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Lyhenteet 

Asumisterveysasetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oles-

kelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asi-

antuntijoiden pätevyysvaatimuksista 5454/2015 

BULK-näyte Kokonaiemissionäyte materiaalista 

DEHP dietyyliheksyyliftalaatti 

EPS expanded polystyrene eli Styrox-eriste 

FINAS  Finnish Accreditation Service 

FLEC  Field Laboratory Emission Cell 

HTP  haitalliseksi tunnettu pitoisuus 

HBCD  hexabromocyclododecane eli heksabromisyklododekaani 

OVA  onnettomuuden vaaraa aiheuttava 

PAH  polycyclic aromatic hydrocarbons, polysyklinen aromaattinen 

hiilivety 

PBDE polybrominated diphenyl ethers eli polybromidifenyylieetteri-

seos 

PCB  polychlorinated biphenyl eli polykloorattu bifenyyli 

PCDD/F  dibenzo-p-dioxins eli polyklooratut dibentsofuraanit  

PCN  polychlorinated naphtalene eli polyklooratut naftaleenit 

PCP  pentachlorophenol eli pentakloorifenoli 

PFAS  perfluoroalkyl substances eli perfluoratut alkyyliyhdisteet 



 

  

PFOA  perfluorooctanoic acid eli perfluoro-oktaanihappo 

PFOS  perfluorooctanesulfonic acid eli perfluorioktaanisulfonaatti 

PeCB  pentachlorobenzene eli pentaklooribentseeni 

POP  persistant organic pollutant, pysyvä orgaaninen yhdiste 

PVC  polyvinyl chloride, polyvinyylikloridimuovi 

PUR  polyurethane eli polyuretaanivaahtomuovi 

RT  Rakennustieto-ohjekortti 

RTA  rakennustietoasiantuntija 

SCCP  short-chain chlorinated paraffins eli lyhytketjuinen kloropara-

fiini 

TBT tributyltin eli tributyylitina 

VTT  valtion teknillinen tutkimuskeskus 

VOC  volatile organic compounds, haihtuva orgaaninen yhdiste 

XPS  extruded polystyrene eli XPS-eriste 
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1 Johdanto 

Opinnäytetyöni nimi on ”Rakennusterveyteen vaikuttavat asbesti- ja haitta-aineet”.  

Opinnäytetyö on rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen (RTA) lopputyö. RTA-koulu-

tukseni on mahdollistanut työnantajani Sitowise Oy, korjausrakentamisen yksikkö, jossa 

toimin tutkimus- ja tarkastuspalvelujen tehtäväalueella projektipäällikkönä. Erityinen kii-

tos työnantajalleni koulutusmahdollisuudesta ja kaikesta opista, jota olen työni kautta 

saanut. Kiitos myös Metropolia ammattikorkeakoululle hyvästä opetuksesta. Kiitos kuu-

luu myös työn ohjaajille Miika Kuivikolle ja Jenni Kotilaiselle hyvistä vinkeistä. 

Olen valinnut lopputyöni aiheesta, joka on työllistänyt työtehtävissäni, jotka liittyvät ra-

kennusten sisäilmaan. Asbestilainsäädännön muutos tuli voimaan vuoden 2016 alussa. 

Muutoksen myötä asbestityön vaatimuksia täsmennettiin. Asbestilainsäädäntö tulee 

huomioida, mikäli ennen vuotta 1994 rakennettuja kiinteistöjä tai rakenteita puretaan kor-

jaukseen tai rakennuksen purkamiseen liittyen. Korjaushankkeessa tulee selvittää, sisäl-

tävätkö purettavat tai korjattavat rakenteet asbestia. Samassa yhteydessä on tehtävä 

haitta-ainekartoitus myös muiden terveydelle haitallisten aineiden osalta. 

Tehtyjen tutkimusten myötä minulle on herännyt muutamia kehitystarpeita asbesti- ja 

haitta-ainekartoitukseen liittyen ja haluan tässä työssäni tutkia niitä tarkemmin. Lisäksi 

rakennusmateriaalien terveysvaikutukset ovat aiheuttaneet pohtimisen aihetta. Tutkin 

työssäni myös kosteus- ja mikrobivaurioituneita rakennuksia ja välillä mieleeni on tullut, 

että terveysvaikutukset voivat toisinaan johtua muustakin kuin mikrobeista, esimerkiksi 

rakennuksen haitta-aineista. Lisäksi olen aikaisemmin työskennellyt myös pilaantunei-

den maiden tutkimusten ja ympäristökonsultoinnin parissa, minkä vuoksi rakennusten 

haitta-aineiden tutkimisen erot ja yhtäläisyydet ovat mietityttäneet. 

Lopputyö tehtiin työnantajani tutkimusaineistoa hyödyntäen. Tutkimusaineistoa on tal-

lennettu Sitowise Oy:n tiedostoihin, kunkin projektin yhteyteen ja asiakkaina ovat olleet 

esimerkiksi taloyhtiöt, yritykset ja kunnat, jotka ovat ryhtyneet korjaus- ja purkamistöihin 

omistamiensa rakennusten osalta. 
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Olen koulutukseltani ympäristötekniikan insinööri ja filosofian maisteri pääaineena ym-

päristötiede ja -teknologia. Lisäksi suoritan parhaillaan rakennustekniikan insinööriopin-

toja. Olen vuosien ajan toiminut eri konsultointiyrityksissä haitta-aineisiin liittyvien tehtä-

vien parissa. Tarkoitukseni on tiivistetysti kertoa, minkälaista tutkimustietoa aiheesta on 

jo olemassa ja mikä kaipaa mielestäni vielä täsmennystä. 

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen ohjeena pidetään yleisesti RT- eli Rakennustietokort-

teja, joiden päivitetyt versiot julkaistiin vuoden 2016 lopulla. Ohjeistus viranomaisen puo-

lelta asbesti- ja haitta-ainekartoituksiin on mielestäni puutteellista ja kaipaisi ehdotto-

masti uusia ohjeita ja raja-arvoja, joihin tuloksia voi verrata ja arvioida jätteiden lajittelua 

ja purkamisen tarvetta terveys- ja ympäristönäkökohdat huomioiden. 

Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, johon voi sisältyä as-

bestipurkutyötä, on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä lainsäädännön mu-

kaisesti. Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen tekijältä ei vaadita erityistä pohjakoulutusta 

tai pätevyyttä, mutta tilaajan on valittava tehtävään asiaan perehtynyt henkilö. Myöskään 

laboratorioilta ei yleisesti vaadita akkreditointia.  

Asbestikartoituksen tekijältä edellytetään riittävää perehtyneisyyttä asbestiin, sen esiin-

tymiseen ja rakenteiden purkamiseen sekä suunnitellun kartoituksen laadun ja laajuuden 

edellyttämää ammatillista osaamista. Asbesti- ja haitta-ainekartoitukseen pätevöitymis-

koulutuksia järjestävät erilaiset tahot ja pätevyydestä voi anoa valtion teknilliseltä tutki-

muslaitokselta (VTT) sertifikaattia. Lisäksi asbestilainsäädännön ohjeistuksessa maini-

taan päteväksi asbesti- ja haitta-ainekartoituksen tekijäksi RTA-tutkinnon suorittaneet 

henkilöt.  

Tilaajat vaativat vaihtelevasti pätevöityneitä henkilöitä asbesti- ja haitta-ainekartoituksen 

laatijoiksi. Yleensä kilpailluissa projekteissa ja kilpailutetuissa puitesopimuksissa päte-

vöityneitä henkilöitä vaaditaan. Mikäli tilaus tehdään alkavaan hankkeeseen liittyen, työ 

voidaan tilata hankkeeseen osallistuvalta konsultilta. Kilpailutuksessa ja tarjouksen an-

tovaiheessa työn saaminen voi olla kiinni myös arvioiduista näytemääristä. Tarjouksen-

anto-vaiheessa näytemääriä on usein melko hankala arvioida näkemättä kohdetta. Näy-

temääriä ei voi suoraan arvioida rakennuksen neliöiden perusteella, sillä suuretkaan ne-

liömäärät eivät kerro minkälaisia ja miten erilaisia materiaaleja tiloissa on käytetty. Arvi-

oita voi esittää, mikäli rakennuksen ikä, tilojen korjaushistoria ja rakenteet ovat selvillä. 
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Arvioitaviin näytemääriin vaikuttavat kasvattavasti erilaiset pintamateriaalit, mikäli ne 

vaihtelevat eri tilojen kesken.  

