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Liite 2. Toksisuusmittaukset sisäilmahaitan arvioinnissa 

1. Toksisuusmittaukset ja oireseuranta ovat olennainen osa  

sisäilmahaitan arviointia 
 

Toksisuusmittausten tulkintaperiaatteet ja toimintasuositukset ovat Inspector Sec Oy:n 

johtopäätöksiä, jotka perustuvat tieteelliseen tutkimukseen ja käytännön asiakaskokemuksiin. 

Tulkintaperiaatteilla ja toimintasuosituksilla pyritään vastaamaan lainsäädännön (Työsuojelu- 

ja terveydensuojelulaki) asettamiin vaatimuksiin. Tulkintojen ja suositusten tarkoituksena on 

mahdollistaa oikeansuuntaiset ja oikea‐aikaiset johtopäätökset ja toimet, joilla voidaan 

vähentää sisäilmasta johtuvaa altistumista ja ennaltaehkäistä sairastumisia. 

Sisätilojen aiheuttamaa biologista haittaa voidaan tutkia vastehakuisella menetelmällä. 

Vastehakuista menetelmää käytetään ympäristötoksikologiassa silloin, kun haitan aiheuttava 

aine ei ennakkoon ole tiedossa, tai samoja haittoja aiheuttavia aineita on monia ja niiden 

kesken esiintyy yhteisvaikutuksia. Yksittäisten aineiden analysoiminen erikseen kemian 

menetelmin ei silloin ole järkevää eikä taloudellisesti mahdollistakaan.  

Viranomaisilla ei toistaiseksi ole toksisuustulosten tulkintaohjeita, eivätkä he vielä anna 

käytännön toimintasuosituksia tilanteisiin, joissa toksisuutta esiintyy. Käyttämämme 

menetelmän EU-tasoinen validointiprosessi on käynnissä (2013). 

Inspector Sec Oy:n kanta on, että rakennukseen liittyvä oireilu ja sairastelu ovat tärkein 

peruste korjaaville toimenpiteille. Vahvin osoitus sisäilmahaitasta on se, että useat samoissa 

tiloissa oleskelevat henkilöt oireilevat. Oireilua voidaan vähentää vain välttämällä altistumista. 

Oireilua voidaan pitää vakavana silloin, kun se estää tai haittaa jokapäiväistä työskentelyä. 

Vakavan sisäilmahaitan merkkinä voidaan pitää sairauden puhkeamista. On erittäin 

suositeltavaa, että selvästi (EC50 ≤ 12,5 µg/ml) tai voimakkaasti toksisen tuloksen (EC50 ≤ 6 

µg/ml) tulee johtaa toimenpiteisiin (Liitteet 1 A ja 1 B). 

 

Inspector Sec Oy arvioi rakennuksen aiheuttavan sisäilmahaitan, mikäli seuraavat  

ehdot täyttyvät: 

1. Rakennuksessa oleskeluun liittyy oireilua, joka lievenee muualla. 

2. Rakennuksesta kerätty näyte on selvästi solutoksinen. 

3. Solutoksisuuden vaarattomuutta terveydelle ei voida osoittaa. 

4. Altistumista toksisuudelle ei kyetä sulkemaan pois. 
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2. Toksisuus rakennukseen liittyvän oireilun selittäjänä 
 
2.1 Biologinen selittäjä 
 
Näytteen toksisuus mitataan solutoksikologisella kokeella, joka perustuu EC50‐arvon 

määritykseen. Ympäristötoksikologiassa EC50‐arvo on arvioitu vertailukelpoisimmaksi tavaksi 

ilmaista näytteen toksisuus. EC50 (half maximal effective concentration) tarkoittaa pöly- tai 

mikrobinäytteestä valmistetun uutteen pitoisuutta, joka vaurioittaa puolta altistetuista 

soluista. Etanoliuutteella altistetaan karjun siittiösoluja kolmen vuorokauden ajan, minkä 

jälkeen arvioidaan siittiöiden liikkuvuus. Tuloksena ilmoitetaan EC50 ‐arvo. Mitä vähemmän 

uutetta (μg/ml) tarvitaan solujen vaurioittamiseen, sitä toksisemmasta näytteestä on kysymys. 

