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JOHDANTO 
 

Tekstiiliteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden saastelähteistä koko maailmassa. 

Tekstiilituotannossa tuotteen valmistusvaiheessa raakakuidusta valmiiseen tuotteeseen, 

käytetään ainakin 8000 kemikaalia (Eryuruk 2012). Samaan aikaan tekstiiliteollisuus on yksi 

maailman suurimpia teollisuudenaloja. Tekstiilikuitutuotanto onkin lähes kaksinkertaistunut 

vuosina 1990-2015 (CIRCFS 2017). Tämä on nähtävissä tekstiilituotteiden kulutuksen 

kasvuna ja esimerkiksi vuonna 2012 tekstiilituotteiden vuosikulutus Suomessa henkilöä 

kohden oli noin 13,2 kg. Tekstiiliteollisuuden trendinä on yhä enenevissä määrin pikamuoti, 

joka perustuu ajatukselle nopeasta vaihtuvuudesta: vaatetta käytetään ajallisesti lyhyen aikaa 

ja tuote on tavallisesti huonolaatuinen (Dahlbo et al. 2017). Kotitaloudet heittävät hukkaan 

vuosittain yli 70 000 tonnia tekstiiliä, tästä 80 % kierrätetään niin sanottuna 

yhdyskuntajätteenä, jolloin vaatteista saatu energia voidaan kerätä talteen. Vain murto-osa 

pois heitettävistä vaatteista päätyy kierrätykseen tai uudelleenkäyttöön. Vuonna 2012 

Suomen hyväntekeväisyysjärjestöjen toimesta ainoastaan 20 % tekstiilijätteestä kerättiin 

uudelleenkäyttöön (Dahlbo et al. 2017).  

 

Tekstiilijäte voidaan jakaa kuluttajien tekstiilijätteeseen (post-consumer waste) sekä 

tuotannon leikkuujätteeseen (pre-consumer waste). Ensimmäisellä tarkoitetaan kuluttajilta 

poistuvia tekstiileitä, joilla ei muodista poistumisen, rikkoontumisen tai muun syyn takia ole 

enää käyttöä. Kuluttajalta nämä tekstiilit siirtyvät hyväntekeväisyyteen tai tavallisemmin 

kotitalousjätteen mukana jatkokäsittelyyn. Tuotannon tekstiilijäte koskee erinäisten 

teollisuudenalojen ylijäämäistä leikkuujätettä, jota ei sellaisenaan voida käyttää 

valmistuksessa. Esimerkiksi kuituteollisuuden lähtöaineena sitä voidaan käyttää edelleen 

paperiteollisuudessa uudenlaisena raaka-aineena (Eryuruk 2012).  

 

Tekstiiliteollisuudessa on käytössä suuri joukko eri kemikaaliryhmiin kuuluvia kemikaaleja, 

joita käytetään parantamaan tuotteen ominaisuuksia, laatua ja toimintaa. Kemikaaleilla 

tiedetään olevan haittavaikutuksia ympäristöön ja ihmisen terveyteen, esimerkiksi 

nanomateriaaleja ja perfluorattuja yhdisteitä on havaittu olevan tekstiilituotteissa (Massey et 

al. 2008). Haitallisia aineita joutuu ympäristöön tuotannon, käytön ja käytöstä poistamisen 

yhteydessä. Näillä haitta-aineilla tiedetään olevan monia epäedullisia vaikutuksia 

ympäristöön: ne ovat erittäin pysyviä ja myrkyllisiä, kertyvät eliöihin ja voivat kulkeutua 

pitkiäkin matkoja uusille alueille. Poistotekstiileissä esimerkiksi ftalaattien, 
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nonyylifenolietoksylaattien ja perfluorattujen yhdisteiden on havaittu irtoavan tuotteesta 

erityisesti käytön aikana sekä tuotteen tullessa elinkaarensa loppupäähän (Massey et al. 

2008).  

 

Työn tarkoitus ja tavoite 

 

Tämä tutkielma tehdään yritysyhteistyönä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n kanssa 

lisäselvitykseksi uuden poistotekstiilien jalostuslaitosta koskevan hankkeen toiminnan 

tueksi. Tämän selvityksen tarkoituksena on toimia tiedollisena tukityökaluna 

jalostuslaitoksen suunnittelun, toiminnan ja toteutuksen terveyshaittojen minimoimiseksi.    

Tämän tutkielman tavoitteena on tunnistaa kuluttajakäytöstä poistuneiden poistotekstiilien 

sisältämät haitalliset kemikaalit, pöly ja home sekä selvittää mitä työterveydellisiä 

vaikutuksia niillä mahdollisesti on. Hypoteettinen oletus on, että poistotekstiilit sisältävät 

vielä elinkaarensa loppupäässä haitallisia aineita, joilla on ei-toivottuja vaikutuksia ihmisen 

terveyteen ja ympäristöön.  

Tämä tutkielma vastaa seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

 

1. Mitkä ovat merkittävimmät haitalliset kemikaalit poistotekstiileissä? 

2. Mitä enimmäisraja-arvoja näille kemikaaleille on asetettu tuotteissa? 

3. Onko kemikaaleilla, pölyllä ja homeella laitoskäsittelyn yhteydessä havaittavia 

terveysvaikutuksia? 

4. Mitä testejä tulisi kemikaalien, pölyn ja homeen osalta laitoksella tehdä, jotta 

terveysvaikutukset saataisiin alhaisimmalle mahdolliselle tasolle? 

 

Tutkimuskysymykset 1 ja 2 koskevat kemikaalien esiintyvyyttä tekstiilijätteessä ja näitä 

kysymyksiä käsitellään aiempaan tutkimustietoon pohjaten. Tässä yhteydessä enimmäisraja-

arvojen osalta vedotaan POP-asetukseen (EU) 2019/1021, jonka liitteessä 1 on nähtävissä 

rajoitetut enimmäisraja-arvot POP-asetuksen alaisille aineille, joilla on haitallisia 

vaikutuksia ihmisen terveyteen ja ympäristöön. Kysymyksille 3 ja 4 on tarkoitus löytää 

vastauksia tutkielman laadullisessa tutkimusosuudessa, joka koostuu kahdesta osiosta. 

Ensimmäisessä osiossa pohjatietona käytetään jalostuslaitoksella jo tehdyn selvityksen 

aineistoa ja tuloksia sekä asiantuntijahaastatteluilla kerättyä aineistoa. Tarkoituksena on 

selvittää, ilmeneekö laitoskäsittelyn yhteydessä kemikaaleihin, pölyyn ja homeeseen 
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liittyviä terveysvaikutuksia. Tutkimuksen toisessa osiossa on tarkoitus eri 

asiantuntijatahojen haastatteluilla kerätä tietoa siitä, mitä kemikaalien-, pölyn - ja homeen 

testausmenetelmiä tulisi nimenomaisella laitoksella hyödyntää, jotta terveysvaikutusten taso 

olisi mahdollisimman alhainen.   

 

1 AIHEEN POHJUSTUS 

 

1.1 Tekstiiliteollisuus ja poistotekstiilikuidut 

 

Suomen tekstiiliteollisuus on kokenut rakenteellisia muutoksia jo 1990-luvulta lähtien. 

Kotimainen tekstiilituotanto on nykyään hyvin vähäistä ja vaatevalmistus on ulkoistettu 

Suomen rajojen ulkopuolelle. Toimintansa lopettaneet yritykset keskittyvät pääasiassa 

tuotesuunnitteluun ja markkinointiin (Salonen 2008). Tämä yleistyvä trendi on nähtävissä 

kaikkialla Euroopassa. Samaan aikaan tekstiilien kulutus kasvaa vauhdilla ja tarve tekstiilien 

maahantuontiin nousee. Esimerkiksi Suomessa vaatteiden mahantuonti on kasvanut viiden 

asteikon verran vuosina 1985-2015. Pääasiassa vaatteita tuodaan Aasian maista, jopa yli 30 

% Suomeen tuoduista vaatteista on Kiinasta (STJM 2017). Vuonna 2007 vain 44 % 

vaatteista tuotiin Euroopasta (Salonen 2008). Suurin osa maailmanmarkkinoilla myynnissä 

olevista vaatteista tuotetaan Aasian maissa; Kiinassa, Bangladeshissa, Intiassa, Vietnamissa 

tai Burmassa (OECD-FAO 2016). 

 

Tekstiilisektori on kiertotalouden näkökulmasta potentiaalinen kehitysalue myös 

tulevaisuudessa. Suomessa tekstiiliteollisuus pohjautuu puuraaka-aineen käytölle ja tällä on 

mahdollisuuksia niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Suomessa erityisesti uudisraaka-

aineisiin kohdistuva tuotanto nähdään potentiaalisena toimintana (Antikainen 2015).  

 

“The circular economy replaces the ‘end-of-life’ concept with restoration, shifts towards the 

use of renewable energy, eliminates the use of toxic chemicals that impair reuse, and aims 

for the elimination of waste through the superior design of materials, products, systems, and, 

within this, business models” (EMF 2013b). 

 

Suomessa kiertotalousajattelu juontaa juurensa 1990-luvulle, mutta nykyään ajattelutapa on 

laajemmin hyväksytty (Arponen et al. 2015). Dahlbo et al. (2017) mukaan tekstiilien 
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kiertotalouden haasteena on poistotekstiilien keräys ja kierrätys (kaavio 1). Jopa 3/4 

teollisuus- ja kotitalouskäytössä olleista tekstiileistä päätyy Suomessa poltettavaksi. 

Puhutaankin downcycling-ilmiöstä, jossa tuotteen laatu ja arvo heikkenevät suhteessa 

kierrätyksen jälkeiseen vastaavassa tilanteessa. Syitä tähän ovat esimeriksi kokemuksellinen 

tieto kierrätyksen vaikeudesta, lajittelun tehottomuus sekä arvot ja asenteet.  

  

 

 

Kaavio 1: Tekstiilimateriaalin kierto Suomessa (Dahlbo et al. 2017 & Palm et al. 2014). 

 

Poistotekstiilillä tarkoitetaan kotitalouslähtöistä tekstiilituotetta (post-consumer), jolle 

omistajalla ei ole enää käyttöä tai jonka hän haluaa poistaa alkuperäisestä 

käyttötarkoituksesta. Poistotekstiili voidaan käyttää uudelleen sellaisenaan tai se voidaan 

hyödyntää esimerkiksi energiana. Poistotekstiileihin lukeutuvat esimerkiksi vaatteet, kengät 

ja laukut, jotka poistetaan käytöstä (Wang 2006, 213-230).  

 

Kuten kaikki tekstiilit myös poistotekstiilit koostuvat sadoista erilaisista kuiduista ja niiden 

sekoitteista. Kuidulla tarkoitetaan tässä yhteydessä materiaalia, joka voidaan luokitella sen 

ulkonäön, joustavuuden ja poikkileikkauspinta-alan mukaan (BISFA 2009). Tekstiiliraaka-

aine jaetaan luonnonkuituihin ja tekokuituihin. Luonnonkuituja ovat kasvikunnasta lähtöisin 

olevat siemenkuidut; puuvilla, runkokuidut; pellava, lehtikuidut; sisal ja hedelmäkuidut 

kuten kookos sekä eläinperäiset kuidut kuten villa, silkki, karvat, höyhenet ja untuva. 

Tekokuidut jaetaan muuntokuituihin ja synteettisiin kuituihin. Muuntokuidut ovat peräisin 

puumateriaalin selluloosasta, jota muokkaamalla valmistetaan esimerkiksi viskoosia, 

asetaattia, modaalia ja lyocellia. Synteettisten kuitujen raaka-aineena on 

öljynjalostustuotteiden sivutuotteet. Synteettisiä kuituja ovat esimerkiksi polyesteri, akryyli, 

elastaani, polyamidi eli nylon ja polypropeeni (BISFA 2009).  



 

 12 

Ihminen on jo kauan osannut hyödyntää luontolähtöisiä kasvi- ja eläinperäisiä kuituja raaka-

aineenaan. Ensimmäisten ihmisen tekemien kuitujen tuotanto kuitenkin alkoi vasta 1800-

luvun lopulla. Man-made terminä viittaa varsinaiseen kuidun tuotantoprosessiin, ei itse 

materiaaliin. Kaaviossa 2 on nähtävissä ihmisen valmistamien kuitujen jakautuneisuus sekä 

orgaanisiin että epäorgaanisiin kuituihin.   

 

 

Kaavio 2: Tekstiilikuidut (DIN 2001 & BISFA 2009).  

 

Puuvilla on kautta aikain ollut tärkeä kuitu tekstiiliteollisuudessa, sitä se oli 1990-luvulle 

asti ylittäen ihmisen valmistamien kuitujen kysynnän mennen tullen. Puuvillan tuotanto on 

kuitenkin hidastunut merkittävästi 2000-luvulta lähtien ja sen osa kuitujen 

kokonaistuotannosta on enää vain 23 % (CIRFS 2016). CIRFS (2017a) tilastot osoittavat 

puuvillan osalta saman havainnon kuitujen tuotannon maailmanlaajuisessa 

jakautuneisuudessa vuodelta 2015. Synteettisten kuitujen osuus on 69 % ja ihmisen työn 

tuloksena syntyneiden selluloosakuitujen vain 7 %. Puuvillaa viljellään lauhkeilla, 

subtrooppisilla ja trooppisilla vyöhykkeillä, mutta pääasialliset viljelyalueet ovat Etelä-

Amerikka ja Keski-Aasia. Vuoden 2010 jälkeen puuvillan tuotanto on jäänyt 25 miljoonan 

tonnin vuositasolle (FAO 2017). Tuotanto jäänee tulevaisuudessakin samalle tasolle, sillä 

puuvillan tuotanto kuluttaa runsaasti vettä ja vaatii laajoja viljelyalueita, joita on vain 

rajallinen määrä (Paulitsch 2004).  
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Kaavio 3: Kuitujen maailmanlaajuinen tuotanto vuosina 1990-2015 (CIRFS 2017a).  

 

Kiina on yksi maailman suurimmista viskoosin eli rayonin tuotannosta vastaavista maista. 

Jopa 60 % maailman viskoosin tuotannosta tapahtuu Kiinassa, mutta osa tuotannosta on 

laajentunut myös Intian, Indonesian ja Euroopan alueille. Vaikka viskoosin tuotantomäärät 

ovat paljon puuvillaa alhaisemmat, on viskoosin tuotanto saavuttanut Länsi-Euroopassa 

550 000 tonnin vuositason, joka on noin 10 % maailman kokonaistuotannosta (CIRFS 

2017b). YNFX (2013) tilastojen mukaan viskoosin tuotanto lähes kolminkertaistui vuosina 

1990-2010 kolmeen miljoonaan tonniin. Tuotanto vain kiihtyy (kaavio 3), sillä vuonna 2015 

saavutettiin jo kuuden miljoonan tonnin raja (CIRFS 2017a).  

Poistotekstiilit koostuvat yhä enenevissä määrin sekoitemateriaaleista, esimerkiksi 

puuvillasta ja elastaanista. Sekoitemateriaaleja on hankalampi prosessoida ja tällä on 

vaikutusta myös kierrätysmateriaalin laatuun. Keräykseen päätyvästä tekstiilistä arviolta 

noin 14 % on sekoitemateriaaleja, monista eri materiaalikerroksista koostuvia tekstiilejä tai 

tunnistamattomia jakeita. Joidenkin sekoitemateriaalien kuten elastaanin on havaittu 

hankaloittavan muiden materiaalien, esimerkiksi puuvillan kierrätystä (Knuutila et al. 2018). 

Puupohjaisia tekstiilimateriaaleja on alettu kehittää tarkoituksena tarjota kestävämpiä ja 

pidempiaikaisia ratkaisuja nykyiseen pikamuotiin perustuvalle tekstiiliteollisuudelle, jossa 
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varsinaisina materiaaleina ovat puuvilla, polyesteri, synteettiset kuidut ja perinteinen 

viskoosi. Puupohjaiset materiaalit ovat uusiutuvia, viskoosin kaltaisia materiaaleja, joiden 

ajatellaan tuovan vaihtoehtoja esimerkiksi polyesterin kuluttajakäyttöön. Tällaisia ovat 

esimerkiksi Lyocel® ja Tencel® (Chou et al. 2004; Pang 2002). 

 

1.2 Jätelainsäädäntö määrittää suuntaviivat  
 

Jätelain (646/2011) luvun 1, 5 § mukaan jätteeksi luokitellaan aine tai esine, jonka kuluttaja 

on tarkoituksella poistanut käytöstään, aikoo poistaa tai on velvoitettu poistamaan. Jätelain 

nojalla säädetty valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) perusteella poistotekstiili 

määritellään kuuluvan jätteisiin. Tämä on nähtävissä liitteessä 4, kohdassa 

”tekstiiliteollisuuden jätteet” 04 02 21, 04 02 22 ja 04 02 99. Jätelain tarkoituksena on jätteen 

määrän vähentäminen, luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen ja kiertotalouteen 

liittyvien toimien tukeminen. Näitä ovat esimerkiksi etusijajärjestyksen 

noudattamisvelvollisuus, tuotteen valmistajan velvollisuudet raaka-aineiden käyttöön 

liittyen sekä tuottajavastuuasiat (Jätelaki 2011).  

 

Etusijajärjestys (jätelaki 646/2011 2: 8 §) on kaikkia toimijoita koskeva velvollisuus 

ensisijaisesti vähentää syntyvän jätteen määrää ja sen haitallisuutta. Esimerkiksi 

tuotannonharjoittajan mahdollisuudet tämän periaatteen toteutumisessa ovat 

tuotesuunnittelussa hävikin välttämisessä. Toissijaisesti syntynyt jäte esimerkiksi 

rikkoontunut esine tulee valmistella uudelleenkäyttöä varten korjaamalla rikkoontunut 

ominaisuus, mikäli tämä ei ole mahdollista, tulee jäte kierrättää ensisijaisesti materiaalina. 

Tämä mahdollistuu, kun tuotantomateriaalit valitaan helposti kierrätettävistä vaihtoehdoista. 

Materiaalinkierrätystä seuraavat energiahyötykäyttö sekä viimeisenä vaihtoehtona jätteen 

loppukäsittely (kaavio 4), jolla tarkoitetaan kaatopaikkasijoitusta. 
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Kaavio 4: Jätteiden jätehierarkia (European Commission 2012).  

 

Etusijajärjestystä tulee soveltaa myös poistotekstiileihin. Tekstiilijätteen syntymistä täytyy 

ehkäistä valitsemalla ekologisesti tuotettuja ja valmistettuja tuotteita, jotka ovat kestäviä ja 

helposti korjattavissa. Kuluttajien suosimassa kertakäyttökulttuurissa täytyy tapahtua 

muutos kohti kestävämpää kulutusta, jossa tuotteita hankitaan vain tarpeen vaatiessa. 

Kotitaloudet ovat yksi suurimmista tekstiilijätteen päästölähteistä. Toinen on 

tekstiiliteollisuus, jonka vuonna 2000 arvioitiin tuottavan jopa 15 000 tonnia tekstiilipoistoja 

ja tekstiilijätettä vuodessa. Tekstiiliteollisuudessakin kaiken perustana tulisi olla jätteiden 

hyötykäyttö ja jätteiden synnyn ehkäiseminen (Mroueh et al. 2007).  

 

Tuotteen valmistajan, markkinoille saattajan ja jakelijan velvollisuus (jätelaki 646/2011 2: 9 

§) mukaan tuotannossa käytettävien raaka-aineiden tulee olla jätteistä valmistettuja 

materiaaleja ja niitä tulee käyttää säästeliäästi. Tämä pykälä koskee myös tuotteen 

uudelleenkäyttöä, korjattavuutta, kestävyyttä ja kierrätettävyyttä. Kierrätys on käytännössä 

raaka-aineiden uusiokäyttöä. Tekstiilimateriaaleja voidaan kierrättää sulattamalla, 

kemiallisella kierrätyksellä tai mekaanisella kierrätyksellä. Mekaaninen kierrätys on tällä 

hetkellä ainut Suomessa käytössä oleva menetelmä, jonka avulla voidaan uusiokäyttää vain 

alle prosentti Suomen poistotekstiileistä. Menetelmässä tekstiilit hajotetaan kuiduiksi ja 

karstataan edelleen uusiokuiduksi, jota käytetään lankojen ja kuitukankaan valmistukseen. 

Mekaanista kierrätystä voidaan soveltaa erilaisille tekstiilimateriaaleille, mutta eniten sitä 

käytetään villan käsittelyssä (Ahokumpu 2006; Hinkkala 2011).  
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Tekstiilimateriaalien kierrätyksellä päästään positiivisiin ympäristövaikutuksiin, silloin kun 

kierrätyksellä korvataan alkuperäisten raaka-aineiden käyttöä. Suljetun kierron kaltaisella 

kierrätyksellä päästään kuitenkin ympäristön kannalta parhaaseen lopputulokseen. 

Ympäristöllisesti parhaat vaikutukset syntyvät, kun vältetään uustuotannon aiheuttamia 

negatiivisia ympäristövaikutuksia, esimerkiksi puhtaan veden ja viljelymaan käyttöön, 

hiilijalanjälkeen ja uusiutumattomiin luonnonvaroihin. Ympäristövaikutukset vaihtelevat 

paljon eri materiaalien välillä; esimerkiksi puuvillan tuotannossa keskeisiä ovat puhtaan 

veden ja viljelymaan saatavuus, kun taas öljypohjaisen muovi raaka-aineen osalta olennaista 

on uusiutumattomien luonnonvarojen käyttö. Ympäristön kannalta paras vaihtoehto on 

tekstiilien uudelleenkäyttö ja käyttöiän pidentäminen, huonoin vaihtoehto on poltto (kaavio 

5) (Schmidt et al. 2016). Esimerkiksi Suomessa kierrätykseen menevän tekstiilijätteen osuus 

vuonna 2012 oli vain noin 2 % tekstiilien kokonaisvuosikulutuksesta (Dahlbo et al. 2017).  

 

Tuottajavastuu (jätelaki 646/2011 2: 12 §) koskee tuotannon harjoittajan, tuotteen 

valmistajan ja maahantuojan velvollisuutta olla selvillä jätteen määrästä ja laadusta sekä 

toiminnan kehittämisestä siten, että jätteen määrä ja haitallisuus vähenevät. Jätteen haltija 

on se, jonka hallussa jäte on ja haltijan on oltava tietoinen jätteen alkuperästä, laadusta ja 

määrästä. Jätteen haltijan tarkoitus määrittää onko esimerkiksi tekstiili jätettä vai ei, mikäli 

tekstiili ei tule enää käyttöön alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan, se on jätettä. Samalla 

tavalla tekstiilituotteet ovat jätettä, mikäli kauppa toimittaa myymättä jääneet 

tekstiilituotteet jätteeksi.  

 

Jätehuollon tarkoituksena on varmistaa turvallinen ja toimiva jätteiden käsittely; jätehuolto 

toimiikin jätteiden keräyksessä, lajittelussa ja alkukäsittelyssä. Kierrätystoiminnan 

kehittyminen kuitenkin edellyttää jätehuollolta uudenlaisia toimintoja, kuten jätteen 

prosessointia raaka-aineeksi sekä tuottajien, kaupan ja ostajien eli asiakkaiden integrointia. 

Jätehuollon toimijoille jätteiden käsittelyä ohjaavat säännökset ja luvat ovat tuttuja jo 

entuudestaan, jolloin kierrätyksen onnistuminen on todennäköisempää. Jätehuollon 

järjestämisvastuu on tilanteesta riippuen joko jätteen haltijalla, kunnalla tai tuottajalla. 

Tuottajavastuu perustuu tuottajan velvollisuuteen järjestää jätehuolto valmistamilleen 

tuotteille ja vastata aiheutuvista kustannuksista. Tuottajavastuun tarkoituksena on ohjata 

tuottajia jätteiden vähentämiseen ja jätteiden hyödyntämiseen.  
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Tekstiilijätteen erilliskeräysvelvoite on astumassa voimaan jäsenvaltioissa vuonna 2025. 

Asia on päätetty Euroopan komission toimesta ja velvoitteen tavoitteena on tekstiilijätteen 

kierrätysasteen tehostaminen, sillä se tullaan keräämään omana jakeenaan. Kierrätys tulee 

tehostumaan, sillä erilliskeräysvelvoite velvoittaa materiaalin saatavuuteen, polttoon 

materiaalia on kuitenkin tarpeetonta kerätä. Kierrätyksen myötä myös materiaalin tuntemus 

ja laadun merkitys korostuvat. Tekstiilijäte voi lajittelukeskukseen tulleessaan olla kosteaa 

tai muuten huonokuntoista, jolloin se pilaantuu muita erilliskerättäviä jätemateriaaleja 

nopeammin. Tämä nähdään käytännön haasteena tekstiilijätteiden keräyksessä (Jätelaki 

2011).  

