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Kuitumääritykset asumisterveysasetuksen
mukaisesti

Tapani Tuomi, johtava asiantuntija

Mineraalikuiduista
(Tuomainen, 2003)
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Keraamiset kuidut

• Sulatus- ja poltto-
uunien eristeet



1.10.2019

2

WHO:n määritelmä

• Työperäistä altistumista arvioitaessa tulisi huomioida kuidut, jotka ovat
pituudeltaan ≥ 5 µm, halkaisijaltaan ≤ 3 µm ja joiden pituuden suhde
halkaisijaan on ≥ 3:1.

• Lähtökohtana tätä määritelmää laadittaessa on ollut asbestialtistuminen ja 
sitä kautta kuitujen hengitettävyys sekä (keuhkoissa liukenemattomien) 
kuitujen terveyshaitat.

• Määritelmä soveltuu huonosti ärsytysoireita aiheuttavien
mineraalivillakuitujen pintalaskeuman arvioimiseen.
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Asumisterveysasetuksen toimenpideraja
• Teollisten mineraalikuitujen (keraamisten kuitujen ja/tai eristevilla- ja 

lasikuitujen) toimenpideraja kahden viikon aikana pinnoille laskeutuneessa 
pölyssä on 0,2 kuitua/cm2.

• Mitä jäi sanomatta:

1. Millä menetelmällä kuidut kerätään ja millä menetelmällä tai  
suurennoksella ne määritetään. Eli minkä kokoisia kuituja lasketaan.

2. Raja-arvo perustuu Schneiderin työryhmän julkaisuissa esitettyihin  
arvoihin, joita on sittemmin sovellettu mm. Kovasen (2006) ja Salosen 
(2009) töissä. Niissä kuidut on määritetty ns. geeliteippimenetelmällä 
käyttäen valomikroskooppia ja n. 100 kertaista suurennosta.

3. Referenssiaineistoissa ainoastaan pituudeltaan ≥ 20 µm kuidut on laskettu.

4. Laadunvalvonta?
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Taustaa
• Mitä pienempi kuidun halkaisija on, sitä helpommin se saavuttaa keuhkot.

• Halkaisijaltaan ≤ 3 µm kuidut ovat hengitettäviä nenän kautta ja ne voidaan laskea
kuuluvaksi alveolijakeeseen.

• Halkaisijaltaan ≤ 5 µm kuidut ovat hengitettäviä suun kautta ja ne liukenevat keuhkoissa
nopeasti. Pituudeltaan ≥ 20 µm kuidut liukenevat kuitenkin hitaammin kuin lyhyemmät. 

• Halkaisijaltaan ≥ 5 µm kuidut kerääntyvät pinnoille pienempiä kuituja helpommin. 
Tällaiset mineraalivillakuidut ovat pituudeltaan ≥ 15 µm.

• Vain halkaisijaltaan ≥ 3 µm mineraalivillakuitujen on todettu aiheuttavan ihon, silmien ja 
ylähengitysteiden ärsytysoireita. 

• => Halkaisijaltaan ≤ 3 µm mineraalivillakuidut ovat siis nykytietämyksen mukaan
sisäilmalle ominaisissa pitoisuuksissa käytännössä melko harmittomia hengitettynä tai 
pinnoilla.
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SEM kuvia tuotteiden kuiduista
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Ecophon Gedina AT24 PE (Saint-Gobain Ecophon Oy)
äänenvaimennuslevyjen sisältämiä kuituja.

Camfil F7 (Camfil Svenska AB) ilmanvaihtosuodattimien
sisältämiä kuituja.
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Pitoisuuksien muutoksia TTL:n näytteissä, 
2007-2018 (Kilpikari 2019).
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Osana THL:n vetämää kansallista Sisäilma ja 
Terveys -ohjelmaa
• Selvitetään teollisten mineraalikuitujen yhteydet ja merkitys sisäilmasto-

ongelmissa työkaluina kirjallisuuskatsaus, toksikologinen ja epidemiologinen 
tarkastelu esim. metatutkimuksen keinoin ja pitoisuustasojen määrittäminen.

• Käytännössä on tarkoitus 1) Tehdä päivitetty katsaus pitoisuuksista erilaisissa 
sisäympäristöissä, raportoiduista terveysvaikutuksista ja niiden merkityksestä 
sisäilmasto-ongelmissa; 2) Laatia ohjeistusta teollisten mineraalikuitujen 
tutkimiseen, tulkintaan ja hallintaan sisäilmasto-ongelmissa (2019); 3) 
Ohjeistaa altistumisolosuhteiden arvioiminen ja luokittelu esim. TTLn
esittämän altistumisolosuhdearviointimallin pohjalta.
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• Huono erotuskyky ei mahdollista
WHO:n määritelmän mukaista
analysointia (valomikroskooppi)

• Pieni näytteenotto pinta-ala, 
huono toistettavuus

• Rajattu analysointi pinta-ala (SEM 
tai TEM) => entistä huonompi
toistettavuus

• Edullinen hinta

• Näytteenkeräys on helppoa, kuten 
myös analysointi käytettäessä 
valomikroskooppia

• Vertailukelpoisuus aiempiin 
mittaustuloksiin

• Ei edellytä elektronimikroskooppia

Teippimenetelmän ominaisuuksista
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Pintalaskeuman määrittämiseksi laadittu standardi: ISO 
16000-27, 2014: Indoor air – Part 27: Determination of settled 
fibrous dust on surfaces by SEM (Scanning electron 
microscopy) (direct method). 

