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KENKIEN RIISUMISEN VAIKUTUS HIUKKASPITOISUUKSIIN 

KOULUISSA 

Maija Leppänen ja Pertti Pasanen  

Itä-Suomen yliopisto, Ympäristö- ja biotieteiden laitos 

 

TIIVISTELMÄ 

Oppilaiden kenkien mukana koulujen sisätiloihin kulkeutuu paljon hiekkaa, mikä lisää 

siivouksen tarvetta ja saattaa heikentää sisäilman laatua. Monet uudet koulut ovat ns. 

sukkakouluja, joissa oppilaat riisuvat kengät heti ulko-ovella. Tässä tutkimuksessa 

selvitettiin, miten hiukkaspitoisuus vaihtelee kouluissa päivän mittaan ja onko kenkien 

riisumisella heti sisälle tultaessa vaikutusta hiukkaspitoisuuksiin. Sukkakouluissa 

mitattiin matalampia hiukkaspitoisuuksia kuin ns. kenkäkouluissa ja esim. PM10-

pitoisuus oli noin kaksinkertainen kenkäkoulujen käytävillä verrattuna sukkakoulujen 

käytäviin. Lukumääräpitoisuudessa ei havaittu näin selkeitä eroja ja lukumääräpitoisuutta 

nostivat selkeimmin ruokailusta peräisin olevat hiukkaset. 

JOHDANTO 

Koulujen sisäilmaongelmista Suomessa puhutaan paljon. Sisäilmahaittaa 

koulurakennuksissa voivat aiheuttaa mm. kosteus- ja homeongelmat, sisäilman hiukkaset, 

materiaaliemissiot ja ilmanvaihtoon liittyvät ongelmat /1-4/. Pienhiukkasilla tiedetään 

olevan moninaisia terveysvaikutuksia ja lapset ovat erityisen herkkä ryhmä /5/. Tuoreen 

katsausartikkelin mukaan koulujen sisäilman hiukkasten massapitoisuuden nousuja 

selittävät lähinnä sisälähteet, joista hiukkasten resuspensio (jo laskeutuneiden hiukkasten 

vapautuminen ilmaan) on tärkein. Lisäksi oppilaat tuovat hiukkasia tullessaan kouluun 

vaatteiden ja kenkien mukana, ja ensisijainen altistumisen vähentämiskeino onkin 

tehokas siivous ja kenkien riisuminen sisälle tultaessa /2/. Kengissä kulkeutuvien 

hiukkasten ja maa-aineksen mukana sisälle voi kulkeutua myös epäorgaanisia 

epäpuhtauksia /6/, jotka edelleen voivat vaikuttaa pölyn koostumukseen.   

Suomessa monissa uusissa kouluissa on siirrytty nk. ”sukkamalliin” ja kengät riisutaan 

heti sisälle tultaessa. Kenkien riisumisen vaikutusta sisäilman hiukkaspitoisuuksiin ei 

kuitenkaan ole tiettävästi tutkittu. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten 

hiukkaspitoisuus vaihtelee kouluissa päivän mittaan ja selvittää onko kenkien riisumisella 

heti sisälle tultaessa vaikutusta hiukkaspitoisuuksiin. 

MATERIAALIT JA MENETELMÄT 

Tutkimuksessa oli mukana 16 alakoulua, joista kuusi oli ns. sukkakouluja ja 10 

kenkäkouluja. Oppilasmäärä kouluissa vaihteli 80 – 540. Sukkakouluissa oppilaat riisuvat 

kengät heti sisään tultaessa ja jättävät ne kengille varattuihin hyllyihin 

tuulikaappiin/kenkäeteiseen tai kantavat naulakoille. Kenkäkouluissa sen sijaan oppilaat 

tulevat kengät jalassa aina naulakoilleen saakka. 

Hiukkasten massa- ja lukumääräpitoisuuksia mitattiin jatkuvatoimisilla mittareilla 

kussakin koulussa yhden päivän ajan. Mittaukset käynnistettiin aamulla ennen 
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koulupäivän alkua ja lopetettiin n. klo 14:30. Oppilaiden koulupäivät päättyivät 

tyypillisesti klo 14 mennessä. Mittauksia tehtiin käytävä- ja aulatiloissa, 2-3 

luokassa/koulu ja joissain kouluissa myös ruokalassa. Mittaukset tehtiin loka-marraskuun 

2018 aikana. 

DustTrak DRX (TSI Model 8533) –mittarilla mitattiin eri kokoisten hiukkasten 

massapitoisuutta. Laite mittaa reaaliaikaisesti optisesti eri hiukkasjakeiden (PM1, PM2,5, 

PM4, PM10 ja PM15) pitoisuudet kokoalueella 0.1-15 µm ja pitoisuusalueella 0.001-150 

mg/m3. Optisesti havaittujen hiukkasten määrä muunnetaan massapitoisuudeksi 

laskennallisesti.  

