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1 JOHDANTO 

Perusta hyvälle sisäilmalle luodaan jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Käytön aikainen 

sisäilman laatu riippuu kuitenkin siitä, miten ilmanvaihtolaitteistoa hoidetaan ja huolletaan 

sekä siitä, miten tiloissa siivotaan. Oikein ajoitetulla siivouksella ja sopivilla siivousmene-

telmillä on todettu olevan jopa enemmän merkitystä sisäilman laadulle ja ihmisten oirehti-

miselle sisäilman vuoksi, kuin ilmanvaihtokanavien puhdistuksella ja ilmansuodattimilla. 

Todellisuudessa hyvän sisäilman takaamiseksi molempien tekijöiden tulee olla kunnossa. 

(Lausjärvi & Valtiala 2000, 9.) 

Sisäilmasto muodostuu sisäilmasta ja siihen vaikuttavista fysikaalisista tekijöistä. Hyvän 

sisäilmaston edellytyksenä on riittävä ilmanvaihto ja toimivat rakenteet. 

Sisäilmastotekijöitä ovat lämpötila, kosteus ja ilman liike sekä sisäilmatekijät, kuten 

kaasumaiset yhdisteet ja hiukkasmaiset epäpuhtaudet. Sisäilma on hyvää, jos suurin osa 

rakennuksen käyttäjistä on tyytyväisiä sen laatuun, eikä siitä aiheudu terveydellistä haittaa. 

(Sisäilmayhdistys 2008a.) 

Suomen Standardisoimisliitto määrittää Puhtausalan sanastossa (2010) siivouksen sisäti-

loissa tehtäväksi pintojen puhdistukseksi, suojaukseksi ja hoidoksi sekä erilaisiksi järjeste-

lytöiksi, joissa puhtaus tuotetaan ammattimaisesti. Siivouksella siis pyritään ylläpitämään 

sovittua puhtaustasoa. Allergiaa aiheuttava huonepöly ja sen määrä on yksi sisäilman laatu-

tekijä, johon voidaan vaikuttaa siivoustiheydellä ja siivousmenetelmillä. Siivouksella olete-

taan täten olevan yhteyksiä sisäilman laatuun ja sitä kautta myös ihmisten terveyteen ja 

viihtyvyyteen. 

Nykyisen palvelusopimuksen mukaan kouluissa on ennalta sovittu hyvin tarkkaan, milloin 

ja miten mikäkin kohde siivotaan. Tavallisesti tilaaja haluaa kuitenkin ostaa puhtautta eikä 

siivouskertoja. Työssä kehitettävä laadunvarmistusmenetelmä mahdollistaisikin palveluso-

pimuksen muuttamisen enemmän siivouksen lopputulosta korostavaan suuntaan. Uuden 

palvelusopimuksen mukaan olisi mahdollista tilata jokaiseen tilaan haluttu laatutaso ja laa-

dunvarmistusmenetelmällä pystyttäisiin varmistamaan toteutunut siivouksen laatu. Sii-

vouksen mitoittaminen ja oikea-aikainen toteuttaminen jäisi palveluntarjoajan vastuulle. 

Laadunvarmistusmenetelmän onnistunut käyttö riippuu osaltaan palvelusopimuksesta, jos-



10 

 

sa tulee olla työn lopputuloksen laatukriteerit ja niiden toteaminen selkeästi määritelty. 

Lisäksi hankintaprosessi tulee olla suoritettu niin, että on hankittu oikeat ja tarpeenmukai-

set siivouspalvelut ja niiden laadunvalvontaan on kiinnitetty huomiota. 

Laadunvarmistus pohjautuu vuonna 2012 suomennettuun SFS 5994 -standardiin, jossa 

määritellään siivouksen tekninen laatu ja sen mittaus- ja arviointijärjestelmä. Standardi 

tunnetaan myös nimellä INSTA 800:2010. Standardin mukaan suoritettuja mittauksia voi-

daan hyödyntää muun muassa siivouksen teknisen laadun tarkastamiseen ja tilan likatason 

tai likaantumisnopeuden arviointiin. 

1.1 Työn tausta 

Erilaiset sisäilmaongelmat ovat nykyään tavallisia niin asunnoissa, päiväkodeissa, kouluis-

sa kuin toimistoissakin. Sisäilmaongelmat johtuvat monista eri tekijöistä, eivätkä läheskään 

kaikki niistä aiheudu kosteusvaurioista tai homeista (Sisäilmayhdistys 2008d). Juuri tällai-

siin ongelmiin puuttuminen ja mahdollisesti niiden vähentäminen ovat tämän työn taustal-

la. Tilakeskus on käynnistänyt vuoden kestävän Siivouspilotti-projektin, jossa tutkitaan 

pölyisyyden vaikutusta sisäilmaongelmiin ja jolla pyritään vähentämään niitä. Lisäksi yri-

tetään puuttua nykyisten siivouskäytäntöjen ongelmakohtiin kouluissa. Projektissa ovat 

mukana myös opetusvirasto ja Palmia. 

Tämä työ on tehty Helsingin kaupungin kiinteistöviraston Tilakeskuksen tilauksesta osana 

kyseistä projektia. Tilakeskus vuokraa, rakentaa ja huolehtii Helsingin kaupungin omista-

mien tilojen ylläpidosta. Tilakeskukselle on vuokrattuja toimitiloja yhteensä 2 600 000 m2, 

joista noin 30 % on kouluja ja 8 % päiväkoteja sekä muita varhaiskasvatukseen liittyviä 

tiloja. (Helsingin kaupunki 2014.) 
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1.2 Työn tavoite ja rajaus 

Siivouspilotti-projektin tarkoituksena on selvittää, kuinka hyvin nykyinen siivouksen pal-

velukuvaus toteutuu käytännössä ja millainen sisäilman laatu sillä saavutetaan. Tilojen 

puhtaudella epäillään olevan huomattava merkitys sisäilman laatuun ja tilojen käyttäjien 

terveyteen. Oikein kohdennetulla siivouksella sisäilman laatua voidaankin parantaa. Pro-

jektin edetessä saadaan tietoa siitä, kuinka riittävä nykyinen palvelukuvaus on ja tulisiko 

sitä päivittää joltain osin. Esimerkiksi kaapelikourujen imurointi, ilmastointikanavien puh-

distus ja verhojen pesu eivät kuulu voimassa olevaan palvelusopimukseen. 

Tämän työn ensisijaisena tavoitteena on kehittää laadunvarmistusmenetelmä, jolla voidaan 

varmistaa toteutunut siivouksen taso. Laadittua menetelmää käytetään aluksi käynnissä 

olevan projektin tulosten kirjaamiseen ja niiden arviointiin. Myöhemmin menetelmän 

avulla pystytään kirjaamaan selvästi uusiin sopimuksiin siivoukselta vaadittavat kriteerit ja 

tarkkailemaan toteutunutta laatua sekä kohdentamaan käytettävissä olevat resurssit siten, 

että niillä saavutetaan paras mahdollinen lopputulos. Tämän työn tutkimuskohteita ja -

ongelmia ovat siis: 

 Kehittää uusi menetelmä siivouksen laadun varmistamiseksi 

 Tunnistaa siivouksen ongelmakohdat 

 Selvittää aikaisempien tutkimusten perusteella, millainen sisäilman laatu 

tehostetulla siivouksella voidaan saavuttaa 

 Onko nykyinen siivouksen palvelukuvaus riittävä, vai tulisiko sitä päivittää? 

Projektissa mukana olevat rakennukset on valittu niin, että ne sijaitsevat kahden Palmian 

palvelupäällikön alueella, jolloin projektiin liittyvät käytännönjärjestelyt ovat helpompia 

toteuttaa. Opetusviraston osallistuminen projektiin rajaa tarkasteltavat kiinteistöt kouluihin. 

Työn aikana suoritetaan neljässä pilottikoulussa ja kuudessa verrokkikoulussa 

pintapölymittauksia. Kaikissa pilottikouluissa on todettu sisäilmaongelmia ja niissä 

suoritetaan lähivuosina perusparannus. Työssä esitetään laaditun menetelmän mukaisesti 

suoritetut lähtötaso- ja nollatasomittauksien tulokset. Varsinainen tulosten tulkinta 

siivouksen tehostamisen vaikutuksista tilojen pölyisyyteen ja sisäilman laatuun jätetään 

tarkastelun ulkopuolelle aikataulullisista syistä.  
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1.3 Työn rakenne 

Työn alussa esitellään yleisimpiä tunnettuja sisäilmaan vaikuttavia tekijöitä ja niiden ai-

heuttamia terveysvaikutuksia. Kolmannessa luvussa käydään läpi INSTA 800 -standardia 

ja siihen liittyviä subjektiivisia ja objektiivisia siivouksen mittausmenetelmiä. Seuraavassa 

luvussa tutustutaan siivoukseen, siivouspalvelun eri osa-alueisiin ja käydään läpi aiempia 

tutkimuksia siivouksen vaikutuksesta sisäilmaan. Viidennessä luvussa esitellään Siivouspi-

lotti-projektissa käytettävä menetelmä sekä suoritettujen mittausten tulokset. Lisäksi anne-

taan esimerkkejä laaditun menetelmän käytöstä jatkomittauksissa sekä pohditaan projektin 

lopputuloksen arviointiin vaikuttavia tekijöitä. Viimeisessä luvussa kerätään yhteen tutki-

muksessa saadut tulokset ja analysoidaan niitä.  
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2 SISÄILMAN LAATU 

2.1 Sisäilman merkitys 

Sisäilmalla tarkoitetaan sitä ilmaa, jota hengitämme ollessamme sisällä rakennuksessa. 

Sisäilmasto puolestaan pitää tämän lisäksi sisällään myös lämpöolot, melun, valaistuksen, 

säteilyn ja muut ympäristöön liittyvät asiat sekä psykososiaaliset tekijät. (Korhonen & 

Lintunen 2003, 23.) Ihminen hengittää jopa 40 m3 ilmaa vuorokaudessa (Haahtela & 

Reijula 1997, 13). Sisäilmalla on täten varsin suuri merkitys ihmisten terveyteen ja 

viihtyvyyteen, koska tehtyjen tutkimusten mukaan länsimaalaiset ihmiset viettävät jopa 

noin 90 % ajastaan sisätiloissa (Bernstein et al. 2008, 585).  

Terveydensuojelulain 26 §:n mukaan asunnon ja muun sisätilan ilmanpuhtauden, lämpöti-

lan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden 

tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa. 

Lisäksi asunnossa tai muussa oleskelutilassa ei saa olla eläimiä eikä mikrobeja siinä mää-

rin, että ne aiheuttavat tilan käyttäjälle terveyshaittoja. (L 19.8.1994/763.) 

Epäpuhtauksien ja muiden haitallisten sisäilmastotekijöiden vaikutus ihmiseen on hyvin 

monimutkainen. Vaikutukset riippuvat useista tekijöistä, kuten ihmisen terveydentilasta, 

iästä, herkistymisestä, altistusajasta ja muusta kuormituksesta. Tavallisimmin huonon si-

säilman vaikutus huomataan ihon, limakalvojen tai hengityselinten kautta, jotka toimivat 

ihmisen ja ympäristön välisenä rajapintana. (Seppänen & Seppänen 1997, 11) 

Sisäilman sisältämät kaasut, hiukkaset ja mikrobit voivat aiheuttaa monia keuhkosairauk-

sia, kuten astmaa, homepölykeuhkoa, kroonista keuhkoputkentulehdusta, toistuvia hengi-

tystietulehduksia, keuhkokuumeita, keuhkopussin sekä vatsakalvon syöpää ja keuhko-

syöpää. Vielä yleisempiä ovat sisäilmaan liittyvät nenän ja silmän sidekalvon allergiset ja 

ärsytyspohjaiset oireet sekä erilaiset iho-oireet ja atooppisen ihottuman pahenemiset. 

(Haahtela & Reijula 1997, 13.) 

Epäpuhtaan sisäilman aiheuttamaksi tautikuormaksi on arvioitu Suomessa noin 13 300 

menetettyä tervettä elinvuotta (DALY; disability-adjusted life years). Sisäilmasta aiheutu-

via haitan kärsijöitä on moninkertainen määrä. Tautikuorma aiheutuu osittain sisäilman 
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epäpuhtauksista, mutta pääasiallinen tekijä ovat ulkoilman epäpuhtaudet. Nämä ulkoilman 

epäpuhtaudet pääsevät sisätiloihin ilmanvaihdon ja ilmavuotojen kautta. Suomi on kuiten-

kin Ruotsin jälkeen Euroopan toiseksi turvallisin maa sisäilmasta aiheutuvien terveiden 

elinvuosien menetyksissä mitattuna (Hänninen & Asikainen 2013, 8 & 38). 

2.2 Sisäilmastoluokat 

Sisäilmaluokitusta käytetään asetettaessa sisäilmastotavoitteita tavanomaisiin työ- ja asuin-

tiloihin, kun tavoitteena on rakentaa entistä terveellisempiä ja viihtyisämpiä rakennuksia. 

Luokituksessa määritellyt tavoitetasot kuvaavat nykytiedon mukaan terveyden ja viihty-

vyyden kannalta turvallisia sisäilmasto-olosuhteita. Luokituksen avulla voidaan myös tar-

vittaessa arvioida sisäilman laatua valmiissa kohteessa. (Sisäilmastoluokitus 2008, 4.) 

Yhteensä laatuluokkia on kolme: S1, S2 ja S3. Luokituksen tavoitearvot on pyritty asetta-

maan siten, että luokka 3 vastaa maankäyttö- ja rakennuslain sekä terveydensuojelulain 

vaatimuksia. Nykytietämyksen mukaan luokan 3 tavoitearvojen toteutuessa ei terveille 

henkilöille aiheudu terveyshaittaa. Sisäilmastoluokitusta ei ole kuitenkaan tarkoitettu käy-

tettäväksi rakennuksen terveellisyyden arvioinnissa. Luokkien S1 ja S2 tavoitearvojen täyt-

tyminen merkitsee vähimmäisvaatimuksia terveellisempiä ja viihtyisämpiä sisäilmasto-

olosuhteita. S1- ja S2-luokkien toteutuminen vaatii sisäilmastoluokituksen ohjeiden nou-

dattamista läpi rakennushankkeen, kun S3-luokka voidaan toteuttaa tavanomaisella huolel-

lisella rakentamistavalla. (Sisäilmastoluokitus 2008, 3–5.) 

Luokka S1: Yksilöllinen sisäilmasto. Tilan sisäilman laatu on erittäin hyvä eikä tiloissa 

ole havaittavia hajuja. Tiloissa tai rakenteissa ei ole ilman laatua heikentäviä vaurioita tai 

epäpuhtauslähteitä. Lämpöolot ovat viihtyisät eikä vetoa tai ylilämpenemistä esiinny. Ti-

loissa on käyttötarkoituksen mukaiset erittäin hyvät ääniolosuhteet sekä yksilöllisesti sää-

dettävät lämpöolot ja valaistus. (Sisäilmastoluokitus 2008, 4.) 

Luokka S2: Hyvä sisäilmasto. Tilan sisäilman laatu on hyvä eikä tiloissa ole häiritseviä 

hajuja. Tiloissa tai rakenteissa ei ole ilman laatua heikentäviä vaurioita tai epäpuhtausläh-

teitä. Lämpöolot ovat hyvät eikä vetoa yleensä esiinny, mutta ylilämpeneminen on mahdol-
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lista kesäpäivinä. Tiloissa on niiden käyttötarkoituksen mukaiset hyvät ääni- ja valaistus-

olosuhteet. (Sisäilmastoluokitus 2008, 4.) 

Luokka S3: Tyydyttävä sisäilmasto. Tilan sisäilman laatu ja lämpöolot sekä valaistus- ja 

ääniolosuhteet täyttävät rakentamismääräysten vähimmäisvaatimukset. (Sisäilmastoluoki-

tus 2008, 4.) 

2.3 Epäpuhtauksien lähteet 

Terveyshaittaa aiheuttavat sisäilman epäpuhtaudet voivat olla peräisin rakennus- ja 

sisustusmateriaaleista, kosteuden vaurioittamista rakenteista, ihmisen toiminnoista tai 

rakennuksen ulkopuolelta, kuten teollisuuden tai liikenteen päästöistä sekä maaperästä. 

Nämä epäpuhtaudet voivat olla joko hiukkasmaisia tai kaasumaisia aineita, jotka voidaan 

vielä jakaa orgaanisiin ja epäorgaanisiin yhdisteisiin. Taulukkoon 1 on kerätty yleisiä 

sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä, jotka on jaoteltu kolmeen eri ryhmään. Sisäilman 

epäpuhtaudet ovat pääasiassa kemiallisia yhdisteitä, ja ihmisen altistuminen niille riippuu 

epäpuhtauspäästöstä, ilmanvaihdosta ja altistusajasta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003, 

25 & 60.)  

Taulukko 1. Yleiset sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät (Salonen 2009, 19). 

Fysikaaliset tekijät 

Kaasumaiset epäpuhtaudet 
Hiukkasmaiset 

epäpuhtaudet Orgaaniset 

yhdisteet 

Epäorgaaniset 

yhdisteet 

Ilman liike 

Ilman kosteus 

Ilman lämpötila 

Radon 

VOC 

VVOC 

SVOC 

Ammoniakki 

Hiilimonoksidi 

Hiilidioksidi 

Rikkidioksidi 

Typpidioksidi 

Otsoni 

Huonepöly 

Tupakansavu 

Ulkoilmalähteet 

Mikrobit 

Asbesti 
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Ihmisen läsnäololla, lukumäärällä ja toiminnoilla on suuri merkitys sisäilman laatuun, ku-

ten huomataan kuvasta 1. Nämä tekijät vaikuttavat ilmanvaihdon lisäksi tilojen pölyynty-

misnopeuteen ja siivoustarpeeseen. 

 

Kuva 1. Ihmisen vaikutus sisäilmaan (Meranti 2014a). 

2.4 Hiukkasmaiset epäpuhtaudet 

Ihmisten läsnäolo vaikuttaa eniten sisäilman hiukkaspitoisuuksiin. Sisäilman pienhiukkaset 

voivat olla myös peräisin ulkoilmasta, jossa kaupunkialueella suurin epäpuhtauslähde on 

liikenne. Muita sisäilman pienhiukkaslähteitä ovat esimerkiksi ruoanvalmistus, puun poltto 

tulisijoissa ja kynttilät. Koko kansanterveyden kannalta tärkeimpänä hiukkasepäpuhtauden 

lähteenä pidetään kuitenkin tupakansavua. (TTL 2013a.) Liikenne vaikuttaa ilman hiuk-

kaspitoisuuteen suorien päästöjen lisäksi nostamalla pölyä ilmaan teiden pinnoilta. Pien-

hiukkasia vapautuu myös muista rakennusten ulkopuolella tapahtuvista palamisreaktioista, 

kuten energiantuotannosta ja teollisuuden prosesseista. Suomeen kulkeutuu myös ajoittain 

runsaasti pienhiukkasia maan rajojen ulkopuolelta. (Tekes 2006, 1.) 

Sisäilmassa esiintyvät hiukkaset jaetaan kokonsa perusteella eri luokkiin. Kaikkia aerody-

naamiselta halkaisijaltaan alle 10 µm kokoisia hiukkasia, jotka kulkeutuvat alempiin hengi-

tysteihin, kutsutaan hengitettäviksi hiukkasiksi. Karkeiksi hiukkasiksi kutsutaan halkai-
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sijaltaan 2,5 – 10 µm välillä olevia hiukkasia, jotka jäävät nenään ja nieluun sekä kurkun-

pään alueelle. Halkaisijaltaan alle 2,5 µm olevia hiukkasia nimitetään pienhiukkasiksi. Ult-

rapieniksi hiukkasiksi kutsutaan halkaisijaltaan alle 0,1 µm olevia hiukkasia. Pienhiukkaset 

ja ultrapienet hiukkaset pääsevät kulkeutumaan henkitorven ja keuhkoputkien sekä keuh-

korakkuloiden alueelle. Keuhkorakkuloihin päätyneet liukenemattomat hiukkaset poistuvat 

elimistöstä hitaasti, kuukausien tai vasta vuosien kuluttua. Hiukkasten aiheuttamiin ter-

veyshaittoihin vaikuttavat erityisesti niiden koko, alkuperä ja altistumisaika. (TTL 2013a.) 

Taulukossa 2 on esitetty erikokoisten hiukkasten ominaisuuksia. 

Taulukko 2. Erikokoisten hiukkasten ominaisuuksia (Pesonen-Leinonen 2014, 3). 

Hiukkanen Koko Leijunta-aika Vaiheet elimistössä Peräisin 

Pintapöly 

vaihtelee, 

yleensä 

Ø 50 µm 

– 125 µm 

vaihtelee 

koon 

mukaan 

Jäävät nenään ja silmien 

limakalvoille, iholle, 

käsien mukana myös 

ruuansulatuselimistöön 

Ihmisen toiminnasta ja 

luonnosta peräisin 

olevat hiukkaset, 

niiden rykelmät ja 

kuidut 

Pöly 
alle 100 

µm 

sekunneista 

tunteihin 

Jäävät nenään ja 

ylimpiin hengityselimiin 

Katupölyä, 

hiekkapölyä, 

mineraalipölyä, 

siitepölyä, 

homeitiöitä, 

allergeeneja, 

vaatepölyä, kuituja 

rakennusmateriaaleista 

Karkeat 

hiukkaset 

2,5 µm – 

10 µm 

Pien-

hiukkaset 

alle 2,5 

µm 

päivistä 

viikkoihin 

Kulkeutuvat pieniin 

värekarvattomiin 

keuhkoputkiin ja 

keuhkorakkuloihin 

Palamistuotteita 

ajoneuvoista, 

nuotioista, 

tupakoinnista, noki-, 

öljy- ja 

raskasmetallihiukkasia Ultrapienet 
alle 0,1 

µm 
- 

Kulkeutuvat 

keuhkorakkuloihin ja 

niistä osiin verenkiertoa 

Sisäilmassa olevien hiukkasten laskeutuminen riippuu niiden hiukkaskoosta siten, että vain 

osa suurimmista hiukkasista laskeutuu huonetasopinnoille ja lattioille. Nämä hiukkaset 

voidaan siivouksen keinoin poistaa huonetilasta. Siivousta suoritettaessa tulee kiinnittää 

huomiota siivouksen tasoon, mitoitukseen, siivousmenetelmiin ja siivouksen ajoitukseen 

sillä pienhiukkaset eivät käytännössä koskaan laskeudu, vaan ne ovat poistettavissa sisäil-

masta ilmanvaihdon ja ikkunatuuletuksen avulla. Ilmanvaihdon tehostaminen vähentää 
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huoneen sisäisistä lähteistä peräisin olevien epäpuhtauksien pitoisuutta sisäilmassa, mutta 

saattaa samalla lisätä ulkoilmasta peräisin olevien epäpuhtauksien määrää, jos tuloilman 

suodatus ei toimi kunnolla. (TTL 2013a.) 

Kuvassa 2 on esitetty sisäilman hiukkastase ja siihen vaikuttavat tekijät. Hiukkasmaiset 

epäpuhtaudet ovat keskeisin sisäilman laatuun vaikuttava tekijä, ja niihin voidaan vaikuttaa 

poistoilman lisäksi vain siivouksen keinoin. Huoneeseen tulevien ja sieltä poistuvien hiuk-

kasten määrän avulla voidaan tarkastella huoneilman hiukkaspitoisuuden kokonaismäärää 

eli hiukkastasetta ja sen vaikutusta ihmiseen. (Korhonen 2011, 31.) Sisäilman hiukkasten 

kokonaisleijuman (TSP; Total Suspended Particles) pitoisuus saa olla 24 tunnin mittauksen 

aikana enintään 120 µg/m3 ja hengitettävien hiukkasten pitoisuus puolestaan 70 µg/m3. 

Pienhiukkasille ei ole toistaiseksi annettu ohjearvoa, vaikka ne ovat terveydelle haitalli-

simpia. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003, 71.) 

 

Kuva 2. Sisäilman hiukkastase ja siihen vaikuttavat tekijät (Korhonen 2011, 30). 

2.4.1 Huonepöly ja pölypunkit 

Huonepöly on ilmassa leijuvaa ja pinnoille laskeutuvaa pölyä, joka koostuu orgaanisista ja 

epäorgaanisista hiukkasista ja kuiduista. Pölyn lähteitä ovat esimerkiksi ulkoilma ja raken-
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nuksen ulkoympäristö, ihminen, kotieläimet, vaatteet ja tekstiilit, rakennus- ja sisustusma-

teriaalit, elintarvikkeet ja mikrobitoiminta rakennuksessa. Pöly voi olla lähtöisin myös ma-

teriaalien ja suojauskäsittelyjen kulumisesta. Huonepöly jaetaan ilmassa leijuvaan ja pin-

noille laskeutuvaan pölyyn. Leijuva pöly voidaan jakaa vielä hienopölyyn ja karkeapölyyn, 

jonka rajakokona käytetään yleisesti yhtä mikrometriä (1 µm). (Puhakka et al. 1996, 55–

56.)  

Karkeimmat hiukkaset eivät jää leijumaan vaan laskeutuvat lattialle ja muille tasopinnoille. 

Pinnoille laskeutuneen pölyn sisältämän orgaanisen pölyn pitoisuuden ja sairas rakennus -

oireyhtymän välillä on todettu olevan yhteys. Samanlainen yhteys on todettu myös laskeu-

tuneen pölyn mineraalivillakuitujen pitoisuuden ja "sairaan rakennuksen" oireiden välillä. 

(Puhakka et al. 1996, 58.) Sairas rakennus -oireyhtymää käsitellään tarkemmin kappaleessa 

2.7. Taulukossa 3 on esitetty sisäilmastoluokituksen (2000) mukaiset eri sisäilmastoluok-

kien tavoitearvot pölypitoisuudelle, jonka aerodynaaminen halkaisija on alle 10 µm. Uu-

demmassa sisäilmastoluokituksessa (2008) on merkittävästi vähennetty sopimuksiin kirjat-

tavien suureiden määrää. Mukaan on jätetty vain sellaiset suureet, joilla on merkitystä ter-

veydelle ja viihtyvyydelle. Lisäksi kyseisiin suureisiin tulee voida vaikuttaa suunnittelun ja 

rakentamisen keinoin sekä todentaa valmiista rakennuksesta kohtuullisin kustannuksin. 

