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2 Aineisto ja menetelmät
Aineistona tässä kirjallisuuskatsauksessa ovat review-

prosessin läpikäyneet tieteelliset julkaisut ja tutkimusraportit. 
Kirjallisuuskatsausaineisto on haettu yleisten hakuohjelmien 
(Google ja PubMed) avulla. Kirjallisuusaineisto sisältää 
englanniksi julkaistua tutkimustietoa vuosilta 1998-2013.

3 Tulokset ja tulosten tulkinta
Kirjallisuuskatsauksen yhteenveto on esitetty Kuvaajassa 

1. Kuvaajaan on koottu ne ympäristötekijät, jotka kirjallisuuden 
mukaan vaikuttavat merkittävästi sisäympäristön laskeutuneen 
lattiapölyn endotoksiinipitoisuuteen. 

Rakennuksen iän on todettu useissa tutkimuksissa 
vaikuttavan asuinrakennusten lattiapölyn 
endotoksiinipitoisuuteen. Esimerkiksi Bischof ym. 2002 
raportoivat, että vanhoissa rakennuksissa lattiapölyn 
endotoksiinipitoisuus on korkeampi kuin uusissa 
rakennuksissa. Toisaalta koulututkimuksissa rakennuksen iällä 
ei ole havaittu olevan yhteyttä lattiapölyn 
endotoksiinipitoisuuteen .

Maitotiloilla sijaitsevissa kodeissa laskeutuneen pölyn 
endotoksiinipitoisuuksien on todettu olevan huomattavasti 
korkeampi kuin maaseudulla yleensä tai kaupunkikodeissa. 

Ihmisten määrän on todettu olevan yksi huomattavimmista 
lattiapölyn endotoksiinipitoisuuteen vaikuttavista tekijöistä sekä 
asunnoissa että kouluissa. Tutkimuksissa on havaittu, että 
endotoksiinipitoisuuteen vaikuttavat tekijät vaihtelevat eri 
maissa. Endotoksiinipitoisuudet ovat kuitenkin yleensä 
korkeampia sellaisissa luokissa joissa on paljon oppilaita.

Lemmikkieläimistä erityisesti koiran ja kissan läsnäolo tilassa 
on todettu vaikuttavan merkittävästi kotien lattiapölyn 
endotoksiinipitoisuuteen. Lasten vaatteiden tai kenkien 
mukana siirtyy lemmikkieläimistä peräisin olevien allergeenien 
lisäksi endotoksiinia sisätiloihin. 

4 Yhteenveto
Katsauksen mukaan rakennuksen ikä, siivous/puhtaus, 

maatilaympäristö, asukkaiden määrä, lemmikkieläimet (koira ja 
kissa), ja tupakointi vaikuttavat merkittävästi lattiapölyn 
endotoksiinipitoisuuteen. Tutkimustietoa voidaan hyödyntää lattialta 
kerättyjen endotoksiininäytteiden tulosten tulkinnassa ja 
sisäympäristössa tapahtuvan endotoksiinialtistuksen arvioinnissa. 
Jatkossa tulisi selvittää lisää ympäristötekijöiden vaikutuksia 
endotoksiinitasoihin erilaisissa sisäympäristöissä (esim. koulut ja 
toimistot). 

Kiitokset
Tämä tutkimus on toteutettu Työterveyslaitoksen ja Queenslandin teknillisen 

yliopiston yhteistyönä, ja se on osa Salosen post doc -tutkimustyötä. Salonen kiittää 
lämpimästi tutkimusapurahoja myöntäneitä: Työsuojelurahastoa, Yrjö Jahnssonin 
säätiötä, Työterveyden edistämisyhdistystä, Suomen Työhygienian seuraa ja 
Ympäristöasiantuntijoiden keskusliittoa.

1 Tausta
Sisäympäristön lattiapölyn endotoksiinipitoisuutta on 

yleisesti käytetty kuvaamaan pitkäaikaista altistumista 
endotoksiineille. 

Arvioitaessa altistumista endotoksiineille on tärkeää 
ymmärtää mitkä tekijät vaikuttavat sisäympäristön 
endotoksiinipitoisuuteen. Kirjallisuus lattiapölyn 
endotoksiinipitoisuuteen vaikuttavista tekijöistä on kuitenkin 
hyvin hajanaista ja yhteenvedon omainen tutkimustieto 
puuttuu. 

Kirjallisuuskatsauksemme tarkoituksena on koota 
yhteen päivitettyä tietoa sisäympäristön lattiapölyn 
endotoksiinipitoisuuteen vaikuttavista tekijöistä. 

Tupakoinnin on todettu nostavan merkittävästi asuntojen 
lattiapölyssä havaittavan endotoksiinin määrää. Vaikka koulu- ja 
toimistotyöympäristöissä tupakointi ei ole sallittua, voi erään 
tutkimusten mukaan jo pelkkä tupakoitsijoiden läsnäolo vaikuttaa 
lattiapölyn endotoksiinipitoisuuteen. 

On myös merkittävää näyttöä, että ilman suhteellinen kosteus, 
lämpötila ja rakennuksen kosteus/homevauriot  vaikuttavat 
sisäympäristön lattiapölyn endotoksiinipitoisuuteen. Tutkimustulokset 
näiden tekijöiden osalta ovat kuitenkin hyvin ristiriitaisia: on olemassa 
useita tutkimuksia, joissa ko. tekijöiden yhteyttä lattiapölyn 
endotoksiinipitoisuuteen ei ole havaittu. 

Muita tekijöitä, joiden on todettu vaikuttavan sisäympäristön 
lattiapölyn endotoksiinitasoon, ovat esimerkiksi kokolattiamatto ja 
rakennuksen koko. Näiden tekijöiden osalta tutkimustietoa on kuitenkin 
hyvin vähän saatavilla ja lisätutkimusta tarvitaan. 

Kuvaaja 1. Laskeutuneen lattiapölyn endotoksiinipitoisuuteen
merkittävästi vaikuttavat ympäristötekijät (  3 tieteellistä julkaisua, ei 
merkittävästi ristiriitaisia tuloksia)
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