1. Keräys geeliteipillä, homogeenisuuden varmistaminen valomikroskoopilla
(stereomikroskoopilla) 20 kertaisella suurennoksella.

2. Teipeistä leikataan 1 cm siivu (2 cm2) mikroskopointialustalle. Näyte hajoitetaan
plasmatuhkastimella, kullataan ja lasketaan pyyhkäisyelektronimikroskoopilla.

3. Käytetään 400 kertaista suurennosta 10 mm2 laskemiseksi (vähintään 25 näkökenttää). Kuitujen
identifiointiin käytetään tarvittaessa vähintään 1000 kertaista suurennosta sekä
röntgenspektrometristä alkuainekoostumusanalyysiä. 

4. Lasketaan kaikki pituudeltaan > 5 µm kuidut, joiden halkaisija ≥ 0,2 µm

5. Mittauskohteen pinta-alan ollessa ≤ 30 m2, tulee ottaa vähintään kolme rinnakkaisnäytettä
johtuen pienestä mittauspinta-alasta. Rinnakkaisia otetaan porrastetusti pinta-alan mukaan
niin, että yli 1000 m2 tilasta tulee ottaa > 10 rinnakkaisnäytettä.
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Muita referenssimenetelmiä pintalaskeuman
määrittämiseksi
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Referenssi Keräys Analyysi/suu-
rennos

Rajaukset MR

Schneider ym., 
19861

Geeliteippi Valomikros-
kooppi, 40x

Pituus > 50 µm ja 
halkaisija > 3 µm

0,6 
kuitua/cm2

Kovanen ym., 
20062

Geeliteippi Valomikros-
kooppi, 100x

Pituus ≥ 20 µm 0,1 
kuitua/cm2

(14 cm2)
Tuomi ym., 
20193

Suodatinkotelo SEM, 
500x..>1000x

Pituus > 5 µm, 
halkaisija≥0,5, 
piituus:halkaisija ≥ 
3:1

0,1/cm2 (10 
000 cm2)

1Schneider, Environ. Int. 1986, 12, 61-65
2Kovanen ym., VTT tiedotteita 2360: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp (accessed on 8 April 2019).
3Tuomi ym., IJERPH 2019, 16, 1256-1268: https://www.mdpi.com/1660-4601/16/7/1256
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Uutta menetelmää kehitettäessä pyrittiin

• Parantamaan määritysrajaa (0,1 
kuitua/cm2)

• Laajentamaan mittausaluetta (kpl/cm2), 
jolloin voitaisiin määrittää pitoisuuksia
esim. tuotantotiloista ja 
poistoilmakanavista

• Mahdollistamaan nykyistä pienempien
kuitujen analysoinnin (pituudeltaan
5..20 µm)

• Parantamaan näytteenoton
toistettavuutta

Faasikontrastimikroskoopin erotuskyky 
Lippman ym. (1988) mukaan.
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Menetelmien ominaisuuksista
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Menetelmä Näytteenkeräys
pinta-ala (cm2)

Kuitujen pituus
(µm)

Kuitujen
läpimitta (µm)

Mittaus-alue
(kpl/cm2)

Toistettavuus

Teippi 14 ≥20 >1..2 µm 0,1-100 ±25 %

Suodatinkotelo 400..10 000 ≥5 >0,5 µm 0,1*-1000 
000**

±30 %

*laimentamaton, pinta-ala 100x100 cm2; **1/1000 laimennos

- Asumisterveysasetuksen mukaan tulee määrittää kuidut, joiden pituus on ≥20 µm
- WHO:n määritelmän mukaan tulee analysoida kuidut, joiden pituus ≥5 µm, joiden pituus ≥ 5 µm, 
läpimitta <3 µm ja pituuden suhde läpimittaan ≥ 3:1. 
-ISO-standardi ISO 16000-27 ohjeistaa analysoimaan kuidut, joiden läpimitta ≥0,2 µm ja pituuden
suhde läpimittaan ≥ 3:1.

- Toisaalta halkaisijaltaan ≤ 3 µm mineraalivillakuidut ovat lähes harmittomia hengitettynä tai pinnoilla 
sisäilmalle ominaisissa pitoisuuksissa. Vain halkaisijaltaan ≥ 3 µm mineraalivillakuitujen on todettu 
aiheuttavan ihon, silmien ja ylähengitysteiden ärsytysoireita.
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Näytteiden keräys, 
suodatinkotelomenetelmä

• Pinnan puhdistus, merkitseminen ja 
näytteenottoalueen rajaus. Alue voi olla 20x20 
cm ylöspäin.