Näistä syistä pölypitoisuuden arvoja ei löydy uusimmasta sisäilmastoluokituksesta. (Si-

säilmayhdistys 2014a.) 

Taulukko 3. Eri sisäilmastoluokkien tavoitearvot huoneilmassa leijuvalle pölylle, jonka aerody-

naaminen halkaisija on alle 10 µm (Sisäilmastoluokitus 2000, 6). 

Luokka S1 S2 S3 

Hiukkaspitoisuus 20 µg/m3 40 µg/m3 50 µg/m3 

Pöly voi sisältää esimerkiksi ihmisten ja eläinten hilsepölyä, tekstiilipölyä, ruoka-aine- ja 

jauhopölyä, bakteereja ja viruksia sekä rakenteista peräisin olevia hiukkasia. Lisäksi myös 

siitepölyt ja sienten itiöt kulkeutuvat huonepölyn mukana. (Haahtela et al. 1993, 41.) 

Tavallinen huonepöly voi aiheuttaa ihmisille jo 75 µg/m3:n pitoisuuksina terveys-

vaikutuksia. Pöly esimerkiksi alentaa selvästi silmien räpytysväliä ja kasvattaa 

eosinofiilien määrää nenähuuhtelunesteessä. Eosinofiili on yksi valkosolutyyppi, jonka 

määrä lisääntyy veressä allergisten reaktioiden ja parasiitti-infektioiden yhteydessä 
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(Solunetti 2006). Lisäksi pöly lisää ärsytysoireita silmissä, nenässä ja keuhkoissa. 

(Mølhave 2008, 268.) 

Suotuisissa olosuhteissa pölypunkit elävät kahdesta neljään kuukautta. Pölypunkit käyttä-

vät ravinnokseen muun muassa hilsettä, siitepölyä, sienten itiöitä ja kasviperäisiä kuituja. 

Periaatteessa pölypunkkeja saattaa löytyä asunnoista niistä paikoista, joihin kertyy pölyä. 

Optimaaliset olosuhteet pölypunkeille ovat 25 °C:n lämpötila ja 75–80 %:n suhteellinen 

kosteus. Punkkien uloste ja nahka voivat aiheuttaa allergiaoireita. (Haahtela et al. 1993, 

42.) Suomessa pölypunkit ovat kuitenkin nykyään harvinaisia johtuen etenkin kuivasta 

huoneilmasta (Hannuksela 2012). 

2.4.2 Asbesti 

Asbesti on yleisnimi eräille luonnossa esiintyville kuitumateriaaleille. Asbestilajeja ovat 

krysotiili, antofyliitti, amosiitti, krokidoliitti ja tremoliitti, joista kaikki ovat terveydelle 

vaarallisia. Yhteistä näille kuidulle on poikkeuksellisen hyvä kuumuuden, kosteuden, ha-

pon ja emästen kesto sekä hyvä sähköneristyskyky (Haahtela et al. 1993, 51). Asbestia voi 

esiintyä puhtaana asbestina tai muihin aineisiin sidottuina tai sekoitettuna. Asbestia on käy-

tetty muun muassa lämmön- ja paloeristeenä, asbestisementtilevyissä, lattiamateriaaleissa, 

laivanrakennuksessa, kitkamateriaaleissa ja tiivisteissä. (TTL 2013b.) 

Asbestikuidut ovat ohuita, noin 0,05–3 µm paksuisia kuituja, ja ne pääsevät keuhkoissa 

keuhkorakkuloihin asti. Asbestipölylle altistuminen voi aiheuttaa esimerkiksi asbestoosia, 

keuhkosyöpää ja keuhkopussin sairauksia. Sairauksilla on kuitenkin pitkä, 10–50 vuoden 

viive altistumisen alkamisesta sairauden ilmenemiseen. Asbestin käyttö on ollut eräitä 

poikkeuksia lukuun ottamatta kiellettyä vuoden 1994 alusta lähtien. (TTL 2013b.) Sisäil-

man asbestikuitupitoisuuden pitää olla alle 0,01 kuitua/cm3. Pinnoille laskeutuneessa pö-

lyssä asbestikuitua ei saa olla ollenkaan. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003, 65.) 

2.4.3 Tupakansavu 

Tupakansavu voi kulkeutua ulkoa tai muualta rakennuksesta ilmanvaihdon ja rakennevuo-

tojen seurauksena sisätiloihin heikentämään sisäilman laatua. Ympäristön tupakansavu on 

savukkeen ja muiden tupakkatuotteiden poltosta muodostuvien hiukkasten, aerosolien ja 
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kaasujen seos. Tupakansavussa on yli 4000 yksittäistä yhdistettä. Keskeisimpiä tupakan 

haitallisista aineista ovat terva, häkä ja nikotiini. Tupakansavussa esiintyvistä yhdisteistä 

yli sata on todettu ihmiselle haitallisiksi ja noin neljäkymmentä syöpää aiheuttaviksi. 

Hiukkasten keskimääräinen halkaisija on 0,1 µm, joten suurin osa niistä kulkeutuu hengi-

tettäessä keuhkoihin asti. Uusien ja saneerattavien savuttomien tilojen ilmanvaihdon oh-

jearvona käytetään 0,5µg/m3 nikotiinipitoisuutta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003, 72.) 

Tupakansavu on asbestin rinnalla toinen sisäilman terveyshaitta, johon liittyy selvä kuol-

leisuuden lisääntyminen (Haahtela & Reijula 1997, 44). Tupakansavulle altistuminen nos-

taa riskiä sairastua muun muassa keuhkosyöpään, keuhkoahtaumiin, sepelvaltimotautiin 

sekä aivoverisuonten sairauksiin. Lasten altistuminen tupakansavulle aiheuttaa kroonisia 

hengitystieoireita ja lisää merkittävästi riskiä sairastua myöhemmin astmaan. (THL 2014.) 

2.4.4 Mikrobit 

Mikrobeihin lasketaan kuuluvaksi muun muassa virukset, bakteerit, sienet, levät ja al-

kueläimet. Mikrobit ovat monipuolisia, toisistaan poikkeavia eliöitä ja niillä on loistava 

lisääntymiskyky. Bakteerit ja sienet pystyvät elämään ilman isäntäsolua, kun taas virukset 

tarvitsevat elävän isäntäsolun. (Sisäilmayhdistys 2008b.) Mikrobien lähteitä sisätilassa 

voivat olla ihmiset itse, ruoka-aineet, kotieläimet, rakennusmateriaalit ja tekstiilit. Ulkoil-

man suurimpia mikrobilähteitä ovat maaperä ja kasvit. Ulkoilmasta mikrobit voivat kul-

keutua sisäilmaan ilmanvaihdon, ovien, ikkunoiden sekä ihmisten vaatetuksen ja jalkinei-

den kautta. Rakennuksen rakenteissa tai materiaaleissa oleva liiallinen kosteus muodostaa 

suotuisan kasvualustan mikrobeille ja voi synnyttää rakenteisiin mikrobikasvuston. Tällöin 

puhutaan kosteusvaurion aiheuttamasta mikrobivauriosta. (TTL 2013c.) Suomessa kos-

teusvaurioista aiheutuva tautitaakka on noin 340 menetettyä tervettä elinvuotta eli noin 3 % 

sisä- ja ulkolähteiden aiheuttamasta tautitaakasta koko väestölle (Hänninen & Asikainen 

2013, 74). 

Mikrobeille tai mikrobien aineenvaihduntatuotteille altistuneilla ihmisillä on havaittu 

silmien, ihon ja hengitysteiden ärsytysoireita, kuten yöyskää. Tavallisesti oireet lievenevät 

tai katoavat, kun altistus keskeytyy tai lakkaa. Altistuksen seurauksena voi myös esiintyä 

toistuvia hengitystieinfektioita tai kehittyä pitkäaikaissairaus, kuten astma. (Sosiaali- ja 
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terveysministeriö 2003, 75.) Mikrobeihin liittyviä allergioita on vaikea todeta, koska ei ole 

olemassa riittäviä tutkimusmenetelmiä, joilla voitaisiin osoittaa, että henkilölle on 

kehittynyt mikrobialtistuksen seurauksena homeallergia. (Ruoppi 2009, 987.) 

Ihmisen ihosta irtoaa jatkuvasti partikkeleita ja niiden mukana mikrobeja, kun vanhat kera-

tiinisolut hilseilevät vähitellen pois uusien tieltä. Orvaskesi eli ihon pintasolukko uusiutuu 

tavallisesti kokonaan 6–10 viikon sisällä. (Iholiitto 2014.) Ihosta irtoavat hiukkaset ovat 

pääasiassa kooltaan yli 1 µm, joten niistä suurin osa laskeutuu huoneen pinnoille. Paikal-

laan istuessa ihminen voi tuottaa huoneilmaan yli 0,5 µm:n kokoisia hiukkasia noin 100 

000 kpl/min. (Korhonen 2011, 40.) 

Mikrobit voivat siirtyä ihmisestä toiseen useita eri reittejä. Yleisimmät tavat ovat kosketus-

, pisara- tai ilmatartunta. Ilmatartunnassa mikrobit tarttuvat esimerkiksi pölyhiukkasiin tai 

ihohilseeseen ja kulkeutuvat ilmavirtojen mukana päätyen lopulta toisen henkilön hengi-

tysteihin. Ilmatartunnassa mikrobit ovat yleensä haihtumisen seurauksena kutistuneita pisa-

ran "ytimiä", joiden läpimitta on alle 5 µm. Näin ne voivat leijailla ilmassa pitkiäkin aikoja 

ja kulkeutua hyvinkin kauas, toisin kuin kokonaiset pisarat, jotka putoavat nopeasti alas. 

(Vuento 2005, 61.) 

2.5 Kaasumaiset epäpuhtaudet 

Rakennusten sisäilmassa esiintyvillä kaasumaisilla epäpuhtauksilla tarkoitetaan yleensä 

epäorgaanisia ja orgaanisia yhdisteitä. Sisäilman kannalta tärkeimpiä epäorgaanisia 

yhdisteitä ovat muun muassa hiilidioksidi, hiilimonoksidi, otsoni, rikkiyhdisteet, typen 

oksidit ja ammoniakki. (Rundt 2005.) Vastaavasti sisäilmassa on satoja orgaanisia 

kaasumaisia yhdisteitä, joiden pitoisuudet ovat tosin yleensä hyvin pieniä (Seuri & 

Palomäki 2000, 40). 

Sisäilmassa olevien kaasumaisten epäpuhtauksien pitoisuudet vaihtelevat nopeammin kuin 

ulkoilmassa. Samoin pitoisuudet saattavat vaihdella rakennuksen eri osissa suuresti. Tämä 

johtuu esimerkiksi epäpuhtauslähteiden paikallisesta sijainnista ja ilmanvaihdon tehokkuu-

desta. Pitoisuudet voivat myös vaihdella rakennuksessa tai sen ulkopuolella tapahtuvien 

toimintojen mukaan. (Seuri & Palomäki 2000, 40.) Kuudessa Euroopan kaupungissa suori-
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tetun tutkimuksen mukaan sisäilman epäpuhtauksille tapahtuvan altistumisen on todettu 

olevan kotona merkittävää työpaikoilla tai ulkona tapahtuvaan altistumiseen verrattuna 

(Saarela et al. 2003, 5565). Sisäilman kaasumaiset orgaaniset yhdisteet ovat todennäköises-

ti yhteydessä ihmisten kokemiin terveys- ja hajuhaittoihin sekä erityisesti asumisviihty-

vyyttä heikentäviin tuntemuksiin. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003, 60.)  

Seuraavaksi käydään tarkemmin läpi edellä mainittuja yleisimpiä sisäilmaa heikentäviä 

kaasumaisia yhdisteitä. Esimerkiksi typen oksidit ja rikkidioksidi on jätetty tarkastelun 

ulkopuolelle, koska ne ovat lähes poikkeuksetta ulkoilman ilmansaasteita eikä niitä synny 

sisätiloissa.  

2.5.1 Haihtuvat orgaaniset yhdisteet 

Sisäilmassa esiintyvien kaasumaisten orgaanisten yhdisteiden jaottelu Maailman 

terveysjärjestön mukaan on esitetty taulukossa 4. Orgaaniset yhdisteet jaetaan 

kiehumispisteensä mukaan neljään eri ryhmään. Orgaanisista yhdisteistä huomio on 

pitkään keskittynyt mitattavissa oleviin haihtuviin orgaanisiin yhdisteisiin eli VOC:iin 

(Volatile Organic Compounds). Näiden kiehumispiste on 50–260 °C ja ne ovat sisäilmassa 

joko kaasumaisessa tai höyrymäisessä muodossa. Vähemmän haihtuvat yhdisteet voivat 

esiintyä sisäilmassa myös hiukkasmuodossa tai partikkeleihin adsorboituneina. (Rundt 

2005.) Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä ovat esimerkiksi aldehydit, alkaanit, sykloalkaanit, 

alkoholit, aromaattiset hiilivedyt, esterit, ketonit, klooratut hiilivedyt ja terpeenit (Wolkoff 

1995, 12). 

Taulukko 4. Sisäilman orgaanisten yhdisteiden jaottelu kiehumispisteen mukaan (WHO 1987, 4). 

VVOC Erittäin haihtuvat yhdisteet 0–100 °C 

VOC Haihtuvat yhdisteet 50–260 °C 

SVOC Puolihaihtuvat yhdisteet 240–400 °C 

POM Partikkeleihin sitoutuneet yhdisteet >380 °C 

Yksittäisillä haihtuvilla orgaanisilla yhdisteillä on monenlaisia terveysvaikutuksia. Ne voi-

vat esimerkiksi aiheuttaa päänsärkyä, pahoinvointia, silmien ärsytystä, hengitysteiden li-

makalvojen ärsytystä, väsymystä, voimattomuutta, yleistä pahoinvointia ja astman kaltaisia 
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oireita. Yksittäisten sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuudet ovat kuiten-

kin yleensä hyvin pieniä, eivätkä yksinään aiheuta oireita. (Seuri & Palomäki 2000, 44.) 

Sisäilmassa esiintyvien haihtuvien yhdisteiden kokonaismäärä ilmoitetaan usein termillä 

TVOC (Total Volatile Organic Compounds). Vaikka saatua tulosta ei voida käyttää suo-

raan terveyshaittojen arvioinnissa, on 600 µg/m3 ylittävä arvo osoitus kemiallisten aineiden 

epätavallisen suuresta määrästä sisäilmassa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003, 60.) Ny-

kyään pelkästään VOC:n avulla ei voida selittää kaikkia orgaanisten yhdisteiden aiheutta-

mia ärsytysoireita ja sisäilmahaittoja, joten sen rinnalle on syntynyt käsite OCIA (Organic 

Compounds in Indoor Air). OCIA pitää siis sisällään VOC:n lisäksi kaikki biologisesti 

merkitykselliset ilmassa kulkeutuvat yhdisteet, kuten puolihaihtuvat (SVOC) ja partikke-

leihin sitoutuneet yhdisteet (POM). (Rundt 2005.) 

VOC:n päästölähteitä ovat etenkin rakennus- ja sisustusmateriaalit, maalit ja pesuaineet. 

Lisäksi myös kalusteet, tekstiilit, ihmisten oma toiminta ja aineenvaihdunta, tupakointi 

sekä ulkoilman saasteet nostavat sisäilman kemiallisten epäpuhtauksien määrää. Yli puolet 

sisäilman VOC:sta arvioidaan olevan peräisin rakennusmateriaaleista. Uusissa ja korjatuis-

sa rakennuksissa rakennusmateriaalien päästöt ovat yleensä suurimmillaan mutta vähene-

vät muutaman kuukauden kuluessa, jolloin niistä ei enää pitäisi olla haittaa sisäilman kan-

nalta. (Rundt 2005.) 

2.5.2 Formaldehydi 

Formaldehydi on aldehydeihin kuuluva haihtuva orgaaninen yhdiste, joka on huoneen-

lämmössä väritön ja pistävän hajuinen kaasu. Sisäilmassa formaldehydi on yleensä peräisin 

lastulevyjen liima-aineena käytetystä ureaformaldehydihartsista. Lisäksi myös happokovet-

teiset lakat, maalit, pinnoitteet, itsesiliävät tekstiilit ja kokolattiamatot saattavat sisältää 

formaldehydiä ja vapauttaa sitä sisäilmaan. (TTL 2013a.) Formaldehydi ärsyttää lähinnä 

silmiä ja limakalvoja, mistä seuraa silmien kirvelyä ja punoitusta, nuhaa ja nenän tukkoi-

suutta (Haahtela & Reijula 1997, 24).  

Formaldehydin lisäksi huoneilmassa voi olla muita aldehydejä, joita haihtuu ilmaan raken-

nusmateriaaleista sekä syntyy reaktio- tai hajoamistuotteista. Useat aldehydit ärsyttävät 

silmiä ja hengitysteitä, ja niille on ominaista pistävä haju. Formaldehydi on aldehydeistä 
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ärsyttävin ja aiheuttaa oireita jopa 100 kertaa pienempinä pitoisuuksina muihin aldehydei-

hin verrattuna. Formaldehydin hajukynnys on noin 35 µg/m3 ja sisäilmassa sen pitoisuus 

saa olla enintään 100 µg/m3. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003, 66.) 

2.5.3 Ammoniakki 

Ammoniakki on huoneenlämmössä väritön, pistävän hajuinen ja ilmaa kevyempi kaasu. 

Tavallisesti ammoniakin esiintyminen on liitetty kosteuden vaikutuksesta tapahtuvaan 

proteiinien ja muiden orgaanisten aineiden hajoamiseen. Ammoniakkia voi vapautua 

sisäilmaan myös joistakin rakennusmateriaaleista, maaleista, lakoista, puhdistus- ja 

pesuaineista sekä ihmisten ja eläinten eritteistä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003, 63.) 

Sisäilman ammoniakkipitoisuudet ovat yleensä niin pieniä, etteivät ne aiheuta terveyshait-

toja, vaan ne aistitaan epämiellyttävänä hajuna (TTL 2013a). Ammoniakki voi myös ai-

heuttaa ärsytysoireita silmissä ja hengitysteissä pitoisuuden kohotessa yli 160–410 µg/m3:n 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2003, 63). 

2.5.4 Styreeni 

Styreeni on aromaattisiin hiilivetyihin kuuluva orgaaninen yhdiste, joka on huoneenläm-

mössä nestemäistä. Styreeniä käytetään teollisuudessa liuotinaineena ja sitä saattaa erittyä 

sisäilmaan kohteissa, joissa polyesterihartsipohjaista rakennusmateriaalia on käytetty vir-

heellisesti. (Sisäilmayhdistys 2008c.) 

Styreeni aiheuttaa silmien sidekalvojen ja hengitysteiden limakalvojen ärsytystä sekä jos-

kus allergisia reaktioita (Haahtela et al. 1993, 64). Korkeina pitoisuuksina sen on myös 

havaittu aiheuttavan hermoston toiminnan häiriöitä. Sisäilman styreenipitoisuus saa olla 

enintään 40 µg/m3, joka on huomattavasti alhaisempi kuin styreenin hajukynnys 75 µg/m3. 

Tavallisesti styreenin pitoisuus sisäilmassa on hyvin pieni, jopa alle 1 µg/m3. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2003, 69.) Styreeni itsessään ei kuulu Suomessa syöpää aiheuttavien ke-

mikaalien luetteloon, mutta siitä aineenvaihduntatuotteena syntyvä styreenioksidi kuuluu 

(TTL 2014a, 2). 
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2.5.5 Hiilidioksidi 

Sisäilman hiilidioksidi on pääsääntöisesti peräisin ulkoilmasta, missä sen pitoisuus on noin 

350 ppm (parts per million). Sisätiloissa tärkein hiilidioksidin lähde on ihmisen uloshengi-

tysilma. Hiilidioksidipitoisuus onkin hyvä ilmanvaihdon riittävyyden mittari ja sitä käyte-

tään ilmanvaihdon mitoituksen perusteena. (Sisäilmayhdistys 2008c.)  Alla olevassa taulu-

kossa 5 on esitetty enimmäisarvot sisäilman hiilidioksidipitoisuuksille eri sisäilmasto-

luokissa. 

Taulukko 5. Suurimmat sallitut hiilidioksidipitoisuudet eri sisäilmastoluokissa (Sisäilmastoluoki-

tus 2008, 6). 

Sisäilmastoluokka S1 S2 S3 

Hiilidioksidipitoisuus 750 ppm 900 ppm 1200 ppm 

Korkea hiilidioksidipitoisuus sisäilmassa voi aiheuttaa tunkkaisuuden tunteen, väsymystä, 

päänsärkyä ja työskentelytehon huononemista. Sisäilman hiilidioksidipitoisuudelle ei ole 

olemassa terveydellistä ohjearvoa, mutta terveydensuojelulain mukaan sen täytyy olla alle 

1500 ppm. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003, 67). 

2.5.6 Hiilimonoksidi 

Hiilimonoksidia eli häkää syntyy hiiltä sisältävien aineiden epätäydellisen palamisen seu-

rauksena. Sisäilman hiilimonoksidilähteinä ovat liikenteen pakokaasut ja sisätiloissa olevat 

uunit, takat, kaasuliedet sekä tupakointi. Häkä itsessään on väritön, mauton ja hajuton kaa-

su, mutta sen vaarasta viestivät yleensä muut palokaasut. (Seuri & Palomäki 2000, 41.) 

Häkä sitoutuu noin kaksisataa kertaa happea voimakkaammin veren hemoglobiiniin ja ai-

heuttaa näin elimistössä hapen puutetta. Lievä häkämyrkytys aiheuttaa päänsärkyä, pa-

hoinvointia, oksennusta ja hämäränäön heikkenemistä. (Seppänen & Seppänen 1997, 34.) 

2.5.7 Otsoni 

Otsoni on ilmansaaste, jota muodostuu sisätiloissa kopiokoneiden, lasertulostimien ja il-

manpuhdistimien käytöstä. Lisäksi otsonia voidaan käyttää hajunpoistoprosessissa poista-
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maan esimerkiksi homeen, tupakan tai kalman hajua sisätiloista. Tavallisesti sisäilman ot-

sonipitoisuudet ovat huomattavasti pienemmät kuin ulkoilman. (TTL 2013a.) 

Otsonin aiheuttamia tyypillisiä oireita ovat silmien, nenän ja kurkun limakalvojen ärsytys. 

Hengityssairailla ihmisillä myös yskä ja hengenahdistus voivat lisääntyä ja toimintakyky 

heikentyä. Otsoni voi myös voimistaa sisäänhengitetyn allergeenin vaikutusta allergisilla 

ihmisillä. (TTL 2013a.) Maailman terveysjärjestö on suositellut, että terveyshaittojen vält-

tämiseksi otsonipitoisuuden ylärajaksi asetettaisiin 100 µg/m3 (WHO 2005, 324). 

2.6 Fysikaaliset tekijät 

Sisäilman fysikaaliset ominaisuudet vaikuttavat ensisijaisesti ihmisten kokemaan 

sisäympäristön laatuun ja viihtyvyyteen. Fysikaalisia sisäilman tekijöitä ovat lämpöolot, 

kosteus, ilmavirtaukset, säteily, valaistus ja melu. Fysikaaliset tekijät eivät ole 

epäpuhtauksia, mutta niistä voi aiheutua ihmisille oireilua ja terveyshaittaa. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2003, 13.) 

2.6.1 Ilmastointi 

Ilmanvaihdon tarkoituksena on poistaa huonetilasta epäpuhtauksia, kosteutta ja liiallista 

lämpöä sekä huolehtia puhtaan korvausilman saannista. Epäpuhtaudet ovat yleensä peräisin 

ihmisten aineenvaihdunnasta, asumisen erilaisista toiminnoista, rakennus- ja sisustusmate-

riaaleista, ulkoilmasta ja maaperästä. Ilmanvaihdon suuruus määräytyy tavallisesti sen mu-

kaan, minkä epäpuhtauslähteen alentamiseen tarvitaan eniten puhdasta ilmaa. Ympäristö-

ministeriön julkaisemassa rakennusmääräyskokoelmassa D2 annetaan suunnitteluperusteet 

ja ohjearvot sopivan ilmanvaihdon määrittämiselle. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003, 

25–26.) Ilmanvaihdon puutteet ovat usein syynä huonoon sisäilmaan ja usein myös huo-

nosti hoidettu ilmanvaihto lisää muiden ongelmien vaikutusta (Haahtela & Reijula 1997, 

20). 

Ilmanvaihto voidaan toteuttaa joko luonnollisesti eli painovoimaisesti tai koneellisesti. 

Koneellinen ilmanvaihto voi olla pelkästään poistoilmanvaihto tai sekä tulo- että poistoil-

manvaihto. Kaikkia edellä mainittuja vaihtoehtoja on rakennuskannassamme vielä runsaas-
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ti, mutta täysin koneellisen ilmanvaihdon osuus on kasvamassa uudiskohteiden myötä. 

(Seppänen & Seppänen 1997, 166.) 

Painovoimainen ilmanvaihto perustuu lämpötilaeroista syntyviin tiheyseroihin ulko- ja 

sisäilman välillä sekä tuulen vaikutukseen. Tämän seurauksena sääolosuhteiden vaihdelles-

sa myös ilmanvaihdon ilmavirrat vaihtelevat, mikä voi aiheuttaa ongelmia varsinkin kesäl-

lä, kun riittäviä lämpöeroja ei pääse syntymään. Tällöin myöskään ilma ei siirry tilojen 

välillä. Painovoimaisessa ilmanvaihdossa korvausilma tuodaan ulkoa korvausilmaventtii-

lien ja rakennusvaipan rakojen kautta. Painovoimaista ilmanvaihtoa voidaan parantaa te-

hostamalla poistoilmanvaihtoa koneellisesti. Paras tekniikka on kuitenkin johtaa lämmitet-

ty ulkoilma koneellisesti haluttuihin huoneisiin ja poistaa se niistä koneellisesti. Tällöin 

rakennuksista voidaan tehdä tiiviimpiä ja energiatehokkaampia. (Seppänen & Seppänen 

1997, 168–171.) 

Riittämättömän ilmanvaihdon seurauksena sisäilman hiilidioksidipitoisuus nousee, mikä 

voi aiheuttaa tunkkaisuuden tunnetta, väsymystä, päänsärkyä ja keskittymiskyvyn alene-

mista. Liian tehokas ilmanvaihto puolestaan voi aiheuttaa vetoisuutta, melua ja sisäilman 

kuivumista. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003, 25–26.) 

