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Tämä dokumentti soveltuu päätöksenteon apuvälineeksi rakennusten kunnosta 

vastaaville tahoille. Dokumenttia ei ole tarkoitettu käytettäväksi omatoimiseen 

diagnosointiin. Tilakohtaisia havaittuja haittoja ei voida määritellä suoraan 

terveysongelmien syyksi, mutta ne voivat olla oireilun ja sairastelun merkittäviä 

riskitekijöitä. 
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Tiivistelmä 

Tässä raportissa selvitettiin sisäilman laadun tilannetta sekä kartoitettiin 

terveysperusteista toimenpidetarvetta Keskustan koulun tiloissa riskianalyysin 

avulla. Tutkimusmenetelminä käytettiin laskeumapölystä tehtäviä solutoksikologisia 

tutkimuksia, käyttäjäkyselyä sekä haastatteluja. Käyttäjäkysely tehtiin koko koulun 

henkilökunnalle. Tulokset analysoitiin tilastollisesti. 

Tutkittujen tilojen luokittelu pölyn toksisuuden perusteella 

Pölynäytteiden toksisuus tutkittiin 41 työtilasta. Tulosten mukaan 27 %:ssa tiloista 

(11 kpl) sisäilmahaitta on todennäköinen, 46 %:ssa tiloista (19 kpl) mahdollinen ja 

27 %:ssa (11 kpl) epätodennäköinen. Tulos on tyypillinen kohteelle, jossa on 

toksisuuden suhteen lievä sisäilmaongelma. Poissonin regressioanalyysin 

perusteella toksisuustulokset eivät kuitenkaan selitä terveysoireita tässä kohteessa, 

vaan taustalla on muita oireilua aiheuttavia altisteita. 

Tutkittujen tilojen luokittelu terveysperusteisesti 

Käyttäjäkyselyyn vastasi 38 henkilöä (vastausprosentti 83 %). Kyselyn tulosten 

voidaan katsoa kertovan luotettavasti ja kattavasti henkilökunnan oireilusta. 

Vastaajista 33 %:lla oli voimakas rakennukseen liittyvä oirekuva. Analysoiduista 59 

oireesta 40 kpl nousi tilastollisesti merkitsevästi yliedustetuksi ja rakennukseen 

liittyväksi. Molempien terveysperusteisten mittareiden perusteella kohteessa on 

vaikea sisäilmaongelma. 

Henkilöstön kriisiytymisaste 

Kyselyssä kartoitettiin myös henkilöstön näkemystä ongelmasta. Vastaajista 100 % 

uskoo, että rakennuksessa on sisäilmaongelma ja 84 % oireilee 

työpaikkarakennukseen liittyen. Oireilu on alkanut kyseisessä rakennuksessa 79 

%:ssa tapauksista. Oireiden voimakkuus on lisääntynyt 63 %:lla ja oireiden 

lukumäärä 55 %:lla vastaajista rakennuksessa työskentelyn aikana. Vastaajista 55 % 

ilmoittaa työkykynsä heikentyneen selkeästi työssäolojakson aikana ja oireista 

toipumiseen tarvittava aika on pidentynyt selkeästi 47 %:lla vastaajista. Vastaajista 

18 % on altistunut tai herkistynyt siinä määrin, ettei viikon poissaolo rakennuksesta 
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helpota oireita. Sairauslomien määrä on lisääntynyt selvästi rakennukseen liittyen 

39 %:lla vastaajista. 

Yllä olevien vastausten, haastattelujen ja henkilöstöltä saadun palautteen 

perusteella henkilöstö on kriisissä. Ongelmat ovat jatkuneet pitkään, tilanne on 

pahentunut ajan myötä ja ihmiset ovat huolissaan omasta ja toisten terveydestä. 

Kohteessa tarvitaan nopeita ja voimakkaita toimenpiteitä tilanteen rauhoittamiseksi 

ja altistumisen saamiseksi haltuun. 

Aistinvaraiset havainnot ja haastattelut 

Aistinvaraisten havaintojen perusteella rakennuksessa on viemärikaasuongelma (89 

% vastaajista raportoi viemärinhajusta), viitteitä mikrobivaurioista (45 % raportoi 

maakellarin tai homeen hajusta) ja ilmanlaatuongelma (76 % vastaajista raportoi 

tunkkaisuudesta tai muista hajuista). Sekä kemikaalien että savun hajusta raportoi 

13 % vastaajista. Tulos on pääosin tyypillinen vaikealle, moniongelmaiselle 

sisäilmaongelmakohteelle. Savulle altistuminen on kuitenkin poikkeuksellista ja 

aiheuttaa todennäköisesti merkittävää oireilua. 

Aistinvaraisten havaintojen yhteys oireiluun 

Havaittujen vaaratekijöiden ja oireilun välistä korrelaatiota laskettiin Poissonin 

regressioanalyysin avulla. Regressioanalyysin avulla voidaan tarkastella eri 

tekijöiden vaikutusta oireiluun muista tekijöistä riippumattomasti. 

Regressioanalyysin mukaan luotettavimmin koettujen haittojen kanssa korreloivat 

viemärinhaju ja lattiakosteus. Myös raportoitu tunkkaisuus, pölyisyys ja 

korkea/vaihteleva lämpötila olivat yhteydessä koettuihin haittoihin. Homeen hajulla 

oli vain heikko yhteys oireiluun. Savun hajun vaikutusta oireiluun ei voitu tutkia 

regressioanalyysin avulla havaintojen epätarkan paikantamisen vuoksi. Oirekuvien 

perusteella kohteessa oli kuitenkin runsaasti savukaasualtistukseen sopivia 

oirekuvia. 

Regressioanalyysin perusteella tilassa koettiin sitä enemmän oireita, mitä useampi 

haittatekijä tilassa havaittiin. Tässä kohteessa pölyn toksisuudella ja 

kemikaalihajuilla ei ollut yhteyttä oireiluun, eikä niitä siis luokitella haittatekijöiksi. 
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Tilakohtainen riskiluokitus 

Tilakohtainen riskiluokitus tehtiin sisäilmaongelman todennäköisyyttä indikoivien 

vaaratekijöiden sekä oireilun vakavuuden perusteella. Vaaratekijöiden painoarvot 

riskiluokituksessa määritettiin regressioanalyysin perusteella. Savun hajusta kärsiviä 

tiloja ei voitu erotella luotettavasti, joten se ei vaikuttanut yksittäisten tilojen 

toimenpidesuosituksiin. Osassa tiloja ei juurikaan raportoitu vaaratekijöitä, eivätkä 

koetut haitat olleet voimakkaita, mutta tilan riskiluokitusta nostettiin oppilaiden 

kokeman oireilun vuoksi (Tuula Putuksen oirekysely oppilaille). Osassa näitä tiloja 

vaaratekijät jäivät tunnistamattomiksi. 

Tiloista 2 kpl (5 %) sai sietämättömän, 6 kpl (16 %) merkittävän, 17 kpl (45 %) 

kohtalaisen, 10 kpl (26 %) siedettävän ja 3 kpl (8 %) merkityksettömän riskin 

luokituksen. Toisin sanoen 13 tilaa vastaa käyttötarkoitustaan ja 25 tilaa vaatii 

toimenpiteitä. 