 

Euroopan komission Kiertotalous tiedonannon (Euroopan komission tiedonanto COM 

(2014) 398 final, 6) mukaan EU:n jätepolitiikkaa tulee edistää entisestään, jotta voidaan 

lisätä mahdollisuuksia jätteen synnyn vähentämiseen, jätteen kierrättämiseen raaka-aineena, 

sallia kierrätykseen kelpaamattoman jätteen poltto sekä kaatopaikkasijoituksen 

lopettaminen. Tiedonannossa otetaan kantaa siihen, miten jäte tulee nähdä kiertotalouden 

ympyrän sulkevana resurssina. Teollisuuden tekstiilijätettä koskevia velvoitteita ei ole 

tiedonannossa suoraan mainittu, mutta yhdyskuntajätteeksi luokiteltavalle 

kuluttajatekstiilijätteelle velvoitteet tiukkenevat. Komissio esittää nykyisen 

yhdyskuntajätteen kierrätysastetason nostoa 50 %:sta 70 %:n vuoteen 2030 mennessä 

(Euroopan komission tiedonanto COM (2014) 398 final, 7). Jätepuitedirektiivissä 

kierrätysastevaatimukseksi on asetettu 50 % vuoteen 2020 mennessä (Euroopan parlamentin 

ja komission direktiivi 2008/98/EY, art.11).  
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Kaavio 5: Tekstiilituotteen elinkaari; kuidun käsittelystä jätteeksi (Muthu 2014).  

 

1.3 Kemikaaleja koskeva lainsäädäntö  
 

Kemikaaleja käytetään erilaisissa kuluttajatuotteissa tuotteiden laadun, toiminnan ja 

ominaisuuksien säilymiseksi. Nanomateriaaleja on esimerkiksi käytetty tekstiileissä. On 

havaittu, että tietyt kemikaalit voivat aiheuttaa haittaa sekä ihmiselle että ympäristölle. 

Jotkut aineet pääsevät ympäristöön esimerkiksi tuotantoprosessin seurauksena. 

Ympäristössä kemikaalit kertyvät eliöihin, ovat myrkyllisiä sekä voivat kulkeutua pitkiäkin 

matkoja päästölähteestä. Muun muassa palonestoaineita on löydetty Arktisilta alueilta. 

Jotkin kemikaaliryhmät, esimerkiksi tekstiileissä olevat ftalaatit poistuvat tuotteesta vasta 

elinkaaren loppupäässä. Maasta toiseen haitalliset kemikaalit kulkeutuvat esimerkiksi 

kansainvälisen kaupan kautta (Massey et al. 2008). EU-lainsäädännössä säädetään tietyiltä 

osin tuotteiden sisältämistä kemikaaleista ja niiden hallinnasta, esimerkiksi 

tuoteturvallisuuden, tuotesuunnittelun ja jätehuollon osalta. Tarkoituksena on vähentää 

tuotteissa olevien kemikaalien haittavaikutuksia ihmiseen ja ympäristöön. Kaikkia 
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haittavaikutuksia ei kuitenkaan vielä tiedetä, joten paljon uutta tutkimusta tarvitaan asian 

tiimoilta (Ympäristöministeriö 2017).  

 

Alla tärkeimmät asetukset koskien tuotteiden sisältämiä kemikaaleja:  

 

REACH ((EC) No 1907/2006) säätelee kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, 

lupamenettelyistä ja rajoituksista EU-alueella sekä Euroopan talousalueella (EEA), johon 

lukeutuvat Norja, Islanti ja Liechtenstein (ECHA 2009; REACH & CLP helpdesk 2009; 

EUROPA 2010e; European Commission 2006). Asetuksen avulla pyritään suojelemaan 

ihmisen terveyttä ja ympäristöä parantamalla aineiden ominaisuuksien tunnistettavuutta. 

Samalla REACH velvoittaa yrityksiä kemikaaliriskien hallintaan EU:ssa valmistettujen ja 

markkinoitujen aineiden osalta sekä aineiden turvallisuusraportointiin. Yritysten on myös 

rekisteröitävä aineensa ja toimitettava niitä koskeva koostumuslistaus Euroopan 

kemikaalivirastoon (ECHA). REACH-asetus tuli voimaan heinäkuussa 2007 ja se on yksi 

tärkeimmistä tuotekemikaaleja koskevista lainsäädännöllisistä asetuksista. Suomen 

kemikaalilainsäädäntö rakentuu pääasiassa EU-lainsäädännön ja kansallisen lainsäädännön 

varaan (ECHA 2009; REACH & CLP helpdesk 2009; EUROPA 2010e). Kemikaalien 

sääntely Euroopassa keskittyy Euroopan oikeustoimialueen sisälle, jolloin sääntely koskee 

ainoastaan EU-alueella tuotettuja tai käytettyjä tuotteita sekä alueelle tuotuja tuotteita. 

Tekstiiliteollisuuden näkökulmasta tämä on haastavaa, sillä tuotteiden tarjontaketjut ovat 

tavallisesti globaaleja, jolloin tuotteita tuodaan ja viedään oikeustoimialueelta toiselle 

(European Commission 2006).  

 

REACH sisältää erilaisia menettelyosioita aineiden kielloista, rajoituksista ja 

lupamenettelyistä. Rajoitus on menettelyllisesti voimakkain ja sen tarkoituksena on rajoittaa 

tai kieltää tietyn aineen markkinoille viemistä EU-alueella sen haitallisten ympäristö- ja 

terveysvaikutusten takia (CEC 2009a). Rekisteröinnillä vastataan siitä, että EU-alueella 

tuotteiden valmistuksessa käytettävät kemikaalit on rekisteröity asianmukaisesti. Tämä ei 

kuitenkaan koske niitä tuotteita, jotka on tuotu EU-alueelle. Jotkut tuotteet sisältävät 

monimutkaisia kemiallisia yhdisteitä, mutta REACH-asetusta pidetään niin sanotusti 

kemikaali spesifisenä, tällöin tarve toisenlaiseen lainsäädäntöön kasvaa (Assmuth et al. 

2010b). Lupamenettelyssä erityistä huolta aiheuttavien aineiden (Substances of Very High 

Concern, SVHC) esiintymistä tuotteissa seurataan lain velvoitteena ja nämä aineet korvataan 

turvallisemmilla vaihtoehdoilla, kun se on mahdollista. Lain velvoite koskee esimerkiksi 
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tuoteturvallisuustiedon jakoa tuotantoketjussa aina tuotteen tarjoajalta asiakkaalle ja 

edelleen kuluttajalle (ECHA 2008, 2009).  

 

ECHA:n mukaan erityistä huolta aiheuttavat aineet tulee sisällyttää niin sanottuun 

kandidaattilistaan, minkä jälkeen tuotteen tarjoajan vastuulla on toimittaa tuotetta koskeva 

turvallisuusilmoitus asiakkaalle. Tämä tehdään kuitenkin vain, mikäli tuotteen sisältämien 

SVHC-aineiden pitoisuus ylittää 0,1 % (w/w) raja-arvon (ECHA 2009).  

 

“The SVHCs include substances that are: Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction 

(CMR, category 1 and 2), Persistent, Bioaccumulative and Toxic (PBT), or Very Persistent 

and Very Bioaccumulative (vPvB) when there is proof for similar concern”. (ECHA 2009). 

 

Vuoden 2010 joulukuuhun mennessä listalla oli 46 aineitta. Tekstiilituotannossa käytettyjä 

haitallisia aineita ovat ainakin 4,4’-metyleenidianiliini, dibutyyliftalaatti (DBP), Di(2-

etyyliheksyyli) ftalaatti (DEHP), heksabromisyklododekaani (HBCD), tributyylitinaoksidi 

(TBTO) ja bentsyylibutyyliftalaatti (BBP) (KemI 2009). Tällä hetkellä SVHC-aineita on 161 

ja toimijoiden tekemistä lain velvoittamista ilmoituksista huolimatta ajantasainen tieto 

aineista ei aina saavuta tekstiiliteollisuutta. Tekstiiliteollisuudessa korostetaan tuotesisällön 

puutteita, kun tulisi keskittyä siihen mitä tuote sisältää. Toisin kuin esimerkiksi 

maaliteollisuudessa laki puolestaan vaatii käyttöturvallisuustiedotteen toiminnassa 

käytetyistä kemikaaleista (Fransson 2012).   

 

“Textile products are further defined as “articles” under REACH in contrast to products 

defined as “substances and preparations” that can be exemplified with paint and 

detergents”.  (European Commission 2006).   

 

REACH-asetuksen Annex XVII (Regulation 552/2009) sisältää rajoitukset tuotteen 

valmistukseen, markkinoille pääsyyn sekä joidenkin haitallisten aineiden ja yhdisteiden 

käyttöön liittyen, esimerkiksi elohopean käyttöön säilöntäaineena teollisuustekstiileissä. 

Nämä voivat esiintyä muun muassa atsoväriaineina tai nonyylifenoleina.  

 

Tekstiilit sisältävät haitallisia kemikaaleja esimerkiksi allergeeneja ja hormonihäiriköitä, 

joidenkin kemikaalien hajoamistuotteet voivat myös olla epäedullisia. Lainsäädäntö ei kata 

kaikkia kemikaaleja, jolloin niiden olemassaoloa tekstiileissä ei täysin pystytä 
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poissulkemaan. Näitä rajoitettuja kemikaaleja varten on RAPEX-tietokanta, jonne 

päivitetään säännöllisesti ajantasainen tieto asiasta (European Commission 2014).  

 

CLP ((EC) No 1272/2008) on toinen merkittävä tekstiilien kemiallisten aineiden ja seosten 

luokitusta, merkintää ja pakkaamista koskeva EU-asetus, joka perustuu Yhdistyneiden 

Kansakuntien yhdenmukaistettuun kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmään (GHS). 

Asetuksen tarkoituksena on varmistaa ihmisen ja ympäristön turvallisuus sekä samalla sallia 

aineiden, esineiden ja seosten vapaa liikkuvuus. CLP-asetuksessa esitetään lisäksi 

yksityiskohtaiset vaaralausekkeita, varoitusmerkkejä ja pakkaustietoja koskevat ohjeistukset 

(REACH & CLP helpdesk 2009). 

 

Vesipolitiikan puitedirektiivin (Water Framework Directive (WFD) 2000/60/EC) 

tavoitteena on estää pohja- ja pintavesien pilaantuminen ehkäisemällä tiettyjen haitallisten 

prioriteettiaineiden pääsy vesistöihin. REACH-asetuksen Annex XVII:ssa mainitut 

prioriteettiaineet ovat aineita, jotka ovat erittäin haitallisia vesiympäristölle. Tarkoituksena 

on, että vuoteen 2020 mennessä noin 20 haitallisimman aineen pääsy vesistöihin lopetetaan, 

tästä huolimatta erityisvaatimuksia eri tuoteryhmille ei ole esitetty. Yksi tähän kategoriaan 

kuuluvista aineista on tributyylitina. Suomessa kyseistä direktiiviä toteutetaan tavallisesti 

vesi- ja merenhoitotoimien (1299/2004), vesienhoidon (1040/2006) ja vesienhoitoalueiden 

järjestämisen yhteydessä (1303/2004) (European Commission 2009c; Steiner et al. 2003; 

Swedish Chemicals Agency 2009a; European Commission 2009b).  

 

Biosidivalmistedirektiivi 98/8/EC vastaa biosidivalmisteiden markkinoille saattamisesta ja 

säätelee 23 erityyppisen biosidin käyttöä, esimerkiksi desinfiointi- ja säilöntäaineet. 

Direktiivin tarkoituksena on taata ihmisen ja ympäristön korkea suojelutaso sekä yhtenäistää 

biosidien käyttöä Euroopan sisämarkkinoilla. Biosidivalmisteita valvotaan ja arvioidaan 

kansallisella tasolla, esimerkiksi Suomessa tämä tapahtuu kemikaalilain muuttamisen sekä 

biosidivalmisteasetuksen toteutuksen yhteydessä. Toimet asetuksen sääntelyn suhteen 

jaetaan eri viranomaisten kesken, Suomessa vastuuviranomaiset tässä yhteydessä ovat 

SYKE ja Valvira (Häkkinen 2010, 29). Nykyinen biosidivalmistedirektiivi tulee 

uudistumaan tulevaisuudessa, sillä nykyinen direktiivi vastaa ainoastaan biosidilla jo 

käsitellyn tuotteen säätelystä, esimerkiksi biosidilla käsitellyn vaatteen kohtalosta. Täten 

haitallisilla aineilla käsitelty tuote voidaan maahantuoda EU-alueelle, vaikka aineet eivät 
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direktiivin mukaan olisi sallittuja. Uusi sääntely tulee vaikuttamaan myös tähän 

yksityiskohtaan (COM 2009).  

 

Asetus (Persistent organic pollutants POPs (EU) No 2019/1021) pysyvistä orgaanisista 

yhdisteistä tarkoituksena on suojella ihmistä ja ympäristöä rajoittamalla POP-yhdisteiden 

tuotantoa, kauppaa, käyttöä ja päästöjä. POP-yhdisteitä rajoitetaan kahdella sopimuksella: 

Tukholman sopimuksella ja YK:n kaukokulkeutumissopimuksella. Sääntelyn piiriin 

kuuluvat myös näillä aineilla käsitellyt jätteet sekä aineilla käsitellyt markkinoille saatettavat 

tuotteet. Kiellettyihin aineisiin kuuluvat esimerkiksi vanhat teollisuuskemikaalit ja torjunta-

aineet, kuten DDT, PCB ja mirex (Directive 96/59/EC).  

 

EU-asetus (EC) No 648/2004) pesu- ja puhdistusaineiden käytöstä tuli voimaan vuonna 

2005. Kyseisissä aineissa olevien pinta-aktiivisten aineiden tulee olla luonnonmukaisesti 

biohajoavia (Assmuth et al. 2011, 42).  

 

2 POISTOTEKSTIILIT JA KEMIKAALIT  

 

2.1 Tavallisimmat kemikaalit poistotekstiileissä  
 

Tässä tutkielmaosiossa on tarkoitus etsiä vastauksia aiemmin esille nostettuihin 

tutkimuskysymyksiin 1 ja 2. Kysymyksessä 1 ”Mitkä ovat merkittävimmät haitalliset 

kemikaalit poistotekstiileissä?” on tarkoitus selvittää poistotekstiilien sisältämät erityisesti 

haittaa aiheuttavat kemikaalit ja niiden ympäristövaikutukset. Kysymyksessä 2 ”Mitä 

enimmäisraja-arvoja näille kemikaaleille on asetettu tuotteissa?” tarkennetaan väittämää 

kemikaalien haitallisuudesta nostamalla esiin niin sanottujen haitallisimpien kemikaalien 

tavallisimpia enimmäispitoisuusarvoja tuotteissa. Vastauksia näihin kysymyksiin etsitään 

aiemmista aihekohtaisista tutkimusmateriaaleista.  

 

Tekstiilituotannossa kuitujen raaka-aineina voivat olla luonnonmukaiset puuvilla ja villa, 

synteettiset polyesteri ja akryyli sekä muuntokuidun raaka-aineena viskoosi. Myös näiden 

raaka-aineiden yhdistelmiä, kuten puuvillaa ja viskoosia käytetään kuitujen muovaamisessa 

lisäämään tulevan tuotteen ominaisuuksia, esimerkiksi kestävyyttä ja lujuutta (Talvenmaa 

2002). Kemikaaleja tekstiiliteollisuudessa käytetään sekä kuitujen tuotannossa että 
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varsinaisen tuotteen tuotannossa (Munn 2011).  Vainio et al. (2005) mukaan 

tekstiilituotteiden värjäämisessä ja viimeistelyssä voidaan käyttää kolmeen eri ryhmään 

kuuluvia kemikaaleja; tavalliset kemikaalit, joihin kuuluvat teollisuudessakin käytetyt 

kemikaalit kuten hapot ja vetyperoksidi, väriaineet, esimerkiksi pigmenttiaineet sekä 

tuotteen viimeistelyyn, vedenpitävyyteen ja palosuojaukseen käytettävät yhdisteet. 

Tavallisten kemikaalien osuus on kiistatta suurin käytettyjen kemikaalien 

kokonaistilavuudesta. Tekstiiliteollisuuden värjäys- ja viimeistelyprosessit kuluttavat lähes 

0,5-0,9 kg kemikaaleja yhtä tekstiilikuitukiloa kohti, riippuen kemikaalien liukoisuudesta 

(Talvenmaa 2002). Olsson et al. (2009) esittävät että yhden vaatekilon tuottamiseen tarvitaan 

1,5-6,9 kg kemikaaleja, jolloin käytettyjen kemikaalien kokonaismassa on väistämättä 

paljon valmistunutta tuotetta suurempi. Tekstiilituotteisiin sovellettavien 

kemikaalikäsittelyjen tarkoituksena ovat esimerkiksi kuidun rypistymisenesto, tulen- ja 

vedenpitävyys, sähköistymisen esto sekä tuotteen antimikrobisten ominaisuuksien 

lisääminen (Vainio et al. 2005). Luonnonkuiduista puuvilla ja villa käsitellään synteettisiä 

kuituja herkemmin kemikaaleilla, ja synteettisiin kuituihin sovelletaan yleisemmin 

antistaattista käsittelyä. Villa ei kuitenkaan ole herkästi syttyvä materiaali, joten sitä ei 

tavallisesti suojata palonestoaineilla (Swedish Chemicals Agency 2009a).  

 

Haitallisimpia kemikaaleja on alettu tekstiilien kemikaalikäsittelyn yhteydessä korvata 

entsyymeillä ympäristö- ja terveysvaikutusten ehkäisemiseksi. Entsyymejä on tähän 

mennessä hyödynnetty ainakin kivipesussa. Suomessa tekstiiliteollisuuden haitalliset 

kemikaalipäästöt ovat vähentyneet merkittävästi vuodesta 1970 lähtien pääasiassa 

jätevedenkäsittelyjärjestelmän ja päästöteknologioiden kehittymisen myötä. Kemikaalin 

pysyvyys tuotteessa riippuu itse tuotteesta, sen kokonaisainesosista sekä käyttökohteesta. 

Suurin osa tuotteen sisältämistä kemikaaleista jää tuotteeseen koko elinkaaren ajaksi, aina 

valmistuksesta jätteeksi (Talvenmaa 2002).  

 

Tekstiilituotannossa käytetään 1900 erilaista kemikaalia. Näistä 165 kemikaalilla on 

vaaraominaisuusluokitus, jolloin ne voivat aiheuttaa haittaa ihmiselle ja ympäristölle. 96 

ainetta tästä kokonaisuudesta kuuluvat useampaan kuin yhteen luokkaan. Osalla näistä 

kemikaaleista voi olla haitallisia vaikutuksia tekstiilien kierrätyksen kannalta (Swedish 

Chemicals Agency 2013). Poistotekstiilin sisältämät haitalliset aineet voivat rajoittaa 

poistotekstiilistä valmistettujen tuotteiden käyttöä, mikäli aineiden haitallisuus ei muutu 

valmistusprosessin aikana (Kamppuri et al. 2019). Toiset voivat puolestaan vaikuttaa 
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tekstiilijätteen lajittelulaitoksen työntekijöiden työturvallisuuteen. Alla tarkempi 

vaaraominaisuusluokitustaulukko (taulukko 1) kyseisistä kemikaaleista (Swedish Chemicals 

Agency 2013).  

 

Pysyvät orgaaniset yhdisteet (POP, Persistent Organic Pollutant) ovat kemiallisia 

yhdisteitä, jotka kertyvät ympäristöön hitaan hajoamisen myötä sekä myrkyllisyytensä 

vuoksi aiheuttavat haittaa ihmisen- ja ympäristön terveydelle sekä vaikeuttavat materiaalin 

kierrätysprosessia. Kansainvälisellä Tukholman yleissopimuksella (34/2004) rajoitetaan 

POP-yhdisteiden käyttöä ja päästöjä, tarkoituksena suojella ihmistä ja ympäristöä pysyvien 

orgaanisten yhdisteiden haittavaikutuksilta. 

 

Taulukko 1: Vaaraominaisuusluokitustaulukko (Swedish Chemicals Agency 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POP-asetuksella ((EU) 2019/1021) on EU:ssa täytäntöön pantu Tukholman sopimuksessa 

sovitut rajoitukset. Asetus kieltää ja rajoittaa tietyiltä osin POP-yhdisteiden tuotantoa, 

käyttöä ja markkinoille saattamista, tällä tavoin estäen näiden yhdisteiden pääsyä 

ympäristöön. Asetuksen piiriin lukeutuvat myös POP-yhdisteitä sisältävän, niistä koostuvan 

tai niillä kontaminoidun jätteen käsittely. REACH-asetuksen ((EY) N:o 1907/2006) nojalla 

luvanvaraisia ja rajoitettuja kemikaaleja voi esiintyä tekstiileissä ja siten myös 

poistotekstiilissä. POP-asetuksen ((EU) No 2019/1021) mukaan kielletty yhdiste tulee 

poistaa poistotekstiilivirrasta, mikäli sen pitoisuus ylittää sille annetun raja-arvon. 

Tavallisimmat tekstiileissä esiintyvät POP-yhdisteet ovat bromatut palonestoaineet (HBCD 

ja PBDE), lyhytketjuiset klooratut parafiinit (SCCP) sekä pinnoiteaineet PFOS ja 

johdannaiset (Dahlbo et al. 2015).  

 

Lisääntymisvaaralliset aineet 39 

Perimää vaurioittavat aineet 9 

Syöpävaaralliset aineet  59 

Hengitysteitä ärsyttävät aineet 14 

Ihoa ärsyttävät aineet 56 

Ympäristölle vaaralliset aineet 57 

REACH-kandidaattilistan aineet 24 
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2.1.1 Bromatut palonestoaineet 
 

Bromatut palonestoaineet ovat olleet aktiivisessa käytössä aina 2000-luvun alkupuolelle 

saakka. Vuonna 2007 kaikista maailmanlaajuisesti käytetyistä palonestoaineista noin 

kolmasosa oli bromattuja palonestoaineita (EFRA 2010, Retkin 2012). HELCOM (2010) 

mukaan bromattuja palonestoaineita kuten polybromidifenyylieettereitä on lisätty 

esimerkiksi erilaisiin tekstiilituotteisiin; mattoihin, patjoihin ja verhoihin. Nämä aineet ovat 

ympäristössä hyvin pysyviä, hitaasti hajoavia, kertyviä ja myrkyllisiä jo pieninä 

pitoisuuksina. On mahdollista, että ne muodostavat myrkyllisiä reaktiotuotteita kuten 

brominoituja dioksiineja. Dahlbo et al. (2015) esittävät, että tekstiilituotteisiin lisättävät 

palonestoaineet voivat vesiliukoisuutensa vuoksi poistua tuotteesta vesipesun myötä. Tämän 

takia tulee pesty tuote käsitellä uudelleen halutun palonsuojausominaisuuden 

ylläpitämiseksi. Palonestoaineiden markkina-arvo on arvotettu olevan 2,3 biljoonaa dollaria 

eli 2,5 biljoonaa euroa, josta brominoitujen palonestoaineiden arvo-osuus on noin 36 % 

(Kirk 2007). 

 

Rakenteeltaan palonestoaineet voivat olla hyvin vaihtelevasti erilaisia, ne voivat esimerkiksi 

sisältää aromaattisia ja polysyklisiä bromia sisältäviä osia, vaikka bromi onkin niin sanottu 

pääaine kyseisissä yhdisteissä (Alace et al. 2003). Kaikista palonestoaineista noin 25 % 

sisältää bromia (Andersson et al. 2006). Bromatut palonestoaineet voidaan jakaa kolmeen 

luokkaan; additiivisiin, reaktiivisiin ja polymeerisiin (Kirk 2007). HBCD 

(heksabromisyklododekaanit) ja PBDE (polybromidifenyylieetterit) ovat additiivisia, jolloin 

ne eivät sitoudu suojattavaan materiaaliin kemiallisesti, mutta voivat sekoittua polymeerien 

kanssa muodostaen uudenlaisia rakenteita (Basel Convention 2015b, Basel Convention 

2015c, Stockholm Convention 2014). Nämä rakenteet voivat kuitenkin rikkoutua helposti 

polymeerien irtoamisen myötä, jolloin aine pääsee vuotamaan ympäristöön (Alace et al. 

