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Liite 1 A. Pyyhintäpölyn toksisuuden tulkinta ja siihen liittyvät  
toimintasuositukset 

1. Toksisuusmittaustulosten tulkinta ja terveyshaitan arviointi  
 
Käytetty solutoksikologinen menetelmä mittaa näytteen biologisen haitan suuruutta. 

Menetelmä ilmaisee ilmassa leijuneen, pinnoille laskeutuneen pölyn toksisuuden, jonka avulla 

määritetään tilaan liittyvän sisäilmahaitan todennäköisyys.  Kyseinen pöly on sellaista, jolle 

ihminen on voinut suoraan altistua. Tuloksena saadaan EC50-arvo, joka tarkoittaa näytteestä 

valmistetun uutteen pitoisuutta, joka vaurioittaa puolta altistetuista soluista. Mitä vähemmän 

uutetta tarvitaan solujen vaurioittamiseen, sitä haitallisemmasta näytteestä on kysymys. 

Mittausraportissa ilmoitetaan, mihin pitoisuushaarukkaan tulos osui. On osoittautunut, että 

näitä toksisuuden viitteellisiä arvoja voidaan tulkita ryhmätasolla terveysperusteisesti.  

Poikkileikkaustutkimuksessa1) on havaittu, että toksisissa kouluympäristöissä työskentelevät 

opettajat kärsivät selvästi verrokkeja enemmän useista oireista. Oireiden esiintyvyys 

ryhmätasolla (N = 274 oirekyselyvastaajaa) oli merkittävää ja tilastollisesti merkitsevää 

verrokkiaineistoon nähden, kun pyyhintäpölyn toksisuus EC50 ≤ 12,5 μg/ml. Oireilua esiintyi 

eniten silloin, kun pölyn toksisuus EC50 ≤ 6 μg/ml. Raja-arvoa (EC50 ≤ 12,5 μg/ml) voimakkaampi 

toksisuus on osoitus siitä, että tilojen käyttäjien sairastelun ja oireilun todennäköisyys on 

kohonnut. Yrityksemme asiakasseurannassa (2007–2013, n. 3000 tutkittua näytettä) tehdyt 

havainnot kohteiden toksisuudesta ja asiakkaiden arvioista tukevat voimakkaasti em. 

koulututkimuksen johtopäätöksiä. Toksisuusmittaustulosten luotettavuutta ja merkitystä 

sisäilmahaitan arvioinnissa on käsitelty liitteessä 2. 

Pölynäytteet on jaettu toksisuuden mukaan neljään luokkaan taulukon I mukaisesti. 
 

Taulukko I. Pölyn toksisuusmittaustulosten tulkinta (koulut ja päiväkodit). 

Luokka 
Pölyn toksisuus,  

EC50 (µg/ml) 
Tuloksen tulkinta 

1 ≤ 6 sisäilmahaitta on erittäin todennäköinen 

2 6,5…12,5 sisäilmahaitta on todennäköinen 

3 13…18 sisäilmahaitta on mahdollinen 

4 > 18 sisäilmahaitta on epätodennäköinen 

 
 

Luokka 1. Sisäilmahaitta on erittäin todennäköinen, EC50 ≤ 6 μg/ml. Näytteiden voimakas 

toksisuus on ollut selvästi yhteydessä asiakkaiden omiin arvioihin oireilun esiintymisestä. 

Rakennukseen liittyvää oireilua esiintyy hyvin usein. Oireilu on syntynyt jopa viikkojen, mutta 

yleensä kuukausien tai vuosien kuluessa. Oireet ovat olleet vakaviakin ja näihin tiloihin on 

liittynyt voimakasta herkistymistä. 
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Luokka 2. Sisäilmahaitta on todennäköinen, EC50 = 6,5 … 12,5 μg/ml. Oireilun esiintyvyys 

ryhmätasolla on kohonnut selvästi. Oireilun syntymiseen on saattanut kulua useita kuukausia 

tai vuosia. 

 

Luokka 3. Sisäilmahaitta on mahdollinen, EC50 = 13 … 18 μg/ml. Oireilun esiintyvyys on ollut 

vaihtelevaa. Osassa kohteita oireillaan voimakkaasti, toisissa kohteissa ollaan terveitä vuosien 

tai vuosikymmenten asumisesta huolimatta. 

