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Maaperästä sisäilmaan kulkeutuvien haihtuvien haitta-aineiden 
aiheuttamat riskit
Milja Vepsäläinen, MMT 
Suunnittelupäällikkö, Vahanen Environment Oy
milja.vepsalainen@vahanen.com

1) ja pohjalaatan halkeamat, joiden läpi kulkeva il-
mavuo saattaa olla hyvinkin merkittävä. Rakentei-
den läpi kulkeutuvat haitta-aineet pilaavat myös lä-
päisemänsä materiaalit. 

Aiemmin on saatettu rakentaa jopa suoraan jä-
temateriaaleja sisältävän täyttömaan tai muuten 
pilaantuneen maaperän päälle, kuten esimerkik-
si aiemmin teollisuuskäytössä olleelle kiinteistölle. 
Nykyisin useiden kaupunkien tai kuntien rakennus-
valvonta edellyttää, että rakennusluvassa ilmoite-
taan mahdollisesta rakennuspaikalla sijaitsevasta 
pilaantuneesta maaperästä. Asian selvittämiseksi 
ympäristöviranomaisilla on avoimessa tietokannas-
sa tietoja aiemmasta maankäytöstä, vaikka ne ei-
vät aina olekaan aivan ajantasaisia. Kaikkia vanho-
ja öljysäiliöitä tai tehtyjä täyttöjä ei myöskään ole 
merkitty tietokantoihin, vaan usein ne havaitaan 

Tiivistelmä 
Maaperästä tyypillisesti sisäilmaan kulkeutuvat 
haitta-aineet ovat erityyppisiä haihtuvia öljy-yhdis-
teitä, liuottimia tai PAH-yhdisteitä. Myös orgaanisen 
aineksen anaerobisessa hajoamisessa syntyvät pa-
hanhajuiset yhdisteet – rasvahapot ja rikkiyhdisteet 
– ovat mahdollinen riski sisäilmalle. Rakennusten 
alla olevat maaperän haitta-aineet voivat olla peräi-
sin mm. täyttömassoista, öljyvahingoista tai teolli-
sesta toiminnasta. 

Maaperästä haihtuvat haitta-aineet voivat kul-
keutua rakennusten sisäilmaan joko rakenteiden 
ilmavuotoreittien kautta tai diffuusiolla alapoh-
jarakenteiden läpi ja vaikuttaa siten merkittäväs-
ti sisäilman laatuun. Kulkeutumista tapahtuu ko-
kemusten mukaan sekä vanhoissa että uusissa 
rakenteissa. Koska osa haitta-aineista kulkeutuu 
maaperässä sivusuunnassa, on mahdollista myös 
että muualla kuin rakennuksen läheisyydessä ole-
va pilaantuma vaikuttaa sisäilman laatuun. Hait-
ta-aineiden pääsyä sisäilmaan voidaan rajoittaa eri 
tavoin. Ne tulee huomioida rakennusten suunnitte-
lussa ja korjaussuunnittelussa sekä uusien alueiden 
kaavoituksessa. 

Taustaa 
Huonon sisäilman taustalla olevat maaperästä haih-
tuvat haitta-aineet jäävät usein huomiotta, kos-
ka ne eivät kuulu perinteisesti ensimmäisenä selvi-
tettävien tekijöiden joukkoon ja niiden tutkiminen 
edellyttää erikoiskalustoa ja -osaamista. Haitta-ai-
neet ovat voineet joutua maaperään esimerkiksi 
vanhojen täyttömassojen mukana, öljyvahingon tai 
muun päästön seurauksena tai teollisen toiminnan 
yhteydessä. 

Monet yhdisteet kulkeutuvat maaperässä sekä 
pysty- että sivusuunnassa pohjaveden tai maape-
rän sisältämän ilman mukana. Tämän vuoksi paitsi 
suoraan rakennuksen pohjan alla, myös kauempa-
na sijaitseva pilaantuma voi vaikuttaa sisäilman laa-
tuun. Haitta-aineet voivat kulkeutua rakennusten 
sisäilmaan rakenteiden epäjatkuvuuskohtien sal-
limien konvektiovirtausten mukana tai esimerkik-
si diffundoitumalla rakenteiden läpi. Tyypillisimpiä 
epäjatkuvuuskohtia ovat seinä-lattialiittymät (kuva 

Kuva 1. Suora ilmavuotoreitti lattia-seinäliittymän 
kohdalla. 