Toimenpide-ehdotukset 

Toimenpide-ehdotukset on käyty läpi kokonaisuudessaan kohdassa 9. Yhteenveto: 

1. Viemärikaasujen pääsy huoneilmaan on estettävä mahdollisimman nopeasti 

2. Savukaasujen pääsy työskentelytiloihin on estettävä mahdollisimman nopeasti 

joko saamalla savutus loppumaan, suodattimien käytöllä tai IV-putkistojen 

muutoksilla 

3. Ilmanvaihtojärjestelmän ominaisuus levittää altisteita nopeasti koko 

rakennuksen alueelle on selvitettävä:  

a. Selvitettävä, sekoittuvatko jäteilma ja puhdas ilma (esim. tietyn 

säätilan vallitessa) 

b. Selvitettävä, aiheuttaako keittiön ilmanvaihto korvausilman 

ottamisen viemäreistä tai vastaavista paikoista 

c. Nostettava ilmanvaihtokapasiteetti riittävälle tasolle, mikäli 

alimitoitettu 

d. Säädettävä painesuhteet siten, ettei suuria alipaineita synny täydellä 

eikä puoliteholla 

4. Viemäreiden hajulukkojen kuivuminen tulee estää jatkuvan huollon avulla 
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5. Opettajainhuoneen ympäristössä oleva mikrobiongelman syy tulee selvittää 

kuntotutkimuksellisin toimin ja tehdä tarvittavat korjaukset ja materiaalivaihdot 

6. Tilan 2201 eteisen mikrobiperäisen hajun lähde on selvitettävä. 

7. Alkuopetuksen päädyn lasten oireilun syy tulee selvittää tarvittavilla mittauksilla 

ja/tai kuntotutkimuksellisilla toimenpiteillä 

8. Rakennuksessa käytettävät siivouskemikaalit ja WC-tilojen käsienpesuneste on 

suositeltua vaihtaa mahdollisuuksien mukaan hajusteettomiksi herkistyneiden 

ihmisten vuoksi 

9. Suosittelemme rakennuksen säilyttämistä, lisätutkimuksia ja nopeita, 

kohdennettuja haitanvähennystoimenpiteitä 

10. Tilankäyttäjien oireilua tulee seurata systemaattisesti, kunnes tilanne vakiintuu 

vähintään siedettävälle tasolle 
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1. Tutkimuksen tausta 
 

Tutkimuskohde  Keskustan koulu  

   Koulukatu 14  

   39700 Parkano 

Työn tarkoitus Tilakohtainen riskianalyysi, sisäilmahaitan 

vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden 

tarvearviointi 

Toimeksiantaja  Parkanon kaupunki 

Jarmo Kyösti 

   Parkanontie 37, PL 14 

   39701 Parkano   

Tutkimuksen ajankohta   13.2.2014 - 9.5.2014 

Tutkimuksen suorittaja   Inspector Sec Oy 

Raportin laatija   Mikko Salin, tuotepäällikkö, FT 

Pekka Salin, tutkimuspäällikkö, FM 

Jakelu   Toimeksiantaja 

   Inspector Sec Oy:n arkisto 

 

Inspector Sec Oy sai toimeksiannon Parkanon kaupungilta riskianalyysin tekemiseksi 

Keskustan koulun tiloista. Toimeksiannon taustalla oli tilankäyttäjien kokemus 

huonolaatuisesta sisäilmasta ja sen vaikutuksista terveyteen. 
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2. Tutkimuksen tavoitteet 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on antaa riskinhallinnallisia työkaluja esim. 

sisäilmaryhmien, kiinteistön hallinnasta vastaavien tahojen, 

työterveysvastuuhenkilöiden, poliittisten päätöksentekijöiden ja/tai muiden 

päättäjien käyttöön. Tämä toteutetaan arvioimalla tilojen käytöstä aiheutuvaa 

terveydellistä riskiä ja tarvittavien haitanvähentämistoimenpiteiden laajuutta. 

Tarkoituksena on myös toimia apuvälineenä varsinaisille rakennuksen 

kuntotutkimuksille, jotta toimenpiteet voidaan kohdentaa sekä määritellä niiden 

laajuus tilankäyttäjien terveys huomioiden. Tutkimuksen tuloksena tilat luokitellaan 

käytettävyysturvallisuuden mukaan sietämättömän, merkittävän, kohtalaisen, 

siedettävän ja merkityksettömän riskin tiloihin. Saatua tietoa hyödynnetään 

välittömän sisäilmahaitan vähentämisessä ja työolosuhteiden parantamisessa. 

Nopeita sisäilmahaitan vähentämistoimia tarvitaan, kun sisäilmahaitan riskiluokitus 

on sietämätön, merkittävä tai kohtalainen. Näiden toimien tarkoituksena on 

vähentää tiloissa koettavia haittoja ja antaa lisäaikaa käynnistää sisäilmahaitan 

pysyvän vähentämisen prosessi. 

Sisäilmahaitan pysyvän vähentämisen osalta tutkimuksen tavoitteena on paikantaa 

tilat, joissa on kohonnut riski haitallisen päästölähteen esiintymiselle. Samalla 

tavoitteena on ohjata rakennuksen parantamistoimenpiteitä siten, että sisäilman 

laatu saadaan käyttötarkoitusta vastaavaksi sietämättömän, merkittävän ja 

kohtalaisen riskin tiloissa. Tutkimuksen tulokset annetaan lähtötietoina 

rakennuksen kuntotutkijoille, jotka kartoittavat mahdollisia sisäilman laatua 

heikentäviä rakennuksen vaurioita. Rakennuksen tutkimuksista edetään tarvittaessa 

korjaussuunnitteluun ja varsinaisiin korjauksiin. 

Toisinaan tutkimuksessa käy ilmi, että tutkimuskohde on sairastuttava ja sellaisessa 

elinkaaren vaiheessa, ettei sitä kannata enää tutkia tai korjata. Tällöin tavoitteena 

on antaa ohjeet, joilla minimoidaan tilankäyttäjien sairastumisriski siirtymävaiheen 

aikana.  
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3. Tutkimusmenetelmät 

 

Kuvassa 1 on kaavio Inspector Sec Oy:n lähestymistavasta sisäilmaongelman 

tutkimiseen. Tutkimusmenetelmät on kuvattu yksityiskohtaisemmin liitteessä 1C. 

 
Kuva 1. Inspector Sec Oy:n lähestymistapa sisäilmaongelman tutkimiseen. 
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4. Tutkimuksen toteuttaminen 

4.1 Näytteenotto ja pölyn toksisuuden tutkiminen 

Pyyhintäpölynäytteitä kerättiin 41 tilasta. Näytteet kerättiin Isec-menetelmällä. 

Tarkempi selvitys näytteenkäsittelystä ja toksisuusmittauksesta on kuvattu liitteessä 2. 

Tutkitut tilat ja tulokset on esitetty taulukossa I. 

4.2 Käyttäjäkysely 

Käyttäjäkysely toteutettiin 24.3–4.4.2014 web-pohjaisena kyselynä. Kolmiosaisessa 

kyselyssä tiedusteltiin henkilön taustatietoja, terveyteen liittyviä tietoja sekä 

rakennuksen kuntoon liittyviä havaintoja. Analyysikelpoiset vastaukset jäljitettiin 

työpisteisiin, laskettiin terveydellisen riskin suuruus ryhmä- ja yksilötasolla sekä 

arvioitiin terveydellisen riskin liittyminen rakennuksessa oleskeluun. 

Postituslistalla oli yhteensä 46 henkilöä, joista kyselyvastauksen palautti 38 

henkilöä. Vastausprosentti 83 % oli tarpeeksi suuri, jotta kyselyn voidaan katsoa 

kertovan luotettavasti ja kattavasti henkilökunnan oireilusta, näkemyksistä ja 

aistinvaraisista havainnoista. 

4.3 Henkilökunnan haastattelu 

Keskustan koulun apulaisrehtoria, kiinteistönhoitajaa, siistijöitä ja satunnaisesti 

valittua muuta henkilökuntaa haastateltiin tavoitteena sekä saada selville että 

sulkea pois sisäilmaan liittyviä vaaratekijöitä. 

4.4 Tilastolliset analyysit 

Tilastolliset tunnusluvut laskettiin Excel 2010 –ohjelmalla. Oire-esiintyvyyksien p-

arvot saatiin χ2-riippumattomuustestillä. Vertailuaineistona käytettiin Helsingin 

koulututkimuksesta2 saatuja kouluhenkilöstön terveystietoja. Raportoitu oire 

luokiteltiin yliesiintyväksi, jos esiintyvyys oli merkitsevästi suurempi (R > 1 ja 

vastaava p-arvo ≤ 0,05), kuin koulututkimuksen vähiten oireileva koulukvartiili. 

Verrokkiaineistoon kuului 97 henkilöä neljästä eri koulusta. 

 

Monimuuttuja-analyysit suoritettiin SPSS for Windows –ohjelmalla. Menetelmänä 

käytettiin Poissonin regressioanalyysia. Monimuuttuja-analyysilla tutkittiin kohteen 
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sisäiset korrelaatiot mahdollisten vaaratekijöiden ja koettujen oireiden välillä. 