2003; Darnerud 2003; Covaci et al. 2007; Law et al. 2008). Reaktiiviset palonestoaineet 

muodostavat kemiallisia sidoksia muovin kanssa ja ovat ominaisuuksiltaan vakaampia, 

jolloin ne eivät pääse ympäristöön yhtä helposti. Polymeeriset palonestoaineet koostuvat 

pääasiassa bromiatomeista, jotka suuren molekyylipainonsa vuoksi ovat vakaita ja niiden 

biosaatavuus ympäristöstä on täten alhainen (Covaci et al. 2009).  
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Heksabromisyklododekaanit HBCD ovat maailmanlaajuisesti käytetyimpiä 

palonestoaineita, niiden markkina-arvon ollessa vuosina 1999 ja 2000 lähes 15900-21951 

tonnia (BSEF 2003).  HBCD on käytössä polystyreenimuoveissa ainesosana, jota löytyy 

esimerkiksi tekstiileistä ja rakennusmateriaaleista (Marvin et al. 2006). Kuvan 1 HBCD-

rakenne voidaan valmistaa lisäämällä bromia cis-trans-trans 1,5,9-syklododekaaniatriene- 

päähän, jolloin voidaan käytännössä saada 16 stereoisomeeriä. Kemikaalis-fysikaalisilta 

ominaisuuksiltaan heksabromisyklododekaanit muistuttavat polybromidifenyylieettereitä 

kuten muitakin POP-yhdisteitä (Tomy et al. 2005). POP-asetuksen ((EU) N:o 2019/1021) 

liitteen I mukaan heksabromisyklododekaanin enimmäispitoisuusraja markkinoille 

saatettavissa tavaroissa, aineissa ja valmisteissa saa olla enintään 0,01 paino-% eli 100 

mg/kg. ESWI (2011) arvion mukaan jätetekstiiliin jää lähes kaikki siihen alun perin lisätty 

HBCD, joka tekstiilissä pitoisuudeltaan vastaa noin 8 %. Haittaa aiheuttavana aineena 

HBCD:ssä on alkuainebromi, joka voi sitoutua hiukkasiin ja se on mahdollista hajottaa 

ainoastaan polttamalla. Polttaminen onkin lähes ainoa jätehuollon mahdollisuus, kun 

kyseessä on HBCD, sillä yhdiste on omiaan vaikeasti kierrätettävä. Stockholm Convention 

(2010) ja Retkin (2012) esittävät, että erilaisten verhoilumateriaalien suojaukseen 

heksabromisyklododekaania on lisätty noin 2-4 paino-%.  

  

 
 

Kuva 1: Heksabromisyklododekaanin kemiallinen rakenne (Guerra et al. 2011).  

 

Heeb et al. (2005) mukaan HBCD:n esiintymistä koskevissa tutkimuksissa, on Ruotsista 

löydetty aineen pitoisuuksia sekä tekstiiliteollisuusalueiden läheltä, että kauempaa 

maaseutualueilta. Tämä havainto tukee aineen kykyä levitä diffuusisti. Vastaavasti arktisilla 

alueilla tehtyjen ilmapitoisuusmittausten perusteella on havaittu, että HBCD on hyvin 

kaukokulkeutuva yhdiste. HBCD:n käyttäytymistä vesiympäristöissä on tutkittu ja tietojen 
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mukaan aine kulkeutuu vesistöihin; jokiin, järviin ja meriin, joissa se kerrostuu 

pohjasedimentteihin sekä vesieliöihin. Vaikka heksabromisyklododekaanin 

maailmanlaajuinen käyttö on kiihtyvää ja pitoisuudet eliöissä kasvavat, ei HBCD:n 

stereoisomeerien toksisista vaikutuksista ympäristössä tiedetä vielä riittävästi.   

 

PBDE eli polybromidifenyylieetterit voivat fenyylirakenteensa puolesta muodostaa 209 

erilaista yhdistettä vaihtamalla vetyatomeja bromiin (kuva 2). PBDE muistuttaa vetyatomien 

sijoittumispaikoiltaan ja ominaisuuksiltaan PBC:tä (Ballschmiter & Zell 1980). WHO 

(1994) mukaan esimerkiksi penta-BDE:llä voi olla 46 isomeeriä ja okta-BDE:llä vastaavasti 

12.   Kaupalliseen tarkoitukseen PBDE-yhdisteitä tuotetaan brominoimalla 

difenyylieettereitä. Yksi tällainen kaupalliseen tarkoitukseen valmistettu yhdiste on Penta-

BDE, joka koostuu 24-37 % tetra-BDE:stä, 50-60 % penta-BDE:stä sekä 4-8 % heksa-

BDE:stä (Kirk 2007). ESWI (2011) mukaan Penta-BDE:tä on käytetty HBCD:n tapaan 

erilaisissa verhoilumateriaaleissa, joissa pitoisuus on ollut noin 3,8 %.  POP-asetuksen ((EU) 

N:o 2019/1021) liitteen I mukaan Penta-BDE:n kuten muidenkin PBDE-yhdisteiden 

markkinoille saattaminen ja käyttö on kielletty EU:ssa vuodesta 2004 lähtien pitoisuuksien 

ylittäessä enimmäisraja-arvon 0,1 paino-% (1000 mg/kg). Kielletyille PBDE-yhdisteille on 

POP-asetuksen nojalla annettu vapautus, kun ne esiintyvät vierasainejääminä ja niiden 

pitoisuus on korkeintaan 0,001 paino-% (10 mg/kg). Vähäisten tekstiilipitoisuuksien vuoksi 

Penta-BDE -yhdiste ei ole tekstiilikierrätyksen näkökulmasta merkittävästi haittaa 

aiheuttava, kuten myöskään oktabromidifenyylieetteri (okta-BDE), jota on tiedetty 

käytettävän nylonvaatteissa hyvin pienissä pitoisuuksissa (ESWI 2011).   

  

 
 

Kuva 2: Polybromidifenyylieetterin kemiallinen rakenne (Guerra et al. 2011).  
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Rahman et al. (2001) esittävät, että PBDE-yhdisteet ovat palonesto-ominaisuuksiltaan 

erittäin tehokkaita yhdisteitä, joiden tuotanto kasvaa kiihtyvästi kysynnän kasvaessa. 

Yhdisteen terveys- ja ympäristövaikutuksia ei tarkkaan tiedetä, sillä tietoa yhdisteen 

tuotantomääristä, käyttökohteista tai pitoisuuksista ympäristössä ei ole tarpeeksi. PBDE:n 

tiedetään vaikuttavan merinisäkkäiden kuolleisuuteen, mutta tieto yhdisteen toksikologisista 

vaikutuksista on yhä vajavaista. Yleisominaisuuksiltaan PBDE on ympäristössä pysyvä 

yhdiste; valo tai lämpö sekä hapettimet tai pelkistäjät eivät kykene vaikuttamaan yhdisteen 

ominaisuuksiin tai rakenteeseen. Ympäristön kannalta erityistä huolta aiheuttaa PBDE:n 

rasvaliukoisuus. Yhdiste on hyvin rasvaliukoinen ja biokertyvä sekä samalla heikosti 

hajoava. Rahman et al. (2001) mukaan PBDE-yhdisteitä on löydetty eliöistä ja sedimenteistä 

esimerkiksi Yhdistyneestä kuningaskunnasta, jossa näitä yhdisteitä on valmistettu ja 

käsitelty. Yhdisteen pitoisuuksia on kuitenkin havaittu myös syrjäisemmillä alueilla 

sedimenteistä ja eliöistä mitattuina pitoisuuksina.  

 

2.1.2 Lyhytketjuiset klooratut parafiinit 
 

Lyhytketjuiset klooratut parafiinit (SCCP) ovat alifaattisten hiilivetyjen n-alkaanien 

kloorattuja johdannaisia, joiden rakenteessa on 10-38 hiiliatomia ja klooripitoisuus on noin 

30-70 paino-% (kuva 3). Ympäristössä SCCP-yhdisteiden rakenne vaihtelee kloorauksen, 

jakautumisasteen ja ketjun pituuden mukaan. Kloorausasteluokat jaetaan alhaisen (< 50%) 

ja korkean (> 50%) kloorauksen luokkiin (Tomy et al. 2000). SCCP-yhdisteet toimivat 

tekstiileissä palonestoaineena tekstiilien taustapinnoitteessa sekä vettä hylkivänä 

pinnoitteena. Tekstiilien taustapinnoitteessa SCCP lisätään polymeerilateksiin, jolloin 

taustapinnoitettujen tekstiilien kierrätys nykyaikaisilla menetelmillä vaikeutuu entisestään 

(BRE 2008). Käyttörajoitukset lyhytketjuiselle klooriparafiinille ovat olleet voimassa 

vuodesta 2004 lähtien. ESWI (2011) arvion mukaan EU-alueella jätehuoltoon päätyy 

vuosittain noin 20 tonnia SCCP:tä sisältävää tekstiilijätettä. POP-asetuksen ((EY) N:o 

2019/1021) liitteen I mukaan enimmäisraja-arvo SCCP:n tapauksessa on 0,15 % tai 

enemmän, jolloin SCCP:tä sisältävien tavaroiden tuotanto, markkinoille saattaminen ja 

käyttö on kielletty tämän raja-arvon ylittyessä.  
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Kuva 3: Esimerkkejä lyhytketjuisten klooriparafiinien rakenteista (Fielder 2010).  

 

Stockholm Convention (2016) mukaan SCCP-yhdisteet ovat pysyviä ja voivat kulkeutua 

pitkiäkin matkoja ilmavälitteisesti. Tätä väitettä tukevat arktisilta alueilta kerätyt 

ilmanäytteet, joissa havaittu SCCP-pitoisuus on 1-8,5 pg/m3 luokkaa. SCCP-yhdisteiden 

tiedetään varastoituvan sedimentteihin. Ontariojärvestä löydetyt SCCP:tä sisältävät 

sedimenttivarastot havaittiin ensimmäisen kerran vuonna 1949, tämä kertoo kyseisten 

yhdisteiden pitkäaikaisesta pysyvyydestä (Muir et al. 2000). Tomy et al. (2000) mukaan 

SCCP-yhdisteitä on havaittu arktisen alueen merinisäkkäissä kuten valaissa. 

Biokonsentraatiokerroin SCCP:n osalta vaihtelee kuitenkin eliöstä riippuen, aina levän < 

1:stä, nilviäisen 140 000:n. Lilja et al. (2009) esittävät, että ainekonsentraatio nousee eliön 

trofiatason mukaan, mikä osaltaan selittää suuruusvaihtelun.   

 

2.1.3 Pinnoiteaineet 
 

PFAS-aineella (Perfluorinated Alkylated Substance) tarkoitetaan yhdistettä, jonka 

rakenteessa on hiilivetyketju, jossa kaikki vetyatomit on korvattu fluoriatomeilla. 

Aineryhmä sisältää satoja yhdisteitä, jotka voidaan rakenteensa perusteella jakaa kolmeen 

ryhmään: PFOS-aineisiin ja niiden homologeihin, PFOA-aineisiin ja homologeihin sekä 

fluoritelomeereihin (Ellis et al. 2004; Dinglasan et al. 2004). Tässä yhteydessä käsitellään 

pääasiassa PFOS-yhdisteitä eli perfluoro-oktaanisulfonaatteja (kuva 4), jotka ovat PFAS-

aineista tunnetuimpia. IUPAC-nimeämiskäytännön mukaan aineen systemaattinen nimi on 

1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8–heptadekafluorioktaanisulfonaatti, mutta tavallisesti 
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käytössä on aineen triviaalinimi PFOS (OECD 2002). Aineet ovat PFOS-aineita, jos ne 

sisältävät perfluoro-oktaanisulfonaattiryhmän (C8F17SO2) tai kykenevät hajoamaan PFOS-

anioniksi (RPA & BRE 2004). OECD (2002) mukaan PFOS on täysin fluorattu anioni, eikä 

sillä ole erillistä CAS-numeroa, toisin kuin sen tavallisimmilla suoloilla. PFOS-aineet voivat 

olla sulfonamideja ja johdannaisia, happoja tai metallisuoloja, kiinnittyneestä 

funktionaalisesta ryhmästä riippuen (OSPAR 2005). OECD (2002) mukaan valtaosa PFOS-

aineista on polymeerejä, jossa ne ovat osana laajempaa polymeeriyhdistettä. Perfluorattujen 

yhdisteiden käyttökohteita kuluttajatekstiileissä ovat niiden vettä, likaa ja rasvaa hylkivät 

ominaisuudet esimerkiksi joka sään vaatteissa ja sisustustekstiileissä (Swedish Chemicals 

Agency 2009a; Massey et al. 2008). EU:ssa PFOS:n käytölle on asetettu rajoituksia, johtuen 

sen haitallisista ympäristövaikutuksista; pysyvyydestä, kertyvyydestä, myrkyllisyydestä 

sekä muista vaaraominaisuuksista. Tästä syystä aine on korvattu esimerkiksi muilla 

fluoripitoisilla yhdisteillä, kuten perfluoributaanisulfonaatilla (PFBS) tai 

fluoritelomeerialkoholeilla (FTOH). Tekstiilien pinnoitteissa enimmäispitoisuus PFOS-

aineille on 1 μg/m2. (Swedish Chemicals Agency 2009a). Swedish Chemicals Agency 

(2009a) mukaan EU-alueen ulkopuolella PFOS-aineita voi yhä olla käytössä tekstiilien 

pinnoiteaineina. Kiina on ollut yksi merkittävimpiä fluoripitoisten pinnoiteaineiden 

maahantuojia.  

 

 
Kuva 4: Perfluoro-oktaanisulfonaattiryhmän kemiallinen rakenne, jossa Y:n ollessa O on 

aine PFOS (RPA & BRE 2004). 

 

Massey et al. (2008) väittävät, että perfluoratuista pinnoiteaineista voi jäädä jäämiä tuotteen 

valmistuksen yhteydessä, jolloin aineita voi irrota tekstiilistä sen käytön aikana, vielä 

pitkiäkin aikoja tuotteen valmistamisen jälkeen. Tämä voi johtaa epäsuorien ekologisten 

vaikutusten ilmenemiseen. PFOS-yhdisteiden ympäristökäyttäytymistä ei kuitenkaan vielä 

tarkkaan tunneta. Swedish Chemicals Agency (2009a) mukaan funktionaaliset kemikaalit 

eivät sitoudu tuotteeseen pysyvästi, jolloin on mahdollista, että ne pääsevät ympäristöön 
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esimerkiksi haihtumalla tai vesipesun yhteydessä. Toisaalta kemikaalit voivat kulkeutua 

myös tekstiilipartikkeleissa ympäristöön. Ympäristöstä ne kulkeutuvat esimerkiksi 

jätevedenkäsittelylaitokseen, jossa ne joutuvat osaksi puhdistusprosessia. OECD (2002) 

mukaan pysyviä PFAS-aineista tekee niiden vahvat hiili-fluori-sidokset, jolloin esimerkiksi 

PFOS ei biohajoa, hydrolysoidu eikä fotolysoidu ympäristössä. Giesy & Kannan (2002); 

Kannan et al. (2001) esittävät, että ympäristöön PFAS-aineet ovat joutuneet ihmisen 

toiminnan tuloksena, jossa ne ovat levinneet ja kertyneet eliöihin maailmanlaajuisesti. 

Heidän mukaansa nimenomaisia yhdisteitä löydettiin ensimmäisen kerran vuonna 2001 

muun muassa Itämeren hylkeistä ja arktisten alueiden eliöistä. PFAS-ainepitoisuuksia on 

mahdollista määrittää ympäristöstä, sillä perfluorattujen happojen bioakkumulaatio kyky 

kasvaa samassa suhteessa hiiliketjun pituuden kasvaessa (Martin et al. 2003).  

 

2.2 Muita merkittäviä kemikaaleja  
 

2.2.1 Atsovärit  
 

Atsovärit ovat tekstiiliteollisuudessa tekstiilien värjäykseen eniten käytetty väriaineryhmä. 

Ryhmä koostuu erilaisista atsoväreistä, joiden perusrakenteessa kaksi kaksoissidoksella 

toisiinsa liittynyttä typpiatomia yhdistävät vielä kaksi bentseenirengasrakennetta. NH2-

rakenne muodostuu, kun toinen bentseenirenkaista sitoo amiinirakenteen. Jotkin atsovärit 

vapauttavat aryyliamiinin tietyissä olosuhteissa, jolloin kyseisen rakenteen vapautuessa 

muuttuu aryyliamiini karsinogeeniksi (Swedish Chemicals Agency 2009a). Karsinogeeniset 

aryyliamiinirakenteet on kielletty REACH-asetuksessa ja nämä aineet ovat nähtävissä 

asetuksen XVII-liitteessä. Rajoituksen mukaan atsovärit, joista voi vapautua yhtä tai 

useampaa aromaattista amiinia 0,003 paino-% ei saa käyttää tekstiili- tai nahkatuotteissa, 

jotka voivat joutua suoraan tai pitkäaikaiseen kosketukseen ihon kanssa (ECHA46a). 

Talvenmaa (2002) mukaan haitalliset atsovärit ovat EU-lainsäädännön nojalla kiellettyjä, 

mutta tulliin jää yhä ajoittain EU-alueen ulkopuolella valmistettuja tekstiilituotteita, jotka 

sisältävät haitallisia atsovärejä. Suurin osa tekstiiliteollisuudessa käytetyistä väriaineista on 

synteettisiä orgaanisia yhdisteitä. Näistä 8000 on synteettisiä väriaineita ja 40 000 

kaupallisia väriaineita.  

Tehokkaassa värjäysprosessissa kuituun jäävän väriaineen määrä on noin 70-95 %, josta 

jäljelle jäävä osuus kulkeutuu jätevedenkäsittelylaitoksille. Kehittyvissä maissa tilanne on 
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huonompi, sillä väriaineesta vain noin 50 % tai vähemmän jää kuituun, loppu kulkeutuu 

suoraan ympäristöön, mikäli asianmukaista jäteveden käsittelyä ei ole. Vastaavasti, mikäli 

värjäys toteutetaan ulko-olosuhteissa, jossa ei ole olemassa olevaa jäteveden käsittelyä ja 

väriaineet sisältävät metalleja tai muita myrkkyjä, kulkeutuvat ne suoraan ympäristöön. 

Värikemikaalien ympäristövaikutukset riippuvat käytetyn väriaineen määrästä ja 

pysyvyydestä, jäteveden käsittelyjärjestelmän tehokkuudesta sekä prosessissa käytetyistä 

vaarallisista aineista (Talvenmaa 2002).  

 

2.2.2 Ftalaatit  
 

Ftalaatit ovat edullisuutensa vuoksi yleisimmin käytettyjä pehmenninaineita eli plastisoijia, 

erityisesti PVC:n eli polyvinyylikloridin polymeeriseokseen lisättäessä. Vinyylikloridia 

polymeroimalla saadaan aikaan muovimateriaalinakin tunnettua PVC:tä (Maag et al. 2010). 

PVC:n käyttökohteita tekstiilituotteissa ovat erilaiset vaatteiden muovipäällysteet, 

esimerkiksi sadeasuissa ja muissa kalvopinnotteissa sekä painokuvissa ja 

tekonahkamateriaaleissa. Pinnoitteiden tarkoituksena on lisätä kuidun vedenpitävyyttä tai 

toimia painokuviointina esimerkiksi t-paidoissa (Swedish Chemicals Agency 2009a). 

Assmuth et al. (2011, 18) mukaan Ruotsissa tehdyssä viranomaisselvityksessä todettiin, että 

PVC-pohjaisten painovärien käyttö on edelleen yleistä ja jopa 12 13:sta painoväritoimijasta 

käyttää väreissään ftalaatteja. Yksi käytetyimmistä on butyylibentsyyliftalatti eli BBP. 

Ftalaattien kemiallisessa rakenteessa on orto-foolihapon esterirakenne. Funktionaalisilta 

ryhmiltään ne voivat olla suoraketjuisia tai aromaattisia hiili-vetyrengasrakenteita. 

Polyvinyylimolekyylien liukuessa toisiinsa nähden vastakkaisiin suuntiin, syntyy ftalaattien 

PVC:tä pehmentävä vaikutus, joka kasvaa funktionaalisen ryhmän pituuden kasvaessa 

(Maag et al. 2010).  

 

Environment Agency (2008) mukaan PVC-muoveissa stabiliointiaineina on käytetty 

myrkyllisiä orgaanisia yhdisteitä sekä kadmiumia ja lyijyä. Tekstiilit sisältävät useampia 

ftalaatteja, jotka on lisätty REACH-asetuksen erityistä huolta aiheuttavien aineiden SVHC-

kandidaattilistalle niiden aiheuttamien lisääntymistoksisten ja hormonitoimintaa häiritsevien 

ominaisuuksien vuoksi. Lailla kielletyt ftalaatit lisätään tavallisesti myös kulutustuotteita 

koskevaan hälytysjärjestelmään, RAPEX-tietokantaan (European Commission 2013a). 

Öko-Tex standard 100 (2020) mukaan ftalaatit ovat rasvaliukoisia, mutta eivät merkittävän 
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biokertyviä. Ne eivät muodosta PVC-molekyyleihin kiinnittyessään kemiallista sidosta, 

täten ne voivat irrota helposti polymeerimateriaalista. Osa ftalaateista on kielletty ja nämä 

ovat nähtävissä Öko-Tex Standardissa 100 (2020), liitteessä 7 (taulukko 2). Heudorf et al. 

(2007) esittävät, että tekstiilituotteissakin käytetty di(2-etyyliheksyyli) ftalaatti eli DEHP on 

ftalaateista toksisin.  

 

Taulukko 2: Öko-Tex Standardin mukaan kielletyt ftalaatit (Oeko-Tex® Standard 100 2020, 

liite 7). 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Formaldehydi  
 

Formaldehydi on väritön, yksinkertainen orgaaninen yhdiste, joka kuuluu aldehydien 

kemialliseen ryhmään. Aineen käyttökohteita ovat erilaiset teollisuuden prosessit ja tuotteet, 

esimerkiksi tekstiilituotteiden viimeistyksissä (Rockefeller et al. 2010). Formaldehydiä 

käytetään erityisesti selluloosapohjaisten luonnon- ja muuntokuitujen siliävyyskäsittelyissä, 

kun tarkoituksena on mittapysyvyyden ja rypistymiseneston saavuttaminen. Formaldehydiä 

sisältävistä viimeistysaineista käytetyimpiä ovat melamiini-formaldehydit sekä 

ureaformaldehydit. Teollisuusmaissa on yhä enenevissä määrin alettu korvata formaldehydi 

Ftalaatti        CAS NR.                Lyhenne 

Bentsyylibutyyliftalaatti         85-68-7           BBP 
Dibutyyliftalaatti                     84-74-2           DBP 
Dietyyliftalaatti                     84-66-2           DEP 
Dimetyyliftalaatti       131-11-3           DMP 
di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti    117-81-7           DEHP 
di(2-metoksietyyli)ftalaatti     117-82-8           DMEP 
di C6-8 haarautunut 
alkyyliftalaatti                         71888-89-6           DIHP 
di C7-11 haarautunut ja 
lineaarinen                               68515-42-4           DHNUP 
alkyyliftalaatti 
Disykloheksyyliftalaatti        84-61-7           DCHP 
Diheksyyliftalaatit        68515-50-4           DHxP 
Di-iso-butyyliftalaatti        84-69-5           DIBP 
Di-iso-heksyyliftalaatti        71850-09-4           DIHxP 
Di-iso-oktyyliftalaatti        27554-26-3           DIOP 
Di-iso-nonyyliftalaatti        28553-12-0           DINP 
Di-iso-deksyyliftalaatti        26761-40-0           DIDP 
Di-n-propyyliftalaatti        131-16-8           DPrP 
Di-n-heksyyliftalaatti        84-75-3           DHP 
Di-n-oktyyliftalaatti        117-84-0               DNOP 
Di-n-nonyyliftalaatti        84-76-4           DNP 
Di-pentyyliftalaatti        131-18-0           DPP 
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ureapohjaisilla aineilla (Vainio et al. 2005; Rockefeller et al. 2010; Talvenmaa 2002). 

Rockefeller et al. (2010) mukaan formaldehydiä on käytetty tekstiilituotteiden 

viimeistysaineissa jo vuodesta 1920 lähtien. 1960-1970 -luvuilla heräsi epäily 

formaldehydin haitallisista terveysvaikutuksista, minkä seurauksena siirryttiin käyttämään 

viimeistysaineita, joissa formaldehydipitoisuus oli matala. Suomi oli ensimmäinen maa 

Euroopassa, joka kielsi formaldehydipitoisuudet tekstiileissä vuonna 1980 (Vainio et al. 

2005; Talvenmaa 2002). Rockefeller et al. (2010) kuitenkin huomauttavat, että 

formaldehydiä käytetään alhaisen hintansa vuoksi yhä Aasiasta tuoduissa 

siliävyyskäsitellyissä puuvillatrikootuotteissa.  