2.6.2 Kosteus 

Ilman kosteus ilmoitetaan yleensä suhteellisena kosteutena eli kuinka monta prosenttia 

ilmassa on vesihöyryä siitä määrästä, joka tietyssä lämpötilassa pysyy ilmassa tiivistymättä 

(Haahtela et al. 1993, 85). Sisäilman kosteus vaikuttaa esimerkiksi ihmisen hikoiluun ja 

hengitykseen. Sisäilman suhteellinen kosteus tulisi olla noin 20–60 %, mutta sen saavutta-

minen ei ole aina mahdollista esimerkiksi ilmastollisista syistä. Liiallinen kosteus voi edis-

tää pölypunkkien esiintymistä sekä aiheuttaa kosteuden tiivistymistä rakenteisiin ja sitä 

kautta lisätä mikrobikasvuston riskiä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003, 20.) Kostea ilma 

edistää myös pölyn kasaantumista suuremmiksi hiukkasiksi, jotka laskeutuvat ilmasta ja 

jäävät tasopinnoille (Haahtela et al. 1993, 87). 

Kuiva ilma hidastaa hengitysteiden värekarvojen liikettä ja heikentää liman poistumista 

hengitysteistä, jolloin limakalvojen kyky vastustaa tulehduksia vähenee. Alhainen 

sisäilman kosteus lisää myös staattisen sähkön muodostumista. (Sosiaali- ja 
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terveysministeriö 2003, 20.) Alhainen sisäilman kosteus lisäksi heikentää paperi- ja 

tekstiilikuitujen lujuutta ja aiheuttaa niiden pölyämistä (Haahtela et al. 1993, 85). Myös 

silmien sidekalvot ja iho voivat kuivua kuivan sisäilman seurauksena (Seuri & Palomäki 

2000, 37). 

2.6.3 Lämpöolot 

Lämpötila on tärkein sisäilman laatutekijä. Kehon lämpötasapaino määrää sen, miten 

viihtyisäksi ihminen tuntee olonsa. Ihmisen kokemaan lämpöaistimukseen vaikuttavat 

huoneilman lämpötila, lämpösäteily, ilman virtausnopeus ja kosteus sekä vaatetus ja 

ihmisen toiminnan laatu (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003, 13). Sopiva sisälämpötila on 

siten yksilöllinen asia, mutta keskimäärin ihmisten sopivana pitämä lämpötila on 20–22 

°C. Tässäkin lämpötilassa 10–30 % ihmisistä saattaa kokea olonsa epämukavaksi. Paras 

tyytyväisyys saavutetaan, kun jokainen käyttäjä pystyy säätämään huoneen lämpötilan 

haluamakseen. (Sisäilmayhdistys 2014b.) Lämpötila on silloin oikea, kun ei osata sanoa, 

pitäisikö sen olla korkeampi vai alhaisempi. Lisäksi oikea lämpötila tuntuu mukavalta, 

siinä viihdytään, se ei väsytä eikä aiheuta kylmän tai vedon tunnetta. Alla on listattu oikean 

lämpötilan etuja (Seppänen 2001, 7.): 

 Parantaa vireyttä 

 Pienentää sairauksiin viittaavien oireiden määrää 

 Johtaa tyytyväisyyteen lämpöolojen osalta 

 Parantaa ilman laatua pienentämällä rakennusmateriaalien päästöjä 

 Vähentää talvellakin ilman kuivuuden tunnetta ja kostutustarvetta 

 Parantaa työpaikoilla työtehoa ja työn tuottavuutta 

 Säästää energiaa 5 % jokaista alennettua astetta kohden 

Tutkimuksen mukaan lasten suorituskyky keskittymistä ja loogista päättelykykyä vaativis-

sa tehtävissä laskee, jos sisäilmanlämpötila nousee 20 °C:sta 25 °C:een (Wargocki & Wy-

on 2007, 215). Toisen tutkimuksen mukaan työteho alenee sisälämpötilan noustessa yli 22 

°C:een (Seppänen et al. 2006). Liian korkeiden lämpötilojen laskeminen suositulle tasolle 

on hyvä keino parantaa sisäilmastoa ja samalla pienentää rakennuksen energiankulutusta. 

Taulukossa 6 esitetään sisäilmastoluokituksen mukaiset tavoitearvot sisälämpötilalle eri 

sisäilmastoluokissa. 
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Taulukko 6. Sisäilmastoluokituksen mukaiset tavoitearvot sisälämpötilalle eri sisäilmaluokissa 

(Sisäilmastoluokitus 2008, 5). 

Sisäilmastoluokka S1 S2 S3 

Talvi 21–21 °C 20,5–22,5 °C 20–22 °C 

Kesä 24–25 °C 23,5–25,5 °C 24–26 °C 

2.6.4 Radon 

Radon on hajuton, mauton ja näkymätön radioaktiivinen jalokaasu, joten se pääsee helposti 

liikkumaan maaperän huokosissa ja kallioperän raoissa sekä tunkeutumaan huoneilmaan. 

Radon on yksi uraanin hajoamisen välituote ja sitä syntyy jatkuvasti maaperässä ja kaikes-

sa kiviaineksessa. Noin puolet suomalaisten saamasta säteilyannoksesta on peräisin sisäil-

man radonista. Ilmassa leijuvat radonin hajoamistuotteet kulkeutuvat hengityksen mukana 

keuhkoihin, joista radonkaasu poistuu pääosin uloshengityksen mukana. Radonin kiinteät 

hajoamistuotteet tarttuvat puolestaan keuhkojen sisäpintaan, missä ne lähettävät alfasätei-

lyä. (STUK 2011, 2.) 

Tutkimusten mukaan radon ei aiheuta muita terveyshaittoja kuin keuhkosyöpää. Keuhko-

syövän riski kasvaa sitä mukaa mitä kauemmin ja mitä suuremmassa radonpitoisuudessa 

oleskelee. (STUK 2011, 2.) Sosiaali- ja terveysministeriö on linjannut, ettei huoneilman 

radonpitoisuuden vuosikeskiarvo saisi ylittää arvoa 400 Bq/m3. Uusia asuntoja rakennetta-

essa radonpitoisuuden vuosikeskiarvo ei saa ylittää arvoa 200 Bq/m3. (Sosiaali- ja ter-

veysministeriö 2003, 31.) 

2.7 Sairas rakennus -oireyhtymä 

Eri rakennusten homeongelmat ovat olleet julkisuudessa runsaasti esillä. Tämän vuoksi 

sisäilmahaittojen syytä aletaan useimmiten etsiä kosteusvaurioista ja homeista, vaikka 

sisäilmaan vaikuttaa moni muukin asia. Sisäilma on laadullisesti hyvää, kun tilojen 

käyttäjät ovat sisäilmaan tyytyväisiä eikä siitä aiheudu terveyshaittaa. Edellä esitetyn 

määritelmän mukaan sisäilman kokeminen riippuu paljon tilan käyttäjästä. On siis 

perusteltua sanoa, että psykologiset tekijät ovat merkittäviä sisäilma-asioista puhuttaessa. 

(Sisäilmayhdistys 2008d.)  
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Sairas rakennus -oireyhtymää (SBS; sick building syndrome) alkoi esiintyä 1970-luvun 

loppupuolella eri puolilla maailmaa erityisesti uusissa toimistorakennuksissa, kouluissa, 

hotelleissa ja päiväkodeissa (Haahtela & Reijula 1997, 47). Ongelman juuret ovat 1970-

luvun energiakriisissä, jonka jälkeen rakennusten energiataloutta pyrittiin parantamaan ja 

rakennuskustannuksia vähentämään tekemällä muutoksia rakennus-, lämmitys- ja ilman-

vaihtotekniikkaan (Haahtela et al. 1993, 100). 

Oireyhtymään liittyvät oireet yleensä poistuvat tai helpottuvat ihmisen lähdettyä rakennuk-

sesta. Sairas rakennus -oireyhtymään viittaavat muun muassa seuraavat oireet (EPA 

1991.): 

 Päänsärky 

 Silmien, nenän tai kurkun ärsytys 

 Kuiva yskä 

 Kuiva tai kutiseva iho 

 Huimaus ja pahoinvointi 

 Keskittymisvaikeudet 

 Väsymys 

 Hajuhaitat 

Jotta rakennusta voitaisiin nimittää "sairaaksi", tulisi siellä oleskelevilla ihmisillä esiintyä 

epätavallisen paljon oireita tai viihtyvyyttä haittaavia tekijöitä. "Sairaan rakennuksen" 

määrittäminen on vaikeaa, koska osa ihmisistä on aina tyytymätön sisäilman laatuun ja 

valittaa melusta, pölyisyydestä, tunkkaisuudesta, ilman lämpötilasta, kuivuudesta, kosteu-

desta tai vetoisuudesta. Ihmisten sietokyky erilaisiin ärsykkeisiin vaihtelee ja vaihtelua voi 

olla samallakin henkilöllä eri aikoina ja eri elämäntilanteissa. (Haahtela & Reijula 1997, 

47.) Allergia jättää elimistöön pysyvän muiston normaalista poikkeavasta reagoinnista. 

Tämän vuoksi allergisoitunut henkilö saattaa oireilla myös sen jälkeen, kun kosteusvaurio 

on korjattu tai kun kosteusvaurioituneesta kohteesta on muutettu pois, kuten aina joutues-

saan tekemisiin kohonneiden mikrobipitoisuuksien kanssa. (Kajanne et al. 2002, 28.)  

Todellisten kosteusvaurioiden aiheuttamien terveysvaarojen lisäksi sisäilmaongelmien ta-

vallisimpia aiheuttajia ovat riittämätön tai puutteellinen ilmanvaihto, ilmanvaihdon ja läm-

pöolosuhteiden epätasainen jakautuminen sekä pölyisyys (Reijula et al. 2012, 11). On 

myös mahdollista, että ihminen pelkää itsensä sairaaksi eli sairastuu luullessaan ympäris-
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tössään, esimerkiksi sisäilmassa, olevan jotain vaarallista. Tällaisessa ympäristöyliherk-

kyydessä on usein kyse "nosebo"-ilmiöstä, jossa kielteiset odotukset tuottavat haitallisia 

terveysvaikutuksia. (Sinokki 2014, 107.) 

2.8 Rakennusmateriaalien päästöluokitus 

Sisäilman laatuun vaikuttavat merkittävästi rakennuksen materiaalit, etenkin 

pintamateriaalit. Täten pintamateriaalit tulisi valita siten, että niistä pääsee huoneilmaan 

mahdollisimman vähän haitallisia yhdisteitä. Yhdestä materiaalista saattaa haihtua ilmaan 

satoja kemikaaleja, joten materiaalien arviointi on yksittäisten mittauksien perusteella 

vaikeaa. Materiaalivalintoja helpottamaan on kehitetty pintamateriaalien luokitus-

menetelmä, jossa materiaalit luokitellaan niiden mitattujen emissioiden perusteella. 

Rakennustietosäätiö antaa hakemuksesta mittaustulosten pohjalta luokituspäätöksen ja 

pitää kirjaa luokitelluista materiaaleista. (Seppänen & Seppänen 1997, 38.) Materiaalien 

päästöluokitus on kolmiportainen siten, että luokan M1 materiaalit synnyttävät vähiten 

epäpuhtauksia ja luokan M3 materiaalit eniten. Materiaaliluokkien M1 ja M2 raja-arvot on 

esitetty taulukossa 7. 

Taulukko 7. Pintamateriaaliluokituksen mukaiset päästöjen enimmäisarvot M1 ja M2 luokissa 

(Sisäilmastoluokitus 2008, 17). 

Mitattu suure M1 M2 

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden 

kokonaisemissio [mg/m2h] 
0,2 0,4 

Formaldehydiemissio [mg/m2h] 0,05 0,125 

Ammoniakkiemissio [mg/m2h] 0,03 0,06 

Karsinogeeniemissio [mg/m2h] 0,005 0,005 

Kummankaan materiaaliluokan laastit, tasoitteet ja siloitteet eivät saa sisältää kaseiinia. 

Luokkaan M3 kuuluvat materiaalit, joiden päästöt ylittävät M2 luokan vaatimukset. Tes-

taamattomille materiaaleille ei kuitenkaan myönnetä luokitusmerkkiä. (Sisäilmastoluokitus 

2008, 17.)  
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3 SIIVOUKSEN LAADUN TUTKIMUSMENETELMÄT 

3.1 INSTA 800 -standardi ja sen historia 

Euroopan laajuinen standardi EN 13549 Cleaning services. Basic requirements and 

recommendations for quality measuring systems on vahvistettu myös suomalaiseksi 

kansalliseksi standardiksi vuonna 2001. Standardin tarkoitus on yhdenmukaistaa 

siivousalan laadunmittauksen käytännöt ja vastata sellaisiin kysymykseen, kuten mitä tulisi 

tarkistaa, miten tarkastukset suoritetaan ja mitä mittausmenetelmiä tulisi käyttää. (SFS-EN 

13549 2001, 3.) Ruotsalaisten, norjalaisten ja tanskalaisten muodostama työryhmä on 

kehittänyt edellä mainitun viitekehyksen pohjalta pohjoismaisen teknisen laadun 

mittausjärjestelmän. Pohjoismainen INSTA 800 -standardi valmistui syksyllä 2000 ja 

otettiin käyttöön lähes samanaikaisesti Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. ISO-järjestelmän 

mukaan tehtynä sitä voi käyttää myös muissa maissa. (Meranti 2014b, 4.) 

Vastaava standardi suomennettiin syksyllä 2012 nimellä SFS 5994 Siivouksen tekninen 

laatu. Mittaus- ja arviointijärjestelmä (INSTA 800:2010). Standardi on laadittu yhteistyös-

sä Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan siivousalan yrittäjien, julkisen ja yksityisen sekto-

rin kiinteistönomistajien, työnantajajärjestöjen, tutkimuslaitosten ja ammattijärjestöjen 

edustajien kanssa. Standardissa kuvataan siivouksen teknisen laadun määrittely- ja arvioin-

tijärjestelmä. (SFS 5994 2012, 4–6.) 

Standardin tarkoituksena on helpottaa siivousalan asiakkaiden ja palveluntarjoajien välistä 

yhteistyötä ja viestintää luomalla yhteiset arviointiperusteet siivouksen tekniselle laadulle. 

Alla on lueteltu muutamia etuja, joita standardisoinnilla on pyritty saavuttamaan (SFS 

5994 2012, 6.): 

 Antaa mahdollisuuden ennalta määritellyn laatutason yksiselitteiseen 

dokumentointiin 

 Palveluntarjoajat voivat tarkastaa, että sovittu laatutaso on saavutettu 

 Työntekijällä on mahdollisuus arvioida omaa työsuoritustaan 

 Asiakkaat voivat määritellä laatuvaatimuksensa yksiselitteisesti 

 Tilojen käyttäjille voidaan kertoa siivouksen teknisestä laadusta 

 Objektiivisten mittauskriteerien ansiosta halutusta siivouksen teknisestä laadusta ei 

jää epäselvyyksiä 
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 Asiakkaiden on helpompi vertailla tarjouksia ja palveluntarjoajien laatia niitä, kun 

laatuvaatimukset ovat yksiselitteisiä 

Standardissa on kaksi pääperiaatetta: silmämääräinen tarkastus ja mittauslaitteiden käyt-

töön perustuva tarkastus. Tarkoituksena on molempia menetelmiä hyväksikäyttäen saavut-

taa mahdollisimman objektiivinen laadun määrittely. Periaate on se, että standardissa anne-

taan silmämääräiselle tarkastukselle kuusi eri laatutasoa, joista 0 on alin ja 5 ylin taso. Vas-

taavasti mittauksiin perustuvalle laadunvarmistukselle annetaan 5 eri laatutasoa, joista taso 

5 kuvaa parasta laatua ja taso 1 heikointa. Tasot on kuvattu asettamalla rajat sille, kuinka 

paljon epäkohtia sallitaan kussakin laatutasossa. Standardin kuvaukset koskevat heti sii-

vouksen jälkeen mitattua laatua ja sitä voidaan soveltaa kaikentyyppisiin rakennuksiin ja 

tiloihin. Standardin mukaan laatua voidaan arvioida eri mittalaitteilla seuraavien ominai-

suuksien mukaan: pintojen pölyisyys, hygieniataso, kitka, kiilto, staattinen sähkö ja pinta-

resistanssi. Laadunmittaukset tulee suorittaa standardin mukaan vähintään 4 kertaa vuodes-

sa. (SFS 5994 2012, 8–14 & 56.)  

3.2 Subjektiivinen siivouksen laadun tutkimusmenetelmä 

Subjektiiviset laadun tutkimusmenetelmät voidaan jakaa aistinvaraisiin, eli silmämääräisiin 

menetelmiin, ja kyselytutkimuksiin. Silmämääräisesti tehtävä siivouksen laadun arviointi 

voidaan suorittaa joko satunnaisotannalla tai järjestelmällisesti esimerkiksi INSTA 800 -

standardin mukaisesti. Useat suurimmista siivouspalveluja tarjoavista yrityksistä käyttävät 

kyseistä standardia tai siitä johdettuja omia ohjeitaan myös omavalvontamenetelmänä. 

Aistinvaraisin menetelmin suoritettavaan laadun arviointiin voitaisiin myös sisällyttää 

hajujen arvioiminen, mutta näin ei kuitenkaan yleensä tehdä. (Korhonen 2011, 61.) 

Laatutasojen määrittely ja tarkastus on jaettu neljään eri pintaryhmään, jotka ovat huoneka-

lut ja kiintokalusteet, seinät, lattiat ja katto. Taulukossa 8 annetaan esimerkkejä näihin pin-

taryhmiin kuuluvista kalusteista ja rakenteista. Näistä ryhmistä määritellään erikseen vielä 

helposti tavoitettavat sekä vaikeasti tavoitettavat pinnat, joilta havaittavat likaryhmät arvi-

oidaan erikseen. Esimerkkejä vaikeasti tavoitettavista pinnoista ovat (SFS 5994 2012, 20.): 

 Vaakasuorat pinnat, joiden helposti tavoitettavat osat ovat pienempiä kuin 20 cm x 

30 cm (noin A4-paperiarkin kokoinen alue) 
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 Alueet, joilla on hankalasti sijoitettuja huonekaluja ja kiintokalusteita tai joilla on 

hyvin paljon huonekaluja 

 Yli 180 cm:n korkeudella olevat pinnat (jota siivotessaan siivoojan täytyy nostaa 

kätensä hartioiden yläpuolelle tai joita siivooja ei yllä siivoamaan lattialla 

seistessään) 

 Pinnat, joihin yltääkseen siivoojan täytyy kurottaa yli metrin päähän 

seisomakohdastaan tai joita siivottaessa työasento on kumara tai kiertynyt 

 Kohdat, joita siivotessa polvi- ja lonkkanivelet ovat yli 90 asteen kulmassa 

siivousmenetelmästä riippumatta 

 Katot 

Taulukko 8. Eri pintaryhmät ja esimerkkejä niihin kuuluvista kalusteista ja rakenteista (SFS 5994 

2012, 20). 

Pintaryhmä Esimerkkejä 

Huonekalut ja 

kiintokalusteet 

Pöydät, tuolit, roskakorit, valaisimet ulottuvuuskorkeudella, 

saniteettikalusteet, isot kodinkoneet, lamellikaihtimet, sälekaihtimet, 

lämmityspatterit, liitutaulut ja –kourut, siirrettävät väliseinät, 

kirjahyllyt, kaapit, kuvat, irtopeilit ja ikkunalaudat 

Seinät 

Seinäpinnat, seinillä olevat putket, ovet, oven karmit, lasiset 

väliseinät, ikkunanpuitteet, katkaisimet, ilmanvaihtoritilät, 

seinävalaisimet, listat, kaiteet, käsijohteet, kahvat, paneelit ja 

lämmityspatterin suojukset 

Lattiat 
Lattiapinnat, lattiaritilät, kiertoilmapatterin syvennykset, askelmien ja 

portaiden pystysuorat ja vaakasuorat pinnat 

Katto 

Sisäkattojen päällysteet, kattoikkunat syvennyksineen, kattopalkit, 

ilmanvaihtokanavien ulkopinnat, sisäkaton alapuolella kulkevat 

putket, kaltevat palkit, kattoritilät, kattoluukut, kattovalaisimet ja 

sisäportaiden alapinnat 

Eri tilatyypeille määritellään laatuprofiilit, jotka koostuvat enintään kahdeksasta laatuvaa-

timuksesta. Vaatimukset liittyvät neljään pintaryhmään ja niiden kahteen likatyypistä koos-

tuvaan likaryhmään sekä mahdollisiin lisävaatimuksiin. Tila hyväksytään, kun sen kaikkia 

pintaryhmiä koskevat sovitut laatuvaatimukset ja mahdolliset lisävaatimukset täyttyvät. 

Likatyyppejä on määritelmän mukaan neljä erilaista: roskat ja irtolika, pöly, tahrat sekä 

pintalika. Näistä kolme ensimmäistä kuuluu likaryhmään 1. ja pintalika ryhmään 2. Lika-

ryhmään 1 kuuluvien likakertymien sallittava määrä määräytyy valitun laatutason mukaan, 

kun taas likaryhmään 2 kuuluvan lian sallittu määrä ilmoitetaan prosenttiosuutena eri pin-

taryhmien puhdistettavista pinnoista. Taulukossa 9 määritellään eri laatutasoille ja pinta-
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ryhmille yhdessä tilassa sallittu likakertymien lukumäärä ja suurin sallittu pintalian pro-

senttiosuus. (SFS 5994 2012, 20–26.) Liitteessä 1 on sanallisesti kuvailtu jokainen laatuta-

so sekä esitetty sallittujen epäkohtien eli likakertymien määrä pinta-alaltaan 35–60 m2 ko-

koisessa tilassa. 

Taulukko 9. Silmämääräisen tarkastelun laatutasot ja niillä sallitut likakertymien määrät. A kuvas-

taa helposti tavoitettavia pintoja, NA vaikeasti tavoitettavia pintoja ja unl rajoittamatonta määrää 

(SFS 5994 2012, 24). 

 Likaryhmä 1 Likaryhmä 2 

Laatutaso 
Pinta-ala 

< 15 m2 

Pinta-ala 

15–35 m2 

Pinta-ala 

35–60 m2 

Pinta-ala 

60–100 m2 

Pinta-ala         

0–100 m2 

5 
A: 1 

NA: 1 

A: 1 

NA: 2 

A: 2 

NA: 4 

A: 4 

NA: 6 

A: 0 % 

NA: 0 % 

4 
A: 2 

NA: 3 

A: 3 

NA: 5 

A: 5 

NA: 6 

A: 7 

NA: 8 

A: 10 % 

NA: 10 % 

3 
A: 5 

NA: 6 

A: 6 

NA: 8 

A: 9 

NA: 12 

A: 12 

NA: 18 

A: 25 % 

NA: 25 % 

2 
A: 7 

NA: 8 

A: 8 

NA: 10 

A: 13 

NA: 15 

A: 18 

NA: 20 

A: 50 % 

NA:50 % 

1 
A: 10 

NA: unl 

A: 12 

NA: unl 

A: 18 

NA: unl 

A: 24 

NA: unl 

A: 75 % 

NA: 75 % 

0 > taso 1 > taso 1 > taso 1 > taso 1 > taso 1 

Luotettavien tulosten saamiseksi subjektiivisen laadun arviointimenetelmän käyttö vaatii 

tekijältä hyvää ammattitaitoa, koulutusta ja kokemusta. Liitteessä 2 on esimerkki silmä-

määräisen laadunvarmistuksen kirjaamiseen käytettävästä arviointilomakkeesta. 

Otoksen arviointi suoritetaan sen jälkeen, kun kaikki otokseen kuuluvat tilat on tarkastettu. 

Ensiksi päätetään hyväksyttävä laatutaso AQL (Acceptance quality level), joka voi olla 2,5 

%, 4 %, 6,5 % tai 10 %. Otos hyväksytään, jos hylättyjen tilojen lukumäärä otoksessa on 

pienempi tai yhtä suuri kuin hyväksymisluku. Otoksen tarkastus voidaan suorittaa joko 

kokonaistarkastuksena tai näytetarkastuksena. Kun tarkastusmenetelmä on valittu, saadaan 

selville otoksesta tarkastettavien kohteiden lukumäärä (n), hyväksymisluku (Ac) ja hyl-

käysluku (Re). Tarkastusmenetelmään liittyvä epävarmuus tulisi johtua ensisijaisesti siitä, 
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että vain osa tiloista tarkastetaan. Käytännössä tämä edellyttää sitä, että siivoojat tekevät 

työnsä samalla tavalla ja samojen ohjeiden mukaisesti. Suurissa kohteissa tilojen valintaan 

käytetään satunnaisotantaa tai ositettua otantaa siten, että kaikilla tiloilla on yhtä suuri to-

dennäköisyys tulla valituksi. Käytettäessä yksinkertaista kokonaistarkastusta saadaan arvot 

taulukosta 10 ja käytettäessä yksinkertaista tai kaksinkertaista näytetarkastusta saadaan 

arvot taulukoista 11 ja 12. Kaikissa taulukoissa hyväksyttäväksi laatutasoksi on nyt valittu 

4 %. (SFS 5994 2012, 26–32.) 

Taulukko 10. Kokonaistarkastuksen näytteenottosuunnitelma AQL:n ollessa 4,0 % (SFS 5994 

2012, 36). 

Eräkoko Kokonaistarkastuksen näytteenottosuunnitelma 

N n Ac Re 

1–12 1–12 0 1 

13–37 13–37 1 2 

38–62 38–62 2 3 

63–87 63–87 3 4 

88–112 88–112 4 5 

 

Taulukko 11. Yksinkertaiset näytteenottosuunnitelmat tarkastusta varten, jossa N on eräkoko, n 

otoskoko, Ac hyväksymisluku ja Re hylkäysluku AQL:n ollessa 4,0 % (SFS 5994 2012, 36). 

