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Työsuojelurahaston  ja 
Helsingin kaupungin kiinteistö 
viraston tuella toteutetussa 
työssä verrattiin  opetus tilan  
pintapyyhintä- ja 
laskeumanäytteistä mitatun  
toksisuuden yhteyttä siinä 
toimineen opettajan (n=232) 
terveyshaitta selvityksen 
tuloksiin. Tulokset osoittivat 
erittäin vahvan tilastollisen 
yhteyden, P arvo <0,001,   
näytteistä mitatun 
toksisuuden ja opettajien 
raportoimien terveyshaitta-
oireiden kesken. 
Näytteet oli kerätty toukokuun 
aikana luokista joissa vastaajat 
olivat toimineet koko kyseisen 
lukuvuoden.  Yhteys (P< 0,001) 
havaittiin sekä suoranäytteestä, 
että mikrobiviljelyn tuloksista.



3

Sairastaminen kouluissa ja päiväkodeissa:
Koulujen  ja päiväkotien sisäilmaongelmat  ovat  erityisen tärkeitä siksi, että siellä ei altistu vain yksi 
ammattikunta, vaan  koko  seuraava sukupolvi, joka pitäisi päästä terveenä työelämään. 
Opettajien ammattiliitto OAJ:n taustaselvitys. OAJ: v. 2012 kyselytutkimus jäsenistönsä keskuudessa (OAJ 
julkaisu 1/2014)  kertoo:
- kahden viime vuoden aikana 4% opettajista oli jouduttu siirtämään toisiin tiloihin sisäilman aiheuttamien 
terveyshaittojen takia; 
- viime kahden vuoden aikana rehtorien mukaan 5 %  sisäilmaongelmien  johdosta sairastuneista 

opettajista, työsuojeluvaltuutettujen mukaan 9%, ei pystynyt työskentelemään tiloissa korjausten  
jälkeenkään. 

- Valtakunnan tasolla kyse on tuhansista sisäilman takia vammautuneista opettajista. 

MITEN TÄMÄ TUTKIMUS TEHTIIN?
Se tehtiin, Työsuojelurahaston (Tsr111126) ja Helsingin kaupungin tuella, kolmikanta tutkimusyhteistyönä:
❖ Helsingin kaupungin kiinteistövirasto valitsi koulut, 15 eri ikäistä, eri tyyppistä koulurakennusta eri puolilta Helsinkiä 

(peruskouluja ja lukioita), teki sopimukset yhteistyöstä rehtorien ja kouluisäntien kanssa; 
❖ Helsingin Yliopisto (näytteiden keruun ja toksisuuden tutkimisen suunnittelu, tieteellinen johtaminen   ja 

toteuttaminen yhteistyössä  InspectorSec Oy:n(käytännön toteutus)  kanssa; 
❖ Terveyshaittaselvitysten suunnittelu, toteuttaminen ja tulosten biostatistinen käsittely: Oulun Yliopiston ja  

Pohjoispohjanmaan Sair.hoitopiirin tutkijoita (usealta erikoisalalta).
❖ Jokaisen koulun jokaisesta opetustilasta  kerättiin sekä pyyhintä- että laskeumamikrobinäytteet,  joiden toksisuus 

tutkittiin solutestein (Andersson ym., 2010; Bencsik ym. 2014). 
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Ympäristönäytteen toksisuuden mittaaminen:
EU:ssa elävien koe-eläinten käyttö ympäristönäytteiden toksisuuden tutkimiseen ei 
ole luvallista.  Lääketutkimukseen  elävien koe-eläinten käyttöön voi saada luvat ennen 
kliinisten kokeiden aloitusta. 

Ympäristönäytteiden toksisia ominaisuuksia kartoitetaan  solutoksikologisin 
tutkimuksin (in vitro toxicology).

Kohdesoluja altistetaan ympäristönäytteestä valmistetulle preparaatille  laboratorio-
oloissa.   Mikroskooppisin ja solubiologisin menetelmin tutkitaan, aiheutuiko 
altistuksesta  solulle vaurio tai toimintahäiriö.
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Julkaistu: Toxicology in 
Vitro (2010) Vol 24, 
2041-2052

Helsingin koulututkimuksessa käytettiin aiemmin kehitettyä  
menetelmää, jossa keinosiemennysasemalta on  kaupallisesti saatavilla  
oleva karjun siemenneste osoitettiin luotettavaksi työkaluksi toksisuuden 
mittauksiin:  toksisessa ympäristössä siittiö lopettaa uimisen

Siittiö voi 
hyvin  ja ui 
aktiivisesti: 
valokuvassa 
näyttää kuin 
sillä olisi 
kaksi häntää

Siittiö lakkasi uimasta: 
häntä ei liiku.  Ympäris-
tössä oli ainetta joka  
vammautti siittiön tai  
pysäytti hännän liik-
keen.

Kuvat: Maria 
Andersson, Helsingin 
Yliopisto
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Kammioissa tehdyillä pilottikokeilla  simuloitiin mikrobin tuottaman 
toksiinin  ilmalevintää koneellisesti tuuletetussa sisätilassa (julkaistu: 

Andersson ym. 2010, Toxicol in Vitro 24:2041-2052)

Simulointikammion tunnusluvut:
Tilavuus: 12,5 l (teräs), korkeus 240 mm; 
koneellinen poisto 0,8m3 m-3 h-1

arkipäivinä 8 h d-1, 14 d keskiarvo 0.23 m3 m-3 h-1, 
tuloilma oli steriiliksi suodatettua, kosteus säädetty 
RH 80 – 90% aamuisin (n. 0,5 h), muuna aikana RH 20 
– 30 %. Kammio-ilman poisto oli imulla kannen 
yläpuolelle sijoitetun steriilisuodattimen (lasikuitu) 
kautta. Laitteisto oli vetokaapissa. Kaikki läpiviennit 
tiivistettiin O-renkailla. Ajoaika 14d,  ilmavirta 92m3.

PILOTTI I: Kammion pohjalla olevalle telineelle sijoitettiin sellofaanille 
kasvatettuja viljelmiä Streptomyces griseus ppi (DSMZ 4 1751) bakteeria. S. 
griseus kanta ppi eristettiin sisätilasta, joka liittyi työntekijän sairastumiseen
toimitilassa, josta myös löytyi valinomysiini (Andersson ym., 1998, Appl. Envi. 
Microbiol. 64(12)4767-73).ppi kannalla tuotettiin valinomysiiniä sisältäviä
kasvustoja sellofaani-liuskoille (Ө75mm) jotka sijoitettiin päästölähteiksi 
tutkimuskammioon. 