Marko Sjölund, diplomi-insinööri 
Johtava asiantuntija, Vahanen Environment Oy
marko.sjolund@vahanen.com
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vasta maanrakennustöiden yhteydessä. Alueen his-
toriaselvityksen perusteella voidaan hankkia tie-
toa mahdollisesti maaperään joutuneista haitta-ai-
neista. Jos lähtötietojen perusteella on syytä epäillä 
maaperän voivan sisältää haitta-aineita, niiden pi-
toisuudet tulee selvittää. Näytteenotolla määrite-
tään maaperän, pohjaveden, huokoskaasun ja/tai 
sisäilman haitta-ainepitoisuuksia ja se tulee aina 
tehdä asiantuntijan toimesta. 

Säädöstausta
Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) edellyttää, 
että uuden rakennuksen rakennuspaikan tulee olla 
terveydellisesti rakentamiseen sopiva. Terveyden-
suojelulaissa sisäilman haitta-aineille ei ole annettu 
raja-arvoja, mutta sisäilman olosuhteiden tulee olla 
sellaiset, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa. Viitteel-
lisiä ohjearvoja eri yhdisteiden sallituille pitoisuuk-
sille on annettu Asumisterveysohjeessa [1] ja Työ-
terveyslaitoksen ohjeistuksissa [2]. 

Maaperästä mahdollisesti kulkeutuvien yhdistei-
den osalta sitovia sisäilman laatukriteereitä on an-
nettu syöpävaarallisuuden vuoksi työpaikan sisäil-
malle, haihtuvien yhdisteiden osalta bentseenille ja 
vinyylikloridille Sosiaali- ja terveysministeriön oh-
jeistuksessa [3]. Lisäksi Sosiaali- ja terveysministeriö 
[4] on tuonut asetuksen tasolle seuraavia tolueeni-
vasteella määritettyjä huoneilman raja-arvoja, jotka 
edellyttävät toimenpiteitä:
•	  haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispi-

toisuus 400 µg/m3

•	 yksittäisen yhdisteen pitoisuus 50 µg/m3

•	 naftaleeni 10 µg/m3

•	 styreeni 40 µg/m3.
Kyseinen STMa 545/2015 korvaa osin aiemmat oh-
jetasoiset raja-arvot. 

Asetuksessa (Vna 214/2007) maaperän pilaan-
tuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista sa-
notaan, että maaperässä olevien haitta-aineiden 
terveysvaikutukset tulee arvioida, jos niiden pitoi-
suudet ylittävät ns. kynnysarvon. Tämän asetuksen 
perusteella on annettu useita ohjeita, joissa käsitel-
lään haitta-aineiden kulkeutumista sisäilmaan, mm. 
ohjearvojen määritysperusteet [5]. 

Näytteenotto- ja mittausmenetelmät
Sisäilmahaittojen ja -riskien selvittämiseksi haitta-
aineiden pitoisuuksia tutkitaan sekä maaperästä 
että olemassa olevien rakennusten rakenteista ja si-
säilmasta otettavista näytteistä. Maaperän mittauk-
set tehdään joko maanäytteistä, pohjavesinäytteis-
tä tai huokoskaasusta. 

Maanäytteet otetaan pääsääntöisesti koneavus-
teisesti joko kaivinkoneella tehdyistä kuopista tai 
kairakoneella, jolloin pinnoitteeseen tai pohjalaat-
taan aiheutuvat vauriot ovat vähäisiä (kuva 2). Pie-
nellä kairakoneella voidaan ottaa näytteitä muu-
taman metrin syvyydestä ja raskaalla kalustolla 
näytteenotto voidaan ulottaa hyvinkin yli kymme-
nen metrin syvyyteen. Sisäilmahaittoja aiheuttavi-
en haihtuvien yhdisteiden näytteenotto edellyttää 
erityistä huolellisuutta, jotta yhdisteet eivät haihdu 
näytteistä ennen niiden analysointia. 

