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TP4.2 Biosidien ja otsonoinnin teho ja 

vaikutus 
 

Hanna Leppänen ja Kaisa Jalkanen  

 

AVATER -hankkeen verkostotyöpaja / Hanna Leppänen 



Tavoitteena 

• Referoida TTL:n ja THL:n tekemät kirjallisuuskatsaukset ja 
haastattelut (TTL) 

– pohjana yhteiselle kannanotolle biosidien käytöstä 
korjausrakentamisessa 
https://www.thl.fi/documents/98567/1895106/Kannanotto+TTL_THL+
biosidien+käytöstä+korjausrakentamisessa.pdf 

• Otsonoinnin osalta kirjallisuuskatsaus julkaistaan 2017 

• Sisäilmastoseminaari 2016 Hanna Leppänen: ”Otsonointi 
sisäympäristöissä – tiivistelmä kirjallisuuskatsauksesta” 

– Selvitettiin, millainen on sisäympäristöissä käytettävien 
otsonointikäsittelyjen vaikutus ja teho mikrobikasvuun, hajuihin ja eri 
materiaaleihin, sekä mitä terveysriskejä otsonointikäsittelyihin liittyy.  

 Biosidit ovat kemiallisia aineita, valmisteita tai pieneliöitä, joiden 
tarkoituksena on tuhota, torjua tai tehdä haitattomaksi haitallisia eliöitä, 
estää niiden vaikutusta tai rajoittaa niiden esiintymistä. 
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Biosidit ja korjausrakentaminen –hanke (TTL) 

Hankkeessa selvitettiin kirjallisuuskatsauksen ja haastattelujen 
avulla biosidien tehoa ja vaikutuksia homeisiin sekä arvioitiin 
aineille altistumista ja käytiin läpi yritysten markkinointitekstejä. 

(http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/130236/Biosidit%20ja%20korjausra
kentaminen.pdf?sequence=1) 

 

 
• Tuloksia: 

– Haastattelujen perusteella yrityksissä käytettiin                   
yhteensä 31 erilaista biosidivalmisteta. 

• Yleisimmin vaikuttavina aineina peroksideja. 

• Myös otsonia käytettiin. 

– Käyttö kymmenistä satoihin litroihin vuodessa 

– Jotkut suosittelivat joka kohteeseen, valtaosa tapauskohtaisesti  

– Tuotteet yleensä nestemäisiä ja ne levitetään pintoihin 
sivelemällä, telaamalla ja ruiskuttamalla. 
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Biosidit ja korjausrakentaminen –hanke (TTL) 

• Lisää tuloksia: 

– Kirjallisuuskatsauksesta ei löytynyt selvityksiä biosidien hajoamis- tai 
reaktiotuotteista eikä niiden säilyvyydestä korjausrakentamiskohteissa. 

– Monien käytössä olevien biosidien teho mikrobeihin oli epävarma. 

– Tutkimukset tietyn kemikaalin tehosta kaikkiin materiaalissa tai 
sisäilmassa oleviin mikrobeihin on suppeaa. 

– Haastattelujen perusteella biosideja käyttävien yritysten toimintatavat 
vaihtelivat koulutuksen, varoaikojen ja aineiden käytön suhteen. 

– Haastatteluissa ei suoranaisesti tunnistettu biosidien käyttöön liittyviä 
oireita, kuitenkin osalla tietoa oireista, joita oli ilmaantunut esimerkiksi 
suojainten pettäessä. 

– Markkinointiteksteissään monet yritykset ovat kuvanneet tuotteitaan 
paitsi tehokkaiksi, myös turvallisiksi tai vaarattomiksi.  
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Kirjallisuuskatsaus otsonoinnista – tuloksia  

• Tutkimusten mukaan ihmiselle turvallisella otsonipitoisuudella 
ei ole sieni- ja bakteeriorganismeja tuhoavaa vaikutusta. 

– Se voi kuitenkin hidastaa joidenkin mikrobien kasvua. 

• Otsonoinnilla ei ole todettu olevan merkittävää vaikutusta 
sisäilmassa olevien hiukkasten poistoon.  

• Otsonoinnin teho hajujen poistossa perustuu kemiallisten 
epäpuhtauksien hajottamiseen. Reaktioissa hajoamistuotteina 
voi syntyä mm.  Haitallisia ultrapieniä hiukkasia. 