Vertailuaineistona toimivat tilat, joissa tutkittavaa vaaratekijää ei ollut havaittu. 
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5. Tulokset ja niiden tulkinta 

5.1 Näytteenotto ja pölyn toksisuuden tutkiminen 

Näytteet tutkittiin solutoksikologisella kokeella, joka mittaa osaltaan tilaan liittyvän 

sisäilmahaitan todennäköisyyttä. Mitä pienempi saatu EC50-arvo on, sitä 

haitallisemmasta näytteestä on kysymys. Suuressa aineistossa pölyn toksisuuden 

ollessa ≤ 12,5 µg/ml sisäilmahaitta on todennäköinen toksisuuden suhteen. Tällöin 

tilankäyttäjien rakennukseen liittyvän oireilun esiintyvyys ryhmätasolla kohoaa 

merkittävästi ja tilastollisesti merkitsevästi. Pyyhkäisypölynäytteiden toksisuuden 

tulosten tulkinta on esitetty tarkemmin liitteessä 1A. 

Pölyn toksisuusmittausten tulokset on esitetty taulukossa I. Tulosten jakauma ja 

tulkinnat on esitetty taulukossa II. 

Taulukko I. Pölyn toksisuusmittaustulokset. 

Tila Näytteenottokohta Pölyn toksisuus, 
EC50 (µg/ml) 

1109, puu- ja metallityö valaisimen ja kaapiston päältä P1: 19…50 (22) 

1110, maalaus kaapiston ja listan päältä P2: 19…50 (33) 

1007, opetustila valaisimen ja kaapiston päältä sekä 
tuoretta pölyä 

P6: 13…18 (17) 

1028, opetustila valaisimen, kaapiston ja valkokankaan 
pidikkeen päältä 

P7: 19…50 (20) 

1031, opettajan huone valaisimen, kaapiston ja valkokankaan 
metallisen kuoren päältä 

P8: 13…18 (13) 

1202, johtaja valaisimen päältä P10: 13…18 (17) 

1121, vahtimestari kaapiston päältä uutta ja vanhaa pölyä P11: 13…18 (13) 

1129, keittiö valaisimen ja kaapiston päältä P12: 19…50 (26) 

1128, ruokala vaatehyllyköstä ja valkokankaalta P13: 13…18 (16) 

1038, liikuntasali kaiuttimen päältä P14: 19…50 (22) 

1155, vanha kirjasto  valaisimen ja kaapiston päältä P15: 19…50 (19) 

1156, terveydenhoitaja  valaisimen ja kaapiston päältä P16: 6,5…12,5 (12) 

1158, opetustila valaisimen ja valkokankaan metallisen 
kotelon päältä 

P17: 13…18 (13) 

1159, opetustila valaisimen ja valkokankaan metallisen 
kotelon päältä 

P18: 19…50 (26) 
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1165, opetustila valaisimen ja valkokankaan metallisen 
kotelon päältä 

P19: 19…50 (35) 

1166, opetustila valaisimen, kaapiston ja valkokankaan 
metallisen kotelon päältä 

P20: 6,5…12,5 (11) 

1167, opetustila valaisimen ja kaapiston päältä P21: 6,5…12,5 (12) 

1187, opetustila kaapiston päältä P22: 19…50 (26) 

1188, opetustila kaapiston päältä P23: 13…18 (15) 

1182, opetustila kaapiston päältä P24: 6,5…12,5 (12) 

1176, opetustila valaisimen ja kaapiston päältä P26: 13…18 (14) 

1050, opetustila valaisimen ja kaapiston päältä P27: 6,5…12,5 (11) 

1049, opetustila valaisimen ja kaapiston päältä P28: 6,5…12,5 (9) 

1048, opetustila valaisimen ja kaapiston päältä P29: 6,5…12,5 (12) 

1138, näyttämö sähkökotelon päältä P30: 13…18 (14) 

2007, musiikkiluokka valaisimen päältä P31: 19…50 (19) 

2008, tekstiilityö valaisimen ja valkokankaan metallisen 
kotelon päältä 

P32: 13…18 (17) 

2109, opetustila valaisimen ja valkokankaan metallisen 
kotelon päältä 

P33: 6,5…12,5 (12) 

2110, opetustila valaisimen ja valkokankaan metallisen 
kotelon päältä 

P34: 13…18 (18) 

2111, opetustila valaisimen ja valkokankaan metallisen 
kotelon päältä 

P35: 6,5…12,5 (12) 

2112, opetustila valkokankaan metallisen kotelon päältä P36: 13…18 (14) 

2113, opetustila valaisimen ja valkokankaan metallisen 
kotelon päältä 

P37: 6,5…12,5 (9) 

2114, opetustila valaisimen ja valkokankaan metallisen 
kotelon päältä 

P38: 6,5…12,5 (12) 

2115, opetustila valkokankaan metallisen kotelon päältä P39: 13…18 (13) 

2116, opetustila valaisimen ja kaapiston päältä P40: 13…18 (18) 

2029, opetustila valaisimen ja kaapiston päältä P41: 13…18 (17) 

2028, opetustila valaisimen päältä P42: 13…18 (18) 

2026, opetustila kaapiston päältä P43: 19…50 (20) 

3-kerros, ainoa tila valaisimen ja valkokankaan metallisen 
kotelon päältä 

P44: 13…18 (15) 

2005/2006, opetus- ja 
musiikkivälinevarasto 

kaapiston päältä P45: 13…18 (16) 

2201, viherhuone valaisimen päältä P46: 13…18 (16) 
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5.2 Rakennuksen sisäilmahaittaluokitus toksisuusjakauman perusteella 

Pölyn toksisuusmittaustulosten jakautuminen eri sisäilmahaittakategorioihin on 

esitetty taulukossa II. Rakennukset on luokiteltu kolmiportaisesti: ei sisäilmahaittaa, 

lievä sisäilmahaitta sekä keskivaikea tai vaikea sisäilmahaitta. Rakennuksen 

haittaluokitus on tehty vertaamalla toksisuustulosten jakaumaa Helsingin 

koulututkimuksesta1 saatuun vertailuaineistoon. 

Taulukko II. Toksisuustulosten jakauma Keskustan koulussa sekä 

vertailurakennuksissa, joissa oli todettu lievä sisäilmahaitta. 

Sisäilmahaitan todennäköisyys 
 

Pölyn toksisuustulosten jakauma 

Keskustan koulu, 
% tiloista 

Vertailurakennukset, 
joissa on todettu lievä 
sisäilmahaitta % 

Sisäilmahaitta erittäin todennäköinen, EC50 ≤ 
6 µg/ml 

0 0 

Sisäilmahaitta todennäköinen, EC50 = 7…12 
µg/ml 

27 28 

Sisäilmahaitta mahdollinen EC50 = 13…18 
µg/ml 

46 28 

Ei viittaa sisäilmahaittaan, EC50 > 18 µg/ml 26 44 

Yhteensä 100 100 

Vertailuaineistoon suhteutettuna pölyn toksisuustulokset muistuttavat eniten 

rakennuskantaa, jossa on todettu toksisuuden suhteen lievä sisäilmahaitta. 

5.3 Käyttäjäkyselyn terveyteen liittyvät kysymykset 

Yliesiintyvät, rakennukseen liittyvät oireet 

Käyttäjäkyselyn perusteella lasketut, tilastollisesti yliesiintyvät oireet (40 kpl) on 

esitetty taulukossa III. Mukaan vertailuun on otettu vain ne oireet, joiden 

esiintyvyyden vastaajat kykenivät liittämään työpaikkarakennukseen. Terveyteen 

liittyviä, tilastollisesti analysoituja kysymyksiä käyttäjäkyselyssä oli yhteensä 59 kpl. 

Tulos on tyypillinen vaikean sisäilmaongelman kohteille. 
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Taulukko III. Keskustan koulun henkilöstön rakennukseen liitetyt, tilastollisesti 

merkitsevät oireet. 

