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Motivaatio
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Pienhiukkaset aiheuttavat sairauksia ja kuolemia

Sisällä toimistoissa vietetään paljon aikaa joten 
siellä myös altistutaan paljon
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Helsinki
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Kuva: Google Maps

Kartta: © OpenStreetMap contributors



Mittausjärjestelyt
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• Mittaukset ELPI+ -laitteella (valmistaja 

Dekati Oy)

• Mittaa korkealla aikaresoluutiolla 

hiukkasten kokojakaumaa 1 nm -> 10 

µm

• Mittaukset kestoltaan n. 2-3 viikkoa

• Prahassa ja Düsseldorfissa käytössä

yksi ELPI+, jolla mitattiin ulkoa ja sisältä 

vuorotellen

• Mittauksista laskettiin hiukkasten 

keuhkodeposoituva pinta-ala



Mitä ovat 
keuhkodeposoituvat 
hiukkaset?
• LDSA = lung depositing particle

surface area, eli 
keuhkodeposoituvien hiukkasten 
pinta-ala

• LDSA:lle ei vielä ole raja-arvoja, 
mutta tietyillä oletuksilla sellaiset 
voidaan johtaa 
lukumääräpitoisuudesta
• Matala LDSA: 24h ka. < 5 µm2/cm3

• Korkea LDSA: 24h ka. > 40 µm2/cm3

• Korkea LDSA: 1 h ka. > 90 µm2/cm3
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Keuhkorakkulat



Ilmanvaihtojärjestelmät

•Tampere: koneellinen ilmanvaihto, G5 suodatin

•Helsinki: koneellinen ilmanvaihto, F7 suodatin, osa 
ilmasta kierrätettiin ulostulosta takaisin tuloilmaan

•Düsseldorf: poistoilma koneellisesti, ei suodatinta

•Praha: pelkkä luonnollinen ilmanvaihto
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Kokonais-LDSA aikasarjat
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Keskimääräiset kokojakaumat
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• LDSA-jakaumien moodit n. 70-80 nm 

ja 500 nm

• Pienemmät hiukkaset voisivat kokonsa

puolesta olla moottoriperäistä nokea

• Suuremmat ovat kooltaan

ikääntyneempiä hiukkasia tai 

esimerkiksi puunpoltosta (mahdollinen

lähde ainakin Tampereen

tapauksessa)

• Helsingin jakaumissa näkyy

suodatuksen vaikutus: Sisäilmaan

pääsee hiukkasia ainoastaan kapealla

kokovälillä

• Düsseldorfissa ja Prahassa hiukkasten

infiltraatio näyttää vähemmän

kokoriippuvalta



Infiltraatiokertoimet
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Tampere Helsinki Düsseldorf Praha

0.35 0.20 0.57 0.83

Infiltraatiokertoimet

𝐿𝐷𝑆𝐴𝑠𝑖𝑠ä𝑖𝑙𝑚𝑎 = 𝐿𝐷𝑆𝐴𝑢𝑙𝑘𝑜𝑖𝑙𝑚𝑎 × 𝐹 + 𝐿𝐷𝑆𝐴𝑠𝑖𝑠ä𝑙äℎ𝑡𝑒𝑒𝑡

Negatiivinen lähdetermi?



Yhteenveto

•Nämä tulokset ovat alustavia, datan syvempi analyysi 
jatkuu

•Sisälähteitä näissä toimistoissa ei juurikaan ollut

•Koneellinen ilmanvaihto ja tehokas suodatin vähentävät 
keuhkodeposoituvien hiukkasten infiltraatiota

•Luonnollisen ilmanvaihdon kohteissa hiukkasia voidaan 
vähentää puhdistusyksiköllä
•Kuten Prahassa ehkä tahattomasti demonstroitiin =^)
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Kiitos!
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