Työn tarkoituksena oli selvittää Sitowise Oy:n tietokantojen tilastojen perusteella, että 

missä materiaaleissa asbestia on yleisimmin havaittu ja mihin asbestikartoituksia tulisi 

keskittää. Haitta-ainekartoituksia ei ole ohjeistettu yhtä yksityiskohtaisesti, kuin asbesti-

kartoituksia. Haitta-aineiden osalta selvitetään tilastojen perusteella, millaisia pitoisuuk-

sia haitta-aineita erilaisissa materiaaleissa on havaittu. Lisäksi ohjeistusta haitta-aine-

kartoituksen laatimiseksi olisi tarkoitus pohtia.  

Työssä on tarkoitus korostaa rakennusterveyteen vaikuttavia haitta-aineita ja pohtia, voi-

daanko nykyisillä kartoituksilla riittävästi arvioida kyseisiä aineita ja huomioida ne esi-

merkiksi korjausrakentamisessa. 

2 Aiheeseen liittyvät aikaisemmat opinnäytetyöt 

Rakennusten haitta-aineista on kirjoitettu aikaisemmin erilaisia opinnäytetöitä ja esittelen 

tässä muutamia samankaltaisia aiheita lyhyesti, sekä selitän, miten tarkoitukseni on kä-

sitellä työtäni toisesta näkökulmasta, heidän valitsemiinsa aiheisiin verrattuna. 

Mikko Niskanen ja Kyösti Koskinen (2017) ovat laatineet rakennusterveysasiantuntija-

työn, jossa otsikkona oli ”Rakennusterveysasiantuntija haitta-ainekartoittajana” työssä 

on kuvattu asbestikartoituksen työn suorittamista. Tässä työssäni on tarkoitus tarkastella 

haitta-aineita yleisemmin, kuin pelkästään kartoituksen näkökulmasta ja siksi tässä ra-

portissa ei kuvata tarkemmin itse haitta-ainekartoituksen kulkua. 

Sami Reinikainen (2016) on julkaissut rakennusalan työnjohdon koulutusohjelmassa Sa-

vonia-ammattikorkeakoululle lopputyön otsikolla ”Terveydelle vaaralliset aineet korjaus-

rakentamisessa”. Reinikainen on kuvannut yleisellä tasolla asbesti- ja haitta-ainekartoi-

tusta sekä keskittynyt yleisten rakennusmateriaalien mahdollisiin haitta-aineisiin sekä 

terveydelle haitallisille aineille altistumiseen korjausrakentamisessa. 
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Salla Sirviö (2007), nykyinen Koukka, on entinen kollegani ja työskentelimme samoissa 

tehtävissä, johon kuului myös rakennusten haitta-ainekartoitukset. Sirviö laati opinnäy-

tetyönsä Lahden ammattikorkeakouluun otsikolla ”Rakennusten haitta-aineet”. Sirviön 

työ keskittyi rakennusmateriaaleista laboratorioanalyyseillä havaittaviin haitta-aineisiin. 

Hän kuvasi myös työssään rakennuksen käytönaikaisesta, kuten teollisesta toiminnasta 

johtuvat haitta-aineet rakennusmateriaaleissa ja kuvasi muutaman projektiesimerkin. 

Tässä rakennusterveysasiantuntijatyössäni pyrin kuvaamaan aihetta siten, että tuon 

esille rakennusten mahdollisista asbesti- ja haitta-aineista tiedon, joka tällä hetkellä, 

vuonna 2018 tiedetään. Pyrin kuvaamaan tiedon eri tavalla, kuin edellä esitetyissä opin-

näytetöissä ja siksi en kuvaa tarkemmin esimerkiksi asbesti- ja haitta-ainekartoituksen 

kulkua tai mahdollisesti rakennuksen käytön aikaisesta toiminnasta rakennusmateriaa-

leihin päätyviä haitta-aineita, lukuun ottamatta öljyhiilivety-yhdisteitä, jotka ovat hyvin 

yleisiä esimerkiksi öljylämmitetyissä rakennuksissa. 

Tutkimusosiossani kuvaan minkälaisia ja missä määrin asbesti- ja haitta-aineita on ha-

vaittu asiakasprojekteissa. Lisäksi pohdintaosiossani on tarkoitus pohtia kehittämistoi-

menpiteitä, joilla huomioidaan rakennusterveys. 

3 Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen lainsäädäntö, viranomaismääräyk-
set ja muu ohjeistus 

Keskeisiä asbestityötä koskevia säädöksiä ja määräyksiä ovat: 

• valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa ai-
heuttavissa töissä (1458/2001) 

• työturvallisuuslaki 737/2002  

• valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 207/2009 

• valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 

• laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista 684/2015 

• valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 798/2015.  

 (Rakennustieto 2016, Lounais-Suomen aluehallintovirasto 2016) 
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Asbestia on käytetty Suomessa rakennusmateriaaleissa vuosien 1910-92 välisenä ai-

kana. Asbestin ja asbestipitoisen tuotteiden valmistus sekä maahantuonti kiellettiin vuo-

desta 1993 lähtien ja myyminen sekä käyttöön ottaminen vuodesta 1994 alkaen. Tämän 

vuoksi asbesti on tutkittava kaikista ennen vuotta 1994 rakennetuista rakennuksista. Li-

säksi on huomioitava, että vielä 1993 on voitu käyttää vanhojen varastojen tuotteita. Ylei-

sesti 1990-luvun tuotteissa havaitaan harvemmin asbestia. Kuitenkin on tiedossa, että 

esimerkiksi Itä-Suomessa on voitu joissakin tapauksissa käyttää jopa Venäjältä tuotuja 

asbestipitoisia tuotteita. (RT18-11246) 

3.1 Asbestikartoitus 

Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 798/2015 7 §:n mukaan rakennut-

tajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, johon voi sisältyä asbestipurku-

työtä, on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä. 

Asbestikartoituksessa on paikallistettava purettavassa kohteessa oleva asbesti, selvitet-

tävä asbestin laatu ja määrä sekä selvitettävä rakenteissa olevan asbestin ja sitä sisäl-

tävien materiaalien pölyävyys niitä käsiteltäessä tai purettaessa. 

Asbestikartoituksen tekijän tulee perehtyä asbestipitoisiin materiaaleihin esimerkiksi 

kouluttautumalla asbesti- ja haitta-aineasiantuntijaksi (AHA) sekä perehtyä rakenteiden 

purkamisen menetelmiin. 

Asbestikartoituksesta laaditaan raportti ja se luovutetaan asbestipurkutyöhön ryhtyvän 

työnantajan käyttöön. 

Vastuu kartoituksen teettämisestä kuuluu työturvallisuuslain 49 §:n mukaan myös työn-

antajalle. 

Purkutöitä ei voi tehdä varmuuden vuoksi asbestipurkutyönä, vaan purettavien rakentei-

den asbestipitoisuus on aina selvitettävä. (Lounais-Suomen aluehallintovirasto 2016) 
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Rakennustieto Oy:n Ohjekortissa RT18-11247 (2016) Asbestikartoitus, tutkimusmene-

telmä esitetään mm. kartoituksen tavoitteet ja suunnittelu, rakennuttajan tehtävät, asbes-

tikartoittajan pätevyys, asbestin vaarallisuusluokitus, asbestikartoituksen tekeminen, la-

boratoriotutkimusten teettäminen ja näytteenotto, näytteenottajan suojavarustus, rapor-

tointi ja kirjallisuutta aiheeseen liittyen. RT-kortit ovat tällä hetkellä parasta ohjeistusta 

kartoituksen teettämiseen ja tekemiseen. (RT 18-11247 2016) 

Asbesti asuinkerroistaloissa (Vikström 1993) – julkaisun mukaan asbestikartoituksella 

tarkoitetaan asbestin ja asbestipitoisten materiaalien paikallistamista asiakirjojen ja pii-

rustusten sekä kiinteistössä tapahtuvan tutkimuksen avulla. Julkaisu sisältää opastuksen 

kartoituksen tekoon, jota voi soveltaa, vaikka julkaisun ajankohta on vuosi 1993. Asbes-

tikartoituksen perusteet eivät ole vuosien mittaan muuttuneet.  

