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Terveydelle haitallinen kemikaaleille 
altistuminen työpaikalla – 2015 
 
Tämä esitys koskee terveydelle haitallisille kemikaa-
leille altistumista työpaikoilla joiden toimenkuva on 
muu kuin kemikaalien ammattimainen käsittely. 
 
 
  
 
 
 

Etenemme tehoaineryhmittäin :  
 

1. Antimikrobiset kemikaalit (biosidit) 
1.1 Altistuminen suun kautta tai ihon läpi  
1.2. Altistuminen hengitysteitse 

2. Pesu- ja puhdistusaineet 
3. Hapettimet (reaktiivisten  happiradikaalien tuottajat) ja hajusteet 
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Altistuminen  hengityselinten kautta, suun kautta ja ihon läpi imeytymällä: 
tiatsolononi-yhdisteet, triklosaani, heksaklorofeeni, parabeenit.  
 
Tunnettuja haittavaikutuksia: 
• Kosketusihottuma (tiatsoliyhdisteet, di- ja heksaklorofeenit) 
• Herkistäviä: aiheuttavat allergiaa, atopiaa (isotiatsolononit) 
• Hormonihäiriköitä: valehormoneja (endocrine disrupters). Triklosaani, 

parabeenit 
• Siittiömyrkyllisiä: lamauttavat siittiöiden liikuntakyvyn, aiheuttavat 

ennenaikaisen kapasitaation (triklosaani, parabeenit) 
• Haimamyrkyllisiä: tuhoavat haiman saarekkeiden  betasoluja (=insuliinia 

tuottavat solut)  pitoisuudessa < 1 ppm (= 1mg / litra) 
• Syöpäpromoottoreita tai karsinogeeneja (triklosaani) 
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1. Antimikrobiset biosidit (desinfiointiaineet, säilöteaineet) 



Lähde: Contact Dermatitis, Vol 70, No 5,  270-275, 11 March 2014 DOI: 10.1111/cod.12184 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cod.12184/full#cod12184-fig-0001 

2-Metyyli-4-isotiatsolin-oni 
(MIT),  
 
 
 
 
5-kloori-2-metyyli-4-
isotiatsolin-3oni;  
Metyyli-kloori-isotiatsolinoni 
(MCI),  
 
 
2-n-Oktyyli-4-isotiatsolin-3-oni 
(OIT);  
 
 
 
 
4,5-Dikloori-2-n-oktyyli-4-
isotiatsolin-3-oni 
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Isotiatsolonit ovat desinfiointiaineperhe, jonka jäsenet ovat 
saman perus-molekyylin muunnelmia: 
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LÄHDE: Six Children With Allergic Contact Dermatitis to Methylisothiazolinone in Wet Wipes 
(Baby Wipes) Wu Chan & Nakrani, 2014, Pediatrics 133  pp e434-e438 

 8-vuotias  lapsi sairastui isotiatsoloneja 

sisältävien kosteuspyyhkeiden  käytöstä.  
Hänen oireensa hävisivät kun luovuttiin   
kosteuspyyhkeiden käytöstä. 
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Isotiatsolononit ovat  aiheuttaneet pandeemisen 
kosketusdermatiitti- ja allergiaepidemian   

Isotiatsoloneja tuotetaan maailmassa 
miljoonia kiloja ja sitä sisältäviä tuotteita 
myydään kuluttajille ja  julkisiin laitoksiin. 
Sen antamia antimikrobisia 
ominaisuuksia erehdytään usein 
pitämään  hygienialle hyödyllisenä .  
 
Päiväkodeissa ja kouluissa sekä  lapset 
että hoitohenkilöstö ja muut työntekijät 
henkilöstö pakotetaan altistumaan.   
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Suomessa ja Ruotsissa  isotiatsolonit  todettiin agressiivisiksi kosketusallergian 
aiheuttajiksi jo 1980-luvulla. Matti Hannuksela osoitti  Kathon CG:lle (=  
isotiatsolonien MIT & CMIT kaupallinen seos) allergisoituneiden henkilöiden 
lukumäärän nousseen nollasta (v. 1983)  0,7%:een (1985) ja  4,6%:iin (1986)  
muutamassa vuodessa.  Ruotsissa mitattiin v. 1986  4,4% allergisoituneita (Björkner 
ym). Isotiatsoloneille  altistuttiin työpaikoilla mm. kopiokoneilla koska  paperiteollisuus 
käytti limantorjuntaan paperikoneilla Kathon CG:tä , ja  n. puolet annostellusta 
määrästä päätyi lopputuotteeseen eli paperiin.  
Tanskassa ja Saksassa isotiatsoloneille altistumisreitiksi on osoitettu sisäilma. 
Gentoften sairaala (allergiatutkimuskeskus) raportoi   isotiatsolonille herkistyneiden 
ekseemapotilaiden lisääntyneen 1.4%:sta (2009) 3.1%:iin (2011). Altistumisreitiksi 
osoitettiin sisäilma tiloissa, joissa oli käytetty isotiatsoloneilla säilöttyä maalia. 
Gentoften hoitamat potilaat olivat joutuneet luopumaan asunnostaan  herkistyttyään 
maalien isotiatsoloneille hengitysilman välityksellä.   
Saksan liittotasavallan  Ympäristöviranomaisen (Umweltsbundesamt, Berlin)   
mukaan  2014 käytettiin eniten  2-metyyli-2H-isotiatsoli-3-oni (MIT),  1,2-
bentsisotiatsoli-3-oni, ja 2-oktyyli-2H-isotiatsoli-3-oni (OIT) maalien, pinnotteiden ja 
tapettien säilöntään. Maaleista, liimoista ja lattianpuhdistusaineista  (n=  21) löytyi  < 
≤ 420 (MIT), ≤ 2300 (BIT), ≤1300 (OIT)   ja isotiatsolononien summa ≤ 2300 ppm. 
 