 

Herkästi kaasuuntuvana yhdisteenä formaldehydi voi levitä huoneilmaan esimerkiksi 

sisustustekstiileistä ja voi täten aiheuttaa erilaisia ärsytysoireita kuten yskää, nenän 

tukkoisuutta tai silmä-ärsytystä. Formaldehydi on hyvin vesiliukoinen yhdiste, jolloin se 

poistuu tekstiilituotteista pesussa eikä kulkeudu ihon läpi. Aineen epäillään kuitenkin olevan 

karsinogeeninen ihmiselle. Formaldehydiä voi tuotteen siliävyyskäsittelyssä vapautua 

viidestäkymmenestä tuhanteen ppm:n pitoisuuteen tuotteesta riippuen. Formaldehydin 

tärkein haittavaikutus on sen kyky toimia allergisoivana herkistäjäaineena. Aineelle 

herkistyneellä henkilöllä vain noin 30 ppm:n vapaan formaldehydin pitoisuus riittää 

laukaisemaan reaktion, joka voi ilmetä punoituksena, kutinana tai pahimmassa tapauksessa 

rakkuloiden muodostumisena. (Rockefeller et al. 2010) 

 

2.2.4 Nonyylifenolietoksylaatit  
 

Nonyylifenolietoksylaatteja käytetään tekstiiliteollisuudessa puhdistus- ja 

värjäämisvaiheessa pinta-aktiivisina aineina esimerkiksi kuitujen pesussa ja -voitelussa 

(Massey et al. 2008; Environment Agency 2008). Kemialliselta rakenteeltaan 

nonyylifenolietoksylaatit ovat alkyylifenolietoksylaatteja, joiden rakenteessa on 

nonyylifenoliin kiinnittynyt yhdeksän hiilen ketju sekä etyleenioksidiketju. Kyseinen 

orgaaninen yhdiste ei ole kovin pysyvä, mutta sen hajotessa syntyy nonyylifenolia, joka on 

sitä vastoin hyvin pysyvä ja myrkyllinen yhdiste sekä häiritsee hormonitoimintaa (Massey 

et al. 2008). Nonyylifenolietoksylaatteja on löydetty monista erilaisista tekstiilituotteista 

kuten t-paidoista, alusvaatteista, farkuista ja pyyhkeistä. Erään tutkimuksen mukaan 

erityisesti Ruotsista ostetuista t-paidoista ja pyyhkeistä löytyi merkittäviä mitattavissa olevia 
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nonyylifenolietoksylaatti -pitoisuuksia (Massey et al. 2008). Dahlbo et al. (2015) esittävät, 

että uusien tekstiilien nonyylifenolietoksylaatti -pitoisuus on jotakin < 1-10 600 mg/kg 

välillä. Poistotekstiileissä he arvelevat pitoisuuden 0-2 300 mg/kg vaihtelevan 

lähtöpitoisuudesta ja poispeseytymisen tehokkuudesta riippuen.  

 

Nonyylifenolietoksylaatit luokitellaan erityistä huolta aiheuttaviin aineisiin eli SVHC -

aineisiin niiden myrkyllisen ja haitallisen hajoamistuotteen, nonyylifenolin takia (Stenborg 

2013). Nonyylifenolietoksylaattien on jo itsessään havaittu olevan myrkyllisiä vesieliöille, 

häiritsevän hormonitoimintaa sekä kertyvän eliöihin ja ympäristöön (Dahlbo et al. 2015; 

Massey et al. 2008). Swedish Chemicals Agency (2009a) mukaan nonyylifenolin 

poistaminen jätevedestä perinteisin menetelmin on olematonta. Vaikka yhdisteen poisto 

jätevedestä muiden menetelmien avulla onnistuisikin, on mahdollista, että nonyylifenolia jää 

jätelietteeseen, joka lopulta päätyy ympäristöön. Vainio et al. (2005) arvion mukaan 

maailmanlaajuisessa tekstiiliteollisuudessa vaatteiden esikäsittelyt ovat vähentyneet ja 

tekstiilien prosessoinnissa käytettävien kemikaalien ympäristöön päässeet pitoisuudet ovat 

täten pienentyneet entistä tehokkaampien jätevedenpuhdistusmenetelmien käyttöönoton 

myötä. REACH-asetuksen liitteen XVII rajoituksen mukaan nonyylifenolietoksylaatteja ei 

saa käyttää tekstiilin tai nahan prosessoinnissa, mikäli niiden pitoisuus on yli 0,1 %. Rajoitus 

koskee prosesseja, joista aiheutuu päästöjä jäteveteen (ECHA46a).  

 

3 TERVEYSVAIKUTUSTEN MÄÄRITTÄMINEN 

 

3.1 Altistumisväylät  
 

Swedish Chemicals Agency (2014, 35) mukaan jätteenä kierrätettävän tekstiilituotteen 

sisältämät kemikaalit voivat irrota tuotteesta samalla tavalla kuin kulutuskäytössä olevasta 

tekstiilituotteesta käytön ja pesun yhteydessä. Kemikaalien irtoamiseen vaikuttavat 

kuitenkin useat eri tekijät, kuten kyseisen aineen kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet, 

aineen kiinnittymistapa tekstiilissä, kuitutyyppi sekä tekstiilin käsittely.  

 

Swedish Chemicals Agency (2014, 36-37) nostaa esille kolme altistumisväylää, joilla 

tekstiilikemikaalit voivat kulkeutua ihmiseen. Tekstiilejä, kuten vaatteita, käytetään 

tavallisesti ihokontaktissa, jolloin heidän mukaansa pääasiallinen kemikaalialtistumisväylä 



 

 36 

on ihovälitteinen. Tässä tapauksessa tekstiilikemikaalit irtoavat alkuperäisestä 

tekstiilituotteesta ja läpäisevät ihon.  Ihovälitteiseen altistumiseen vaikuttavat esimerkiksi 

materiaali ja aineen määrä, aineen fysikaalis-kemialliset ominaisuudet, ihon läpäisykyky 

sekä kemikaalille altistuneen alueen kunto (Swedish Chemicals Agency 2014, 36). 

Vaurioituneen ihoalueen läpäisykyky on heikentynyt, jolloin kemikaalien kulkeutuminen 

ihon läpi lisääntyy. Kosketusihottumat ovatkin hyvin yleisiä allergisia reaktioita tekstiilejä 

käsittelevien keskuudessa (Swedish Chemicals Agency 2014, 37). 

 

Suuvälitteinen altistuminen on Swedish Chemicals Agency (2014, 37) mukaan aikuisilla 

vähemmän merkityksellinen altistumisväylä. Pääasiallinen altistus aikuisille tätä kautta 

tapahtuu tekstiileistä irtoavan pölyn ja siinä olevien kemikaalien välityksellä. Pölyssä 

olevien tekstiilikuitujen sisältämien haitallisten aineiden määrää ei kuitenkaan tarkkaan 

tiedetä, sillä pölyn koostumus vaihtelee. Toisaalta suuvälitteinen altistuminen voi tapahtua 

myös ruokavalion välityksellä. Tämän aikaansaa haitallisten kemikaalien kulkeutuminen 

ympäristöön tekstiilien pesun ja jätteiden käsittelyn yhteydessä, jolloin haitalliset aineet 

pääsevät saastuttamaan ruoka- ja vesivaroja (Swedish Chemicals Agency 2014, 37). Pienille 

lapsille suuvälitteinen altistuminen on aikuisia merkittävämpi, sillä heille ominaista on 

tekstiilien pureskelu, joka voi aikaansaada merkittävän altistumisen kemikaaleille. Toisaalta 

pienet lapset viettävät paljon aikaa lattiatasossa, jolloin pölyn merkitys altistusväylänä 

kasvaa (Swedish Chemicals Agency 2014, 37). 

  

Kolmantena Swedish Chemicals Agency (2014, 37) nostaa esiin hengitystievälitteisen 

altistumisen. Tällä tarkoitetaan aineiden ja kuitujen irtoamista tekstiilituotteesta ja 

kulkeutumista ilmateitse hengitysvyöhykkeeseen. Haihtuvat yhdisteet irtoavat tekstiilistä 

helpoiten ja eritoten tämä korostuu uuden tekstiilituotteen kohdalla. Ihminen voi altistua 

kemikaaleille myös tekstiilituotteen päivittäisessä käytössä, kun kemikaalipitoiset kuidut 

irtoavat tekstiilistä. Hengitystievälitteinen kemikaalialtistuminen on tavallista erityisesti 

varastoissa ja lajittelulaitoksissa työskenteleville tekstiilityöntekijöille. Kyseisissä tiloissa 

käsitellään suuria määriä tekstiilejä, mutta ilmanvaihtuvuus on toisaalta vähäistä (Swedish 

Chemicals Agency 2014, 37). Paudyal et al. (2011) painottavat pölylle ja endotoksiineille 

altistumista. Heidän mukaansa tekstiilityöntekijät altistuvat kuitujen lajittelun ja 

kierrätyksen yhteydessä suurelle määrälle pölyä ja endotoksiineja, joille altistuminen voi 

kroonistuessaan johtaa erilaisten keuhkosairauksien kehittymiseen.  
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3.2 Tunnistus- ja testausmenetelmät 
 

3.2.1 Kemikaalit 
 

Tekstiilikuitujen prosessoinnissa tulevan tuotteen laatuominaisuuksien parantamiseen 

käytetään pääasiassa kahden ryhmän kemikaaleja; viimeistelyaineita sekä apuaineita. 

Kemikaalien aiheuttamien haittojen paikantamisen kannalta, on tekstiiliteollisuudessa 

olennaista selvittää prosesseissa käytettyjen kemikaalien paikallinen jakautuneisuus 

(Beyerer et al. 2017). NIR infrapunaspektroskopia (near infrared spectroscopy) on tehokas, 

nopea ja kustannustehokas analyysimenetelmä, jonka avulla voidaan ilman näytekontaktia 

määrittää tekstiilien prosessoinnissa käytettävien prosessointikemikaalien pitoisuuksia tai 

analysoida tekstiilisekotteiden suhteita (Beyerer et al. 2017). Jaarinen ja Niiranen (2005) 

toteavat, että menetelmä toimii IR-absorption avulla, tunnistaen orgaanisia yhdisteitä. IR-

spektri kattaa elektromagneettisen spektrin aallonpituudet 780-40000 nanometriä. NIR-alue 

sijaitsee 780-2500 nanometrillä. Atomisidosten värähtely ja IR-alueiden aallonpituuksien 

samanaikainen toiminta aikaansaa sidosenergiaa vastaavan aallonpituuden absorboitumisen 

materiaaliin. Mittaamalla eri aallonpituusalueilla näkyviä absorptioita, on mahdollista 

tunnistaa materiaali ja sen molekyylirakenne (Jaarinen ja Niiranen 2005). Kuvatun 

menetelmän lisänä voidaan Beyerer et al. (2017) mukaan käyttää NIR chemical imaging -

menetelmää, kun tarkoituksena on selvittää erityisesti tekstiilikuiturakenteiden välisten 

kemikaalien samankaltaisuutta. Nimenomaisen menetelmän avulla voidaan myös 

tekstiilimateriaalin kuitunäytteestä määrittää tietyn kuidun kokoluokka ja eri kokoluokkien 

paikallinen pitoisuusjakauma. Kemikaalien paikallisen jakautuneisuuden lisäksi 

tekstiilikuidusta voidaan paikantaa tarkasti haitalliset aineet (Beyerer et al. 2017).  
 

Smith & Bristow (1994) esittävät, että kuluttajatuotteet ovat yksi sisäilmanlaatuun eniten 

haitallisesti vaikuttavista tuoteryhmistä. Kuluttajatuotteet päästävät haitallisia aineita 

ympäristöön ja voivat näin vaikuttaa ihmisten terveyteen. Tekstiilituotteet vaikuttavat 

sisäilmanlaatuun monella tavalla. Niistä voi elinkaaren loppupäässä päästä ilmaan 

jäännösaineina haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC). Tekstiilien varastointi, 

varastoinninaikainen ilmanvaihto ja tekstiilien kulutustapa vaikuttavat lisäksi merkittävästi 

sisäilmanlaatuun (Smith & Bristow 1994). Ilmamittauksilla voidaan selvittää 

tekstiilimateriaalipäästöjen haitallisuutta tietyissä olosuhteissa tiettynä aikana. Tähän 
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tarkoitukseen soveltuvat päästömittauskammiot, joissa mitattava ilma on tarkoin säädelty. 

Hyödynnettävän laitteen koko vaihtelee muutamasta cm³ muutamaan m³ 

käyttötarkoituksesta riippuen (Salthammer 2009). Laitteen avulla on mahdollista kerätä 

päästökohtaista tietoa tietystä lähteestä muiden tutkimusten tueksi sekä arvioida kerätyn 

aineiston avulla tutkittavan tuotteen päästöjä (Tichenor 1989). ISO 16000-10 (2006) 

esimerkki näistä laitteista on kannettava päästömittauslaite, jolla voidaan mitata haihtuvien 

orgaanisten yhdisteiden poistumista tuotteista. Laite asetetaan mitattavan tuotteen pintaan, 

jolloin tuotteen päästöjen mittauksessa otetaan huomioon tarkoin säädetty lämpötila, 

ilmankosteus, ilmanvaihtuvuus, ilmannopeus ja tuotteen virtausnopeus. Tämä FLEC-laite 

(Field and Laboratory Emission Cell) mahdollistaa tuotteen VOC-päästöjen nopean 

prosessi- ja reaaliaikaisen mittauksen. Nimenomaisen laitteen avulla päästömittaus voidaan 

suorittaa kenttäolosuhteissa itse tuotteesta ja selvittää ilmanlaatuun haitallisesti vaikuttavat 

päästöt (Wolkoff 1996; Wolfkoff et al. 2005).  

 

Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä voidaan kerätä ilmasta erilaisten kiinteiden alustojen avulla. 

Näitä ovat esimerkiksi epäorgaaniset materiaalit ja huokoiset orgaaniset polymeerit. 

Huokoisella orgaanisella polymeerialustalla on mahdollista kerätä korkean kiehumispisteen 

omaavia aineita, esimerkiksi ftalaatteja. Aineiden kiinnittyminen alustaan riippuu alustan 

pinnasta ja sen polaarisuudesta, täten kiinnittyvän aineen määrä vaikuttaa myös VOC-

näytteiden analysoitavuuteen. Alusta tulee aina valita haihtuvien orgaanisten yhdisteiden 

koostumuksen mukaan (Uhde 2009). Woolfenden (2010) toteaa, että ilmamittauksissa 

erittäin käyttökelpoisia ovat myös Tenax-putket (TA) ja kiinteää ainetta sisältävät keräimet, 

joilla kaasukromatografiaa apuna käyttäen, voidaan tarkastella orgaanisten aineiden ilmassa 

olevaa kaasufaasi -jaetta. Ilmanäytteenottoja ja -mittauksia voidaan soveltaa Godish (1990) 

arvion mukaan myös formaldehydipitoisuuksien mittaamiseen. Näytteitä kerätään 

kaasuvirtausmittauksella ja analysoidaan esimerkiksi NIOSH (National Institute for 

Occupational Safety and Health) chromotropic acid -menetelmän avulla. Formaldehydi on 

tekstiileissäkin usein esiintyvä haitallinen, ihoa ja silmiä ärsyttävä karsinogeeninen 

kemikaali (Smith & Bristow 1994). Formaldehydi on aiheuttanut huolta sisäilmanlaadun 

kannalta (Godish 1990). Godish (1990) korostaa, että formaldehydin vapautuminen hartsilla 

käsitellyistä tekstiileistä vähentyy noin 50 % ensimmäisen käyttövuoden aikana ja jopa 90 

% toisen ja viidennen käyttövuoden aikana. Tästä huolimatta tekstiileissä voi elinkaarensa 

loppupäässä olla vielä formaldehydiä. 
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National Research Council et al. (2006, 15) määrittelevät biomonitoroinnin menetelmäksi, 

jolla voidaan arvioida ihmisen altistumista kemikaaleille, ottamalla veri- tai virtsanäytteitä 

ihmisestä ja määrittämällä niistä kemikaalien ja niiden aineenvaihduntatuotteiden määrät. 

Heidän mukaansa biomonitorointia on käytetty työterveystoimialueella jo vuodesta 1890, 

aluksi arvioitaessa lyijyaltistumista. Biomonitorointi on koettu erittäin hyödylliseksi, 

kustannustehokkaaksi ja tarkaksi menetelmäksi altistumisen määrittämiseen. Eritoten 

työterveystoimialueella biomonitorointi on erityislaatuinen työkalu. Se mahdollistaa 

tehokkaan altistumiskehityksen seurannan sekä kliinisten ongelmien tulkitsemisen (National 

Research Council et al. 2006, 16). Biomonitoroinnin luonteeseen kuuluu kuitenkin aineiston 

tulkinnan ristiriitaisuus. Tällä tarkoitetaan haasteellisuutta altistuksen ajallisessa 

paikantamisessa, mikä johtaa puutteellisiin tietoihin kemikaalien ominaisuuksista ja niiden 

vaikutuksista elimistössä. Biomonitoroinnin avulla kerätty aineisto ei myöskään tarjoa tietoa 

altistuslähteistä tai -reiteistä. Nämä kaikki vaikuttavat biomonitoroinnista saataviin 

lopputuloksiin (National Research Council et al. 2006, 18).  

 

3.2.2 Pöly 
 

Heederik et al. (2000) mukaan orgaanisella pölyllä tarkoitetaan ilmavälitteistä 

hiukkasainesta, joka on peräisin elollisesta materiaalista. Orgaanisesta pölystä puhuttaessa, 

viitataan usein myös bioaerosoliin, joka Eduard & Halstensen (2009) mukaan kuvaa elollista 

ainesta sisältävien partikkelien sekoittumista ilmaan. Nämä partikkelit ovat tavallisesti 

pienempiä osia isommasta kokonaisuudesta tai tuotteesta, esimerkiksi tekstiilikuiduista tai 

puupölystä. Bioaerosolit ovat monimutkaisia ja merkittäviä työterveystoimiala -

kontekstissa. Mikrobit voivat pienen kokonsa puolesta säilyä ilmassa, kiinnittyä tietyn 

aineen pintaan ja vallata sen. Näin ollen esimerkiksi bakteereita ja sienten itiöitä voi löytyä 

orgaanisesta pölystä (Eduard & Halstensen 2009).  

 

Suodatinkeräys on yleisesti käytetty menetelmä ilmavälitteisten bioaerosolihiukkasten 

keruuseen sen helppokäyttöisyyden, muunneltavuuden ja alhaisen hinnan vuoksi. 

Menetelmässä ilmanäytteet virtaavat huokoisen kalvosuodatinalustan lävitse. Hiukkasten 

keruu suodatinkalvolta tapahtuu näennäisvoimien, diffuusion ja elektrostaattisten 

vetovoimien avulla. Mikrobit kerätään kalvolta erikseen, mutta joissain tapauksissa tämä voi 

osoittautua vaikeaksi näytteenottoajan pitkittyessä, mikä johtaa mikrobien kuivumiseen. 
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Suodatinkalvoja on koon ja materiaalin puolesta paljon erilaisia ja kalvo tuleekin aina valita 

käyttötarpeen mukaan. Yleisesti käytetyimmässä kalvossa huokosten koko on 6 mikrometriä 

(µm) ja se voi pidättää yhä pienempiä hiukkasia 100 nanometriin (nm) asti (Douwes et al. 

1995; Duchaine et al. 2001).  

 

Ilmahiukkasia on kolmenlaisia: suuria, pieniä ja ultrapieniä. Suuria hiukkasia ovat 

halkaisijaltaan 10 mikrometriä (µm) tai sitä suuremmat hiukkaset, pieniä vastaavasti 

halkaisijaltaan 2,5-10 mikrometriä (µm) sekä ultrapieniä hiukkaset, joiden halkaisija on 

0,001-0,1 mikrometriin (µm) (Lappalainen et al. 2013). Ilmahiukkasten koolla ja 

koostumuksella on merkitystä niiden aiheuttamien terveysvaikutusten kannalta. Hiukkasten 

koolla on vaikutusta niiden kulkeutuvuuteen hengitysteissä, samaten hiukkasten koostumus 

vaikuttaa siihen, miten ne vaikuttavat hengitysteissä ja koko elimistössä. Pienten hiukkasten 

on havaittu olevan suuria hiukkasia haitallisempia, sillä ne voivat kulkeutua keuhkoihin ja 

edelleen keuhkorakkuloihin asti (Lappalainen et al. 2013). Hiukkasmittauksissa voidaan 

käyttää kannettavaa sisäilmapitoisuuden mittauslaitteistoa, esimerkiksi (Lighthouse, model 

3016 IAQ) tai vastaavaa, joka ilmoittaa ainekonsentraation eri pitoisuuksissa sekä 

halkaisijakohtaiset hiukkasmäärät (Wichmann et al. 2000; Weijers et al. 2004). Mittaukset 

toteutetaan työntekijän työvuoron aikana lähellä työntekijää tavallisissa työolosuhteissa, 

joissa ilmastointi ja muut työntekijät on otettu huomioon. Mittausta suoritettaessa, voi sen 

kesto olla esimerkiksi viisi minuuttia jokaista työpistettä kohden, jolloin tulosten saamiseksi 

lasketaan näytteenottoaikojen keskiarvot (Viegas et al. 2014).  

 

Pyyhkäisynäytteenotto pinnoilta on ympäristönäytteenoton vallitseva menetelmä 

hiukkasaineen tarkempaan analysointiin (Donohue 1998). Pyyhkäisynäytteenotossa 

pyritään aineiston tehokkaaseen keruuseen, sillä tavallisesti analysoitavat näytemäärät ovat 

melko pieniä. Laadukkaalla näytteen keruulla on mahdollista lisätä näytteen 

analysoitavuutta (Gresham et al. 1994; Hallowell 2001). Hays & Millette (1994, 11,14) 

esittävät, että pyyhkäisynäytteenotto mahdollistaa pinnan kontaminaation arvioinnin. 

Pyyhkäisynäytteenotossa on heidän mukaansa seuraavat toimintamallit, jotka tulee 

huomioida näytettä otettaessa. Näytteenottoalue tulee rajata, mikä samalla vähentää 

kontaminaatioriskiä. Näytteenottoalueen pintaa pyyhkäistään 100 cm2 alueelta näytettä 

otettaessa, minkä aikana vältetään kontaktia ulkopuolisiin pintoihin. Varsinaisen näytteen 

lisäksi jokaiselta näytteenottoalueelta otetaan erikseen niin sanottu nollanäyte, joka 

mahdollistaa tulosten vaatiman vertailun (Hays & Millette 1994, 14). 



 

 41 

 

Brown & Schrenk (1938, 2) toteavat läpivirtausmenetelmän (impinger method) olevan 

yleisesti käytetty menetelmä pölypitoisuuden määrittämiseen ilmasta. Brown & Schrenk 

(1938, 1) mukaan menetelmässä pölypitoinen ilma virtaa säädetyllä nopeudella laitteen 

lävitse ja asettuu alustalle, jonka alla on nestepitoinen liuos. Pöly on mahdollista kerätä 

suoraan nesteestä tai ilmasta sen läpäistessä nesteen (Brown & Schrenk 1938, 1). 

Pölynmittauslaitteistossa olevan nesteen tehtävänä on ehkäistä näytteissä kerättyjen 

mikrobien kuivumista sekä toimia monipuolisena liuosalustana erilaisille näytteille (Macher 

et al. 1999). Yhtenä käyttökelpoisena mallina tästä menetelmästä esille nousee bioaerosolien 

näytteenottoon soveltuva Biosampler -menetelmä. Sen etuna on laitteiston pyörivä liike, 

joka mahdollistaa sisällä olevan nesteen tehokkaamman hyödyntämisen ja täten pidennetyt 

näytteenottoajat haihtumisen vähyydestä johtuen (Macher et al. 1999; Willeke et al. 1998).  

 

3.2.3 Home  

 

Zabel & Morrell (1992) määritelmän mukaan homeet ovat sieniä, jotka käyttävät 

ravinnokseen elollista ainesta ja lisääntyvät tuottamiensa, ilmaan vapautuvien itiöiden 

avulla. Kasvaakseen homeet tarvitsevat ravintoa, oikeanlaisen lämpötilan ja kosteusolot sekä 

happea. Homeet ovat hyvin muuntautumiskykyisiä ja voivat täten kasvaa esimerkiksi 

pölyhiukkasen sisältämässä orgaanisessa aineessa (Hawksworth 1991).  

 

Impaktorikeräys -menetelmänä perustuu hiukkasten näennäisvoimille, eniten 

näennäisvoimia sisältävät hiukkaset laskeutuvat kasvatusalustalle.  Menetelmässä ilma 

virtaa säädetyllä nopeudella laitteiston läpi, jolloin suuremman näennäisvoiman omaavat 

hiukkaset erottuvat muista ja laskeutuvat kasvatusalustalle myöhempää analyysia tai 

mikroskopointia varten (Grinshpun et al. 2007). Joillakin monitasoisilla impaktorilaitteilla 

on mahdollista erottaa eri kokoiset hiukkaset toisistaan. Nimenomaisilla laitteilla voidaan 

kerätä erityisesti elinkelpoiset ja viljelyyn soveltuvat mikrobit (Andersen 1958).  

 

Endotoksiinit on tässä yhteydessä nostettu esille niiden aikaansaamien haitallisten 

terveysvaikutusten takia. Paudyal et al. (2011) väittävät, että tekstiilien lajittelutyöntekjiät 

altistuvat lajittelutyön yhteydessä merkittävissä määrin endotoksiineille ja pölylle. 

