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Menetelmä
Tämän uuden arviointimenetelmän ensimmäisessä vaiheessa

määritetään sisäympäristön tasoa kuvaava laatuindeksi

kaavalla

SYLI = 0,30 ∙ TL + 0,36 ∙ TI + 0,18 ∙ TA + 0,16 ∙ TV

missä TL, TI, TA ja TV kuvaavat tyytyväisten osuutta

lämpöolosuhteisiin, sisäilman laatuun, akustiikkaan ja valais-

tukseen. Tämä laatutason kokonaisindeksi määritetään siis eri

sisäolosuhdesuureiden avulla, ja sen lukuarvo kuvaa samalla

tyytyväisten suhteellista osuutta.

Tyytyväisten osuuden muutosten ja työn tuottavuuden välille on

tunnistettu aikaisemmissa tutkimuksissa muun muassa

sellainen yhteys, että työn tuottavuus muuttuu tietyn pro-

senttimäärän K, kun tyytyväisten osuus muuttuu 10%. Rutiinin

omaisissa työtehtävissä K=1,4% ja keskittymistä vaativissa

työtehtävissä K=2,3%. Tämän havainnon mukaan lopullista

työn suhteellista tuottavuutta voidaan arvioida kaavalla

P = 100 - K (100 - SYLI) / 10

Yhteenveto
Tässä tutkimuksessa esiteltyä arviointimenetelmää

voidaan hyödyntää sisäympäristön laadun kustan-

nusvaikutusten systemaattiseksi arvioimiseksi niin,

että rakentamisen arvoketjun eri osapuolet voivat

huomioida aikaisempaa paremmin ja luotettavam-

min myös sisäympäristönäkökulmia omia liiketoi-

mintamalleja ja ansaintalogiikoita kehittäessään.

Menetelmä on kehitetty erityisesti toimistoraken-

nusten sisäympäristön laadun kokonaiskustannus-

vaikutusten arviointiin, mutta sitä voidaan käyttää

modifioituna myös muissa rakennustyypeissä

(koulu-, terveydenhoito- ja hallintorakennukset).

Tausta
Erityisesti asiantuntijatehtävissä työvoimakustannusten osuus

organisaation kokonaiskustannuksista on todella merkittävä.

Suuruusluokiltaan energiakustannusten osuus on noin 1%, tila-

ja muiden työnteon välillisten kustannusten osuus 9% ja työ-

voimakustannusten osuus 90% asiantuntijaorganisaation

kokonaiskustannuksista. Kun samaan aikaan lukuisissa

laajoissa kenttätutkimushankkeissa on todettu, että sisä-

ympäristön laadulla on useiden prosenttiyksiköiden vaikutuksia

esimerkiksi tilojen loppukäyttäjien tyytyväisyyteen ja

viihtyvyyteen sekä erilaisiin kognitiivisiin kykyihin ja potilaiden

toipumiseen, on sisäympäristön laadun kustannusvaikutuksia

tarpeen arvioida nykyistä kokonaisvaltaisemmin.

Kuva 1. Työn tuottavuuden taustatekijät.

Kuva 3. Yhtä tyypillistä toimistotyöntekijää kohti lasketut vuosikustannukset sekä

eri sisäympäristön laatutason kustannusvaikutukset työn tuottavuuteen

keskittymistä vaativissa työtehtävissä.

Tulokset
Sisäympäristön laatutasoa kuvaavan kokonaisindeksin (SYLI)

arvioimiseksi kullekin sisäolosuhdesuureelle (TL, TI, TA ja TV)

määritetään aluksi tyytyväisten osuudet omilla kaavoillaan.

Esimerkiksi 80% tyytyväisten osuus lämpöolosuhteisiin

saadaan, kun lämpöaistimusindeksi on 0,84 (hieman lämmin

tai hieman viileä). Tyytyväisten osuus sisäilman laatuun on

80%, kun hiilidioksidipitoisuus on 1065 ppm. 80% tyytyväisten

osuus akustisiin olosuhteisiin saadaan, kun taustamelutason

on 40 dB (A), ja tyytyväisten osuus valaistusolosuhteisiin on

80%, kun valaistusvoimakkuus on 1170 lux.

Kun esimerkiksi sisäolosuhdeindeksin (SYLI) lukuarvo on 80,

työn tuottavuus laskee 4,6% verrattuna työn tuottavuuteen

sisäympäristön laatuindeksin arvolla 100 (keskittymistä vaativa

työ: K=2,3%;). Kuvassa 3 on esitetty tyypilliset yhtä työntekijää

kohti lasketut vuosikustannukset (eri kuluerät ja erilaiset sisä-

ympäristön laatutasot).
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