Mitattu valinomysiini, μg
ennen ajoa ajon jälkeen

Kammion sisäpinnan huuhde 0,1 52
O-renkaat  (2 g/kpl) <0,005 <0,005
Kannen tiivistyskumi (10 g) <0,02 <0,02
Sellofaanit (S. griseus ppi) 3260 (400mg biomassaa)
Sellofaanit (ster.,) 5,32 (ei biomassaa)
Poistoilman suodatin, 4 cm2 0,002 (paino 25mg) 0,40 (paino 26mg)

Johtopäätös: kammion sisällä olleesta kasvustosta emittoitunuttta
valinomysiiniä tarttui  n. 100-kertaa suurempi määrä (52 mikrogrammaa) 
(teräs)kammion sisäseinille kuin poistoilman suodattimeen, 0,4 mikrogrammaa. 
Poistoilmasuodattimeen kertyneestä biomassasta (itiöitä, rihmastoa), vain  0,04 
% oli valinomysiiniä. 
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Lähde: Stiina Rasimus-Saharin väitöskirja  (”Effects of Microbial
Mitochondriotoxins from Food and Indoor Air on Mammalian Cells”  Dissert. 
Schola doctoralis scientiae circumiectalis, alimentariae, Biologicae, 
Universitatis Helsingiensis 3/2016

Pilotti 2: Verrattiin  sisätilapyyhintä 
näytteiden toksisuutta siittiötestillä 6 
toimistosta, 7 päiväkodista, 4 koulusta,  8 
asunnosta ja 2 maatilalta (n= 27).
Näistä 18 oli tiloja, joiden käyttäjä(t) 
raportoivat tilan käyttöön liittyvää 
sairastumista. 15 näytteen mitattu  EC50 oli ≤ 
12 μg/ml (3 d altistus), nämä kaikki olivat 
sisäilmaongelmatapauksista.  
16 pyyhintänäytettä viljeltiin sekaviljelmäksi 
mallas-agarilla (pääasiassa homeet)  ja 
TSA:lla (pääosin bakteerit). Maljoilta 
kerättiin biomassa (koko malja) 30 – 45 d 
kasvatuksen (umpeen teipattuna) jälkeen, ja 
mitattiin sen toksisuus. 11 kasvustoa 
osoittautui toksisiksi,  eli viljelmäuutteen 
EC50 oli ≤ 12 μg/ml (3 d altistus), kaikki 
olivat rakennuksista joihin liittyi käyttäjän 
sairastuminen. 
Kahdesta rakennuksesta, joihin liittyi 
sairastumista, näytteestä kasvanut viljelmä 
ei ollut merkittävän toksinen. Lähde: Andersson 

ym. 2010, Toxicol in Vitro 24:2041-2052
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Sisätilaongelman dokumentointia varten viljelmät kuvattiin päivänvalon lisäksi, 
myös  fluoresoivassa valossa. Kuvaus mustavalo-lampulla on  yksinkertainen mutta 
käyttökelpoinen  menetelmä  toksiineja tuottavien  sisätila-homekantojen 
morfotyypin dokumentointiin. 
Helsingin Yliopiston  tutkimuksissa käytettiin  360nm valoa tuottavaa, 
akkukäyttöistä lamppua (UVA Finland). trs112134. Maria Andersson & Mirja Salkinoja-Salonen
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Koneluettava kuoppalevytesti toksisuuden mittauksiin: 

Kuoppalevyn kuoppiin annostellaan 
eläviä soluja (ihmisen tai lämmin-
verisen eläimen) ravintoliemessä. 
Elävien testisolujen   aineenvaih-
dunta tuotteet pelkistävät sinisen  
resatsuriinin punaiseksi. 

Kuolleet solut  (=rivillä 5 kuopat 1-7) 
jäävät sinisiksi. – Testi mahdollistaa  
suuren näytemäärän,  ja sopii myös 
soluille jotka eivät luontaisesti liiku. 
Testin kehittäjä: Tsr112134 Maria Andersson



Salkinoja-Salonen Helsingin Yliopiston Kemian laitos  ;  Aalto 
Yliopiston Sähkötekniikan ja Automaation lts

10

Useimpien vakavasti sisäilmahaittaisten  
työ-, opetus tai asuntotilojen näytteistä 
löydettyjen  homeiden myrkylliset eritteet 
fluoresoivat kun niitä valaisee 360 nm valolla 
(mustavalo). tsr112134 Maria Andersson & 
Mirja Salkinoja-Salonen

Toksisten homeuutteiden 
fluoresenssi on ominaisuus, joka 
voi  mahdollistaa  toksiinien 
jäljittämisen:  
• sisäilman vesihöyrytiivisteestä 
• rakennus materiaaleista
• konenäköön perustuvilla optisilla  

menetelmillä  
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Haitallisia aineita löytyy muualtakin kuin mikrobeista: Saneeraus-
ja siivoustuotteet sisältävät usein biosidejä

Biosidiset desinfiointiaineet : vaaralausekkeet R41, H314,  H315, H318
Alkyyli-dimetyyli bentsyyli ammonium kloridi
C12-C18 alkyyli-bentsyyli-dimetyyli ammonium kloridi
Metyyli-isotiatsolin-3-oni, bentsyyli-isotiatsolin-oni
2-fenoksietanoli, etanoli-1-amiini
Lähde: Mirja Salkinoja-Salonen, Diagnostisia työkaluja rakennusten patologiaan. Mikrobiologian Julkaisuja 50/Helsingin Yliopisto 
2016, 134 s. Verkosta saatavissa Helsingin yliopiston TUHAT tietokanta; Työsuojelurahaston Loppuraportti, hanke 112134, ISBN 
978-952-93-7928-6 (nid), ISBN 978-952-93-7929-3 (pdf)

Kostutinkemikaalit/dispergointiaineet : vaaralausekkeet R41, H302, H315, H318, H319 
Etoksiloitu iso-dekanoli, iso-tridekanoli etoksilaatti
Alkoholi etoksilaatti, Alkyyli-alkoholi-etoksilaatti, 
Jonittomat tensidit, etoksyloitu-propoksyloitu terpeeni
Lähde: Työterveyslaitoksen selvitys (2016,  ISBN 978-952-261-632-6, PDF) rakennusten saneeraukseen käytetyt homeen-
estoaineet ja homeenestotuotteiden käyttöturvallisuustiedotteet. Näihin sisältyi yllä mainittujen kemikaalien lisäksi: orgaanisia 
peroksideja, PHMBtä, kvaternäärisiä ammoniumyhdisteitä.
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Sisältö- ja vaaralauseketiedot kuntien ja sopimussiivousliikkeiden 2014 -2016 
käyttämien tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteista (KTT):
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Siivoustuotteisiin sisältyvien aineosien 
vaaralausekkeita  (EU-
kemikaalidirektiivit):
R36/37/38 ärsyttää silmiä;  hengityselimiä 
ja ihoa 
R41 vakavan silmävaurion vaara; 
H302 haitallista nieltynä; 
H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävä ja 
silmiä vaurioittava; 
H315, Ärsyttää ihoa
H318 vaurioittaa vakavasti silmiä
H319 ärsyttää voimakkaasti silmiä; 
H335 hengityshaitallinen
STOT RE, hengitysmyrkky (jo kerta-
altistuksessa)

Lähes kaikki julkisten tilojen (koulut, 
päiväkodit, liikuntatilat, virastot, toimistot, 
terveyskeskukset) siivouksessa käytetyt 
tuotteet sisältävät:
 biosideja (antimikrobisia kemikaaleja)
 kostutinkemikaaleja (dispergointiaineita) 

veden pintajännitystä voimakkaasti alentavia 
kemikaaleja,  ”wetting agents”

 Siivous-tekniikka on ”leave-on” : aine 
levitetään tai suihkutetaan sisätilapinnoille 
(m.l. tekstiilit ja sisusteet) mutta ei huuhdota 
pois. 

Siivouksen 
kemikaalikuorma 
sisätiloissa on suuri
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Kostutinkemikaali genapol x080   vaurioittaa nisäkässoluja veden pintaenergiaa 
alentavalla vaikutuksellaan:   jokaisen elävän solun ympärillä on vesiverho, joka on 
välttämätön veteen liuenneiden ravinteiden otossa, kuten glukoosi, ja  jonikanavien
toiminnalle (erityisesti kalsium ja kalium kanavat), joiden varassa on solukalvojen   
sähköinen potentiaali. 

Laboratoriokokeissa kostutinkemikaali genapol-x-080 (puhdas-aine) tappoi siittiösolut yhtä 
tehokkaasti kuin  myrkyllisimmät mykotoksiinit. Tämä voi tarkoittaa sitä, että 
sisäänhengitetty kostutinkemikaali  häiritsee keuhkoputkien limakalvojen biologista 
toimintaa ohentamalla jokaista solua peittävää vesikalvoa, josta voi olla seurauksena mm.  
elintärkeiden jonikanavien toiminnan dysfunktio. 

