuutta että 
vakavuutta.  Lisäksi olennaista on se, että haittaa kokevat vastaavat 
kyselyyn. Tästä syystä alhainen vastausprosentti ei itsessään vähennä 
automaattisesti luotettavuutta. 
 
Opinnäytetyö antoi selvän viitteen sille, että rakennuksen 
terveellisyydestä voidaan saada hyvä kuva laaditulla menetelmällä ja 
sen voidaan teoreettisen tarkastelun perusteella arvioida soveltuvan 
vähintäänkin karkeaan priorisointiin. 
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Mistä sai alkunsa? 
Työssäni sisäilma-asiantuntijana havaitut ongelmat: paljon 
valituskohteita, mutta niukoista resursseista johtuen ei 
mahdollisuutta tutkia kaikkia kohteita välittömästi. Mikä kohde olisi 
kiireellisin? Tarve nopealle ja edulliselle menetelmälle kohteiden 
priorisoimiseksi. 

Testausmenetelmä ja testikohteet 
Testattavat kohteet valittiin kahdesta perusjoukosta 
harkinnanvaraista otantaa käyttäen seuraavasti: 

Kyselyn periaate 
Kysymysten perusta on se, millaiset aistinvaraiset havainnot 
indikoivat terveyshaittatekijöissä esiintyviä poikkeamia. 

Käytännön toteutus 
Kysely lähetettiin 575 työntekijälle henkilökohtaisiin 
työsähköposteihin ja se toteutettiin Webropol-kyselytyökalulla. 
Kysely oli vastaajille avoinna 30.11.2014 - 3.2.2015 välisen ajan. 

Laskentamenetelmän periaatteet 
1) Lukuarvon laskenta Excelissä laskentakaavoilla 
2) Suurimman painoarvon laskennassa saavat ne vastaukset, jotka 

liittyvät haitallisimpien haittatekijöiden olemassaoloon. 
3) Painoarvoa myös niille vastauksille, joissa vastaaja on kokenut 

merkittävää haittaa. 

Tulokset 
Kyselyyn vastasi 201 työntekijää. Vastausprosentti vaurioituneissa 
kohteissa oli keskimäärin 48 % ja vaurioitumattomissa 22 %. 
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Mitä? 
Henkilökunnalle suunnattu olosuhdepainotteinen kysely ja 
laskentamenetelmä, joka tuottaa kyselyn tulosten perusteella 
rakennuksen terveellisyyttä kuvaavan lukuarvon. 

www.sisailmaputiikki.fi 

asiakaspalvelu@sisailmaputiikki.fi 

Vaurioituneet kohteet Vaurioitumattomat kohteet 

1) selvästi vaurioituneet koulurakennukset 
(8 kpl) 

2) koulurakennukset, joiden arvioitiin 
olevan vaurioitumattomia (7 kpl) 

Mikäli kysely laskentamenetelmineen voisi toimia priorisoinnissa, 
sen tulisi kyetä erottelemaan vaurioituneet kohteet 
vaurioitumattomista. 

Terveyshaittatekijät 
Rakennuksen terveellisyyden määrittelyssä huomioitiin 
ilmanvaihto, lämpötila ja veto, ilmankosteus, melu ja akustiikka, 
valaistus, mikrobit, haihtuvat orgaaniset ja epäorgaaniset 
yhdisteet, viemärikaasut ja pöly. Radon jätettiin pois se h 
aitallisuudesta huolimatta, koska käyttäjä ei pysty aistimaan sitä 
millään tavalla. 

Haluatko tietää lisää? 
Ota yhteyttä: asiakaspalvelu@sisailmaputiikki.fi 
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