
Siivouksen merkitys sisäilmaan 
tutkimusten valossa

Sisäilmayhdistyksen webinaari 31.5.22

Leila Kakko

leila.kakko@tuni.fi

linkedin.com/in/leila-kakko-3866b028

1

mailto:leila.kakko@tuni.fi
https://www.linkedin.com/in/leila-kakko-3866b028


2
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Kakko, L. 1997
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Saikapu-hanke (2010)

Sairaala Ennen puhdistusta 

[%]

Puhdistuksen aikana 

[%]

Puhdistuksen 

jälkeen [%]

Sairaala A

käytävä1

potilashuoneet (n=4)

yleiset tilat (n=2)

keskiarvo

kertymäaika [vrk]

1,6

-

2,7

2,2

13

0,9

1,1

2,1

1,4

4

0,7

1,2

0,9

0,9

7

Sairaala B

käytävä (n=2)

potilashuoneet (n=3)

yleiset tilat (n=5)

keskiarvo

kertymäaika [vrk]

1,6

3,4

8,5

4,5

14

8,2

1,3

6,4

5,3

16

1,9

1,4

1,9

1,7

18

Sairaala C

potilashuoneet (n=3)

yleiset tilat (n=7)

keskiarvo

kertymäaika [vrk]

-2

-

-

-

3,8

2,7

3,3

20

2,0

2,2

2,1

15

1 Ennen puhdistusta n=2 ja puhdistuksen aikana ja sen jälkeen n=4
2 Ennen puhdistusta arvoja ei mitattu puhdistuksen muuttuneiden aikataulujen takiahttps://urn.fi/URN:ISBN:978-952-261-019-5

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-261-019-5


Saikapu-hanke (2010)

• Huomioitaessa pölyn kertymäaika ja 
oletetaan likaantumisen olevan lineaarista
• puhdistustyön aikana pintojen likaantuminen 

pölyisyysprosenttina oli suurempi ennen 
puhdistusta ja puhdistuksen jälkeen 

• Sairaala B:n tuloksista voidaan havaita 
puhdistuksen aikaisten tulosten olleen 
potilashuoneissa pienemmät kuin muissa 
tiloissa
• puhdistajien työ onnistuttiin tekemään 

häiritsemättä osaston potilaita.



Siivouksen laatu ja siivottavuus 
SEEK-hankkeessa (2016)
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https://www.julkari.fi/handle/10024/131824
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SIBI-hanke (2020)

Siivottavuuteen 
vaikuttavat 

tekijät

Havainnot

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/43349

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/43349


Yhteenveto

• Kohteiden välillä ei havaittu merkittäviä eroja.

• Siivouskemikaalien käyttö oli vähäisempää kuin oli oletettu. 

• Kohteissa käytettiin lisäkostutukseen usein vain pelkkää 
vesijohtovettä. 

• Siivoustiloissa säilytettiin jonkin verran vanhoja ja/tai muuten 
käytöstä poistettuja siivousaineita

• Sisäilmamittauksien tuloksissa oli oletettua vähemmän eroa 
verrattaessa kemikaalivapaata ja normaalia siivousta.

• Pelkällä vedellä tehty siivous ei aiheuttanut havaittavia muutoksia 
mitattaessa laskeutuneen pölyn mikrobien määrää.

SIBI-hanke (2020)



Pintahygienian kehittäminen muuttuvassa 
epidemiatilanteessa -hanke (PiHy)

Tavoite

Tampereen korkeakouluyhteisön ja yritysten yhteishankkeen 
tavoitteena on tuottaa näyttöön perustuvaa, pilotoinnilla 
todennettua tietoa, jota hyödyntämällä minimoidaan 
taudinaiheuttajien leviäminen julkisten yhteisöjen ja yritysten 
tarjoamien palveluiden yhteydessä.