Useat haihtuvat yhdisteet kulkeutuvat pohjave-
teen liuenneina. Tämän vuoksi näytteenotto poh-
javedestä on usein merkittävää, varsinkin jos epäil-
lään että haitta-aineita voi kulkeutua pohjaveden 
mukana rakennuksen alle. Näytteitä voidaan ottaa 
kaivinkoneella kaivetuista koekuopista (kuva 3) tai 
pohjavesiputkista.

Kuva 2. Sisätiloissa käytettäviä kairakoneita, joilla voidaan ottaa maaperänäytteitä rakennuksen alta.
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Huokoskaasumittaukset tehdään maaperään 
asennetuista rei’itetyistä putkista, joista näytteet 
otetaan pumpulla esimerkiksi adsorbenttiput-
kiin tai tutkitaan paikan päällä kannettavilla kent-
täanalysaattoreilla. Vaihtoehtoisesti näytteet voi-
daan ottaa esimerkiksi rakennuksen alapohjan läpi 
poratusta reiästä tai laatan läpi tehdystä porakai-
rapisteestä (kuva 4). Näyte voidaan ottaa tarpeen 
mukaan myös esimerkiksi salaojakaivosta tai ra-
donputkistosta. Huokoskaasun pitoisuus kertoo 
maaperän tilanteen joko rakennuksen ympäristös-
sä tai (laatan läpi tehtynä) rakennuksen alapuolel-
la. Huokoskaasuista voidaan ottaa näytteitä maa-
perään sitä varten asennettavista putkista. Usein 
samoista putkista otetaan myös pohjavesinäyttei-

tä, tai eri tarkoituksia varten asennetaan vierek-
käiset putket (kuva 4). Sisäilmanäytteet otetaan 
pääsääntöisesti laboratoriossa analysoitaviin adsor-
benttiputkiin aktiivisesti pumppaamalla tai passiivi-
sesti keräämällä. Näytteenottoon vaikuttavat mer-
kittävästi ulko- ja sisäilman painesuhteet, joka tulee 
huomioida tulosten tulkinnassa. Esimerkiksi kaasu-
jen kulkeutuminen laatan läpi on todennäköisem-
pää lämmityskaudella kuin kesäkaudella. Tila teh-
dään usein näytteenoton ajaksi alipaineiseksi siihen 
soveltuvalla kalustolla (kuva 4). 

 Sekä maaperä-, huokoskaasu- että pohjavesi-
näytteille tehdään kenttämittauksia, joiden perus-
teella näytteitä valitaan analysoitavaksi laborato-
riossa. Kenttämittalaitteet ovat käyttökelpoisia ja 
antavat suuntaa-antavia tuloksia haitta-ainepitoi-
suuksista. Laboratorioanalyysit ovat kuitenkin kat-
tavampia ja tarkempia ja ne tuleekin teettää akkre-
ditoidussa laboratoriossa. 

Näytteenotto ja sen suunnittelu edellyttää eri-
tyisosaamista joten se tulee tehdä aina asiantun-
tijan toimesta. Suomen ympäristökeskus myön-
tää sertifikaatin näytteenottajalle, joka on toiminut 
alalla vähintään vuoden ja saanut näytteenottoon 
tarvittavan koulutuksen. 

Teoreettisen riskitarkastelun keinoja
Maaperän haitta-aineiden kulkeutumista sisäil-
maan voidaan tarkastella teoreettisesti laskenta-
ohjelmilla, esimerkiksi erityisesti öljy-yhdisteille ja 
PAH-yhdisteille tarkoitetulla SoiliRisk-ohjelmistolla. 
Maaperän laadun, pohjavesitietojen, haitta-ainepi-

Kuva 3. Pohjavettä suotautuneena koekuoppaan. 