 

Luokka 4. Sisäilmahaitta on epätodennäköinen, EC50 > 18 μg/ml. Rakennukseen liittyvän 

oireilun esiintyvyys on ollut vähäistä. Jos oireilua kuitenkin esiintyy, se voi liittyä liitteessä 2 

käsiteltyihin tekijöihin.  

 
 
Taulukossa II on esitetty tulosten tulkintaan liittyvät toimenpidesuositukset. 

Taulukko II. Pölyn toksisuusmittaustulosten tulkinta ja niihin liittyvät toimenpidesuositukset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pölyn toksisuus,  

EC50 (µg/ml) 

Rakennukseen  

liittyvä oireilu 
Toimenpidesuositukset 

≤ 6  kyllä/ei 
Nopea haitan vähentäminen riippumatta siitä, liit-
tyykö rakennuksessa oleskeluun oireilua. Kohta 2.1 

6,5…12,5  
kyllä Nopea haitan vähentäminen. Kohta 2.1 

ei Lisäselvitykset, kohta 2.2 

13…18  
kyllä 

1) Nopea haitan vähentäminen, kohta 2.1 

2) Lisäselvitykset, kohta 2.2 

ei Lisäselvitykset, kohta 2.2 

> 18  
kyllä 

1) Nopea haitan vähentäminen, kohta 2.1  

2) Lisäselvitykset, kohta 2.2 

ei Ei toimenpidetarvetta 
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2. Toimenpidesuositukset sisäilmahaitan vähentämiseksi 
 

2.1. Nopea haitan vähentäminen yhdessä vaikuttavuuden seurannan kanssa 

Nopea haitan vähentäminen toteutetaan hyvin nopeasti, viimeistään viikkojen kuluessa. 

Kustannukset ovat yleensä varsin pieniä kokonaisuuteen nähden. Nopeaan haitan 

vähentämiseen liittyy keskeisesti haitan vähentämistoimien vaikuttavuuden seuranta.  

Esimerkkejä nopeista haittaa vähentävistä toimenpiteistä: 

- tutkitusti toksisia yhdisteitä kiinni saavien ilmanpuhdistimien käyttöönotto 

- ilmanvaihtojärjestelmän säädöt, kuten paine-eron säätö 

- mahdollisuuksien mukaan runsas tuuletus käytön aikana 

- sisäilmahaittaa aiheuttavien tilojen välttäminen (esimerkiksi tilojen sulkeminen/tilojen 

vaihtaminen, oireita laukaisevien julkisten tilojen välttäminen) 

- pölyttömäksi siivous 

- huonepintojen kemikaalipuhdistus desinfiointiaineilla, jotka eivät jätä pinnoille jäämiä 

(suojavarusteita käyttäen) 

- teho-otsonointi turvallisuustekijät huomioiden 

- oireita aiheuttavien esineiden poistaminen oleskelutiloista 

- rakenteiden tiivistykset, kapseloinnit ja paikalliskorjaukset tarvittavassa mittakaavassa 

 

Lisätietoja sisäilmahaitan vähentämisestä, kuten otsonoinnista, ilmanpuhdistimista, desinfi-

oinnista, mittaamisesta sekä erilaisia oppaita ja vertailutaulukoita löytyy esimerkiksi Inspector 

Sec Oy:n kotisivuilta osoitteesta www.inspectorsec.fi 

 

2.2 Lisäselvitykset 

Lisäselvitysten tarkoituksena on paikantaa ongelma, jotta se voidaan poistaa. On tärkeää 

selvittää rakennustekniset epäkohdat ja epäpuhtauksien lähde. Rakennusteknisistä ongelmista 

yleisin epäkohta on puutteellinen ilmanvaihto. Asuntokaupan kuntoarvio ei ole (riittävä) 

rakennustekninen selvitys. Normaalisti tarvitaan pintoja rikkovia menetelmiä ja osaavaa 

kuntotutkijaa. Hyviä vaihtoehtoja rakennuksen kuntotutkimuksen tekijöiksi on esim. 

Hengitysliiton korjausneuvojat tai koulutetut rakennusterveysasiantuntijat. Mikrobiongelmien 

yhteydessä oireilua saattaa aiheuttaa myös vaurioituneista tiloista siirretty irtaimisto. 
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