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Taustaa 
• Biosideilla tarkoitetaan kemiallisia aineita, valmisteita tai pieneliöitä, joiden 

tarkoituksena on torjua tai tehdä haitattomaksi eliöitä, estää niiden vaikutuksia tai 
rajoittaa niiden esiintymistä

• Yleisimpiä biosideja ovat ihon ja pintojen desinfiointiaineet, tuholaistorjunta-aineet, 
teollisuudessa ja teollisuustuotteissa käytettävät säilytys- ja puunsuoja-aineet sekä 
alusten kiinnittymisenestoaineet

• Desinfioivia biosidivalmisteita on käytetty korjausrakentamisessa homesiivouksen 
yhteydessä tai homeiden ehkäisyssä

• Biosidit saattavat aiheuttaa terveydellisiä ongelmia työntekijöille käsittelyn aikana ja 
tilojen käyttäjille käsittelyn jälkeen

• Biosidivalmisteet jaetaan neljään pääryhmään ja 22 valmisteryhmään. Tässä 
hankkeessa keskityttiin valmisteryhmien 2, 7, 8 ja 10 tuotteisiin

2) Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi suoraan ihmisillä 
tai eläimillä

7) kalvojen säilytysaineet 

8) Puunsuoja-aineet 

10) Rakennusmateriaalien säilytysaineet
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Tavoitteet

• tuottaa tietoa biosidien käytöstä ja merkityksestä 
mikrobien torjunnassa sekä arvioida aineille 
altistumista ja terveydellistä merkitystä käytettäessä 
niitä homeiden torjunnassa korjausrakentamisessa

• TTL:n raportti

•TTL:n ja THL:n yhteinen kannanotto ja suositukset 
biosidien käytöstä korjausrakentamisessa 

• mukana myös otsonointi (Anne Hyvärinen) 
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Tutkimuskohteet- ja menetelmät

1) Kysely/haastattelu sisäilmapalvelu- ja JVT-yrityksille

• 14 Sisäilmayritystä, 7 jälkivahintotorjuntaan erikoistuneita (JVT)-yritystä, 24 
haastateltavaa

• Tietoa biosidien käytöstä, tuotemerkeistä, koulutuksesta, suojautumisesta, 
varoajoista

2) Biosidien turvallisuus- ja terveystietojen selvittäminen

• Käyttöturvallisuustiedotteet

• Toksikologiset tietolähteet; raja-arvoperustelumuistiot, EU:n biosidiohjelma, 

REACHin arviot aineen vaaraominaisuuksista 
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Yrityksissä käytetyt 
tuotteet

- käytössä 31 erilaista 
biosideja
- sisäilmapalveluja tuottavat 
yritykset käyttivät 23 
tuotetta ja JVT-yritykset 24 
tuotetta
- yleisimmin käytetyt biosidit 
sisälsivät peroksideja
- käyttö kymmenistä 
satoihin litroihin vuodessa
- tuotteet yleensä 
nestemäisiä ja ne levitetään 
pintoihin sivelemällä, 
telaamalla ja ruiskuttamalla
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Käytetyt biosidit sisäilmayritys JVT-yritys

Penetrox s x x

Penetrox pf x x

Maxox pf x x

Odox x x

ToucanEco x

Bio-Fresh x x

Sanosil S015 Ag x

Citrox x x

Nautilus x x

BioSeal x

Novitrol 483 x x

Boracol x

Formula 429 x

Formula 429 Plus x

F262 Ipasept x

WD-F x

Virkon x

Sieni&Bakteeri&Home desinfektio S/Pf x x

MEGACLEAN x

Kiilto 10 Universum x

EASYDES x

PRF Laptop x

Oxykol x

Air Neutralizer x

CC-Hopo x x

CC-Savuvek x x



Tuotteiden tiedot - esimerkki
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Tärkeimpiä biosidien terveysvaikutuksia

16.3.2016 © Työterveyslaitos     |     Kyösti Louhelainen    |     www.ttl.fi 7

• Biosidit sisältävät usein monia tehoaineita. Useat valmisteet sisälsivät vetyperoksidia, 
terveyshaittana paikallinen ärsytys. Jo lyhytaikainen altistuminen aiheuttaa 
hengitystieärsytystä

• 2-butanoniperoksidi on ihoa ja silmiä syövyttävä

• Hypokloraattiliuosta käytetään homeenpoistoon maalauspinnoilta. 
Natriumhypokloriitti on ihoa, silmiä ja hengitysteitä ärsyttävä aine

• Metyyli-isotiatsolinoni ja metyylikloori-isotiatsononi ovat maaleissa yleisesti käytettyjä 
säilytysaineita. Yhdisteet ovat voimakkaita ihoherkistäjiä

• Boorihappo ja booriyhdisteet ovat yleisiä biosideja, joita käytetään puunsuoja-
aineina. Booriyhdisteet aiheuttavat iho-, silmä-, ja hengitystieärsytystä sekä saattavat 
heikentää hedelmällisyyttä ja olla haitallisia sikiölle

• Polyguaniiniyhdisteet (PHMB, PHMG) on käytetty laajasti erilaisiin 
desinfiointitarkoituksiin. PHMB voi aiheuttaa ihoallergiaa, hengenvaarallisia 
keuhkovaikutuksia ja on epäilty syöpävaarallinen aine. 