Yliesiintyvät oireet (p-arvo ≤ 0,05) 
  

Riskisuhde ja sen 
merkitsevyys 
  

Luottamusväli, R 
  

R* p-arvo** min max 
01. Yleinen sairauden tunne 3,1 < 0,001 1,5 6,4 

02. Epätavallinen väsymys tai uupumus 4,3 < 0,001 2,7 7,1 

03. Fyysisen yleiskunnon tai toimintakyvyn lasku 3,7 < 0,001 1,8 7,6 

04. Päänsärky 1,8 0,01 1,1 3,0 

05. Elimistöni on herkistynyt reagoimaan 
voimakkaasti tietyille hajuille/muille altisteille 
(aiheuttaa tuntemuksia elimistössä)  2,2 0,01 1,2 4,2 

07.2 Hikoilukohtaukset päivisin (voi esiintyä ilman 
kuumuuden tunnetta) 15,4 < 0,001 5,4 44,4 

08. Merkittäviä/haittaavia kipuja tai yleistä 
kipuherkkyyttä >10*** < 0,001     

09. Pitkäaikaisia tai toistuvia nenän oireita 2,2 < 0,001 1,4 3,3 

09.1 Nenän tukkoisuus 1,8 0,01 1,1 2,9 

09.2 Nenän kuivuminen ja karstoittuminen 4,3 < 0,001 2,7 7,1 

09.3 Nenän kirvely 4,9 0,01 1,5 16,6 

09.5 Nuhavuoto 2,5 < 0,001 1,5 4,4 

09.6 Paineen tunne poskissa tai otsassa 6,2 < 0,001 2,7 14,5 

09.7 Aivastelu 2,6 0,002 1,4 5,0 

10.1 Suun kuivuminen 8,3 < 0,001 3,5 20,0 

10.2 Äänen käheys, sortuminen tai menetys                                               3,5 < 0,001 2,3 5,4 

10.3 Palantunne kurkussa 23,4 < 0,001 6,2 90,7 

10.4 Nielun limaisuus, tarve selvitellä kurkkua 4,1 < 0,001 2,5 7,0 

10.5 Nielun tai kurkun kutina 4,2 < 0,001 2,0 8,8 

10.5 Nielu- tai kurkkukipu 4,0 < 0,001 1,8 9,1 

11. Pitkäaikaisia tai toistuvia hengitysoireita 6,2 < 0,001 2,7 14,5 

11.1 Hengenahdistus 5,3 0,005 1,7 17,5 

11.3 Yskä 4,0 < 0,001 1,9 8,5 

12.1 Ihon kuivuus tai hilseily 4,4 < 0,001 2,4 8,0 

12.3 Nykimisen tunne iholla, ”elohiiri” 10,5 < 0,001 3,2 34,6 

13. Pitkäaikaisia tai toistuvia silmäoireita 3,3 < 0,001 2,0 5,6 

13.1 Ärsytys, kirvely tai karvastelu 4,6 < 0,001 2,6 8,3 

13.2 Kuivuus 4,0 < 0,001 2,3 7,2 

13.3 Punoitus silmävalkuaisissa 4,8 < 0,001 2,4 9,7 

13.4 Silmäluomien turvotus 9,2 < 0,001 2,7 32,0 

13.5 Rähmiminen 7,4 0,003 2,0 27,9 

14. Pitkäaikaisia tai toistuvia niveloireita 7,1 < 0,001 2,9 17,9 

14.2 Kipu/särky nivelissä 23,4 < 0,001 6,2 90,7 

14.1 Nivelten jäykkyys 35,7 < 0,001 11,2 116,3 

16. Huimausta 3,0 0,005 1,4 6,6 

16.1 Silmien sumenemista ja epävarmuutta 
pystyyn noustessa 4,9 0,002 1,8 14,0 

mailto:info@inspectorsec.fi
http://www.inspectorsec.fi/


 Sivu 16 / 32 

Analyysitulokset koskevat vain tässä analysoituja tuloksia. 
© Kaikki oikeudet pidätetään. Aineiston osittainen kopioiminen ilman Inspector Sec Oy:n lupaa on kielletty.  

Inspector Sec Oy, Asemakylänraitti 29 90840 Haukipudas, puhelin 050 386 9194 
sähköposti info@inspectorsec.fi, www.inspectorsec.fi, Y-tunnus 2024498-5 

17. Silmien lisääntynyt herkkyys valolle 6,8 < 0,001 2,7 17,3 

18. Lihaskipuja tai -särkyjä 19,7 < 0,001 4,8 82,2 

19. Alentunut vireystila 12,9 < 0,001 6,2 27,5 

20.3 Lisääntynyt unentarve 4,2 < 0,001 1,9 9,4 

*R = riskisuhde = kyllä-vastausten suhde tutkittavien ja verrokkien välillä. CI 95 % 
** p-arvot on laskettu χ2-riippumattomuustestiä käyttäen. 

1)Tulosten tilastolliset tulkintaperusteet saatiin Helsingin koulututkimuksesta (2012). Koulututkimusaineistoon 
kuului 15 koulua, joiden valintaperusteina olivat rakennusvuosikymmen, rakennus- ja talotekniikka sekä 
peruskorjausvuosi. Rakennukset edustivat Helsingin keskimääräistä koulurakennuskantaa. Näistä kouluista 
valittiin verrokkiaineistoksi neljä koulua, joissa sisäilmaan liittyvä oireilu oli vähäisintä. Verrokkiaineistoon kuului 
yhteensä 97 henkilöä. Raportoitu oire luokiteltiin yliesiintyväksi, jos esiintyvyys oli merkitsevästi suurempaa 
(riskisuhde R > 1 ja vastaava p-arvo ≤ 0,05) kuin koulututkimuksen vähiten oireileva koulukvartiili. 

***Ei esiinny verrokkiaineistossa 

5.4 Rakennuksen terveysperusteinen sisäilmahaittaluokitus 

Vastaajista 33 %:lla oli voimakas, rakennukseen liittyvä oirekuva. Ryhmätasolla 

tarkasteltuna yliesiintyviä oireita oli 40 kpl (taulukko III). Molemmilla kriteereillä 

arvioituna kohteessa on vaikea sisäilmaongelma. 

5.5 Henkilöstön kriisiytymisaste 

Käyttäjäkyselyn vastaus saatiin 83 %:lta henkilökunnasta. Tässä esitetyt tulokset 

esittävät siis tarpeeksi kattavasti henkilöstön todellista tilannetta. 

Kyselyn perusteella 100 % vastaajista uskoo, että rakennuksessa on 

sisäilmaongelma ja 84 % oireilee työpaikkarakennukseen liittyen. Oireilu on alkanut 

kyseisessä rakennuksessa 79 %:ssa tapauksista. Oireiden voimakkuus on lisääntynyt 

63 %:lla ja oireiden lukumäärä 55 %:lla vastaajista rakennuksessa työskentelyn 

aikana. Vastaajista 55 % ilmoittaa työkykynsä heikentyneen selkeästi 

työssäolojakson aikana ja oireista toipumiseen tarvittava aika on pidentynyt 

selkeästi 47 %:lla vastaajista. Vastaajista 18 % on herkistynyt siinä määrin, ettei 

viikon poissaolo rakennuksesta enää helpota oireita. Sairauslomien määrä on 

lisääntynyt selvästi rakennukseen liittyen 39 %:lla vastaajista. 

Yllä olevien vastausten, haastattelujen ja henkilöstöltä saadun palautteen 

perusteella henkilöstö on kriisissä. Ongelmat ovat jatkuneet pitkään, tilanne on 

pahentunut ajan myötä ja ihmiset ovat huolissaan omasta ja toisten terveydestä. 

Kolmasosa henkilökunnasta oireilee voimakkaasti rakennukseen liittyen ja 18 % on 

todennäköisesti herkistynyt sisäilman altisteille, joten henkilökunnan huoli on 
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aiheellinen. Kohteessa tarvitaan nopeita ja voimakkaita toimenpiteitä tilanteen 

rauhoittamiseksi ja altistumisen merkittäväksi vähentämiseksi. 

5.6 Rakennukseen liittyvät haittahavainnot 

Käyttäjäkyselyn, haastattelujen, aistinvaraisen tutkimisen ja muiden raporttien (A-

insinöörit, Tuula Putus) avulla selvitettiin rakennukseen liittyviä haittahavaintoja. 

Viemärin hajun, maakellarin tai homeen hajun sekä muiden hajujen tai 

tunkkaisuuden raportointitaajuudet ovat ominaisia vaikeille 

sisäilmaongelmakohteille. Tilastot havainnoista on koottu taulukkoon IV. 