Professori Salkinoja-Salosen tutkimusryhmän (Helsingin yliopisto, Elintarvike- ja 

ympäristötieteiden laitos) siittiö- ja munuaissolutesteillä löytämät toksiinit ovat enimmäkseen 

olleet solutason kaliumvuotojen aiheuttajia. Erittäin rasvaliukoisina aineina niiden voi odottaa 

imeytyvän ja kerääntyvän elimistöön. Solukalvon kaliumionitasapainon muutokset laukaisevat 

monia eri solujen viestijärjestelmiä ja toimivat vaarasignaalina, joka käynnistää inflammasomin 

muodostuksen elimistön luontaisen immuunijärjestelmän soluissa (esim. Pedra ym., 2009, 

Schroder ym. 2010).  Tärkein inflammasomin laukeamisessa vapautuvista välittäjäaineista eli 

sytokiineistä on interleukiini IL-1β, joka käynnistää muun muassa kuumereaktion. Sytokiinia  

IL-1β tuottavien solujen hyperaktiivisuus on ihmisen monien sairauksien taustalla (ks. esim. 

Tschopp & Schroder, 2010). Esimerkkeinä hometaloista löydetyistä toksiineista ovat muun 

muassa kereulidi, amylosiini, valinomysiini, longibrakiinit (Mikkola ym., 1999, Mikkola ym., 

2004; Mikkola ym 2007; Raimo Mikkola, väitöskirja Helsingin Yliopisto 2006) ja ES-39 

peptaiboli. 

Toksisuusmittaus paljastaa näytteen toksisuuden, joka ilmenee ensisijaisesti mitokondrio‐ tai 

solukalvovaurioina. Testillämme ei voi todentaa sellaisten toksiinien läsnäoloa, joiden vaikutus 

kohdistuu ainoastaan makromolekyylisynteeseihin (DNA, RNA, proteiinit). Altistuminen 

mitokondrioita ja solukalvoja vaurioittaville toksiineille saattaa aiheuttaa mitä moninaisimpia 

terveysongelmia, usein vakaviakin. Inspector Sec Oy:n käsityksen mukaan toksisuusaltistus voi 

aiheuttaa elimistöön tilan, joka mahdollistaa tai stimuloi immuunireaktioita (ilmenevät 

oireiluna). Ilmeisesti myrkytystilankin syntyminen on mahdollista joissakin kohteissa. 

 

 
2.2 Tilastollinen selittäjä 

 
Toksisuusmittaukset ovat tärkeä osa sisäilmahaitan kokonaisarviointia. Laskeumapölyn 

toksisuustuloksia tulkitaan terveysperusteisesti. Tulkinta perustuu tilastollisiin 

korrelaatiolaskelmiin (Sisäilmastoseminaari 2012), joiden mukaan oireiden esiintyvyys kasvaa 

ryhmätasolla, kun altistutaan toksisille työympäristöille. Toksiinintuottajien määrät 

laskeumanäytteissä ovat korreloineet hyvin samoista rakennuksista kerättyjen yläpölyjen 

toksisuuden kanssa, edellyttäen, että kohteesta on saatu riittävä määrä pölynäytteitä.5 
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Solutoksisten pölynäytteiden yhteydessä on esiintynyt erityisesti seuraavia oireita: 

kipuherkkyyttä, niveloireita ja sairauden tunnetta. Mitä suurempi osuus rakennuksen 

käyttäjistä oireilee rakennukseen liittyen, sitä suurempi osa mikrobinäytteistä on 

todennäköisesti toksisia. Vuonna 2012 julkaistun koulututkimuksen5 mukaan muun muassa 

astma ja hengitysvaikeudet, kipu, silmä-, nivel- ja neurologiset oireet olivat 2-3 kertaa 

yleisempiä niissä kouluissa (N=15), joiden ilmassa oli eniten toksiinia tuottavia mikrobeja. 

Sisätilanäytteiden toksisuudella ei havaittu yhteyttä seuraaviin oireisiin: päänsärky, psyyken 

vaikeudet, allerginen nuha, atopia, ruuansulatuskanavan oireet, aineenvaihdunta- ja 

hormonihäiriöt ja antibioottikuurien käyttö. 