Eräkoko Yksinkertaiset näytteenottosuunnitelmat 

N n Ac Re 

1–15 5 1 2 

16–25 8 1 2 

26–90 13 1 2 

91–150 20 2 3 

151–280 32 3 4 

281–500 50 5 6 

501–1200 80 7 8 

1201–3200 125 10 11 

3201–10 000 200 14 15 

10 001–35 000 315 21 22 
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Taulukko 12. Kaksinkertaiset näytteenottosuunnitelmat tarkastusta varten, jossa n on otoskoko, Ac 

hyväksymisluku ja Re hylkäysluku AQL:n ollessa 4,0 % (SFS 5994 2012, 36). 

Kaksinkertaiset näytteenottosuunnitelmat 

Ensimmäinen otos Toinen otos 

n1 Ac1 Re1 n2 Kertymä Ac2 Re2 

3 0 2 3 6 1 2 

5 0 2 5 10 1 2 

8 0 2 8 16 1 2 

13 0 3 13 26 3 4 

20 1 4 20 40 4 5 

32 2 5 32 64 6 7 

50 3 7 50 100 8 9 

80 5 9 80 160 12 13 

125 7 11 125 250 18 19 

200 11 16 200 400 26 27 

 

3.3 Objektiivinen siivouksen laadun tutkimusmenetelmä 

Mittalaitteiden avulla tehtävästä siivouksen laadun arvioinnista on palvelusopimukseen 

kirjattava tiedot mittausten tyypeistä sekä suoritustiheydestä. Mittalaitteiden avulla voidaan 

mitata pintojen pölyisyyttä, hygieniatasoa, kitkaa, kiiltoa, staattista sähköä ja pintaresis-

tanssia. Pintapölyisyystasojen mittausta kovilta tai puolikovilta lattiamateriaaleilta suositel-

laan laadunvalvontamenetelmäksi vain sellaisille lattioille, jotka on vahattu tai muuten 

käsitelty koville pinnoille tarkoitetuilla pintakäsittelymenetelmillä. (SFS 5994 2012, 56.) 

Lisäksi voidaan tehdä erilaisia laboratoriotutkimuksia, joilla selvitetään esimerkiksi lian 

koostumusta, pintamateriaalien kuntoa ja mikrobeja. Seuraavassa on esitelty objektiivisen 

siivouksen laadun mittaamiseen yleisesti käytettyjä menetelmiä ja laitteita. 

3.3.1 Pintapölyn mittalaite 

Dustdetector-menetelmä on yksi kuudesta objektiivisesta mittausmenetelmästä INSTA 800 

-standardissa. Pintapölyn mittalaite (BM Dustdetector) on kehitetty 1990-luvun alussa 
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Tanskan, Norjan ja Ruotsin siivousliikkeiden järjestöjen yhteistyönä Tanskan työhygieeni-

sessä instituutissa. Menetelmässä pölynäyte kerätään geeliteipin pinnalle painamalla geeli-

teippi telan avulla vakiovoimalla tutkittavaan pintaan. Teippiin tarttuneen pölyn määrä 

mitataan optisesti laserilla. Mittalaite ilmoittaa suoraan pölypeittoprosenttina, kuinka suuri 

osa teipin pinta-alasta on pölyn ja lian peitossa. (Korhonen 2011, 64.) Mittalaite, tela ja 

pölynäytteen ottamiseen käytettävä geeliteippi on esitetty kuvassa 3.  

 

Kuva 3. Pintapölyn mittalaite, tela ja geeliteippejä. 

Geeliteipin materiaali on PVC-kalvoa, joka on päällystetty gelatiinilla. Teipin reunojen 

muoviosat ovat polyesteriä. Kun otetaan näytteitä kovilta ja puolikovilta pinnoilta, 

painetaan teippiä pintaa vasten telan avulla. Telan on oltava 32 mm pitkä ja halkaisijaltaan 

40 mm, ja sen on aiheutettava 1 kp:n (9,8 N) paine teipin pintaan. Telan avulla teippiä 

painetaan pintaan siten, että tela kulkee teipin yli 3 kertaa. Teipin keräystehokkuuden on 

oltava yli 95 %. (SFS 5994 2012, 62.) Menetelmän mahdolliset virhelähteet syntyvät, kun 

teipin gelatiinipinnalle tarttuu sinne kuulumattomia epäpuhtauksia. Tällaisia epäpuhtauksia 

ovat esimerkiksi pinnan kosteus, rasvaisuus tai muu lika sekä pintamateriaaleista irronneet 

pinnoitteet. Lisäksi teipin ja tutkittavan pinnan välisen kontaktin tulee olla riittävän hyvä. 
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(Korhonen 2011, 64) Teippiin tarttuu noin 87–97 % pintapölyn kokonaismäärästä 

(Schneider et al. 1996, 204).  

Geeliteipin referenssiarvo eli valonläpäisevyys puhtaana mitataan ennen jokaista näytteen-

ottoa, jotta varmistutaan mittaustulosten oikeellisuudesta. Tämän jälkeen tulee varmistaa, 

ettei teipin pintaan tule sormenjälkiä tai muita epäpuhtauksia referenssitallennuksen jäl-

keen. Jokainen geeliteippi tarkastetaan silmämääräisesti ennen lukemista mittalaitteessa. 

Epäpuhtauksia sisältävä näyte hylätään, jotta pintamateriaalista mahdollisesti irronnut vau-

riokohta ei vaikuta virheellisesti tuloksiin. (Meranti 2014b, 39.) Tulosten perusteeton hyl-

kääminen, jonka avulla pyritään saavuttamaan haluttu lopputulos, ei kuitenkaan ole hyvän 

tieteen teon periaatteiden mukaista. Taulukossa 13 on esitetty suurimmat sallitut pintapö-

lyisyysprosentit tarkastettavilta pinnoilta kunkin laatutason mukaan. Kun halutaan varmis-

taa tiloissa hyvä sisäilman laatu pölyn osalta, valitaan laatutasoksi 4 (SFS 5994 2012, 56). 

Taulukko 13. Pölymittauksissa sallitut pölyisyysprosentit tarkasteltavilta pinnoilta eri laatutasoilla 

(SFS 5994 2012, 64). 

Laatutaso 

Kehoa 

lähellä 

olevat 

pinnat 

Helposti 

tavoitettavat 

pinnat 

Vaikeasti 

tavoitettavat 

pinnat 

Vapaat 

lattiapinnat 

Vaikeasti 

tavoitettavat 

lattiapinnat 

5 0,7 1,0 3,0 1,5 2,5 

4 1,0 1,5 5,0 3,0 5,0 

3 2,0 2,5 10,0 7,0 10,0 

2 4,0 5,0 15,0 12,0 18,0 

1 > 4,0 > 5,0 > 15,0 > 12,0 > 18,0 

Jokaisesta pintaluokasta kerätään yhdestä kolmeen geeliteippinäytettä, riippuen tilan tai 

tilan osan koosta seuraavasti (SFS 5994 2012, 66.): 

 1 näyte, kun pinta-ala on korkeintaan 15 m2 

 2 näytettä, kun pinta-ala on yli 15 m2 ja enintään 35 m2 

 3 näytettä, kun pinta-ala on yli 35 m2 ja enintään 100 m2 

Rakennus jaetaan tarkastusyksiköihin, jossa jokainen tila muodostaa oman tarkastusyksi-

kön. Taulukossa 14 on määritelty kuinka monta tilaa tulee tarkastaa, kun tarkastusyksiköi-

den kokonaismäärä rakennuksessa muuttuu. Tarkastusyksiköt valitaan sattumanvaraisesti. 
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Taulukko 14. Tarkastettavien tarkastusyksiköiden lukumäärä suhteessa niiden kokonaismäärään 

(SFS 5994 2012, 66). 

Kokonaismäärä 6 7–9 10–14 15–26 27–50 > 50 

Tarkastettavien 

lukumäärä 
5 6 7 8 9 11 

Näytteenotossa käytettävien kovien ja puolikovien pintojen on oltava vähintään 20 cm x 30 

cm kokoisia (SFS 5994 2012, 66). Taulukossa 15 on esitetty pintaluokat ja esimerkkejä 

näistä tasoista, joilta mittauksia voidaan suorittaa. 

Taulukko 15. Pintapölyisyysmittauksien pintaluokat ja esimerkkejä tarkasteltavista pinnoista (SFS 

5994 2012, 66). 

Pintaluokat Esimerkki pinnasta 

Kehoa lähellä olevat pinnat Kirjoitus- tai tietokonepöytä 

Helposti tavoitettavat huone-

kalut ja kiintokalusteet 

Lisäpöydät, kirjahyllyt, kaappien pinnat ja ikkuna-

laudat 

Vaikeasti tavoitettavat huo-

nekalut ja kiintokalusteet 

Hyllyn tai kaapin korkealla olevat pinnat, katosta 

riippuva valaisimen yläpinta ja ilmanvaihtokanava 

Helposti tavoitettavat lattiat Kulkualueet 

Vaikeasti tavoitettavat lattiat 
Kirjoituspöytien, kaappien ja kirjahyllyjen alla 

oleva lattia-ala 

3.3.2 Pintahygienian mittausmenetelmät 

Siivouksen ensisijainen valvontatapa on aistinvaraisesti tapahtuva arviointi, mutta tarvitta-

essa puhtaus voidaan varmistaa myös hygienianäytteillä. Puhtausnäytteiden ottaminen on 

kuitenkin turhaa, jos jo silmämääräisen tarkastelun perusteella voidaan sanoa, että puhtaus-

taso ei ole riittävä (Aro et al. 2005, 74). Hygieniamittauksilla mitataan biologisesti aktiivi-

sen aineksen määriä kaikentyyppisiltä tasaisilta, kovilta ja puolikovilta pinnoilta. Mittauk-

sien tarkoitus on varmistaa, että pintojen puhtaus on tyydyttävällä tasolla sovittuihin hy-

gieniavaatimuksiin nähden. (SFS 5994 2012, 78.) Hygienialla tarkoitetaan näkymättömien 

taudinaiheuttajamikrobien, kuten virusten, bakteerien, homeiden ja hiivojen määrän pitä-

mistä sellaisissa rajoissa, että ihmisen oma vastustuskyky pystyy voittamaan ne (Korhonen 

2011, 64). 
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Mikrobiologista puhtautta voidaan mitata erilaisilla viljelymenetelmillä tai ATP-

menetelmällä (ATP = adenosiinitrifosfaatti, elävien solujen tärkein energian varastomuo-

to). Perinteisesti mikrobiologiset menetelmät perustuvat mikrobien viljelyyn ja pesäkelu-

kumäärän arviointiin elatusaineesta. Elatusaineessa olevien ravinteiden avulla mikrobit 

jakaantuvat miljooniksi mikrobeiksi ja muodostavat näin silmin havaittavan pesäkkeen 

elatusaineen pinnalle. (Aro et al. 2005, 75). Kaikki menetelmät eivät kuitenkaan sovellu 

joka paikkaan, minkä vuoksi testejä on erilaisia ja ne soveltuvat eri tarkoituksiin. Taulu-

kossa 16 on esitetty yleisimpiä pintapuhtauden tarkkailuun käytettäviä menetelmiä. 

Taulukko 16. Pintapuhtauden tarkkailuun käytettäviä menetelmiä (Korkeala 2007, 371). 

Menetelmä Periaate Menetelmän nopeus 
Kaupallisia 

valmisteita 

Mikrobiologinen menetelmä 

Kontaktimalja 

Mitataan mikrobien 

kasvua agarilla. 

Näytteenotto 

kätevää, eikä siinä 

tarvita 

erityisvälineitä 

1–3 vuorokautta 

mikrobiryhmän 

mukaan 

Valmis 

kontaktiagarlevy, 

Hygicult, 

Envirocheck, 

Petrifilm 

Sively 

Mitataan mikrobien 

kasvua agarilla. 

Näytteenotto ja 

näytteenkäsittely on 

monivaiheinen 

prosessi 

1–3 vuorokautta 

mikrobiryhmän 

mukaan 

 

Pikamenetelmä 

Luminesenssi 

Vaatii 

erikoislaitteiston, 

jolla osoitetaan 

ATP:tä sisältävä 

orgaaninen aines 

Muutamia 

minuutteja 

Luminometri ja 

reagenssit 

Proteiinitesti 

Proteiini osoitetaan 

liuskatestillä. 

Menetelmä ei 

sovellu bakteerien 

määrittämiseen 

Välittömästi valmis Check Pro 
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Mikrobiologisen pintahygienian tutkimusmenetelmänä käytetään tavallisesti joko sively-

menetelmää tai kontaktimaljamenetelmää. Sivelymenetelmässä tarkasteltavaa pintaa sivel-

lään sienellä, harsolla tai pumpulitikulla ja näytteenottovälineeseen tarttuneet epäpuhtaudet 

siirretään laimennusliuokseen. Laimennusliuosta viljellään halutulle elatusainealustalle, 

jossa mahdolliset mikrobit kasvavat. (Korkeala 2007, 371.) Kasvatusalustoina käytetään 

ravinteiltaan erilaisia alustoja sen mukaan, mitä mikrobeja niillä halutaan etsiä (Korhonen 

2011, 65). Sivelymenetelmällä voidaan tutkia erimuotoisia pintoja ja laitteissa esiintyviä 

rakoja. Lisäksi näytteenottajalla on suuri merkitys tulokseen, joten olisi suotavaa, että näyt-

teenottaja pysyisi samana, jotta tulokset olisivat keskenään vertailukelpoisia. Sivelymene-

telmä vaatii laboratoriolaitteiston, joten sen käyttö ei ole yhtä yleistä kuin kontaktimalja-

menetelmän. (Korkeala 2007, 371.) 

Kontaktimaljamenetelmässä malja painetaan tutkittavaa pintaa vasten, jolloin pinnalla 

mahdollisesti olevat mikrobit tarttuvat maljan pintaan. Kontaktimaljoja on saatavilla useilta 

eri valmistajilta, mutta yhteistä niille on helppokäyttöisyys. Ainoa vaadittava laborato-

riovälineistö on kasvatuksessa käytettävä lämpökaappi. (Korkeala 2007, 372.) Yleisimmin 

kontaktimaljoilla määritetään kokonaisbakteereja tai hiivoja ja homeita (Aro et al. 2005, 

75).  

Hygicult on molemmin puolin elatusaineella päällystetty muovilevy, jonka suojana on kir-

kas muoviputki. Näytteenotto tapahtuu painamalla levy tutkittavaa pintaa vasten tai siirros-

tamalla levylle vanutikun avulla. (Aro et al. 2005, 75.) Kuvassa 4 on esitetty Hygicult TPC 

testin ottaminen painamalla. Näytteenoton jälkeen levy laitetaan takaisin putkeen ja pide-

tään huoneenlämmössä valolta suojattuna 5 vuorokautta. Tämän jälkeen lasketaan elatusai-

neella kasvaneiden pesäkkeiden lukumäärät. Hygicult TPC on tarkoitettu kokonaismikro-

bimäärän toteamiseen, mutta myös bakteereille, hiivoille ja homeille on omat testiliuskan-

sa. (Korhonen 2011, 65.) 
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Kuva 4. Hygicult-testin suorittaminen painamalla levy tutkittavaa pintaa vasten (M-J Kauppi 

2011). 

Petrifilmillä elatusaine on kuivassa muodossa ja näytteenottoa varten se kostutetaan 

steriilillä vedellä, minkä jälkeen näyte voidaan ottaa. Myös petrifilmiltä arvioidaan viljelyn 

jälkeen pesäkkeiden lukumäärä. Tulkinnan helpottamiseksi pohja on jaettu 1 cm2:n 

kokoisiin ruutuihin. Elatusainealustoilla voidaan määrittää muun muassa kokonais-

bakteerit, koliformi-, E. coli- sekä hiiva- ja homepitoisuuksia. (Aro et al. 2005, 75.) 

Pinnalta irtoavien mikrobien määrä vaihtelee näytteenottomenetelmän mukaan. Useimmi-

ten pinnalta voidaan osoittaa vain 1–50 % mikrobeista. Sivelymenetelmällä saadaan taval-

lisesti enemmän mikrobeja talteen kuin kontaktimaljamenetelmällä, koska siinä käytetään 

hankausvoimaa. Mikrobeja saadaan paremmin talteen sivelymenetelmällä ennen kaikkea 

epätasaisilta pinnoilta. Tasaisilta pinnoilta näytteitä otettaessa menetelmien välillä ei ole 

suurta eroa. (Korkeala 2007, 372.) INSTA 800 -standardi mukailee hygieniatason mittauk-

sessa Norjan elintarvikeviraston määrittämiä laatutasoja pintojen mikrobien määrälle. 

Tavallisesti mikrobien lukumääriä arvioidaan elintarviketeollisuuden tuotantotilojen pin-

noilta. Viljelyn jälkeen kasvualustan pinnalta lasketaan pesäkkeiden lukumäärä. Standar-

dissa ilmoitetut ja taulukossa 17 esitetyt laatutasojen vaatimukset koskevat kasvualustaa, 

jonka pinta-ala on 26 cm2. Laatutasot ovat Norjan elintarvikeviraston laatimat, minkä 

vuoksi tasojen numerointi ei ole yhtenevä standardin muiden laatutasojen kanssa. Toisin 
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sanoen taso 1 kuvaa parasta laatua. Norjan elintarvikevirasto kuitenkin suosittelee, että alin 

hyväksyttävä mikrobimäärään liittyvä hygieniataso elintarviketeollisuudessa olisi alle 100 

pesäkettä maljassa. (SFS 5994 2012, 78–82.) 

Taulukko 17. Hygieniamittauksissa pinnoilla olevien mikrobien lukumäärän mukaiset laatutasot, 

kun maljan pinta-ala on 26 cm2 (SFS 5994 2012, 80). 

Laatutaso Kuvaus Pesäkettä maljassa (A 26 cm2) 

Taso 1 Erittäin hyvä < 25 

Taso 2 Hyvä 26–50 

Taso 3 Hyväksyttävä 51–100 

Taso 4 Keskimääräistä huonompi 101–200 

Taso 5 Huono 201–300 

Taso 6 Erittäin huono > 300 

ATP- eli luminesenssi-menetelmä perustuu solun ATP-molekyylien kykyyn reagoida 

lusiferiinin ja hapen kanssa. Kemiallisen reaktion seurauksena syntyy valoa, jonka määrä 

on suoraan verrannollinen solujen määrään näytteessä. Reaktiossa syntyvän valon määrä 

mitataan luminometrilla. (Aro et al. 2005, 76.) Luminometrin reaktioyhtälö on: 

ATP + lusiferiini + O2
lusiferaasi
↔      oksilusiferiini + AMP + PPi + valo 

ATP-menetelmä sopii käytettäväksi pintojen kokonaishygienian mittauksiin. Saaduissa 

tuloksissa näkyvät kaikki testatulla pinnalla olleet eloperäiset ainekset, kuten mikrobit, 

ruoka-ainejäämät ja ihokontaktien aiheuttamat epäpuhtaudet. Menetelmä ei kuitenkaan 

kerro mikrobien määrää. (Pönkä et al. 1999, 7.) Menetelmän etu on siinä, että se on nopea 

ja se tunnistaa mikrobien lisäksi myös lian. Eri laitteilla saadut tulokset eivät ole kuiten-

kaan keskenään vertailukelpoisia. (Aro et al. 2005, 76.) Menetelmän haittapuolena on lu-

minometrin ja yksittäisnäytteiden kalleus sekä kontaminaatioherkkyys. Suojakäsineiden 

käyttäminen ja huolellisuus näytteenotossa on välttämätöntä onnistuneen mittauksen suo-

rittamiseksi. (Korkeala 2007, 372.) 

Proteiininosoitusmenetelmät ovat yksinkertaisia ja helppokäyttöisiä hygieniamittareita. 

Menetelmä osoittaa pinnalla olevan proteiinin ja niiden osien määrän, mikä kuvastaa pin-

nan "likaisuutta" ja mikrobien lisääntymismahdollisuuksia, mutta ei kuitenkaan suoraan 
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kerro sen mikrobiologista puhtautta. Pinnoilla olevat valkuaiset ovat peräisin joko elävistä 

tai kuolleista bakteerisoluista, hiivoista, homeista tai elintarvikkeista. (Pönkä et al. 1999, 

8.) Yleensä proteiinitesteillä mitataan valkuaisaineperäistä likaa, mutta saatavilla on myös 

hiilihydraattiperäisen lian (glukoosi ja laktoosi) määrittämiseen tarkoitettuja testejä. Testit 

antavat tuloksen nopeasti ja niiden tulkinta perustuu väriainereaktion havaitsemiseen. (Aro 

et al. 2005, 76.) Orion Clean Card PRO on esimerkki tällaisesta valkuaisjäämiin perustu-

vasta pikatestistä. 

3.3.3 Muut mittausmenetelmät 

Liukastumiset, kompastumiset ja kaatumiset ovat työpaikkatapaturmien kärkisijoilla. Huo-

limattomuuden ja sopimattomien jalkineiden jälkeen syynä on yleensä lattiapinnan riittä-

mätön askelvarmuus eli alhainen kitkakerroin. Työturvallisuuslainsäädännössä edellyte-

tään, että lattiat eivät saa olla liukkaita, joten niiden askelvarmuus on yksi laatutekijä sii-

vousorganisaation hallittavaksi. (Kujala 1997, 102.) Lattian kitkamittauksilla mitataan kai-

kentyyppiset kuivien, tasaisten, kovien ja puolikovien lattiapäällysteiden askelvarmuus. 

Tällaisia lattiapäällysteitä ovat esimerkiksi kivi, mosaiikkibetoni, vinyyli ja linoleum. Mit-

tauksilla tarkastetaan, täyttävätkö lattioihin tehdyt puhdistus- ja hoitotoimet siihen asetetut 

askelvarmuuden vaatimukset. Kitkan mittaus tapahtuu esimerkiksi määrittämällä voima, 

joka tarvitaan mittauskengän vetämiseen lattiapäällystettä pitkin vakionopeudella. Käyttö-

kohteita ovat ensisijaisesti sellaiset alueet, joissa liikkumisen turvallisuuteen kohdistuu 

erityisiä vaatimuksia, kuten sairaalat, hoitolaitokset, supermarketit ja kauppakeskukset. 

(SFS 5994 2012, 84–86.) 

Tilojen edustavuutta ja esteettisyyttä korostavien pintamateriaalien keskeinen ominaisuus 

perustuu usein niiden kiiltoon eli siihen, kuinka hyvin valo heijastuu pinnasta (Kujala 

1997, 103). Kiiltomittauksilla mitataan kaikentyyppiset tasaisten, kovien ja puolikovien 

lattianpäällysteiden kiiltotasot, kun palvelusopimukseen sisältyy lattian suojaus ja hoito. 

Esimerkkejä lattioista, joilta kiiltotaso voidaan määritellä, ovat kivi, mosaiikkibetoni, vi-

nyyli ja linoleum. Mittauksilla on tarkoitus selvittää, toteutuuko lattioiden sovittu kiiltotaso 

suoritetuilla hoitomenetelmillä. Ensisijaisia käyttökohteita ovat alueet, joissa lattioiden 

halutaan kiiltävän, kuten supermarketit ja kauppakeskukset. Lattian pinnan kiilto mitataan 

kohdistamalla valonsäde 60 asteen kulmassa lattiaan ja mittaamalla 60 asteen kulmassa 
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heijastuvan valon määrä. Tarkemmat ohjeet mittauksen suorittamiseen löytyvät standardis-

ta EN ISO 2813 Paints and varnishes - Measurement of specular gloss of non-metallic 

paint films at 20°, 60° and 85°. (SFS 5994 2012, 94.) 

Staattisen sähkön mittauksilla selvitetään lattioilla kävelyn aiheuttamien sähköstaattisten 

varausten suuruus. Mittauksien tarkoitus on tarkastaa, että siivous ja antistaattinen käsittely 

täyttävät lattioilla kulkemisen aiheuttamien sähköstaattisten varausten suuruutta koskevat 

vaatimukset kyseisessä tilassa. Mittauksia tehdään kaikilla niillä alueilla, joilla ei saa esiin-

tyä ihmisistä tai lattialla kävelystä johtuvia suuria sähköstaattisia varauksia. Nämä sähkös-

taattiset varaukset voivat vaurioittaa elektroniikkalaitteita tai aiheuttaa epämiellyttäviä säh-

köiskuja. Tavallisesti tällaisia tiloja on esimerkiksi elektroniikkateollisuudessa, ATK-

tiloissa ja räjähdysteollisuudessa. (SFS 5994 2012, 102.) 

Staattisen sähkön mittaus tapahtuu arvioimalla lattiapäällysteen taipumus kehittää sähkös-

taattisia varauksia, kun henkilö kävelee lattian poikki standardisoidut sandaalit jalassaan. 

Mittauksen tarkoitus on arvioida ainoastaan sen hetkistä tilannetta, ja se voidaan toteuttaa 

milloin tahansa. Mittauslaitteista ja mittausmenetelmistä on kerrottu tarkemmin standardis-

sa EN 1815:1998 Resilient and textile floor coverings - Assessment of static electric pro-

pensity. (SFS 5994 2012, 102–104.) Siivouksessa huolehditaan siitä, etteivät käytettävät 

suoja-, hoito- ja puhdistusaineet heikennä materiaalien sähköä johtavia ominaisuuksia. 

Lisäksi tällaisia kohteita siivotessa on varmistuttava siitä, etteivät siivousvälineet, -koneet 

ja siivoojien vaatetus tai toiminta edistä staattisen sähkön muodostumista. (Kujala 1997, 

104.) 

Pintaresistanssin mittauksella selvitetään kovien ja puolikovien lattioiden kykyä johtaa 

pois staattista sähköä. Mittauksilla on tarkoitus selvittää, täyttävätkö lattioiden puhdistus- 

ja hoitotoimet lattian pintaresistanssia koskevat sovitut vaatimukset. Pintaresistanssia 

mitataan sellaisilta alueilta, joilla ei saa esiintyä suuria sähköstaattisia varauksia 

elektronisten laitteiden tai räjähdysvaaran vuoksi. Tällaisia ovat esimerkiksi ATK-tilat, 

valvomohuoneet, elektroniikkalaitteiden tuotantotilat, leikkaussalit ja laboratoriot. 

