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Taustaa

• Siivouksella voidaan parantaa sisäilman laatua toimistoissa

• Toimistorakennusten käyttäjät ovat usein tyytymättömiä 
siivouksen laatuun ja näkyvän huonepölyn määrään

• Pölyisyydestä raportoivat työntekijät ilmoittavat useammin 
työhön liittyviä oireita kuin ne, jotka eivät koe pölyisyyttä 
häiritsevänä

• Huonepölyyn voi kerääntyä epäpuhtauksia, kuten kuituja ja 
mikrobeja

• Pinnoilta uudelleen ilmaan nouseva pöly onkin yksi sisäilman 
laatuun ja oireiluun vaikuttavista tekijöistä
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Tutkimuksen tavoite

Selvitetään käyttäjien kokeman pölyisyyden ja todellisen 
pintapölypitoisuuden yhteyttä toimistorakennuksissa:

• Ovatko pintapölypitoisuudet pienempiä rakennuksissa,
joissa pölyisyys ei ole häiritsevää, kuin rakennuksissa, joissa 
käyttäjät raportoivat pölyisyyden viikoittaisena haittana?

• Ovatko pintapölypitoisuudet hyvän sisäilman tavoitetasojen
(SFS 5994 INSTA 800) sisäpuolella?

• Onko joku tietty pintakategoria erityisen kriittinen hyvän 
sisäilman laadun kannalta ja tulisi ottaa erityisesti huomioon?
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Aineisto ja menetelmät

Tutkimuskohteet
• 6 toimistorakennusta pääkaupunkiseudulta

Sisäilmastokyselyt
• Tehty vuosina 2015-2016

• Kokevatko käyttäjät pölyisyyden ja havaittavan lian viikoittaisena 
haittana?

• Osassa kohteita haittaa raportoitu enemmän kuin sisäilmastokyselyn 
vertailuaineistossa (> 25 %)

• Osassa vertailuarvo ylittynyt tietyillä alueilla/kerroksissa

• Osassa pölyisyydestä ja näkyvästä liasta on ollut mainintoja vain vähän
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Aineisto ja menetelmät

Pintapölymittaukset
• Mittaukset kesällä 2016

• Standardin SFS 5994 INSTA 800 mukaisesti BM Dustdetector -
mittalaitteella

• Kussakin kohteessa 11 tilaa, kussakin tilassa 5 eri pintaluokkaa

• Mittauksia 110 kpl/kohde, yhteensä 660 kpl
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Tulokset, sisäilmastokyselyt
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Taulukko: Sisäilmastokyselyiden vastaajien lukumäärät ja vastausprosentit, pölyisyyden 
viikoittaiseksi haitaksi kokeneiden osuudet ja raportoitujen oireiden esiintyminen kohteittain.



Tulokset, pintapölymittaukset
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Tulokset, pintapölymittaukset
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• Kaikkien pintojen osalta hyvän sisäilman mukainen tavoitetaso täyttyi parhaiten 
kohteessa 2 (84 %) ja huonoiten kohteessa 3 (44 %).



Johtopäätökset

Ovatko pintapölypitoisuudet pienempiä rakennuksissa, joissa pölyisyys ei ole 
häiritsevää?

• Pölypitoisuudet erosivat toisistaan kohteissa, joissa pölyisyydestä koettiin 
eniten haittaa (> 25 %)
– toisessa kohteessa hyvän sisäilman mukainen tavoitetaso täyttyi  54 % ja toisessa 84 %

• Kohteissa, joissa pölyisyys koettiin haittana harvoin, pintapölymittaukset 
täyttivät tavoitetason 44- ja 65-prosenttisesti

• Pölyisyys ei ollut vähäisintä kohteissa, joissa haittoja koetiin vähiten (< 10 %)
– hyvän sisäilman mukainen tavoitetaso täyttyi mittauksissa 65- ja 69-prosenttisesti

Ei voida sanoa, että pintapölypitoisuudet olisivat pienempiä 
rakennuksissa, joissa pölyisyys ei ole häiritsevää
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Johtopäätökset

Ovatko pintapölypitoisuudet hyvän sisäilman tavoitetasojen 
sisäpuolella (laatutaso 4, SFS 5994 INSTA 800)?

• Kehoa lähellä olevien pintojen ja vaikeasti tavoitettavissa olevien 
kaluste- ja lattiapintojen osalta tavoitetasot täyttyivät huonoiten

• Parhaiten tavoitetaso täyttyi helposti tavoitettavissa olevilla 
lattiapinnoilla

• Parhaiten tavoitetasot täyttyivät kohteessa 2 (84 %) ja huonoiten 
kohteessa 3 (44 %)
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Johtopäätökset

Onko joku tietty pintakategoria erityisen kriittinen hyvän sisäilman 
laadun kannalta ja tulisi ottaa erityisesti huomioon?

• Vaikeasti tavoitettavissa olevat kaluste- ja lattiapinnat
– Hyvän sisäilman mukaiset tavoitetasot täyttyivät huonosti
– Suurimmat pölykertymät
– Vastaavia tuloksia on saatu myös aiemmassa tutkimuksessa 

(Markkanen ym. 2014)

• Vaikeasti tavoitettavat kalustepinnat eivät kuulu viikoittaisen 
ylläpitosiivouksen piiriin
– Oletettavaa, että suurimmat pölykertymät löytyivät näiltä pinnoilta
– Näyttää kuitenkin siltä, että kaikissa kohteissa pölyä ei oltu poistettu 

näiltä pinnoilta kaikilta osin perussiivousten yhteydessä
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Suosituksia

• Toimistojen ylläpitosiivous tulee tehdä asianmukaisesti

• Tilojen siivottavuudesta tulee huolehtia (kalustepinnat)

• Perussiivous tulee tehdä riittävän usein, jotta vaikeasti 
siivottaville pinnoille ei pääse syntymään suuria pölykertymiä

• Tehokas ja säännöllinen pölyn poisto pinnoilta on yksinkertainen 
ja suositeltava sisäilmaongelmia ennalta ehkäisevä toimenpide 
toimistoissa ja sillä on vaikutusta koettuun sisäilman laatuun
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Kiitos kuulijoille!
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