Taulukko IV. Keskustan kouluun liittyvät haittahavainnot. 

Raportoitu havainto Kyllä-vastauksia, % Tilat Odotettavissa oleva 
oireilu 

Viemärin haju 89 -1004, 1005, 1007, 
1028, 1029, 1031, 
1045, 1049, 1050, 
1109, 1128, 1138, 
1155, 1156, 1158, 
1159, 1169, 1175, 
2011, 2025, 2028, 
2102, 2109, 2113, 
2116, 2201, 3003 
-lisäksi 12 havaintoa 
koskien laajoja alueita 
tai koko rakennusta 

Voimakas 

Kemikaalien haju 13 -1049, 1990, 2201 
-lisäksi 1 havainto 
koskien koko koulua 

Vähäinen-voimakas 
riippuen altisteesta 

Maakellarin tai 
homeen haju 

45 -1004, 1005, 1007, 
1028, 1030, 1038, 
1049, 1054, 1138, 
1155, 1990, 2201, 
naisten ja miesten 
pukuhuoneet 
-lisäksi 4 havaintoa 
koskien laajempia 
alueita 

Vähäinen tai 
keskivoimakas 

Muut hajut, 
tunkkaisuus 

76 -1003, 1004, 1005, 
1007, 1028, 1031, 
1038, 1045, 1048, 
1049, 1050, 1121, 
1155, 1156, 1158, 
1165, 1166, 1167, 
1182, 1187, 1201, 
1202, 1203, 1990, 
2001, 2007, 2009, 

Voimakas 
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2025, 2028, 2029, 
2101, 2102, 2109, 
2110, 2112, 2113, 
2114, 2115, 2116, 
2201, 3003 

Savun haju 13 -koko rakennus, kun 
sitä esiintyy 

Voimakas 

Korkea tai 
voimakkaasti 
vaihteleva sisäilman 
lämpötila 

26 -1007, 1028, 1050, 
1158, 2109, 2112, 
2116, 3003 

Viihtyvyyshaitta 

Koettu pölyisyys 
(erittäin pölyinen) 

 1028, 1166, 2114 Viihtyvyyshaitta 

Lattiakosteus*  -1007, 1028, 1031, 
1990, 1040, 1138, 
1171 

Voimakas 

* A-insinöörit, Sisäilmasto- ja kosteustekninen tutkimus, Työ N:o 316760.2 

Viemärin hajusta raportoitiin poikkeuksellisen paljon. Viemärinhajun suhteen voitiin 

erottaa tiettyjä alueita, joista tuli erityisen paljon havaintoja. Nämä alueet olivat 

käytävien 1004 ja 1005 ympäristö, luokat 1049, 1155 ja 1158 sekä käytävä 1175. 

Mainitut tilat voivat sijaita päästölähteen vieressä tai olla viemärinhajun tärkeitä 

kulkureittejä. Analyysi osoitti, että näillä alueilla esiintyi kaksinkertaisesti 

viemärinhajuun liitettyjä oireita (Inspector Sec Oy:n vertailuaineisto) verrattuna 

muihin alueisiin. 

Kohonnutta lattiakosteutta (A-Insinöörit, työ n:o 316760.2) oli raportoitu tiloista 

1007, 1028, 1031, 1990, 1040, 1138 ja 1171. Näillä alueilla lattiakosteus näytti 

olevan koettuja haittoja lisäävä itsenäinen tekijä.  

Maakellarin tai homeen hajusta raportoi 45 % kyselyvastaajista. Havainnot 

kohdistuivat käytävälle 1005 ja sen ympäristöön, juhlasaliin ja sen näyttämölle, sekä 

luokkiin 1155, 1049 ja 2201 eteiseen. Tilan 2201 eteisessä oleva haju oli muista 

poikkeava ja kokemuksemme mukaan samainen haju on muissa kohteissa 

korreloinut terveysoireiden kanssa. Kokonaisuutena analysoituna mainitut alueet 

ovat potentiaalisia mikrobiepäpuhtauksien lähteitä, mutta eivät selkeästi olleet 

itsenäisiä oireilun riskitekijöitä. 
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Koettu tunkkaisuus tai muut hajut, pölyisyys ja lämpötila korreloivat selkeästi 

koettujen haittojen kanssa. Näitä ei voida kuitenkaan pitää toimenpide-ehdotusten 

perusteena, koska kyse on yksittäisistä havainnoista. 

Eräs merkittävimmistä havainnoista kohteessa oli savu, jonka hajusta raportoi 13 %. 

Asiasta ei kysytty kyselyssä, vaan siitä raportoitiin spontaanisti. Tällaisessa 

tapauksessa lukema on korkea. Vastaajat liittivät hajuun viihtyvyyshaittoja ja 

voimakkaitakin oireita. Hajun raportoitiin liikkuvan tehokkaasti rakennuksen sisällä 

ja hajua esiintyi usein. Hajun ja oireiden välistä korrelaatiota ei voitu tutkia 

monimuuttuja-analyysissä, mutta oirekuvien perusteella arvioituna kyseessä on 

todennäköisesti merkittävä altiste. 

5.7 Haittahavaintojen korrelaatio terveysoireiden kanssa 

Parkanon Keskustan koulun mahdollisia oireilun selittäjiä tutkittiin Poissonin 

regressioanalyysilla. Tutkittavat haittaviitteet saatiin käyttäjäkyselyistä, 

haastatteluista ja käytettävissä olevista raporteista (A-insinöörit ja Tuula Putus). 

Regressioanalyysin perusteella tilankäyttäjien raportoima viemärin haju ja havaittu 

lattiakosteus korreloivat voimakkaimmin oiresumman kanssa. Myös raportoitu 

tunkkaisuus, pölyisyys ja korkea/vaihteleva lämpötila olivat yhteydessä oireiden 

lukumäärään. Homeen hajulla oli heikko yhteys oireiluun. Mainittujen 

haittaviitteiden lisäksi huomioitiin savun haju, joka koettiin oireita aiheuttavaksi ja 

sisäilman laatua heikentäväksi. Analyysien perusteella tilassa koettiin sitä enemmän 

oireita, mitä useampi haittatekijä tilassa havaittiin. Jos esimerkiksi tilassa oli 

havainto viemärin hajusta, lattiakosteutta, tunkkaisuutta, pölyisyyttä sekä korkea tai 

vaihteleva lämpötila, riski oireilulle oli noin 3,5-kertainen verrattuna niihin tiloihin, 

joissa ei esiintynyt yhtään mainittua riskitekijää. 

Edellisten muuttujien lisäksi tutkittiin koettu sisäilman kosteus, raportoidut 

kemikaalin hajut ja laskeutuneen pölyn toksisuus. Nämä tekijät eivät selittäneet 

koettuja haittoja Keskustan koululla. 
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6. Tilakohtainen riskiluokittelu 

Tilakohtainen riskiluokitus tehtiin kaikille tiloille, joista oli saatavissa riittävästi 

informaatiota. Korrelaatioanalyysien perusteella merkittäviksi vaaratekijöiksi 

luettiin ensisijaisesti viemärinhaju ja lattiakosteus. Vaaratekijöiksi luettiin myös 

homeen tai maakellarin haju (indikoivat mikrobivauriota). Tilan riskiluokitusta nosti 

myös se, jos tila erityisesti koettiin oireita aiheuttavana. Savun hajusta kärsiviä tiloja 

ei voitu erotella luotettavasti, joten se ei vaikuttanut yksittäisten tilojen 

toimenpidesuosituksiin. Luokitukset on esitetty taulukossa V. Osassa tiloja ei 

juurikaan raportoitu vaaratekijöistä, eivätkä koetut haitat olleet voimakkaita, mutta 

tilan riskiluokitusta nostettiin oppilaiden kokeman oireilun vuoksi (Tuula Putuksen 

oirekysely oppilaille). Näissä tiloissa vaaratekijät jäivät tunnistamattomiksi. Lasten 

oireilun kanssa korreloivia tekijöitä on käsitelty kappaleessa Asiantuntija-analyysi. 

Taulukko V. Parkanon Keskustan koulun tilakohtainen riskiluokitus ja jakauma. 

