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Terveellisten asuinympäristöjen rakentamiseksi
tarvitaan tutkittua tietoa
•

•

Ihmisen evoluutio on alkanut 7 miljoonaa vuotta sitten, josta suurin
osa on vietetty luonnonympäristössä. Alle 0,01% olemassaolonsa
ajasta ihminen on viettänyt rakennetussa ympäristössä. Ihminen on
sopeutunut luonnonympäristöön.
Japanissa ”metsäterapia”-käsite stressitasojen vähentämiseksi.
Rentoutumisen mittareina käytetty parasympaattisen ja sympaattisen
hermoston aktiivisuutta, verenpaineen alenemista, sykkeenlaskua ja
stressihormonitason (kortisoli) laskua.

Ihmiset viettävät yhä enemmän aikaa elämästään sisällä
• Terveellisten sisätilojen kuten toimistojen, luokkahuoneiden, olo- ja
makuuhuoneiden ja yleisten tilojen rakentaminen on tärkeää.
• Tuomalla luonnonelementtejä sisätiloihin voidaan ehkä lisätä
hyvinvointia
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Puumateriaaleilla on hyviä ominaisuuksia, jotka koetaan
miellyttäviksi
Hygroskooppinen,
kosteusbufferointikyky

Antibakteerinen
Psykofyysiset vaikutukset

Koettu elvyttävyys,
luonnonmateriaali,
väri

Akustiset ominaisuudet
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Alhainen
sähkön/lämmönjohtokyky

Haihtuvat yhdisteet,
tuoksut
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Männyllä ja kuusella on antibakteerisia ominaisuuksia
Männyn pintapuu
Männyn sydänpuu
Kuusi

Männyn sydänpuu
sisältää paljon
stilbeenejä ja
hartsihappoja, joiden
tiedetään olevan
antibakteerisia.

MRSA

E.Coli

Vainio-Kaila ym. (2015). BioResources 10, 7763-7771.
Vaino-Kaila ym. (2017). BioResources 12, 7601-7614.
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Puumateriaaleista haihtuvat VOC-yhdisteet (volatile
organic compounds) ja ihmisten terveys
VOC mg/m3 (35x10,2x1,6cm)

Gminski ym. (2010) mäntypuun VOC:eilla ei havaittu
sytotoksisia tai genotoksisia vaikutuksia
keuhkosolumallissa

Hyttinen ym. (2010, Atmosph. Env. 44) totesivat lämpökäsittelyn vähentävän
VOC-yhdisteiden haihtumista kuusi- ja mäntypuusta.
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Puu vaikuttaa ihmisen psykologiseen hyvinvointiin

•

Tarkkaa puumateriaalin vaikutusmekanismia ihmisen fysiologiseen ja
psykologiseen hyvinvointiin ei tunneta, koska vain harva
vertaisarvioitu tutkimus on toteutettu kokeellisesti normaalissa
rakennetussa ympäristössä.
• Tutkimuksissa on saatu joitakin viitteitä puun positiivisista
vaikutuksista vertaamalla puulla vs. ei-puumateriaalilla sisustettuja
huoneita: sydämen sykevälivaihtelu, verenpaine, ihon
sähkönjohtokyky, tarkkavaisuus, positiivinen mieliala, tunnereaktiot.
• Monissa tutkimuksissa puutteita: liian vähän koehenkilöitä,
ikäjakauma liian nuori, tutkimustulokset perustuvat vain yhteen
aistikanavaan (esim. haju- tai näköaisti), puutteellisuuksia
tutkimusasetelmassa
• Enemmän tutkimusta tarvitaan puun fysiologisista vaikutuksista
ihmisiin.
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Puumateriaali koetaan miellyttävänä
Suppeahko kyselytutkimus kuvien perusteella:
Nyrud ym. 2010. Health benefits from wood interior in
a hospital room. Proc. Int. Con. Soc. Wood Science
and Technology, Geneva, Switzerland.

Puumateriaali yhdessä muun
sisustusmateriaalin kanssa
koettiin miellyttävämmäksi kuin
pelkästään puulla sisustettu tai
kokonaan muulla materiaalilla
sisustettu.