• Otsoni vaikuttaa moniin materiaaleihin haitallisesti.  
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Kirjallisuuskatsaus otsonoinnista – tuloksia  

• Otsonointilaitteita käytettäessä akuutit terveysvaikutukset ovat 
todennäköisiä (pitoisuudet suuria). Jos työntekijät ja asukkaat 
ovat poissa riittävän pitkän varoajan, otsonin aiheuttamia 
kroonisia terveyshaittoja ei pääse syntymään. 

• Otsonointikäsittelyn jälkeen tarvitaan aina riittävä varoaika 
(vähintään 24 h, mielellään 48 h), ilmanvaihdon tehostaminen 
ja tilojen puhdistus pyyhkimällä ennen tilojen käyttöönottoa. 

 

30.11.2016 Esityksen nimi / Tekijä 6 



Kannanoton suositukset 
1. Biosideja ei pääsääntöisesti suositella käytettäväksi sisätiloissa 

ratkaisuksi homeongelmiin, homesiivouksen tehosteeksi tai 
homekasvun ehkäisyyn. Eri biosidiyhdisteryhmien vaikutuksista 
mikrobeihin ei tiedetä tarpeeksi. 

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

3. Otsonointia käytettäessä on estettävä otsonin leviäminen muihin 
tiloihin esimerkiksi ilmanvaihdon kautta. 

4. Mahdollisten vakavien haittavaikutusten välttämiseksi 
polyguanidiiniyhdisteitä (PHMB), booriyhdisteitä (esim. 
dinatriumboraatti) ja isotiatsolinoniyhdisteitä ei suositella 
käytettäväksi lainkaan.  
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Suositukset, jatkuu 

5. Yrityksissä tulee olla biosidien käytöstä tarkat ohjeet, joiden tulee 
perustua tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteeseen ja yrityksen 
tekemään riskinarviointiin. Työntekijät ja rakennuksen käyttäjät tulee 
luonnollisesti suojata myös mikrobeilta ja muilta vaurioituneista 
materiaaleista vapautuvilta epäpuhtauksilta. 

6. Tilojen käyttäjälle tulee antaa ennen biosidien käyttöä riittävät tiedot 
käytettyjen aineiden mahdollisista haitallisista vaikutuksista 
terveyteen. Annetun tiedon tulee perustua tuotteen 
käyttöturvallisuustiedotteeseen ja Tukesin ohjeistukseen. 

7. Biosideja käytettäessä tulee noudattaa tarkoin valmistajien antamia 
ohjeita niin käyttötavan, työturvallisuuden kuin myös varoaikojen 
suhteen. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti suosittelemme 
varoajaksi kaikkia biosideja käytettäessä vähintään 24 tuntia ja 
otsonoinnille mielellään 48 tuntia. Varoaika voi olla myös tätä 
pidempi, jos valmisteen käyttöohje sitä edellyttää. 
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Suositukset, jatkuu 

8. Otsonoinnin jälkeen tilan ilmanvaihtoa tulee tehostaa, jotta ilman 
epäpuhtaudet saadaan poistettua. Myös tilassa olevat pinnat tulee 
puhdistaa.  

9. Yrityksille tulisi tarjota yhdenmukaista, puolueetonta koulutusta ja 
koulutusmateriaalia biosidien ominaisuuksista ja niiden turvallisesta 
käytöstä. Yhteisesti tuotettu, avoimesti saatavilla oleva 
koulutusmateriaali on hyödyksi myös kuluttajille ja asiakkaille. 
Asiakkaan on hyvä suhtautua kriittisesti biosidien markkinointiin ja 
yritysten antamaan tietoon biosidien turvallisuudesta 
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AVATER verkostotyöpaja 15.6.2016 

 

 

• Mitä puuttuu? 

• Otsonointi..? 

• Mukana kannanoton suosituksissa 

• Miten olisi hyvä muutenkin kuin vain pääasiassa? 
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THL:n ja TTL:n yhteinen kannanotto biosidien 

käytöstä korjausrakentamisessa on hyvä 

lkm % 

Kyllä 16 57,1 % 

Kyllä, pääasiassa 12 42,9 % 

Ei 0 0 % 

28 



AVATER verkostotyöpaja 15.6.2016 –
Kommentteja otsonointiin 

”Jos otsonointia käytetään, mitä pitäisi huomioida?, Millä haju 
poistetaan esimerkiksi kantavista rakenteista, pysyvästi?, Tietoa 
siitä, mihin otsonointia voi käyttää.”  

  Toimiiko joissain tilanteissa? 

”Miksi biosideja käytetään korjausrakentamisessa hajun poistoon, 
jos haisevat materiaalit poistetaan?” 