Kyseisessä julkaisussa mainitaan, että asbestikartoituksen suurin ongelma on asbestin 

löytäminen. Useimmissa tapauksissa kartoittaja ei löydä varsinaisesti asbestia vaan 

mahdollisesti asbestia sisältäviä materiaaleja. Kokenut kartoittaja tunnistaa esimerkiksi 

aikaisempien tutkimusten perusteella ulkonäöltä materiaalit, jotka voivat sisältää asbes-

tia. Toisaalta ulkonäön perusteella on mahdollista tehdä myös vääriä asbestitulkintoja, 

sillä esimerkiksi kaikki sementtikuitulevyt eivät sisällä asbestia, vaikka voivat näyttää sa-

manlaiselta. (Vikström 1993) 

Asbestikuitua ei voi nähdä, se ei haise eikä sillä ole havaittavaa makua. Asbestia on 

sekoitettu työmailla myös massoihin kuten tasoitteisiin. Varmuus asbestipitoisuudesta 

saadaan varmasti vain näytteille tehtyjen laboratorioanalyysien perusteella. Lisäksi as-

bestin varmistaminen analyysillä on myös usein tilaajalle kirjallinen osoitus, että havainto 

on tehty, eikä positiivista havaintoa voi myöhemmin kyseenalaistaa, toisin kuin jos ha-

vainto on tehty aistinvaraisesti. 

3.2 Asbestianalyysit laboratoriossa 

Yksinkertaisin laite materiaalinäytteiden analysointiin on valomikroskooppi, siitä käyte-

tään myös nimitystä polarisaatiomikroskooppi.  
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Polarisaatiomikroskoopin toiminta perustuu näytteeseen lähetetyn valon aallonpituuden 

muuttumiseen ja säteen taittumiseen sekä heijastumiseen näytteen pinnalta. Mikroskoo-

peissa käytetään wolframilamppua ja kahta kokoavaa linssiä eli okulaaria ja objektiiviä. 

Sillä saatu suurennos on tuhatkertainen ja erotuskyky noin 200 nm. (Laitinen 2015) 

Laboratoriossa näytteestä poimitaan kuitukimppuja, joista valmistetaan mikroskooppi-

preparaatteja. Lisäksi käytetään dispersiovärjäystekniikkaa, jolla eri taitekerroinnes-

teissä valmistetuista preparaateista voidaan erottaa eri asbestilaadut kuitujen värin ja 

polarisaation perusteella. Valomikroskooppimenetelmä on nopea ja kohtuuhintainen me-

netelmä asbestin tunnistamiseen ja se on yleisin tutkimusmenetelmä ja myös halvin. Tu-

loksena ilmoitetaan sisältääkö materiaali asbestia vai ei. (Vikström 1993) 

Valomikroskoopilla ei aina pystytä tunnistamaan, ovatko mikroskooppikatselussa näky-

vät kuidut asbestia vai ei. Näin voi käydä esimerkiksi ohuille alle 1 µm:n paksuille tai 

muovipinnoitetuille lattiamateriaalista peräisin oleville kuiduille, jolloin kuitujen värjäämi-

nen ei aina onnistu. Tällöin kuitujen laatu joudutaan varmistamaan muilla menetelmillä 

kuten elektronimikroskoopilla, johon on liitetty energiadispersiivinen röntgenspektro-

metri. Pyyhkäisyelektronimikroskoopin toiminta perustuu näytteen pommittamiseen ele-

troneilla, jotka saadaan aikaan kuumentamalla katodia (wolframi) ja kiihdytetään suuren 

jännitteen avulla. Kuva muodostuu elektroneista. Suurennos voi olla jopa miljoonakertai-

nen ja erotuskyky välillä 3-100 nm, (Laitinen 2015) 

Eletronimikroskooppianalyysi on kalliimpi ja vie kauemmin aikaa. Kaikki laboratoriot eivät 

tarjoa tätä analyysimenetelmää, jolloin on vaarana, että osa asbesteista jää havaitse-

matta. Toisaalta osa laboratorioista tarjoaa vain elektronimikroskooppimenetelmää, jol-

loin analyysihinnat useammalle analyysille voivat muodostua kalliimmaksi, kuin mitä ne 

olisivat vain valomikroskooppitutkimuksilla. (Vikström 1993) 

3.2.1 Laboratorion pätevyys 

Asbestianalyysejä tekeviltä laboratorioilta ei ole vaadittu esim. asbestilainsäädännössä 

akkreditoitua menetelmää tai määritetty menetelmiä, joilla analyysit voi tehdä. Sen sijaan 

terveydensuojelulain nojalla tehtävät asbestianalyysit ns. Asumisterveysasetuksen 

545/2015: 19 §:n mukaan asbestikuitujen esiintymistä pinnoille laskeutuneessa pölyssä 

pidetään toimenpiderajan ylittymisenä. Sisäilman asbestikuitujen pitoisuus ei saa ylittää 
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0,01 kuitua/cm3 ja pitoisuus on tutkittava akkreditoidussa laboratoriossa, josta kuvaus 

myöhemmin. 

Akkreditointi on yhdenmukaisiin kansainvälisiin ja eurooppalaisiin arviointiperusteisiin 

perustuvaa pätevyyden toteamista. Laboratorioita koskevat akkreditoinnin vaatimukset 

on kuvattu standardissa SFS-EN ISO/IEC 17025. Tähän standardiin perustuen labora-

torion toiminta arvioidaan toimivaltaisen arviointielimen toimesta, joka Suomessa on FI-

NAS-akkreditointipalvelu. (FINAS 2018) 

Asbestianalyyseissä tulisi yleisesti käyttää akkreditoitua laboratoriota, jolla varmistetaan 

tuloksen oikeellisuus. 

3.2.1.1.1 Terveydensuojelulain mukainen laboratorioanalysointi 

Asumisterveysasetuksen 545/2015 4 §:n mukaan terveyshaittaa selvitettäessä on mit-

tauksessa ja näytteenotossa käytettävä standardoituja menetelmiä tai vastaavia muita 

luotettavia menetelmiä.  

Mittaus- ja näytteenottolaitteiden pitää olla valmistajan ohjeiden mukaisesti kalib-

roituja. Näyte tulee ottaa ja analysoida laboratorion ohjeiden ja laadunvarmistus-

järjestelmän mukaisesti. Mittaus- ja analyysituloksia sisältävässä lausunnossa on 

aina ilmoitettava käytetty mittaus-, näytteenotto- ja analysointimenetelmä sekä 

määritysraja ja tulosten tulkinnassa noudatetut periaatteet. (Asumisterveysasetus 

545/2015) 

Terveydensuojelulain 763/1994 49a-49b §:n mukaan: 

lain ja sen nojalla annettujen säännösten edellyttämät viranomaisille tarkoitetut tut-

kimukset tulee tehdä Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) hyväksymässä labora-

toriossa. Tutkimuksia tekevällä laboratoriolla tulee olla kirjallinen laatujärjestelmä, 

ja laboratorion on pystyttävä osoittamaan tekemiensä määritysten luotettavuus. 

Laboratoriolla tulee lisäksi olla tutkimuksen suorittamiseen tarvittava asiantunte-

mus ja tekniset valmiudet. 
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Terveydensuojelulain mukainen hyväksyntä koskee myös terveydensuojelulain perus-

teella tehtäviä sisäilmatutkimuksia. Jossakin määrin on kuultu esitettävän, että asbesti-

analyysejä ei vaadittaisi tehtäväksi akkreditoidussa laboratoriossa. Tämä ei siis pidä täy-

sin paikkaansa. Mikäli halutaan, että sisäilma on puhdasta asbestista, olisi perusteltua 

vaatia puhtauden toteamista Eviran hyväksymässä, akkreditoidussa laboratoriossa ter-

veydensuojelulain nojalla. Mikäli asiassa tulee erimielisyyttä, tulisi ottaa yhteys paikalli-

seen terveydensuojeluviranomaiseen, joka voi velvoittaa analyysit tehtäväksi akkredi-

toidussa, Eviran hyväksymässä laboratoriossa. 