Kuva 4. Vasen: Sisäilman näytteenotto alipaineistetussa tilassa. Keskellä: Huokoskaasunäytteenotto etualalla ja 
taka-alalla pohjaveden pumppaus ennen näytteenottoa. Oikealla: Suojaputken sisällä oleva siiviläputki on sul-
jettu EPS-palalla, jolloin ulkoilman pääsy mittaustilaan estyy.R
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toisuuksien ja altistustietojen perusteella voidaan 
laskea teoreettinen sisäilman pitoisuus. Kohdekoh-
taisen tiedon tarkkuus vaikuttaa merkittävästi las-
kentaan ja se tuleekin huomioida tarkastelussa. Las-
kentaohjelmiin ja niissä käytettäviin muuttujiin on 
tyypillisesti sisällytetty varmuuskertoimia niin, että 
laskennalliset riskit eivät aliarvioi tilannetta. Riskitar-
kastelulle tulee tehdä herkkyysanalyysi, jossa määri-
tetään merkittävimmät muuttujat ja arvioidaan nii-
den luotettavuutta. Laskenta tehdään yleensä myös 
eri lukuarvoilla, jos niitä on käytettävissä (esimerkik-
si suurin pitoisuus ja mediaanipitoisuus). 

Teoreettista tarkastelua tarvitaan erityisesti ra-
kenteilla olevien alueiden riskitarkastelussa, jolloin 
määritetään maaperässä hyväksyttäviä haitta-ainei-
den pitoisuuksia. Rakennetuilla alueilla laskennalli-
nen tarkastelu on myös usein tarpeen, koska mitta-
uksilla ei voida esimerkiksi kesäkaudella todentaa 
talvikauden tai epäedullisten painesuhteiden aika-
na sisäilmassa vallitsevia pitoisuuksia. 

Case-esimerkkejä
Pesulakiinteistön maaperän öljyt  
ja pesulakemikaalit 
Pesulakiinteistön maaperästä, rakennuksen ulko-
puolelta havaittiin korkeimmillaan 17 000 mg/kg 
tetrakloorieteeniä. Pitoisuus oli maanvaraisen laa-
tan alla, 1–2 m:n syvyydellä maaperässä 114 mg/kg. 
Sisäilman pitoisuus oli 140 µg/m3, mikä ylittää yh-
disteelle raportoidun hajukynnyksen moninkertai-
sesti. Tetrakloorieteenin kulkeutuminen rakennuk-
sen sisälle oli siis merkittävän suurta. Kiinteistö ei 
ole käytössä ja vanhat jo puretut rakenteet ovat pai-
koin läpäisseet pohjalaatan. Rakennuksen ilman-
vaihto ei ollut päällä näytteenottohetkellä, mikä voi 
nostaa sisäilman pitoisuutta. 

Maaperän puhdistaminen ei ole tällä hetkellä 
ajankohtaista, koska kiinteistö ei ole käytössä, koh-
de sijaitsee teollisuusalueella ja maankäyttöön ei 
ole suunnitteilla muutoksia. Todettiin, että ennen 
rakennuksen käyttöönottoa tetrakloorieteenin kul-
keutuminen maasta sisäilmaan tulee estää. Esimer-
kiksi 2 mm paksu HDPE-muovikalvo pidättää hyvin 
tetrakloorieteeniä, mutta yhdisteen hidas diffun-
doituminen kalvon läpi on mahdollista. Myös sivel-
tävät epoksit tai muut kapselointimenetelmät saat-
tavat soveltua käytettäväksi kohteessa. 

Kaava-alueen maaperän hajut 
Kaavoitusvaiheessa olevalle 3,2 ha:n alueelle teh-
dyissä tutkimuksissa todettiin maaperästä ja poh-
javedestä tulevan pahaa hajua. Aluetta on täytetty 
sekalaisella täyttömaalla noin 5 m:n paksuudelta ja 
maan sisään tehdyn allasrakenteen vuoksi pohjave-
den pinta on korkealla. 