Lähteet:  Hannuksela (1986),  Björkner ym (1986) Contact Dermatitis 15, 211-214;  Lundov ym., Brit Med J 
2012, 345; Aerts ym, Contact Dermatitis (2013) , 68, 250-256;  Lundov ym (2011)  Contact Dermatitis  65,  175-

185. (Nagorka ym,  2014, Indoor Air doi:10.1111/ina.12126)  Mirja Salkinoja-Salonen, Helsingin Yliopisto 
EYT 2015 08 26 
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Isossa Britaniassa  metyyli-isotiatsolinoni (MIT)-
kosketusallergiaan sairastuminen 8- kertaistui kolmessa 
vuodessa: 1,7% (2010); 2,9% (2011); 7,1% (2012), 
11,1% (2013), kun vuosittain tutkittiin 2200 -2800 
henkilöä. 

Ranskasta raportoitiin CMIT/MIT aiheuttama 
allergiaepidemia: v. 2010 1,5%, v. 2012 5,6% väestöstä. 

Portugalissa CMIT / MIT isotiatsolinoni- 

allergisoituneiden osuus 15-kertaistui  <1% :sta  (2005) 
10,9%:iin (2013) 

Lähteet:  Johnston; Hosteing ym  
Gameiro ym ,  Contact Dermatitis (2014) 
70, 238-240; 242-243; 262-269. 

Isotiatsolononien 
aiheuttama  
kosketusdermatiitti 
Britanniassa (UK) 

Isotiatsolononien 
aiheuttama  
kosketusdermatiitti 
Ranskassa  

Isotiatsolonien 
aiheuttama  
kosketusdermatiitti 
Portugalissa 



Suomessa  isotiatsolonit ovat yleisiä siivoustuotteissa, maaleissa, liimoissa, 
pintasivelyaineissa, tiivistyspastoissa. 

Tunnetun rautakauppaketjun myynnissä olleista  kuluttaja- / laitossiivoustuotteista ja 
maaleista ja liimoista  (2014) 60%  sisälsi yhtä tai useampaa isotiatsoloni-biosidia.  

Pääkaupunkiseudulla tehdyssä selvityksessä (2014)  osoittautui että yli puolet 
kouluista siivottiin käyttäen isotiatsoloneja sisältäviä tuotteita.   Niissä tavallinen 
pitoisuus on 1000 – 3000 ppm. Näissä tiloissa toimivat opettajat altistuvat 
isotiatsoloneille ammatissaan. Oppivelvollisuuslaki pakottaa lapset altistumaan 
isotiatsoloneille.  

Lisäaltistumista aiheutuu siitä, että nykysiivous tehdään ”leave-on” menetelmällä, eli 
pyyhintään käytetyt siivousaineet jätetään pinnoille eikä huuhdota pois (”rinse-off”). 
Pinnoille kertyy ajan mittaan melkoinen biosidikuorma, jonka koneellisen 
ilmanvaihdon turbulenssi ja mekaaninen kulutus (kävely, tavaroiden siirtely) levittää 
sisäilmaan. 

Siivoojien ammattikunta  lisäaltistuu keuhkojen kautta käyttäessään siivousaineiden 
levittämiseen suihkepulloja. 

Lähteet: Johnston (2014) ja Gameiro ym (2014) ,  Contact dermatitis 70, 238-240 ja 242-243; Salkinoja-Salonen, 
julkaisematon (2014). 
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Tuotteita myydään ”vihreinä” ja ”bio”merkinnöillä, 
vaikka ne sisältävät solumyrkyllisiä pitoisuuksia  
biosideja. Ihmisen elimistöön biosideista kertyy 
jokapäiväistä kemikaalikuormaa.  
 
Kun veden käyttö siivouksessa on minimoitu , 
isotiatsoloneja kertyy  pyyhityille pinnoille. 
Kuivuneista pyyhintäpinnoista irtoaa hienoa 
isotiatsolinoni-pölyä, joka altistaa ihoa ja 
hengitysteitä.   
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Isotiatsolonialtistuksen rajoittaminen: 
 

1. EU komissio 

Pahin herkistäjä, 5- kloori-2-metyylik2H-isotiatsoli-3-oni  (CMIT) on poistettu 
EU:ssa sallittujen biosidien listalta, mutta rakennuksissa sitä voi olla pitkään. 

EU komission on rajoittanut  tiatsolononi biosidien käyttöä toistaiseksi   vain 
kosmetiikassa (ei saa ylittää 15ppm eli 0.015 mg/g) 

2. Saksan ympäristöviranomainen  

on määrännyt, että työpaikan hengitysilman    korkein sallittu  OIT pitoisuus on  
50 µg m-3 ja CIT/MIT  (3:1) korkeintaan 200 µg m-3 .  Muulle kuin ammatissa 
altistumiselle  ohjearvo on 0.05 µg m-3.   OIT ja BIT arvellaan olevan vähemmän 
herkistäviä kuin CIT/MIT.  BIT’ille ei ole viitearvoa epidemiologisten ja 
toksikologisten tietojen puutteellisuuden takia.  

3. Suomi ?? 

Mirja Salkinoja-Salonen, Helsingin Yliopisto 
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•Triklosaani  (Irgasan DP300) tuli 
hygieniatuote markkinoille  USAssa 1972, 
Euroopassa 1974  
 

•Antibakteerinen desinfiointiaine 
• käytetään sadoissa hygieniatuotteissa, 
myös kuluttajatuotteissa:   
•shampoissa, suuvesissä,  
•hammastahnoissa, saippuoissa,  
•Tekstiilien käsittelyyn, ihovoiteissa ja 
ihon”hoito”tuotteissa, 
• leluissa, keittiövälineissä,   
•vuodevaatteissa … 
• tuotteet  voivat sisältää 0.05 to 0.3 % 
paino% triklosaania  = 500 - 3000 ppm. 

