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saada mittauksiin perustuvaa tietoa, millaisia ovat aerosolihiukkasten 
pitoisuudet ja kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet erilaisissa kiinteistöissä

arvioida ulkoilman hiukkaspitoisuuksien ja muiden ympäristön parametrien
vaikutuksia rakennusten sisäilman hiukkaspitoisuuksiin ja hiukkasten ominaisuuksiin

saada yleiskuvaa siitä, mitkä kiinteistöjen tekniikkaan ja käyttöön liittyvät asiat 
(ilmanvaihto- ja suodatusteknologiat, kiinteistöjen ylläpito ja huolto) vaikuttavat sisäilman 
hiukkaspitoisuuksiin ja miten nämä riippuvat kiinteistön ympäristön olosuhteista

selvittää, tulisiko kiinteistöjen sisäilman ja/tai ympäristön ulkoilman hiukkaspitoisuuksia monitoroida 
terveellisen elinympäristön varmistamiseksi, sekä saada käsitys siitä, mitkä hiukkasten ominaisuudet ja 
ympäristöön liittyvät asiat tulisi näissä mahdollisissa  mittauksissa ottaa huomioon

saada mittauksiin perustuvaa tietoa rakennusten ympäristön hiukkaspitoisuuksista ja ulkoilman 
aerosolien ominaisuuksista (erityisesti hiukkasten kokojakaumasta) sekä niiden vaihteluista, ja siten 
mahdollistaa rakennusten ilmanvaihdon hiukkassuodatuksen optimointi 

ymmärtää rakennusten sisäilman hiukkaspitoisuuksiin vaikuttavia dynaamisia prosesseja ja saada tietoa 
sisäympäristön hiukkaslähteistä ja niiden merkityksestä suhteessa ulkoilmaperäisiin hiukkasiin

Työpaketti 6:n tavoitteet



Johdatus sisä- ja ulkoilman aerosoleihin
Mikä on aerosoli?
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Esimerkkejä aerosoleista. (Wikipedia commons / public domain)

• Nestemäisiä tai 
kiinteitä hiukkasia 
kaasumaisessa 
väliaineessa.

• Mahdollinen
terveysriski.

• Löytyy sekä sisä- että
ulkoilmasta.



Miksi sisäilman aerosoleista tulisi välittää?
• Moni viettää suurimman osan

päivästään sisätiloissa. 
• Ulkoilman saasteet ovat läsnä

myös sisätiloissa.
• Huono ilmanvaihto yhdistettynä

sisällä oleviin hiukkaslähteisiin
johtaa usein merkittävästi
ulkoilmaa korkeampiin
pitoisuuksiin.

• Todellinen altistus
hiukkassaasteelle?
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Esimerkki sisätilasta. (Wikipedia commons / public domain)



Aerosolien ominaisuuksia: kokojakauma
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Aerosolien ominaisuuksia: dynamiikka

6.10.2021 |  6

Tiivistyminen

Haihtuminen

Koagulaatio

Asettuminen (depositio)

Kemialliset reaktiot



Sisäympäristöjen ominaisuuksia
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Sisäilmamallilla voidaan kuvata tärkeimpiä sisäilman hiukkaspitoisuuksiin vaikuttavia tekijöitä. 
(Hussein, Wierzbicka et al., 2014).



Sisäympäristöjen ominaisuuksia
Viisi tekijää, jotka yhdistävät useimpia sisätiloja ja
erottavat ne ulkoilmasta (Abbatt and C. Wang, 2020):
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1. Nopea ilmanvaihto ja ilmavirran esteellinen kulku
2. Pinta-alan korkea suhde tilavuuteen
3. Pimeys, etenkin UV-valon puute
4. Lämpötila ja suhteellinen kosteus säädelty
5. Ihmisten läsnäolo



Aerosolihiukkasten lähteet (ulkona)
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Aerosolihiukkasten lähteet (sisällä)
•Poltto (kynttilät, suitsukkeet, tupakointi)
•Ruoanlaitto (grillaus, uuni, paistinpannu)
•Siivoaminen (siivousaineet, uudelleensuspensio)
•Lasertulostimet, ilmanpuhdistimet, sähkötupakka
•Sekundääristen orgaanisten aerosolien muodostuminen
•Lisää tutkimusta vaaditaan lähteiden tunnistamiseen ja 
karakterisointiin
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Sisä- ja ulkoilman yhteys
•Sisäilman hiukkaspitoisuus voidaan esittää ulkoilman 
hiukkaspitoisuuden avulla, jos tunnetaan tarvittavat 
parametrit (I. Kulmala et al., 2016):
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•Mahdollisuus ennustaa 
sisäilman pitoisuus 
ulkoilman pitoisuuden 
perusteella



Sisä- ja ulkoilman yhteys
•Usein kattavan mallin sijasta käytetään yksinkertaistuksia
•I/O –suhde
•Infiltraatiokerroin
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Yhteenveto
•Sisäilmassa on aerosolihiukkasia

• Pitoisuuksiin on mahdollista vaikuttaa
•Pitoisuuksiin vaikuttavat prosessit ovat monimutkaisia
ja niiden yksityiskohtainen ymmärtäminen on haastavaa

•Yksinkertaisimmat tavat rajoittaa sisäilman 
hiukkaspitoisuutta ovat sisälähteiden poistaminen ja 
tilaan tuodun ilman tehokas suodattaminen
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