• Biosidien käytöstä aiheutuvia lopputuotteita on vaikea arvioida, koska lopputuotteen 
syntymiseen vaikuttavat myös ympäristöstä johtuvat tekijät kuten esim. läsnäolevat
materiaalit ja muut kemikaalit 



Varoaika ja suojautuminen
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• Yritysten toimintatavat vaihtelivat niin varoaikojen, koulutuksen kuin aineiden 
käytön suhteen

• Varoajat (se aika, jonka kuluessa käsiteltyyn tilaan ei saa mennä ilman 
käyttöturvallisuustiedotteen mukaisia suojaimia) ovat usein 24 tuntia, 
vaihtelevat valmiste- ja menetelmäkohtaisesti. Suurimmalla osalla yrityksistä 
(57%) varoaika oli enimmillään 24 h

• Haastattelujen perusteella tietoa aineiden oikeasta käytöstä ja 
suojautumisesta oli olemassa. Suojaimia pääosin käytetään

• Yrityksiltä löytyi käyttöturvallisuustiedotteet mutta ne eivät olleet asiakkaiden 
saatavilla yritysten verkkosivuilla.

• Koulutusta biosidien käytöstä ja suojautumisesta oli järjestetty, mutta osittain 
puutteellisilla tiedoilla (yrityksen itse järjestämää/JVT-liiton järjestämää, 
muutamasta tunnista päiviin)



Suojautuminen - esimerkki
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Tuloksia - Suosituksia 1/2
1. Biosidien käyttöä ei pääsääntöisesti suositella sisätiloissa homeongelmiin, 
homesiivouksen tehosteeksi tai homeiden ehkäisyyn. Tiedot eri 
biosidiyhdisteryhmien vaikutuksista erilaisiin mikrobeihin ovat usein puutteelliset.  

2. Biosideja tulee käyttää vain erityistilanteissa, kuten hajunpoistoon ja 
viemärivahinkojen yhteydessä. Ennen käsittelyä tila tulee tyhjentää 
irtaimistosta, vaurioitunut rakenne tulee poistaa, mikäli mahdollista, tai 
käsiteltävä pinta tulee puhdistaa mekaanisesti. Biosideja ei tule lisätä suoraan 
homehtuneeseen rakenteeseen.  

3. Mahdollisten vakavien haittavaikutusten vuoksi suosittelemme, että 
erityisesti polyguanidiiniyhdisteitä (PHMB), booriyhdisteitä (dinatriumboraatti) 
ja isotiatsolinoniyhdisteitä ei käytetä lainkaan. 

4. Työntekijöiden suojaaminen tulee olla yrityksissä tarkoin ohjeistettua ja 
perustua tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteeseen ja yrityksen tekemään 
riskinarviointiin. 
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Tuloksia – Suosituksia 2/2

5. Tilojen käyttäjälle tulee ennen tuotteiden käyttöä antaa riittävät tiedot
käytettyjen biosidien mahdollisista haitallisista terveysvaikutuksista perustuen 
tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen sekä valmisteiden käyttöohjeisiin ja 
päällysmerkintöihin.

6. Valmistajien antamia ohjeita on noudatettava. Varovaisuusperiaatteeseen 
nojaten suosittelemme varoajaksi kaikelle biosidikäytölle vähintään 24 tuntia 
tai pidempää aikaa, jos valmisteen käyttöohje sitä vaatii.

7. Asiakkaan tulee suhtautua kriittisesti biosidien markkinointiin ja yritysten 
antamaan tietoon biosidien turvallisuudesta.

8. Yrityksille olisi tuotettava yhdenmukaista ja puolueetonta koulutusta ja 
koulutusmateriaalia biosidien ominaisuuksista ja turvallisesta käytöstä. 
Biosideista yhteisesti tuotettu, avoimesti saatava koulutusmateriaali auttaa 
myös kuluttajia/asiakkaita biosideihin liittyvien asioiden arvioinnissa.
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Lisätietoja ja kiitokset
1. Raportti ”Biosidit ja korjausrakentaminen” Julkarissa
osoitteessa: 

http://urn.fi/URN:ISBN 978-952-261-632-6(PDF)

2. Yhteinen kannanotto ja suositukset: Työterveyslaitoksen ja 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kannanotto biosidien 
käytöstä korjausrakentamisessa: 
http://www.ttl.fi/fi/tyoterveyslaitos/kannanottomme/Documents/Kannanotto%
20TTL_THL%20biosidien%20käytöstä%20korjausrakentamisessa.pdf

• Kiitokset Tukesin biosidiryhmälle

• Kiitokset STM:lle hankkeen taloudellisesta tuesta
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