Hengitysilman kautta keuhkorakkuloihin (alveoleihin) asti päässeenä tehokas pintaenergian 
alentaja kuten genapol x080, voi alentaa  elimistön oman ”voiteluaineen” , DPPC 
(dipalmitoyl-fosfatiodylkoliini), viskositeettia, siten heikentäen  DPPC:n elintärkeää kykyä 
huolehtia alveolien pysymisestä auki  jokaisen hengityskerran välillä.
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Vakavasti sisäilmavaurioituneiden tilojen 
toksiineja tuottaville homeille löytyy yhteisiä 
ominaisuuksia, ne…. 

- 1. Ovat resistenttejä nykyisin tai aiempina vuosi(kymmeni)nä
käytössä olleille antimikrobisille rakennuskemikaaleille: 
boorihappo ja booraksi, PHMG, PHMB, arseenipentoksidi 
(500 – 5000 mg/l)

- 2. Tuottavat silmillä havaittavia eritepisaroita, jotka  sisältävät 
ihmisen ja muiden lämminveristen soluja tappavia toksiineja

- 3. Useimmat toksiset homepesäkkeet ja niiden  eritepisarat 
fluoresoivat (herätevalo: 360 nm)

- 4. Toksiinien supertuottajakannat ovat hidaskasvuisia: 
viljelyalustalla niiden pesäkkeitä joutuu odottelemaan 2 – 5 
viikkoa

- 5. Kuivuudenkestäviä (sietävät osmoottista stressiä, 
kuivumista ja suolapitoisuutta)

- 6. Mielenkiintoinen tunnusmerkki: sietävät  suuria 
pitoisuuksia syanidia (kaliumsyanidia 200 – 2000 mg /l) 
kasvatusalustassa  (selitys tähän: alternatiivinen oksidaasi)
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Vas.:Mikroskooppi-
tarkastelu näyttää  
tämän myrkyllisen 
Aspergillushomeen
värittömät 
toksiinipisarat. Ne 
ovat suunnilleen 
konidiofoorin
(keltaisia) kokoisia.
Oik:   homeen 
rihmakasvuston  
seassa suuria 
myrkkypisaroita.
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Syaniditolerantteja homeita kahdesta pääkaupunkiseudun koulusta. Vasemmalla : Punaisia 

toksiinipisaroita tuottava  syanidiresistentti home (1000 mg KCN/L) kasvaa  luokanopettajan ilmanpuhdistimen 
suodattimesta. Oikealla malja: toisen koulun (SK) opettajan pöydälle oppitunnin aikana ilmalaskeumasta  kasvoi 
toksiinipisaroita tuottava syaniditolerantti home   



Ihmisen ja sisäilman kontaktipinnat:   
1. Nenäontelo: muutamia  cm2

2. Keuhkojen sisäpinta: SUURI,    70 – 90 m2. Sinne kulkee  päivittäin  10 –
20 m3 ilmaa.  Keuhkojen puolustus on heikko: limakalvojen kiliat ja 
makrofagit (syöjäsolut)

3. Iho:  1 – 2 m2. Ihoa peittää elävien bakteerien tiheä ketto, joka on  
panssari haitta-aineita ja mikrobeja vastaan. (paitsi jos se tapetaan 
antimikrobisilla shampoilla,  suihkeilla, voiteilla)

4. Ruuansulatuskanava:  Suu –ruokatorvi – mahalaukku – suolisto: >  1 m2

Suolisto on täynnä mikrobimassaa, > 10 000 000 000 000 elävää 
bakteeria  antaa vahvan puolustuksen ulkopuolisia tunkeutujia 
vastaan. 

5. Silmien kontaktipinta: alle 0,001 m2, haavoittuva: sarveiskalvoa peittää 
vain  yhden solun paksuinen elävien solujen kerros. 

The lung: a magnificent organ that needs lifelong 

attention.  2016. The Lancet, Vol 387 (10030), 1789

http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30357-9

Haitta-aineille altistumisen reitit: kulkeutuminen 
sisäilmasta elimistöön
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Sisäilman ja ihmiskehon kontaktit:  
nenäontelo

• Hajuaistinsolut: nenäontelon limakalvon 
(olfactory mucosa) pinnalla,  pinta-ala on 
yhteensä muutama cm2

• Hajujen tunnistamista varten  siellä on 
reseptoreja joista viesti kulkee hajuhermoon

• Hajuhermo poikkeaa kaikista muista 
hermoista siinä, että  siltä puuttuu 
myeliinituppi (muut nopeasti johtavat 
hermosyyt ovat myeliinitupellisia).

• Hajurata koostuu perättäisistä hajuhermo-
soluista. Se kuljettaa hajuimpulssit  
reseptorista  suoraan isoaivoihin: 
hajukäämiin, joka on kummankin  
isoaivopuoliskon  alapuolella sijaitseva  
hermokudossukkula

Opetus:  hengitysilmassa olleet epäpuhtaudet  
pääsevät hajuradan kautta HETI ja SUORAAN  aivoihin,  
ohittaen aivojen  veri-aivo-esteen (blood-brain barrier) 
joka muualla suojaa aivoja esim. verenkiertoon 
imeytyneiltä haitta-aineilta.  

Kuvan lähdetiedot: MH Ross & W Pawlina (2004)  Histology, a 
text and atlas, s. 614.
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Henkitorvesta haarautuvat keuhkoputket päättyvät
keuhkorakkuloihin (alveolit).
Kaasunvaihto (hiilidioksidi ulos, happi sisään) 
tapahtuu keuhkorakkuloissa. 
Niiden solukalvo on ohut, kaasuja läpäisevä

Keuhkoputken ”karvaista” pintaa:
Pintakarvat eli kiliat
tekevät koko ajan soutavaa liikettä  
keuhkoputken pinnalle tarttuvien pöly 
ym hiukkasten  siirtämiseksi ylöspäin,  
nieluun. 
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Smith DJ, Gaffney EA, Blake JR. 2008. Resp Physiol & Neurobiol 163 (2008) 178–188
Modelling mucociliary clearance (Review) 

Kuvan lähdetiedot: MH Ross & W Pawlina (2004)  Histology, a 
text and atlas, kuvat 19.7 -19.8
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Keuhkoissa elimistön
puolustusjärjestelmä on 
heikoimmillaan.

Kaasut (haihtuvat kemikaalit, H2S, VOC) imeytyvät 
verenkiertoon  suoraan keuhkoputkista tai kulkea 
keuhkorakkulaan, jossa ne  imeytyvät 
verenkiertoon tai poistuvat uloshengityn ilman 
mukana ulos.  

Pienet keuhkoputket (bronkiolit)  haaroittuvat 
isoista keuhkoputkista ja johtavat 
sisäänhengitetyn ilman keuhkorakkulaan 
(alveoli). 

Keuhkovaltimon (pulmonary artery)  verisuonet 
ottavat keuhkorakkulan tuomaa hapetettua verta 
kuljettaakseen sen  sydämeen  pumpattavaksi 
elimistön hapentarpeisiin.   