5-kloori-2´-(2,4-dikloorifenoksi) fenoli  
biohajoamaton ympäristössä 
-Rasvaliukoinen: Log Kow 4.76 
-Huonosti vesiliukoinen (<10 mg/L) 
-biokertyvä, BCF = 2.5 
-Adsorboituu  orgaaniseen aineeseen (elävään 
ja kuolleeseen) 
-Imeytyy iholta nopeasti verenkiertoon 
-Imeytyy elimistön kalvojen läpi kehoon 
-biometyloituu 

Triklosaani:  antimikrobinen kemikaali, jota lääkinnällisesti 

käytetään vaikeahoitoisten allergisten iho-oireiden lievitykseen ja 
antiseptisissa haavanhoitotuotteissa. Väestön suurin altistus tulee 
kuluttajatuotteista.  

Mirja Salkinoja-Salonen, Helsingin Yliopisto 
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•Laaja käyttö on johtanut siihen, että triklosaania löytyy nyt joka paikasta:  
ihmisen verestä, rintamaidosta, jätevesistä, jokivesistä, virkistysvesistöistä, järvien 
pohjasedimentistä,  
•Ihmisen elimistöstä:  
•  70 – 100%:lla  väestöstä on virtsassa triklosaania 
• veriplasmassa on triklosaania 
• äidinmaidossa on triklosaania. 
•Ihmisnäytteistä mitatut pitoisuudet olivat useissa maissa samaa suuruusluokkaa 
kuin jätevesistä mitatut. 
•Triklosaani  kulkeutuu  lämminveristen ja vesieläinten solujen sisään koska on 
rasvaliukoinen, neutraali aine, kuten monet ympäristömyrkyt: PCB, dioksiinit, DDT  
•Solun kulkeutunut joutunut triklosaani pysäyttää /hidastaa  solun  oksidatiivisen 
fosforylaation mitokondrioissa.  
 
Lähteet: Siebels & Dröse 2013, Biochem Biphys Acta 1827,1156-1164; Adolfsson-Erici M et al. 2002 Chemosphere  46: 
1485-1489; Calafat ym. 2008 Environ Health Perspectives 116: 303-307; Australian Government , Dept of  Health and 
Aging NICNAS 2009, Report 39, 485 sivua + liitteet; Samsoe-Petersen ym.,2003.  Fate and effects of triclosan. The 
Danish Environm. Prot. Agency Project 861, 47 sivua. 
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Ympäristö Löydetyt pitoisuudet Paikkakunta Lähdeviite 

pintavesi 0.0002–0.478 μg/L USA, Eurooppa, Asia Bedoux ym., [14] 

juomavesi 0.0002–0.0145 μg/L USA, Eurooppa, Asia Bedoux ym., [14] 

Jäteveden 
Puhdistamolle menevä 

viemäri 

0.052–86.2 μg/L 
Influent 

USA, Eurooppa, Asia Bedoux ym., [14] 

Puhdistamolta lähtevä, 
puhdistettu vesi 

0.028–5.37 μg/L 
Effluent 

USA, Eurooppa, Asia Bedoux ym, [14] 

Liete 461–30,000 ng/kg 
USA, Eurooppa, 

Australia 
Dann ja  Hontela, 

[6];Bedoux ym, [14] 

Ihmisen keho: 
seerumi 

0.01–354 μg/L Australia, Ruotsi 
Allmyr ym., [9]; Allmyr 

ym., [12] 

virtsa 2.4–3,790 μg/L USA Calafat ym., [11] 

rintamaito <0.018–73 μg/L USA, Australia, Ruotsi 
Allmyr  ym., [9]; 

Adolfsson-Erici ym., 
[10] 

Int J Environ Res Public Health. Feb 2014; 11(2): 2209–2217.  

Published online Feb 21, 2014. doi: 10.3390/ijerph110202209 Mirja Salkinoja-Salonen, Helsingin Yliopisto 
EYT 2015 08 26 

Triklosaania on meissä kaikissa ja kaikkialla ympäristössä 
eri puolilla maailmaa: 
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•Triklosaania (TCS)  on 
hygienia ja ihonhoito-
tuotteissa 1  – 3 mg/g.  
•  TCS on rasvahakuinen  
(log Kow >3),  imeytyy 
ihosta verenkiertoon ja 
siittiöihin 
•TCS lisää syöpäsolujen  
kilpailukykyä terveeseen 
kudokseen verrattuna  
rinta-, istukka- ja   
maksasyövässä.  
•TCS on hormonihäirikko 
(endocrine disrupter, 
EDC), aiheuttaa 
kilpirauhasen 
vajaatoimintaa 

Halden 2014, Envir Sci Technol 48:3603; Honkisz ym 2012  Reprod 
Toxicol 34:385-392; Rodricks ym 2010 Crit Rev Toxicol 40:422-484; Lee 
ym 2014, Chem Res Toxicol27:834-842 
Crofton ym, 2007, Env Tox Pharm; Veldhoen ym, 2006 Aquatic Toxicol; 
Paul ym  2010, Toxicol. Sciences; Paul ym 2012, 2013 Toxicology 
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Triklosaanialtistus  0,001mg / ml, pysäyttää  solujen energianhankinnalle elintärkeän  
oksidatiivisen fosforylaation.  Siittiön mitokondriot sijaisevat flagellin  (uintisiiman) 
tyviosassa.  Kaikissa ihmisen soluissa  biologisen kalvon sähköinen potentiaali (jännite) on 
korkein mitokondrioissa. Senvuoksi mitokondriot on helppo saada mikroskoopissa näkyviksi 
kun värjätään ne kalvopotentiaaliin reagoivalla fluorokromilla: JC-1 värjäys  fluoresoi reagoi 
oranssina/keltaisena, kalvoissa joiden jännite on >150 mV (sisäpuoli negatiivinen).   
Triklosaanin läsnäollessa keltaoranssi fluoresenssi sammuu ja samalla siittiöt lakkaavat  
uimasta (energiapula). Schiffer ym 2014EMBO Rep 15:758-765Ajao ym. 2015, Toxicology Reports, 2,  624-637.  