Täyttömaassa on paljon orgaanista ainesta, ku-
ten esimerkiksi risuja ja heinää. Hajun aiheutti or-
gaanisen aineksen anaerobihajoamisen tuloksena 
syntyvät rasvahapot kuten voihappo ja etikkahap-
po. Kyseisten yhdisteiden hajukynnykset ovat erit-
täin matalia ja hajut ovat erityisen epämiellyttäviä. 
Hajuja muodostui sekä ajallisesti että paikallises-
ti hyvin satunnaisesti, joten maaperää ei voitu kun-
nostaa vain kaivamalla osaa täyttömassoista pois. 
Sisäilmaan maaperästä kohdistuva riski arvioitiin 
merkittäväksi; lisäksi kaivun aikana maaperästä tu-
levat hajut koettiin merkittäväksi imagotekijäksi, 
joka halutaan poistaa ennen rakentamisen aloitta-
mista. Sekä sisäilmariskin että alueen painumariskin 
hallitsemiseksi päädyttiin ratkaisuun, jossa kaikki 
täyttömaat kaivetaan pois asuinrakentamiseen kaa-
voitettavien alueiden osalta. Kustannussyistä alu-
een kaavoitusta tarkistetaan ja osa asuinrakentami-
seen osoitetusta maa-alasta rakennetaan puistoksi. 

Uudisrakennuksen maaperän polttoöljy 
Rakennusvaiheessa asuinrakennuksen valuja kui-
vatettiin lämmittimien avulla. Yhden huoneiston 
alueella tehdyissä lämmitysöljysäiliöiden täytöissä 
maaperään valui kevyttä polttoöljyä. Huoneiston 
kohdalle tehtiin soratäyttö ja valettiin pohjalaatta. 
Tämän jälkeen huoneistossa havaittiin öljyn hajua. 
Kohteeseen tehtiin tiivistyskorjaus PAH-yhdisteiden 
tiivistyskorjauksiin soveltuvalla vedeneristysmateri-
aalilla, vaikka erikoissuunnittelija tiedotti, ettei ky-
seinen materiaali toimi öljyhiilivetyjen tiivistyskor-
jauksissa tai kapseloinnissa. 

Tiivistyskorjausten jälkeen sisäilmasta mitattiin 
VOC-yhdisteiden pitoisuuksia, jotka olivat poikke-
uksellisen korkeita erityisesti öljykontaminaatiosta 
kertovien alifaattisten öljyhiilivetyjen osalta. Kesä-
kaudella tehdyssä seurantanäytteenotossa öljyhiili-
vedyistä kertovia yhdisteitä ei enää havaittu, mutta 
seuraavalla lämmityskaudella huoneilman öljy-yh-
disteiden pitoisuudet olivat jälleen korkeat. 

Maaperän puhdistamisen sijaan kohteessa pyri-
tään estämään hiilivetyjen kulkeutuminen raken-
nuksen sisäilmaan ilmanvaihtoa tasapainottamalla 
ja alapohjan mursketäyttöä alipaineistamalla. Ra-
donputkiston kapasiteetin riittävyys on vielä epä-
selvä. Täyttömassa on karkearakeista ja ilmanpai-
neen vaihtelut ja tuulisuus pääsevät vaikuttamaan 
merkittävästi alapohjan painesuhteisiin, joten ali-
paineistaminen on haastavaa. Maamassaa on erit-
täin haastavaa poistaa rakennuksen alta, joten koh-
teen sisäilmahaittojen riskinhallintaa tutkitaan 
edelleen. 
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Vanhan kaatopaikan aiheuttamat  
haitat teollisuusalueella
Usean hehtaarin alueella sijaitsevalle vanhalle yh-
dyskuntajätteen kaatopaikalle, jossa jätetäytön 
paksuus on alle 2 m, oli rakennettu teollisuuskiin-
teistöjä ja osin myös liikehuoneistoja. Tutkimusten 
mukaan jätetäyttöä ei ole poistettu rakennusten 
alta rakentamisen yhteydessä. Maa-alueen omista-
va kaupunki on huolissaan alueen käyttäjiin kohdis-
tuvista riskeistä.