Kuvan lähde:  Wikipedia, 
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Vesihöyryn mukana kulkeutuvat kemikaalit, kuten 
desinfiointiaineet, pääsevät keuhkorakkuloihin asti. Sieltä 
ei ole muuta ulospääsyä  kuin verenkiertoon  imeytyminen 
tai keuhkorakkulan soluihin  tarttuminen.  Kaikki  
teknisessä käytössä olevat desinfiointiaineet ovat 
myrkyllisiä ihmisen keuhkosoluille. Elimistön luontaisen 
puolustuksen solut tunnistavat vaurioituneen solun ja 
käynnistävät  tulehdusreaktion.
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Alla kuvakaappaus suomalaisen yrityksen  biosidimarkkinoinnista internetissä  (vuodelta 2013):   
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Tässä on esimerkki  biosidin (PHMG)  markkinoinnista  tiloihin, joissa on pieniä lapsia – nimenomaisesti vastoin   
asetusta EU528/2012, annettu 22.5.2012, biosidivalmisteiden asettamisesta saataville  markkinoilla ja niiden 
käytöstä  EU Virallinen lehti L167, 27.6.2012, s. 1-123.

Salkinoja-Salonen Helsingin Yliopiston Kemian laitos  ;  Aalto 
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Kuvakaappaus rakennussaneerausyrityksen  mainoksesta (verkossa)

Salkinoja-Salonen Helsingin Yliopiston Kemian laitos  ;  Aalto Yliopiston Sähkötekniikan ja Automaation lts 22

Tässä toinen kuvakaappaus: rakennusta  yritetään ”kestosuojata”  hometta 
vastaan  kyllästämällä eristevillat ym.  ruiskuttamalla ulko- ja sisäseinän väliin 
PHMGtä.  Näin menetellen lopputulema saattaa ollakin se, että  Penicillium
expansum (joka on resistentti sekä boorille että polyguanideille (PHMG, PHMB)  
valtaa rakennuksen.
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Etelä-Koreassa vuosina 2009-2011 kymmeniä vauvoja ja heidän äitejään tappanutta polyguanidi-
desinfiointiainetta, PHMG,  käytettiin  Suomessa 1990-luvulta vuoteen 2012 sisätilojen  
desinfiointipyyhintään, irtaimiston ”puhdistukseen” ja käsidesisuihkeena.  PHMG:n tultua kielletyksi, 
markkoijat Suomessa siirtyivät  PHMG:n sisaraineeseen, PHMB, jonka toksikologiset vaikutuksen ovat samat 
kuin PHMG:n. 

Samaan aikaan Suomessa PHMGtä mainostettiin   ”perusteellisesti tutkituksi ja turvalliseksi aineeksi että 
sillä käsitellylle lattialle voi vauvan laittaa  pyyhkimään käsiään.  

Koreassa tehoainetta pantiin sisäilman kostuttimiin, jotta kostutinlaite ei limottuisi eikä tarvitse säännöllistä 
puhdistamista.  Koreassa fataaliksi osoittautunut sisäilman PHMG pitoisuus oli 0,8 mg tehoainetta /m3.

Vuosittain tuhansia rakennuksia käsitellään Suomessa  antimikrobisilla aineilla. 1930-luvulta 2000-luvulle 
puutavara käsiteltiin kloorifenoleilla (sahatavara),  kreosootilla, diarseenipentoksidilla ja 
kupari/kromisuoloilla (pyöreä tavara). Rakennusmateriaaleja (lämpöeristeet, puutavara) käsitellään 
boorikemikaaleilla (noin 1kg per asukas per vuosi) . Arseeni kiellettiin EU:ssa v. 2006

Salkinoja-Salonen Helsingin Yliopiston Kemian laitos  ;  Aalto 
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Rakennusmateriaaleissa ja  rakennusten ylläpidossa käytetyt biosidit

Poly(heksametyleeni)biguanidi, CAS 57028-96-3

Käyttö: ”homesiivous”, desinfiointi
Vuoteen 2006 saakka rakennusmateriaaleissa käytettiin arseenipentoksidia  puunsuojalaineena. Jos rakenne 
on tuulettumaton,  ja kostea,   on hapettomia, mikrobitoiminta pelkistää arseenipentoksidin 
arseenitrioksidiksi joka on n. 100 kertaa myrkyllisempää (ihmisen soluille) kuin arseenipentoksidi.  Siitä voi 
myös vapautua  myrkyllisiä kaasuja (metyyliarsiinia).
Polyguanidisiset biosidit ovat  bakteerien tuhoamiseen tarkoitettuja biosidisia desinfiointiaineita.  Niiden teho 
homeisiin on vähäinen. Sisäilmaongelmaisten rakennusten  Aspergillus- ja  Penicillium- ja Paecilomyces eivät 
reagoi PHMB:hen lainkaan. Paradoksaalisesti kuitenkin Suomessa käytettiin viime 2 vuosikymmenen aikana  
homesaneeraukseen   juuri  polyguanideja, aluksi PHMG sittemmin sisaraine PHMB. PHMG:n käyttökielto 
EU:ssa tuli v. 2012.  PHMB:n käyttöluvat EU:ssa ovat nyt katkolla: kielletty valmisteryhmissä 1 (ihmiskontaktissa),6 
(tuotteiden varastoinnissa käytettävät säilytysaineet),9 (kuitujen, nahan, kumin ja polymeeristen  materiaalien  
säilytysaineet),  lupaa valmisteryhmälle 2(sisätilat) oli haettava  1.7.2017 mennessä
Lähdeviitteitä 
http://tukes.fi/fi/Ajankohtaista/Tiedotteet/Biosidit/PHMB-biosidi
ECHA, Riskin arviointi raportti PHMB:lle: syyskuu 2011,Committee for Risk Assessment RAC. Annex 1. Background document to the Opinion proposing
harmonised classification and labeling at Community evel of polyhexamehylene biguanide hydrochloride or PHMB ECHA/RAC/CLH-O-0000001973-68-01/A1
Komission Asetus E No 944/2013, annettu 2.10.2013 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun asetuksen  EY No1272/2008 
muuttamisesta ja sen mukauttamisesta   tekniseen ja tieteelliseen kehitykseen. Euroopan Unionin virallinen lehti L261/5

Salkinoja-Salonen Helsingin Yliopiston Kemian laitos  ;  Aalto 
Yliopiston Sähkötekniikan ja Automaation lts

kk24



Vuotuinen sadanta (lumi+vesi) 688 mm (Helsinki) – 405 mm (Inari). Euroopan maissa 
sadanta on 1000mm, jopa 2000 mm. Sisäilman suhteellinen kosteus  (RH%)  on Suomessa 
talviaikaan 15 – 25%, kesälläkään RH harvoin ylittää 50%.  Hollannissa sisäilman 
kosteuden vuosikeskiarvo on  80%,  vuodenaikaisvaihtelu 73 – 89%.   
Sisätilat ovat Suomessa kuivia,  suhteellinen kosteus (RH) on koneellisesti tuuletetuissa ja 
lämmitetyissä (keskuslämmitys) yleensä alle 50%. , talvella jopa alle 15% . Kosteissakin 
paikoissa on kuivia jaksoja. Lähde: Jason Toivanen. Esineiden Internet-pohjainen sisäilmaston laadun mittausjärjestelmä.  

Diplomityö, Sähkötekniikan korkeakoulu, Aalto Yliopisto,  koodi AS-84, julkinen: 8.5.2017

Kuivuudesta seuraa, että sisätiloihin pesiytyy Suomessa  EKSTREMOFIILEJÄ HOMEITA JA 
BAKTEEREJA: sellaisia mikrobeja, jotka  tulevat toimeen niukalla vedellä, ja sietävät pitkiä 
kuivia jaksoja, matalissa veden aktiivisuusarvoissa, jopa  aw < 0.8 :

Penicillium lajit, Aspergillus versicolor, A. westerdijkiae, A. niger, A. fumigatus,  A. 
insuetus, A. sydowii, A. calidoustus, Paecilomyces variotii, Acrostalagmus calidoustus, 
Bacillus cereus, Bacillus amyloliquefaciens, Streptomyces griseus.  Monet näistäkin 
pärjäävät paremmin kosteammassa, jolloin niiden  määrä nousee.  