Riskiluokitus Arvioidut tilat Tiloja (kpl) 

Sietämätön riski 1049, 1155 2 (5 %) 

Merkittävä riski 1028, 1031, 1050, 1158, 2201, 3003 6 (16 %) 

Kohtalainen riski 1007,1156, 1159, 1166, 1167, 1182, 1187, 
1188,  1201, kirjasto (1990), 2007, 2028, 

2029, 2109, 2113, 2114, 2115 

17 (45 %) 

Siedettävä riski 1038 (liikuntasali), 1138 (näyttämö), 1109, 
1048, 1165, 1181, 2110, 2111, 2116, 2112 

10 (26 %) 

Merkityksetön riski 1129 (keittiö), 1128 (ruokala), 1202 3 (8 %) 

YHTEENSÄ  38 (100 %) 

Sietämättömän, merkittävän ja kohtalaisen riskin tiloihin suositellaan toimenpiteitä. 

Siedettävän ja merkityksettömän riskin tilat vastaavat pääosin käyttötarkoitustaan. 

Toimenpide-ehdotukset käydään läpi osiossa 9. 
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7. Asiantuntija-analyysi 
 

Olennaisin kysymys Keskustan koulun kohdalla oli, kyettäisiinkö tutkimuksissa 

löytämään riittävästi selittäviä tekijöitä tilankäyttäjien oireilulle. Tämän tutkimuksen 

perusteella löydettiin 6 vaaratekijää, jotka poistamalla on odotettavissa merkittävää 

oireilun vähenemistä ryhmätasolla. 

Kohteessa identifioitiin viisi eri vaaratekijää, joiden vaikutusta voitiin testata 

Poissonin regressioanalyysin avulla. Regressioanalyysin mukaan viemärin haju, 

lattiakosteus, tunkkaisuus, pölyisyys ja korkea/vaihteleva lämpötila nostavat 

yhdessä esiintyessään oiresumman keskimäärin 3,5-kertaiseksi verrattuna niihin 

tiloihin, joissa ei esiinny yhtään mainittua riskitekijää. Tämän lisäksi savukaasuilla on 

oirekuvien perusteella merkittävä osuus tilankäyttäjien oireilussa. Mainitut 6 

vaaratekijää selittävät todennäköisesti suurimman osan koetuista haitoista. 

Viemärin haju tiloissa kertoo rikkivedyn ja mahdollisesti muiden viemäristä tulleiden 

haitallisten yhdisteiden läsnäolosta sisäilmassa. Rikkivety voi aiheuttaa oireilua jo 

pienissä pitoisuuksissa ja sisäilmaongelman yhteydessä oireilu voi olla voimakasta. 

Keskustan koulussa on oleellista selvittää, miksi viemärin hajua esiintyy niin usein ja 

miksi se leviää rakennuksessa niin laajalle ja nopeasti. Siistijöiden haastattelujen 

perusteella viemärin haju ilmaantuu säännöllisesti noin klo 7 aamulla ja klo 11 

aamupäivällä. On mahdollista, että viemärin haju on yhteyksissä keittiön 

ilmanvaihtoon, joka voi aiheuttaa alipaineen muualle rakennukseen säännöllisesti. 

Tällöin korvausilmaa vuotaisi sisätiloihin viemäriputkistosta tai –kanaalista 

esimerkiksi tarkistusluukun kautta. On myös syytä selvittää, voivatko esimerkiksi 

puhdas ilma ja jäteilma sekoittua siten, että haju leviää nopeasti koko 

rakennukseen. Tämä tekijä on olennainen myös kaikkien muiden altisteiden osalta. 

Haastattelujen ja kyselyjen perusteella viemärin hajua on alkanut ilmaantua 

erityisesti viimeisimmän putkiremontin jälkeen tiloihin 1158 ja 1155. Näiden 

putkistojen tiiveys ja kunto tulisi selvittää. Erityisen paljon viemärin hajusta 

valitettiin tilasta 1049. Hajun lähde tulisi selvittää. 
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Lattiakosteus on riskitekijä sekä mikrobivauriolle että rakennusmateriaalipäästöille. 

Monessa tilassa, missä kohonneita kosteusarvoja oli havaittu, oli havaittavissa myös 

homeen hajua. Kohteessa ei kuitenkaan ollut merkittävää toksisuutta, eikä 

homeenhaju korreloinut juurikaan oireilun kanssa. Tästä päätellen kyseessä ovat 

todennäköisesti rakennusmateriaaleista peräisin olevat päästöt, jotka aiheuttavat 

oireilua. On tavallista, että kosteuden vaikutuksesta rakennusmateriaalien 

komponentit (esim. liimat) alkavat hajota tuottaen ilmaan oireita aiheuttavia 

yhdisteitä (esim. formaldehydi, 2-etyyliheksanoli). 

Kohteessa havaittiin poikkeuksellista homeenhajua tilan 2201 eteisessä (käytävässä 

2002). Kyseinen haju on kokemusperäisesti liitettävissä oireiluun. Hajun aiheuttaja 

tulisi selvittää. 

Tutkittavassa rakennuksessa raportoitiin paljon myös tunkkaisuudesta tai muista 

hajuista. Tunkkaisuus tai muut hajut on indikaattori, joka kertoo usein 

ilmanvaihdollisista tai materiaalipäästöihin liittyvistä ongelmista. Ilmanvaihdon 

osalta kyse voi olla siitä, että rakennuksen ilmanvaihto ei vastaa mitoituksiltaan 

todellista käyttötarkoitusta, jolloin hiilidioksiditasojen nousu aiheuttaa 

tunkkaisuuden tunnetta. Toinen ilmanvaihtoon liittyvä ongelma on usein 

ilmanvaihdon painesuhteisiin liittyvä. Käytöstä, huollosta ja säädöistä johtuen 

tiloissa voi esiintyä tarpeettoman suurta alipainetta hetkellisesti, jaksottain tai 

jatkuvasti. Tällöin voimakkaasti alipaineiseen tilaan kohdistuu rakenteen 

epätiiviyskohdista (esim. seinien, lattioiden, kattojen, ikkunoiden ja ovien 

liittymäpinnat ja halkeamat), viemäreistä, läpivienneistä, putkikanaaleista ja/tai 

muista tiloista tulevaa altistevirtaa, joka voi aiheuttaa tunkkaisuuden tuntua ja 

oireilua. Kolmas mahdollinen tunkkaisuuden tai muiden hajujen ilmaisema ongelma 

on ilmanvaihdon kautta tulevat altisteet. Neljäs mahdollinen ongelma on 

materiaalipäästöt (esim. pintamateriaalit, maalit, tasoitteet, liimat ja irtaimisto). 

Regressioanalyysin perusteella tilassa koettu tunkkaisuus lisäsi oireilua 1,5-

kertaiseksi verrattuna ei-tunkkaiseen verrokkitilaan. Tunkkaisuuteen liitetty oireilu 

voi olla voimakasta ja joissakin tapauksissa herkistävää. Tämän vuoksi on syytä 

selvittää tiloissa esiintyvän tunkkaisuuden syyt. 
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Regressioanalyysin perusteella myös pölyisyys oli merkittävä oireilua lisäävä tekijä. 

Tässä kohteessa pöly ei ollut merkittävän toksista, joten pölyyn liittyvät oireet ovat 

todennäköisimmin allergiatyyppisiä tai –tasoisia oireita. Tällöin varsinainen 

sairastumisen riski on pieni, mutta koettu haitta voi olla voimakaskin. Siksi on 

perusteltua korjata tilanne merkittävästi pölyisten tilojen tapauksessa. 

Korkea tai voimakkaasti vaihteleva lämpötila lisäsivät korrelaatioanalyysin mukaan 

oireilua merkittävästi. Lämpötilasta johtuva oireilu ei kuitenkaan ole sairastuttavaa, 

joskin se voi olla voimakas epämukavuustekijä. Mikäli tilanne on kohtuullisin toimin 

korjattavissa, on suositeltua vähentää myös tätä oireilua. 