P-Trak (TSI model 8525) –mittarilla selvitettiin hiukkasten lukumääräpitoisuutta 

koulupäivän aikana. P-Trak:ssa pienten hiukkasten kokoa kasvatetaan tiivistämällä 

hiukkasten pinnalle ylikylläistä isopropanolihöyryä, jolloin ne voidaan havaita optisesti. 

Lukumääräpitoisuuden mittausalueen yläraja on 5*105 hiukkasta/cm3. P-Trak mittaa 

hiukkasia kokoalueella 20 nm – 1 µm. 

TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 

Hiukkasten massapitoisuus vaihteli odotetusti päivän aikana kouluissa (Kuvat 1 ja 2). 

Hiukkaspitoisuus nousi sekä sukka- että kenkäkoulujen käytävillä, kun oppilaat tulivat 

välitunnilta tai lähtivät välitunnille. Ero oli kuitenkin selkeästi suurempi kenkäkouluissa. 

Kuvan 2 koulu oli yksi suurimmista mitatuista kouluista (yli 500 oppilasta) ja hiekkaa 

kulkeutui sisälle todella paljon koulupäivän aikana. Kun aamupäivällä n. klo 8:50 

oppilaiden tullessa sisään PM10-pitoisuus nousi 0,12 mg/m3:aan ja laski suhteellisen 

nopeasti, mitattiin samassa käytävässä iltapäivällä hetkellisesti yli 1 mg/m3 PM10-

pitoisuus, kun oppilaat lähtivät kotiin klo 14 (Kuva 2). Tässä koulussa mitattiin 

suurimmat hiukkasten massapitoisuudet. Kuvan 1 sukkakoulun käytävillä PM10-

hiukkaspitoisuudet nousivat suurimmillaan 0,35 mg/m3:aan. Korkeimmat pitoisuudet 

mitattiin ulko-oven läheisyydessä, missä oppilaat pukivat/riisuivat kenkänsä (Kuva 1, klo 

12:04-12:22). 

Luokkahuoneissa mitatuissa hiukkasten massapitoisuuksissa ei ollut niin paljoa vaihtelua 

kuin käytävillä mitatuissa pitoisuuksissa ja pitoisuudet olivat pääosin matalammat kuin 

käytävillä mitatut pitoisuudet. Tämä selittyy luultavasti sillä, että luokassa oppilaat 

istuvat tyypillisesti paikoillaan työskentelemässä ja hiukkasia ilmaan nostattavaa 

aktiviteettia ei juurikaan ole. 

Kaikkien hiukkasjakeiden massapitoisuudet olivat korkeampia kenkäkouluissa kuin 

sukkakouluissa (Taulukko 1). Kenkien mukana sisälle tulevat maaperähiukkaset ovat 

karkeaa pölyä mikä näkyy massapitoisuustuloksissa suuremmissa kokoluokissa: PM10- 

ja PM15-hiukkasjakeiden käytävillä mitatut pitoisuudet olivat jopa noin kaksinkertaisia 

kenkäkouluissa verrattuna sukkakouluihin.  

Niin ikään hiukkasten lukumääräpitoisuus (20 nm – 1 µm kokoisten) oli käytävillä 

suurempi kuin luokissa (Taulukko 1). Sukka- ja kenkäkoulujen välillä sen sijaan ei ollut 

niin selkeää eroa kuin hiukkasten massapitoisuuden kohdalla. Suurimmat 

lukumääräpitoisuudet mitattiin ruokaloissa tai aulatiloissa, jotka olivat ruokalan 

yhteydessä. Esimerkiksi eräässä koulussa hiukkasten lukumääräpitoisuus oli muutamia 

satoja - tuhansia hiukkasia/cm3, mutta mitattaessa iltapäivällä yläkerran aulasta, joka oli 

suoraan ruokalan yläpuolella, lukumääräpitoisuus kohosi jopa 180 000 hiukkaseen/cm3. 
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Kuva 1. PM2,5- ja PM10-hiukkaspitoisuuksien vaihtelu eräässä sukkakoulussa yhden 

koulupäivän aikana. Mittauspaikka vaihteli kolmella eri käytävällä ja aulassa (ei 

taustaväriä) sekä kolmessa eri luokkahuoneessa (tummanharmaa taustaväri). 

 
Kuva 2. PM2,5- ja PM10-hiukkaspitoisuuksien vaihtelu eräässä kenkäkoulussa yhden 

koulupäivän aikana. Mittauspaikka vaihteli kolmella eri käytävällä ja aulassa (ei 

taustaväriä) sekä kahdessa eri luokkahuoneessa (tummanharmaa taustaväri) sekä 

ruokalassa oppilaiden välipalan aikana (vaaleanharmaa taustaväri). 