Uivia siittiöitä:kuvat Maria 
Andersson Helsingin 
Yliopisto 

Mirja Salkinoja-Salonen, Helsingin Yliopisto EYT 2015 08 26 
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Effect of TCS and OP on breast cancer growth 

in xenograft mice.). Six mice were allocated to 

each treatment group including a control group 

administered with corn oil used as a vehicle of 

E2 and EDCs. During the experimental period, 

the growth of the breast cancer mass was 

measured under the same conditions. 

Triklosaani  saattaa antaa 
kilpailukykyä  rintasyöpäsoluille:   
 
Triklosaani edisti 
hormoniriippuvaisen 
syöpäkasvaimen  kasvua samaan 
tapaan kuin estrogeeni-hormoni. 
E2 =  estrogeeni (=positiivinen 
verrokkiaine) 
TCS=triklosaani;  OP= 4-tert-
oktyylifenoli. 
Lähde: Lee ym.2014 ChemResToxicol 

27:834-842, dx.doi.org/10.1021/tx5000156   

16 Mirja Salkinoja-Salonen, Helsingin Yliopisto 
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 Schiffer ym 2014 
EMBO Reports 
15:758-765 

Mirja Salkinoja-Salonen, Helsingin Yliopisto 
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Triklosaani 
(TCS) 



 LÄHDE: Schiffer ym 2014EMBO 
Rep 15:758-765 

Desinfiointiaine triklosaani, UV-suoja-
aineet metyyli-bentsylideeni-kamferi 
yhdisteet, sekä parabeeni-yhdisteet 
(säilöntä-aineita) vaikuttavat ihmisen 
siittiöihin progesteronin tavoin:  
aiheuttavat siittiön akrosomin 
eksosytoosin.   
 
Triklosaani  

Mirja Salkinoja-Salonen, Helsingin Yliopisto 
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Triklosaani  pysäyttää siittiöiden normaalisti (synnytyskanavassa) 
etenevän  uintiliikkeen ja käynnistää eksosytoosin, jonka pitäisi käyn-
nistyä progesteronin aktivoimana, siittiön saavuttua munasolun luo 



Triklosaanin toksisuuden mekanismit 

• Triklosaanin antimikrobinen vaikutus perustuu sen kykyyn estää rasvahappojen biosynteesissä 
enoyylireduktaasin toiminnan. (McMurry ym., Nature 1998; Heath ym. JBC 1999). 

• Kun Euroopan Unionin  Terveyden ja kuluttajasuojelun komitea päätti v. 2010 markkinointilupien 
ollessa katkolla, suositella EU-komissiolle jatkokauden myöntämistä triklosaanin markkinoinnille 

teknokemiallisissa kuluttaja- ja ammattituotteissa, päätös perustui  SCCP :n (Scientific Committee on 

Consumer Products, Opinion on Triclosan, Colipa 32, 6.1.2009, 136 sivua)  lausuntoon jossa sanotaan että triklosaani 
vaikuttaa “vain bakteereissa, joten siitä ei ole haittaa ihmiselle”. 

•SCCP:n tämä lausunto on disinformaatiota. Lukuisat tieteelliset tutkimukset osoittavat että 

triklosaani on hyvin myrkyllistä  ihmisen ja muiden nisäkkäiden soluille. Lähde: Ajao ym (2015) , Toxicology 

Reports 2, 624-637, http:dx.doi.org/10.1016/j.toxrep.2015.03.012 

•Triklosaani  on osoitettu mitokondriotoksiseksi. Se estää solujen hapellista energiansaantia, 
pakottaen solut ottamaan tarvitsemansa energian  happokäymisestä.   

• Pahin tästä johtuva seuraus on metabolinen asidoosi (laktaatin kertyminen) joka johtaa 
uudistumiskyvyttömien tai hitaasti uusiutuvien kudosten nekroosiin:   haiman insuliinia tuottavat 

beta-solut, kilpirauhasen hormoneja tuottavat solut, neuronit.   

•Triklosaani  on lisääntymisterveysriski:  se pysäyttää  ihmisen siittiöiden liikkeen ja häiriköi 
sukupuolihormoneista  riippuvia  toimintoja. Näin käy jo siemennesteessä  jos se kohtaa ympäristön 
jossa triklosaanipitoisuus ≥0.001 mg/per ml tai per g tuorepainoa. 

19 



Mirja Salkinoja-Salonen, Helsingin Yliopisto 
EYT 2015 08 26 

20 

2. Pesu- ja puhdistusaineet 

• Perinteisesti pesemiseen  käytettiin rasva-, hartsi-, tai sappihappojen 
natriumsuoloja, saippuoita, soopaa (mäntysuopa), sappisaippuaa.  
Synteettisten pesuaineiden valmistus alkoi 1950 luvulla. Synteettisten 
etuna oli ja on, että pesemiseen kelpaa kovakin vesi, koska ne eivät 
saostu kalsium- tai magnesiumsuoloina.  

