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Tutkimusmenetelmä 

BM-Dustlifter geeliteippinäytteistä analysoidaan epäorgaaniset mineraalivillakuidut 
valomikroskoopilla käyttämällä 100-kertaista suurennosta. Näytteistä lasketaan yli 20 mikrometrin 
pituiset teolliset mineraalivillakuidut koko teipin (14 cm²) pinta-alalta. Tulos ilmoitetaan 
mineraalivillakuituja kpl/cm². Näytteiden sisältämän muun pölymateriaalin ja orgaanisten kuitujen 
määrää arvioidaan asteikolla niukka, kohtalainen, runsas tai erittäin runsas.  

Tulokset  

Näyte Näytteenottopaikka Mineraalivillakuituja 
kpl/cm

2
 

Muun pölymateriaalin määrä 

1. Alakoulu, luokka 138, sähkökaapin 
päältä 

1,4 Niukasti hienoa pölyä, niukasti 
orgaanisia kuituja 

2. Alakoulu, opettajien tila 107, pöydän 
päältä 

0,2 Niukasti hienoa pölyä, kohtalaisesti 
orgaanisia kuituja 

3. Alakoulu, ruokailutila 152, yläkaapin 
päältä 

1,5 Niukasti hienoa pölyä, kohtalaisesti 
orgaanisia kuituja 

4. Alakoulu, luokka 135, sähkökaapin 
päältä 

0,2 Niukasti hienoa pölyä, niukasti 
orgaanisia kuituja 

5. Yläkoulu, musiikkiluokka 145, yläkaapin 
päältä 

0,2 Niukasti hienoa pölyä, niukasti 
orgaanisia kuituja 

6. Yläkoulu, opetuskeittiö 153, huuvan 
päältä 

2,1 Niukasti hienoa pölyä, kohtalaisesti 
orgaanisia kuituja 

7. Yläkoulu, tyttöjen pukuhuone 112, 
lampun päältä 

<0,1 Niukasti hienoa pölyä, niukasti 
orgaanisia kuituja 

8. Yläkoulu, ruokailutila 178, linjaston 
päästä 

0,5 Niukasti hienoa pölyä, niukasti 
orgaanisia kuituja 

9. Yläkoulu, luokka 202 0,3 Niukasti hienoa pölyä, niukasti 
orgaanisia kuituja 

10. Yläkoulu, tila 306 0,1 Niukasti hienoa pölyä, niukasti 
orgaanisia kuituja 

Määritysraja 0,1 kpl/cm
2
, pölykertymäaika 2 vko. 
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LIITE: Kuitututkimusnäytteiden tulosten arviointi 

1. TULOSTEN TULKINTA 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä 
olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015) mukaan kahden 
viikon aikana pinnoille laskeutuneen pölyn teollisten mineraalikuitujen pitoisuudet 0,2 kpl/cm² tai 
enemmän edellyttävät toimenpiteisiin ryhtymistä. Yleisimpiä toimenpiteitä kuitukertymän 
pienentämiseksi ovat kuitulähteiden selvittäminen ja poistaminen, ilmanvaihtokanavien 
puhdistaminen ja siivouksen tehostaminen. 

Tuloilmakanavan pinnalta otetuille näytteille ei ole määritetty viitearvoa, mutta kuituja voi liikkua 
sisäilmassa aina kun niitä löytyy tuloilmakanavasta.  

2. KUITUJEN ESIINTYVYYS JA NIIDEN AIHEUTTAMAT OIREET 

Teollisia villakuituja esiintyy rakennusten sisäilmassa vähän verrattuna muihin sisäilman hiukkasiin. 
Suurin osa sisäilman kuiduista on orgaanisia kuituja, joiden lähteitä ovat esimerkiksi paperituotteet, 
vaatteet ja sisustustekstiilit. Tavallisimmat sisäilman epäorgaaniset kuitulähteet ovat huonetilojen 
äänenvaimennusmateriaaleina toimivat osittain pinnoittamattomat akustiikkalevyt ja 
ilmanvaihtokanavien rikkoutuneet tai vanhentuneet äänenvaimentimet. Villaeristeitä voi olla myös 
tuloilmakanavien pääte-elimissä ja ilmanvaihtokoneessa. 

Epäorgaaniset eli teolliset lasi- ja mineraalivillakuidut aiheuttavat tyypillisesti ylähengitysteiden, 
silmien ja ihon ärsytystä sekä äänenkäyttöongelmia. Vähäisetkin kuitumäärät voivat aiheuttaa ja 
lisätä oireilua etenkin muiden sisäilman laatuun liittyvien tekijöiden kanssa. Harvoin siivotuilla 
pinnoilla kuidut alkavat kerääntyä ja tilojen käyttäjät voivat altistua niille kuitupölyn lähtiessä 
liikkeelle ilmavirtauksien tai mekaanisen kosketuksen vuoksi. Usein toistuvalla siivouksella voidaan 
hallita työskentelypintojen kuitumaisia epäpuhtauksia, mutta suositeltavaa on ensisijaisesti korjata 
tai poistaa kuitulähde. 
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