Mittauksessa pintaan asetetaan kaksi standardin mukaista elektrodia tietyn etäisyyden 

päähän toisistaan, niin että ne ovat tasaisessa jatkuvassa puristuksessa. Tämän jälkeen 

pintaresistanssi mitataan ohmeina kohdistamalla pintaan jännite elektrodien kautta. 
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Mittauksen suorittamisesta annetaan tarkemmat ohjeet standardissa EN 61340-4-1:2005 

Electrostatics – Part 4-1: Standard test method for specific applications. (SFS 5994 2012, 

110.) 
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4 SIIVOUSPALVELUN OSA-ALUEET JA SIIVOUKSEN 

VAIKUTUS SISÄILMAAN 

4.1 Siivouspalvelun laatuun vaikuttavat tekijät 

Laatu-sanalla on monta eri merkitystä ja se voidaan ymmärtää monella eri tavalla. Lillran-

kin kehittämän laadun näkökulmatarkastelun perusteella laatutarkastelu voidaan jakaa 

asiakaskeskeiseen, valmistuskeskeiseen, tuotekeskeiseen, arvokeskeiseen, ympäristökes-

keiseen ja kilpailukeskeiseen näkökulmaan. (Ritvanen et al. 2002, 3.) Ihmisen käsitykseen 

laadusta vaikuttavat monet tekijät; laatu voi liittyä odotuksiin, tuotteeseen, toimintaan, ko-

kemukseen tai abstraktiin käsitykseen. Virheettömyys on myös yksi tärkeä laadun osatekijä 

ja laatutyön tavoite, mikä tarkoittaa sitä, että asiat pyritään tekemään kerralla oikein. Palve-

lutuotteissa laatu muodostuu pääasiassa asiakkaan saaman kokemuksen myötä. Näiden 

lisäksi laatu voi olla asiakastyytyväisyyttä, kustannustehokkuutta, sopivuutta käyttötarkoi-

tukseen, joustavuutta, toimitusvarmuutta ja jatkuvaa toiminnan parantamista. (Lecklin & 

Laine 2009, 15–22.) Siivouspalvelun kannalta laatua tulee lähestyä asiakaskeskeisyyden 

kannalta. Lyhyesti sanottuna laatu on sitä, mitä asiakas haluaa sen olevan. Hyvään laatuun 

kuuluu asiakkaan vaatimusten, odotusten, tottumusten ja tarpeiden täyttämistä. (Pesonen 

2007, 37.) 

Kuvassa 5 on esitetty mitkä tekijät vaikuttavat asiakkaan kokemaan kokonaislaatuun. Ko-

konaislaatu on asiakkaan näkemys palvelun onnistumisesta. Laatu on hyvää silloin, kun 

koettu laatu vastaa asiakkaan odottamaa laatua. Asiakkaan odottama laatu voi muodostua 

markkinointiviestinnästä, suusanallisesta viestinnästä, suhdetoiminnasta, yrityksen tai sen 

osan imagosta ja asiakkaan tarpeista. Asiakkaan kokemaan laatuun vaikuttavat imagon 

lisäksi yrityksen toiminnallinen ja tekninen laatu. Asiakastyytyväisyyden saavuttamiseksi 

odotetun laadun tulisi vastata koettua laatua. Jos kuitenkin koettu laatu osoittautuu alhai-

semmaksi kuin odotettu laatu, niin asiakas on todennäköisesti tyytymätön saamaansa laa-

tuun. (Grönroos 1998, 65–67.) 
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Kuva 5. Koettu kokonaislaatu (Mukailtu lähteestä Grönroos 1998, 67). 

Siivouspalvelussa laatu jaetaan tekniseen ja toiminnalliseen osaan. Tekninen laatu tarkoit-

taa asiakkaan kanssa sovittua tai asiakkaalle luvattua puhtautta. Siivouspalvelun tuottaja 

voi vaikuttaa tekniseen laatuun muun muassa siivouskertojen määrällä, siivousteknologial-

la, palvelun organisoinnilla, henkilöstön teknisellä osaamisella sekä ohjaus- ja seurantajär-

jestelmillä. Jos siivoustyön jälki vastaa asiakkaan odotuksia puhtaustasosta, on siivouksen 

tekninen laatu riittävän hyvää. Siivouksen toiminnallisen laadun osatekijöitä ovat muun 

muassa palvelun nopeus, joustavuus, palvelualttius ja henkilökunnan asenteet. Väitetään 

jopa, että asiakkaiden palvelun laatukokemukset syntyvät ennen kaikkea heidän kokemien-

sa toiminnallisten laatutekijöiden perusteella. Lisäksi siivoojan käytöstavat, ulkoinen ole-

mus, henkilökohtainen hygienia ja työvälineiden kunto luovat mielikuvan työntekijän am-

mattitaidosta ja työn laadusta. (Heikkilä et al. 2009, 32–34.) 

Hinta ja laatu ovat usein päärooleissa siivouspalvelun tuottamisen ja ostamisen välisessä 

tapahtumassa. Siivoustarjouksen sisältämää suoritetta on kuvattu perinteisesti työohjeilla 

menetelmineen ja suoritustiheyksineen. Nykyään näistä ollaan siirtymässä lopputulosta 

kuvaaviin puhtaustasokuvauksiin, minkä seurauksena myös siivoojien oma ajattelu on sal-

littua vaaditun lopputuloksen saavuttamiseksi. (Kujala 1997, 93.) 
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4.2 Siivouspalvelun tavoitteet 

Siivous on sisätiloissa tehtävää pintojen puhdistusta, suojausta ja hoitoa sekä erilaisia jär-

jestelytöitä, joissa puhtaus tuotetaan ammattimaisesti. Puhtausalan sanastossa on tarkasti 

määritelty eri siivousmenetelmät, aineet, välineet ja laitteet. Siivousmenetelmä on määri-

telmän mukaan menetelmä, jolla tilojen puhtaus toteutetaan.  Siivousmenetelmiä ovat puh-

distus-, hoito- ja suojausmenetelmät sekä järjestelytyöt. Puhdistusmenetelmiä ovat ylläpi-

tosiivous- tai perussiivousmenetelmät, joilla poistetaan lika pinnoilta. (SFS 5967 2010, 3–

8.) Siivouksella toimintaympäristössä pidetään tarkoituksenmukainen puhtaustaso sekä 

ylläpidetään tilojen viihtyisyyttä, toimivuutta ja turvallisuutta (Heikkilä et al. 2009, 27). 

Lisäksi siivouksella pyritään poistamaan pintoja vaurioittava lika, jolloin niiden korjaus-

tarve vähenee ja käyttöikä pitenee. Pinnoilla oleva lika huonontaa niiden ulkonäköä sekä 

alentaa hygieenisyyttä ja työviihtyvyyttä. (Puhto & Tiainen 2001, 41.)  

Puhtauspalvelu on sisätiloissa tehtävää ammattimaisesti toteutettua palvelutyötä, johon 

sisältyy erilaisia siivous- ja asiakaspalvelutehtäviä sekä säännöllistä laadunseurantaa. (SFS 

5967 2010, 3.) Siivouspalveluun kuuluvat eri tehtävät on esitetty kuvassa 6. 

 

Kuva 6. Siivouspalveluun kuuluvat eri tehtävät (SFS 5967 2010, 3–4). 

Siivouspalvelu

Ylläpitosiivous

Tarkistus-
siivous

Välisiivous

Jaksottainen
siivous

PerussiivousErityissiivous

Puhdastila-
siivous

Rakennus-
siivous

Käyttöönotto-
siivous
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Tuotettava siivouspalvelu riippuu täysin tilojen omistajan tai käyttäjän ja siivouspalvelun 

tarjoajan välisestä palvelusopimuksesta. Palvelusopimus voidaan laatia kolmella eri taval-

la. Yleisin käytössä oleva tapa on toimintaan perustuva siivousjärjestelmä, jossa on määri-

telty siivouskohteet, menetelmät ja suoritustiheydet. Toinen mahdollinen tapa on laatia 

palvelusopimus laatuun perustuvan siivousjärjestelmän mukaan, jossa kuvataan pääasiassa 

haluttu lopputulos ja tapa sen varmistamiseksi. Kolmannen palvelusopimuksen perusta on 

yhdistelmä toimintaan ja laatuun perustuvasta siivousjärjestelmästä, jossa sovitaan esimer-

kiksi pintojen hoitojärjestelmät, mutta myös siivouspäivät. (Meranti 2014b, 13.) 

Jos julkisen puolen siivouspalvelun hankinnan arvo ylittää palveluhankintojen kansallisen 

kynnysarvon 30 000 €, tulee hankinta kilpailuttaa ja hankintalain 62 §:n mukaan 

tarjouksista valita kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin. Jos tarjouksen 

valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta, otetaan tarjousten 

vertailussa huomioon ennalta ilmoitetut vertailuperusteet. Vertailuperusteina voidaan 

käyttää esimerkiksi laatua, hintaa, teknisiä ansioita, esteettisiä ja toiminnallisia 

ominaisuuksia, ympäristöystävällisyyttä, käyttökustannuksia, kustannustehokkuutta, 

myynnin jälkeistä palvelua ja teknistä tukea, huoltopalveluja, toimituspäivää tai toimitus- 

ja toteutusaikaa tai elinkaarikustannuksia. (L 30.3.2007/348.) 

4.3 Ylläpitosiivous 

Ylläpitosiivous on säännöllisin väliajoin käsi- ja/tai konemenetelmin tehtävää siivousta, 

joka on määritetty palvelukuvauksessa tai työohjeessa. Ylläpitosiivoukseen voi kuulua 

myös siivouskertojen välillä tehtävää tarkistussiivousta tai välisiivousta. Lisäksi 

ylläpitosiivouksen rinnalla voidaan tehdä myös jaksottaista siivousta, jolla varmistetaan 

sovittu puhtaustaso. (SFS 5967 2010, 3.) 

Yksi lähtökohta onnistuneeseen ylläpitosiivoukseen on tilojen helppo siivottavuus, joka 

muodostuu pienistä tekijöistä. Ennen siivousta tilan käyttäjän tulisi tyhjentää siivottavat 

pinnat ja tasot ylimääräisistä ja siivousta haittaavista tavaroista. Tämän seurauksena pyy-

hittävää pintaa on mahdollisimman paljon ja siivouksella saavutetaan mahdollisimman 

suuri hyöty. Esimerkiksi papereille paras säilytyspaikka on ovellinen kaappi tai laatikosto. 

(Kakko & Aulanko 2003, 22.) 
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Ylläpitosiivouksessa poistettava lika on yleensä irtolikaa kuten pölyä, roskia ja tahroja. 

Tällaisen lian poistamiseen ei tarvita voimakkaita puhdistusaineita, joten pelkkä veden 

pintajännityksen alentaminen riittää. Tällöin tarvittava kosteus leviää tasaisemmin, ja puh-

distusaineessa olevat kemikaalit tehostavat puhdistusprosessia. (Korhonen 2011, 27.) 

4.4 Perussiivous 

Perussiivous toteutetaan kiinteistöissä ennalta sovittujen aikataulujen mukaisesti, tai kun 

sovittua puhtaustasoa ei pystytä saavuttamaan ylläpitosiivouksella ja hoitomenetelmillä. 

Perussiivouksen tavoitteena on siten pyrkiä nostamaan puhtaustaso takaisin sille tasolle, 

jota ylläpitosiivouksella pyritään pitämään yllä. Esimerkiksi perussiivoukseen kuuluva 

yläpölyjen poisto seinistä ja katosta vähentää sellaisen pölyn määrää, mikä voi lähteä 

liikkeelle ilmavirtausten mukana. (Kakko & Aulanko 2003, 9.) Perussiivouksessa 

joudutaan usein käyttämään voimakkaampia puhdistusaineita ja enemmän mekaniikkaa 

kuin ylläpitosiivouksessa (Heikkilä et al. 2009, 49). Lisäksi tilojen käyttäjät voivat tarvita 

satunnaisesti myös muita kuvassa 6 esitettäviä siivouspalveluita. 

4.5 Lika ja likaantuminen 

Virallisen määritelmän mukaan lika on pinnoilta erilaisin puhdistusmenetelmin poistetta-

vissa oleva, pinnan käyttötarkoitusta haittaava aine. Siivous myös tukee sisäilman puhtaut-

ta, kun siivoustyössä käytetään menetelmiä, joilla lika sidotaan pinnoilta siivousvälinee-

seen. (Heikkilä et al. 2009, 41.) Lika on siivouksessa määritelty yleensä näkyväksi liaksi, 

jonka seurauksena perinteinen siivouksen arviointi perustuu visuaaliseen laadun arviointiin 

(Korhonen 2011, 25). 

Lika on peräisin ihmisistä ja niiden toiminnasta sekä luonnosta. Noin 80 % liasta kulkeutuu 

sisätiloihin ja tilasta toiseen tilan käyttäjien jaloissa tai ilmavirran mukana. Myös tilassa 

tapahtuva toiminta saa aikaan tilojen ja pintojen likaantumista, esimerkiksi likaisista käsis-

tä tarttuu likaa kosketuspinnoille. Tämän perusteella tilan käyttöaste on yksi tärkeimmistä 

siivoustarpeeseen ja -taajuuteen vaikuttavista tekijöistä. (Heikkilä et al. 2009, 41.)  

Lika kiinnittyy pinnoille monin eri tavoin. Kiinnittymislujuuteen vaikuttavat likahiuk-

kasten muoto ja pinnan geometriset ominaisuudet, lian ja pinnan sähkövaraukset ja ilman 
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suhteellinen kosteus. Tilan puhtaustasovaatimus, likatyyppi ja määrä sekä lian 

kiinnittymistapa vaikuttavat siivousajankohtaan ja poistamisen kiireellisyyteen. Lika, joka 

vaarantaa tilojen käyttäjien turvallisuutta tai terveyttä, on syytä poistaa pinnoilta 

mahdollisimman nopeasti. Lika voidaan jakaa kuvan 7 mukaisesti hyväksyttävään ja 

poistettavaan. Lisäksi kuvassa on esitetty siivoustarpeen suhde likalajeihin. Pitkään 

pinnoilla seisova lika muuttuu vanhetessaan kemiallisesti, mikä yleensä vaikeuttaa sen 

poistamista. Pölyjen ja etenkin runsaiden yläpölyjen pyyhintä lisää huoneilman 

hiukkaspitoisuutta hetkellisesti. Tämän vuoksi pölyjen pyyhintä olisi hyvä tehdä 

mieluummin heti tilojen sulkemisen jälkeen kuin juuri ennen niiden käyttöä. (Heikkilä et 

al. 2009, 41–42.) Erilaiset lian laadut ja niiden siivousmenetelmät on eritelty taulukossa 18. 

 

Kuva 7. Lian eri lajit ja siivoustarve (Mukailtu lähteestä Heikkilä et al. 2009, 42). 
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Taulukko 18. Likatyypit ja niiden siivousmenetelmät (Heikkilä et al. 2009, 42–43; SFS 5994 

2012, 10). 

Lian laatu Olomuoto ja siivousmenetelmä 

Roska 

Silmin havaittavissa ja käsin poimittavissa oleva lika. Voidaan 

poistaa myös kuivin menetelmin. Luokitellaan standardissa 

irtolikatyyppiin kuuluvaksi. 

Irtolika 

Kuiva tai märkä lika, joka ei ole kuitenkaan kiinnittynyt tai 

tunkeutunut pintaan. Voidaan poistaa joko kuivin tai nihkein 

menetelmin. 

Kiinnittynyt lika 

Kuivunut tai nihkeä lika, joka on tarttunut pintaan laajalle alalle. 

Lika lähtee parhaiten kostea- tai märkäpuhdistusmenetelmällä joko 

koneellisesti tai käsin. 

Pinttynyt lika 

Pitkän ajan kuluessa muodostunut likakerrostuma. Lian 

poistamiseen tarvitaan perussiivousmenetelmiä ja tehokkaita 

puhdistusaineita sekä mekaniikkaa. 

Tahra 

Pienellä alalla oleva kiinnittynyt tai pinttynyt lika. Poistetaan 

mahdollisimman nopeasti raaputtamalla, imeyttämällä, 

pyyhkimällä tai pesumenetelmin. 

Sisätiloissa pölynieluja ovat hiukkasen laskeutuminen pinnalle gravitaation vaikutuksesta 

sekä siivous ja ilmanvaihto, joista jokainen vähentää osaltaan sisäilman hiukkaspitoisuutta. 

Jos pölynielu määritellään paikaksi tai menetelmäksi, jolla vähennetään pysyvästi tai 

poistetaan sisäilmasta ja pinnoilta hiukkasia, niin ainoastaan siivouksella on tämä merkitys. 

Pelkästään pinnoille laskeutuneet ja takertuneet hiukkaset voivat nousta uudelleen ilmaan, 

joten määritelmän mukaan silloin on kyse epästabiilista tai osittaisesta pölynielusta. 

Epästabiilista pölynielusta voidaan käyttää myös nimitystä pölysäilö. (Korhonen 2011, 48.) 

Kuten aiemmin todettiin, suurin osa liasta kantautuu sisään tilojen käyttäjien mukana. Siksi 

on järkevää pyrkiä ennalta estämään lian pääsy sisätiloihin. Lika voidaan pysäyttää ulko-

ovelle ritilöiden ja riittävän suurien mattojen avulla. Mattojen tulisi olla riittävän pitkiä, 

jolloin niille astutaan vähintään 3–4 askelta. Mattojen toiminnan kannalta niiden säännölli-

nen imurointi vaihtovälin aikana on ensiarvoisen tärkeää. Matot tulisi vaihtaa tiloissa li-

kaantumisen ja kävijämäärän mukaan. Lian sisään kantautumista vähentävät myös sisään-

käynnin ulkopuolella oleva päällystetty ja katettu alue, joka estää lian tarttumisen kenkiin 

ja pitää kulkutien kuivana. (Heikkilä et al. 2009, 46–47.) 
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Käytännössä pienimmät pinnoille laskeutuvat pölyhiukkaset ovat läpimitaltaan 1 μm 

kokoisia. Tällaisten hiukkasten laskeutumisnopeus on noin 30 cm tunnissa, jolloin ne 

laskeutuvat pinnoille noin seitsemässä tunnissa. Läpimitaltaan 5 μm olevien 

pölyhiukkasten laskeutumisnopeus on noin 10 cm minuutissa, joten niillä kestää noin 20 

minuuttia laskeutua pinnoille. (Kakko & Aulanko 2003, 8.) Koulutiloja siivotaan usein 

koulupäivän aikana, mikä on pölyn poiston kannalta tehotonta, koska huoneilman 

hiukkaspitoisuus on silloin suurimmillaan. Koulut tulisikin siivota silloin, kun muu 

toiminta on vähäistä. (Haahtela & Reijula 1997, 22.) 

4.6 Siivousaineiden käyttö ja niiden haitat 

Siivousaineita ovat pintojen puhdistukseen, hoitoon ja suojaukseen käytettävät aineet. Niitä 

käytettäessä on tärkeää tuntea niiden tehokkuus, käyttöturvallisuus sekä pintamateriaali- ja 

ympäristövaikutukset. (Heikkilä et al. 2009, 103.) Siivousaineiden tärkein raaka-aine on 

veden ohella tensidi, jonka lianirrotuskykyä parannetaan pehmentäjillä, liuottimilla sekä 

likatyypistä riippuen emäksillä tai hapoilla. Siivousaineissa voi olla myös mikrobien li-

sääntymistä estäviä desinfektioaineita ja mekaanista vaikutusta tehostavia hankaavia ai-

nesosia. Lisäksi siivousaineissa käytetään apuaineita, jotka helpottavat tuotteen käyttöä tai 

parantavat sen säilyvyyttä tai ulkoisia ominaisuuksia. Tällaisia aineita ovat muun muassa 

viskositeettia lisäävät aineet, vaahdonsäätely-, säilöntä- ja väriaineet sekä hajusteet. Puh-

distustapahtumassa käytetään hyväksi kemiallisen energian lisäksi lämpö- ja mekaanista 

energiaa sekä aikaa. (Suontamo 2002, 7–10.) 

Siivousaineita valitessa ja hankittaessa tulee muistaa, että ne muodostavat vain noin 1 %:n 

osuuden siivouksen kokonaiskustannuksista. Yksittäisen aineen litrahinnalla on erittäin 

vähän merkitystä kustannustekijänä. Sen sijaan tärkeämpää on hankkia valmisteita, jotka 

edistävät parhaiten työn sujumista ja niveltyvät osaksi siivousohjelmaa. Siivousaineiden 

määrä kannattaa pitää mahdollisimman suppeana, jolloin opastus, käyttöturvallisuusasiat ja 

oikea käyttö ovat helpommin hallittavissa. (Lausjärvi & Valtiala 2000, 56.) 

Siivousaineita valittaessa keskeisiä tekijöitä ovat esimerkiksi (Lausjärvi & Valtiala 2000, 

56.): 
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 Soveltuvuus valittuihin menetelmiin (käsityö, konetyö) 

 Soveltuvuus pintamateriaaleille 

 Monikäyttöisyys 

 Lianirroituskyky; vaikutusnopeus 

 Käyttöturvallisuus 

 Ympäristövaikutukset 

 Vahojen kulutuskestävyys 

 Lattianhoitoaineiden soveltuvuus käytettyihin menetelmiin 

 Säilyvyys 

 Selkeät annostus- ja käyttöohjeet 

 Käytössä kätevät pakkaukset  

Joidenkin siivousaineiden käytöstä voi kuitenkin aiheutua haittoja sekä ihmisille että 

luonnolle. Siivousaineiden sisältämistä kemiallisista aineista tensidit ovat mahdollisia, 

joskin harvinaisia allergian aiheuttajia, mutta ne voivat ärsyttää herkkää ihoa. Erityyppisten 

tensidien biohajoavuuksissa on eroja. Suomessa pesu- ja puhdistusaineiden tensideille on 

asetettu EU-normien mukaiset hajoamisvaatimukset. Emäkset puolestaan reagoivat 

herkästi rasvojen ja proteiinien kanssa, minkä vuoksi vahvat emäkset syövyttävät ihoa ja 

limakalvoja. Emästen huuhtoutumisessa ja haihtuvuudessa on eroja, jotka vaikuttavat myös 

niiden terveysriskeihin. Esimerkiksi helposti haihtuva ammoniakki ärsyttää silmiä. 

Emäksiset aineet neutraloituvat jätevesissä ja hajoavat ympäristössä nopeasti. EDTA 

(etyleenidiamiini tetra-asetaatti) ja NTA (nitrilotriasetaatti) ovat hitaasti hajoavia ja voivat 

vapauttaa raskasmetalleja. Fosfaatit taas rehevöittävät vesistöjä ja typpipitoiset emäkset 

lisäävät vesistöjen typpikuormaa. (Suontamo 2002, 13–16.) 

Happojen pesuliuokseen tuoma oksoniumioni reagoi muun muassa ihorasvassa olevien 

estereiden kanssa, minkä vuoksi vahvat hapot syövyttävät ja heikot hapot ärsyttävät ihoa. 

Lisäksi haihtuvat hapot, kuten etikkahappo ja suolahappo, ärsyttävät hengityselimiä. Vesis-

töissä hapot neutraloituvat ja hajoavat hyvin ympäristössä. Veden ollessa yleisin liuotin, 

tarkoitetaan liuottimista puhuttaessa yleensä kuitenkin orgaanisia hiilivetyjä. Liuottimet 

ovat ominaisuuksiltaan ja haitoiltaan hyvin erilaisia. Siivousaineissa käytetyt liuottimet 

ovat yleensä helposti haihtuvia, minkä vuoksi niille voi altistua hengitysteiden kautta. Liu-

otinhöyryt kulkeutuvat keuhkorakkuloiden kautta verenkiertoon ja vaikuttavat muun muas-

sa keskushermostoon aiheuttaen päänsärkyä, uneliaisuutta ja huimausta. Lisäksi liuottimet 

irrottavat iholta rasvoja kuivattaen ja ärsyttäen ihoa. (Suontamo 2002, 18–19.) 
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Kouluissa tällä hetkellä käytettävistä siivousaineista muutama harvemmin käytettävä tuote 

sisältää käyttöturvallisuustiedotteen mukaan isotiatsolonien ryhmään kuuluvia 

säilöntäaineita. Euroopan unionin biosididirektiivin mukaan ne ovat vielä sallittuja aineita, 

mutta tutkimusten mukaan samat isotiatsolonit maaleissa ovat aiheuttaneet ihmisille 

esimerkiksi iho-oireita (Nagorka et al. 2014, 1). Siivousaineissa käytettävien isotiat-

solonien terveysvaikutuksista ei kuitenkaan ole tieteellistä tutkimusta. Siivousaineissa 

olevat isotiatsolonit voivat vaikuttaa ihmisiin jopa maaleja enemmän, koska ne pääsevät 

siirtymään hengitysteihin helpommin, ja niitä levitetään pinnoille useammin. 

Desinfiointiaineissa käytettävät biosidit ovat myös ihmiselle vaarallisia, koska kaikkia 

mikrobeja ei pystytä tappamaan. Desinfiointiaineita käytettäessä vain vaihdetaan 

mikrobipopulaatio toiseksi, ja yleensä tilalle tulevat mikrobit ovat toksiineja tuottavia. 

(Salkinoja-Salonen 2014.) 

4.7 Siivouksen lisätyöt 

Siivouksen lisätöitä ovat esimerkiksi ylläpito- tai perussiivoukseen kuulumattomat siivous-

kohteet, kuten nosturia vaativat ikkunan pesut, pölyjen pyyhintä vaikeasti tavoitettavista 

kohteista, viherkasvien hoito, opettajien mattojen imurointi sekä verhojen pesu. Osa näistä 

töistä ei kuulu nykyisin voimassa oleviin palvelusopimuksiin, joten niiden tekeminen on 

käytännössä opettajien vastuulla. 