• Tehokkaan pesuaineen tulee tunkeutua ”likaan” hyvin, tätä auttaa 
veden pintajännityksen alentaminen = tensidivaikutus. 

• Peseviä tensidejä on kolmenlaisia: anioniset tensidit (=orgaanisten 
happojen suolat), jonittomat tensidit (nonionic), joissa ei ole 
dissosioituvia ryhmiä eli ne eivät ole  suoloja (kalium tai natrium-) ja 
kationiset tensidit (tertiääriset ja kvaternääriset ammonium yhdisteet). 

• Tensideistä kationiset tensidit ovat myrkyllisiä.  Niillä on aina 
antimikrobinen vaikutus ja monia niistä käytetään biosideina.  

• Kationisia tensidejä käytetään myös ”hoito” tai ”pehmennys” 
(tekstiilinhuuhtelu-) aineina: neutraloimaan anionisen tensidin tekstiiliin 
tai hiuksiin jättämä negatiivinen sähkövaraus. 



3. KOOSTUMUS JA TIEDOT 
AINEOSISTA Delta Pronatura (Dr 
Beckmann) 
3.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat 
3.1.1 CAS/EYnumero 
ja 
rekisteröintinumero 
3.1.2 Aineosan nimi 3.1.3 
Pitoisuus 
3.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet 
ja 
muut tiedot aineosasta 
67-63-0 / 200-661-7 
7173-51-5 / 230-525-2 
Propan-2-ol 
Didecyldimethylammonium 
chloride 
2,5 - 10% 
<2,5% 
Xi, F, R11, R36, R67 
C, Xn, R22, R34 

21 

Tiedot tuotteiden  sisältämien  
desinfiointiaineiden ja muiden  biosidien 
käyttöön liittyvistä  akuuteista terveys-
vaaroista löytyvät  EU-direktiiveistä ja 
käyttöturvallisuustiedotteista (KTT).  

N+ 

CH3 

CH3 

(CH2)9-CH3 

(CH2)9-CH3 

Cl- 

3.1. 2.1.Tertiääriset ja kvaternääriset ammonium 

yhdisteet. Didekyyli-dimetyyli-ammonium kloridi DDAC 
on kationinen tensidi,  ja kvaternäärinen amiinibiosidi.  Se on 
höyrystymätön aine. Aerosolisoituu pölyksi mekaanisessa 
rasituksessa. DDACtä  käytetään yksin tai  seoksena  
tertiääristen amiinien kanssa, kuten lauryyli-dimetyyli-
ammonium kloridi, monissa siivous- ja puhdistusaineissa.  
DDAC:n on raportoitu  aiheuttavan  astmaa .   

Mirja Salkinoja-Salonen, Helsingin Yliopisto 
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Hengittettynä altistuminen DDAC  (didekyyli-dimetyyli-
ammonium kloridi)  sumulle aiheuttaa  keuhkovamman  

Koe-eläinten 
hengitysteihin 
sumutettiin  
DDAC  0,15 
mg/kg.  
BAL huuhde 
kerättiin 1, 3 ja 7 
päivää 
myöhemmin ja 
analysoitiin. 
*P<0.05; ** 
P<0.01 
 
Ihmiselle  (65kg) 
vastaava annos =  
10 mg. 
Kauppatuotteet 
sisältävät  n. 
2000 mg/ 
desilitra 
Lähde: Ohnuma ym 2011, Inhalation Toxicology 23:479 22 
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Kaikkien elävien solujen 

solukalvolle on 

ominaista negatiivinen 

sähkövaraus. Se johtuu 

kalvon sisältämistä 

orgaanisista fosfaateista 

(fosfolipidit). 

Kationiset rasvaliukoiset  

yhdisteet imeytyvät 

elävien solujen 

solukalvoon, 

neutraloiden  fosfaattien 

negatiiviset varaukset. 

Tämä johtaa kalvon 

lipidikaksoiskerros 

(bilayer) rakenteen 

repeämiseen, solu alkaa 

vuotaa. 

Lähde: Stephen  Wessels , Hanne  Ingmer, 2013  Reg. Toxicol & Pharmacol. 67,  4 56-467. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.yrtph.2013.09.006 
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Tertiäärisen ammonium  yhdisteen (bentsalkonium kloridi) 

biosidinen  reaktiomekanismi: 
 



Epidemiologisissa tutkimuksissa on todettu suihkutettavien  
siivoustuotteiden käytön  ja astmaan sairastumisen yhteys ( UK, ES,  
NL, I, DE, SE GR,  FI, CDN, USA).  Zock ym 2007, Am J Respir Crit Care Med 176: 738; 
Sherwood Burge & Richardson 1994,  Thorax 49: 843 

Päivittäisten 
suihkeiden 
käyttökerrat: 

Tutkimukseen( Zock ym, 2007) valittiin 10 maasta koehenkilöiksi ammattisiivoojia, jotka eivät 
sairasta-neet astmaa.  Vuosittain tutkittiin  montako koehenkilöistä oli edelleen terve (=ei astmaa). 
TULOS: Lääkärin toteamaa astmaa sairastuivat nopeimmin ja eniten ne ammatti-siivoojat, jotka 
käyttivät eniten  suihkeita (> 3 × / viikko) 
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LÄHTEET:  
Zock ym 2007, Am 
J Respir Crit Care 
Med 176: 738  
 
Sherwood Burge & 
Richardson 1994,  
Thorax 49: 843 

 



PHMG, poly (heksametyleenidiamiini guanidium) kloridi, CAS  57028-96-3 

PHMB, poly (heksametyleeni) biguanidi kloridi, CAS  27083-27-8 tai 32289-
58-0 

Mirja Salkinoja-Salonen, Helsingin Yliopisto 
EYT 2015 08 26 

2.2. Polyguanidiset biosidit 
Näitä käytetään Suomessa  rakennusten  desinfiointiin, ”mikrobittomaksi 
siivoukseen” ja  sisäilmaongelmatilojen saneerausaineina, käsidesi-suihkeina, 
tekstiiliraikastin suihkeina, hajujen poistoon . 
Niillä käsitellään julkisia tiloja, liikuntatiloja,  hoitolaitoksia, asuntoja, päiväkoteja, 
toimistoja.  
  