Salkinoja-Salonen Helsingin Yliopiston Kemian laitos  ;  Aalto 
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Suomi on Euroopan kuivin maa…



Lue lisää tästä julkaisusta  
”Sienet ja Terveys” 18/3 
(Suomen Lääketieteellisen 
Mykologian Seuran julkaisu). 
Helsingin Yliopiston TUHAT 
tietokannasta. 

Se löytyy myös  Helsingin Yliopiston 
TUHAT tietokannasta kirjoittajan 
nimellä: Mirja Salkinoja-Salonen) 

Salkinoja-Salonen Helsingin Yliopiston Kemian laitos  ;  Aalto 
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Entä homeet ja kosteus?
Vesi on kaiken elämän edellytys, kaikki  eliöt, ihminen mukaan lukien,  tarvitsevat vettä elintoimintojen 
pyörittämiseen.   
EU:ssa toteutettiin suurin, koskaan tehty, koulujen sisäilmatutkimus ”HITEA”,  vertailumaat olivat Suomi-
Hollanti-Espanja  (valmistui v. 2014).  Siinä tutkittiin 29 vauriokoulun ja 27 verrokkikoulun pölyn mikrobit , 
hiukkaset,  pölymikrobien sisältämä endotoksiini, glukaani, mykotoksiinit ja immunologiset vasteet (hiiren 
makrofageilla), mikrobitoksiinit (laskeutuneesta pölystä, massaspektrometrillä), mikrobilajistoa (DNA:n 
perusteella), pienhiukkaset, yht. 9271 oppilaan (peruskoulu) terveys – kaikissa kouluissa samoilta 
ajanjaksoilta ( 3 x 8 viikkoa) ja samoin menetelmin. Tuloksista on julkaistu tähän mennessä ainakin 15 
korkeatasoista tieteellistä julkaisua, joissa kaikissa on kunkin kolmen maan tutkijat mukana kirjoittajina.

HITEA hankkeen tulokset osoittivat, että suomalaiset koulut olivat puhtaimmat : vähiten mikrobeja, vähiten 
toksiineja, vähiten homeita, vähiten bakteereja, vähiten kosteusvaurioita…, löydökset  Hollannista ja 
Espanjasta olivat 10 – 100 kertaisia Suomeen verrattuna. PAITSI: lasten terveys: Suomessa  oli eniten astmaa, 
nenäoireita, näihin liittyviä koulusta poissaoloja…: Suomalaiset koulut  oli (toisin kuin Hollannissa ja 
Espanjassa) varustettu koneellisella ilmanvaihdolla (tulo- ja poisto). MITEN  TULOS PITÄISI TULKITA?  

Salkinoja-Salonen Helsingin Yliopiston Kemian laitos  ;  Aalto 
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Kipsilevyn lainerin 
pintaa: täynnä 
homeiden  
konidiofooreja, itiöitä, 
rihmasto….a

Kuva: Simo Lehtinen; näyte Maria A Andersson & Johanna Salo
28
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TANSKAssa rakennuskipsilevyjen 
havaittiin tuliaisena tuovan   
myrkky-homeiden kasvu-kykyisiä 
itiöitä, jotka lähtevät kasvamaan 
kun  levy kostuu

Kahden valmistajan useat eri 
kipsilevytyypit  sisälsivät samoja 
homeita: 
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Amylosiini on itiöllisen sisäilmahaittaisissa rakennuksissa usein esiintyvän 
bakteerin, Bacillus amyloliquefaciens, tuottama rasvaliukoinen (log Kow =  3 – 4) peptidi, jonka  vaikutus 
perustuu sen kykyyn tuottaa uhrisolun solukalvoon  kalium- ja natriumjoneja läpäisevä kanava. Amylosiini
pysäyttää siittiöt ultrapienellä annoksella: 0,1 femtogramma (=10 exp -16 grammaa)   amylosiinia per siittiö 
riittää. 
Amylosiini vaikuttaa salamannopeasti:  kaliumia alkaa vuotaa ihmisen  monosyyteistä (=tuoreen veren 
PBMC) sekunneissa senjälkeen kun ne  saivat amylosiinikosketuksen, sama tapahtuu ihon keratinosyyteille
(=luontaisen immuunijärjestelmän  laajin toimija) ja siittiöille.

Lähde: 
Stiina Rasimus-Sahari, väitöskirja ”Effects of Microbial Mitochondriotoxins from
Food and Indoor Air on  mammalian cells”, Helsingin Yliopisto, 2016, 
http://ethesis.helsinki.fi

Salkinoja-Salonen Helsingin Yliopiston Kemian laitos  ;  Aalto 
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Terveen henkilön 
verestä eristetyt 
monosyytit (PBMC) 
alkoivat vuotaa 
kaliumia  heti kun 
amylosiinia oli läsnä. 



Tutkimme yli 300 sisätilasta 
tai rakennusmateriaalista 
eristetyn mikrobin kykyjä 
tuottaa myrkyllisiä 
aineenvaihduntatuotteita. 

Salkinoja-Salonen Helsingin Yliopiston Kemian 
laitos  ;  Aalto Yliopiston Sähkötekniikan ja 

Automaation lts

Terveyshaitan ilmeneminen  edellyttää  kontaktia mikrobin tai sen tuotteen 
kontaktia ihmisen elimistön johon osaan. Miten  rakennuksessa esiintyvien 
mikrobikasvustojen toksiinit kulkeutuvat ihmiseen? 
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Kun home sai toimia rauhassa, sen tuottamien toksisten 
nestepisaroiden  volyymi ylitti rihmaston biomassan volyymin! 

400 µm 200 µm 200 µm

Salkinoja-Salonen Helsingin Yliopiston Kemian laitos  ;  Aalto 
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Rauhallisia kasvupaikkoja muodostuu kun rakenteissa on kosteuden ja hiilidioksidin 
poiskulkeutumista (tuulettumista)  estäviä kerroksia.  Homeiden aineenvaihdunta tuottaa 
vesihöyryä  ja hiilidioksidia kuten ihmisenkin.  
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Yllä: Lahtelaisen koulun opettajien 
pöydiltä kerättyjä laskeumamalja viljelmiä 
koululuokista joita oli moneen otteeseen 
home-saneerattu. Henkilöstön ja lasten 
oireilu jatkui saneerauksista huolimatta. 
Viljelytulos oli melko sama  maljoilla joissa 
oli tai ei ollut 2000 ppm booraksia tai 
boorihappoa (b,d);  500 ppm  arseeni 
pentoksidia (a), tai  PHMB (c) tai PHMG 
(e).   
Samantyyppinen epidemia löytyi 
myöhemmin eräästä aikuisoppilaitoksesta  
Helsingissä. 

Kaikki näille maljoille kasvaneiden laskeumanäytteiden homepesäkkeet 
tuottivat toksiseen nesteen täyttämiä mikropisaroita (vesikkelejä).  
Penicillium expansum.
Lähde: Salo J, Andersson M. A., Mikkola R., Kredics L., Viljanen M.,  Salkinoja-
Salonen, M. 2015. Proceedings of: Healthy Buildings 2015 – Europe (ISIAQ 
International), Eindhoven , The Netherlands , May 18 -20, 2015, Paper ID526, 8 pp 
E.1 Sources & Exposure, Source control

Salkinoja-Salonen Helsingin Yliopiston Kemian laitos  ;  Aalto Yliopiston Sähkötekniikan ja Automaation lts 33

Biosidiresistentin Penicillium expansum homeen epidemiat:  
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Päätelmät: Mitä selvisi?
Sisäilmaongelma johtuu useammasta kuin yhdestä tekijästä:

1. Toksiineja tuottavia mikrobeja oli useita lajeja per tutkittu (ongelma-)  tila, kullakin ovat toksiininsa: 
kereulidi, valinomysiini, amylosiini, akreboli,  trilongiinit, ketoglobosiinit… ja  lisäksi  rakennus/siivous 
kemikaalien vaikutuksia. 