Huokoskaasussa ja pohjavedessä havaittiin erit-
täin korkeita haihtuvien yhdisteiden pitoisuuksia 
ja niiden todettiin kulkeutuvan myös sisäilmaan. 
Kaikissa rakennuksissa on maanvarainen laatta, jo-
ten alapohjan tuulettaminen ei tule kohteessa ky-
symykseen riskinhallintakeinona. Riskinarvio ja so-
veltuvien riskinhallintakeinojen määrittäminen on 
tekeillä. Kohteen haasteena on lähellä maan pin-
taa sijaitseva pohjavesi, joka kuljettaa haitta-ainei-
ta alueella. 

Riski ja sen hallintakeinoja
Joidenkin sisäilmaan kulkeutuvien yhdisteiden ha-
jukynnys on hyvin matala, matalampi kuin lainsää-
dännössä esitetyt toimenpiderajat. Toisaalta yksit-
täisten öljy-yhdisteiden hajukynnys on kohtalaisen 
korkea, mutta niiden kohonneet pitoisuudet voivat 
aiheuttaa yhteisvaikutuksellaan sisäilman tunkkai-

suutta jo alemmissa pitoisuuksissa. Sisäilmahaittaa 
voivat siis aiheuttaa joko haisevat tai hajuja aiheut-
tamattomat yhdisteet. Käyttäjille kohdistuvia hait-
toja voivat olla esimerkiksi iho-, silmä- ja hengi-
tystieoireet, päänsärky, kohonnut syöpäriski tai 
epämiellyttävä haju. 

Rakentamattomilla ja rakennetuilla alueilla maa-
perästä haihtuvien yhdisteiden aiheuttamaa sisäil-
mariskin hallintaa toteutetaan hyvin erilaisin tavoin. 
Rakentamattomilla alueilla on mahdollista puhdis-
taa maaperä ennen rakentamista sellaiseen tasoon, 
etteivät sisäilmariskit ole merkittäviä. Puhdistami-
nen toteutetaan joko kaivamalla pilaantunut maa-
perä pois tai menetelmillä, jotka eivät edellytä kai-
vua (esimerkiksi huokosilman pumppaaminen ja 
käsittely). Näitä in situ -menetelmiä voidaan käyttää 
myös jo rakennetuissa kohteissa ilman rakennuksen 
tai rakenteiden purkamista. Myös tulevien raken-
nusten suunnittelulla voidaan vaikuttaa maaperän 
puhdistustarpeeseen; rakentamalla pohjakerrok-
seen autohalli voidaan välttyä osin maamassojen 
kaivulta ja näin saada kustannussäästöjä kunnos-
tuksen osalta. 

Puhdistuksen taso voidaan määrittää joko lain-
säädännössä annettuna viitearvovertailuna tai ris-
kinarvioperusteisesti [6]. Viitearvovertailussa haitta-
aineiden maaperäpitoisuuksia verrataan asetuksen 
(214/2007) kynnys- ja ohjearvoihin, joiden soveltu-
vuus kohteeseen tulee perustella. Riskinarvioperus-
teisessa tarkastelussa haitta-aineiden kulkeutumis-
ta sisäilmaan pohditaan laskennallisesti kuvassa 5 
esitetyn mukaisesti. 

Jo rakennetuilla alueilla sisäilmariski on usein 
todennettavissa rakennusten sisäilmasta tehtävin 
mittauksin. Mittauksiin vaikuttavat monet tekijät, 
kuten esimerkiksi ulkoilman olosuhteet, joten yk-
sittäisellä mittauksella tilannetta ei useinkaan saa-
da kartoitettua. Jos rakennetun alueen maaperästä 
havaitaan haihtuvia haitta-aineita, on usein tarpeen 
tehdä myös niille alueille laskennallinen riskitarkas-
telu.