Tsunetsugu ym. 2007. Physiological effects in humans induced by the
visual stimulation of room interiors with different wood quantities. J.
Wood Sci 53:11-16
15 koehenkilöä 19-28v miehiä, 90s silmät auki, jonka jälkeen
subjektiivinen arvio huoneesta, mielialatesti sekä syke, verenpaine,
otsan Hb NIRS-tekniikalla (aivojen aktiivisuus)

0% puuta: diastolinen verenpaine aleni,
muutokset autonomisessa hermostossa pieniä.
45% tammea: diastolinen verenpaine aleni ja
pulssi kohosi. Koettiin miellyttävimmäksi
huoneeksi.
100% tammea: suuri lasku systolisessa ja
diastolisessa verenpaineessa kokeen alussa,
mutta pulssi nousi kokeen lopussa

Marjut Wallenius (2014, Haptic Research Island
tutkimusraportti, Kymenlaakson
Ammattikorkeakoulu) kyselytutkimus mistä
puunmateriaaleista pidetään eniten (546 henkilöä,
puunappulat) perustuen näkö- ja kosketusaistiin.
Mukana 9 näytettä (koko puuta ja teoll. tuotettu,
kuusi, vanha tammi, tammitukki, harmaa tammi,
hienosahattu kuusi, OSB-levy, tammiparketti,
laminaatti).
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Tsunetsugu (2005 and 2007): puun suhteellinen
osuus huoneessa vaikutti fysiologisiin reaktioihin.
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Zhang ym. 2016. Investigation variance in human psychological responses to
wooden indoor environments. Building Env. 109:58-67.

Puulla sisustettu ja ei-puulla sisustettu (valkoiseksi maalattu betoni)
testihuoneet. Koehenkilöitä 20.
Kysely 60min, Profile of Mood-testi (Personal emotional state self-rating)
mielialan itsearviointi, väsymyksen tunne, subjektiivinen arviointi.
Tulokset: Puulla sisutetuissa huoneissa oli enemmän positiivisia mielialoja,
väsymyksen tunne oli puuhuoneissa selvästi alhaisempi. Lisäksi väri, tuoksu
ja valo koettiin miellyttävämmäksi puuhuoneissa.
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Puu vaikuttaa ihmisen psykologiseen hyvinvointiin
2018

Maalattu
kipsilevy

Kuusipaneeli

(Picea abies ja
Abies alba), kipsilevy katossa.

Tutkimuksessa oli 102 vapaaehtoista koehenkilöä, 20-77 vuotiaita.
Puusisustus vaikutti myönteisesti tilastollisesti merkitsevästi
kyselyn perusteella koehenkilöiden tunto-, kuulo- ja hajuaistiin
perustuvaan arvioon.
Tunnetilaa kuvaavissa testeissä puulla sisustetussa huoneessa oli
enemmän positiivisia tunteita verrattuna maalattuun.
Tytti Sarjala, Luke

© Luonnonvarakeskus

SuperWood, 2017-2018
projektinvetäjä FT Riina Muilu-Mäkelä, Luke
•

•

Tavoitteena rakentaa testausalusta, jossa voidaan tutkia puumateriaalien
vaikutusta ihmisen fysiologiseen kuormittumiseen ja palautumiseen
työympäristössä.
Toteutettiin TTY:n tiloihin, tilasuunnittelun toteutti yhteistyössä Luken kanssa
TTY:n arkkitehtuurin laboratorio (Markku Karjalainen, Ulla Viitikko)

Fysiologiset parametrit
• Verenpaine
• Sydämen syketiheys
• Ihon sähkönjohtavuus
• Stressihormonit
Tytti Sarjala, Luke

Psykologinen arviointi
• Tarkkaavaisuustestit
• Kognitiivinen kuorma
• Mielipidekyselyt
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puuhuone

verrokkihuone

mäntyparketti

vinyylikorkki

maalattu kipsilevy

mäntypaneeli
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Päätetyöskentelyn aiheuttama stressi ja silmän
terveys
• Testihuoneiden avulla on mahdollista toteuttaa koejärjestelyjä,
joissa arvioidaan koehenkilöiden fysiologista ja psykologista
kuormittumista ja kokemusta materiaaleista
• Tavoitteena tutkia myös silmän terveyttä päätetyöskentelyssä:
o Kyynelnesteen proteomiikka
o Puun haihtuvien yhdisteiden vaikutukset solumallissa
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Puun haihtuvat orgaaniset yhdisteet






•
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Puussa esiintyy mono- ja
sesqiterpeenejä
Puulajien välillä on vaihtelua
Onko yhdisteillä terveysvaikutuksia?
VOC-pitoisuuksia seurattiin 20 viikkoa
tuoreista ja kuivatuista mänty- ja
kuusilaudoista GC-MS-laitteella.
Ajan funktiona pitoisuudet laskivat
jonkin verran
Mäntypuusta mitattiin korkeampia
VOC-pitoisuuksia kuin kuusella.
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Terpeenien vaikutukset silmän sarveiskalvon
epiteelisoluihin, alustavat havainnot
solumallitesteistä
FT Ulla Aapola, prof. Hannu Uusitalo
Alustavien tulosten mukaan mänty- ja kuusilaudoista mitatut VOCpitoisuudet olivat alhaisempia kuin sytotoksisuustestauksen ja
tulehdussolumarkkerin perusteella havaitut terpeenien
toksisuusrajat.
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Kiitos!
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