Erikoistyöt eivät liity suoranaisesti siivoukseen tai sisäilman laatuun, koska ne ovat tavalli-

sesti kertaluontoisia palveluita, joiden ostaminen tulee ajankohtaiseksi harvoin ja usein 

yllättäen. Jos varsinainen korjaustoiminta jätetään pois, pelkästään siivoukseen ja kiinteis-

tönhoitoon liittyvät erikoispalvelut voidaan jakaa karkeasti säännöllisesti toistuviin ja sa-

tunnaisiin palveluihin. Toistuvia erikoispalveluja ovat esimerkiksi (Lausjärvi & Valtiala 

2000, 43.): 

 Ikkunoiden pesu 

 Lattioiden pesu ja vahaus 

 Ilmastointilaitteiden puhdistus 

 Julkisivupesu 

 Jätevesikaivojen puhdistus 

 Istutusten kunnostus tai uusiminen 
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 Pihan päällystystyöt tai kunnostus  

Satunnaisia tapauksia, jotka aiheuttavat erikoispalveluiden tarvetta, voivat olla esimerkiksi 

(Lausjärvi & Valtiala 2000, 43.): 

 Vesivahinko 

 Tulipalo 

 Kuolemantapaus 

 Remontin jäljet 

 Tuholaistorjunta 

 Istutusten vaurioituminen 

 Töherrykset 

 Muu ilkivalta  

4.8 Siivoustyön mitoitus 

Ennen työmenetelmäkohtaista standardiaikajärjestelmää siivoustyö mitoitettiin pinta-alan 

perusteella ja arvioimalla. Siksi siivoustyön standardoinnilla ja mitoituksella on ollut huo-

mattava merkitys kiinteistöjen siivouksen kehittymisessä. Mitoituksen pohjana käytetään 

valtiovarainministeriön vuonna 1972 julkaisemaa Siivouksen suunnittelun opasta ja Sii-

voustyön menetelmä- ja aikastandardit -kirjaa. Rakennushallitus julkaisi vuonna 1991 Sii-

voustyön menetelmä- ja aikastandardien uudistetun painoksen, johon oli lisätty 1970-luvun 

jälkeen laaditut standardit. Vuonna 1994 standardien julkaisuoikeudet siirtyivät Suomen 

Siivoustekniselle liitolle. (Heikkilä et al. 2009, 231.) 

Standardit koostuvat menetelmäkuvauksista ja näiden kuvauksen mukaisen työsuorituksen 

avulla saadusta aikastandardista. Aikastandardit ilmoittavat työn suorittamiseen kuluvan 

ajan neliötä, kappaletta tai juoksumetriä kohti. Standardien avulla saadaan laskettua kulle-

kin tilatyypille ja tavoitellulle puhtaustasolle ominainen siivousaika, jolla vältetään yli- ja 

alisiivousta. (Heikkilä et al. 2009, 232.) 

4.9 Sisäilmaan ja siivoukseen liittyvät tutkimukset 

Siivous on ympäri maailmaa kotona, kouluissa ja toimistoissa hyvin arkipäiväinen 

toimenpide, mutta varsinaisia tutkimuksia siivouksesta ja sen vaikutuksesta sisäilmaan ei 

ole juurikaan tehty. Suomessa on vasta lähiaikoina herätty tutkimaan siivouksen vaikutusta 
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sisäilmaan. Alla on esitelty muutamia tutkimuksia, joissa on tutkittu koulujen ja 

toimistojen sisäilmaan vaikuttavia tekijöitä. Tutkimukset on tehty pääosin Suomessa tai 

muissa Pohjoismaissa. 

Luokkahuoneen sisustuksista ja tekstiileistä voi irrota hyvinkin paljon pölyä, mikä vaikut-

taa koulun sisäilmaan. Tutkimuksen mukaan luokkahuoneissa, joissa oli enemmän kankai-

ta ja avonaisia hyllyjä, myös laskeutuneen pölyn, formaldehydin ja eläinallergeenien mää-

rät olivat korkeampia. Lisäksi tutkimuksessa selvisi, että liitutaululla varustetuissa luokissa 

oli enemmän hengitettävää ja laskeutunutta pölyä kuin tussitauluilla varustetuissa luokissa. 

Matot, verhot, avonaiset hyllyt, kangaspäällysteiset tuolit ja muut tekstiilit voivat olla sekä 

suoria että epäsuoria hiukkaslähteitä. Verhojen pesu vähintään kerran vuodessa vähensi 

myös merkittävästi eläinallergeenien määrää laskeutuneessa pölyssä. (Smedje & Norbäck 

2001, 132.) 

Norjassa on selvitetty siivouksen vaikutusta pölyn määrään ja toimistotyöntekijöiden ter-

veyteen. Tutkimukseen osallistui 114 tupakoimatonta toimistotyöntekijää, jotka olivat il-

moittaneet kärsivänsä limakalvojen ärsytyksestä. Osallistujat oli jaettu kahteen ryhmään, 

joista koeryhmän tiloihin tehtiin perusteellinen siivous, kun taas vertailuryhmän tiloja sii-

vottiin vain pintapuolisesti. Tutkimuksen mukaan toimistojen perusteellinen siivous vähen-

si ilmassa leijuvan pölyn määrää tavalliseen siivoukseen verrattuna sekä vähensi työnteki-

jöiden hengitysteiden limakalvo-oireiden määrää. Ennen perusteellista siivousta ilman ko-

konaishiukkasmäärä oli 67 µg/m3 ja sen jälkeen 50 µg/m3. Tutkimuksessa ei oteta kantaa 

siihen, aiheuttiko pölyn määrän väheneminen, sen koostumuksen muuttuminen vai jokin 

muu tekijä limakalvojen ärsytysoireiden vähenemisen. (Skulberg et al. 2004, 71 & 78.) 

Barnesin tekemässä tutkimuksessa selvitettiin siivouksen vaikutusta kotien allergeenien 

määrään ja elämänlaatuun. Kahdeksan viikon aikana suoritettu tutkimus osoitti bakteerien, 

sienien ja allergiaa aiheuttavien ainesten vähenevän hypokloriittipohjaista siivousainetta 

käytettäessä. Suurimmassa osassa tapauksia väheneminen oli tilastollisestikin merkittävä. 

Tutkimuksessa tultiin siihen lopputulokseen, että asianmukainen siivous ja tehokkaiden 

siivousaineiden käyttö voi parantaa elämänlaatua etenkin astmaa sairastavien lasten per-

heissä. (Barnes et al. 2008, 204.) 
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Norjassa on tutkittu toimistohuoneiden tehostetun siivouksen vaikutusta poissaoloihin. 

Kaikkien huonepintojen, huonekalujen ja laitteiden tehostettu siivous kaksi kertaa viikossa 

vähensi rakennuksessa työskentelevien oireita. Tämän seurauksena oli noin 1,6 % lasku 

lyhytaikaisissa poissaoloissa. (Kakko & Aulanko 2003, 6.) 

Tutkimusten mukaan ilmanlaatu ja lämpöolot ovat ympäri maailmaa luokkahuoneissa huo-

nompia kuin standardit ja ohjeet suosittelevat. Haitallisimmat epäpuhtauslähteet kouluissa 

ovat hiilidioksidi, rakennusmateriaalien päästöt, huonekalujen materiaalit ja opetusmateri-

aalit. Heikentynyt sisäilman laatu ja etenkin energiansäästötoimenpiteistä johtuva hiilidi-

oksidipitoisuuden kasvu, vaikuttaa oppimisprosessiin ja lapsien keskittymiskykyyn opetus-

tilanteissa. Tutkimuksessa tultiin siihen lopputulokseen, että ensisijaisesti tulisi välttää sel-

laisten olosuhteiden synty, jotka hankaloittavat oppimista ja vasta sitten miettiä energian-

säästötoimenpiteitä. (Wargocki & Wyon 2013, 581 & 588)  

Kuopion yliopiston Neulamäen koetaloissa tutkittiin siivouksen vaikutusta huonepölypitoi-

suuksiin. Tutkimuksessa huomattiin, että mitä useammin huoneistoa siivottiin, sitä pie-

nempi oli hienopölyn pitoisuus. Karkeapölyn pitoisuuteen siivouskerroilla ei kuitenkaan 

ollut vaikutusta. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että käytetty siivousmenetelmä vaikut-

taa karkeapölyyn enemmän kuin siivouskertojen määrä. (Puhakka et al. 1996, 57.) 

Tanskalais-norjalaisessa tutkimuksessa on todettu, että tietyt nihkeät menetelmät, kuten 

öljypohjaiset pölynsidonta-aineella käsitellyt mopit, puhdistivat huonekalu- ja lattiapinnat 

tehokkaammin kuin märkämenetelmät. Nihkeän menetelmän etuna on lisäksi se, ettei pin-

noille jää pesuainejäämiä, jotka voisivat nousta ilmaan pinnoilla laskeutuvan pölyn muka-

na. (Puhakka et al. 1996, 58.) 

Enberg ja Kurnitski selvittivät pölypitoisuuksia suomalaisissa peruskouluissa talvella ja 

syksyllä 1996. Talvella mittaukset suoritettiin hiukkaslaskurilla ja syksyllä suodatinmene-

telmällä ja hiukkaslaskurilla. Molemmissa mittauksissa koulujen pölypitoisuudet ylittivät 

Sisäilmayhdistyksen silloisen suosituksen 0,060 mg/m3. Talven mittauksissa keskimääräi-

nen kokonaispölyisyys huoneilmassa oli 0,144 mg/m3 ja syksyllä 0,070 mg/m3. Hengitettä-

vän pölyn (<10 µm) pitoisuus oli kuitenkin korkeampi syksyllä kuin talvella. (Enberg & 

Kurnitski 1997, 67.) 
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Esko Korhonen tutki väitöskirjassaan eri menetelmien soveltuvuutta siivouksen laadun 

määrittämiseen toimistoympäristössä, siivouksen laatuun vaikuttavia tekijöitä sekä mah-

dollisia laatueroja tutkimusrakennusten siivouspalveluiden laadussa ja käytössä olevissa 

siivousmalleissa. Korhonen käytti tutkimusmenetelminä visuaalista arviointia, pintapöly-

mittausta, ATP-mittausta, Hygicult-testiä ja kyselytutkimusta. Yhteenvetona voidaan tode-

ta, että kyseisten tutkimusmenetelmien tulokset antoivat yhdessä käytettyinä hyvän koko-

naiskuvan tutkittavasta kohteesta. Eri siivousmallien väliset erot eivät kuitenkaan tutki-

muksen mukaan olleet merkittäviä. Tutkimusta tehdessä kävi myös ilmi, että siivouksen 

laadussa tapahtui viikossa keskimäärin yhden laatutason suuruinen aleneminen. Tämä ker-

too siitä, että kerran viikossa tehtävä siivous ei ole riittävä tai siivouksella ei saada riittävän 

hyvää puhtautta toimistoympäristössä. (Korhonen 2011, 172–175.) 

Korhosen väitöskirjassa tutkittiin lisäksi siivouksen vaikutusta sisäilman laatuun ja 

työntekijöiden terveyteen sekä työtehokkuuteen. Näiden primääritutkimuksina käytettiin 

hiukkasmittauksia ja kyselytutkimuksia sekä sekundääritutkimuksina kaasumaisten 

yhdisteiden ja fysikaalisten olosuhteiden tutkimuksia, pölynkoostumustutkimuksia ja 

terveysvaikutusselvityksiä. Hiukkasmittauksien mukaan huoneen käyttö vaikutti erityisesti 

yli 5,0 µm hiukkasten pitoisuuteen ja käyttäytymiseen. Tämän kokoluokan hiukkas-

pitoisuuksiin ilmassa pystyttiin selkeästi vaikuttamaan siivouksella. Myös 1,0–5,0 µm 

kokoluokan hiukkasiin vaikutti huoneessa oleskelu voimakkaasti nostaen niiden 

pitoisuuksia. Siivouksella pystytään vaikuttamaan myös tämän kokoluokan hiukkasten 

pitoisuuksiin. Alle 1,0 µm hiukkasten pitoisuuksiin ulkoilman hiukkaspitoisuuksilla oli 

huomattava vaikutus. (Korhonen 2011, 172–183.) 

Korhosen tutkimuksessa suoritettiin kahdessa huoneessa myös siivoussaneeraus eli kalus-

teiden vaihtaminen helpommin siivottaviin, jonka lisäksi yhdessä huoneessa tehtiin perus-

teellinen siivous. Tutkimus antoi viitteitä siivottavuuden parantamisen ja perusteellisen 

siivouksen positiivisista vaikutuksista sekä pintojen että ilman hiukkaspitoisuuksiin. Huo-

neen pintojen ja tavaroiden perusteellinen siivous pienensi ainakin lyhytaikaisesti enem-

män hiukkaspitoisuuksia kuin kalusteiden vaihto helpommin siivottaviin. Siivouksen mer-

kitystä ihmisten terveyteen ja työn tehokkuuteen selvitettiin työterveystilastoilla ja kysely-

tutkimuksilla. Tutkimus osoittaa, että siivouksen ja sisäilman laadun väliset yhteydet ovat 
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olemassa, ja tätä kautta yhteyksiä on olemassa myös työntekijöiden terveyteen ja työn te-

hokkuuteen. (Korhonen 2011, 183–185.) 

Väitöskirjassa Korhonen myös määritti mittaustulostensa pohjalta pölyyntymisnopeuden 

funktioita eri tasopinnoille. Ylläpitosiivoukseen kuulumattomien yläpölyjen pölymäärän 

kertymisnopeudeksi muodostui noin 0,13 prosenttiyksikköä viikossa. Ylläpitosiivoukseen 

kuuluvien vapaiden lattiapintojen pölymäärät kasvoivat tutkimuksen mukaan noin 0,19 

prosenttiyksikköä viikossa. Näiden arvojen perusteella voidaan sanoa, että siivouksesta 

huolimatta lattiatasojen pölymäärät kasvavat nopeammin kuin ylempänä sijaitsevien pinto-

jen. Tämän vuoksi lattioiden siivouksella on merkittävä asema tilojen kokonaispölymää-

rien hallinnassa. (Korhonen 2011, 101.) 

Katja Piiparinen tutki opinnäytetyössään, mitä tietoa saadaan eri kouluasteiden luokkatilo-

jen siivouksesta, kun lisätään pintapölyisyyden mittaukseen mittaus ennen siivousta. Piipa-

rinen suoritti mittaukset esikoulu-, alakoulu-, yläkoulu- ja lukioluokassa sekä ammatillisen 

koulutuksen luokkatilassa yhden lukukauden aikana. Mittaukset tehtiin kerran kuukaudessa 

sekä ennen siivousta että sen jälkeen. Yläpölyjen osalta tultiin johtopäätökseen, että jos 

tavoitelluksi laatutasoksi asetetaan 3, riittää yläpölyjen siivous kaksi kertaa vuodessa. Kah-

dessa tutkimuskohteessa oli ennen tutkimusta tehty yläpölyjen poisto kaksivaiheisesti, en-

sin irtopölyn pyyhintä mikrokuidulla ja sitten nihkeäpyyhintä mikrokuidulla. Näissä koh-

teissa saavutettiin kyseisellä menetelmällä pidempiaikainen hyvä kokonaistulos yläpölyjen 

osalta. (Piiparinen 2013.) 

Kun halutaan varmistaa hyvä sisäilma pölyn osalta, suosittelee INSTA 800 -standardi valit-

tavaksi laatutason 4. Piiparisen mittauksien osoittavat, että jo kolmen kuukauden jälkeen 

kaikissa tarkasteltavissa tiloissa yläpölyjen pölyisyysprosentit alittivat laatutason 4 raja-

arvot. Tämän perusteella yläpölyt tulisi puhdistaa luokkatiloista neljä kertaa vuodessa. 

(Piiparinen 2013, 46.) 

Piiparisen ja Korhosen tutkimustuloksista käy myös ilmi erikoinen ilmiö, jonka mukaan 

puhtaustaso laski joissain tutkittavissa kohteissa siivouksen jälkeen. Todennäköisesti tämä 

johtuu mittauksissa käytetystä geeliteippimenetelmästä, joka ei pysty erottelemaan tarttu-

vaa pölyä ja esimerkiksi pyyhintäjälkien sisältämää puhdistusaineseosta. Myös mittauskoh-
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tien ja sitä kautta pintamateriaalien vaihtuminen ja kunto saattavat vaikuttaa mittaustulok-

siin kyseisellä tavalla. 

Sisäilmaongelmien ja pölyisyyden välistä yhteyttä selvittävässä tutkimuksessa mitattiin 

kalustepintojen ja lattioiden pölyn määrää sekä tarkasteltiin sitä kautta siivouksen toimi-

vuutta ja riittävyyttä julkisissa sisäympäristöongelmaisissa rakennuksissa. Tutkimuksessa 

geeliteippinäytteitä otettiin kehoa lähellä olevilta, helposti ja vaikeasti tavoitettavilta kalus-

tepinnoilta ja lattioilta INSTA 800 -standardin mukaan. Kalustepinnoille pölyä pääsi ker-

tymään selvästi eniten, jolloin vain 38 % mittaustuloksista ylitti INSTA tason 4. Lattiapin-

tojen mittaustuloksista 67 % ylsi tasoon 4, kun kaikista mittauksista hieman alle puolet 

saavutti kyseisen tason. (Markkanen et al. 2014, 75–78.) 

Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi tehostetun siivouksen vaikutusta pölyn määrään. Tällöin 

pintapölymittauksia tehtiin tehosiivotuissa luokkatiloissa sekä kolmessa muussa tilassa, 

joissa ei vastaavaa siivousta toteutettu. Tulosten mukaan siivous poisti pölyn tehokkaasti 

etenkin vaikeasti tavoitettavilta kalustepinnoilta. Keskimääräinen pintapölyisyys vaikeasti 

tavoitettavilta pinnoilta oli tehostetusti siivotuissa tiloissa 1,6 %, kun se viereisissä tiloissa 

oli 25,2 %. (Markkanen et al. 2014, 78.)  
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5 SIIVOUSPILOTTI-PROJEKTI 

5.1 Projektin toteuttaminen 

Projektissa mukana olevat koulut on valittu yhteistyössä Tilakeskuksen, opetusviraston ja 

Palmian kanssa. Koulut sijaitsevat kahden Palmian palvelupäällikön alueella, jolloin pro-

jektiin liittyvät käytännönjärjestelyt ovat helpompia toteuttaa. Aiemmin tehdyn tutkimuk-

sen mukaan Helsingin kouluissa ylläpitosiivous on riittävällä tasolla (Heikkilä 2013, 24). 

Tämän perusteella siivouksen ja siivottavuuden vaikutusta sisäilmaan lähestytään tässä 

projektissa poistamalla pilottikouluista huonosti hoidetut ja pölyä keräävät kasvit, palvelu-

sopimukseen kuulumattomat matot sekä likaiset, pölyä keräävät verhot. Siivouksen vaiku-

tusta pintapölymääriin mitataan projektin aikana ensisijaisesti INSTA 800 -standardia mu-

kaillen. 

Nykyisen palvelusopimuksen mukaan opetustiloissa pulpettien päälliset ja muut vapaat 

työtasot tarkistuspyyhitään kolme kertaa viikossa. Kerran viikossa suoritetaan 

ikkunalautojen, istuimien ja ulottuvuuskorkeudella olevien vapaiden tasopintojen pyyhintä. 

Lisäksi vapaat ylätasot pyyhitään kerran kuukaudessa. Projektin kannalta oleellisia, kerran 

vuodessa tehtävään perussiivoukseen kuuluvia toimenpiteitä ovat valaisimien ja venttiilien 

puhdistus korkeudelta, joka ei edellytä nosturia, sekä vapaiden ulottuvuuskorkeudella 

olevien pintojen puhdistus. (Pere 2014.) 

Pilottikouluissa suoritetaan kesällä normaalin perussiivouksen lisäksi verhojen pesetys, 

kaapelikourujen, kattojen akustointilevyjen, kangaspintaisten ilmoitustaulujen, tekstiilika-

lusteiden ja rauhoitussermien imurointi sekä ilmastointikanavien päällisten, käytävien sei-

nissä olevien ulokkeiden ja kattojen pyyhintä. Kaapelikourut, tekstiilikalusteet ja rauhoi-

tussermit imuroidaan ja ilmastointikanavien päälliset ja käytävien ulokkeet pyyhitään myös 

joululoman aikana. Verrokkikouluissa perussiivous suoritetaan voimassa olevan palvelu-

sopimuksen mukaan. Ylläpitosiivouksen onnistumisen edistämiseksi pilottikoulujen ja te-

hostetun verrokkikouluryhmän henkilökuntaa pyydetään pitämään tavarat järjestyksessä ja 

kaapin päälliset tyhjinä ainakin kuukausittain tehtävien yläpölyjen pyyhinnän aikana. 
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Vaakatasossa olevien pintojen tulee olla vapaita tavaroista siivouksen mahdollistamiseksi. 

Tämä on ensiarvoisen tärkeää etenkin kuukausittain tehtävien yläpölyjen siivouksen 

aikana, jolloin myös kaapin päälliset puhdistetaan. Tasojen tyhjentämiseksi opettajien tulee 

tietää etukäteen näiden siivousten ajankohdat. Tämän vuoksi siivouksesta vastaava 

palveluntarjoaja tekee pilottikouluihin seurantakortteja, joihin on merkitty milloin missäkin 

luokassa harvemmin tehtävä pölyjen pyyhintä tapahtuu. Lisäksi toimitilahuoltaja kirjaa 

korttiin siivouksen valmistumisen ajankohdan. 

Näiden toimenpiteiden vaikutuksia pölymääriin ja pölynlaatuun seurataan vuoden aikana 

tehtävillä mittauksilla. Mittaukset suoritetaan jokaisessa projektikoulussa kahdeksassa ope-

tustilassa, lukuun ottamatta yhtä verrokkikoulua, jossa mitattavia opetustiloja on vain viisi. 

Kustakin tilasta otetaan kolme yläpölynäytettä. Mittauksiin valitut opetustilat eivät ole sii-

vouksesta vastaavan palveluntarjoajan tiedossa. Näytteet pyritään ottamaan ympäri opetus-

tilaa erilaisten pintojen päältä. Ensimmäisen mittauskierroksen aikana huomattiin, että luo-

tettavien tulosten saamiseksi tulisi jokaisesta pinnasta ottaa 2 tai 3 geeliteippinäytettä ja 

laskea niistä keskiarvo kyseiselle pinnalle. Lähtötasomittauksia voidaan kuitenkin pitää 

tässä tapauksessa riittävän luotettavina, koska mittauksien aikana pinnat olivat silmämää-

räisesti tarkasteltuna hyvin pölyisiä ja saadut tulokset sen mukaisia. Nollatasomittauksissa 

otetaan jokaiselta pinnalta kaksi näytettä. Jos kahden ensimmäisen mittaustuloksen välinen 

ero on yli kolme prosenttiyksikköä, otetaan kolmas näyte. Tuloksia arvioitaessa tulee kiin-

nittää huomiota myös tiloissa olevaan ilmanvaihtotapaan ja käyntiaikaan. 

Mitattavia pintoja ovat esimerkiksi valaisimet, kaappien ja hyllyjen päälliset sekä 

ilmastointikanavat. Rakennuksesta riippuen pintojen valinnassa joudutaan käyttämään 

harkintaa, koska osassa valaisimet on asennettu suoraan kattoon, ilmanvaihtoputket on 

koteloitu tai kaappien päällys on täynnä tavaraa. Esimerkkejä pölynmittauksien 

toteuttamisesta ja mitattavista pinnoista on esitetty liitteessä 5.  

Projektin aikana suoritettavissa mittauksissa voidaan käyttää ensimmäisten mittausten jäl-

keen kehitettyä versiota INSTA 800 -standardin mukaisesta pintapölymittausten kirjauslo-

makkeesta, joka löytyy liitteestä 3. Liitteessä 4 on INSTA 800 -standardin mukainen pinta-

pölymittausten kirjauslomake, joka soveltuu paremmin mittaustulosten kirjaamiseen tilois-

sa, joissa mitattavia pintaluokkia on useita.  
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Jokaisesta koulusta otetaan pintapölymittauksien ohella yläpölyistä pyyhintänäyte, josta 

analysoidaan pölyn koostumus Työterveyslaitoksella. Näytteistä tutkitaan tavanomaisen 

huonepölyn lisäksi karkea ulkoilmapöly, teolliset mineraalikuidut, rakennusmateriaalipöly, 

puupöly, metallipöly ja homeitiöt. Tavanomainen huonepöly koostuu lähinnä tekstiili- ja 

paperikuiduista sekä hilsehiukkasista. Normaalisti pyyhintänäytteitä otetaan kohteista, jois-

sa ihmisten oireilu antaa aihetta epäillä sisäilman puhtautta. Tällöin näyte tulisi ottaa sään-

nöllisen siivouksen piiriin kuuluvalta pinnalta, jota ei ole siivottu noin kahteen viikkoon. 

Näytettä ei siis tulisi ottaa yläpölyistä, jotka saattavat olla siivoamatta vuosia. (TTL 

2014b.) Tästä syystä yläpölynäytteiden tuloksia ei voida suoraan käyttää sisäilman laadun 

arviointiin. Pyyhintänäytteillä saadaan tietoa yläpölyjen koostumuksesta ja sen vaihtelusta 

projektin aikana.  

5.2 Projektissa mukana olevat koulut 

Projektissa mukana olevat koulut edustavat ikärakenteeltaan, ilmanvaihdoltaan ja arkkiteh-

tuuriltaan eri aikakausia. Pilottikoulujen ryhmässä on neljä erityyppistä rakennusta, joista 

mitataan aiemmin esitetyllä tavalla pintapölymäärät ja pölyn koostumus. Tutkimukseen 

osallistuu myös kuusi verrokkikoulua, joista mitataan vastaavat pölymäärät ja pölyn koos-

tumus. Verrokkikoulut on jaettu vielä kahteen ryhmään, joista tehostetun verrokkiryhmän 

koulujen opettajia pyydetään pitämään esimerkiksi kaapin päälliset tyhjinä yläpölyjen sii-

vouksen mahdollistamiseksi. 

Normaalissa verrokkikouluryhmässä toiminnan annetaan jatkua tilojen käytön osalta kuten 

tähänkin asti. Kummassakaan ryhmässä varsinaiseen siivoukseen ei puututa sen enempää 

eli siivousta ei lisätä ja siivous tapahtuu voimassa olevan palvelusopimuksen mukaan. Ver-

rokkiryhmän jakamisella pyritään saamaan tutkimukseen lisää syvyyttä ja tietoa siitä, pääs-

täänkö jo nykyisen palvelusopimuksen mukaisella siivouksella puhtaampaan sisäilmaan, 

jos se suoritetaan oikein. Kaikissa kouluissa mittaukset suoritettiin kahdeksassa eri opetus-

tilassa, lukuun ottamatta yhtä verrokkiryhmään kuuluvaa koulua (Verrokki 3), jossa mitat-

tavia opetustiloja oli vain viisi. 