2. Toksiinien vaikutukset kasaantuvat ketjureaktiolla, kuten : Chaetomium- kantojen   sytokalasiinit estävät 
glut-1 entsyymin eli glukoositransportterin  toimintaa. Ihmisen useilla kudoksilla glukoositransporttereita
on useita erilaisia,  mutta punasoluilla on vain tämä yksi: glut-1. Punasoluissa alkaa energiapula, jos glut-1 
entsyymin toiminta takkuaa.  

3. Yksin punasolujen vastuulla on  hapen kuljettaminen keuhkoista kaikkiin elimistön kudoksiin. Punasolujen 
energiapulasta seuraa siis hapenkuljetuksen hidastelu koko elimistöön, ja selittäisi happisaturaation 
vajauksen, jota useilla sisäilmapotilailla on havaittu (ilman muuta tiedossa olevaa syytä). 

4. Happisaturaation vajaus haittaa  kaikkia niitä kudoksia, joilla ei ole kykyä tuottaa ATPtä hapettomasti: 
keskushermoston neuronit, haiman insuliinia tuottavat betasolut, siittiöiden ja karvasolujen liikuntaelimet  

5. Chaetomium sp toksiineista on jo kokeellisesti huomattu:  Chaetomium toksiini pysäytti siittiöt ja 
karvasolut:  keuhkoihin päässyt pöly ym hiukkaset jäivät siivoamatta pois.  
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6. Chaetomium toksiinien lisäksi monet muutkin toksiinit pysäyttävät siittiöt ja 
kilioidut solut: Streptomyces anulatuksen tuottama valinomysiini, Bacillus
cereuksen emeettisten kantojen tuottama kereulidi,  Acremonium kantojen 
acrebolit sekä genapol-tyyppiset  kostutinkemikaalit. Näille kaikille on yhteistä se, 
että ne aiheuttavat kalium vuodon, joka lamauttaa solujen liikuntaelimet (kiliat,  
flagellit).  

7. Hengityselinten pienenkin (mutta toistuvan) solukalvovaurion seurauksena 
solun ulkopuolelle vapautuu solunsisäisiä komponentteja kuten ATP, seurauksena 
immuunisolujen aktivoituminen joka voi johtaa pienten keuhkoputkien 
arpeutumiseen. 

8. Varoittava esimerkki on kationisen desinfiointiaineen (polyguanidi PHMG) 
aiheuttamaksi v. 2011 osoitettu  katastrofi, joka aiheutti Koreassa satoja vakavia 
vammautumisia (alle 4 vuotiailla lapsilla kuolleisuus oli >60%). Lopputulema oli  
vammauttava keuhkofibroosi.
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9.   Mikrobiologiset tekijät  oli Koreassa poissuljettu perusteellisella tutkimuksella. Lähteitä:  Lee ym (2012) Env
Sci Technol 46:2498-2500; Kim ym (2014) Am J Resp Crit Care Med189:48-56; Kim ym. (2014) Thorax  69: 703-
708; Paek ym (2015) Ann Am Thorac Soc 12:1813-1821. 

10. Suomessa käytettiin PHMG:tä sisätilojen ja ulkokuoren taloudellisesti edulliseen  ”saneeraukseen” 1990-
luvulta alkaen. Kuluttajamyynnissä tekstiilien ja huonekalujen raikasteena PHMG oli ainakin v. 2014 saakka. 
Nyt (2017) käytössä  on samalla tavalla vaikuttava sisar-aine PHMB.  



Suomen tuotiin  1990 
luvulta  alkaen n. 
vuoteen 2013 asti 
PHMGtä jolloin PHMG 
tuli kielletyksi EU:ssa ja 
se korvattiin  sisar-
aineella PHMB, jolla on 
samat biologiset 
vaikutukset  kuin 
PHMB:llä.   PHMB:tä
sisältävien tuotteiden 
(EU) luvallinen käyttö 
päättyy heinäk. 2017 
ellei markkinoija hae 
jatkolupaa.  

Salkinoja-Salonen Helsingin Yliopiston Kemian laitos  ;  Aalto 
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Sisäilman rikkivetypitoisuudet  – vaikka 
mataliakin,  ovat terveyshaitta

Ulkoilman rikkivetypitoisuus on yleensä  0,00011 – 0, 000033 ppm, kaupungeissa alle 
0,001 ppm. 
Eri  ihmisillä rikkivedyn haistamiskynnys vaihtelee:  0,0005 – 0,3 ppm

Yhdyskunta-tasolla on todettu, että  MRL tason ylittävä rikkivetypitoisuus liittyy 
hengitystieoireisiin, aineenvaihduntaoireisiin ja silmä- ja (lakrimaatio) nenäoireisiin 
(muu kuin  flunssa).   
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Viranomaisraportti  rikkivedyn haittavaikutuksista: 

TOXICOLOGICAL PROFILE FOR

HYDROGEN SULFIDE
U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES

Public Health Service

Agency for Toxic Substances and Disease Registry; October 2014
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Rikkivedyn (vetysulfidin), rikkihiilen ja merkaptaanien
muodostumis-paikkoja rakennuksissa:
• Viemärikaivot ja kuivumaan päässeet hajulukot, viemärivuodot
• Kipsiä sisältävät, tuulettumattomat rakenteet: kipsilevyt,   ruiskukipsi,  kipsiä 

sisältävä tasote, betoni, josta kosteus ei pääse poistumaan (esim. höyrysulku-
muovi, vinyylimatto, epoksi, hengittämättömät pinnotteet ja maalit). 

• Maalla tai muovilla peitetyt jätekipsikasat rakennuksen vieressä tai alla.
• ULKOILMAN KAUTTA:
• Maatiloilla:  liete- ja lantakaivoissa muodostuu rikkivetyä. Sitä voi ilmavirtausten 

mukana kulkeutua sisälle asuntoihin tai lähistön  julkisiin tiloihin (koulut, 
päiväkodit)

• Täyttömaana käytetty kipsijäte tuottaa rikkivetyä jos se peitetään tiiviisti, esim.  
keinonurmella  (Mänttä!)

• Kaatopaikkakaasut  Salkinoja-Salonen Helsingin Yliopiston Kemian laitos  ;  
Aalto Yliopiston Sähkötekniikan ja Automaation lts
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Properties of Hydrogen sulfide 
Ominaisuus lukuarvo 

CAS numero 7783-06-4 

Olomuoto huoneen lämmössä kaasu 

Molekyylikaava H2S 

Moolipaino, g/mol 34,08 

Tiheys ilmaan verrattuna 1,2 (ilma = 1) 

Tiheys g/ dm3 1,363 

biologisen kalvon läpäisevyys 

(H2S) 

0,5 cm s-1 

Ulkoilman pitoisuus, µg/m3 < 73 

Liukoisuus veteen, mg/l 3980 

Höyrynpaine,  kPa (21˚C) 1740 

Kiehumispiste, ˚C -60 

Sulamispiste, ˚C -82 

Vetysulfidi anionin,  HS- , pKa 6,9 

Sulfidi anionin, S2-, pKa >14 

  

Haitallisia altistumisoireita 

pienillä pitoisuuksilla2 

 

Muuntokertoimet 20˚C 

(höyry):  1 mg m-3 = 0,7 ppm 

1 ppm = 1,4 mg m-3 

1 ppm = 1400 µg m-3 

Krooninen sisätila-

altistuminen, nenäoireet, 

ylähengitysteiden oireet  

0,92 µg m-3  (ka) 

3,11 µg m-3 (max) 

Silmien verestys, 

sarveiskalvon punotus, 

tulehdus 

10 – 20 ppm  

”kaasusilmä”, pitkäaikaisesta 

altistuksesta johtuva krooninen  

sidekalvon tulehdus 

oireita jopa 1 ppm 

Hajukynnys  0,008 ppm 

Hajukynnys  0,011 mg m-3 

Mädän kananmunan haju 0,02 – 0,13 ppm 

 

Kosteus ja rikkivety: 

• Kipsin mikrobiologinen konversio rikkivedyksi  
käynnistyy hapettomissa, kosteissa oloissa. 