Tiivistyskorjauksilla saadaan estettyä maaperän 
ja rakennuksen sisäilman väliset ilmavuodot sekä 
suorat konvektiovirtaukset. Haitta-aineita voidaan 
kapseloida lisäämällä kapselointikerros sisäilman 
ja maaperän välille, tyypillisesti alapohjarakenteen 
yläpintaan. Osa haihtuvista haitta-aineista kuiten-
kin diffundoituu kapselointiaineiden läpi; esimer-
kiksi öljyhiilivedyille ei ole vielä tiedossa tutkitusti 
toimivaa kapselointimateriaalia. 

Tuulettuva alapohja toimii itsessään huokosil-
man kautta kulkeutuvien haitta-aineiden poista-
jana. Koko alapohjan alueen tuulettuvuus tulee 
kuitenkin varmistaa, jos sitä käytetään riskinhal-
lintakeinona. Esimerkiksi radon-järjestelmää voi-
daan usein hyödyntää olemassa olevien rakennus-

Vhouse

Ahouse

k airex k airex

Cia

Qpa DFiaDs

Cpa

Z cs

Kuva 5. Haitta-aineiden kulkeutuminen maaperästä 
rakennukseen. Qpa= rakennuksen alapohjan läpi tule-
va vuotoilmavirta; kairex= ilmanvaihtokerroin; Ahouse= 
rakennuksen pinta-ala; Vhouse= rakennuksen tilavuus; 
zcs= etäisyys pohjalaatasta pilaantumaan; Ds= dif-
fuusiokerroin maaperässä; DFia= laimenemiskerroin 
huokosilman ja sisäilman välillä; Cpa= pitoisuus huo-
kosilmassa; Cia= pitoisuus sisäilmassa. (Lähde: Ympä-
ristöhallinnon ohjeita 6/2014)R
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ten osalta maaperästä haihtuvien haitta-aineiden 
kulkeutumisen estämiseen. Tällöin tulee varmistaa 
säädöin, että radonjärjestelmän käyttö ei lisää ilma-
vuota maaperästä sisäilmaan. Radonjärjestelmän 
käytöstä voi aiheutua myös paine-erotilanne, jossa 
syvemmältä maasta imetään haitta-aineita lähem-
mäs alapohjaa ja siten niiden kulkeutuminen sisäil-
maan helpottuu. Näin voi tapahtua myös ryömintä-
tilan ilmanvaihdon lisäyksen myötä. 

Ilmanvaihdon säätäminen siten, että huoneil-
ma on mahdollisimman hyvin painesuhteiltaan ta-
sapainossa alapohjaan nähden estää tehokkaasti 
haihtuvien yhdisteiden kulkeutumista. Tämä edel-
lyttää toimivaa säätöjärjestelmää ja osaavaa kiin-
teistönhuoltoa, joten menetelmä soveltuu par-
haiten vain ylimääräiseksi riskinhallintakeinoksi. 
Alapohjan oman alipaineistusjärjestelmän avulla 
huoneilma voidaan saattaa ylipaineiseksi alapoh-
jaan nähden, vaikka rakennuksen ilmanvaihto on-
kin säädetty määräysten mukaisesti alipaineiseksi 
ulkoilmaan nähden.

Johtopäätökset
Maaperästä haihtuvat yhdisteet voivat vaikuttaa 
merkittävästi sisäilman laatuun. Rakennettavien 
alueiden osalta tilannetta tulee tarkastella ennen 
rakentamista riskien saattamiseksi hyväksyttäväl-
le tasolle ja maaperätutkimusten tekeminen tulee 
aloittaa hyvissä ajoin. Olemassa olevien rakennus-

ten osalta riskinhallintakeinojen asianmukainen 
käyttö on avainasemassa. Haitta-aineiden tutkimi-
nen maaperän eri osista ja sisäilmasta edellyttää 
asiantuntemusta sekä näytteenotossa että tulos-
ten tulkinnassa. Riskien laskennallinen tarkastelu 
on usein tarpeen pahimman mahdollisen tilanteen 
arvioimiseksi ja riskinhallintatoimenpiteiden selvit-
tämiseksi. 
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