68 

 

5.2.1 Lähtötaso- ja nollatasomittaukset 

Lähtötasomittaus suoritetaan kaikissa projektiin osallistuvissa kouluissa ennen minkäänlai-

sia normaalista poikkeavia siivoustoimenpiteitä. Käytännössä kouluissa on tehty normaa-

liin tapaan ylläpitosiivous, ja kuukausittain tehtävät siivoukset on toteutettu mahdollisuuk-

sien mukaan voimassa olevan palvelusopimuksen mukaan. Mittauksissa keskitytään yli 

180 cm:n korkeudessa olevien, vaikeasti tavoitettavien pintojen pölyisyyteen. Mittaukset 

keskittyvät luokkatiloihin, koska siellä oppilaat viettävät suurimman osan ajastaan eli altis-

tuvat helpoiten heikolle sisäilmalle. 

Nollatason pintapölymittaukset suoritetaan kaikissa projektiin osallistuvissa kouluissa pe-

russiivouksen valmistuttua ennen lukukauden alkua. Mittaukset suoritetaan samoista luok-

katiloista kuin lähtötason pölymittaukset, mutta jokaisesta mitattavasta pinnasta otetaan 

kaksi tai kolme näytettä ja niistä lasketaan pinnalle keskiarvo. Jos kahden ensimmäisen 

mittaustuloksen välinen ero on yli kolme prosenttiyksikköä, otetaan kolmas näyte. Näin 

saadaan luotettavampi tulos jokaiselle pinnalle ja siivouksen onnistumista on helpompi 

arvioida. 

5.2.2 Työn tulokset 

Taulukkoon 19 on kerätty työn aikana kouluissa suoritettujen pintapölymittausten 

koulukohtaiset keskiarvot ja mediaanit. Tuloksista huomataan, että kouluissa suoritetut 

perussiivoukset ovat pääsääntöisesti onnistuneet ja yläpölyjen määrä on vähentynyt 

vähintään puolella. Ainoastaan verrokkikoulu 2:ssa perussiivouksella ei saavutettu 

vastaavaa tulosta. Jokaisen koulun vaikeasti tavoitettavien kalustepintojen pölyisyyksien 

keskiarvot ylittivät selvästi lähtötasomittauksissa pintapölyisyyden laatutason 2 raja-arvon 

15 %. Muutamissa yksittäisissä opetustiloissa saavutettiin vaikeasti tavoitettavien kaluste-

pintojen osalta laatutasoa 2 parempi tulos. Nollatasomittauksien tulosten perusteella yli 

puolessa kouluista päästiin keskiarvon perusteella laatutasoon 3 tai parempaan.  
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Taulukko 19. Lähtötaso- ja nollatasopintapölymittauksien tulosten keskiarvot ja mediaanit 

kouluittain. 

Koulu 

Lähtötason 

keskiarvo 

[%] 

Lähtötason 

mediaani 

[%] 

Nollatason 

keskiarvo 

[%] 

Nollatason 

mediaani 

[%] 

Keskiarvojen 

muutos- 

prosentti [%] 

Pilotti 1 19,3 21,5 7,8 4,0 -59,7 

Pilotti 2 19,0 20,5 11,7 7,4 -38,4 

Pilotti 3 21,4 22,1 4,0 3,8 -81,1 

Pilotti 4 18,3 15,3 8,1 4,9 -55,9 

Tehostettu 1 17,4 16,7 10,0 6,9 -42,5 

Tehostettu 2 22,3 24,8 8,2 5,0 -63,5 

Tehostettu 3 23,0 22,4 11,4 8,0 -50,4 

Verrokki 1 19,4 19,3 9,7 7,2 -50,1 

Verrokki 2 22,6 20,2 26,4 24,6 16,6 

Verrokki 3 20,7 18,7 3,0 2,2 -85,8 

Valaisimien pyyhintä kuuluu perussiivouksessa suoritettavaksi toimenpiteeksi silloin, kun 

siihen ei tarvita nosturia. Verrokkikoulua 2 lukuun ottamatta pölyjä on selvästi pyyhitty 

valaisimien päältä, mutta laadussa on huomattavaa vaihtelua koulujen välillä. Osaltaan 

tämä voi johtua valaisimien erilaisesta rakenteesta ja niiden materiaaleista. Verrokkikoulun 

2 tuloksissa tapahtuva pölyisyyden keskiarvon kasvu johtuu jälkimmäisissä mittauksissa 

käytetyistä tikkaista, joiden avulla päästiin huomattavasti paremmin mittaamaan 

valaisimien päällä ollutta pölyä. Tämän koulun keskiarvo ilman valaisimien päältä 

mitattuja pölypitoisuuksia oli 14,3 % eli joukon korkein. Kyseisen koulun perussiivousta ei 

voi pitää kovinkaan onnistuneena.  

Kuten aiemmin mainittiin, tutkimuksen mukaan ylätasopinnoille kertyy viikon aikana pö-

lyä keskimäärin noin 0,13 % (Korhonen 2011, 101). Projektiin osallistuvien koulujen läh-

tötasomittauksen suurin keskimääräinen pintapölyisyysprosentti mitattiin tehostettuun sii-

vousryhmään kuuluvasta verrokkikoulu 3:sta. Verrokkikoulun keskimääräiseksi pintapö-

lyisyydeksi saatiin 23 %, jolloin pölyn laskennalliseksi iäksi pölykertymäfunktiolla saa-

daan noin 3,4 vuotta. Vastaavasti alhaisin lähtötasomittauksien keskimääräinen pintapölyi-

syys mitattiin tehostettuun verrokkiryhmään kuuluvasta verrokkikoulu 1:stä. Pintapölyi-

syydeksi saatiin 17,3 %, jonka laskennallinen ikä on noin 2,6 vuotta. On huomattava, että 



70 

 

laskennallinen pölyn ikä on vain suuntaa antava. Tulosten perusteella voidaan kuitenkin 

sanoa, että yläpölyjä ei ole pyyhitty läheskään riittävän usein. 

Taulukossa 20 on esitetty lähtötasomittauksen yläpölyjen keskiarvot ja mediaanit kouluit-

tain, kun niistä on poistettu kerran kuussa suoritettavan ylläpitosiivouksen piiriin kuuluvien 

kaappien päällisten pölypitoisuudet. Tuloksista huomataan, että lähes poikkeuksetta koulu-

jen keskiarvot ja mediaanit ovat huomattavasti korkeampia kuin aiemmin taulukossa 19 

esitetyt lähtötasomittausten yläpölyjen keskimääräiset pitoisuudet. Tämä on loogista, koska 

ilmastointikanavia ja kaapelikouruja ei ole systemaattisesti puhdistettu koskaan ja valaisi-

met viimeksi vuosi ennen tätä mittausta. Ylläpitosiivouksen piiriin kuuluvien tulosten pois-

to muuttaa koulujen keskinäisiä suhteita jonkin verran ja erot niiden välillä kasvavat. 

Taulukko 20. Lähtötasomittauksen tulosten keskiarvot ja mediaanit kouluittain niiltä pinnoilta, 

joiden siivoaminen ei kuulu palvelusopimukseen sekä mitattujen pintojen lukumäärä. 

Koulu 
Lähtötason 

keskiarvo [%] 

Lähtötason 

mediaani [%] 

Mitattuja 

pintoja 

Pilotti 1 19,0 22,8 18 

Pilotti 2 25,3 24,9 10 

Pilotti 3 25,6 25,2 16 

Pilotti 4 21,9 19,4 14 

Tehostettu 1 20,6 19,9 14 

Tehostettu 2 27,5 27,8 15 

Tehostettu 3 26,5 26,1 9 

Verrokki 1 20,7 21,5 20 

Verrokki 2 29,0 32,1 12 

Verrokki 3 25,2 23,3 5 

Koulujen väliset tulokset, joista on poistettu tulokset ylläpitosiivoukseen kuuluvien pinto-

jen osalta, eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään. Tämä johtuu mitattavien pintojen 

lukumäärien suuresta vaihtelusta koulujen välillä. Mitattujen pintojen lukumäärien vaihtelu 

johtuu puolestaan opetustilojen erilaisista rakenneratkaisuista. Näin suuri pintojen luku-

määrien vaihtelu vaikuttaa jo merkittävästi koulukohtaisen siivouksen työmäärään. Kaikki-

aan pintoja mitattiin kustakin koulusta 24, pois lukien verrokki 3, josta mitattiin vain 15 

pintaa. 
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Koulujen perussiivousten jälkeisten arvojen tulisi olla samansuuntaisia, koska pintapölyt 

on mitattu ilmastointikanavia ja kaapelikouruja lukuun ottamatta sellaisilta pinnoilta, jotka 

kuuluvat voimassa olevaan palvelusopimukseen. Taulukossa 21 on esitetty kouluittain 

sellaisten pintojen nollatasomittauksien keskiarvot ja mediaanit, jotka voimassa olevan 

palvelusopimuksen mukaan on tullut siivota perussiivouksen yhteydessä kaikissa 

kouluissa. 

Taulukko 21. Nollatasomittauksien keskiarvot ja mediaanit kouluittain niiltä pinnoilta, jotka voi-

massa olevan palvelusopimuksen mukaan puhdistetaan perussiivouksen yhteydessä sekä mitattujen 

pintojen lukumäärä. 

Koulu 
Nollatason 

keskiarvo [%] 

Nollatason 

mediaani [%] 

Mitattuja 

pintoja 

Pilotti 1 7,0 3,0 15 

Pilotti 2 10,5 5,6 22 

Pilotti 3 3,7 2,1 16 

Pilotti 4 4,6 3,9 15 

Tehostettu 1 9,0 8,0 15 

Tehostettu 2 8,2 5,0 24 

Tehostettu 3 11,4 8,0 24 

Verrokki 1 8,7 3,8 16 

Verrokki 2 25,2 21,5 23 

Verrokki 3 3,0 2,2 15 

Tuloksia tarkasteltaessa huomataan, että pilottikoulujen normaalin perussiivouksen piiriin 

kuuluvien pintojen osalta tulokset ovat pienempiä, kuin aiemmin taulukossa 19 esitetyt 

tulokset, joissa oli huomioitu kaikki mitatut pinnat. Tämä antaa viitteitä siitä, että 

perussiivouksen yhteydessä toteutetut lisäsiivoukset eivät ole vähentäneet pölyisyyttä yhtä 

paljon kuin perussiivous keskimäärin. Tulosten tarkastelussa huomion arvoista on sekin, 

että verrokkikoulujen mitattuihin pintoihin ei kuulu kovin paljon sellaisia pintoja, joiden 

siivousta on lisätty pilottikouluissa. Käytännössä ainoastaan tehostetussa verrokkikoulussa 

1 sekä verrokkikoulussa 1 on pystytty mittaamaan sellaisia pintoja, jotka eivät kuuluneet 

perussiivouksen piiriin. 
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5.3 Tilojen käyttäjien vastuu 

Yksi projektin tarkoituksista on selvittää, kuinka paljon sisäilman laatuun voidaan vaikut-

taa jo pelkästään mahdollistamalla nykyisin käytössä olevan palvelusopimuksen mukainen 

siivous kouluissa. Toisin sanoen opettajien tulisi tehdä oma osuutensa luokkansa siivouk-

sesta tai sen mahdollistamisesta. Alla on esitetty erilaisia asioita, jotka opettajien olisi syytä 

ottaa huomioon luokassaan. Suurin ongelma liittyy tekstiilien hoitoon, koska ne eivät kuu-

lu voimassa olevaan palvelusopimukseen, vaan niiden puhdistaminen on opettajien vas-

tuulla. 

Ensimmäinen asia, jonka tilojen käyttäjät voivat tehdä parantaakseen sisäilman laatua ja 

siivottavuutta, on ylimääräisistä tavaroista eroon hankkiutuminen. Tällaisia ovat esimer-

kiksi nurkissa ja lattioilla olevat kengät, lehtipinot, sähköjohdot ja pahvilaatikot, jotka han-

kaloittavat pölyn poistoa. Toisena tekijänä ovat pöydillä ja hyllyillä olevat irtopaperit ja 

muut tavarat, jotka keräävät hyvin pölyä ja samalla hankaloittavat pölynpoistoa. Lisäksi 

tiloissa olevat erilaiset tekstiilipinnat, kuten laskostetut verhot, seinävaatteet ja lattioilla 

olevat matot, haittaavat siivousta. Mattojen määrä, laatu ja materiaali vaikuttavat siihen, 

kuinka paljon ne keräävät pölyä, ja niiden tavoitettavuus siihen, kuinka helposti ne ovat 

imuroitavissa. Lisäksi erilaiset sisätiloissa olevat kasvit saattavat aiheuttaa sisäilmaongel-

mia ja allergiaoireita. Kasvit voivat levittää itiöitä, siitepölyä ja erilaisia tuoksuja.  (Kotkan 

kaupunki 2014.)  

5.4 Sisäilmakysely 

Projektissa keskitytään tutkimaan siivouksen vaikutusta koulujen sisäilmaan. Siivouksen 

laatua ja pölypitoisuuksia mitataan pintapölyn mittalaitteella, mutta sisäilman laadun 

mittaamiseen ei tässä projektissa käytetä erityisiä mittalaitteita. Tästä syystä sisäilman 

laatua ja henkilökunnan tyytyväisyyttä siivoukseen olisi syytä kartoittaa koulujen 

opettajille suunnatulla kyselyllä. Kysely voidaan toteuttaa esimerkiksi Webropol-kyselynä 

tai opettajille lähetettävänä sähköpostikyselynä. Suhteellisen pieni osallistujamäärä 

kuitenkin vaikeuttaa kyselyn toteuttamista ja tulosten luotettavuutta. 



73 

 

Kysely tulisi tehdä projektin alussa, pari viikkoa pilottikouluissa joululoman aikaan 

tehtävien lisäsiivouksien jälkeen ja lähellä projektin loppua. Kyselyssä selvitetään muun 

muassa opettajien mielipidettä ilmanvaihdon toimivuudesta ja riittävyydestä, huomioita 

sisäilman laadun muutoksissa koulupäivän tai lukuvuoden aikana sekä ovellisen 

säilytystilan riittävyyttä. Myös eri vuodenaikojen välisiä mahdollisia sisäilman laadun 

muutoksia pyritään selvittämään. Tähän tarkoitukseen kehitetty kysely, jonka pohjana on 

käytetty Sisäilmayhdistyksen käyttäjäkyselyä, löytyy liitteestä 6.  

Yleensä ainoastaan tilojen käyttäjille suunnatuilla siivoukseen liittyvillä kyselytutkimuksil-

la selvitetään siivouspalvelun kokonaislaatua. Vastausten painotus voi olla joko tekninen 

tai toiminnallinen tai osaksi molempia. Koska käyttäjät eivät ole yleensä siivousalan am-

mattilaisia, ovat tulokset täten lähinnä subjektiivisia mielipiteitä ja käsityksiä. Tämän seu-

rauksena ne kuvaavat enemmän tyytyväisyysastetta kuin siivouksen varsinaista laatua. 

(Korhonen 2011, 63.) 

5.5 Projektin tulosten arvioinnissa huomioon otettavia tekijöitä 

Pintapölymäärien tuloksia arvioitaessa tulee ottaa huomioon koulujen luokka-aste eli se, 

onko kyseessä alakoulu, yläkoulu vai lukio. Tämä vaikuttaa luokissa säilytettävien tavaroi-

den määrään, mukana kulkeutuvan pölyn määrään sekä luokissa tapahtuvaan toimintaan. 

Rakennuksen ilmanvaihdolla on suuri merkitys hiukkasten liikkeisiin sisätiloissa, joten 

ilmanvaihdon käyntiaika suhteessa mittauksiin tulee ottaa huomioon. Lisäksi ilmanvaihdon 

suodatusaste vaikuttaa siihen, kuinka paljon etenkin pienhiukkasia ulkoilmasta kantautuu 

sisään. Koska kyseessä on koko vuoden jatkuva projekti, voidaan tulosten perusteella myös 

pohtia vuodenaikojen vaikutusta sisäilmaan ja pölyn kerääntymiseen. Rakennuksen sijainti 

vaikuttaa olennaisesti ulkoa kantautuvien pienhiukkasten määrään. Tutkimuksen mukaan 

rakennuksen sijaitessa lähellä vilkkaasti liikennöityä tietä altistuvat sen asukkaat pienhiuk-

kasille, jotka lisäävät riskiä sairastua atooppiseen astmaan ja ihottumaan. (Annesi-Maesano 

2007, 1725.) 

Lisäksi tulosten arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota luokkatilojen vaihtelevaan pölyisyy-

teen ja siihen, miten edellä mainitut tekijät vaikuttavat siihen. Olisiko kustannustehokasta 

muuttaa nykyisiä palvelusopimuksia ennalta sovittujen siivouskertojen sijaan niin, että 
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luokkiin tilattaisiin vain tietty laatutaso? Palveluntarjoajan vastuulla olisi suorittaa vaadit-

tavat siivoukset, jotta saavutetaan haluttu laatutaso. Jos kouluissa halutaan lisätä palvelu-

kuvaukseen kuulumattomien yläpölyjen siivousta, joudutaan säästämään muualla, koska 

siivouksen kokonaiskustannukset eivät saa nousta. 

Yksinään omien mattojen poistamisen ja verhojen poiston ja pesun merkitystä sisäilman 

laatuun tai pölyn kertymiseen on mahdoton osoittaa pintapölymäärien mittauksilla. Tämän 

vuoksi niiden poiston vaikutuksia arvioitaessa voi olla järkevämpää keskittyä vertailemaan 

vastaavien luokkatilojen pölyyntymisnopeutta pilottikoulujen ja tehostettujen verrokkikou-

lujen välillä. 

Vaikka projektin tarkoitus ei ole tutkia siivouksen kokonaislaadun onnistumista, on kui-

tenkin hyvä tiedostaa, mitkä tekijät vaikuttavat siihen. Näin pyritään estämään siivouksen 

suhteen kohtuuttomat odotukset sellaisissa tiloissa, joissa niiden saavuttaminen ei ole käy-

tännössä mahdollista. Tavaroiden määrän ja siivottavuuden lisäksi siivouksen kokonaislaa-

tuun vaikuttavat pintamateriaalien kunto, tilojen käyttö ja toimitilahuoltajan ammattitaito. 

5.6 Kehitysehdotuksia 

Esitettävät kehitysehdotukset liittyvät osaltaan tilojen siivottavuuden parantamiseen. Koh-

teisiin on löydettävissä muutamia siivousta helpottavia ratkaisuja. Opetustiloihin voitaisiin 

hankkia tarpeen mukaan jalallisia ja sokkelittomia ovellisia kaappeja, jolloin pölyä ei ker-

tyisi niin paljoa hyllyille ja siivoaminen olisi helpompaa. Mikäli siivousta halutaan helpot-

taa ja tavaroiden säilöminen hyllyjen päälle estää, tulisi kaappien päällisten olla vinoja. 

Toinen vaihtoehto voisi olla kaappien korkeuden ulottaminen lattiasta kattoon asti. (Kor-

honen 2011, 180.) Myös siivouspalveluntarjoajan toimesta laaditut seurantakortit harvem-

min tehtävien ylläpitosiivouksien ilmoittamiseen ja merkkaamiseen vaikuttivat toimivalta 

idealta. Jos myös opettajat kokevat näiden korttien helpottavan heidän osallistumistaan 

paikkojen tyhjentämiseksi siivousta varten, tulisi niitä vakavasti harkita laajempaankin 

käyttöön. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Useiden tutkimusten mukaan pinnoille laskeutuneen pölyn ja terveysoireiden välillä on 

yhteys. Pintapölylle ei ole määritelty terveyteen perustuvia ohjearvoja. Siivoaminen on 

tehokkain keino poistaa pinnoille laskeutunut pöly ja hiukkaset. Pintojen pölykertymään 

vaikuttavat useat tekijät, kuten rakennuksen käyttötarkoitus, piha-alue, ihmiset ja niiden 

toiminta sekä vuodenaika. Kauan pinnalla ollut pöly sitoo itseensä ilmasta kaasuja ja 

haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, jotka saattavat aiheuttaa ärsytysoireita ja hajuhaittoja. 

(Pesonen-Leinonen 2014, 7–8.) 

Työssä kehitettiin laadunvarmistusmenetelmä, jota käytettiin onnistuneesti tulosten kirjaa-

miseen ja analysointiin käynnissä olevassa projektissa. Ensisijaisena laadunvarmistusme-

netelmänä käytetty pintapölyn mittaus antoi yksiselitteisen ja luotettavan tavan tarkastella 

toteutunutta siivouksen laatua. Työn aikana kouluissa suoritettiin pintapölyn lähtötaso- ja 

nollatasomittaukset, joiden perusteella pystytään arvioimaan lähinnä kesällä suoritettua 

perussiivousta ja sen onnistumista. Pintapölymittaukset toteutettiin geeliteippi-

menetelmällä BM Dustdetector -laitteella. Mitattuja pintoja olivat ilmastointikanavien, 

kaappien ja valaisimien päälliset sekä kaapelikourut. Lisäksi kouluista otettiin pyyhintä-

näyte yläpölyistä.  

Projektissa mukana olevat koulut jaettiin tutkimuksen tekemistä varten pilotti- ja verrokki-

ryhmään. Pilottikouluissa suoritettiin perussiivouksen yhteydessä palvelusopimukseen 

kuulumattomia lisäsiivouksia, joita ovat esimerkiksi verhojen pesetys, kattojen akustointi-

levyjen, kaapelikourujen ja tekstiilikalusteiden imurointi sekä ilmastointikanavien päällis-

ten ja kattojen pyyhintä. Verrokkikoulut jaettiin vielä tehostettuun ja normaaliin verrokki-

ryhmään. Tehostettuun verrokkiryhmään kuuluvien koulujen henkilökuntaa ohjeistettiin 

muun muassa ylläpitosiivouksen mahdollistamisesta pilottikoulujen tapaan. Normaalissa 

verrokkiryhmässä toiminta jatkuu kuten ennenkin. 

Lähtötasomittaukset suoritettiin kouluissa lukuvuoden päättymisen aikoihin, ennen mitään 

normaalista poikkeavia siivoustoimenpiteitä. Koulujen vaikeasti tavoitettavien pintojen 

pölyisyyksien keskiarvot ylittivät lähtötasomittauksissa selvästi laatutason 2 raja-arvon 15 

% ja jäivät siten laatutasoon 1. Yksittäisissä tiloissa saavutettiin vaikeasti tavoitettavien 
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pintojen osalta laatutasoa 2 parempi tulos. Laatutasoille käytetyt raja-arvot ovat INSTA 

800 -standardin mukaisia. Pilottikoulujen keskimääräinen yläpintojen pölypitoisuus oli 

19,5 % ja verrokkikoulujen 20,9 %. Ylätasopinnoille olemassa olevan pölyyntymisnopeu-

den funktion mukaan tämä tarkoittaa, että pölyn keskimääräinen ikä pilottikouluissa oli 

noin 2,9 vuotta ja verrokkikouluissa 3,1 vuotta. 

Nollatasomittaukset suoritettiin perussiivouksen jälkeen samoissa opetustiloissa kuin lähtö-

tasomittaukset. Tulosten perusteella seitsemässä koulussa kymmenestä saavutettiin vaike-

asti tavoitettavien pintojen keskiarvon mukaan laatutaso 3 tai parempi. Pilottikouluissa 

perussiivouksen aiheuttama keskiarvojen muutosprosentti oli keskimäärin -58,8 %, kun 

verrokkikouluissa se oli -46 %. Jos verrokkikoulujen keskimääräinen muutosprosentti las-

ketaan ottamatta huomioon verrokki 2:n valaisimien päällisiä arvoja, saadaan muutospro-

sentiksi -54,9 %. Kyseisen koulun valaisimien päältä mitatut pölyisyydet vääristävät tulok-

sia, koska mittauksia ei pystytty suorittamaan lähtö- ja nollatasomittauksissa samalla taval-

la. Tuloksista huomataan, että perussiivous on onnistunut pääpiirteissään hyvin, ja yläpöly-

jen määrä on vähentynyt yli puolella. Toisaalta tilattujen lisäsiivousten vaikutus yläpölyjen 

määrään oli vain noin 4 prosenttiyksikköä. Tämä johtuu lähinnä uusien siivousmenetel-

mien riittämättömästä toteutuksesta sekä vastaavanlaisten yläpintojen puutteesta verrokki-

kouluissa. 

Mittaustulosten vertailua vaikeuttaa opetustilojen erilainen rakennustyyli, ilmanvaihdon 

toteutustapa sekä sisustus. Esimerkiksi tiloissa, joissa tuloilma tuotiin opetustilaan reikä-

putkella, olivat eri pinnoilta mitatut yläpölyjen määrät yleisesti lähempänä toisiaan kuin 

tiloissa, joissa tuloilma tuotiin pelkällä tuloilmaventtiilillä. Esitetyt tulokset ovat vain osa 

projektista saatavia tuloksia, joten niiden perusteella ei voida myöskään tehdä koko projek-

tin onnistumisen ja saavutetun hyödyn kannalta pitäviä johtopäätöksiä. Mittauksia ei ole 

vielä tehty lukuvuoden aikana, joten muun muassa kaappien päälle kertyvän tavaran määrä 

ja sen vaikutus tilojen siivottavuuteen ja pölypitoisuuteen ei ole tiedossa. 

Palvelusopimuksen päivittämistä tulee jo olemassa olevien tulosten perusteella harkita pro-

jektin päätyttyä. Projektin aikana saatujen kokemusten perusteella tulisi esimerkiksi verho-

jen pesetys suorittaa useammin. Lisäksi ilmastointikanavien päälliset ja kaapelikourut oli-

vat silminnähden pölyisiä, joten niiden puhdistaminen tulisi lisätä uuteen palvelusopimuk-
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seen. Mahdollisia siivouksen ongelmakohtia ovat esimerkiksi kaappien päälliset, jonne 

usein varastoidaan tavaroita. Mittaustulosten ja mittaajan havaintojen perusteella vaihtelu 

siivouksen laadussa on sitä suurempaa, mitä korkeammalla siivottava pinta on. Esimerkiksi 

samasta kaapelikourusta tai valaisimen päältä otettujen pintapölynäytteiden tuloksissa oli 

suuria eroja. 

Siivouksen lisäämisen sisäilmaa parantavia vaikutuksia tukee myös Markkasen, Villbergin 

ja Hyvärisen vuonna 2014 tekemä tutkimus. Tutkimuksessa selvitettiin sisäilmaongelmien 

ja siivouksen välistä yhteyttä julkisissa sisäympäristöongelmaisissa rakennuksissa. 