Oirekuvien ja oire-esiintyvyyksien perusteella on todennäköistä, että savukaasut 

ovat kohteessa merkittävä ongelma. Savukaasuihin liittyvät usein kohonneet 

bentseeni-, PAH-, formaldehydi-, syaanivety- ja häkäpitoisuudet. Kyseisille aineille 

ovat ominaisia mm. voimakkaat ylähengitystie-, silmä- ja yleisoireet. Tämän lisäksi 

monet savukaasujen komponentit ovat syöpävaarallisia. Tässä kohteessa 

säännöllisen savukaasualtistuksen syy on naapurissa sijaitseva pellettilämmitteinen 

talo. Käyttäjäkyselyn mukaan savukaasut leviävät nopeasti koko rakennukseen, 

joten altistuminen on säännöllistä, voimakasta ja kaikkia tilankäyttäjiä koskevaa. On 

erittäin suositeltavaa puuttua kyseiseen altistukseen. 

Savukaasujen, viemärikaasujen, lattiakosteuden, tunkkaisuuden, pölyisyyden ja 

lämpötilojen kuntoon laittaminen alentaisi oireilua todennäköisesti murto-osaan 

nykyisestä. Päästölähteiden (viemärikaasut, tunkkaisuus) paikannus vaatisi 

kuitenkin lisätutkimuksia. Samoin rakennuksen ilmanvaihdon toiminta vaatisi 

perusteellisia tutkimuksia, säätöjä ja mahdollisia korjauksia. Vallitsevassa tilanteessa 

kaikkiin havaittuihin vaaratekijöihin puuttuminen nopeasti ja tehokkaasti on 

välttämätöntä tilankäyttäjien oireilun vähentämiseksi ja luottamuksen 

palauttamiseksi. Nämäkään toimenpiteet eivät vielä ole riittäviä, koska 

käyttäjäkyselyn perusteella noin 18 % vastaajista on todennäköisesti herkistynyt 

sisäilmassa esiintyville altisteille. On epätodennäköistä, että herkistyneet ihmiset 

voisivat työskennellä rakennuksessa korjaavien toimenpiteidenkään jälkeen. Siksi 
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herkistyneet ihmiset tulisi tunnistaa ja siirtää muihin tiloihin. Näillä toimenpiteillä 

rakennus voitaisiin säilyttää nykyisessä toimintatarkoituksessaan. 
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8. Lasten oirekyselyjen korrelaatioanalyysi 
 

Inspector Sec Oy:n oirekyselytuloksia verrattiin Tuula Putuksen teettämän 

lapsikyselyn tuloksiin. Vertailulla haluttiin selvittää, oireilevatko aikuiset ja oppilaat 

samoissa tiloissa samoille vaaratekijöille. Vertailun tulos oli, että lasten ja aikuisten 

oireilussa oli eroja. Esimerkiksi alkuopetuksen päädyssä (pohjoispääty) oppilaat 

oireilivat selvästi enemmän kuin aikuiset, mutta 50-luvulla rakennetussa osassa 

aikuiset oireilivat selvästi enemmän kuin oppilaat. 

Lasten oire-esiintyvyyksiä yritettiin verrata heidän ilmoittamiinsa mahdollisiin 

vaaratekijöihin, mutta selkeitä korrelaatioita ei saatu. Näin ollen oppilaiden 

havaitsemat haitat eivät juuri korreloineet heidän oireidensa kanssa. 

Korrelaatioanalyysi suoritettiin myös aikuisten raportoimien haittojen suhteen. 

Nekään eivät juuri selittäneet lasten oireita. 

Johtopäätökseksi jäi, että oppilaat oireilevat ilmeisesti eri tekijöille kuin opettajat. 

Tämän vuoksi lasten oireilun mahdolliset aiheuttajat jäivät tunnistamattomiksi. 
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9. Toimenpide-ehdotukset 

Kohteen toimenpide-ehdotukset on koottu seuraavaan listaan sekä taulukoihin VI-

VIII. Toimenpide-ehdotukset on tehty riskinhallinnan näkökulmasta siten, että 

nopeilla haitanvähentämisen toimilla turvataan ensin tilankäyttäjien terveys ja 

pyritään vähentämään oireilua. 

Yleiset toimenpide-ehdotukset: 

1. Viemärikaasujen pääsy huoneilmaan on estettävä mahdollisimman nopeasti 

2. Savukaasujen pääsy työskentelytiloihin on estettävä mahdollisimman nopeasti 

joko saamalla savutus loppumaan, suodattimien käytöllä tai IV-putkistojen 

muutoksilla 

3. Ilmanvaihtojärjestelmän ominaisuus levittää altisteita nopeasti koko 

rakennuksen alueelle on selvitettävä:  

a. Selvitettävä, sekoittuvatko jäteilma ja puhdas ilma (esim. tietyn 

säätilan vallitessa) 

b. Selvitettävä, aiheuttaako keittiön ilmanvaihto korvausilman 

ottamisen viemäreistä tai vastaavista paikoista 

c. Nostettava ilmanvaihtokapasiteetti riittävälle tasolle, mikäli 

alimitoitettu 

d. Säädettävä painesuhteet siten, ettei suuria alipaineita synny täydellä 

eikä puoliteholla 

4. Viemäreiden hajulukkojen kuivuminen tulee estää jatkuvan huollon avulla 

5. Opettajainhuoneen ympäristössä oleva mikrobiongelman syy tulee selvittää 

kuntotutkimuksellisin toimin ja tehdä tarvittavat korjaukset ja materiaalivaihdot 

6. Tilan 2201 eteisen mikrobiperäisen hajun lähde on selvitettävä. 

7. Alkuopetuksen päädyn lasten oireilun syy tulee selvittää tarvittavilla mittauksilla 

ja/tai kuntotutkimuksellisilla toimenpiteillä 

8. Rakennuksessa käytettävät siivouskemikaalit ja WC-tilojen käsienpesuneste on 

suositeltua vaihtaa mahdollisuuksien mukaan hajusteettomiksi herkistyneiden 

ihmisten vuoksi 
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9. Suosittelemme rakennuksen säilyttämistä, lisätutkimuksia ja nopeita, 

kohdennettuja haitanvähennystoimenpiteitä 

10. Tilankäyttäjien oireilua tulee seurata systemaattisesti, kunnes tilanne vakiintuu 

vähintään siedettävälle tasolle 

Taulukko VI. Toimenpide-ehdotukset sietämättömän riskin tiloihin. 

Sietämättömän terveysriskin tilat 

-1049, 1155 

Toimenpide-ehdotukset 

-Sietämättömän riskin tilat ovat moniongelmaisia. Tällöin vaihtoehtoina on joko tilojen 

sulkeminen heti tai nopeat toimet altisteiden vähentämiseksi. Ilman altistumistason 

alentamista tiloissa oleskeluun liittyy kohonnut riski sairastua pitkäaikaisesti tai herkistyä 

erilaisille altisteille. Nykyisten tilankäyttäjien siirtämistä toiseen työpisteeseen suositellaan, 

mikäli he kokevat voimakasta haittaa. Heidän suositellaan hakeutuvan työterveyslääkärille. 

 

-1049: Viemärikaasujen, kemikaalihajun, homeenhajun ja tunkkaisuuden päästölähteen 

etsiminen yhteistyössä kuntotutkijan kanssa tarvittaessa kartoittamalla ja tutkimalla 

riskirakenteet. Mahdolliset kostuneet materiaalit kartoitetaan. Päästölähteet poistetaan ja 

vahingoittuneet materiaalit vaihdetaan. 

 

-1055: Viemärikaasujen, tunkkaisuuden ja homeen hajun päästölähteen etsiminen 

yhteistyössä kuntotutkijan kanssa tarvittaessa kartoittamalla ja tutkimalla riskirakenteet. 

Mahdolliset kostuneet materiaalit kartoitetaan. Päästölähteet poistetaan ja vahingoittuneet 

materiaalit vaihdetaan. 

 

-Työnantaja harkitsee tarvittavat tiloihin liittyvät jatkotoimenpiteet kuntotutkijan ja 

työterveyshuollon suositukset huomioon ottaen. 

 

-Mikäli oireilun riskitekijät saadaan poistettua, tilojen käyttöönotto katselmoidaan ja 

tilankäyttäjien oireilua seurataan. 