3.3 Asbestipurkutyö 

Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista 684/2015 mukaan: 

Asbestipurkutyöhön saa käyttää vain sellaista työntekijää, jolla on vaadittu päte-

vyys ja joka on rekisteröity pätevistä henkilöistä pidettävään rekisteriin. Pätevyys-

vaatimuksena asbestipurkutyöntekijällä on soveltuva ammattitutkinto tai sen osa. 

Tätä sovelletaan myös asbestipurkutyötä tekevään itsenäiseen työnsuorittajaan. 

Lupaa ei lain mukaan tarvita lyhytkestoisiin huoltotöihin, joiden yhteydessä ei käsitellä 

murenevia asbestimateriaaleja. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi asbestia sisältävien 

palo-ovien irrotus ehjänä. Mutta tässäkin tapauksessa on huomioitava jätteen käsittely 

asbestijätteenä.  

Hyvässä kunnossa olevien asbestia sisältävien materiaalien kapselointiin tai päällystä-

miseen ei tarvita asbestipurkutyölupaa. Tällaista työtä voi olla esimerkiksi vanhojen, hy-

väkuntoisten asbestipitoisten laattojen päälle laatoitus. 

Lain mukaan asbestikartoitukseen ja muuhun näytteidenottoon ei tarvita asbestipurku-

työlupaa. On tullut kohdalle kohteita, joissa näytteitä on jouduttu suorittamaan esimer-

kiksi aiemmin suoritetusta puutteellisesta asbestipurkutyöstä johtuen samasta tilasta, 

jopa kymmeniä rakenneavauksia. Tässä tapauksessa voisi jo harkita jopa asbestipurku-

työlupaa. Yleisesti ottaen näytteenottoa ei kuitenkaan voi verrata purkuun, sillä pintaa 

rikotaan verraten vähän ja käytetään joka tapauksessa suojaavaa vaatetusta ja hengi-

tyksensuojainta sekä estetään pölyn leviäminen ja siivotaan työn jäljet sekä paikataan 

rakenneavaukset. Mutta mikäli näin ei toimita, näytteenotossa on mahdollista levittää 
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asbestipölyä ympäristöön ja voisi ajatella, että työ vaatisi siinä tapauksessa asbestipur-

kutyöluvan.  

3.4 Haitta-ainekartoitus 

Haitta-ainekartoituksella tarkoitetaan tutkimuskohteessa tehtävää haitta-ainepitoisten 

materiaalien selvittämistä ja haitta-aineiden analysoimista. Haitta-ainetutkimuksissa tut-

kitaan pintamateriaalien lisäksi rakenteiden sisäiset haitalliset aineet ja rakenteisiin mah-

dollisesti imeytyneet muut haitalliset aineet. Näitä ovat yleensä rakennusmateriaalien 

kemialliset yhdisteet. (RT18-11244 2016) 

Rakenteiden selvittämistä ja näytteiden ottoa varten voidaan tehdä rakenneavauksia. 

Haitta-ainetutkijalle ei ole asetettu viranomaismääräyksissä tai -ohjeissa yleisiä koulutus- 

ja kokemusvaatimuksia. Asbesti- ja haitta-aineasiantuntijan henkilösertifiointi (AHA-pä-

tevyys) on tarkoitettu henkilöille, jotka tekevät asbestin sekä muiden haitallisten ja vaa-

rallisten aineiden kartoituksia, purkutöihin liittyvää suunnittelua tai valvontaa rakennuk-

sissa ja muissa kohteissa. AHA-pätevyyden voi saada keskimäärin noin viikon koulutuk-

sella ja lisäksi työkokemuksella osoitetulla pätevyydellä. Tulkinnanvaraista on se, että 

mikä on kemiallisten yhdisteiden tutkimiseen tarvittava riittävä pätevyys, sillä usein ky-

symys on monenlaisista ja määrällisesti monista yhdisteistä.  

Lisäksi esimerkiksi rakennusterveys-asiantuntijan (RTA) -pätevyys katsotaan riittäväksi. 

RTA-koulutus on pidempi kestoista ja opetus AMK-tasoista, jolloin kemian opetus on 

laaja-alaisempaa. Vaadittu kemian oppimäärä on kuitenkin varsin vähäistä. (RT18-

11244 2016) 

Käytännössä haitta-ainetutkimuksessa tarvittava kemian osaaminen on vähäistä. 

Haitta-ainetutkimuksesta Rakennustieto Oy on julkaissut tilaajan ohjeen sekä rakennus-

tuotteiden ja rakenteiden tutkimista käsittelevä ohjeen, joihin tilaajan olisi hyvä tutustua, 

jotta hän osaa valita asbesti- ja haitta-ainekartoitukseen pätevät tekijät. 
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Ohjeessa RT 18-11244 (2016) Haitta-ainetutkimus, Tilaajan ohje, esitetään ohjeita 

haitta-ainetutkimusten käyttötarkoituksesta, tutkimuksen tarpeen arvioinnista ja tutki-

muksen tilaamisesta sekä tutkijan pätevyydestä. Ohjeessa esitetään tietoja haitallisten 

aineiden ominaisuuksista.  

Ohjeessa RT 18-11245 (2016), Haitta-ainetutkimus, Rakennustuotteet ja rakenteet, kä-

sitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaan vaarallisiksi määriteltyjä haitta-aineita 

sisältävien rakennusten rakennusosien, rakenteiden sekä johtojen ja laitteiden materiaa-

lien tutkimista. Liitteissä esitetään tutkimusta ja analysointia koskevat käsitteet, raken-

nusaineiden ja -tarvikkeiden markkinoilla oloaikoja ja rakennusjätteiden jäteluokitus ja 

purkutapa.  

Em. RT-kortissa on mielenkiintoista mm. se, että siinä mainitaan, että metalli- tai PCB-

yhdistepitoisten maalien purkutöille ei ole laadittu ohjeistusta. Tämän vuoksi tämän tyyp-

pisten maalien poisto ja näillä maaleilla maalattujen rakenteiden purkumenetelmä esite-

tään rakennus- ja purkusuunnitelmissa kohdekohtaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa, 

että purkuohje ja siten jätteen käsittely voi vaihdella purkukohteissa riippuen asbesti- ja 

haitta-ainekartoituksen tekijästä. Esimerkiksi jossakin kohteessa tarkka kartoittaja voi 

määritellä raskasmetalleja sisältävän (joille ei ole raja-arvoja) jätteen purettavaksi lajitte-

levana purkuna. Toisessa kohteessa maaleista ei ole kenties edes osattu tutkia raskas-

metalleja tai on tutkittu vain lyijy. Raja-arvoihin palaa myöhemmin työssäni. 

Haitta-ainekartoitus tehdään aistinvaraisesti ja lisäksi rakenneavausten materiaalinäyt-

teistä tutkitaan laboratoriossa epäillyt haitta-aineet. Vaihtoehtoisesti voidaan joissakin 

tapauksissa ottaa sisäilmanäytteitä ilmasta Tenax-TA -adsorbenttiin pumpun avulla tai 

tutkia materiaaleja ns. FLEC (pintaemissioiden keräyslaite) -näytteenotolla. Näitä tutki-

musmenetelmiä käytetään VOC-tutkimuksiin. FLEC-tutkimuksia käytetään hyvin harvoin 

asbesti- ja haitta-ainekartoitusten yhteydessä, yleensä niitä käytetään sisäilmatutkimus-

ten yhteydessä, kun halutaan selvittää sisäilman laatua. FLEC-tutkimukset ovat kalliita 

tutkimuksia ja lisäksi niissä voi olla haasteena saada tiivis liittymä tutkittavaan pintaan. 