25 



 PHMB:n reaktiomekanismi  solukalvon kanssa.   

Lähde: Wessels  

&  Ingmer, 

Regulatory 

Toxicology and 

Pharmacology, 

Volume 67, Issue 

3, 2013, 456 - 467 
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http://dx.doi.org/10.1016/j.yrtph.2013.09.006 



Suomessa on vuoteen 2014 asti markkinoitu PHMGtä tehoaineena sisältäviä desinfiointituotteita 
julkisten tilojen ja asuntojen kosteushaittojen ennalta ehkäisyyn ja rakentamisen yhteydessä 
sattuneiden kosteusvaurioiden saneeraukseen. PHMG poistui EU:ssa sallittujen biosidien luettelosta 
2013, mutta sitä voi  olla näissä rakennuksissa edelleen läsnä koska se on haihtumaton ja 
biohajoamaton.  

2g 5g 50g 

Hajonnut solumatto Lyysanneita soluja  
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PHMG on aiheuttanut kuolonuhreja. Etelä- Koreassa sairastui   

ihmisiä vakavasti hengitettyään asunnon sisäilmaa kun  ilmankostuttimien 
veteen  oli, limottumisen ehkäisemiseksi,  lisätty muutama mg PHMGtä / 
litra. 91 henkilöä tarvitsi sairaalahoitoa, 28 menehtyi keuhkofibroosiin,  
pääosin nuoria naisia ja pikkulapsia. Cheong ym, 2012 Envir Health Toxicol ; Kim ym 2012 

Cardiovasc Toxicol;  Lee ym., 2012  Envir Sci Technol    

PHMG altistus aiheutti koiran primaaristen keuhkosolujen  nekroosin 1 vuorokauden kuluessa. Maria A Andersson, 

Helsingin Yliopisto, (Toksikologi 2,  2013). 
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• PHMB biosidia koskee velvoittava EU komission asetus,  annettu 2.10.2013,  
määritteli PHMB:lle altistumisen terveyshaitan seuraavasti:  

• Tappavaa hengitettynä (luokka 1) 
• Välitön silmävaurion vaara (luokka 1) 
• Ihon herkistyminen (luokka 2) 
• Syöpävaarallisuus (luokka 2) 
• Myrkyllisyys suun kautta (luokka 4) 
(1) Komission päätös 2012/78/EU (2) Komission asetus (EU) N:o 944/2013 
(3) Lisätietoa www.tukes.fi  

http://www.tukes.fi/
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Esimerkkejä työpaikoilla ja työssä 
hengitysteitse   kationisille 
desinfiointikemikaaleille (tertiääriset ja 
kvaternääriset amiinit, polyguanidi PHMB), 
altistuvista henkilöstöryhmistä:  

• Kiinteistön huoltaja, joka huoltaa ja / tai 
desinfioi  ilmanvaihtokanavia  

• Sisäilmanäytteenottaja, joka  desinfioi 
Andersen impaktorinsa asiakasnäytteiden 
välillä  

• Kosteusvaurioisen rakennuksen  saneeraaja 
joka käsittelee  rakenteita näitä aineita 
sisältävillä tuotteilla 

• Jalkojen hoitajat , jotka suihkuttavat  näitä 
kemikaaleja sisältäviä tuotteita  asiakkaan jalkoihin, 
suojaamatta itseään kohdeimurilla  

• Sairaalan hoitohenkilöstö, joka käyttää 
(potilashuoneiden ovella) näitä sisältäviä 
”käsidesi”-suihkeita 

• Kuntosali- ym henkilökunta, huonekalumyyjät  
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3. Hapettimet (reaktiivisten  happiradikaalien 
tuottajat) ja hajusteet 

3.1. Hapettimet 
• Ulkoilmassa auringonvalo tuottaa otsonia  O3( 40 – 100 µg/m3) joka 

sisätiloissa reagoi  haihtuvien orgaanisten kemikaalien kanssa (VOC)  
sekundääriseksi orgaaniseksi aerosoliksi (SOA).  Ulkoilman otsonipitoisuus on 
korkeimmillaan keväällä, kun valoa on paljon mutta kasvit eivät vielä ole 
vihreitä.  Kesällä kasvien tuottamat haihtuvat aineenvaihdunta tuotteet 
(terpenoidit) neutraloivat otsonin. 

• Kasveilla on paljon happiradikaalien pelkistykseen soveltuvia entsyymejä. 
• Otsoni tuottaa hajotessaan reaktiivisia happiradikaaleja (ROS): 

hydroksyyliradikaaleja, OH•., HO2 (hydroperoksi), CH3O2 (metyyliperoksidi) ja 
(superoksidi) O2

‾ 

• Sisätilojen desinfiointiin  saatetaan käyttää  hapettimia:  otsonointi, 
vetyperoksidi H2O2,  natrium hypokloriitin vesiliuos, NaClO, orgaaniset 
peroksidit ( tert-butyyli hydroperoksidi). 

