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• Selvittää lattian pintamateriaalin vaikutusta 
tilan koettuun viihtyvyyteen, ilman 
hiukkaspitoisuuteen sekä pintojen 
pölyyntymisnopeuteen opetustiloissa ja 
avotoimistoissa

• Vertailla pintamateriaalien vaikutusta 
siivouksen elinkaarikustannuksiin

• Mukana viisi tutkittavaa tilaa sekä viisi 
verrokkitilaa molemmista tilatyypeistä

• TUTKIMUKSEN TAVOITTEET



ILMAN HIUKKASPITOISUUDEN MITTAUS

MILLÄ?

TSI Dustrak DRX –
ilmanhiukkaspitoisuuden 
mittari

MILLOIN?

Kaikissa tiloissa mittausjakso 
käytön aikana päivällä sekä 
mittausjakso yön aikana

MITÄ?

Tulosten vertailussa 
keskityttiin PM10

hiukkaskokoon, koska sille oli 
asetettu raja-arvo 
Rakentamismääräyskokoel-
man D2 osassa



AVOTOIMISTOT

Tutkimuskohteiden PM10 ka. 
0,008 mg/m3

Verrokkikohteiden PM10 ka. 
0,004 mg/m3

Verrokkikohteiden käyttöaste 
hieman tutkimuskohteita 
pienempi, muita erotuksia ei 
havaittu (ilmanvaihto, siisteys…)

OPETUSTILAT

Tutkimuskohteiden PM10 ka. 
0,011 mg/m3

Verrokkikohteiden PM10 ka. 
0,013 mg/m3

Tutkimuskohteiden käyttöaste 
huomattavasti verrokkitiloja 
suurempi – Siisteys kuitenkin 
heikompi verrokkitiloissa

ILMAN HIUKKASPITOISUUDEN
SEURANNAN TULOKSET



ILMAN HIUKKASPITOISUUTEEN
VAIKUTTAVAT MUUTTUJAT

• Yön aikana ilman hiukkaspitoisuus 
putosi noin puoleen päivän 
mittaustuloksista sekä toimistoissa, 
että opetustiloissa

• Opetustiloissa ilman 
hiukkaspitoisuus laski yön aikana 
suhteellisesti enemmän verrattuna 
avotoimistoihin – opetustilojen 
lähtötaso oli huomattavasti 
korkeampi



PINTAPÖLYKERTYMÄN
MITTAUS

• Henkilöä läheltä olevilta

pinnoilta neljän viikon ajan

• Lasilevyjä ei siirretty tai 

puhdistettu

• Mittaus kahden ja neljän

viikon jaksoissa BM 

Dustdetector® -

mittalaitteella



AVOTOIMISTOT

Tutkimuskohteiden kahden 
viikon mittausten keskiarvo 
0,6 % ja neljän viikon 
mittausten keskiarvo 0,9 %

Verrokkikohteiden kahden 
viikon mittausten keskiarvo 
0,7 % ja neljän viikon 
mittausten keskiarvo 1,2 %

OPETUSTILAT

Tutkimuskohteiden kahden 
viikon mittausten keskiarvo 
1,5 % ja neljän viikon 
mittausten keskiarvo 2,7 %

Verrokkikohteiden kahden 
viikon mittausten keskiarvo 
1,5 % ja neljän viikon 
mittausten keskiarvo 2,3 %

PINTAPÖLYKERTYMÄN
SEURANNAN TULOKSET



• Tilat valittiin niin, että ominaisuuksiltaan ne olivat mahdollisimman
identtisiä tilatyypeittäin (pinta-ala, käyttöaste, ilmanvaihto ym.)

• Tilojen siivottavuutta, siivouksen tasoa sekä akustiikkaa arvioitiin

• Sekä avotoimistot, että opetustilat olivat siivouksen teknistä laatua mitattaessa
parempia tutkimustilojen osalta, kuin verrokkikohteet

• Avotoimistojen siivottavuus oli parempi verrattuna opetustiloihin

Nämä voivat vaikuttaa tuloksiin ilman hiukkaspitoisuuden ja pölykertymän
osalta pintamateriaalin lisäksi

• Kaikki tutkimustilat olivat valmistuneet noin vuoden sisällä mittauksen
aloittamisesta

OLOSUHTEIDEN VAIKUTUS
MITTAUSTULOKSIIN



PÖLYINDEKSIN MITTAUS TEKSTIILILATTIALTA

Tutkimuksessa testattiin
INSTA:800 standardissa kuvattua
Stepp Tester – menetelmää
lattiapintojen pölyindeksin
mittauksessa

Poikkeavia tuloksia saatiin
yhdessä kohteessa flokatusta
tekstiilimatosta – muut
tekstiililattiat olivat tuftattuja

Flokatusta matosta ei
irronnut pölyä em. menetelmällä
mitattavia määriä



KÄYTTÄJÄKYSELYJEN TULOKSET

AVOTOIMISTOT

Verrokkikohteissa oltiin 
tyytyväisempiä koettuun 
ilman laatuun, 
ääniympäristöön ja 
siisteyteen kuin 
tutkimuskohteissa

Ei tue tehtyjä havaintoja 
kohteiden olosuhteista

OPETUSTILAT

Verrokkikohteissa siivouksen 
laatu koettiin paremmaksi, 
vaikka katselmusten mukaan 
näin ei pitäisi olla

Muuten tyytyväisempiä oltiin 
tutkimuskohteissa

Tulokset tukivat paremmin 
havaintoja kohteista



MATERIAALIEN ELINKAARIKUSTANNUKSET

Elinkaarikustannukset
laskettiin käyttäen

työmäärämitoitusta ja
valmistajien ohjeita

ylläpito ja
perussiivoukseen



LATTIAPINTAMATERIAALIN VALINTA

• Tutkimuksen tulokset eivät tue tekstiililattian valintaa
avotoimistoon

• Käyttäjäkyselyjen tulokset voivat johtua myös muutosvastarinnasta – tarvitaan
pidempiaikaista seurantaa

• Opetustiloissa lattiamateriaalilla ei ollut yhtä suurta vaikutusta
mittaustuloksiin tai käyttäjäkyselyn tuloksiin

• Huomioidaan lattiapintaa valittaessa sen vaikutukset
ylläpitokustannuksiin sekä varataan riittävästi tilaa erilaisten
lattiapintojen hoitoon vaadituille välineille ja koneille sekä
huomioidaan sen vaikutus esim. ruokailuun ja sisäjalkineiden
käyttöön