 

-Oireilun ja sairastumisen riskiä voidaan alentaa hankkimalla ilmanpuhdistuskapasiteettia 

sekä hiukkasmaisten että kaasumaisten altisteiden poistoon. Tämä toimenpide on 

kiireellinen. Tämä ei kuitenkaan ole riittävä toimenpide tilojen pitämiseksi auki pysyvästi. 
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Taulukko VII. Toimenpide-ehdotukset merkittävän riskin tiloihin. 

Merkittävän terveysriskin tilat 

-1028, 1031, 1050, 1158, 2201, 3003 

Toimenpide-ehdotukset 

-Merkittävän riskin tilat ovat moniongelmaisia. Tällöin vaihtoehtoina on joko tilojen 

sulkeminen 1-3 kuukauden kuluessa tai nopeat toimet altisteiden vähentämiseksi. Ilman 

altistumistason alentamista tiloissa oleskeluun liittyy kohonnut riski sairastua pitkäaikaisesti 

tai herkistyä erilaisille altisteille. Nykyisten tilankäyttäjien siirtämistä toiseen työpisteeseen 

suositellaan, mikäli he kokevat voimakasta haittaa. Heidän suositellaan hakeutuvan 

työterveyslääkärille. 

 

-1028: Viemärin, tunkkaisen ja homeen hajun päästölähteen etsiminen yhteistyössä 

kuntotutkijan kanssa tarvittaessa kartoittamalla ja tutkimalla riskirakenteet. Mahdolliset 

kostuneet materiaalit kartoitetaan. Päästölähteet poistetaan ja vahingoittuneet materiaalit 

vaihdetaan. Mahdollinen emittoimisongelma poissuljetaan mittauksin. Tilaan tulee tehdä 

perusteellinen siivous (toimintatavat, varusteet ja suojautuminen ohjeistetaan, liite 4). 

Mikäli tiloissa suoritetaan pölyämistä aiheuttavia toimenpiteitä, pölyttömäksi siivous tulee 

tehdä näiden jälkeen. 

 

-1031, 1050, 1158 ja 3003: Viemärin ja tunkkaisen hajun päästölähteen etsiminen 

yhteistyössä kuntotutkijan kanssa tarvittaessa mittaamalla, kartoittamalla ja tutkimalla 

riskirakenteet. Mahdolliset kostuneet materiaalit kartoitetaan. Päästölähteet poistetaan ja 

vahingoittuneet materiaalit vaihdetaan. Mahdollinen emittoimisongelma poissuljetaan 

mittauksin. 

 

-2201 ja 2002: Viemärin, tunkkaisen, homeen ja kemikaalihajun päästölähteen etsiminen 

yhteistyössä kuntotutkijan kanssa tarvittaessa mittaamalla, kartoittamalla ja tutkimalla 

riskirakenteet. Mahdolliset kostuneet materiaalit kartoitetaan. Päästölähteet poistetaan ja 

vahingoittuneet materiaalit vaihdetaan.  

 

-Työnantaja harkitsee tarvittavat tiloihin liittyvät jatkotoimenpiteet kuntotutkijan ja 

työterveyshuollon suositukset huomioon ottaen. 

 

-Mikäli oireilun riskitekijät saadaan poistettua, tilojen käyttöönotto katselmoidaan ja 

tilankäyttäjien oireilua seurataan. 

 

-Oireilun ja sairastumisen riskiä voidaan alentaa hankkimalla ilmanpuhdistuskapasiteettia 

sekä hiukkasmaisten että kaasumaisten altisteiden poistoon. Tämä toimenpide on 

kiireellinen. Tämä ei kuitenkaan ole riittävä toimenpide tilojen pitämiseksi auki pysyvästi. 
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Taulukko VIII. Toimenpide-ehdotukset kohtalaisen riskin tiloihin. 

Kohtalaisen terveysriskin tilat 

-1007,1156, 1159, 1166, 1167, 1182, 1187, 1188,  1201, kirjasto (1990), 2007, 2028, 2029, 

2109, 2113, 2114, 2115 

Toimenpide-ehdotukset 

-Kohtalaisen terveysriskin tiloissa oleskeluun liittyy kohonnut riski saada voimakkaita 

rakennukseen liittyviä oireita. Riskiä voidaan alentaa hankkimalla riittävästi 

ilmanpuhdistuskapasiteettia (pl. sellaiset tilat, joissa ei oleskella säännöllisesti), kunnes 

pysyvät haitan vähentämisen toimet saadaan käyntiin. Ilmanpuhdistuskapasiteetin hankinta 

suositellaan tapahtuvaksi kuukauden kuluessa raportin saamisesta. 

 

-1007: Viemärin ja homeen hajun sekä tunkkaisuuden päästölähteen etsiminen yhteistyössä 

kuntotutkijan kanssa tarvittaessa kartoittamalla ja tutkimalla riskirakenteet. Mahdolliset 

kostuneet materiaalit kartoitetaan. Päästölähteet poistetaan ja vahingoittuneet materiaalit 

vaihdetaan. 

 

-2028, 2109 ja 2113: Viemärin hajun ja tunkkaisuuden päästölähteen etsiminen yhteistyössä 

kuntotutkijan kanssa tarvittaessa kartoittamalla ja tutkimalla riskirakenteet. Mahdolliset 

kostuneet materiaalit kartoitetaan. Päästölähteet poistetaan ja vahingoittuneet materiaalit 

vaihdetaan. 

 

-1156 ja 1159: Viemärin hajun päästölähteen etsiminen yhteistyössä kuntotutkijan kanssa 

tarvittaessa kartoittamalla ja tutkimalla riskirakenteet. Mahdolliset kostuneet materiaalit 

kartoitetaan. Päästölähteet poistetaan ja vahingoittuneet materiaalit vaihdetaan. 

 

-1166 ja 2114: Tunkkaisuuden päästölähteen etsiminen yhteistyössä kuntotutkijan kanssa 

tarvittaessa kartoittamalla ja tutkimalla riskirakenteet. Mahdolliset kostuneet materiaalit 

kartoitetaan. Päästölähteet poistetaan ja vahingoittuneet materiaalit vaihdetaan. Tilaan 

tulee tehdä perusteellinen siivous (toimintatavat, varusteet ja suojautuminen ohjeistetaan, 

liite 4). 

 

1167, 1182, 1201, 2007, 2029 ja 2115: Tunkkaisuuden päästölähteen etsiminen yhteistyössä 

kuntotutkijan kanssa tarvittaessa kartoittamalla ja tutkimalla riskirakenteet. Mahdolliset 
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kostuneet materiaalit kartoitetaan. Päästölähteet poistetaan ja vahingoittuneet materiaalit 

vaihdetaan. 

 

-1188: Lasten oireilun syy selvitettävä mittauksin ja/tai kuntotutkimuksellisin toimenpitein 

 

-1187: Oudon hajun päästölähteen selvittäminen esim. 2-etyyliheksanolimittauksilla. Lasten 

oireilun syy selvitettävä mittauksin ja/tai kuntotutkimuksellisin toimenpitein 

 

-Kirjasto (1990): Tunkkaisuuden, homeen ja kemikaalihajun päästölähteen etsiminen 

yhteistyössä kuntotutkijan kanssa tarvittaessa kartoittamalla ja tutkimalla riskirakenteet. 

Mahdolliset kostuneet materiaalit kartoitetaan. Päästölähteet poistetaan ja vahingoittuneet 

materiaalit vaihdetaan. Mahdollinen emittoimisongelma poissuljetaan mittauksin. 

 

-Tarvittavat tilaan liittyvät jatkotoimenpiteet harkitaan kuntotutkijan ja työterveyshuollon 

suositukset huomioon ottaen. 
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10. Liitteet 

 

Liite 1A. Pyyhintäpölyn toksisuuden tulkinta ja siihen liittyvät toimenpidesuositukset 

Liite 1C. Tutkimuksessa käytetyt menetelmät 

Liite 2. Toksisuusmittaukset sisäilmahaitan arvioinnissa 

Liite 3. Keskustan koulun riskianalyysikartta. 

Liite 4. Siivoustyön ohje sisäilmaongelmaisiin kohteisiin 
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11. Allekirjoitus 
 

Oulussa, 9.5.2014 

 

_________________________________ 

Mikko Salin, FT 

Tuotepäällikkö 

Inspector Sec Oy 

Puhelin 045 866 2929 

Sähköposti: mikko.salin@inspectorsec.fi 
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