Työympäristöissä endotoksiinialtistus on yhdistetty esimerkiksi päänsärkyyn, yskään, 
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hengenahdistukseen, kuumeeseen ja ihottumaan (Burrell & Ye 1990; Heederik et al. 1991; 

Douwes & Heederik 1997). Eduard & Halstensen (2009) esittävät, että työperäisen 

endotoksiinialtistumisen asetettu raja-arvo 50-100 endotoksiiniyksikköä/m³, pohjautuu 

aineen alhaisimpaan haittaa aiheuttavaan pitoisuuteen. Endotoksiinin aikaansaamaan 

vasteeseen vaikuttavat sen sijainti, määrä, kulkeutuminen sekä sen päätyminen 

verenkiertoon (Burrell & Ye 1990; Heederik et al. 1991; Douwes & Heederik 1997). WHO 

(2009, 16) mukaan endotoksiinit ovat gramnegatiivisten bakteerien uloimman kalvon 

myrkyllisiä rakenneosia, jotka koostuvat lipopolysakkarideista, lipideistä ja proteiineista. 

Endotoksiinia sisältävän bakteerin hajotessa, vapautuu myrkyllinen endotoksiini 

ympäristöön. Pölyhiukkaset sisältävät tavallisesti endotoksiineja, joiden myrkyllisyys 

kasvaa hiukkaskoon kasvaessa (WHO 2009, 16). Epidemiologiset tutkimukset ovat monesti 

keskittyneet endotoksiinipitoisuuksien määrittämiseen. Käytetyin analyysimenetelmä on 

niin sanottu LAL (kinetic chromogenic limulus amoebocyte lysate assay), jossa 

hyödynnetään molukkiravuista eristetyn nestemäisen uutteen sisältämiä entsyymejä. 

Pölyhiukkaset eristetään ennen analyysia, jolloin vesiliukoiset endotoksiinit on mahdollista 

havaita. Menetelmän herkkyys on yleisesti tunnustettu, sillä menetelmän avulla on 

endotoksiinit onnistuttu määrittämään (Eduard & Halstensen 2009).  

 

WHO (2009, 18) mukaan mykotoksiinit ovat homeen erittämiä myrkyllisiä aineita. 

Mykotoksiinit luokitellaan niiden sisältämien kemiallisten rakenteiden ja funktionaalisten 

ryhmien perusteella, jolloin niiden rakenteisiin voi kuulua esimerkiksi sekundaarisia 

amiineja tai fenoliryhmiä. Mykotoksiinit voivat olla myrkyllisiä ihmiselle ja ne voivat toimia 

häiriten RNA-synteesiä ja edelleen aikaansaada DNA-vaurion (WHO 2009, 18). Eduard & 

Halstensen (2009) korostavat, että ilmamittauksia mykotoksiinin osalta on tehty verrattain 

vähän, sillä ilman mykotoksiinipitoisuudet ovat alhaisia, jolloin altistumista on vaikea 

mitata. WHO (2009, 23) toteaa, että mikrobialtistumista arvioimalla voidaan määrittää 

mikrobien haitalliset aineenvaihduntatuotteet. Homeen sisältämien mykotoksiinien 

tunnistamiseen menetelminä soveltuvat esimerkiksi kaasukromatografia-

massaspektrometri sekä entsyymi-immunologinen määritysmenetelmä (EIA, enzyme 

immunoassay), joka perustuu esiintyvien vasta-aineiden mittaamiseen (WHO 2009, 23,24). 

PCR-menetelmää on mahdollista käyttää ilmassa olevien homeiden tunnistamiseen. Osa 

näistä soveltuu erityisen hyvin homeiden määrittämiseen sisäilmasta ja osa mittaa homeita 

reaaliaikaisesti. PCR-menetelmän hyötyjä homeiden havaitsemisessa ovat sen kyky 

tunnistaa suuria määriä erilaisia mikrobeja kerralla ja nopeasti. PCR on menetelmänä 
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tunnistusherkkä ja se soveltuu ilmamittausten osalta käytettäväksi myös pidemmillä 

näytteenottoajoilla (WHO 2009, 24).  

 

4 LÄHTÖKOHTIA SELVITYKSELLE 

   

4.1 Yritysesittely: Lounais-Suomen Jätehuolto Oy  
 

Tämän luvun tarkoituksena on toimia johdantona varsinaiseen tutkimusosuuteen, sisältäen 

lyhyesti kohdeyrityksen esittelyn, heidän toimintaansa laajemmin esimerkkihankkeen 

kuvauksen kautta sekä lyhyen katsauksen tutkimuskohteena olevaan uuteen poistotekstiilien 

jalostuslaitokseen.  

 

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy eli LSJH on 17 kunnan omistuksessa oleva jäteyhtiö, jonka 

toimialueen piiriin kuuluu noin 417 000 asukasta ja 34 000 vapaa-ajan asuntoa. Yhtiön 

vastuulla on kuntien puolesta asukkaiden jätehuollon järjestäminen ja jäteneuvonta. Vuonna 

2015 Rouskis Oy ja Turun seudun Jätehuolto yhdistyivät, minkä seurauksena LSJH aloitti 

toimintansa. Yhtiön enimmäisomistajuus on jakautunut Turun kaupungin 23 % ja Salon 

kaupungin 20,21 % kesken. Kunnat eivät kuitenkaan rahoita yhtiön toimintaa, vaan 

toiminnan rahoitus hoidetaan pääasiassa jätteenkäsittely- ja palvelumaksuilla sekä 

jätehuollon perusmaksulla. Yhtiön toimialueeseen kuuluu neljä jätekeskusta sekä kahdeksan 

lajitteluasemaa, joissa toimivat myös jätteiden vastaanottopalvelut. LSJH:n toiminnan 

aloituksen myötä kuntien jätehuoltoyhteistyö parantui; Turun seudun Jätehuolto ja Rouskis 

Salon seudulla alkoivat hoitaa jätehuoltotehtäviä yhteistyössä lähikuntien kanssa. 

Laajemman yhteistyötarpeen kasvaessa, asiakaspalvelumaksujen kohoamisen ja 

kiertotalouspalvelujen käyttöönoton myötä, tuli kuntien yhdistää yhtiöiden osaaminen, jotta 

toimintoja ja palveluja olisi mahdollista kehittää entistä laajemmalle. LSJH:n toimintaa 

ohjaavia tekijöitä ovat yhtiön oma toimintapolitiikka ja -strategia, lainsäädäntövaatimukset, 

viranomaismääräykset sekä alueelliset ja valtakunnalliset jätesuunnitelmat (Lounais-

Suomen Jätehuolto Oy 2017).  

 

LSJH:n alaisella, Suomen ainoalla poistotekstiilien jalostuslaitoksella toiminnot koostuvat 

kuluttajilta peräisin olevan poistotekstiilin vastaanotosta, lajittelusta, materiaalien 

tunnistuksesta sekä tekstiilien kuidun avauksesta ja varastoinnista. NIR-tunnistusteknologia 
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on tärkeä laadukkaan lajittelun mahdollistamiseksi, sitä hyödyntämällä saadaan myös 

laadukasta kuitua, jota jälleenmyydään kierrätyskuitua hyödyntäville yrityksille Suomessa 

ja maailmalla. Hyödyntäviä yrityksiä ovat eri teollisuudenaloilla tekstiilejä valmistavat 

toimijat, jotka valmistavat kierrätyskuidusta lankaa, komposiitteja ja kuitu- ja vaatekankaita 

(Sähköinen tiedonanto, Komu 2019. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy).      

 

LSJH on vastannut muun muassa kaksi vuotta kestäneestä poistotekstiilien keräyskokeilusta, 

jonka tarkoituksena oli käyttökelvottomien kuluttajatekstiilien keräys. Kokeilussa kerättiin 

noin 120 tonnia poistotekstiiliä, josta noin 25 % oli keräyksen kannalta tarpeetonta; 

homehtunutta tai keräykseen kuulumatonta. Tällä on vaikutusta keräystehokkuuteen ja 

edelleen energian hyödynnettävyyteen. Uudelleenkäyttöön kelpaavaa materiaalia kokeilussa 

saatiin noin 29 %, josta osa kuitenkin oli käyttökelvotonta tai tekstiilijätettä. Tekstiilien 

lajittelulla on keräyksen kannalta olennainen merkitys. Lajittelu on mahdollista tehdä käsin 

tai koneellisesti, nykyään kuitenkin suositellaan siirtymistä käsin- ja koneellislajittelun 

yhdistämiseen taloudellisen kannattavuuden parantamiseksi. Tekstiilijätteen lajittelussa 

huomiota tulisi kiinnittää entistä enemmän tekstiilijätteen sisältämien materiaalien 

uudelleenkäyttöön. Jätevirrasta tulisi kerätä ainoastaan ne materiaalit, joilla ajatellaan olevan 

uusiokäyttöä (Knuutila et al. 2018).   

 

4.2 Esimerkkihankkeita: Telaketju  
 

Telaketju on suomalainen kiertotalouden yhteistyöverkosto. Se tähtää tekstiilijätteen, 

erityisesti poistotekstiilin tehokkaaseen ja kestävään kierrätykseen ja pyrkii samalla 

verkostoitumaan myös kansainvälisesti. Verkosto toimii esimerkiksi hankkeiden 

koordinoinnissa ja tietojen jaossa eri toimijoiden välillä. Toiminnassa pyritään vastaamaan 

kierrätystekstiiliä hyödyntävien yritysten tarpeisiin kehittämällä tekstiilien kierrätystä, 

jalostusta ja lajittelua (Telaketju YM Loppuraportti 2018). Yhteistyössä ovat mukana kaikki 

Suomen jäteyhtiöt, jotka toimittavat esilajitellut poistotekstiilit LSJH:lle. Telaketju 

hankkeen päätoimisia rahoittajia ovat Suomen jätehuoltoyhtiöt, työ- ja elinkeinoministeriö 

ja Business Finland (Sähköinen tiedonanto, Komu 2019. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy).  

 

4.3 Case: Uusi poistotekstiilien jalostuslaitos  
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LSJH:n toiminta-alueella poistotekstiilin keräys on ollut aktiivista jo muutamien vuosien 

ajan. Kotitalouksilta peräisin olevan poistotekstiilin kierrätysasteen ja lajittelun 

tehostamiseksi on kehitteillä uusi jalostuslaitospilottihanke Turkuun. Hankkeen 

valmisteluun ovat osallistuneet LSJH:n lisäksi Telaketju-verkosto sekä muut Suomen 

jätehuoltolaitokset. Rahoitusta hanke saa Suomen kuntien jätehuoltolaitoksilta sekä työ- ja 

elinkeinoministeriöltä. Myös Business Finland on antanut oman panoksensa investointituen 

muodossa. Vuonna 2021 käyttöönotettavan jalostuslaitoksen pääasiallisena tarkoituksena on 

toimia niin sanottuna mekaanisena avauslinjastona, jossa kuluttajilta kerätyn poistotekstiilin 

mekaanisen jalostamisen myötä kuidut avautuvat ja syntyy kierrätyskuitua. Hankkeen 

tavoitteena on ensiluokkainen jalostuslaitos, jossa voidaan käsitellä kaikki Suomen 

poistotekstiilit, vastaanottaa poistotekstiiliä Itämeren maista sekä tarjota käsittelypalveluja 

yrityksille.  

 

Poistotekstiilin lajittelu ja materiaalin tunnistus on niin Suomessa kuin muualla 

Euroopassakin tehty käsin vaatteen pesulappujen avulla. Kierrätyskuidun 

hyödynnettävyyden kannalta on tärkeää, että materiaalin raaka-ainekoostumus on varmasti 

tiedossa. Tekstiilikuitujen tunnistettavuuden helpottamiseksi on kehitetty 

infrapunatekniikkaan perustuva tunnistusteknologia. Siinä IR-skannerilla voidaan 

monomateriaalit erotella sekoitteista, samalla hyödyntäen sekä manuaalisen että koneellisen 

lajittelun etuja. Tunnistuksen jälkeen materiaalit ajetaan avauslinjastoon, jossa tapahtuu 

tekstiilien leikkaus ja kuitujen avaus. Hankkeen avulla on tarkoitus pyrkiä tulevaisuudessa 

yhä enenevissä määrin kohti automatisoitua, suuria poistotekstiilivirtoja käsittelevää 

tunnistusta (Lounais-Suomen Jätehuolto Oy 2019).   

 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

  

5.1 Tutkimuksen kulku pääpiirteittäin  

 
Seuraavaksi kuvataan lyhyesti tutkimuksen rakenne ja etenemisvaiheet. Tämän jälkeen 

otetaan selvää asiantuntijahaastattelun erityispiirteistä, aineiston laatuun vaikuttavista 

tekijöistä sekä asiantuntijatiedon luotettavuudesta ja rajoitteista.  
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Teoreettisella viitekehyksellä tarkoitetaan Merriam (2009, 66-67) mukaan 

tutkimusasetelmasta johdettua tutkimuksen rakennetta, jossa yhdistyvät 

kirjallisuussuuntauksen käsitteet, termit, määritelmät, mallit ja teoriat. Tässä tutkimuksessa 

teoreettinen viitekehys muotoutui kahdessa vaiheessa. Tutkimuksen alussa ensisijainen 

teoreettinen viitekehys rakentui aiemman kirjallisuuden ja tutkimusten pohjalta. Tässä 

yhteydessä saatiin vastaukset kaikkiin tutkimuskysymyksiin, joista kysymyksiä 3 ja 4 

täydennettiin edelleen empiiristen tutkimustulosten analyysivaiheessa, kun ensisijainen 

teoreettinen viitekehys muotoutui uudelleen.   

 

Tämän tutkimuksen menetelmiksi valittiin kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus sekä 

kvalitatiiviset tutkimusmetodit. Ympäristötieteiden ominaispiirteenä on tieteidenvälisyys ja 

ongelmien monimutkaisuus. Laadullista tutkimusta hyödynnetään ympäristötieteissä, kun 

halutaan maksimoida ongelmanratkaisullinen tehokkuus (Roudgarmi 2011). Laadullisen 

tutkimussuuntauksen hyödyntäminen on tässä tutkimuksessa perusteltua, sillä 

tutkimuksellisena tavoitteena on lähestyä vähän tutkittua ja monitieteistä ilmiötä, 

poistotekstiilikemikaalien, pölyn ja homeen terveysvaikutuksista.  

Poistotekstiilikemikaalien, pölyn tai homeen mahdollisista terveysvaikutuksista 

laitosolosuhteissa tai niiden testimenetelmistä ei ollut tarkkaa tietoa ja tarvetta oli 

ensisijaisesti taustoittavalle selvitystyölle aiheesta. Tutkittava yritys ei nähnyt välitöntä 

tarvetta kokeelliselle tutkimukselle vielä tässä jalostuslaitoksen hankevaiheessa. 

 

Malterudin (2001) mukaan kvalitatiivisiin tutkimusmetodeihin kuuluvat systemaattinen 

aineiston keruu, järjestäytyminen sekä havainnoinnin tai puheen avulla hankittu 

tekstimateriaalin tulkitseminen. Roudgarmi (2011) mukaan laadullisen aineiston keruu on 

yksi kvalitatiivisen tutkimuksen pääasiallisista lähtökohdista. Empiiristä aineistoa voidaan 

kerätä esimerkiksi haastatteluilla ja tapaustutkimuksilla. Tämän tutkimuksen aineiston 

keruumenetelmäksi valikoitui asiantuntijahaastattelu tutkimusaiheen ratkaisunhakuisen 

tutkimusluonteen vuoksi. Kaikki haastattelut toteutettiin puhelinhaastatteluina 

ajankäytöllisistä ja organisoinnillisista syistä. Fox (2006, 7) mukaan puolistrukturoitu 

haastattelu avoimen kysymyksenasettelunsa ansiosta soveltuu erityisesti tilanteeseen, jossa 

aiheesta on vain vähän tietoa, näin oli myös tämän tutkimuksen kohdalla. 

 

Tässä tutkimuksessa aineistoa analysointiin temaattisen sisällönanalyysin avulla. Maxwell 

& Chmiel (2014, 7) määrittelevät temaattisen sisällönanalyysin kategorisoinnin strategiaksi, 
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jonka avulla aineisto on mahdollista jaotella, luokitella, tiivistää ja muotoilla uudelleen siten, 

että kaikki olennaiset asiat tulevat sisällytetyksi aineistoon. Mackenzie & Knipe (2006) 

korostavat, että sanallisista elementeistä koostuvan laadullisen aineiston analysointiin on 

perusteltua käyttää temaattista sisällönanalyysia. Bolderston (2012) mukaan aineiston 

analyysiin olennaisena kuuluu aineiston luokittelu erilaisiin teemoihin. Edempänä on 

esitetty tämän tutkimuksen teemoittelu. 

 

5.2 Asiantuntijahaastattelu ja sen erityispiirteet 

 

Gläser & Laudel (2009) mukaan asiantuntijat eroavat muista sosiaalisista ryhmistä heidän 

erityistaitojensa ja -tietämyksensä ansiosta. Asiantuntijoita haastatellaan nimenomaan tämän 

erityistiedon saamiseksi, jota ei ole toisilla tai on vain harvoilla. Alastalo et al. (2017, 184) 

korostavat, että asiantuntijahaastattelulla voidaan aineistoa tuottaa vain rajallisesti, koska 

haastattelu perustuu haastateltavan oletettavaan tietoon tutkittavasta aiheesta. 

Asiantuntijahaastattelun tavoitteena on uuden tiedon tuottaminen asiantuntijoiden 

erityisosaamista hyödyntämällä. Tutkimuksen kohteena on tällöin haastateltavan tiedot 

tutkittavasta asiasta ja niistä tehdyt tulkinnat. Asiantuntijuudessa korostuvat Alastalo et al. 

(2017, 181) mukaan erityistiedot ja -taidot tietystä aihealueesta ja asiantuntijuus muotoutuu 

toiminnassa ja vuorovaikutuksessa, esimerkiksi ammattitehtävien, instituutionaalisen 

toiminnan tai tieteenharjoittamisen kautta. Asiantuntijatieto voi olla menettelyllistä tai 

tulkinnallista tietoa.  

 

Knol et al. (2010) nostavat esiin käsitteen episteemisestä, tietämyksellisestä 

epävarmuudesta, jonka täydentämiseen käytetään asiantuntijahaastattelua. Alastalo et al. 

(2017, 187) korostavat taustatyön merkitystä asiantuntijahaastatteluissa. Hyvällä 

taustatyöllä lisätään haastattelujen onnistumista ja niin sanottua episteemistä pääsyä eli 

haastatteluaineiston laatua. Ennen haastattelua tulee tiedostaa tutkittavan aiheen kannalta 

olennainen asiantuntijuus ja kuinka se vaikuttaa tutkimuksen kulkuun (Alastalo et al. 2017, 

182). Haastattelijan tulee esitellä tutkittavan aiheen merkityksellisyys, pitää mielessä 

tutkimuskohde sekä tiedostaa itsensä asiantuntijana (Alastalo et al. 2017, 187). 

Haastattelurunkoa tulee muokata asiantuntijahaastattelujen edetessä. Esimerkiksi 

kerronnallisilla kysymyksillä voidaan saada tietoa asiantuntijoiden piilotiedoista. Aineiston 

laatuun vaikuttavat esimerkiksi haastateltavan saama kuva haastattelijasta ja tämän 
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ammatillisesta olemuksesta. Myös argumentoivalla haastattelutyylillä, jossa haastateltava 

voi tarkentaa ja perustella väitteitään, on olennainen merkitys haastattelun onnistumisen 

kannalta (Alastalo et al. 2017, 187-189).  

 

Tässä tutkimuksessa haastattelut teemoitettiin aluksi kahteen pääteemaan: poistotekstiilien 

terveysriskeihin ja testimenetelmiin. Pääteemat jaettiin vielä kolmeen alateemaan 

seuraavasti: poistotekstiilikemikaalien terveysriskeihin, pölyn terveysriskeihin ja homeen 

terveysriskeihin sekä testimenetelmien osalta: kemikaalien testimenetelmiin, pölyn 

testimenetelmiin ja homeen testimenetelmiin. Haastattelujen luokittelu aihepiirin mukaan 

osoittautui hyödylliseksi, sillä sen avulla kyettiin saamaan entistä luotettavampaa tietoa 

luokitelluista aiheista sekä myös tutkimuskysymyksiin saadut vastaukset vastasivat 

tavoiteltuja. Tutkimuksessa haastateltuja tahoja olivat: Aalto-yliopisto, THL, Turun 

ammattikorkeakoulu ja Työterveyslaitos.  

 

Taulukossa 3 on nähtävissä kaikki haastatellut tahot organisaation mukaisessa 

aakkosjärjestyksessä. Haastattelut pyrittiin toteuttamaan samalla periaatteella, painottaen 

jokaisen asiantuntijan pääosaamisaluetta. Kahdessa ensimmäisessä taulukossa mainitussa 

asiantuntijahaastattelussa pääpaino oli tekstiilikemikaalien testimenetelmissä. Kyseiset 

asiantuntijat omaavat vankan kokemuspohjan alallaan ja pystyivät tuomaan tähän 

tutkimukseen ensiarvoisen tärkeitä näkemyksiä omasta näkökulmastaan. Tällä havaittiin 

olevan vaikutusta haastattelutulosten monimuotoisuuteen. Aalto-yliopisto valikoitui tähän 

haastatteluun, koska siellä tehdään maailmanlaajuisesti tärkeää tutkimusta 

tekstiilimateriaalien teknologisten prosessien parissa ja se on yksi merkittävimmistä 

ekologisten tekstiilikuituvalmisteiden kehittäjistä. THL on tärkeää ja ajantasaista tietoa 

muun muassa ympäristöterveysasioista tarjoava tutkimuslaitos, ja on siten mukana tässä 

haastattelussa.  
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Taulukko 3: Tiedot haastattelun osanottajista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kahdessa jälkimmäisessä taulukossa olevassa asiantuntijahaastattelussa keskityttiin 

laajemmin kaikkiin haastattelukysymysten teemoihin mainittujen haitta-aineiden 

terveysvaikutusten arvioinnista edelleen mahdollisesti hyödynnettäviin testimenetelmiin 

tutkittavalla laitoksella. Turun ammattikorkeakoulu on osallisena tässä haastattelussa, koska 

se on tärkeä toimija esimerkiksi Telaketju hankkeessa ja tekee tutkimusta tekstiilien 

elinkaaren haasteista ja mahdollisuuksista. Työterveyslaitos on haastateltavien joukossa, 

koska he ovat toiminnassaan perehtyneet erityisesti työperäiseen kemikaali-, pöly- ja 

homealtistukseen työympäristöissä. TTL kouluttaa, tarjoaa analyysipalveluja ja 

standardoituja testimenetelmiä. Mainittujen asiantuntijatahojen edustajat eroavat 

organisaatiollisilta toimintaperiaatteiltaan toisistaan, toisen ollessa koulutus- ja 

kehittämislaitos ja toinen tutkimuksellinen asiantuntijalaitos. Tahojen erilaisuuden vuoksi 

oli odotettavaa, että tämä näkyisi myös vastauksissa uudenlaisina, toisiaan täydentävinä 

näkökulmina. Haastatteluohjeistuksessa haastattelun arvioiduksi kestoksi ilmoitettiin noin 

20 minuuttia, joka täyttyi kaikissa tapauksissa, vaihdellen 23 minuutista 38 minuuttiin. 

Haastattelun keskimääräinen kesto oli tällöin noin 28 minuuttia. Haastattelut toteutettiin 

joulukuun 2019 ja tammikuun 2020 välisenä aikana.  

 

Liitteessä 1 on haastatteluissa käytetty haastattelurunko, jossa suurin osa kysymyksistä on 

muotoiltu puolistrukturoiduiksi tai avoimiksi kysymyksiksi. Samaa haastattelurunkoa 

käytettiin jokaisen haastateltavan kohdalla. Nimenomainen kysymyslomake soveltui hyvin 

tämän tyyppiseen tutkimukseen, jossa haastateltavat edustivat erilaisia tieteellisiä taustoja. 

Kysymyslomakkeen muokattavuus mahdollisti tiedonkeruun monitieteellisistä taustoista. 

Haastateltava Organisaatio Asema Päivämäärä Kesto 

1  Aalto-yliopisto Projektitutkija 
(tekstiilitekniikka) 24.01.2020 23 

minuuttia 

2  
Terveyden- ja 

hyvinvoinninlaitos 
Tutkija 

(ympäristöterveys) 16.12.2019 
25 

minuuttia 

3  Turun 
ammattikorkeakoulu 

Yliopettaja 
(materiaalitekniikka) 

02.12.2019 27 
minuuttia 

4  Työterveyslaitos Vanhempi 
asiantuntija 05.12.2019 38 

minuuttia 
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Tällä havaittiin olevan vaikutusta saatujen vastausten merkityksellisyyden kannalta. 