• Fotokatalyyttinen titaanidioksidi, TiO2,  tuottaa reaktiivisia happiradikaaleja 
kun sitä valaistaan 360 nm valolla. Tavallisten loisteputkien valo riittää (n. 5% 
emissiosta on ≤ 360 nm) 
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Hapettimien haitallisuus terveydelle riippuu  toden-
näköisyydestä  kulkeutua keuhkoihin ja verenkiertoon. 

• Natrium hypokloriitti  NaClO, on 100% vesiliukoinen,  ja reagoi vedessä siihen 
liuenneiden orgaanisten aineiden ja eliöiden (mikrobit) kanssa. Se on 
mikrobisidinen vain emäksisessä ympäristössä, pH ≥ 8. Ei kulkeudu tehokkaasti 
ilmassa. 

• Kloramiineja tuotetaan imeyttämällä antamalla kloorikaasua  (Cl2)  
ammoniakkiliuokseen: NHCl3, NH2Cl2, NH3Cl.  Kloramiinin kaasuuntuvuus on 
pieni  mutta  tunkeutuvuus eloperäiseen ainekseen vedessä parempi kuin 
kloorikaasun tai hypokloriitin. Tästä syystä kloramiinia käytetään mm. 
talousvesiputkiston  mikrobipuhtauden varmistukseen. 

• Tert-butyyli-hydroperoksidi , tBHP, on rasvaliukoinen aine. Se kulkeutuu 
ilmakosteuden mukana,  imeytyy tehokkaasti keuhkoihin ja verenkiertoon.  

• tBHP muun muassa  kulkeutuu hajuradan hermojen kautta hajukäämiin 
(olfactory bulb), tuhoaa gliasoluja aivoissa,   maksassa   steatoosin (non 
alcoholic fatty liver); vaurioittaa haimaa ja sarveiskalvon  endoteeliä. 

 
• Lähteitä: Fernandez-Millan ym 2014 Food & Chem Toxicol 66;  Kucera ym Ox Med & Cell Longev doi:org/10.1155/2014;752506; 

Araujo ym 2013 EurJ Parmacol 720;  Linden ym 2008 Toxicol in Vitro 22; Cheng ym 2007 ExpBiol Med 232 

 



Mirja Salkinoja-Salonen, Helsingin Yliopisto 
EYT 2015 08 26 

32 

 

 

limoneeni linalooli 

3.2. Hajusteet  

Hajusteet ovat  veteen liukenemattomia, rasvaliukoisia kemikaaleja. Ne on tehty 
haihtumaan ja reagoimaan nenän hajuepiteelin kanssa. Koska hajurata on pääosin 
myeliinitupeton hermokimppu, hajusteet saattavat kulkeutua hajuradan kautta 
aivoihinkin,  hajukäämiin. Hermosolut riippuvat hapellisesta energiantuotosta, 
mitokondrioista, eivätkä voi energiapulassakaan siirtyä ottamaan energia glykolyysistä 
maitohappo-käymisen kautta, koska se johtaisi metaboliseen asidoosiin. 
Hajusteiden joukossa mitokondriotoksisuus näyttää olevan yleistä (Griffiths  2005, 
ATLA 33), joten niille ei kannattaisi  pysyvästi altistua: 
 

Lähde: Griffiths, 2005, ATLA 33 
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Limoneeni, linalooli ja dihydromyrsenoli ovat hajusteita, joita 
sisältyy  siivous- ja tekstiilien käsittelyyn markkinoituihin 
teknokemian tuotteisiin  

Siivousaineiden 
sisältämä 
limoneeni reagoi 

hydroksyyliradikaalin 
kanssa. Reaktiossa 
syntyy: orgaanisia 
karbonyylejä  
PAN yhdisteitä 
peroksideja  
alkoholeja  
orgaanisia nitraatteja  

Lähde:  Carslaw 2013 Atm Envir 80, 507 
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Siivousaineen sisältämän  limoneenin hapetustuotteet  sisäilma otsonin 
kanssa. Hapetustuotteiden määrä riippuu ilman otsonipitoisuudesta. Korkea 
otsonipitoisuus vähentää  karbonyylien ja orgaanisten nitraattien  määrää ja 
lisää happamien ja alkoholisten yhdisteiden määrää. 

Lähteet: Carslaw ym 
2012EnvSciTechnol 46 p 9290; 
Sarwar ym  2002Atm Envir 36, 
3973 

Siivousaineiden 
sisältämä 
limoneeni reagoi IV 

järjestelmän sisätilaan 
tuoman otsonin, O3, 
kanssa. Reaktiossa 
otsonipitoisuus alenee  
(tyypillisesti tasolta 
60µg/m3  tasolle 5 – 20 
µg/m3, ja limoneenista 
muodostuu sisäilmaan: 
orgaanisia dikarbonyylejä  
PAN yhdisteitä peroksideja  
alkoholeja  
orgaanisia nitraatteja. 
Nämä kaikki mutta 
erityisesti orgaaniset 
dikarbonyylit ovat  toksisia 
ihmisen elintoiminnoille. 
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Lähteet: Carslaw ym 
2012EnvSciTechnol 46 p 9290; 
Sarwar ym  2002Atm Envir 36, 
3973 

Limoneenin kaasumaiset hapettumistuotteet (n= 530) kun tilassa ei  
käytetty siivouskemikaaleja. Limoneenin taustapitoisuudeksi oletettiin 
määritysraja, eli  hapetusreaktion tuotteet olivat pääosin orgaanisia 
nitraatteja. Kun tilassa käytettiin limoneenipitoisia siivousaineita, 
limoneenin hapetus tuottikin  pääkomponenttina peroksideja (73%, 
LIMCOOH) . Peroksidit reagoivat edelleen dikarbonyyli-yhdisteiksi. 
 