VOC-BULK-näytteet soveltuvat paremmin, mikäli halutaan selvittää materiaalien sisältä-

mät VOC-yhdisteiden pitoisuudet ja ne soveltuvat myös asbesti- ja haitta-ainekartoituk-

siin, vaikka niitäkin käytetään yleisemmin sisäilmatutkimuksissa. (RT 18-11245 2016) 
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Rakennuslupaviranomiset edellyttävät asbesti- ja haitta-ainekartoituksen rakennushank-

keeseen ryhtyvältä. Kaikki korjaustyöt eivät kuitenkin vaadi rakennuslupaa, mutta esi-

merkiksi Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) 125 §:n mukaan rakennuksen 

korjaus- ja muutostyötä varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti voi olla 

vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Ilmeisesti 

lain tulkinta voi kuitenkin olla vaihtelevaa mm. kunnasta riippuen ja esimerkiksi kaik-

kia kosteusvauriokorjauksia ei tehdä rakennusluvalla. 

3.5 Haitta-ainetutkimukset laboratoriossa 

Haitta-ainetutkimukset tulee tehdä akkreditoidussa laboratoriossa. Laboratorioilla on 

käytössään erilaisia menetelmiä haitta-aineiden tunnistamiseen, joista muutamia on esi-

telty alla. 

Suurin osa epäorgaanisista ja orgaanisista haitta-aineista analysoidaan kromatografi-

sesti. Kromatografia voidaan jakaa neste- ja kaasukromatografiaan. Nesteestä voidaan 

tutkia esimerkiksi ammoniakki, formaldehydit, hapot ja emäkset ja amiinit. Kaasusta voi-

daan tutkia esim. VOC:t, PAH, PCB, fenolit ja kresolit ja mineraaliöljyt. (Metropolia AMK 

2018) 

Metallianalyysit tehdään yleisesti ICP-tekniikalla (induktiivisesti kytketty plasma), jossa 

on OES- (optinen emissio) tai MS- (massaspektrometri) detektori. (Metropolia AMK 

2018) 

Jotkut laboratoriot tarjoavat haitta-ainekartoitukseen metallianalyysejä XRF-analysoin-

nilla (röntgenfluoresenssispektrometria), joita käytetään nopeaan alkuainetunnistukseen 

ja toimivat usein ns. kenttämittareina. XRF-mittaukset tunnetaan esimerkiksi pilaantunei-

den maiden tutkimuksessa epäluotettavampana menetelmänä, kuin ICP-tekniikalla var-

mistettu menetelmä ja ympäristöviranomaiset yleensä vaativat XRF-tulosten vertailua 

ICP-tekniikalla saatuihin tuloksiin. 
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4 Asbesti 

Asbesti on yleisnimitys useille luonnosta saataville kuitumaisille silikaattimineraaleille, 

jotka kuuluvat serpentiini- ja amfiboliryhmään. Asbestimineraaleja ovat krysotiili (ns. val-

koinen asbesti), krokidoliitti (ns. sininen asbesti), antofylliitti, tremoliitti ja aktinoliitti sekä 

amosiitti (ns, ruskeat asbestit). Erioniitti on kuitumaista asbestia terveysvaikutuksiltaan 

muistuttava silikaattimineraali, joka luokitellaan asbestin kaltaiseksi aineeksi. (RT 18-

11246 2016) 

Alla on esitetty kuvin yleisimmät asbestikuitulajit. 

 

 

Kuva 1. Asbestikuitulajit, lähde: Työterveyslaitos 2016 

Kaikki asbestimineraalit ovat terveydelle vaarallisia, mutta krokidoliitti ja amosiitti ovat 

vaarallisimpia. Keuhkoihin joutuneet asbestikuidut voivat aiheuttaa keuhkopussin pak-

suuntumia, asbestoosia, keuhkosyöpää ja keuhkopussin ja vatsakalvon syöpää. (RT 18-

11246 2016) 

Ehjä, kiinteä ja pölyämätön asbestipitoinen materiaali ei sellaisenaan aiheuta vaaraa, 

mikä on hyvä muistaa. Toimenpiteisiin on ryhdyttävä, jos rakennusta korjataan tai pure-

taan. Lisäksi mikäli havaitaan rikkoutuneita asbestimateriaaleja, on kohta välittömästi 
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paikattava. Pikaisena ensiapuna paikkaukseen tai esimerkiksi asbestikartoituksen ra-

kenneavausten paikkaukseen käy esimerkiksi teippaus tai paikkaus akryylimassalla. Li-

säksi on harkittava rakenteen korjaamista tai purkamista. (RT 18-11246 2016) 

Asbestin vaarallisuus perustuu materiaalin pölyämiseen, pölyn sisältämien kuitujen epä-

edulliseen kokoon kehon puolustusjärjestelmän kannalta ja kuitujen kestävyyteen. As-

bestialtistuminen aiheuttaa vakavia ennenaikaiseen kuolemaan johtavia terveyshaittoja, 

joita altistumisen kerran tapahduttua on vaikea tai mahdoton ehkäistä lääketieteellisin 

toimenpitein. Asbestille ei tunneta turvallista altistumistasoa, jonka alapuolella syöpäriski 

ei olisi kohonnut. Tämän vuoksi asbestialtistuminen on otettava vakavasti ja huomioitava 

riittävä suojautuminen. (Vikström 1993) 

4.1 Asbestia sisältävät rakennusmateriaalit 

Asbestia on käytetty rakennusalalla asbestikuitujen lämmöneristävyyden, kemiallisen 

kestävyyden, hyvän vetolujuuden ja hyvän mekaanisen kestävyyden takia.  

Asbestia on käytetty rakentamisessa mm. putkieristeissä, ruiskutettuna eristeenä, tasoit-

teissa, kiinnityslaasteissa, maaleissa, liimoissa, rakennuslevyissä, ilmastointikanavissa, 

muovimatoissa, saumauslaasteissa, kaakeleissa, vinyylilaatoissa, palokatkoeristeissä, 

ovissa, etenkin palo-ovissa, proppausmassoissa, sekä vesikatto- ja julkisivumateriaa-

leissa. 

Suomessa asbestia on käytetty rakentamisessa 1920–1990-luvuilla. Krokidoliitin käyttö 

kiellettiin vuonna 1976. Asbestin käyttö kiellettiin kokonaan vuonna 1994. Käytännössä 

jokainen 1920–1990-luvun rakennus sisältää asbestia todennäköisesti jossain muo-

dossa. Asbestia sisältäviä julkisivujen maali- ja pinnoitetuotteita on käytetty pääsääntöi-

sesti 1960–1985 välisenä aikana. 

Suositeltavat lähdemateriaalit, jotka esittävät tietoa asbestin käytöstä rakennusmateri-

aaleissa ovat Vikström Kari, Asbesti asuinkerroistaloissa-julkaisu vuodelta 1993, Raken-

nustieto Oy:n RT18-11247 vuodelta 2016, joka on päivitetty ja tiivistetty ohjeistus edellä 

mainitusta julkaisusta. Lisäksi Työterveyslaitoksen julkaisu vuodelta 2016 ”Asbesti ra-

kennusmateriaaleissa” esittää rakennusmateriaalit tiivistetysti ja kauppanimillä. 
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5 Haitta-aineet  

5.1 Polyaromaattiset yhdisteet 

Polysykliset aromaattiset yhdisteet eli PAH-yhdisteet ovat kahdesta tai useammasta fuu-

sioituneesta aromaattisesta renkaasta koostuvia tasomaisia hiilivety-yhdisteitä. Nafta-

leeni on yksinkertaisin PAH-yhdisterakenne, C10H8. (Työterveyslaitos 2016) 

 

 

Kuva 2. Naftaleeni, lähde: Amentsoc.org 2018 

Heikon haihtuvuutensa vuoksi useat PAH-yhdisteet esiintyvät ilmassa pölyihin ja muihin 

ilman hiukkasiin sitoutuneina. (Työterveyslaitos 2016) 

PAH-yhdisteiden välitön myrkyllisyys on alhainen. Pääasialliset altisreitit ovat ihokoske-

tus ja hengitysaltistus. Monet PAH-yhdisteet (esim. Bentso[a]pyreeni voivat aiheuttaa 

perimämuutoksia ja syöpää. (Työterveyslaitos 2016) 

PAH-yhdisteistä naftaleeni on haihtuvin komponentti ja sitä käytetään indikaattoriyhdis-

teenä. Höyryjakeissa on myös asenaftyleenia, asenafteenia, fluoreenia, fenantreenia ja 

antraseenia. (Työterveyslaitos 2016) 
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Puunsuoja-aineina käytetyt kreosootit sisältävät runsaasti PAH-yhdisteitä (noin 60-85 

%). Kreosootit valmistetaan tislaamalla koksintuotannon sivutuotteena syntyvästä kivi-

hiilitervasta. (Työterveyslaitos 2016, OVA-ohje 2018) 

5.1.1 PAH-yhdisteitä sisältävät rakennusmateriaalit 

PAH-yhdisteitä sisältäviä rakennusmateriaaleja ovat esimerkiksi kreosoottipitoiset ve-

sieristeet. Vedeneristeitä on käytetty esimerkiksi alapohjarakenteissa ja maanvastai-

sissa seinärakenteissa. 