Avointen kysymysten hyöty nähtiin vastaustenannon luontevuudessa. Osittain suljetut 

kysymykset rajaavat vastauksia tarjoamalla useamman alavaihtoehdon, samalla rajoittaen 

merkittävästi haastateltavan vastauslaajuutta (Seale 2011, 195-196). Tässä tutkimuksessa 

alavaihtoehdoilla haluttiin ohjata keskustelua tiettyyn suuntaan, jotta oli mahdollista kerätä 

entistä yksityiskohtaisempaa tietoa. 

 

Kaikki haastattelut pidettiin suomen kielellä. Tutkimushaastattelukieleksi valikoitui suomi, 

koska tämän työn lähtökohtana oli yritysyhteistyö, jossa työ tehtiin suomalaiselle 

yritykselle. Yritykseltä saatava aineisto oli näin ollen myös suomenkielistä. Kielivalintaan 

vaikuttivat myös helppous ja lähestyttävyys haastatteluvastauksia hyödynnettäessä sekä 

suomi tutkielman kielenä. Valtaosa lähdemateriaalista oli englanniksi, jonka 

tutkimusaihekohtaisen sanaston suomenkielinen vastaavuus oli helposti ymmärrettävissä.  

 

5.3 Asiantuntijatiedon laatu, luotettavuus ja rajoitteet  
 

Asiantuntijoiden hyödyntäminen tiedon lähteenä vaikuttaa haastattelun onnistumiseen 

asiantuntijan oman panostuksen kautta sekä hänen alan asiantuntijuutensa laadun kautta 

(Gläser & Laudel 2009). Gläser & Laudel (2009) painottavat haastateltavan asiantuntijan 

laatuominaisuuksien merkitystä haastattelun onnistumisessa ja haastattelulle asetettuihin 

odotuksiin vastaamisessa. Laatuominaisuudet ilmenevät haastateltavan omien tulkintojen, 

sosiaalisten suhteiden ja motiivien kautta, haastateltavan peilatessaan omaa sosiaalista 

tilannettaan vastauksia antaessaan. Toisaalta laatuominaisuudet tulevat esiin haastateltavan 

kuvatessaan oman työnsä sisältöä sekä työolosuhteita. Asiantuntijoiden väliset laatuerot ovat 

tavallisesti piileviä metodologisia ongelmia ja jotta laatueroja voidaan arvioida, tulee Gläser 

& Laudel (2009) mukaan selvittää onko asiantuntijoiden käyttäytymisen välillä 

eroavaisuuksia. Asiantuntijoiden laadusta voi olla vaikea saada objektiivista tietoa, 

erityisesti tutkimuksissa, joissa asiantuntijat ovat tiedon lähteitä. Asiantuntijoiden välillä on 

eroja heidän havainnointi- ja kommunikaatio valmiuksissaan, minkä vuoksi tilanteet voivat 

selittyä eri tavoin. Laatua asiantuntijoiden välillä on kuitenkin mahdollista arvioida 

esimerkiksi koetun työmäärän avulla. Asiantuntijoiden väliset erot työn sisällössä liittyvät 

tutkimusongelman vaativuuden esittämiseen, ongelmanratkaisuun sekä käytettäviin 
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metodeihin. Kaiken kaikkiaan asiantuntijoiden laatuominaisuudet vaikuttavat siihen, miten 

he kokevat eri asioita ja millaisen kuvauksen he näistä antavat (Gläser & Laudel 2009). 

 

Meuser & Nagel (2009) nostavat esille neljä asiantuntijahaastatteluaineiston analysoinnin 

kannalta tärkeää näkökohtaa, joihin tulisi aineiston analysointivaiheessa kiinnittää erityistä 

huomiota. Ensimmäinen näistä käsittelee sosiaaliskulttuuristen olosuhteiden vaikutusta 

asiantuntijatiedon rakentumiseen. Meuser & Nagel (2009) mukaan tiedon rakentumisen 

sosiaaliskulttuuriset olosuhteet ovat asiantuntijatiedon ja asiantuntijahaastattelun ydin.  

Nämä olosuhteet ovat niitä, joissa asiantuntijatiedosta nähdään olevan suurin hyöty. 

Asiantuntijatiedon hyödyntämisessä haastattelun välineenä huomataan 

sosiaaliskulttuuristen olosuhteiden vaikutus, kun aineistoa kerätään ja analysoidaan 

asiantuntijaa ympäröivistä olosuhteista. Näitä ovat esimerkiksi asiantuntijan suhde muihin, 

hänen asemansa globaaleissa yhteisöissä ja paikallisissa verkostoissa. Tiedon 

rakentumisessa tärkeintä on ymmärtää prosessi, jossa tieto on tuotettu, vertailtu, arvioitu, 

muunneltu ja viimeistelty. Asiantuntija-aseman ja -vastuun lisäksi asiantuntijatiedon ja 

käyttäytymisen rakentumisessa tärkeää on myös asiantuntijan yksityiselämän kokemukset.  

 

Neuvoteltu asiantuntijatieto sekä järjestäytymisen ja kommunikaation toimet on toinen 

Meuser & Nagel (2009) esiin nostama aineiston analysoinnin kannalta merkittävä 

näkökohta. Heidän mukaansa asiantuntijatiedon tavallisimpia ominaisuuksia ovat 

neuvottelun määrittäminen ja verkostoituminen. Sosiaalisen maailman analysointi nähdään 

tässä tärkeäksi. 

 

Meuser & Nagel (2009) mukaan tiedon rakentuminen on avoin prosessi, jossa tieto rakentuu 

neuvottelujen, yhteistyön, verkostoitumisen ja tiimityön kautta. Avoimen prosessin 

ominaispiirteinä ovat tietämättömyys tulevasta, vaihtoehdoista sekä kehityksestä. 

Asiantuntijatiedon rakentuminen nähdään sosiaalisena konstruktiona, jossa asiantuntijatieto 

on syntynyt ennakoimattomassa sosiaalisessa toiminnassa. Analysoitaessa 

asiantuntijahaastatteluaineistoa, on tärkeää kiinnittää huomiota asiantuntijan käsitykseen 

ennakoimattomuudesta, hänen olemuksestaan sekä hänen toimistaan moninaisuuden ja 

ennakoimattomuuden hallitsemiseksi. 
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Neljäntenä asiantuntijatiedon analysoinnin kannalta olennaisena näkökohtana Meuser & 

Nagel (2009) painottavat asiantuntijatiedon yksiselitteisyyttä. Asiantuntijatieto on 

erityistietoa, josta asiantuntija on tietoinen.  

 

Systemaattisesti suunnitellulla asiantuntijahaastattelulla voidaan lisätä 

asiantuntijahaastattelulla hankitun aineiston laatua. Haastateltavia asiantuntijoita tulisi olla 

vähintään kuusi, jotta saadut tulokset katsottaisiin luotettaviksi ja varmoiksi (Knol et al. 

2010). Meuser & Nagel (2009) mukaan haastattelijan akateeminen status vaikuttaa siihen, 

kuinka asiantuntijat heihin suhtautuvat haastattelutilanteessa. Asiantuntijat ovatkin nuorten, 

alemman tason tutkinnon omaavien haastattelijoiden suhteen usein epäluuloisia. 

Sukupuolistatus vaikuttaa samalla tavoin. Naisen asema haastattelijana on usein vähätelty ja 

tutkijana hänet nähdään epäpätevänä. Hawkins & Graham (1988) esittävät, että 

asiantuntijoiden valinnassa tulisi ottaa huomioon soveltuva asiantuntijuus, yksiselitteisyys, 

toistettavuus, toteutuksen helppous ja asiantuntijalausuntojen tasapaino. Knol et al. (2010) 

korostavat, että erot asiantuntijoiden vastauksissa johtuvat heidän tavastaan perustella 

näkemyksiä erilaiseen taustatietoon pohjautuen, tulkita kielellisiä kuvauksia ja ilmaisuja eri 

tavoin sekä olla erimielisiä perustavanalaatuisella ja näkemyksellisellä tavalla.  

 

Asiantuntijahaastatteluilla hankitun aineiston sovellettavuus on rajoitettu, sillä saadut 

vastaukset kuvaavat vain tietyn ryhmän näkemyksiä. Vastaukset eivät täten edusta 

suuremman asiantuntijajoukon eivätkä eri asiantuntemuksen edustajien näkemyksiä. 

Toiseksi, asiantuntijatiedon tulee pohjautua aiempaan tietoon, jolloin asiantuntijatietoa 

voidaan soveltaa vain rajoitetusti epävarmoihin ja kiistanalaisiin asioihin (Knol et al. 2010). 

Knol et al. (2010) mukaan haastateltavien suhtautumisessa asiantuntijatiedon keruuseen on 

eroja. Luonnontieteilijät ovat muita tieteenalan edustajia epäluuloisempia, sillä tieteenalalla 

asiantuntijatiedon keruu menetelmänä ei ole luotettava, eikä asiantuntijatiedon keruulla 

nähdä saatavan tarkkoja tuloksia. Kritiikin nähdään johtuvan asiantuntijatiedon puutteesta, 

epäluottamuksesta laatua kohtaan sekä empiirisen aineiston merkityksellisyydestä. 

Asianmukaisesti suoritetulla asiantuntijatiedon keruulla saatetaan asiantuntijaväitteet 

avoimiksi ja näkyviksi, minkä on huomattu vähentävän kritiikkiä. Sen on myös havaittu 

lisäävän tulosten luotettavuutta, sillä asianmukaisesti suoritettu asiantuntijatiedon keruu 

muistuttaa tässä tapauksessa tieteellisen tutkimuksenteon asetelmaa.                
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6 TUTKIMUSTULOKSET JA NIIDEN TULKINTA  
 

Tässä yhteydessä esitellään tutkimustulokset teemoittain. Aluksi käsitellään 

poistotekstiilikemikaalien terveysvaikutuksia laitoskäsittelyssä. Tästä edetään tutkimuksen 

toiseen pääteemaan, testimenetelmiin, joista jokaista: kemikaalien tunnistusmenetelmiä, 

pölyn testausmenetelmiä ja homeen testausmenetelmiä käsitellään saatujen tulosten osalta 

omana kokonaisuutenaan. Nämä tulokset täydentävät tutkimuskysymyksiä 3 ja 4, liittyen 

kemikaalien laitoskäsittelyn yhteydessä havaittaviin terveysvaikutuksiin sekä suositeltaviin 

kemikaalien, pölyn ja homeen testimenetelmiin laitoksella terveysvaikutusten 

tiedostamiseksi. Täydennyksiä näihin tutkimuskysymyksiin haetaan analysoimalla 

asiantuntijahaastatteluilla kerättyä aineistoa. Suoria lainauksia on tässä osiossa käytetty 

ajoittain tarkentamaan esitettyjä vastauksia sekä elävöittämään vastausten täyteistä tekstiä.   
 

6.1 Poistotekstiilikemikaalien terveysvaikutukset 

        laitoskäsittelyssä  

 

Tekstiilien sisältämä hienojakoinen pöly on suurin terveysriski, koska tekstiilit pölyävät ja 

aikaansaavat hengitystiealtistuksen. Tämä on mahdollista, vaikkei tekstiilikemikaaleja 

olisikaan (1, 2, 3). Työterveyslaitoksen asiantuntijan näkemys pölyn haitallisuudesta 

linkittyi pölyn sisältämiin kemikaaleihin.  

  

 Toinen tapa on hengitysteitse altistuminen, tekstiileissä on jonkin verran 

 hiukkasia, jotka käsiteltäessä pääsevät ilmaan, ja näitä ihminen hengittää. ~~ 

 On vaikea sanoa, paljon pölyyn on sitoutuneena haitta-aineita, ainakaan 

 Suomessa tätä ei ole vielä mitattu. Esimerkiksi työvaatteissa voi olla asbestia, 

 joka on sitoutunut vaatepölyyn. (4)  

 

Vastaavasti myös Aalto-yliopiston asiantuntija korosti kemikaalien hengitystievälitteistä 

kulkeutumista. 

 

 Jos ajatellaan tekstiilikemikaaleja, niin terveysriskejä ei ole kauheasti tutkittu, 

 niin en osaa sanoa mitään satavarmaa. Tietysti se riippuu, että minkälaisilla 

 kemikaaleilla tekstiilit on käsitelty, että minkälaisia terveysriskejä niihin liittyy. 
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 Mutta sehän on tosiasia, että kun tekstiilejä käsitellään ja niistä irtoaa hyvin 

 pientä kuitunukkaa, niin se menee hengityksen kautta elimistöön, sitten myös 

 ne kemikaalit, millä kuidut on käsitelty, se myös menee elimistöön. Eri 

 kemikaaleilla on erilaisia vaikutuksia. Sanoisin, että hengitystievälitteinen 

 altistuminen on merkittävin. (1)  

 

THL:n asiantuntijan mukaan pölyn hengitys- ja suuvälitteisen altistuksen osuus on puolet ja 

puolet.  

  

 Tilanne on 50/50, hengitys ja nielty pöly ovat molemmat yhtä olennaisia. (2)  

 

Turun ammattikorkeakoulun asiantuntija puhui hengitystievälitteisen altistumisen 

merkittävyyden puolesta seuraavasti. 

 

 Sanoisin, että hengitystievälitteinen altistuminen on merkittävin, sillä 

 hengityssuojaimen käyttö koko työpäivän ajan on haastavaa ja tuskallista. (3)  

 

Homeitiöitä korostettiin vain kahdessa asiantuntijahaastattelussa. Asiantuntijoiden 3 ja 4 

mukaan biologisten tekijöiden esiintyvyys tekstiileissä on todennäköistä, mikäli tekstiilit 

ovat päässeet kostumaan tai ovat olleet bakteerien ja homeen ympäröiminä. Tehtyjen 

tutkimusten vähyydestä johtuen homeen tai bakteerien määristä tekstiileissä ei kuitenkaan 

ole tarkkaa tietoa. Von Konow (2019, 6) huomauttaa vastaavasti aiempien homemittausten 

puutteellisuudesta, jolloin työntekijöiden altistumista homeelle, eikä täten sen 

terveysvaikutuksia voida varmasti tietää.     

 

Hengitystievälitteisen pöly-, kemikaali- ja homealtistumisen lisäksi toiseksi hyvin 

mahdolliseksi altistumisväyläksi, todettiin työperäinen ihovälitteinen altistuminen. Tämän 

totesivat kaikki asiantuntijat yksimielisesti haastatteluvastauksissaan. Tulkinta 

ihovälitteisestä altistumisesta vaihteli kuitenkin suojauksen tasosta ja kemikaalin 

liukoisuudesta riippuen. Eli mikäli poistotekstiilien lajittelija oli asianmukaisesti suojautunut 

suojakäsinein ja muilla suojavaatteilla, ei ihovälitteisen altistumisen mahdollisuutta todettu 

olevan. Toisaalta, mikäli suojakäsineiden käyttö oli puutteellista tai niitä ei ollut ollenkaan, 

todettiin ihovälitteisen altistumisen olevan hyvin mahdollisesti merkittävä. Asiantuntijat 

tunnustivat ihovälitteisen altistumisen ilmeiseksi esimerkiksi tilanteessa, jossa 
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poistotekstiilien lajittelua tehdään käsin, ilman suojakäsineitä täyden työpäivän ajan, eli 

kahdeksan tuntia. Päivittäisen käsinlajittelun ilman suojakäsineitä todettiin aiheuttavan 

varmasti ihon kuivumista ja ihottumaa. He puhuivat asianmukaisen suojauksen puolesta 

terveysriskien eliminoimiseksi. Suojauksen ollessa puutteellista, pääsevät kemikaalit 

elimistöön, jossa niillä tiedetään olevan samat terveysriskit mitä kemikaaleilla on 

muutoinkin, esimerkiksi hormonitoimintaa häiritsevinä, syöpävaarallisina tai rasva-

aineenvaihduntaa muuttavina aineina. Toisaalta tekstiilituotteessa olevan kemikaalin 

liukoisuus vaikuttaa siihen, kuinka se läpäisee ihon, jolloin kemikaalikohtainen liukoisuus 

riippuu kyseisen kemikaalin vesi- tai rasvaliukoisuudesta. Varmoja tietoja siitä, missä 

määrin kemikaalit läpäisevät ihon, ei kuitenkaan ollut. (1, 2, 3, 4) 

 

 Mutta se, että miten paljon käsien kautta voivat kemikaalit imeytyä elimistöön 

 on täysi kysymysmerkki, riippuu kemikaalista. Mutta voi olla, että esimerkiksi 

 vanhemmat tekstiilit, joita on käytetty työympäristöissä, jossa kemiallisia 

 altisteita, eivät varmaan päästä niin paljon palonestoaineita ympäristöön. Mutta 

 tekstiilit, jotka ovat olleet työvaatteina ympäristössä, jossa kemiallisia aineita 

 ja minkä tyyppistä on lajittelutyö ja millaisia ovat näiden vaatteiden  kuidut, 

 vaikuttavat merkittävästi. (4) 

 

Asiantuntijat korostivat seuraavia kemikaaleja erityisesti ihovälitteisessä terveysriskin 

syntymisessä. Homeenestoaineet, palonestoaineet ja viimeistelyaineet nähtiin terveysriskien 

aiheuttajina. Palonsuoja-aineet voivat olla halogenoituja eli kromattuja tai fluorattuja. Myös 

veden- tai kemiallisten aineiden hylkimisaineita voi olla. Tässä yhteydessä vastauksissa 

korostui erityisesti epätietoisuus kemikaalien todellisista määristä tekstiileissä. Tekstiilien 

käyttöympäristö nähtiin mahdollisesti kemikaalikuormaa lisäävänä väylänä; metallipöly ja 

bentseenin kaltaiset aineet nostettiin tässä yhteydessä esille. Formaldehydin käyttö 

tekstiilien valmistuksessa säilöntäaineena oli etenkin entisaikaan tavallista. Nykyään 

formaldehydiä voi esiintyä erityisesti uusissa tummissa vaatteissa, joten niiden pesua 

suositeltiin ennen käyttöönottoa ihoärsytysriskin minimoimiseksi. Väriaineiden 

esiintyminen tekstiileissä nostettiin esille oletusarvoisesti, ilman varmaa mittauksiin 

perustuvaa tietoa asiasta. Väriaineiden arvioitiin irtoavan pesussa ja on mahdollista, että osa 

näistä on esimerkiksi metalleja. (1, 2, 3, 4) 
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 Ensinnäkin niillä ei ole terveysriskejä, jos työntekijät ovat hyvin suojautuneet. 

 Mutta jos he eivät ole hyvin suojautuneet ja kemikaaleja pääsee heidän 

 elimistöönsä, niillähän on samat terveysriskit mitä kemikaaleilla on ylipäänsä, 

 ehkä nyt suurin mistä on kirjoiteltu viime aikoina, että kemikaalit ovat 

 hormonihäirikköjä, mutta siis onhan niillä sitten ei osoitettua, mutta epäillään 

 olevan, että jotkut näistä kemikaaleista voivat aiheuttaa syöpää tai voivat 

 aiheuttaa muutoksia ihmisen rasva-aineenvaihdunnassa. Mutta jos tämä on  minun 

 oma arvioni, ajattelen, että riski ei ole kauhean iso, olettaen että ne ihmiset ovat 

 jotenkin suojautuneet. (2) 

 

THL:n asiantuntija korosti erityisesti oikeaoppisen suojauksen ja terveysriskin välistä 

yhteyttä. Ihovälitteinen altistuminen on hengitys- ja suuvälitteistä altistumista vähäisempää, 

silti osa kemikaaleista kulkeutuu ihovälitteisesti. Ihon suojausta parantamalla voidaan 

terveysriskiä pienentää. (2) 

  

 Yleisesti ottaen kemikaalit menevät ihovälitteisesti, ja osa meneekin, mutta 

 altistuminen on pientä verrattuna niihin määrin mitä hengitetään tai niellään 

 tai mitä menee suun kautta, että ihovälitteinen altistuminen on pieni. (2)  

  

6.2 Kemikaalien tunnistusmenetelmät  
 

Biomonitoroinnilla suoritettava henkilökohtainen näytteenotto, mittaamalla aineiden 

vasteita ihmisen elimistöstä veri- tai virtsanäytteellä, on paras menetelmä, kun halutaan 

saada luotettavaa tietoa ihmisen altistumisesta. Verinäytteellä voidaan selvittää kuinka 

paljon ihmisen seerumi sisältää tekstiileistä peräisin olevia haitallisia aineita. Myös fenoli- 

ja metallialtistumista voidaan mitata virtsasta. Monen kemikaalin osalta on olemassa 

keskiarvoja suomalaisen keskimääräisestä altistumisesta, joihin saatuja tuloksia voidaan 

verrata. (1, 2, 4)  

 

 Mutta jos nyt oikeasti halutaan mitata kuinka paljon ihmiset ovat altistuneet, 

 kyllä se näyte pitäisi sitten ottaa siitä itse ihmisestä. Eli henkilökohtainen 

 näytteenotto. (2)  
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Turun ammattikorkeakoulun asiantuntija peräänkuulutti myös henkilökohtaisen 

kuormituksen selvittämisen tärkeydestä työympäristössä, kuitenkin erilaista 

testimenetelmää hyödyntäen. Kriittisintä olisi selvittää yksittäisen työntekijän työpäivän 

aikainen kuormitus työskentelytilassa. Suositeltavinta olisi mitata työntekijäkohtaista 

kuormitusta työntekijän kantaman henkilökohtaisen keräimen avulla. Turvallisen 

työympäristön raja-arvot on säädetty lain nojalla. Näiden raja-arvojen ylittyessä tulisi 

keskittyä kuormituksen vähentämiseen paremmalla työsuunnittelulla. (3)  

 

 Tärkeintä olisi saada selville työntekijän henkilökohtainen kuormitus 

 todellisuudessa työpäivän aikana tietyssä tilassa eli tässä tapauksessa 

 henkilökohtaisen keräimen käyttö kantamalla, koska raja-arvot pätevät 

 turvalliseen työympäristöön lain mukaan. Tämä on kriittisin ja tärkein.  Mikäli 

 raja-arvot ylittyvät, täytyy miettiä, miten työpäivä rakennetaan siten, että ollaan 

 vähemmän kuormittavissa tiloissa osa työpäivästä. Ajattelisin siis, että 

 henkilökohtainen keräin olisi tässä tapauksessa paras vaihtoehto. (3)   

 

Ilmamittaukset käyttökelpoisena kemikaalipitoisuuksien testimenetelmänä tulivat esiin 

Työterveyslaitoksen asiantuntijan haastatteluvastauksista. Ilmamittauksilla saadaan arvio 

kemikaalipitoisuuksista työympäristössä, mutta mittauksien aiheellisuus voi olla 

kyseenalaista. Mitattavia aineita voi olla monia, esimerkiksi formaldehydiä on 

tekstiiliteollisuudessa mitattu kautta aikain ja formaldehydin mittaus nähdään hyödylliseksi 

yhä edelleen. Formaldehydin lisäksi ilmamittauksilla voidaan mitata metalleja ja haihtuvia 

orgaanisia yhdisteitä. Ilmamittaukset ovat luotettavia ja laatujärjestelmän mukaisia 

testimenetelmiä. Riskiä arvioidaan ottamalla yksi näyte työympäristöstä työntekijän 

työvuoron aikana ja lasketaan saatua pitoisuutta vastaava arvo. Sosiaali- ja terveysministeriö 

on asettanut htp-arvot eli pitoisuudet haitallisille aineille, joihin saatuja tuloksia on 

mahdollista verrata. (4)  

 

  Formaldehydiä on mitattu jo aiemmin tekstiiliteollisuudessa ja mitataan 

 edelleen, se on varmaan käyttökelpoinen. Sitten mietin metalleja, niitä ainakin 

 pystytään mittaamaan työympäristöstä, mutta en osaa sanoa onko se 

 aiheellista. Monen tyyppisiä aineita voidaan mitata, joilla saadaan ainakin 

 pintapuolinen kuva mitä aineita voisi olla. Sanoisin, että metalleja, haihtuvia 

 orgaanisia yhdisteitä ja formaldehydejä voidaan mitata ilmamittauksilla. (4)  
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THL:n asiantuntija näki ilmanäytteenoton ongelmalliseksi. Ilmanäytteenoton validiteettiin 

vaikuttavat tutkimuksen protokolla ja sen oikeaoppinen hyödyntäminen esimerkiksi 

ilmanäytteenottimen sijoittamisen osalta. Tutkimuksen validiteetin kannalta olisi tärkeää 

sijoittaa ilmanäytteenotin työpisteen yhteyteen, mikä kertoisi ihmisen todellisesta 

altistumisesta työpäivän aikana. (2)  

 

 Koska sitten jos otetaan ilmanäytteitä, niin se riippuu siitä, mihin 

 ilmanäytteenotin sijoitetaan ja onko se paikka sellainen, että se kertoo 

 oikeasti ihmisen altistumisesta, eikä kerro pelkästään ympäröivästä ilmasta, 

 että mitä siellä on. Toki ihminen altistuu ympäröivälle ilmalle, mutta 

 näytteenotin tulisi sijoittaa lähelle työskentelypistettä, eikä missään hallin 

 toisella puolella tai hallin katossa. Se on ongelma. (2) 