Tutkimuksessa mitattiin kalustepintojen ja lattioiden pölyn määrää, joiden perusteella 

tarkasteltiin siivouksen toimivuutta ja riittävyyttä. Tutkimuksessa selvitettiin myös 

tehostetun siivouksen vaikutusta pölyn määrään. Tällöin pintapölymittauksia tehtiin 

tehosiivotuissa luokkatiloissa sekä kolmessa muussa tilassa, joissa vastaavaa siivousta ei 

toteutettu. Tulosten mukaan siivous poisti pölyn tehokkaasti etenkin vaikeasti 

tavoitettavilta kalustepinnoilta. Keskimääräinen pintapölyisyys vaikeasti tavoitettavilta 

pinnoilta oli tehostetusti siivotuissa tiloissa 1,6 %, kun se viereisissä vertailutiloissa oli 

25,2 %. 

Korhonen selvitti väitöskirjassaan (2011) siivouksen laadun mittausmenetelmien soveltu-

vuutta laadun mittaukseen, siivouksen laatuun vaikuttavia tekijöitä, tutkimusrakennusten 

siivouksen laatua, siivouksen ja sisäilman laadun välisiä yhteyksiä sekä vaikutuksia työn-

tekijöiden terveyteen ja työn tehokkuuteen. Hiukkasmittauksien mukaan huoneen käyttö 

vaikutti erityisesti kokoluokaltaan yli 5,0 µm hiukkasten pitoisuuteen ja käyttäytymiseen, 

ja niiden pitoisuuksiin ilmassa pystyttiin vaikuttamaan siivouksella. Myös 1,0–5,0 µm ko-

koluokan hiukkasiin vaikutti voimakkaasti huoneessa oleskelu nostaen niiden pitoisuuksia. 

Siivouksella pystytään vaikuttamaan myös tämän kokoluokan hiukkasten pitoisuuksiin. 

Korhosen tutkimuksen mukaan varsinkin toimistojen yläpölyjen poistoon tulee panostaa 

nykyistä enemmän. Lisäksi tutkimus osoittaa, että siivouksen ja sisäilman laadun väliset 

yhteydet ovat olemassa ja tätä kautta yhteyksiä on olemassa myös työntekijöiden tervey-

teen ja työn tehokkuuteen. Siivouspilotti-projektissa tähän mennessä saadut tulokset sii-

vouksen tehostamisen vaikutuksista vastaavat siis aiemmin tehtyjä tutkimuksia. 
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Tutkimuksen tekeminen herätti myös jatkotutkimus ehdotuksia. Tiloissa voitaisiin esimer-

kiksi suorittaa siivoustiheyden oikeellisuuden määrittämiseksi mittaus, jolla tutkitaan hel-

posti tavoitettavien pintojen pölyyntymisen nopeus suhteessa siivoustiheyteen. Mittauksilla 

tutkittaisiin, voidaanko siivoustiheyttä harventaa tietyissä luokkatiloissa ja sitä kautta saa-

tavaa säästöä hyödyntää laajemman perussiivouksen toteuttamisessa. Pinnoille sovitut raja-

arvot ohjaisivat siivousta tehokkaammin oikeisiin paikkoihin. Luokkien lisäksi koulujen 

käytävät vaikuttavat koettuun sisäilman laatuun, joten niiden siivoamista ei sovi unohtaa. 

Käytävillä myös hetkelliset ilmavirrat voivat nousta suuriksi, jolloin pinnoille kertynyt 

pöly lähtee liikkeelle. Käytävillä on myös usein alaslaskettuja kattoja, joiden siivoaminen 

on hankalaa ja kallista, mutta erittäin tärkeää siisteyden kannalta. 

Työn aikana nousi esiin myös kysymys siivouksessa käytettävien pesuaineiden sisältämistä 

lisäaineista. Pesuaineet saattavat sisältää sellaisia yhdisteitä, jotka voivat olla haitallisia 

ihmisille. Käyttöturvallisuustiedotteiden mukaan suurin osa pesuaineista ei sisällä tunnettu-

ja, ihmiselle haitallisia aineita, mutta asia olisi hyvä tutkia. Tuotteen valmistajan tai maa-

hantuojan ei tarvitse ilmoittaa käyttöturvallisuustiedotteessa sellaisia aineita, joiden pitoi-

suus tuotteessa on alle 0,1 painoprosentti (Tukes 2014).   
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7 YHTEENVETO  

Tässä diplomityössä käsiteltiin sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä ja luotiin siivouksen 

laadunvarmistusmenetelmä. Työ tehtiin Helsingin kaupungin Tilakeskukselle osana Sii-

vouspilotti-projektia, jossa ovat mukana myös opetusvirasto ja Palmia. Projektin tarkoituk-

sena on tutkia voimassa olevan palvelusopimuksen mukaisen siivouksen toteutumista käy-

tännössä ja sillä saavutettavaa sisäilman laatua kouluissa. 

Sisäilman laatu vaikuttaa ihmisten viihtyvyyteen, terveyteen ja tuottavuuteen. Heikon si-

säilman aiheuttamia oireita voivat olla esimerkiksi allergiaoireet, tukkoisuus, päänsärky, 

pahoinvointi, väsymys sekä silmien, nenän ja kurkun ärsytysoireet. Sisäilmaan vaikuttavia 

tekijöitä ovat kaasumaiset ja hiukkasmaiset epäpuhtaudet sekä fysikaaliset tekijät. Kaasu-

maisia epäpuhtauksia, kuten epäorgaanisia yhdisteitä ja haihtuvia orgaanisia yhdistetä, voi 

vapautua huoneilmaan esimerkiksi rakennus- ja sisustusmateriaaleista, kosteus- ja home-

vaurioista sekä siivousaineista ja ihmisistä. Sisäilman suurimmat hiukkaslähteet ovat ul-

koilma, ihmisen toiminnot sisällä sekä rakennus- ja sisustusmateriaalit. Hiukkaset poistu-

vat huonetilasta joko ilmanvaihdon välityksellä tai laskeuduttuaan pinnoille, siivouksen 

yhteydessä. Fysikaalisiin tekijöihin kuuluvat muun muassa sisäilman lämpötila ja kosteus.  

Siivouksella tiedetään olevan vaikutusta koettuun sisäilman laatuun. Tämän työn tarkoituk-

sena oli luoda sellainen laadunvarmistusmenetelmä, jolla pystytään luotettavasti arvioi-

maan saavutettua siivouksen tasoa. Kehitetyn laadunvarmistusmenetelmän laatutasot ovat 

yhteneviä INSTA 800 -standardin kanssa. Kun siivouksen laatutasot saadaan yksiselittei-

sesti määriteltyä, olisi nykyisen palvelusopimuksen muuttaminen yhä selvemmin siivouk-

sen lopputulosta korostavaan suuntaan mahdollista. Kehitettyä laadunvarmistusmenetel-

mää käytetään aluksi vuoden kestävässä projektissa, jossa on mukana neljä pilottiryhmään 

kuuluvaa ja kuusi verrokkiryhmiin kuuluvaa koulua. 

Työhön sisältyi menetelmän mukaan suoritetut lähtö- ja nollatasomittaukset, joilla tutkittiin 

tilojen yläpölyjen määrää sekä niiden muutosta. Pilottikouluissa tehtiin perussiivouksen 

yhteydessä lisäsiivouksia pinnoilla, jotka eivät kuulu nykyiseen palvelusopimukseen. Näi-

hin kuului esimerkiksi ilmastointikanavien ja kaapelikourujen päällä olevien yläpölyjen 

puhdistus. Verrokkikoulut on tutkimusta varten jaettu kahteen ryhmään, joissa tehostettuun 
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verrokkiryhmään kuuluvien koulujen henkilökuntaa pyydetään osaltaan mahdollistamaan 

esimerkiksi palvelusopimuksen mukainen kaappien päällisten ylläpitosiivous. Normaalissa 

verrokkiryhmässä toiminta jatkuu kuten ennenkin. 

Kouluissa käytössä oleva siivouspalvelusopimus kattaa suurimman osan eri pinnoista, mut-

ta esimerkiksi verhojen pesetystä sekä ilmastointikanavien ja kaapelikourujen päällä ole-

vien yläpölyjen pyyhintää siihen ei kuulu. Kaikki ovat sellaisia pintoja, joilta ilmavirta 

pystyy helposti nostamaan niille laskeutuneen pölyn liikkeelle. Saatujen tulosten perusteel-

la näiden pintojen sisällyttämistä siivouksen palvelusopimukseen tulee harkita. Nollata-

somittauksien perusteella tehtyjen lisäsiivousten laadussa on kuitenkin huomattavia eroja 

koulun sisälläkin. 

Tehtyjen lähtötason pintapölyisyysmittauksien tulosten perusteella opetustiloissa olevat 

yläpölyt ovat kerääntyneet noin kolmessa vuodessa. Tulokset antavat viitteitä siitä, että 

useissa kouluissa valaisimien päällisiä ei ole kunnolla puhdistettu edellisen perussiivouk-

sen yhteydessä. Ylätasojen ja sitä kautta yläpölyjen määrä vaihtelee kouluittain hyvin pal-

jon, koska osassa kouluista esimerkiksi ilmastointikanavat on koteloitu tai valaisimet asen-

nettu suoraan kattoon. 

Mittauksien perusteella saatiin silmämääräisesti havaituille epäpuhtauksille varmistus ja 

tulokset vastasivat muutenkin mittauksen suorittajan havaintoja. Mittauksen virhelähteitä 

ovat sellaiset pinnat, joilta tarttuu geeliteippiin muutakin kuin pölyä. Muuten käytettyä 

menetelmää voidaan pitää luotettavana mittarina osoittamaan pintapölyn määrä sisätiloissa, 

joten työssä päästiin sen tavoitteeseen. Projekti jatkuu vuoden 2015 kevääseen asti, jolloin 

saadut mittaustulokset kerätään yhteen ja analysoidaan tarkemmin. 
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Liite 1. Silmämääräisten laatutasojen selitykset   

•Tämä laatutaso kuvaa parasta visuaalista puhtausastetta. 
Laatutaso 5 valitaan, kun vain paras on kyllin hyvää, 
esimerkiksi edustustiloihin. Epäkohtia voi esiintyä hyvin 
rajoitetusti. Kooltaan 35-60 m2:n tilassa sallitaan kussakin 
pintaryhmässä 2 epäkohtaa helposti tavoitettavilla pinnoilla 
ja 4 vaikeasti tavoitettavilla pinnoilla.

5
•Tämä laatutaso kuvaa hyvää visuaalista puhtausastetta. 
Laatutaso 4 valitaan, kun tilalta odotetaan edustavuutta, 
esimerkiksi ulkopuolisia vierailijoita varten. Epäkohtia voi 
esiintyä rajoitetusti. Kooltaan 35-60 m2:n tilassa sallitaan 
kussakin pintaryhmässä 5 epäkohtaa helposti tavoitettavilla 
pinnoilla ja 6 vaikeasti tavoitettavilla pinnoilla.

4
•Tässä laatutasossa yleisvaikutelmaltaan tila näyttää siistiltä. 
Tätä tasoa pidetään yleisimpänä ja riittävänä esimerkiksi 
normaaleissa toimistotiloissa. Laatutaso 3 valitaan, kun tilalta 
ei odoteta edustavuutta. Epäkohtia voi esiintyä rajoitetusti. 
Kooltaan 35-60 m2:n tilassa sallitaan kussakin pintaryhmässä 
9 epäkohtaa helposti tavoitettavilla pinnoilla ja 12 vaikeasti 
tavoitettavilla pinnoilla.

3

•Tässä laatutasossa tila näyttää nopealla silmäyksellä siistiltä, 
mutta tarkemmin havainnoiden siellä näkyy joitakin 
epäkohtia. Tämän tason katsotaan olevan keskitason 
alapuolella. Epäpuhtauksia voi luonnollisesti esiintyä. 
Kooltaan 35-60 m2:n tilassa sallitaan kussakin pintaryhmässä 
13 epäkohtaa helposti tavoitettavilla pinnoilla ja 15 vaikeasti 
tavoitettavilla pinnoilla.

2

•Alin laatutaso valitaan yleensä tiloihin, joiden siisteydelle ei 
aseteta erityisiä vaatimuksia. Tämän tason katsotaan olevan 
alin hyväksyttävä. Epäpuhtauksia voi luonnollisesti esiintyä. 
Kooltaan 35-60 m2:n tilassa sallitaan kussakin pintaryhmässä 
18 epäkohtaa helposti tavoitettavilla pinnoilla ja 
rajoittamaton määrä epäkohtia vaikeasti tavoitettavilta 
pinnoilta.

1



Liite 2. Silmämääräisen laatutason arviointilomake  

(jatkuu) 

ARVIOINNIN SUORITTAJA  

ASIAKAS  

OSOITE  

TILAN TUNNISTE (nimi, nro)  

TARKASTUSYKSIKÖN KOKO 0–15 m2 15–35 m2 35–60 m2 60–100 m2 

LUOKSE PÄÄSTÄVYYS* A NA Huomautuksia 

KALUSTEET/SISUSTEET 

Roskat, irtolika, pölyt ja tahrat    

Pintalika (%)    

SEINÄT 

Roskat, irtolika, pölyt ja tahrat    

Pintalika (%)    

LATTIAT 

Roskat, irtolika, pölyt ja tahrat    

Pintalika (%)    

KATTO 

Roskat, irtolika, pölyt ja tahrat    

Pintalika (%)    

POIKKEAMAT YHTEENSÄ    

TILAN PUHTAUSLUOKKA   

SALLITUT POIKKEAMAT    

TULOKSEN ARVIOINTI Hyväksytty / Hylätty 

Päiväys Allekirjoitus 

*A = Helposti tavoitettavat pinnat; NA = Vaikeasti tavoitettavat pinnat 
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Pintaryhmä Esimerkkejä 

Huonekalut ja 
kiintokalusteet 

Pöydät, tuolit, roskakorit, valaisimet ulottuvuuskorkeudella, saniteettikalusteet, 
isot kodinkoneet, lamellikaihtimet, sälekaihtimet, lämmityspatterit, liitutaulut ja 

–kourut, siirrettävät väliseinät, kirjahyllyt, kaapit, kuvat, irtopeilit ja 
ikkunalaudat 

Seinät 
Seinäpinnat, seinillä olevat putket, ovet, oven karmit, lasiset väliseinät, 

ikkunanpuitteet, katkaisimet, ilmanvaihtoritilät, seinävalaisimet, listat, kaiteet, 
käsijohteet, kahvat, paneelit ja lämmityspatterin suojukset 

Lattiat 
Lattiapinnat, lattiaritilät, kiertoilmapatterin syvennykset, askelmien ja portaiden 

pystysuorat ja vaakasuorat pinnat 

Katto 
Sisäkattojen päällysteet, kattoikkunat syvennyksineen, kattopalkit, 

ilmanvaihtokanavien ulkopinnat, sisäkaton alapuolella kulkevat putket, kaltevat 
palkit, kattoritilät, kattoluukut, kattovalaisimet ja sisäportaiden alapinnat 

 

 Likaryhmä 1 Likaryhmä 2 

Laatutaso 
Pinta-ala < 

15 m2 
Pinta-ala 
15–35 m2 

Pinta-ala 
35–60 m2 

Pinta-ala 
60–100 m2 

Pinta-ala         
0–100 m2 

5 

A: 1 

NA: 1 

A: 1 

NA: 2 

A: 2 

NA: 4 

A: 4 

NA: 6 

A: 0 % 

NA: 0 % 

4 

A: 2 

NA: 3 

A: 3 

NA: 5 

A: 5 

NA: 6 

A: 7 

NA: 8 

A: 10 % 

NA: 10 % 

3 

A: 5 

NA: 6 

A: 6 

NA: 8 

A: 9 

NA: 12 

A: 12 

NA: 18 

A: 25 % 

NA: 25 % 

2 

A: 7 

NA: 8 

A: 8 

NA: 10 

A: 13 

NA: 15 

A: 18 

NA: 20 

A: 50 % 

NA:50 % 

1 

A: 10 

NA: unl 

A: 12 

NA: unl 

A: 18 

NA: unl 

A: 24 

NA: unl 

A: 75 % 

NA: 75 % 

0 > taso 1 > taso 1 > taso 1 > taso 1 > taso 1 

*A helposti tavoitettavat pinnat, NA vaikeasti tavoitettavat pinnat ja unl rajoittamaton määrä



Liite 3. Projektissa käytettävä pintapölymittausten kirjauslomake  

(jatkuu) 

Pintapölymittausten kirjauslomake 

Kohde: 

Osoite: 

Siivousajankohta Päiväys: Kellonaika: 

Mittausajankohta Päiväys: Kellonaika: 

Mittausten tarkoitus: 

Tarkastusyksikkö Mitattu pinta 
Huonekalut ja kiintokalusteet [%] 

Huomautuksia 
NA* NA NA 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Keskiarvo      

Hyväksytty (Ap) /  

Hylätty (N Ap) 

     

Päiväys: Allekirjoitus 

*A = Helposti tavoitettavat pinnat; NA = Vaikeasti tavoitettavat pinnat
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Näytteenotossa käytettävien kovien ja puolikovien pintojen on oltava vähintään 20 cm x 30 cm. Jokaisesta 

pintaluokasta kerätään yhdestä kolmeen geeliteippinäytettä, riippuen tilan tai tilan osan koosta seuraavasti:  

 1 näyte, kun pinta-ala on korkeintaan 15 m2 

 2 näytettä, kun pinta-ala on yli 15 m2 ja enintään 35 m2 

 3 näytettä, kun pinta-ala on yli 35 m2 ja enintään 100 m2 

 

Pintaluokat Esimerkki pinnasta 

Kehoa lähellä olevat pinnat Kirjoitus- tai tietokonepöytä 

Helposti tavoitettavat huonekalut ja 

kiintokalusteet 

Lisäpöydät, kirjahyllyt, kaappien pinnat ja ikkunalaudat 

Vaikeasti tavoitettavat huonekalut 

ja kiintokalusteet 

Hyllyn tai kaapin korkealla olevat pinnat, katosta riippuva 

valaisimen yläpinta ja ilmanvaihtokanava 

Helposti tavoitettavat lattiapinnat Kulkualueet 

Vaikeasti tavoitettavat lattiapinnat Kirjoituspöytien, kaappien ja kirjahyllyjen alla oleva lattia-ala 

 

Tarkastusyksiköiden 

kokonaismäärä 
6 7...9 10...14 15...26 27...50 > 50 

Tarkastettavien 

tarkastusyksiköiden 

lukumäärä 

5 6 7 8 9 11 

 

Laatutaso* 

Kehoa lähellä 

olevat pinnat 

Huonekalut ja 

kiintokalusteet 
Kovat lattiat 

Matot 

Menetelmä A 

Matot 

Menetelmä B 

A A NA A NA A A 

Pölyisyystaso 5 0,7 1,0 3,0 1,5 2,5 3,0 0,15 

Pölyisyystaso 4 1,0 1,5 5,0 3,0 5,0 10,0 0,25 

Pölyisyystaso 3 2,0 2,5 10,0 7,0 10, 10,0 0,5 

Pölyisyystaso 2 4,0 5,0 15,0 12,0 18,0 20,0 1,0 

Pölyisyystaso 1 > 4,0 > 5,0 > 15,0 > 12,0 > 18,0 > 20,0 > 1,0 

Pölyisyystasojen 2...5 arvot ovat enimmäisarvoja 

*Raja-arvot SFS 5994 INSTA 800 -standardin mukaan. 



Liite 4. INSTA 800 -standardin mukainen pintapölymittausten kirjauslomake   

(jatkuu) 

Pintapölymittausten kirjauslomake 

Asiakas: 

Osoite: 

Siivousajankohta Päiväys: Kellonaika: 

Mittausajankohta Päiväys: Kellonaika: 

Mittausten tarkoitus: 

Tarkastusyksikkö 

Kehoa lähellä 

olevat pinnat 

Huonekalut ja 

kiintokalusteet 
Kovat lattiat Matot 

Huomautuksia 

A A* NA* A NA A 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Keskiarvo        

Sovittu laatutaso        

Vaatimus 

(pölyisyysprosentti) 

       

Yläraja (1,5 x vaatimus)        

Ylärajaa suurempien 

tulosten lukumäärä 

       

Ylärajaa suurempien 

tulosten sallittu lukumäärä 

       

Hyväksytty (Ap) /  

Hylätty (N Ap) 

       

Päiväys: Allekirjoitus 

*A = Helposti tavoitettavat pinnat; NA = Vaikeasti tavoitettavat pinnat
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Näytteenotossa käytettävien kovien ja puolikovien pintojen on oltava vähintään 20 cm x 30 cm. Jokaisesta 

pintaluokasta kerätään yhdestä kolmeen geeliteippinäytettä, riippuen tilan tai tilan osan koosta seuraavasti:  

 1 näyte, kun pinta-ala on korkeintaan 15 m2 

 2 näytettä, kun pinta-ala on yli 15 m2 ja enintään 35 m2 

 3 näytettä, kun pinta-ala on yli 35 m2 ja enintään 100 m2 

 

Pintaluokat Esimerkki pinnasta 

Kehoa lähellä olevat pinnat Kirjoitus- tai tietokonepöytä 

Helposti tavoitettavat huonekalut ja 

kiintokalusteet 

Lisäpöydät, kirjahyllyt, kaappien pinnat ja ikkunalaudat 

Vaikeasti tavoitettavat huonekalut 

ja kiintokalusteet 

Hyllyn tai kaapin korkealla olevat pinnat, katosta riippuva 

valaisimen yläpinta ja ilmanvaihtokanava 

Helposti tavoitettavat lattiapinnat Kulkualueet 

Vaikeasti tavoitettavat lattiapinnat Kirjoituspöytien, kaappien ja kirjahyllyjen alla oleva lattia-ala 

 

Tarkastusyksiköiden 

kokonaismäärä 
6 7...9 10...14 15...26 27...50 > 50 

Tarkastettavien 

tarkastusyksiköiden 

lukumäärä 

5 6 7 8 9 11 

 

Laatutaso* 

Kehoa lähellä 

olevat pinnat 

Huonekalut ja 

kiintokalusteet 
Kovat lattiat 

Matot 

Menetelmä A 

Matot 

Menetelmä B 

A A NA A NA A A 

Pölyisyystaso 5 0,7 1,0 3,0 1,5 2,5 3,0 0,15 

Pölyisyystaso 4 1,0 1,5 5,0 3,0 5,0 10,0 0,25 

Pölyisyystaso 3 2,0 2,5 10,0 7,0 10, 10,0 0,5 

Pölyisyystaso 2 4,0 5,0 15,0 12,0 18,0 20,0 1,0 

Pölyisyystaso 1 > 4,0 > 5,0 > 15,0 > 12,0 > 18,0 > 20,0 > 1,0 

Pölyisyystasojen 2...5 arvot ovat enimmäisarvoja 

*Raja-arvot SFS 5994 INSTA 800 -standardin mukaan. 



Liite 5. Havainnollistavia kuvia pintapölymittauksista   

(jatkuu) 

 

Kuvassa taulun edessä olevan lampun päällisen pintapölymittaus, jonka tulokseksi saatiin 

29 %. 

 

Pintapölymittaus ilmastointikanavan päältä, jonka tulokseksi saatiin 22,8 %. 

 

Kuvassa kaapelikourun pintapölymittaus, jossa pölyn lisäksi näytteen hylkäämiseen 

johtaneita muita epäpuhtaustekijöitä.  
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Kuvassa siivouksen kannalta ääripäät saman koulun eri luokista. Vasemmanpuoleisen 

kaapin päältä pintapölymittauksen tulos 16,6 % ja oikeanpuoleisen kaapin päältä 10,7 %. 

 

Lähtötasomittauksien suurin pintapölyisyys 52,2 % mitattiin taulun edessä olevan lampun 

päältä. 

 



Liite 6. Sisäilmakysely   

(jatkuu) 

KÄYTTÄJÄKYSELY 

Kiinteistönne on mukana lukuvuoden ajan projektissa, jossa selvitetään siivouksen vaiku-

tusta sisäilmaan. Tutkimusten suorittamista varten kysymme mielipidettänne sisäilmaston 

laadusta ja siivouksen riittävyydestä. Saatuja vastauksia käytetään muun muassa määrittä-

mään siivouksen tasoa ja sen riittävyyttä hyvän sisäilman takaamiseksi tilojen käyttäjille. 

Taustatietoja 

Sukupuoli 
  

Rakennuksen nimi: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. 

Kuinka kauan olette työskennellyt nykyisessä rakennuksessa?     lukuvuotta 

Onko teillä todettuja allergioita tai astmaa? 

   

1. Onko teillä mielestänne sisäilmaongelmaan liittyvää oireilua, joka häviää poistuessanne 

tästä rakennuksesta? 

  

  

2. Mistä mahdolliset sisäilmaongelmat mielestänne johtuvat? (voit valita useamman) 

Kosteusvaurioista
  

Puutteellisesta huollosta
 

Rakennusmateriaalista tai rakenteista
 

Puutteellisesta siivouksesta
 

Ilmanvaihtojärjestelmästä
 

Rakennuksessa ei ole sisäilmaongelmia
 

Virheellisestä käytöstä
  

En osaa sanoa
 

3. Muuttuuko sisäilman laatu mielestänne työpäivän aikana? 

   

4. Tapahtuuko sisäilman laadussa huomattavia muutoksia eri vuodenaikojen mukaan? 
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5. Onko rakennuksenne ilmanvaihtojärjestelmä mielestänne kunnossa? 

   

6. Kuinka usein tiloja tuuletetaan ikkunoiden kautta? 

  

  

   

7. Onko sisäilman laadussa tapahtunut muutoksia viimeisen kuukauden aikana? 

  

 

8. Oletteko tyytyväinen rakennuksen sisäilman laatuun? 

  

9. Onko siivouksen laadussa tapahtunut muutoksia viimeisen parin kuukauden aikana? 

  

 

10. Kuinka tyytyväinen olet rakennuksen nykyiseen siivoustasoon? 

  

  

 

11. Onko käytössäsi riittävästi ovellista säilytystilaa tavaroille? 

  

12. Missä tiloissa siivouksen laatua voisi parantaa? 

                                         

Miten?                              

 

KIITOS VASTAAMISESTA! 