PAH-yhdisteitä sisältäviä kyllästysaineita on käytetty ratapölkyissä ja rakennusten puu-

rakenteissa ala- ja välipohjissa. Myös bitumit (mm. bitumissivelyt ja bitumikermit) voivat 

sisältää PAH-yhdisteitä. Bitumilla tarkoitetaan maaöljystä saatua tislauksen pohjatuo-

tetta. (Siikanen U. 2001) 

1800-luvun loppupuolella kivihiilitervalla käsiteltiin suuria peltikattoja. Terva-, kivihiili-

terva- ja bitumipohjaiset maalit vaihtelevat sävyltään mustasta harmaaseen ja mustan-

ruskeaan. (Komulainen ym. 2011) 

Kivihiilipiki on tummaa ja siinä on voimakas pistävä haju. Kuivissa olosuhteissa herkim-

min haihtuvat PAH-yhdisteet ovat saattaneet hävitä ja haju vaikeasti tunnistettavaksi. 

Hajuton kivihiilipiki tuote saattaa sisältää runsaasti normaalia huoneen lämpötilaa korke-

ammissa lämpötiloissa haihtuvia, hajuttomia PAH-yhdisteitä. Kivihiilipikeä on käytetty 

kosteuden- ja vedeneristeenä vanhoissa rakennuksissa mm. kellarikerrosten lattiaraken-

teissa, muuratuissa seinissä ja tiilisaumoissa kapillaarikatkona. Kivihiilipikeä on käytetty 

esimerkiksi muuratuissa välipohjissa, uima-allasrakenteissa, pihojen kansirakenteissa, 

lattia- ja perustusrakenteissa. (Komulainen ym. 2011) 

Kreosoottipohjaisia bitumipahveja ja papereita käytettiin rakennuksissa kosteus- ja höy-

rynsulkuina. Bitumipohjaisia valuasfaltteja on käytetty ala- ylä- ja välipohjissa sekä por-

taissa. (Komulainen ym. 2011) 

Sähkökaapeleiden eristeiden kyllästyksessä on saatettu käyttää PAH-yhdisteitä sisältä-

vää kreosoottitervaa. (RT 18-11245 2016) 
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5.2 Polyklooratut bifenyylit 

Polykloorattuja bifenyylejä eli PCB-yhdisteitä on kaikkiaan 209 eri kongeneeria. Kon-

geneerit ovat samankaltaisia yhdisteitä, joissa on eri määrä esimerkiksi klooria. PCB-

yhdisteet on luokiteltu ihmiselle todennäköisesti syöpää aiheuttaviksi. Yhdisteet ovat py-

syvyydeltään ja kertyvyydeltään pahimpia ympäristömyrkkyjä eli pysyviä orgaania yhdis-

teitä (POP). PCB-yhdisteille altistuu, kun aineita joutuu ruuansulatukseen. Altistuminen 

on mahdollista myös ihokosketuksen kautta tai hengitysteitse. (Ympäristöhallinto 2018) 

5.2.1 PCB-yhdisteitä sisältävät rakennusmateriaalit 

PCB-yhdisteet tuotiin markkinoille 1929 USA:ssa, Japanissa, Euroopassa sekä Venä-

jällä. PCB-yhdisteitä käytettiin elastisissa saumaus- ja tiivistysmassoissa tehokkaan ele-

menttirakentamisen aikakaudella, erityisesti 1960-luvun lopulla teollisuuskiinteistöissä, 

julkisissa rakennuksissa ja elementtikerrostaloissa. 

PCB-yhdisteillä oli useita käyttökohteita: 

• Elastiset saumaus- ja tiivistysmassat, lämpölasien tiivistysmassat 
• Kloori- ja syklokautsumaalit (kulutuskestävyyttä vaativissa lattioissa) 
• Kondensaattorien ja muuntajien öljyt 
• Öljypolttimet, virranjakajat 
• Loisteputkivalaisinten varusteet 

Teollisuustilojen karkeapintaiset liukkaudenestolattiat. 

 (Ympäristöhallinto 2018) 

5.3 Raskasmetallit 

Raskasmetallit on yleisnimitys erilaisille ympäristölle ja terveydelle haitallisille metalleille 

ja puolimetalleille, joilla on suuri tiheys, massa ja järjestysluku. 
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Tunnetuimmat terveysvaikutuksia aiheuttavat raskasmetallit ovat lyijy, kadmium ja elo-

hopea. Lyijyn tärkein toksinen vaikutus on hermostomyrkyllisyys. Kehityksen aikana her-

kin elin on kehittyvä hermosto, lyijyn vaikutuksesta älyllinen kehitys kärsii. (Terveyskir-

jasto 2018) 

Maalien raskasmetalleista analyyseissä usein voidaan selvittää esimerkiksi arseeni-, 

kadmium- koboltti-, kromi- kupari-, nikkeli- lyijy, vanadiini-, sinkki, antimoni- ja eloho-

peapitoisuudet. (Komulainen ym. 2011) 

5.3.1 Raskasmetalleja sisältävät rakennusmateriaalit 

Raskasmetalleja on käytetty sisätilojen maaleissa, julkisivujen käsittelyyn tarkoitetuissa 

maaleissa, parvekelaatan maaleissa, kattomaaleissa, ikkunalautamaaleissa sekä ikku-

noiden ja ovien metalli- ja puuosien maaleissa. Raskasmetalleja käytetään maaleissa 

sekä korroosionestoaineina että väripigmentteinä. Myös CCA (kromi-, kupari- ja arseeni) 

kyllästetty puu sisältää raskasmetalleja. 

Lyijyä on käytetty saumausmassoissa, lyijyn käyttö saumausmassoissa väheni 1970-

puolivälin jälkeen. (Komulainen ym. 2011) 

PVC-muovitapetit ja etenkin jalkalistat saattavat sisältää asbestin ohella raskasmetalleja. 

(RT 18-11245 2016). 

Raskasmetalleja on myös esimerkiksi vanhojen rakennusten välipohjien koksikuona-

täytöissä, joista raskasmetallit tulisi aina tutkia. Koksikuona on ollut terästeollisuuden si-

vutuote. Koksia on käytetty mm. 1950-luvulla mm. rakennusten välipohjien täyttömateri-

aalina. 