• Käynnistyttyään sulfaatinpelkistäjä-bakteerit  
tuottavat  itse tarvitsemansa kosteuden. 
Rikkivedyn tuotto voi jatkua ilman ulkoista  
kosteuden-lähdettä.

• Rikkivety on ilmaa raskaampaa.  Se voi jäädä 
leijumaan  kuoppiin, kellareihin ym tai nousta  
ylös diffusiivisesti kylmemmistä tiloista 
lämpimiin.  

Rikkivety on lämminveristen eliöiden, myös 
ihmisen  solutoimintoja säätelevä välittäjä-
aine (gasotransmitteri), joka säätelee mm. 
hermojen toimintaa ja mitokondrioiden
hapenkulutusta.  Ulkoinen vetysulfidi 
häiritsee elimistön normaalia toimintaa. 

Salkinoja-Salonen Helsingin Yliopiston Kemian laitos  ;  Aalto Yliopiston 
Sähkötekniikan ja Automaation lts

40



Rikkivedyn pitoisuuksien arvoja ja raja-arvoja
• Ulkoilman 0,11 – 0,33 ppb *

• Kaupunki-ilmassakin alle 1 ppb *

• Pitkäaikaisaltistuksessa ihmisen terveydelle 
haitalliseksi on raportoitu 0.01 – 0,03ppm *

• Yhdysvaltain terveysviran-omainen on 
asettanut MRL arvoksi (minimal risk level) 
akuutissa altistumisessa 0,07 ppm ja 
pitkäaikaiselle tai toistuvalle altistukselle 
(asunnot, julkiset rakennukset) 0,02 ppm

• Rikkivedyn hajukynnys 0,008ppm , 
mutta hajuaisti turtuu altistumisen 
jatkuessa

• Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet 
(HTP) 5000 ppb/8h

• Lypsylehmien jatkuvan altistumisen 
maksimiarvo eläinsuojissa 0,5 ppm **

• Suomessa ei ole asetettu raja-arvoja 
asunnoille tai julkisille tiloille

*) US Department of Health and Human Services. Public Health Service, 
Agency for toxic Substances and Disease (ATSDR). 2014.
**) Finlex: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120008

Salkinoja-Salonen Helsingin Yliopiston Kemian laitos  ;  Aalto 
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Salkinoja-Salonen Helsingin Yliopiston Kemian laitos  ;  Aalto 
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Lehmiä suojellaan rikkivedyn terveyshaitoilta: viitearvo toistuvalle altistukseen on 0,5 ppm

Ihmisen asunnolle  ei Suomessa ole asetettu rikkivety-viitearvoa. Ei myöskään päiväkodeille, 
kouluille, toimistoille… vaikka tiedetään, että  terveydelle haitallisia pitoisuuksia niissäkin voi esiintyä 
(viemärivuodot, kuivuneet vesilukot,  kipsilevyt  kostuvissa tiloissa): koulut, päiväkodit, toimistot…..

Suomessa on hengitysilman rikkivetypitoisuudelle viitearvo:  
lypsykarjalle (Maa- ja metsätalous talousministeriö): 
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Työryhmä matalien sulfidipitoisuuksien (<0,03 ppm) 

Mittaamiseksi sisäilmasta

Panu Harmo1, Janne Puusa1,2, Simo Lehtinen3, Jorma 
Selkäinaho1, Elisa Aattela4, Arto Visala1 ja Mirja Salkinoja-
Salonen1,5

1 Aalto Yliopisto, Sähkötekniikan ja automaation lts, PL 15500, 00076 Aalto
2Kelloseppäkoulu, Vanha Maantie 11, Espoo; 
3Mikrofokus Oy, Viikinkaari 4, 00079 Helsinki, 
4Sisäilmatutkimuspalvelut Elisa Aattela OY, Tampere;  
5Elintarvike- ja ympäristötieteiden lts, PL56, 00014 Helsingin Yliopisto

Rikkivety ja muut sulfidit sisätilojen haitta-aineena?

Salkinoja-Salonen Helsingin Yliopiston Kemian laitos  ;  Aalto 
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Matalien sulfidipitoisuuksien haitallisuus

• Imeytyy suoraan nenäontelosta hajuhermoa myöten hajukäämiin aivoissa

• Sisäänhengitetty rikkivety imeytyy salamannopeasti keuhkoista verenkiertoon ja 
kudoksiin(0,5 cm/s )

• Rikkivety on neurologinen myrkky, joka estää mitokondrioiden soluhengitystä **

• Edistää alternatiivisen oksidaasin avulla toimivien toksiinia tuottavien homeiden 
kasvuedellytyksiä ***

• Rikkivety on immunologinen myrkky, koska se häiritsee ihmisen makrofagien
(syöjäsolu) toimintaa. ***

• Rikkivety vaimentaa NO (typpioksidi) biosaatavuutta, muuttaa NO 
syntaasientsyymin aktiivisuutta ja indusoi eNOS entsyymin fosforyloitumista
(Kolluru ym Meth Enzymol 554)

Salkinoja-Salonen Helsingin Yliopiston Kemian laitos  ;  Aalto 
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Kaasumaisten sulfidien  mahdolliset päästölähteet sisätiloihin

• Viemärit (putkivuodot, kuivuneet vesilukot)
• Kostuneet kipsilevyt hajoavat bakteeritoiminnan seurauksena kalsiumsulfidiksi, 

hiilidioksidiksi, kalsiumkarbonaatiksi, vedeksi, rikkivedyksi, rikkihiileksi ja muiksi 
sulfideiksi (FA Tomel Torres, 2017 Microb. Ecol. )

• (CaSO4 + orgaaninen aines     
CaS + CO2 + CaCO3 + H2O + H2S + CS2)

• Märkä betoni tuulettumattomassa tilassa (betoni sis. kipsiä), 
• Ulkoilma, jonka rikkivetylähteitä ovat mm. kaivostoiminta, prosessiteollisuus ja 

lietelantalat, kaatopaikat, maahan haudattu tai muovilla peitetty kipsijäte
• Kaasumaiset sulfidit läpäisevät muovimatot ja höyrynsulkumuovit, ja liikkuvat 

alipaineen ja korkeamman lämpötilan suuntaan
• Matalien sulfidipitoisuuksien  ”tunkkaista” hajua erehdytään usein pitämään 

”homeen hajuna”

*) Andersen B. et al, Pre-contamination of new gypsum wallboard with potentially 
harmful fungal species, Indoor Air 2017; 27: 6–12Salkinoja-Salonen Helsingin Yliopiston Kemian laitos  ;  Aalto 

Yliopiston Sähkötekniikan ja Automaation lts
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Passiivikeräin tekniikka:
Kaasumaiset sulfidit  reagoivat hopean 
kanssa hopeasulfidiksi, joka voidaan 
mitata EDS:llä tai optisesti.