3. Toksisuusmittausten luotettavuus 
 
Inspector Sec Oy:n laboratorio noudattaa toiminnassaan SFS-EN ISO/IEC 17025 standardia. 

Laskeumapölyn toksisuusmittausmenetelmä verifioitiin laboratoriossa vuonna 2008. 

Primaarivalidointi on tällä hetkellä työn alla (2013). Solutestin validointiprosessi on vireillä 

myös Euroopan vaihtoehtoisten menetelmien validointikeskuksessa ECVAM:ssa. Inspector Sec 

Oy:n laboratorion toiminta on arvioitu johtavan laboratorion (Helsingin yliopisto, Elintarvike- ja 

ympäristötieteiden lts, Mikrobiologian osasto) toimesta. Vertailevat mittaustulokset 

laboratorioiden välillä on vahvistettu yhteistoiminnallisissa kokeissa. Käyttämämme 

toksisuuden mittausmenetelmät on julkaistu useissa vertaisarvioiduissa tiedejulkaisuissa.1-4  

Tässä raportissa ilmoitettu laskeumapölyn toksisuuden raja-arvo on Inspector Sec Oy:n 

käyttöönottama ja se perustuu laajaan koulututkimukseen, 5 jossa tutkittiin lähes 1000 erillistä 

näytettä ja satoja oirekyselyvastauksia. Raja-arvoa sovelletaan kouluihin, päiväkoteihin ja 

asuntoihin. Liitteissä mainitut EC50-arvot ja niiden tulkinnat koskevat ainoastaan Isec-

menetelmillä kerättyjä näytteitä, jotka on tutkittu Inspector Sec Oy:n ISO 17025 standardin 

mukaisesti toimivassa laboratoriossa tehdyllä siittiötestillä. Inspector Sec Oy ei vastaa muilla 

tavoin otettujen tai tutkittujen näytteiden terveysperusteisista tulkinnoista. Tällöin edellä 

mainittujen viitearvojen käyttäminen sisäilmahaitan arviointiin on ehdottomasti kielletty, sillä 

se voi johtaa vakaviin virhearviointeihin.  

Toksisuuden lisäksi oireilulle voi olla myös lukuisia muita selityksiä. Yleisesti oireita voivat 

aiheuttaa muun muassa viemärikaasut tai muut kaasumaiset altisteet (korkea CO2-pitoisuus, 

erityiset teollisuuskemikaalit tai haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) jotka voivat ilmetä 

selvästi poikkeavana hajuna) tai IV-järjestelmän kautta leviävät kuidut. Edellä mainitut altisteet 

eivät paljastu käyttämällämme mittausmenetelmällä. Koska oireiluherkkyys on yksilöllistä ja 

altistuminen voi kestää kauan, oireilukynnys ei välttämättä ole ylittynyt mittaushetkellä. 

Oletettua toksisempi tulos voidaan saada myös silloin, kun näytteeseen joutuu 

häiriökemikaaleja. Tämän vuoksi Isec-näytteenotto-ohjeiden noudattaminen on ehdoton 

edellytys tulosten oikealle tulkinnalle.  

  



 Sivu 4 / 4 

© Kaikki oikeudet pidätetään. Aineiston saa kopioida vain kokonaan. 
Liite 2, versio 3.8, päivitetty 31.3.2014. 

Mikäli näytteenotto ja -käsittely on tehty asianmukaisesti, mutta rakennukseen liittyy oireilua, 

tulee kiinnittää huomio lisämittauksiin ja -selvityksiin. Henkilö voi oireilla tiloissa, joissa muut 

eivät oireile. Toksisten aineiden lisäksi muut, yleisesti esiintyvät altisteet saattavat laukaista 

elimistön oireilureaktioita. Syynä voi olla esimerkiksi aikaisempi altistushistoria 

(herkistyminen). Oireilun esiintyminen on yksilöllistä. Jotkut oireilevat herkemmin kuin toiset. 

Sisäilmasairastuneet voivat oireilla kohteissa, jotka eivät aiheuta akuuttia vaaraa 

altistumattomille henkilöille. Herkistyneitä henkilöitä on kohdeltava erityisryhmänä ja 

huolehdittava, että he voivat oleskella rakennuksessa ilman oireita.  
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