Raskasmetallien osalta on huomioitava, että niitä löytyy myös uudemmistakin, 2000-lu-

vun rakennusmateriaaleista, sillä raskasmetalleja käytetään ilmeisesti vielä nykyäänkin 

hyvin eri tuotteissa väripigmentteinä. 
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5.4 Öljyhiilivedyt 

Öljyhiilivedyt ryhmitellään tyydyttyneisiin ja tyydyttymättömiin alifaattisiin hiilivetyihin, 

jotka voivat olla suoraketjuisia, haaroittuneita tai syklisiä, sekä aromaattiisiin yhdisteisiin, 

jotka muodostuvat yhdestä tai useammasta bentseenirenkaasta ja niihin mahdollisesti 

liittyneistä alkyyliryhmistä. Kaikkien öljykomponenttien analysointi ja erillinen tarkastelu 

ei ole mahdollista. Tämän vuoksi tarkastellaan öljytuotteille ominaisia avainyhdisteitä ja 

molekyylikoon perusteella valittuja hiilivetyjakeita. Avainyhdisteillä tarkoitetaan öljytuot-

teiden haitallisimpia (myrkyllisyys ja kulkeutuvuus) pääkomponentteja, esim. voiteluöljy-

jen kohdalla PAH-yhdisteet. (Ympäristöministeriö 2014) 

Öljyhiilivedyt voidaan jaotella esim. hiililuvun (C) perusteella kolmeen jakeeseen: bensii-

nijakeet (C5-C10), keskitisleet (>C10-C21) ja raskaat öljyjakeet (>C21-C40), tai yhteensä eli 

öljyhiilivetyjakeet C10-C40. (Ympäristöministeriö 2014) 

5.4.1 Öljyhiilivetyjä sisältävät rakennusmateriaalit 

Öljyhiilivetyjä on esimerkiksi bitumituotteissa. Rakennusmateriaaleissa öljyhiilivetyjä tut-

kitaan haitta-ainekartoituksessa lähinnä materiaalin kuten betonin epäpuhtautena, joh-

tuen esim. rakennuksen öljylämmityksestä. 

5.5 Haihtuvat orgaaniset yhdisteet 

Sisäilmassa on satoja orgaanisia kaasumaisia yhdisteitä, joiden pitoisuudet ovat yleensä 

pieniä. Pieni pitoisuus, kuten esim. 2-etyyli-1-heksanolille 10 µg/m3, ylittää ns. asumis-

terveysasetuksen mukaisen toimenpiderajan ja vaatii jatkotoimenpiteitä. (Sisäilmayhdis-

tys 2018) 

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC eli Volatile Organic Compounds) ovat orgaanisia 

yhdisteitä, joiden höyrynpaine on yli 0,01 kPa, kun lämpötila on 293,15 K, tai joilla on 

vastaava haihtuvuus tietyissä käyttöolosuhteissa. Haihtuviksi orgaanisiksi yhdisteiksi ni-

mitetään niitä, joiden kiehumapiste on 50–260°C välillä. (Ympäristöhallinto 2018) 
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Sisäilmaolosuhteissa VOCit ovat joko kaasumaisessa tai höyrymäisessä muodossa, 

mutta vähemmän haihtuvat yhdisteet voivat esiintyä myös hiukkas- ja aerosolimuodossa 

tai partikkeleihin adsorboituneina. 

Tavanomaisimpia VOC-yhdisteitä ovat alkaanit, terpeenit, aromaattiset hiilivedyt, halo-

genoidut yhdisteet, aldehydit, ketonit, alkoholit ja esterit. PVC-muovin ja sen pehmitti-

menä yleisesti käytetyn dietyyliheksyyliftalaatin (DEHP) hajoamistuotteen tavallinen 

emissioyhdiste on 2-etyyli-1-heksanoli, jolla on tunnusomainen kitkeränmakea haju. 

(Terveyskirjasto 2018) 

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden sisäilmanäytteitä kerätään, jos tutkimuskohteessa 

on syytä epäillä VOC-yhdisteiden haihtuvan tai kulkeutuvan sisäilmaan. Sisäilmaongel-

mia aiheuttavia materiaaleja voidaan kohdentaa FLEC-näyttein tai bulk-näyttein. Tyypil-

lisiä VOC-yhdisteitä sisäilmaan haihduttavia haitta-ainepitoisia materiaaleja ovat valuas-

faltit sekä öljyillä pilaantuneet rakennusmateriaalit. (RT 18-11245 2016) 

Sisäilman VOC-yhdistepäästöihin on liitetty silmien, limakalvojen ja ihon ärsytysoireita. 

Useimmiten hajukynnys on ärsytyskynnystä matalampi ja koetut haitat saattavat pikem-

minkin yhdistyä hajuhaittoihin. (Terveyskirjasto 2018) 

Formaldehydi (eli metanaali CH2O) sisäilman pilaajana on ollut tunnettu jo 1960–70-lu-

vuilta. (Terveyskirjasto 2018) 

Styreeni eli vinyylibentseeni (C8H8) on helposti haihtuva palava neste, jolla on sille tyy-

pillinen haju. Styreeni on teollisuuden käyttämä liuotinaine. Se on uusi tuote sisäilman 

pilaajana ja on aiheuttanut eri puolilla maailmaa vaikeita yksittäisiä sisäilmaongelmia. 

Styreenin välittömiä terveyshaittoja ovat silmien sidekalvojen ja hengitysteiden limakal-

vojen ärsytys. Lisäksi styreeni voi aiheuttaa hermoston toiminnan häiriöitä. On myös 

alustavaa näyttöä siitä, että styreenioksidi aiheuttaa koe-eläimille syöpää. (Sisäilmayh-

distys 2018) 

5.5.1 Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä sisältävät rakennusmateriaalit 

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden lähteitä ovat ennen kaikkea rakennus- ja sisustus-

materiaalit ja maalit, mutta myös kalusteet ja tekstiilit. (Terveyskirjasto 2018) 
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Rakennusten käyttötilanteessa myös tilojenkäyttäjien käyttämät kemikaalit lisäävät usein 

sisäilman kuormitusta ja nämä on hyvä huomioida, kun otetaan esim. VOC-näytteitä si-

säilmasta. Esimerkiksi näytteenottajan ei tulisi omalla toiminnallaan (mm. käytetyt hajus-

teet tai desinfiointiaineet) vääristä VOC-analyysin tulosta. 

Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä sisältäviä materiaaleja ei yleensä tutkita asbesti- ja haitta-

ainekartoituksen yhteydessä. Haihtuvat orgaaniset yhdisteet on hyvä mainita kartoituk-

sessa, jos niitä havaitaan, sillä päästöillä voi olla vaikutusta esimerkiksi purkutyöntekijöi-

den suojautumiseen tai korjaussuunnitteluun. 

Formaldehydiä voi olla pinnoittamattomassa lastulevyssä tai lastulevyissä. (Sisäilmayh-

distys 2018) 

Selvästi kohonneita styreenipitoisuuksia on esiintynyt yksittäisissä tapauksissa, joissa 

polyesterihartsipohjaista rakennusmateriaalia (liimaa) on käytetty virheellisesti. (Sisäil-

mayhdistys 2018) 

5.6 Epäorgaaniset haihtuvat yhdisteet 

Sisäilman kannalta merkittäviä epäorgaanisia kaasumaisia yhdisteitä ovat mm. hiilidiok-

sidi, hiilimonoksidi, otsoni, rikkiyhdisteet, typenoksidit ja ammoniakki. (Terveyskirjasto 

2018) 

Radon on hajuton, mauton ja väritön radioaktiivinen jalokaasu. Kaasuna se pääsee kul-

keutumaan maaperästä. Radon on uraanin hajoamistuote ja sitä tavataan korkeina pi-

toisuuksina esimerkiksi hiekkaharjuilla. (Säteilyturvakeskus 2018) 

Rikkivetyä muodostuu orgaanisesta aineesta anaerobisissa oloissa, jos pH ja lämpötila 

ovat sopivat. Rikkivety on vaarallinen soluhengitysmyrkky. 

Valtioneuvosto on työturvallisuuslain nojalla antamissaan päätöksissä ja asetuksissa 

määrännyt työpaikan ilman epäpuhtauksille joukon sitovia raja-arvoja. Haitalliseksi tun-
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netut pitoisuudet eli HTP -arvot, ovat pienimpiä ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia, joi-

den katsotaan voivan vahingoittaa työntekijää. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut 

julkaisun Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, HTP -arvot 2016. 

4.5.1 Epäorgaanisia yhdisteitä sisältävät rakennusmateriaalit 

Epäorgaanisia yhdisteitä kuten rikkiyhdisteitä voi olla esim. tiloissa, joihin pääsee viemä-

rikaasuja. Rikkiyhdisteiden, esim. rikkivedyn osalta on mainittava asbesti- ja haitta-aine-

kartoituksessa, sillä rikkivety korvaa hapen ja esim. purkutyö voi vaatia henkilösuojaimia, 

jossa hapen saanti on huomioitu. (OVA-ohje 2018) 

Epäorgaanisia yhdisteitä ei yleensä tarvitse huomioida asbesti- ja haitta-ainekartoituk-

sissa, mutta ne on hyvä huomioida mahdollisen korjaussuunnittelun yhteydessä mm. 

radonkorjauksena. 

