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Liikelaitos Porvoon Tilapalvelut

• Kunnallinen Liikelaitos Porvoon Tilapalvelut tuottaa kiinteistönhoito-, 
vahtimestari-, siivous- ja ateriapalveluja sekä logistiikkapalveluja 
Porvoon kaupungin eri toimialoille. 

• Tilapalvelut työllistävät noin 300 kiinteistö-, siivous- ja ateriapalvelun 
ammattilaista

• Perustettu 1.1.2011

• Liikevaihto n. 20 M€ 

• Tavoitteena asiakkaan sujuva arki



Siivouspalvelun asiakkaat

• Koulut

• Päiväkodit

• Virastot, varikot

• Liikuntatilat; liikuntasaleja sekä uimahalli

• Terveysasemat, palvelutalot, vuodeosastot, neuvolat

• Siivottavat tilat 164 000 m2

• Kouluissa harvennettu siivous; teorialuokat siivotaan 3 x vko



Case Robottisiivous



Yhteishanke

• Toteutus 1.11.2016 – 23.5.2017

• Mukana 
₋ TTS Työtehoseura

₋ Kivistö Consulting Oy 

₋ Liikelaitos Porvoon Tilapalvelut

₋ Tampereen Voimia 

₋ Tekme Oy 

₋ Vaasan Siivouspalvelut

₋ Mikkelin Ruoka- ja 
puhtauspalvelut



Tavoitteet

• Uuden teknologian kokeilu ja mahdollinen hyödyntäminen

• Siivoustyön ergonomian parantaminen

• Työn organisoiminen mm. osatyökykyiset

• Siivoustiheyden lisääminen

• Laitteiden käytön vaikutus sisäilmaan

• Tila- ja kalustesuunnittelussa huomioiminen

• Työn tuottavuuden kehittyminen 



Toteutus Porvoossa

• Toteutettiin 13.12.2016 –
19.1.2017

• Testattiin markkinoilla olevia 
kotitalous- ja 
ammattikäyttöön tarkoitettuja 
laitteita

₋ 7  kpl pieniä siivousrobotteja: 
lakaisu/ imurointi/ moppaus/   
nihkeä-/kosteapyyhintä

₋ 1 kpl yhdistelmäkonerobotti
Liikuntasali



Robottisiivouksen testikohteet

Testiympäristö Tilat Nihkeäpyyhinnän osuus 

kokonaistyöajasta

Uimahalli Aula,Liikuntasali, Pukuhuone 16 %

Koulu Aula,käytävät, luokka, liikuntasali 33 %

Vanhainkoti Asukashuone, Wc 28 %

Virasto Toimistohuone, kahvihuone 20 %

Terveysasema Pääaula, käytävät 31 %



Testausmenetelmät

• Testattiin kuukauden ajan robottimallien käytettävyyttä ja 
suorituskykyä erilaisissa tiloissa 

- nimetty testihenkilö

• Havainnoitiin käytettävyyttä ja toimivuutta

• Mitattiin puhtautta:

- aistinvaraisesti (käsimenetelmät/ robotti)

- ATP-mittarilla sekä UV-lampulla.

- Työtehoseuran suorittamat flanellitestit pölynmäärästä;

laboratoriotestit ja analysointi



Robotit työssä

Uimahallin pukuhuone Koulun ruokasali



Testauksen kokemukset ja tulokset

• Tilat vaativat esisiivousta ja 
järjestelyitä ennen käyttöönottoa

• Navigointi haastavaa runsaasti 
kalustetuissa tiloissa

• Robotit hitaita, toiminta-aika lyhyt 
(nimellisteho 500 m2 ja  3 h 
latauksessa)

• Puhdistustulos ja suoritusvarmuus 
vaihteli 

• Robottien pölynimukykyyn ja 
imurointitulokseen oltiin pääosin 
tyytyväisiä

Kirjasto



Testauksen kokemukset ja tulokset

• Hybridirobotti ja imurirobotti täytti osittain odotukset käytöltään, 
ominaisuuksiltaan sekä lopputulokseltaan

• Moppaavat robotit puhdistivat silmämääräisesti hyvin

• Yhdistelmäkonerobotin hinta korkea verrattuna käyttömäärään

• Robotit toimivat siivoojan apurina, vaativat seurantaa hyvän 
lopputuloksen saavuttamiseksi



Kehitysehdotukset robottisiivouksen käyttöön

• Parhaat käyttökohteet:
- pienet sisääntuloaulat
- liikuntasalit
- luokkahuoneet 
- lepohuoneet
- kirjastot

• Määriteltävä: 
1. Kuka robottia käyttää ja huoltaa 

(tilahuoltaja vai oma henkilökunta)
2. Käyttöajankohta (päivä, ilta, yö)
3. Tilojen soveltuvuus Kirjasto



Johtopäätökset ja tulevaisuuden suunnitelmat

• Tilat, pintamateriaalit ja kalusteet määrittelevät robotin 
käytettävyyden

• Testitulosten ”voittajat” työntekijöiden apuna:

- osatyökykyisten avuksi

- siivouskertojen lisäämiseksi (harvennettu siivous)

- puhtaustason nostamiseksi ( esim. sisääntuloaulat)

• Edullinen investointi työhyvinvoinnin ja puhtaustason nostamiseen

• Käyttöönotto tulosten perusteella vuoden 2018 aikana