PiHy 2020-21



Puhdistusaineiden vaikutus virusten poistoon

Taulukko 1. Pyyhkäisynäytteiden PCR- tuloksia

PiHy 2020-21

Tuloksia

Havaitut virukset eivät olleet 
infektiokykyisiä



Mikrokuitupyyhkeistä

Pintapuhtauden keskiarvo RLU-arvoina puhdistuksen 

jälkeen 

Vossi, S. 2022. Mikrokuidun merkitys sairaala-

siivouksessa. Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma 

Tampereen ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202205149249

Suomalainen, K. 2020. Laboratoriotutkimus 
kemikaalivapaasta siivouksesta. 
Palveluliiketoiminnan johtaminen. Tampereen 
ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö YAMK.

https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020122930043

Peruslaminaattitason sekä nanopäällysteiden laminaatin 

puhdistuminen eri vesillä, mikrokuitupyyhkeenä uusi 

MicronQuick ja likana rahkaöljyseos. 

https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202205149249
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020122930043


Mikrokuitupyyhkeistä

Suomalainen:

• Kokonaisuudessaan eri 
vesien puhdistavuudessa ei 
ollut suuria eroja. 

• Kaikki vedet puhdistivat 
pintaa lähtökohdasta niin 
visuaalisesti kuin mittauksien 
perusteella.  

• Pelkkä hanavesi puhdisti 
pintoja eri 
mikrokuitupyyhkeillä 
yllättävän hyvin

Vossi

• Kaikkia tuloksia tarkasteltaessa

• kestokäyttöinen mikrokuitupyyhe oli 
tehokkain

• toisena tuli kertakäyttöinen 
mikrokuitupyyhe 

• niukasti perinteistä kuitupyyhettä 
parempana.



• Mikrokuitupyyhe taitellaan neljään osaan

• Pyyhkeestä ja hygieniatasosta riippuen voidaan 
käyttää 4 tai 8 pintaa

• Yhdellä pyyhkeellä pyyhkii esim. neljä pulpettia 
(pintaa) eli luokan siivoamiseen tarvitaan 7-8 
pyyhettä

• Yleispuhdistusaineen tavallinen annostus on  1 
ml / 1 l vettä 

• Jos lasketaan, että kostutetaan nihkeäksi 20 
siivouspyyhettä, jolloin tarvitaan 4dl 
käyttöliuosta tällöin yhdessä pyyhkeessä on 
0,04 ml/ 20 = 0,002 ml yleispuhdistusainetta

• Koneellisessa kostutuksessa aine jakautuu 
tasaisemmin

Esivalmisteltu siivous



• Suomen Akatemian rahoittama hanke

• Aalto-yliopisto, THL, Vaasan yliopisto ja TAMK

• Hankkeen tavoite:
• Siivouskemikaalien vaikutukset sisäilman laatuun luokkahuoneissa

• Määritetään luokissa käytetyt siivouskemikaalit

• Tutkitaan siivouskemikaalien vaikutuksia sisäilman laatuun 
(mikrobiologinen ja kemiallinen) laboratoriossa ja 12:ssa 
kenttätutkimukseen valitussa koulussa

CleanSchool-hanke (2020-24)



• Kaikissa edellä olleissa tutkimushankkeissa todettiin tarve lisätietoon

• Luminometrin käyttö lisääntynyt pintapuhtauden seurannan 
menetelmänä
• Helppo käyttää
• Kertoo oikeastaan vaan sen, että onko pinta puhdas vai likainen

• Tavallisen hanaveden käyttöä mikrokuitupyyhinnässä pitäisi tutkia 
lisää

• Kanadan ja USA:n tulokset eivät sellaisenaan sovellu meille, sillä 
hanavesi on kovuudeltaan erilaista

• Siivouksen merkitys nousi esiin koronan myötä:
• Healthy Building  2021 America konferenssin isäntänä CIRI (the Cleaning 

Industry Research Institute)
• Sessio Cleaning and Disinfection,  8 esitystä

• Posteri sessio Microbes, Cleaning and Infection risks, 9 esitystä

Mitä pitäisi tehdä seuraavaksi?



Kiitos ja mukavaa alkavaa kesää!