Lukumääräpitoisuus ei myöskään heijastanut välituntiliikettä niin selkeäsi kuin 

massapitoisuus. Kuvassa 3 on esitetty lukumääräpitoisuus, joka on mitattu samasta 

koulusta samaan aikaan Kuvan 2 massapitoisuuden kanssa. Lukumääräpitoisuudessa ei 

nähdä samanlaisia piikkejä kuin mitä välituntiliikenne aiheutti massapitoisuuksiin. 
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Toisaalta lukumääräpitoisuus kohoaa selkeästi iltapäivällä ruokalassa, kun taas 

massapitoisuus ei silloin juurikaan noussut. 

Taulukko 1. Keskimääräiset hiukkasten massa- ja lukumääräpitoisuudet sukka- ja 

kenkäkouluissa sekä hiukkaspitoisuuksien vaihteluvälit koulujen välillä. 

 Massapitoisuus µg/m3 Lukumäärä-

pitoisuus, 

#/cm3 
PM1 PM2,5 PM4 PM10 PM15 

Sukkakoulut ( N=6 ) 

Luokat  11,9 

(3,2-19,0) 

12,2  

(3,3-19,7) 

13,3  

(3,6-21,7) 

20,0  

(5,6-35,6) 

30,0  

(8,9-56,1) 

865  

(137-1658) 

Käytävät 17,1  

(7,3-26,3) 

17,6  

(7,5-27,2) 

19,5  

(8,3-30,7) 

32,9  

(16,1-57,0) 

47,3  

(23,3-84,3) 

1892  

(210-5426) 

Kenkäkoulut ( N=10 ) 

Luokat  13,7  

(7,1-29,7) 

14,1 

(7,3-30,4) 

15,8 

(8,0-33,0) 

27,5 

(12,1-54,1) 

43,9 

(19,3-77,9) 

997 

(605-2499) 

Käytävät 29,1 

(11,1-59,1) 

30,2 

(11,5-62,0) 

34,7 

(12,8-73,0) 

65,8 

(21,8-144,7) 

95,0 

(32,7-208,0) 

2027 

(671-7079) 

 

 
Kuva 3. Hiukkasten lukumääräpitoisuuden vaihtelu eräässä kenkäkoulussa yhden 

koulupäivän aikana (vrt. Kuva 2). Mittauspaikka vaihteli kolmella eri käytävällä ja 

aulassa (ei taustaväriä) sekä kahdessa eri luokkahuoneessa (tummanharmaa taustaväri) 

sekä ruokalassa oppilaiden välipalan aikana (vaaleanharmaa taustaväri). 

Mittauksia tehtiin kussakin koulussa yhden päivän ajan. Mitattuihin pitoisuuksiin 

saattavat vaikuttaa mittauspäivän sää (sateisuus). Mittaukset tehtiin loka-marraskuun 

aikana, joten mittausolosuhteet olivat kaikkien koulujen suhteen syksyiset. Maassa ei 

ollut lumipeitettä ja lämpötila oli pääasiassa plussan puolella lukuun ottamatta muutamaa 

mittausaamua. 
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Mittaukset tehtiin normaalin koulupäivän aikana, joten mittauspaikat piti sovitella aina 

koulukohtaisesti. Varsinkin suurissa kouluissa välituntiliikenne täytti käytävät, jolloin 

mittauspiste piti valita niin, että laitteet eivät olleet tiellä, mutta toisaalta ovat keskeisellä 

paikalla. Myös välituntien määrä ja koulupäivän pituus saattoivat vaikuttaa mitattuihin 

pitoisuuksiin. Joissain kouluissa välitunti oli aina oppituntien välissä, kun taas joissain 

kouluissa tunteja saatettiin pitää yhteen, jolloin vastaavasti välitunteja oli harvemmin, 

mutta ne olivat pidempiä. Muita hiukkaspitoisuuksiin mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä 

olivat oppilaiden määrä, pihan pinnan materiaali ja ilmanvaihto. Näiden tekijöiden 

vaikutusta hiukkaspitoisuuksiin on tarkoitus jatkossa tarkastella tarkemmin. 

JOHTOPÄÄTÖKSET 

Hiukkaspitoisuudet olivat korkeampia kenkäkouluissa kuin sukkakouluissa. Koulujen 

välituntiliikenne heijastui etenkin hiukkasten massapitoisuuksiin, kun taas 

lukumääräpitoisuutta nostivat etenkin koulujen ruokaloissa vapautuvat hiukkaset.  
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