Laboratoriohuoneeseen laitettiin kolmeen 
kohtaan (lattiakaivon ritilälle, 
pesualtaaseen ja pöytätasolle) 
hopealevykkeet  viiden päivän ajaksi. 
Vesilukon päälle asetettu tummui 
voimakkaasti. Hopean tummuminen 
osoittaa, että ilmassa on epäpuhtautta. 

Hopean tummuminen sulfidien  ansiosta on 
tunnettu ja mittauksissa käytetty reaktio.

Salkinoja-Salonen Helsingin Yliopiston Kemian laitos  ;  Aalto 
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Kaasumaisten sulfidien havainnointi pyyhkäisy-elektronimikroskoopilla:
Simo Lehtinen, Mikrofokus OY yhteistyössä AALTO Yliopiston Sähkötekniikan ja Automaation 
laitoksen kanssa:
Ongelmattomassa sisäilmassa altistettu sensori. 
Sensorin pinta koostuu metallisesta hopeasta, 
mikä näkyy siinä, että EDS antaa vahvan 
hopeaspektrin (Ag). 

Sisäilma-ongelmaisessa tilassa altistettu 
sensori: kahden Ag-huipun lisäksi näkyy 
rikkihuippu (S) 2,3 keV:n kohdalla. 

Salkinoja-Salonen Helsingin Yliopiston Kemian laitos  ;  Aalto 
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Hopean tummuusasteen mittaus tapahtuu valaisemalla valkoisella LED-valolla mitattavaa 
hopeapintaa ja lukemalla heijastuneen valon määrää RGB-värianturilla.
• Kumulatiivinen menetelmä, hopea-anturit analysoidaan tutkimusjakson lopussa.
• Usean välipisteen kumulatiivinen menetelmä, hopea-anturit analysoidaan tasaisin välien, 

esim. kerran viikossa.
• Lukijalaite, jossa on hopea-anturi, voidaan sijoittaa mitattavaan tilaan ja on-line mittauksia 

tehdään tasaisin välein tallentaen tiedot muistiin tai lähettäen ne mittauspalvelimelle 
internetin kautta reaaliajassa.

Mittausjärjestelmän käytännön toteutus

Salkinoja-Salonen Helsingin Yliopiston Kemian laitos  ;  Aalto 
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Hopealevy muuttaa väriä 
sulfidikaasujen läsnäollessa

Salkinoja-Salonen Helsingin Yliopiston Kemian laitos  ;  Aalto 
Yliopiston Sähkötekniikan ja Automaation lts

Sulfidisensori ripustettiin lasikammioon, jossa oli metallikansi. Kammioon 
sijoitettiin sulfidin päästölähde ja kammio suljettiin alumiinitarrateipillä 
ilmastointiteipillä vahvistettuna. Sensorin hopeapinnan reaktiot rikkivedyn 
kanssa skannattiin optisesti määräajoin. Signaalin additiivisuutta tutkittiin 
perättäisillä rikkivetyinjektioilla  2 – 5 päivän välein. 
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color lux R G B C

4 613 42 572 40 339 50 798 33 486 65 535 Luokka 1

4 527 40 241 39 995 48 635 32 159 65 535 Luokka 2

4 440 39 921 41 076 48 623 32 091 65 535 Luokka 3

4 482 40 473 41 476 49 370 32 770 65 535 Luokka 4

4 543 40 607 41 169 49 541 33 092 65 535 Luokka 5

4 443 39 588 40 254 47 989 31 543 65 535 Luokka 6

4 520 42 015 41 030 50 387 33 055 65 535 Luokka 7

4 493 40 150 41 544 49 216 32 850 65 535 Luokka 8

4 485 40 900 41 687 49 791 33 002 65 535 Luokka 9

4 437 39 374 40 783 48 080 31 798 65 535 Luokka 10

4 515 39 951 40 545 48 659 32 363 65 535 Luokka 11

4 452 39 749 41 065 48 543 32 159 65 535 Luokka 12

5 485 4 578 4 416 5 819 4 335 14 542 lattiakaivo

4 458 24 249 21 629 27 919 17 481 65 535 allas

4 608 42 611 37 121 49 205 31 425 65 535 pöytä

Laboratoriotiloissa tehdyt 
mittaukset

Koululuokissa tehdyt mittaukset

Salkinoja-Salonen Helsingin Yliopiston Kemian laitos  ;  Aalto 
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Koululuokissa tehdyt mittaukset 2

color lux R G B

193 2372 863 2849 2520

194 2731 1104 3244 2775

51 756 3124 2299 2540

199 5456 1716 5556 3766

99 1701 867 2024 1656

134 1719 547 2002 1726

252 3248 809 3727 3240

181 1941 745 2426 2250

195 2799 1261 3378 2901

218 1668 146 2062 2103

190 1587 1312 2487 2613

172 2079 762 2502 2217

Edellisen kalvon koulumittauksista saa 
paremman kuvan, kun laskee  
altistamattoman ja altistetun sensorin  
antamien  tummuuslukemien erotuksen:

Mitä suurempi erotus, sen enemmän levy on 
tummunut. 

Yllä olevan taulukon neljännen rivin levyssä 
on tapahtunut selvästi paljon enemmän 
tummumista kuin muissa levyissä. Asian 
varmistamiseksi palat vietiin tämän jälkeen 
samoihin luokkiin vielä kuukaudeksi.

Salkinoja-Salonen Helsingin Yliopiston Kemian laitos  ;  Aalto 
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Johtopäätöksiä: mittaustulokset osoittavat, että  kaasumaiset sulfidit 
ovat  sisäilman haitta-aine, sekä asunnoissa että julkisissa tiloissa:

• Aalto-sensorilla havaittiin 
sulfidipäästöjä opetustilassa, jossa 
opettaja oireili. 

• Samanaikaisesti asennettu sensori 
antoi negatiivisia tuloksia 
(=kaasumaisia sulfideja  ei havaittu) 
koulun toisissa tiloissa, joiden 
opettajat eivät ilmoittaneet sisäilmaan 
liittyvästä oireilusta.

• Aaltosensorit soveltuvat 
pitkäaikaisseurantaan, jossa niitä 
voidaan lukea halutuin välein

• Kun saman tilan eri paikkoihin 
sijoitettiin useita sensoreita, 
sulfidin  päästölähde, jota ei 
aiemmissa , kannettavilla 
mittareilla (kaupallisia) havaittu:  
lattia-avaus paljasti vuotavan 
viemäriputken.

• Aalto Yliopistolla kehitetty 
laitteisto on pienikokoinen, kevyt, 
äänetön ja edullinen

Salkinoja-Salonen Helsingin Yliopiston Kemian laitos  ;  Aalto 
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Jatkotutkimuksia ja kehitystyötä

• Mittausjärjestelmään kehitetään 
reaaliaikainen pilvipalvelu 

• Lukulaitteen kehittäminen

• Hopea-anturin kotelointi ja 
käsittelyn helpottaminen

• Parannetaan järjestelmän 
tarkkuutta

• Anturin antaman raakadatan 
analysoinnin kehittämistä

• Laitteen kaupallistaminen 
sisäilmahaittojen havainnointiin

Tutkimustyötä on tukenut TEKES , ja SISÄILMAPOLIISI hankkeeseen 
osallistuvat yritykset. Kiitämme yhteistyöstä pääkaupunkiseudun kuntien 
tilapalveluyksiköitä.
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Kiitos 
mielenkiinnosta!

Mirja Salkinoja-Salonen 
Helsingin Yliopiston Kemian laitos  ; 
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