
Anne Kekkonen
Sisäilmatutkija
Suomen Sisäilmakeskus Oy

Olen koulutukseltani 
luonnontieteiden kandidaatti ja 
pätevöitynyt työterveyshuollon 
asiantuntijaksi. Toimenkuvaani 
kuuluu sisäilma- ja työhygieeniset 
mittaukset ja tutkimukset sekä 
korjausten konsultointi.



Sisäilmatutkijan suojautuminen ja altistuksen 
vähentäminen

• Kosteusvauriot ja puhuttava homeongelma luoneet 
tarpeen sisäilman tutkimukselle

• Kosteusvauriokorjaajien altistumista aiemmin 
tutkittu, muttei asiantuntijoiden altistumista jotka 
yleensä toteavat vaurion

• Homekoiran vainun kehittyminen ei merkki 
kokemuksesta vaan altistuksesta

• Pro gradu ns. pilottihankkeena aiheesta
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Tutkimusmenetelmät

• 2 osaa: työhyvinvointikysely (syksy 2012) ja 
kenttämittaukset (kevät 2013)

• Kysely lähetettiin 
rakennusterveysasiantuntijapätevyyden saaneille ja 
kenttämimittauksissa mukana olleisiin yrityksiin

• Kenttämittaukset 5 kohteessa
– Henkilökohtainen mittaus button-keräimellä, analysointi 

Mycometerillä
– Kiinteä mittaus Andersen-keräimellä
– Kiinteä pölymittaus Dusttrakillä
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Työhyvinvointikysely

• Vastanneita 73, vastausprosentti 28 %
• Miehiä 74 %, iältään 40-60 vuotiaita
• Tausta:

– Suurimmalla osalla ei lääkärin toteamia sairauksia
– Mikrobialtistumisen sairaudet (astma 10 % vastanneista, 

heinänuha 35 % vastanneista, maitorupi 15 % 
vastanneista) todettu lapsena tai yli 20 vuotta sitten

– Kuulonheikentymä (22 % vastanneista), korvien 
soiminen/tinnitus (joskus tai useasti) 26 % vastanneista
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Koetut oireet viimeisen puolen vuoden aikana
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Suurimmat haittatekijät työssä
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Kenttämittaukset
Tutkimus-
kohde

Tutkimuksen syy Kohteessa tehdyt tutkimukset

Toimistotila Tausta -
Kohde 1 Tilojen käyttöönotto 

korjausten jälkeen
VOC-, formaldehydi- ja mikrobimittaus ilmasta, 
rakenneavaus, ilmavuotojen määritys 
merkkiainekaasulla

Kohde 2 Kattovuodosta 
aiheutuneen kosteus-
ja homevaurion 
laajuuden selvitys

Rakenneavaus, materiaalimikrobinäytteenotto

Kohde 3 Sisäilmaan liittyvien 
oireiden selvitys

Yläpohjasta aiheutuneiden ilmavuotojen selvitys ja 
sisäilmanäytteen otto

Kohde 4 Paine-erovaihtelujen 
vaikutus sisäilmaan

Paine-eromittaukset, vertailusisäilmanäytteet aiempiin 
näytteisiin
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Mitä havaittiin kenttämittauksissa

• Mikrobi- ja pölypitoisuustasojen nousu avauksen 
aikana ja jälkeen

• Osastoinnin sisällä huomattavat pitoisuudet, 
osastoinnin ulkopuolella pienemmän mutta vastaavat

• Koko päivän olleella henkilökohtaisella mittarilla ei 
saatu merkittäviä tuloksia (mittausmenetelmän 
epätarkkuus)
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Miten eteenpäin

• Aihetta tutkittu vähän, tarve lisätutkimukselle
• Työterveydenhuollossa terveyden seuranta
• Kenttätutkimusten jaksottaminen
• Altistuksen vähentäminen pölynhallinnalla ja oikealla 

suojautumisella
• Yksinkertaiset asiat kuten tutkimusvälineiden ja 

vaatteiden pesu vaikuttaa paljonkin
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Kiitos
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