Kaasufaasin 
karbonyylit toimivat 
ytiminä (GPP, gas 
phase precursor) 
radikaali -
molekyylien 
muodostaessa  
limoneenin 
hapetustuotteista 
kiinteitä (nano-) 
hiukkasia 
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Pienhiukkasytimiä syntyi  runsaasti kun 
limoneeni  oli sisäilman   VOC-aineksen 
pääkomponentti. 
Orgaanisten nitraattien ja peroksidien  
suhteelliset osuudet sekundääri aerosolissa 
saattavat osoittautua aiemmin luultua 
tärkeämmiksi.  
Chen ym (2012) osoitti että otsoniin liittyvän 
kuolleisuuden vähenemä parantui kun  
ilmanvaihtokerrointa kasvatettiin. Kun AER 
nostettiin 0,76:sta  arvoon 1,5 h-1 , 
orgaanisten peroksidien osuus  SOA:sta 
väheni  12%:sta 6%:iin.  Kun AER kerroin oli 
0,25 h-1, peroksidien osuus nousi 46%:iin ja 
orgaanisten nitraattien  laski  64%:sta 
40%:iin.  Tämä viittaa orgaanisten  
nitraattien rooliin kuolleisuuden pitämiseksi 
matalana.  
 
 

Tuoreet tutkimustulokset viittaavat vahvasti siihen, että  sairausoireiden 
aiheuttaja on VOC-aineiden ja hydroksyyliradikaalien  (OH) ,  nitraatin 
(NO3)  tai otsonin (O3) reaktiossa syntyvä aines tai hiukkaset – ei  
niinkään se primäärinen VOC päästö  

Lähteet: Carslaw ym 2012, Env Sci Technol 45, 
9290; Chen ym (2012) Environ Health Perspect 
120, 235.  

Alla: Sisäilman limoneeni (puna) ja 
pienhiukkaspitoisuudet (sini) ennen 
ja jälkeen siivouksen 
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Lähde: Norgaard ym 2014 
EnvSciTechnol48:13331-13339 

1. EU hankkeessa OFFICAIR (Ranska, Kreikka, 
Unkari, Italia, Hollanti) tutkittiin 
toimistojen lattian siivoukseen käytettyjen  
tuotteiden terpeeniyhdisteiden 
(=hajusteet) vaikutusta  sisäilman 
sekundääri aerosoleihin. Yhdessä maassa  
lattian siivous tehtiin ilman kemikaaleja. 
Muissa maissa käytettiin aluksi tuotteita 
jotka sisälsivät  limoneenia, linaloolia ja/tai 
dihydromyrsenolia, ja sitten  korvaavaa 
tuotetta jossa ei ollut lisättyjä hajusteita. 
Ulkoilman otsonipitoisuus oli < 5 – 40 ja 
ulkoilman   26 - 99 µg/m3. Sisäilmasta 
mitattiin limoneenin , linaloolin ja 
dihydromyrsenolin lisäksi 5 eri terpeeniä, ja 
5 hapettumistuotetta (formaldehydi, 6-
AMCH, DHC, 6-MHO,  IPOH). 

2. Tulokset osoittivat, että sisäilman 
limoneeni-,  formaldehydi-ja  4-
oksopentanali (4-OPA) pitoisuudet 
putosivat murto-osaan kun käytetty 
siivoustuote  ei sisältänyt lisättyjä 
hajusteita. 

3. Toimiston, jonka siivoukseen kemikaaleja ei 
käytetty, sisäilmasta ei myöskään 
hapettumistuotteita. 

Siivouskemikaalien hajusteet ovat merkittävä VOC ja sekundääriaerosolien  
tuottaja 
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Miten työterveyshuollon tulisi reagoida? 

1. Ota selvää mitä teknokemian tuotteita on käytössä / käytetty  työtilojen /kiinteistön 
ylläpidossa / huollossa:  IV-kanavien puhdistus ja huolto, suodatinten vaihto. 
Kaikkien tuotteiden  KTT hankittava, luettava, ymmärrettävä ja arkistoitava. 

2. Onko tiloihin tehty desinfiointeja? Milloin ja mitä aineita, toteuttaja? 
3. Ilmanvaihtokoneiden ohjelmointi selvitettävä (yökäynti, viikonloppukäynti) 
4. Tuoteselosteet hankittava, luettava, arkistoitava. Jokainen  kemikaali ja sen 

mahdolliset riskit  selvitettävä (monilla on monta nimeä) 
5. Suihkeiden käyttö siivouksessa, käsihygieniassa, kauneuden- ja 

terveydenhoitoammateissa,  moninkertaistaa kemikaaleihin liittyvät terveyshaitat.  
Tavoitteeksi on asetettava suihkeista luopuminen (käytetään  tippa-annostelijaa).  

6. Hankkiuduttava eroon seuraavista tehoaineista ja hajusteista: triklosaani, 
isotiatsoloni-yhdisteet,  PHMG ja PHMB, limoneeni, linalooli, dihydromyrsetoli 

7. Hajusteista koulutuskampanja henkilöstölle, työsuojelussa ja  työterveyshuollossa 
toimiville. Hajusteet ovat KAIKKI täysin tarpeettomia, ja niihin sisältyy toksisuusriski, 
herkistymisriski ja sisäilman laadun pilaantumisriski 

8. Koti – työpaikka : hajusteet pois myös pyykin pesusta, henk. Kohtaisesta hygieniasta 
koulutustapahtuma. 

9. Vuoropuhelu työsuojeluvaltuutetun ja työsuojelupäällikön /vastaavan  kanssa 
käynnistettävä. 

10. Opetellaan lukemaan EU direktiivejä ja REACH/ CLP säädöksiä.  
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