• Kahden viikon jälkeen näyte kerätään imurin
avulla suodatinkotelossa olevalle suodattimelle
(Kuvat). Imurin ja kotelon imusuulakkeen
välissä tulee olla o-rengas tiiviyden
varmistamiseksi.

• Imurista (n. 800 w) poistetaan sisäiset
suodattimet ja pölypussi ennen näytteenottoa.

• Suodattimen tiedot: Whatman 3, 1003-070, 70 
mm, 6 µm huokoskoko (partikkelipidättyvyys).
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Näytteiden analysointi, 
suodatinkotelomenetelmä

Mikroaaltomärkäpoltto

Laimentaminen ja 
suodatus

Suodattimen kultaaminen

Elektronimikroskooppinen
tunnistus ja laskentaAnalyysissä kuidut tunnistetaan morfologian perusteella. 

Voidaan huomioida kuidut, joiden pituus ≥ 5 µm ja läpimitta 
>0,5 µm.
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Suodatinkotelomenetelmän vertailu
teippimenetelmään tuotantoympäristössä

Mittauspiste

Teipillä 
petrimaljasta 

(kpl/cm2)

Suodattimel-

ta (kpl/cm2)
Poikkeama 
(%) %RSD %RSD

Pukuhuone 80 108 -31 19 22
Latoja 16981 20263 -18 29 43
Kypsytys 25354 107451 -124 32 26
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Kuitupitoisuudet tuotantoympäristössä
kolmella mittausmenetelmällä

Menetelmien vertailu sisäilmapitoisuuksissa, 
toimistoissa (n=20)
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=> Menetelmien korrelaatio on kohtuullinen. Suodatinkotelomenetelmällä tulos on kuitenkin keskimäärin 
kaksi kertaa geeliteippimenetelmää suurempi. Syynä on laajempi mittausalue (pituudeltaan 5-20 µm 
huomioidaan) ja suurempi erotuskyky pienille kuiduille (läpimitaltaan 0,5-1 µm).



1.10.2019

10

Menetelmävertailu, valomikroskopia ja SEM
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Näytteet 1-13

Valomikroskooppi vs SEM

Tulos (lkm/cm2) Teippi 100x l>20 µm Tulos (lkm/cm2) Suodatin-kotelo

Tulos (lkm/cm2) Teippi 400x kaikki Tulos (lkm/cm2) Teippi 400x d >3

Tulos (lkm/cm2)

Teippi 100x 
l>20 µm

Suodatin-
kotelo

Teippi 400x 
kaikki

Teippi 400x l 
>20 µm

Teippi 400x d 
<3 

Teippi 
400x d >3 

0,34 1,64 1,14 0,36 1,07 0,07
0,34 4,10 0,29 0,07 0,14 0,14
0,14 2,46 0,71 0,21 0,50 0,21
0,86 0,84 3,86 2,79 1,86 2,00
0,07 0,44 2,07 0,36 1,93 0,14
0,21 0,36 1,71 0,64 1,07 0,64
0,21 0,60 1,07 0,64 0,50 0,57
0,07 2,61 0,64 0,01 0,64 0,01
0,13 2,26 1,86 1,00 1,43 0,43
0,11 0,85 0,93 0,36 0,71 0,21
4,40 19,47 12,64 9,29 7,21 5,43
1,40 1,41 7,36 3,07 5,71 1,64
1,10 1,03 1,79 1,57 0,71 1,07

Teippinäytteet 400x, d<3, 100x, l>20
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Teippinäytteiden korrelaatio
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Ehdotukset, geeliteippimenetelmä

Ehdotuksia pintalaskeuman näytteenotto- ja analysointikriteereiksi, geeliteipit 
Vaihtuja  Ehdotus 
Rinnakkaisten lukumäärä pinta-alasta riippuen 3..>10 (ISO 1600-27:2014, E) 
Näytteenottoteipin pinta-
ala 

≥14 cm2 

Suurennos 100 x 
Laskettava pinta-ala 14 cm2 
Laskettavien kuitujen 
minimihalkaisija 

3 µm 

Minimipituus 9 µm (riippuvainen minimihalkaisijasta) 
Pituuden suhde 
halkaisijaan 

≥3:1 

Määritysraja ≤ 0,1 kpl/cm2 
 

Ehdotukset, suodatinkotelomenetelmä
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Ehdotuksia pintalaskeuman näytteenotto- ja analysointikriteereiksi, suodatinkotelot 
Vaihtuja  Ehdotus 
Rinnakkaisten lukumäärä - 
Näytteenottoteipin pinta-ala ≥ 100x100 cm2 
Suurennos 500 x  (>1000 erottelussa ja tunnistamisessa) 
Laskettava pinta-ala 100 kenttää – tai riittävä määrä määritysrajan 

saavuttamiseksi 
Laskettavien kuitujen 
minimihalkaisija 

3 µm 

Minimipituus 9 µm (riippuvainen minimihalkaisijasta) 
Pituuden suhde halkaisijaan ≥3:1 
Määritysraja ≤ 0,1 kpl/cm2 

 



1.10.2019

12

@tyoterveys
@fioh

Tyoterveyslaitostyoterveysttl.fi tyoterveyslaitos

Kiitos!