    Onko hajunpoistoon tarvetta? 
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Ei suositella 
mikrobikasvun 
poistamiseen 

Toimii hajujen 
poistoon 
(joissain 

tilanteissa) 

On haitallista 
itsessään 

Voi vaikuttaa 
haitallisesti 

materiaaleihin 

Varoaikoja 
noudatettava 
(min. 24 h, 

mieluummin 48 h) 

”Ei auta ainakaan tulipalon hajuihin tai tupakanhajuun.” 

  Toimiiko hajunpoistoon? 



AVATER verkostotyöpaja 15.6.2016 -
kommentteja 

Varoaika biosideille vähintään 24 h, otsonille 

mielellään 48 h on sopiva 

Kyllä 14 60,9 % 

Ei 9 39,1% 

Total 23 

 ”Tulisi olla ensin varoaika ja sitten tehokas tilojen tuuletus”  

   Tulisiko tarkentaa kannanottoon? Otsonoinnin osalta 

varoaikana tuuletusta  tehostetaan ja sen jälkeen siivotaan. 
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”Tämä on kohdekohtaista”       Onko varovaisuusperiaatteeseen 
vedoten suositeltu 24 h liian pitkä vai lyhyt joissain kohteissa?           



AVATER verkostotyöpaja 15.6.2016 - 
kommentteja 

Yrityksillä on olemassa tarkat ohjeet biosidien 

käytöstä, jotka perustuvat käyttöturvatiedotteisiin ja 

riskinarviointiin 

Kyllä, useimmiten 3 15,8 % 

Harvoin 7 36,8 % 

Ei 9 47,4 % 

Total 19 

”Rakennusliikkeet tekevät myös puhdistusta siivousyritysten lisäksi. 
Myös heidät tulisi huomioida ja suunnata ohjeistusta” 

”Yritysten vastuu; miten oikeat käytännöt saataisiin yritysten 
toimintakulttuuriin?”        Ohjeistus, koulutus? 

”Biosidejä käytetään paljon, koska kuuluvat urakkaan, niitä käytetään 
myös ikään kuin huolen poistamiseen. Vakuutusyhtiöillä iso rooli 
ohjaavassa vaikutuksessa.”       Tuntevatko vakuutusyhtiöt 
kannanoton suositukset? Mitä ohjeistusta käyttävät? 
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AVATER verkostotyöpaja 15.6.2016 - 
kommentteja 

Riippumattoman asiantuntijatahon tuottama, avoimesti saatavissa 
oleva koulutusmateriaali biosideista auttaisi kuluttajia/asiakkaita 
biosideihin liittyvien asioiden arvioinnissa. ..  

Kemikaalilain (599/2013) mukaan biosidin käyttäjät, jotka tekevät 
saneerausta, eivät tarvitse pätevöittämiskoulutusta… 

Koulutusta järjestää mm. JVT-liitto. 

(Biosidit ja korjausrakentaminen, TTL 2016) 

 Selkeä puute ja tarve havaittu, kuka ottaa kopin? 

Yrityksille on tarjolla tarpeeksi yhdenmukaista, puolueetonta 

koulutusta biosidien ominaisuuksista ja niiden turvallisesta 

käytöstä 

Kyllä 0 0 % 

Ei 18 100 % 

Total 18 
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AVATER verkostotyöpaja 15.6.2016 - 
kommentteja 

Biosidejä käytetään suoraan homehtuneisiin 

rakenteisiin 

Kyllä, usein 4 17,4 % 

Kyllä, joskus 16 69,6 % 

Harvoin 1 4,4 % 

Ei 2 8,7 % 

Total 23 

”Biosidejä käytetään itse asiassa todella paljon, käytetään ikään 
kuin huolen poistamiseksi”    Tuleeko kannanotto vaikuttamaan? 
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Yhteenvetoja.. 
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Kannanottoa pidetään pääosin hyvänä  

Varoaika 24 h ja mieluummin 48 h 
otsonoinnin jälkeen ok. Ei kysytty 
onko liian lyhyt tai liian pitkä jos ei ok.. 

Ohjeistuksen puute yrityksissä 

Koulutusta tarvitaan 

Biosideja käytetään suoraan 
homehtuneisiin rakenteisiin. 

Jalkautuminen käytäntöön 
varmistettava: mm 
vakuutusyhtiöt 

Biosidikohtaiset varoaika, 
tuuletukset ja siivous? 

Tietämättömyyttä? Taloudellinen 
hyöty? 

Kuka ottaa kopin? 

Tuleeko kannanoton 
jalkautuminen korjaamaan 
tilannetta? 