 

Vastaavanlaisia haasteita nähtiin THL:n asiantuntijan vastauksissa pyyhkäisynäytteenoton 

tapauksessa. Tutkimuksen kokeellinen asettelu ja ympäröivät olosuhteet vaikuttavat suurelta 

osin tutkimustulosten validiteettiin. Erityisen haasteelliseksi nähtiin vertailunäkökohdan 

puuttuminen; ei ole sellaista ympäristöä, jossa ei olisi kemikaaleja, tästä syystä ei ole 

myöskään olemassa pitoisuutta puhtaalle ilmalle. Pitoisuus varmasti on mitä mitataan, mutta 

testikerroilla tulisi ottaa vähintään kaksi vertailunäytettä. Ensimmäinen työtilanteessa 

tekstiilien lajittelussa ja toinen samassa tilassa, mutta ilman tekstiilejä. Näin kerrytettäisiin 

uudenlaisia tarkastelunäkökulmia kahden vertailunäytteen välillä. (2)    

    

 Pyyhkäisynäytteissä on oikeastaan sama juttu, eli mistä pyyhkäisynäyte 

 otetaan ja kuinka usein ja onko pinta puhdistettu ja kuinka kauan pinnan on 

 annettu olla puhdistamatta. Nämä vaikuttavat tuloksiin aika paljon. Toki nämä 

 voivat olla sellaisia mittareita, mutta toisaalta ei kenelläkään, ei meillä 

 THL:ssä eikä kenelläkään muullakaan ole puhtaan ilman pitoisuuden 

 lukemaa, eli kun joku pitoisuus on yli tämän, niin sitten on paljon kemikaaleja, 

 tai sitten kun se on alle, niin on vähän. Niin sellaista ei ole kenelläkään antaa, 

 koska kemikaaleja on jatkuvasti joka paikassa, eli puhtaan tilan pitoisuuksia ei 

 ole olemassakaan. Se tuottaa ongelmia, kun ei ole mitään mihin verrata. (2)  

 



 

 59 

Turun ammattikorkeakoulun asiantuntija nosti ainoana esille IR-analysointimenetelmän 

käytön analysoitaessa poistotekstiilien sisältämiä kemikaaleja esimerkiksi pinnoitteita, 

homeenestoaineita tai palonestoaineita. IR-analysointimenetelmän käyttö ei kuitenkaan 

välttämättä ole alkukartoituksen jälkeen kannattavaa, sillä se vaatisi ainakin kolmen 

rinnakkaisen näytteen kustakin pitoisuudesta. Näin ollen suositeltavaa onkin ottaa 

mahdollisesti haitallista kemikaalia sisältävä tekstiilituote suoraan pois 

poistotekstiilivirrasta, mikäli on aihetta epäillä kemikaalihaittaa. (3)      

 

   Jotkut tekstiilit voidaan analysoida esimerkiksi IR-analysaattorilla, mutta nämä 

 aineet voidaan blokata pois materiaalivirrasta, esimerkiksi palosuojatut 

 ikkunaverhot, joissa on syytä epäillä, että niissä on palosuojausta. Jos ajatellaan 

 pinnoitteita, palonestoaineita, homeenestoaineita, niitä voisi  analysoida 

 esimerkiksi IR:llä. Jokainen näyte on kuitenkin yksilö, josta saa sen tietyn näytteen 

 pitoisuuden, että varmaan kolme rinnakkaista kustakin näytteestä kustakin 

 pitoisuudesta. En kuitenkaan näe, että tämä olisi järkevää, muuta kuin 

 alkukartoituksessa määrittää mikä niiden määrä tai laatu on, että ennemmin 

 ottaisin ne kokonaan pois raaka-ainevirrasta. (3) 

   

6.3 Pölyn testausmenetelmät  
 

Pölynkeräin on tässä tapauksessa tehokkain pölypitoisuuden määritysmenetelmä, kun 

halutaan selvittää poistotekstiilien lajittelulaitoksella vallitsevaa lajittelijoiden terveyteen 

vaikuttavaa pölykuormitusta. Nämä keräimet voivat olla keskimääräistä pölypitoisuutta 

mittaavia staattisia keräimiä, jotka eri paikkoihin ja korkeuksiin asennettuina kertoisivat 

päivittäisestä pölyaltistumisesta. Työntekijän päivän aikana mukanaan kantama 

henkilökohtainen keräin nähtiin kuitenkin pölynkeräimistä luotettavimpana, nimenomaan, 

kun tarkoituksena on saada tietoa yksittäisen työntekijän henkilökohtaisesta hengitettävästä 

pölykuormituksesta. Parhaimman käsityksen pölypitoisuudesta laitoksella saisi, kun 

verrataan altistumista, työntekijän kantaman keräimen avulla, keskimääräisen työpäivän 

aikana sekä päivänä, jolloin homepitoisuuden oletetaan olevan korkea. Altistumisen 

todentamiseksi tulee pitoisuuksien keräämismenetelmissä olla variaatiota. 

Pölypitoisuuksien selvittäminen eri tiloissa auttaa työntekijän päivittäisen altistumisen 

määrittämisessä. (3)  
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      Kun laitokseen tulee yksi homeinen säkki, joka pölläytetään auki, pitoisuus on 

 tuhansia tai miljoonia kertoja suurempi kuin se oli 15 minuuttia aikaisemmin 

 eli saamme sellaisia piikkiarvoja. Jos työntekijä kulkisi henkilökohtaisen keräimen 

 kanssa tavallisena työpäivänä vs. sellaisena työpäivänä, että on syytä epäillä, että 

 on hometta, verrataan pahinta skenaariota ja tavallisen päivän skenaariota, 

 esimerkiksi maanantaina, kun itiöt ovat laskeutuneet, saamme haitarin, millä välillä 

 tilanne on. Toki pitoisuuksia pitäisi ottaa eri korkeuksilta tilassa ja eri 

 paikoissa. Pitoisuuksia pitää kerätä eri tavoilla, jotta voidaan sitten  pitoisuuksista 

 eritellä, mitä altistuminen on, katsotaan piikit mitä tulee ja tilassa on myös 

 ilmapyörteitä, joten on pakko ensin kartoittaa mitä se siellä eri tiloissa on ja kun 

 ihminen kulkee eri tiloissa niin selvittää päivittäinen  altistuminen. (3)  

 

Työterveyslaitoksen asiantuntijalta saatujen tietojen perusteella kerääviä menetelmiä ovat 

kokonaispölyn mittaus, asbestinäytteenotot sekä pölyn sisältämien metallikuitujen määritys 

ja vaatteiden sisältämän kvartsipölyn mittaus. Kokonaispölypitoisuuden määritykseen riittää 

yksi työntekijän hengitysvyöhykkeeltä otettava näyte, joka näin kertoo työntekijän 

altistumisesta. Työterveyslaitoksen keräävät menetelmät ovat akkreditoituja, luotettavia 

testimenetelmiä, joissa mittausaika on esimerkiksi kaksi tuntia. (4)  

 

Yhtäjaksoisella hiukkasmittauksella voidaan tarkkailla pölypitoisuuksien jakautumista eri 

työtehtävien välillä, mittaamalla tietoa reaaliaikaisesti esimerkiksi 10 sekunnin välein. 

Hiukkaspitoisuuksia voidaan tarkastella niiden kokoluokan mukaan; ovatko ne 

keuhkorakkuloihin asti kulkeutuvia pieniä hiukkasia, vai suurempia, ylähengitysteihin 

jääviä hiukkasia. Hiukkasmittauksen avulla voidaan selvittää pölyn jakautuneisuus 

työtehtäväkohtaisesti, samalla saadaan selville työtehtävä, jossa pölylle altistuminen on 

voimakkainta. Työterveyslaitoksen hiukkasmittausmenetelmät ovat vastaavasti 

akkreditoituja, luotettavia testimenetelmiä. (4) 

 

 Sitten voidaan tarkkailla hiukkaspitoisuuksia ja hiukkaset voidaan luokitella 

 eri kokoihin, että minkä kokoisia hiukkasia siellä esiintyy, että onko esimerkiksi 

 hiukkasta, joka menee ihan keuhkoihin ja keuhkorakkuloihin  saakka, vai onko 

 pölyhiukkaset suurempia, että ne jäävät suun, nenän ja nielun alueelle, eli myös 

 tällaisia näytteenottoja voidaan tehdä. Hiukkasmittaukset ovat jatkuvatoimisia, eli 
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 voidaan koko ajan tarkkailla, että missä työtehtävissä on enemmän pölyä, eli 

 voidaan ihan reaaliaikaisesti mitata vaikka 10 sekunnin välein sitä tietoa. Nämä 

 testit ovat hyvin luotettavia, akkreditoituja menetelmiä täällä 

 työterveyslaitoksessa. (4)   

 

Pölyn mittaamiseen tarkoitetut ilma-, pöly- ja pyyhkäisynäytteet ovat vertailun, 

arvioitavuuden ja tarkkuuden kannalta asianmukaisia menetelmiä pölypitoisuuden 

määrittämiseen. Todellisen altistumisen arvioimiseksi tulisi ottaa ainakin kaksi näytettä; 

työskentelypisteeltä sekä niin sanotusta puhtaasta tilasta esimerkiksi kahvilasta. 

Pölypitoisuuden ajallisen vaihtelun selvittäminen vaatisi kuitenkin monia 

näytteenottokertoja vuodessa. (2)  

 

 Pyyhkäisy-, ilma- ja pölynäytteet ovat analyysin puolesta hyviä ja relevantteja, 

 mutta vertailukohde tulisi olla, johon sitä verrataan, eli työskentelypisteen 

 näytteelle tulisi olla vertailukohde (puhtaan tilan näyte). Pitoisuuden 

 mittaaminen on tarkkaa, mutta esimerkiksi pölyn kohdalla vaikuttaa, kuinka  kauan 

 pöly on ollut siinä pisteessä eli esimerkiksi onko siivottu tunti sitten vai viikko sitten 

 ja mitataan pölyä, jolloin kemikaalipitoisuus on erilainen, tämä vaikuttaa tulokseen. 

 Mutta optimitilanteessa pöly olisi ollut viikon ja esimerkiksi kahvilassa, jossa 

 mittaukset otetaan ja suoritetaan vertaus, saataisiin jonkunlainen käsitys, 

 altistuuko työskentelypisteessä vai altistuuko  ilman että työskentelisi siinä. Jos 

 otetaan ilma-, pöly- tai pyyhkäisynäyte ja jos  ihmisellä on hyvät suojavarusteet, 

 niin ei se silloin altistu. Vähintään kaksi näytettä olisi oltava ja toisaalta myös 

 se, että yksi näyte vuodessa ei  välttämättä kerro totuutta, että varmasti on 

 kuukausien ja päivien välillä eroja. Jopa useita testikertoja tulisi suorittaa, että 

 saataisiin näkyviin, että riippuuko se vuodenajasta vai päivästä vaihteleeko se 

 pitoisuus siellä. (2)   

 

6.4 Homeen testausmenetelmät  
 

Homepitoisuuksien mittaamisessa käytetään pitkälti samoja kerääviä menetelmiä, joita 

pölypitoisuuksien määrittämisessä. Näillä menetelmillä pitoisuuksia kerätään eri puolilta 

laitosta. Sisäilmamittauksistakin tunnetulla impaktorikeräimellä voidaan mitata 
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homepitoisuuksia. Laitteessa kerätyt bakteerinäytteet laskeutuvat elatusalustalle, josta 

homeiden määrät ja lajisto voidaan tunnistaa ja laskea myöhemmin bakteerien kasvatuksen 

jälkeen. Toisaalta hengitysvyöhykkeeltä voidaan ottaa suodatinpölynäyte, joka viljellään 

laboratoriossa, minkä jälkeen homeet voidaan tunnistaa ja laskea. Myös 

suodatinkeräystyyppisellä endotoksiinimäärityksellä voidaan mitata bakteerialtistumista. 

Muiden menetelmien tapaan myös endotoksiinimäärät analysoidaan laboratoriossa. Ihmisen 

henkilökohtaisen vuorokausialtistuksen homeille voisi määrittää käyttämällä 

henkilökohtaista keräintä. (3, 4)  

 

Pölyn ja sen sisältämien homeitiöiden keruuseen ja hiukkaskoon määrittämiseen tarkoitetut 

keräimet antavat hyvän, käyttökelpoisen ja yleisluontoisen kuvan, mutta eivät sovellu 

ehdottomaan mittaamiseen. Ongelmana on otoksen suppeus, jolloin yhteistä kaikille 

pitoisuusmittauksille on niiden satunnaisuus. (3)  

 

 Mutta päästään kuitenkin käsitykseen siitä, mitä se on silloin kun altistus on 

 kovinta. Esimerkiksi kun tulee todella homeinen pakkaus eli mitä se altistus on 

 tilassa eri korkeuksilla ja mitä se on ihmisen hengitysteiden lähellä ja toisaalta 

 mitä se on rauhallisena päivänä tilassa, esimerkiksi viikonlopun jälkeen, kun 

 arvioidaan. Variaatiota on saman verran, kun pölymittauksessa. (3)  

 

Asiantuntija 4 painotti, että tarvittava näytteenottokertojen määrä vaihtelee valittavan 

menetelmän mukaan. Lyhytaikaisena, noin 15 minuutin näytteenottomenetelmänä 

impaktorikeräys voi olla luotettavuuden osalta puutteellinen, jolloin esimerkiksi neljä 

näytteenottokertaa voisi lisätä luotettavuutta. Sitä vastoin suodatinkeräyksessä pitkänä 

näytteenottoaikana otetaan yksi näyte, joka huomioi tasapuolisesti työn eri vaiheet. Toisaalta 

työvuoroaikainen yksittäinen näytteenotto kertoo hyvin vallitsevasta 

endotoksiinipitoisuudesta. Työterveyslaitoksen endotoksiinimääritys on akkreditoitu, 

jolloin näytteenottoon liittyvät epävarmuudet ovat tiedossa.  

 

 Kannattaa käyttää mitä yleisesti on aiemminkin käytetty tekstiiliteollisuudessa, 

 esimerkiksi endotoksiinimäärityksiä, jotka kuvaavat  bakteerien määrää. Jos 

 homeita on pieniä pitoisuuksia, voidaan käyttää impaktorikeräystä, mutta jos 

 pitoisuudet ovat korkeita, eli esimerkiksi 10 000 pesäkettä, suosittelen 
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 suodatinkeräystä. Menetelmän käytettävyys tulee arvioida aina olosuhteiden 

 mukaan. (4)  

 

Päivittäisen kokonaisaltistumisen arvioimiseksi eri tiloissa voitaisiin käyttää myös 

pyyhkäisynäytteenottoa. Pyyhkäisytestejä tulisi tehdä tavallisena työpäivänä sekä päivänä, 

jolloin käsittelyn yhteydessä havaittu homealtistuminen on selvempää. (3)  

 

Vastaavasti asiantuntija 4 esitti vaihtoehdoksi työpaikan toimesta tehtävän 

pölynäytteenoton. Hän kuitenkin peräänkuulutti ilmanäytteenoton tärkeyttä erilaisten pölyn 

sisältämien kemikaalipitoisuuksien luotettavassa määrittämisessä. (4)  

 

 Tietysti pinnoilta voi aina ottaa pölynäytteen ja lähettää sen laboratorioon 

 tutkittavaksi mitä pölynäyte kertoo. Sellainen analyysi voidaan tehdä, että 

 työpaikka tekee näytteenoton pinnoilta. Suositeltavampaa kuitenkin on, että 

 arvioidaan kunnolla mitä altisteita siellä on ja mitataan suoraan pitoisuuksia 

 ilmassa olevasta pölystä. (4)  

 

THL:n asiantuntijan näkökulma homeen mittauksesta oli kahtiajakoinen. Ensisijaista olisi 

selvittää homeen esiintyvyys ja hometyyppi mikrobiologisilla menetelmillä. Hometta voisi 

mitata kemiallisesti määrittämällä homeen sisältämien toksiinien pitoisuuksia, jotka ovat 

vaarallisia ihmisille. Homeesta hengitysilmaan vapautuvien toksiinien määrästä tulisi ottaa 

selvää, samaten mitattavasta yhdisteestä, sillä kaikki yhdisteet eivät aiheuta yhtä suurta 

vaaraa ihmisen terveydelle. Toksiineja on tuhansia erilaisia, tästä syystä niiden kaikkien 

mittaaminen on mahdotonta ja tavallisesti keskitytäänkin mittaamaan esimerkiksi 10-100 

toksiinia. Toksisuuspitoisuusmittaus ei kuitenkaan anna luotettavaa kuvaa mahdollisesta 

terveyshaitasta ja edelleen terveysriskistä, koska eri ihmisten sietokyky eri pitoisuuksien 

välillä vaihtelee. Kemikaalipitoisuudet vaihtelevat testikertojen välillä, joten useampia 

mittauskertoja tulisi suorittaa. (2)  

 

  Toksisuusmittaus ei terveysriskin kannalta ole luotettava, toksisuuspitoisuuden 

 kannalta mittaus voi olla luotettava. (2)  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET  
 

Tässä luvussa käsitellään vielä kertaalleen asetettujen tutkimuskysymysten vastaukset, 

peilaten saatuja tuloksia aiemmin esitettyyn teoreettiseen viitekehykseen. Samalla tehdään 

huomioita ja analysointia mahdollisista yhtäläisyyksistä ja eroista aiemmin tehdyn 

tutkimuksen ja tämän tutkimuksen välillä sekä analysoidaan ja pohditaan 

asiantuntijanäkemysten eroja, laatua ja rajoitteita. Lopuksi arvioidaan tutkimuksen 

onnistumista sekä annetaan ehdotuksia mahdollisista jatkotutkimuskohteista. 
 

7.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin  
 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli ensinnäkin lisätä ymmärrystä poistotekstiilien 

sisältämistä haitallisimmista kemikaaleista ja niiden enimmäisraja-arvoista. Toisena 

tavoitteena oli lisätä tietoisuutta poistotekstiilikemikaalien, pölyn ja homeen mahdollisista 

terveysvaikutuksista poistotekstiilien laitoskäsittelyssä sekä arvottaa ne testimenetelmät, 

joista olisi merkittävin hyöty ajatellen työperäiseen kemikaali-, pöly- ja homealtistumiseen 

johtavien terveysriskien vähentämistä.  

 

Tutkimuskysymykset 1. Mitkä ovat merkittävimmät haitalliset kemikaalit 

poistotekstiileissä? ja 2. Mitä enimmäisraja-arvoja näille kemikaaleille on asetettu 

tuotteissa? nivoutuivat aihepiireiltään osittain yhteen ja niitä käsiteltiin tutkimuksen 

kirjallisuuskatsauksessa aiemman tutkimustiedon pohjalta.  

Kirjallisuuskatsauksen mukaan merkittävimmät haitalliset kemikaalit poistotekstiileissä 

ovat erityisesti pysyvät orgaaniset yhdisteet eli POP-yhdisteet (persistet organic pollutant). 

Ne aiheuttavat haittaa ihmisen- ja ympäristön terveydelle sekä voivat vaikeuttaa materiaalin 

kierrätysprosessia hitaan hajoamisen, ympäristöön kertymisen sekä myrkyllisyytensä 

seurauksena. Näitä tavallisimpia tekstiileissä esiintyviä yhdisteitä ovat bromatut 

palonestoaineet (HBCD ja PBDE), lyhytketjuiset klooratut parafiinit (SCCP) sekä 

pinnoiteaineet (PFOS) ja johdannaiset. Tässä yhteydessä on perusteltua nostaa esiin 

joissakin asiantuntijahaastatteluvastauksissa painotettuja kemikaaleja, jotka ovat 

haitallisuutensa puolesta merkittäviä niin ympäristö- kuin terveysvaikutuksiltaan ja 

erityisesti poistotekstiiliä käsiteltäessä ja käytettäessä. Näitä ovat atsoväriaineet, 

formaldehydi, ftalaatit sekä nonyylifenolietoksylaatit. Tulkinnallisesti nämä haastateltavilta 
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saadut tiedot omaavat tietynlaisen uutuusarvon tämän tutkimuksen kannalta, sillä 

haastateltavien esiin nostamia kemikaaleja ei liioin ollut esillä käsiteltävässä 

tutkimusaineistossa. Samalla tämä laajentaa käsitystä poistotekstiilien piirissä olevista 

haitallisista kemikaaleista, vaikkakin niitä todellisuudessa on luultavasti määrittämättömästi 

enemmän. Voidaan ajatella, että ensimmäisen tutkimuskysymyksen vastaus täydentyi 

näiden haastateltavilta saatujen tietojen avulla entisestään, vaikka alun perin tätä ei odotettu. 

 

Kysymyksen 2 osalta, liittyen enimmäisraja-arvoihin, sovellettiin POP-asetusta 

kysymykseen vastaamisessa. Enimmäisraja-arvot on esitelty POP-asetuksen ((EY) N:o 

2019/1021) liitteen I mukaan, jossa on esillä kaikille POP-asetuksen alaisille aineille asetetut 

enimmäisraja-arvopitoisuudet. Tässä työssä kysymykseen 2 vastaamisessa on tuotu esille 

kemikaalikohtaiset enimmäisraja-arvot sekä ne arvot, joita on tietyiltä osin havaittu olevan 

poistotekstiileissä. Enimmäisraja-arvojen ja poistotekstiileissä havaittujen arvojen esiin 

nostamisella haluttiin numeerisesti havainnollistaa poistotekstiileissä olevien kemikaalien 

haitallisuutta ja samalla lisätä vaikuttavuutta ja tietoisuutta haitallisimpien kemikaalien 

ympäristövaikutuksista. Kaikkien aineiden osalta arvoja ei kuitenkaan löytynyt, johtuen 

osittain poistotekstiileihin liittyvän tutkimustiedon vähyydestä sekä tutkimustiedon 

muuttumisesta. 

Kysymysten tarkastelusta huomattiin, että aiemman tutkimustiedon pääasiallinen käyttö 

edellä esitettyihin tutkimuskysymyksiin oli perusteltua ja relevanttia. 

 

Kvalitatiiviseen eli laadulliseen tutkimusosuuteen sisältyivät tutkimuskysymykset 3 ja 4. 3. 

Onko kemikaaleilla, pölyllä ja homeella laitoskäsittelyn yhteydessä havaittavia 

terveysvaikutuksia? 

Tutkimuskirjallisuuden mukaan poistotekstiilikemikaalit voivat laitoskäsittelyn yhteydessä 

kulkeutua ihmiseen ihovälitteistä, suuvälitteistä ja hengitystievälitteistä altistumisväylää 

pitkin. Näistä pääasiallisena altistumisväylänä on tutkimuskirjallisuuden perusteella 

ihovälitteinen altistuminen, koska tekstiilit ovat lähes aina ensin ihokontaktissa. Varsinaisia 

oireita ihovälitteisen altistumisen seurauksena ovat erilaiset allergiset reaktiot esimerkiksi 

kosketusihottumat. Suuvälitteisen altistumisväylän todetaan aikuisilla olevan vähemmän 

merkityksellinen, kuitenkin tekstiilipölyn ja siinä sitoutuneena olevien kemikaalien nähdään 

kulkeutuvan suuvälitteisesti. Lapsilla suuvälitteinen altistuminen on puolestaan aikuisia 

merkittävämpi. Tutkimuskirjallisuuden mukaan ruokavaliolähtöinen suuvälitteinen 

altistuminen on myös mahdollinen. Hengitystievälitteisessä altistumisessa tekstiilien kuidut 
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kulkeutuvat hengitysvyöhykkeeseen ilmateitse. Kuiduissa voi olla sitoutuneena 

kemikaaleja, jolloin altistuminen on samanaikaisesti myös kemikaalialtistumista. Erityisesti 

tekstiilityöntekijät altistuvat hengitystievälitteisesti endotoksiineille ja pölylle 

työskennellessään lajittelulaitoksissa.  

 

Toisin kuin tutkimuskirjallisuus antaa ymmärtää, haastattelututkimuksessa kaikki 

asiantuntijat olivat yhtä mieltä siitä, että hengitystievälitteinen altistuminen kemikaalien, 

pölyn ja homeen osalta on todennäköisesti merkittävä altistumisväylä poistotekstiilien 

lajittelulaitoksen työntekijöille. Hengityssuojaimen käyttö on käytännössä lajittelijan oman 

harkinnan varassa, jolloin on vaikea varmistua siitä, kuinka yleistä suojaimen käyttö 

päivittäisessä työssä on. Tällöin hengitystievälitteinen altistuminen voi olla ilmeistä. Kaikki 

asiantuntijat toivat esille pölyn merkittävyydeltään hyvin todennäköisenä. Heistä kolme 

pitivät tekstiilipölyä suurena terveysriskinä, jolloin enemmistö oli tästä samaa mieltä. 

Ainoastaan yksi asiantuntija oli sitä mieltä, että enemmän merkitystä terveyshaitan kannalta 

on pölyn sisältämillä kemikaaleilla. Homeen esiintyvyys tekstiileissä nähtiin 

todennäköiseksi, mikäli tekstiilit olivat päässeet kostumaan tai olivat olleet bakteerien tai 

homeen ympäröiminä. Ainoastaan kaksi asiantuntijoista totesivat tämän.  

 

Tutkimuskirjallisuuden mukaan ihovälitteinen altistuminen on ensisijainen altistumisväylä, 

koska tekstiilejä käsitellään ensisijaisesti ihokontaktissa. Asiantuntijat sen sijaan ajattelivat, 

että ihovälitteinen altistuminen ei olisi todennäköisin altistumisväylä, koska he olettivat, että 

lajittelijoiden iho olisi suojattu lajittelutyön aikana. Samankaltaisuutta 

tutkimuskirjallisuuden kanssa havaittiin kuitenkin kemikaalien liukoisuuden ja 

ihovälitteisen altistumisen osalta. Yhteneväisesti todettiin kemikaalien liukoisuuden 

vaikuttavan ihovälitteisen altistumisen syntymiseen, jolloin kemikaali voi läpäistä ihon 

helpommin ja näin aiheuttaa altistumisen. Ihottumariski tuotiin esille sekä 

tutkimuskirjallisuudessa että haastattelututkimuksessa, olettaen, että tekstiilejä käsitellään 

suojauksen ollessa puutteellista.  

 

Tutkimuskirjallisuuden mukaan suuvälitteinen altistumisväylä on aikuisilla 

altistumisväylänä muita esiteltyjä väyliä vähemmän merkityksellinen. Tutkimuskirjallisuus 

ja tutkimushaastattelutulokset ovat kuitenkin yhteneväisiä pölystä pääasiallisena altisteena 

nimenomaisessa altistusväylässä. Suuvälitteinen altistuminen pölylle nähtiin vain yhden 
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asiantuntijan mukaan olennaisena altistumisväylänä. Muut haastateltavat eivät nostaneet 

nimenomaista altistusreittiä esille vastauksissaan. 

 

4. Mitä testejä tulisi kemikaalien, pölyn ja homeen osalta laitoksella tehdä, jotta 

terveysvaikutukset saataisiin alhaisimmalle mahdolliselle tasolle? 

Tutkimuskirjallisuuden perusteella biomonitorointi eli kemikaalialtistumisen määrittäminen 

ihmisestä, ottamalla veri- tai virtsanäyte, soveltuu menetelmänä parhaiten ihmisen 

kemikaalipitoisuuden määrittämiseen. Menetelmän etuja työterveystoimialalla ovat sen 

kustannustehokkuus ja tarkkuus altistumisen määrittämisessä. Vastaavasti ajateltiin 

biomonitoroinnin hyödyllisyydestä työperäisen kemikaalialtistumisen selvittämisessä 

suurimmassa osassa haastatteluvastauksia. Biomonitoroinnin arvioitiin soveltuvan erittäin 

hyvin määrittämään työntekijän henkilökohtaista päivittäistä kemikaalialtistumista. 

Biomonitorointia korostettiin myös sen helppouden ja kivuttomuuden johdosta sekä sen 

kyvystä määrittää työperäinen kemikaalialtistuminen kaikkien lajittelijan altistumiseen 

vaikuttavien kemikaalien osalta.   

 

Tutkimuskirjallisuuden mukaan tekstiileistä voi elinkaaren loppupäässä päästä ilmaan 

haitallisia haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Myös tekstiilien kulutustavalla on todettu olevan 

vaikutusta sisäilmanlaatuun. Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä voidaan tutkimustiedon 

perusteella mitata itse tuotteesta ilmamittauksiin tarkoitetun päästömittauslaitteen avulla. 

Laite asennetaan tuotteen pinnalle, jolloin saadaan tarkkaa tietoa päästökohtaisesta lähteestä 

haihtuvista kemikaaleista tietyissä olosuhteissa tiettynä aikana. Toisen tutkimuslähteen 

mukaan ilmamittauksissa erittäin käyttökelpoisiksi menetelmiksi on todettu Tenax-putket 

sekä kiinteää ainetta sisältävät keräimet. Erityisesti formaldehydipitoisuuksien mittaaminen 

on ollut ja on edelleen olennaista, koska sitä esiintyy säilöntäaineena tekstiileissä vielä 

nykyäänkin ja se on allergisoiva ja karsinogeeninen kemikaali. Sitä voi vapautua 

elinkaarensa loppupäässä olevista tekstiileistä, jolloin sillä on epäedullisia vaikutuksia 

sisäilmanlaatuun. Työterveyslaitoksen asiantuntijan mukaan ilmamittauksilla saadaan arvio 

kemikaalipitoisuuksista työympäristössä, mutta mittausten aiheellisuus voi olla 

kyseenalaista. Työterveyslaitoksen asiantuntija korosti, että erityisesti formaldehydiä ja 

haihtuvia orgaanisia yhdisteitä on edelleen hyödyllistä mitata, sillä mittauksilla saatu tieto 

on luotettava. Täten voidaan todeta, että tutkimuskirjallisuus ja haastatteluvastaukset olivat 

osittain samansuuntaiset ilmamittauksiin liittyen.  
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Tutkimuskirjallisuuden mukaan suodatinkeräys on menetelmänä helppokäyttöinen, 

muunneltava ja edullinen. Suodatinkeräystä käytetään tutkimustiedon perusteella yleisesti 

ilmavälitteisten aerosolihiukkasten keruuseen, jossa kalvosuodatinalustan läpi kulkeneet 

hiukkaset laskeutuessaan kerätään suodatinkalvolta ja määritetään niiden sisältö. Toisen 

tutkimuslähteen perusteella toiseksi yleiseksi pölypitoisuuden määritysmenetelmäksi 

ilmasta osoittautuu keräävä läpivirtausmenetelmä. Toimintamekanismi on 

suodatinkeräyksen tapainen; pölypitoinen ilma virtaa laitteen lävitse ja laskeutuu 

nestepitoiselle alustalle. Kyseiseltä alustalta on mahdollista näin määrittää ja tunnistaa 

esimerkiksi pölyn sisältämät mikrobit. Haastatteluvastausten osalta nähtiin yhteneväisyyttä 

tutkimuskirjallisuuteen. Keräävät menetelmät pölypitoisuuden määrittämiseen ilmasta 

todettiin valtaosassa haastatteluvastauksia olevan tehokkain menetelmä työntekijän 

terveyteen vaikuttavan pölykuormituksen määritykseen. Erityisesti kannustettiin työntekijän 

kantaman, henkilökohtaisen keräimen käyttöön, jolla olisi mahdollista saada tarkkaa tietoa 

työntekijäkohtaisesta altistumisesta työpäivän aikana.  

 

Tutkimuskirjallisuuden mukaan keräävillä menetelmillä, erityisesti impaktorikeräyksellä 

voidaan määrittää hiukkasten kokoerot sekä kerätä elinkykyiset mikrobit. Tämä käy ilmi 

myös haastatteluvastauksista, joiden mukaan puolet haastatelluista asiantuntijoista puolsivat 

kerääviä menetelmiä homepitoisuuden määrittämiseen. Tutkimuskirjallisuuden tapaan 

haastatteluvastauksissa todettiin keräimien soveltuvan erityisesti esimerkiksi hiukkaskoon 

määrittämiseen, antaen hyvän, käyttökelpoisen ja yleisluontoisen kuvan. Asiantuntijoiden 

mukaan keräin tulee valita aina olosuhteiden mukaan, huomioiden tarvittavien 

näytteenottokertojen lukumäärä, sillä keräimien soveltuvuudessa eri tilanteisiin on eroja. 

 

Erot tutkimuskirjallisuuden ja haaastatteluvastausten välillä olivat vähäisiä. Merkittävin ero 

liittyi altistumisväyliin, joista tutkimuskirjallisuuden mukaan merkittävimmäksi todettiin 

ihovälitteinen altistuminen. Haastatteluvastauksissa korostettiin puolestaan 

hengitystievälitteisen altistumisen merkittävyyttä. Ero voi selittyä tiedonantajatahojen 

näkemyksellisillä eroilla, kotiorganisaatiosta ja heidän tutkimuksellisesta 

suuntautumisestaan sekä arvoista. Suurin eroavaisuuteen vaikuttava tekijä oli 

tutkimuskirjallisuuden ja haastateltujen organisaatioiden tutkimuksellinen suuntautuminen. 

Tutkimuskirjallisuuden lähteenä oli Ruotsin kemikaalivirasto, joka on toiminnassaan 

keskittynyt ihmiseen ja ympäristöön kohdistuvien kemikaaliriskien arviointiin ja 

vähentämiseen. Ruotsin kemikaaliviraston toiminnan prioriteettina ovat kemikaalit, eivät 
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muut altisteet, kuten pöly tai home. Täten on luonnollista, että heidän näkemyksensä 

altistusväylien merkittävyydestä kohdistuvat ihovälitteiseen altistumiseen, jota kemikaalit 

aiheuttavat. Tutkimukseen haastateltiin organisaatioita, joilla tiedettiin olevan hyvä 

asiantuntemus poistotekstiileihin ja niiden terveysvaikutuksiin liittyen. Organisaatioilla oli 

täten laaja näkemys myös pölystä ja homeesta altisteina ja terveysriskien aiheuttajina, minkä 

vuoksi he nostivat merkittävimpänä altistusväylänä hengitystievälitteisen altistumisen.   

 

Luvussa 5 ”tutkimuksen toteutus” nostettiin esille asiantuntija-aineiston laatuun, 

luotettavuuteen ja rajoituksiin vaikuttavat tekijät. Näitä tietoja käytetään pohjana 

analysoitaessa haastatteluilla hankittua asiantuntijatietoa.  

Tutkimustulosten laatuun vaikuttivat merkittävästi tutkimukseen osallistuneiden 

asiantuntijoiden määrä; laadukkaimmat ja luotettavimmat tutkimustulokset olisi varmistettu 

haastattelemalla vähintään kuutta asiantuntijaa. Haastattelut suunniteltiin systemaattisesti ja 

ne noudattivat tieteellistä asiantuntijatiedon keruun protokollaa, tämän katsotaankin 

lisänneen aineiston laatua. Laatuerojen havaitsemiseksi on olennaista verrata 

asiantuntijoiden käyttäytymistä. Asiantuntijoiden välillä oli eroja motiiveissa, tulkinnoissa 

ja kommunikaatio- ja havainnointitavoissa. Asiantuntijatyön sisältöä ja työolosuhteita 

kuvattiin muutamissa haastatteluissa. Haastattelut onnistuivat pääosin hyvin, koska suurin 

osa haastattelun osanottajista olivat motivoituneita osallistumaan tutkimukseen ja 

asiantuntijatiedon saanti oli riittävää. Joissakin tapauksissa vastauksia etsittiin myös alan 

perinteisten käytäntöjen ulkopuolelta, varmistaen annettujen vastausten laadukkuus. Jotkut 

asiantuntijat avasivat omaan työhönsä kuuluvia käytänteitä ja sisältöjä ja kertoivat 

tarkemmin kotiorganisaatiostaan. Hyvin motivoitunut, tulkinnallinen ja havainnoiva 

asiantuntija onkin laadukkain, sillä hänen katsotaan omaavan laajan tiedollisen valmiuden 

vastauksenantoon liittyen sekä hyvät tieteellisen tutkimuksenteon periaatteet.  

 

Asiantuntijatiedon rakentumiseen vaikuttavat asiantuntijaa ympäröivät olosuhteet sekä 

asiantuntijan yksityiselämän kokemukset. Kaikki asiantuntijat edustivat tahoillaan parasta 

asiantuntemusta poistotekstiilikemikaalien kiertotalouteen liittyen. Haastatteluilla hankittu 

asiantuntijatieto on hyvin rakentunutta, koska kaikki haastateltavat ovat osallisia 

suuremmassa organisaatiossa, joista osa on myös maailmanlaajuisesti tunnettuja 

kansainvälisestä näkyvyydestään. Jokaisella organisaatiolla on hieman erilainen tiedon 

rakentumistapa, johtuen juurikin organisaatioiden toimintaperiaate-eroista, toisten ollessa 

koulutus- ja kehittämislaitoksia ja loppujen tutkimuksellisia asiantuntijalaitoksia. 
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Asiantuntijoiden yksityiselämään liittyvien kokemusten osuutta tiedon rakentumisessa on 

vaikea arvioida, sillä puhutaan subjektiivisista kokemuksista, joita ei tässä tutkimuksessa 

käsitelty. Neuvottelut ja verkostoituminen ovat asiantuntijatiedon tavallisimpia piirteitä. 

Laadukkaan asiantuntijatiedon edellytyksenä on täten asiantuntijoiden sosiaalinen maailma 

eli asiantuntijoiden sosiaaliset suhteet, kokemukset ja yhteisöllisyys. Asiantuntijoiden 

edustamat organisaatiotahot ovat jo sinällään monitieteisesti ja monimuotoisesti 

verkostoituneita tahoja, joissa yhteisöllisyys nähdään tavoiteltavana arvona. Tiedon 

rakentuminen on ennakoimaton avoin prosessi. Tässä tutkimuksessa tieto rakentui 

yhteistyössä merkittävien, kansainvälistäkin mainetta niittäneiden organisaatioverkostojen 

kanssa. Asiantuntijatiedon yksiselitteisyys ja sen rooli niin sanottuna erityistietona tulivat 

selvästi esille haastattelujen yhteydessä. Asiantuntijat antoivat täsmällisiä vastauksia heille 

esitettyihin kysymyksiin ja havaittiin, että vastaukset toimivat aiempaa teoriaa täydentävinä 

uusina tietoina.  

 

Asiantuntijavastausten eroavaisuudet johtuvat heidän erilaisista taustatiedoistaan, eroista 

kielellisten ilmaisujen tulkitsemiseksi sekä näkemyksellisistä eroista. Haastatellut 

asiantuntijat tulivat erilaisista organisaatioista ja erilaisista taustoista; osa oli tutkijoita, osa 

opetushenkilökuntaa. Tutkijoiden antamat vastaukset olivat spesifisempiä ja vastaustyyli oli 

tieteellisempi mitä opetushenkilökunnalla. Erilaisten organisaatioiden vaikutus näkyi 

vastaustenannossa, sillä myös näkemykset tutkittavasta aiheesta vaihtelivat asiantuntijoiden 

välillä. Osa asiantuntijoista korosti esimerkiksi testimenetelmien tärkeyttä, osa 

terveysvaikutusten tunnistamista. 

 

Työssä havaittiin seuraavat asiantuntijatiedon rajoitteet. Tätä tutkimusta varten haastateltiin 

vain pientä luonnontieteisiin suuntautunutta asiantuntijajoukkoa, joten saadut näkemykset 

eivät kuvanneet laajemmalti esimerkiksi eri tieteenalojen edustajien näkemyksiä. 

Tutkimusaihetta on tutkittu vasta vähän, jolloin asiantuntijatiedon sovellettavuus 

epävarmoihin asioihin ei ole maksimaalista. Asiantuntijatiedon sovellettavuuteen vaikuttivat 

myös asiantuntijoiden edustama tieteenala. Osa asiantuntijoista epäili 

asiantuntijahaastattelun toimivuutta aineiston keruumenetelmänä tutkimuksen lähtökohtiin. 

Menetelmää kritisoitiin esimerkiksi sen kyvyttömyydestä osoittaa tarkkoja tuloksia. Erot 

haastattelijan statuksessa sukupuolen ja akateemisen aseman suhteen vaikuttivat 

asiantuntijan haastattelijasta muodostamaan mielipiteeseen. Tällä oli todennäköisiä 

vaikutuksia saatuihin tutkimustuloksiin sekä edelleen niiden sovellettavuuteen.   
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7.2 Tutkimuksen onnistuminen ja tulevaisuuden 

       tutkimusehdotuksia  
 

Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, onko haitallisilla poistotekstiilikemikaaleilla, 

pölyllä ja homeella mahdollisia terveysvaikutuksia lajittelulaitosolosuhteissa. 

Poistotekstiilit ja niiden sisältämät kemikaalit tutkimusaiheena on varsin ajankohtainen ja 

tärkeä, tekstiiliteollisuuden siirtyessä yhä enemmän pikamuodin suuntaan. Tämän tiedetään 

lisäävän tekstiilien kulutusta ja johtavan yhä kasvaviin tekstiilijätemääriin jopa 

kuluttajatasolla. Tutkimusta aiheesta on tehty vähän, joten lisätutkimustarve todettiin tämän 

tutkimuksen perusteella aiheelliseksi.  

 

Poistotekstiilikemikaalien, pölyn ja homeen testimenetelmiä on useita erilaisia ja niiden 

soveltuvuus vaihtelee paljon tutkittavan ympäristön ja siinä vallitsevien olosuhteiden 

mukaan. Haasteena on asianmukaisen testimenetelmän valinta ja soveltuvuus, 

oikeaoppisesti tehty mittaus sekä testeihin liittyvät resurssikysymykset. Testauksen 

aloittaminen kemikaali-, pöly- tai homealtistumisen määrittämiseksi vaatiikin usein 

erilaisten tahojen yhteistoiminnassa tehtyä arviota ja suunnitelmaa toiminnan toteuttamisen 

tarpeellisuudesta, laajuudesta ja käytettävistä testimenetelmistä. Täten voidaan saavuttaa 

maksimaalinen hyöty tavoiteltavaa lopputulosta ajatellen altistumisen todellisessa 

määrittämisessä.  

 

Asiantuntijahaastattelujen avulla tehty kartoitus erilaisista tutkittavalle laitokselle 

suositelluista ja sovellettavista testimenetelmistä oli ajoittain ristiriitaista. Vastauksissa oli 

osittain variaatiota menetelmäkohtaisestikin, mutta tämän nähtiin johtuvan muun muassa 

asiantuntijoiden erilaisista taustoista. Haastatteluvastauksissa eri teemojen testimenetelmät 

seurasivat kuitenkin pääpirteissään samaa linjaa suositeltavien testimenetelmien osalta. 

Sovellettaviksi arvioituja testimenetelmiä verrattiin aiemman tutkimuksen pohjalta esiin 

nostettuihin testimenetelmiin.  

 

Tutkimusaineistoa analysoitiin temaattisen sisällönanalyysin avulla, jossa keskityttiin 

kahden pääteeman avulla selvittämään poistotekstiilien terveysriskejä ja testimenetelmiä. 
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Kokonaisuuden tarkastelussa onnistuttiin näiden teemojen yhdistämisessä ja kokonaiskuvan 

muodostamisessa.     

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli olla ohjeellinen kokonaiskartoitus poistotekstiilien 

lajittelulaitoksella mahdollisesti ilmenevistä poistotekstiilien sisältämiin kemikaaleihin, 

pölyyn ja homeisiin liittyvistä terveysriskeistä sekä edellä mainittujen altisteiden piirissä 

suositeltaviksi tehtävistä testimenetelmistä. Aiemman tieteellisen tutkimusnäytön 

vähyydestä ja aiempien mittausten olemattomuudesta johtuen, tämän tutkimuksen tulosten 

toistamiseen tarvitaan kokeellista tutkimusta. Näin voidaan saavuttaa kokonaiskuvan 

kannalta luotettavampi tieteellinen varmuus esitetyistä testimenetelmistä.   

 

Työterveysongelmien vähentämiseksi tulisi kemikaalien osalta tehdä selvitys niistä Suomen 

ja EU-lainsäädännön mukaan rajoitetuista kemikaaleista, joita tekstiilimateriaali 

mahdollisesti sisältää. Tällöin saataisiin samalla tutkittua ne altisteet, joita on pölyyn 

sitoutuneena, jolloin pölypitoisuuksien määritys onnistuisi käytännössä samanaikaisesti. 

Näin säästettäisiin aikaa ja resursseja. 

 

Lopuksi on tärkeää tiedostaa, että mittaamalla voidaan saada vain käsitys ongelman 

laajuudesta, mutta se ei poista itse ongelmaa. Ensisijaista olisi miettiä, kuinka 

toimintamalleja voisi muuttaa siten, että työterveysongelmat saataisiin vähenemään, 

esimerkiksi työsuunnittelun avulla. Tekniikan hyödyntäminen lajittelun automatisoinnissa 

voisi myös olla hyvä kehitysehdotus tulevaisuuden lajittelulaitokselle.  

 

Tutkimusta poistotekstiilikemikaalien terveysvaikutuksista on tähän mennessä tehty melko 

vähän niin Suomessa kuin maailmallakin. Tämän tutkimuksen toteutuksen myötä selvinneet 

testimenetelmät ovat lähtökohtaisesti kohdennettu tutkimusta hyödyntävän laitoksen 

työympäristöön, sillä kyseessä oli osittain case-tutkimus. Menetelmiä voidaan kuitenkin 

hyödyntää myös laajemmassa mittakaavassa, muissa vastaavissa poistotekstiilin 

lajittelulaitoksissa, sillä kyse on universaaleista standardoiduista testimenetelmistä. 

Menetelmien soveltuvuutta tulee kuitenkin aina arvioida huomioiden kunkin laitoksen 

spesifiset ympäristöolosuhteet. Tässä haasteeksi voivat osoittautua erilaiset 

resurssikysymykset tai puutteellinen infrastruktuurikehitys testimenetelmien 

hyödynnettävyyttä ajatellen. Poistotekstiilien lajittelulaitosolosuhteet esimerkiksi 

kehitysmaassa ovat varmasti aivan erilaiset mitä ne ovat kehittyneessä maassa.  
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LIITTEET  
 
Liite 1  
 
Asiantuntijahaastatteluissa käytetty kysymyslomake. 
 

Tässä haastattelussa on tarkoitus käydä läpi kemikaalien aiheuttamia terveysriskejä 

poistotekstiilien lajittelulaitosolosuhteissa ja kuinka haittavaikutukset mahdollisesti 

ilmenevät. Halutaan myös selvittää, mitkä testit soveltuisivat kemikaalien, pölyn ja homeen 

mittaamiseen parhaiten, jotta niiden aiheuttamia työntekijöiden kokemia terveysvaikutuksia 

saataisiin tulevaisuudessa vähennettyä uuden poistotekstiilien jalostuslaitoksen toiminnan 

myötä. 

 

1. Kiitokset haastatteluun osallistumisesta, pyytäisin sinua lyhyesti esittelemään itsesi ja 

mistä organisaatiosta olet ja millainen rooli sinulla siellä on? 

 

2. Millainen organisaatio/yritys on yleisesti? 

 

3. Mitä terveysriskejä arvelisit kemikaaleilla olevan poistotekstiilien 

lajittelulaitosolosuhteissa? 

 

4. Minkä näistä altistusväylistä arvelisit olevan kaikkein merkittävin kyseisissä olosuhteissa 

ja miksi? 

• Iho välitteinen altistuminen 

• Hengitystievälitteinen altistuminen 

• Muita? 

 

àKun tiedetään merkittävin altistusväylä, voidaan keskittyä mittaamaan sen välityksellä 

leviäviä kemikaaleja, sillä todennäköisesti ne ovat merkittävimpiä terveyshaitan aiheuttajia.  

 

5. Mistä testimenetelmistä (esimerkiksi ilmamittaukset ja pyyhkäisytestit) uskoisit olevan 

eniten hyötyä, kun halutaan selvittää poistotekstiilien sisältämien kemikaalien mahdollisia 

haittoja laitoksen työntekijöille? 

• Tarkkuus 
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• Testikerrat; kuinka monta testikertaa tulisi kyseisissä olosuhteissa 

suorittaa? 

• Luotettavuus 

 

6. Mitä testejä voidaan käyttää pölypitoisuuksien mittaamiseen? 

• Tarkkuus 

• Testikerrat; kuinka monta testikertaa tulisi kyseisissä olosuhteissa 

suorittaa? 

• Luotettavuus 

 

7. Mitä testejä voidaan käyttää homepitoisuuden mittaamiseen? 

• Tarkkuus 

• Testikerrat; kuinka monta testikertaa tulisi kyseisissä olosuhteissa 

suorittaa? 

• Luotettavuus 

 

8. Minkä näistä testeistä ajattelet soveltuvan parhaiten juuri kyseessä oleviin olosuhteisiin? 

 

9. Mitä asioita tulee ottaa huomioon testausolosuhteissa? 

 

10. Onko teillä yrityksessänne/organisaatiossanne ollut käytössä tai parhaillaan käytössä 

joitakin kemikaalien tai pölyn testausmenetelmiä?  

 

Jos on: 

• Näiden käytön tavoitteet 

• Millaisia ovat olleet näiden käyttötavat 

• Mitä ovat näiden hyödyt ja haitat 

 

Jos ei: 

• Miksi ei? 

 

11. Tuleeko sinulle mieleen jotain muuta mainittavaa asian tiimoilta?   