Rakennusmateriaaleista esim. radonia betonista voi tulla huoneilmaan, jos betonin ki-

viainesta on otettu radonalueelta. Myös alapohjien sorastuksen mukana voi tulla radonia. 

5.7 Kipsi 

Kipsi on vaaleaa kalsiumsulfaattimineraalia. Kipsi ei ole haitallista rakennuksessa kui-

vissa olosuhteissa. Kipsistä muodostuu kosteissa ja hapettomissa olosuhteissa rikkive-

tyä. (Salkinoja-Salonen 2017) 

Kipsiä ei saa toimittaa jätteenä kaatopaikalle, sillä biojätteen kanssa yhdistettynä kipsistä 

muodostuu kaatopaikalla rikkivetyä ja aiheuttaa mm. hajuhaittoja ympäristöön. Sitä ote-

taan kuitenkin vastaan kierrätysasemilla.  

5.7.1 Kipsin käyttö rakennusmateriaaleissa 

Rakennuksissa kipsiä käytetään mm. kipsilevyissä sisäverhousmateriaalina ja sen 

käyttö on laajamittaista mm. keveyden ansiosta. Näin ollen kipsijätteen lajitteluun tulee 

muistaa ottaa kantaa asbesti- ja haitta-ainekartoituksen yhteydessä. 



 

  23 (50) 

 

  

5.8 Pysyvät orgaaniset yhdisteet 

Pysyvät orgaaniset yhdisteet eli POP-yhdisteet (Persistant Organic Pollutant) ovat erit-

täin pysyviä, kaukokulkeutuvia, kertyvät eliöihin ja voivat aiheuttaa jo pieninä pitoisuuk-

sina vakavia haittoja ihmisen terveydelle tai ympäristölle. POP-yhdisteiden valmistusta, 

käyttöä, markkinoille saattamista ja jätehuoltoa säännellään EU:ssa Euroopan parla-

mentin ja neuvoston asetuksella pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 

79/117/ETY muuttamisesta (2004/850/EY) (jäljempänä POP-asetus). (Myllymaa ym. 

2015) 

Esimerkkejä POP-yhdisteistä: 

• DDT torjunta-aine 

• PCB (jotka esitetty erikseen yllä) 

• dioksiini ja furaanit (PCDD/F) 

• pentakloorifenoli (PCP) 

• bromatut palonestoaineet (PBDE eli polybromidifenyylieetteriseokset): mm. 
HBCD Heksabromisyklododekaani, SCCP lyhytketjuinen klooriparafiini 

• Perfluorattuja alkyyliyhdisteet (PFAS)  

• Pentaklooribentseeni (PeCB) 

• Polyklooratut naftaleenit (PCN). 

 (Ympäristöhallinto 2018) 

5.9 Pysyviä orgaanisia yhdisteitä sisältävät materiaalit 

Alla on esitetty erilaisia pysyviä orgaanisia yhdisteitä sisältäviä materiaaleja omissa kap-

paleissaan. 

5.9.1 Dioksiinien ja furaanien käyttö 

Dioksiinit on yhteisnimitys kemikaaleille, joihin kuuluu polykloorattuja dibentso-p-diok-

siineja (PCDD-yhdisteitä), polykloorattuja dibentsofuraaneja (PCDF-yhdisteitä) ja eräitä 

ns. dioksiininkaltaisia polykloorattuja bifenyylejä (PCB-yhdisteitä). Dioksiinit ja furaanit 
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ovat tasomaisia kolmirenkaisia yhdisteitä, joiden bentseenirenkaisiin on kiinnittynyt 1–8 

klooriatomia. Dioksiinien 210:stä mahdollisesta johdoksesta 17 tulkitaan erityisen myr-

kyllisiksi, jotka yleensä analysoidaan laboratoriotutkimuksissa. (Terveyden ja hyvinvoin-

nin laitos 2018) 

Dioksiineja ei ole koskaan valmistettu tarkoituksella, vaan niitä syntyy kaikissa klooraus-

prosesseissa ja epätäydellisen palamisen tuloksena eli ne ovat epäpuhtauksia. Myrkylli-

sin on 2,3,7,8-tetraklooridibentso-p-dioksiini eli TCDD, jonka TEF- eli toksisuusekviva-

lenttikertoimeksi on asetettu 1. Muiden toksisten dioksiinien ja PCB-yhdisteiden TEF-

kertoimet kertovat niiden toksisuudesta TCDD:iin verrattuna. (Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos 2018) 

1.1.1 Pentakloorifenolin sekä dioksiinien ja furaanien käyttö 

Polyklooratut dioksiinit ja furaanit esiintyvät epäpuhtauksina muissa kemikaaleissa, ku-

ten esim. klooorifenoleissa. Kloorifenoliyhdisteiden käyttö puunsuojauskemikaaleissa oli 

yleistä vuosina 1930-2000. Yleisin kloorifenolivalmiste oli tuoreen puutavaran sinistymi-

sen estoon käytetty KY5-valmiste. Se sisälsi tetra-, tri- ja pentakloorifenolin natriumsuo-

loja sekä epäpuhtautena dioksiineja ja furaaneja. Nykyisin kloorifenolivalmisteiden käyttö 

sinistymisen estoon on kielletty. Tetrakloorifenolia käytettiin 1990-luvulle asti liimoihin 

sekoitettavissa termiittimyrkyissä vaneriteollisuudessa. (Komulainen ym. 2011, Franzen 

2006) 

Rakennusmateriaaleista esimerkiksi vanhassa sahatavarassa kuten puutavarassa ja sa-

hapurussa ja kutterinlastussa voi olla epäpuhtautena dioksiineja ja furaaneja, mahdolli-

sesti myös vanhoissa vanereissa. 

5.10 Dikloorifenyylitrikloorietaani 

Diklooridifenyylitrikloorietaania (DDT) käytettiin laajalti toisen maailmansodan aikana ja 

sen jälkeen hyönteisten torjunta-aineena pelloilla, metsissä, asunnoissa, varastoissa 

kuin eläinsuojissa. (Ympäristöhallinto 2018) 
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DDT:n käyttö on suurelta osin loppunut 1970-luvun aikana, mutta sitä käytetään edelleen 

kehitysmaissa torjumaan mm. malariaa ja muita hyönteisten levittämiä tauteja. DDT on 

kielletty yli 30 maassa, minkä lisäksi sen käyttöä on tiukasti rajoitettu yli 30 muussa 

maassa. Suomessa DDT:n käyttö kiellettiin vuonna 1976. (Ympäristöhallinto 2018) 

5.10.1 Dikloorifenyylitrikloorietaanin käyttö 

DDT:tä on käytetty mm. hyönteisten torjuntaan asunnoissa, varastoissa ja eläinsuojissa. 

Suomessa DDT:tä markkinoitiin nimellä ”Täystuho”. Sen käyttö lopetetiin 1970-luvulla. 

(Ympäristöhallinto 2018) 

DDT:tä voisi mahdollisesti löytyä epäpuhtautena vanhojen rakennusten pinnoilta, koska 

se on hyvin pysyvä yhdiste. Joskus vanhoista rakennuksista voi myös löytyä vanhoja 

torjunta-ainepurkkeja. 

DDT ei ole kuitenkaan yhdiste, joka tulee yleisesti huomioida asbesti- ja haitta-ainekar-

toituksissa. 

5.10.2 Bromattujen palonestoaineiden käyttö 

Palonestoaineita käytetään esimerkiksi muovi- ja tekstiiliteollisuudessa estämään mate-

riaalien syttymistä ja palamista.  

Palonestoaineita sisältäviä rakennusmateriaaleja ovat esimerkiksi puukuitueristeet ns. 

selluvilla, pinnoitteet, kaapelit, putket, polyuretaanivaahdot, EPS-levyt, solumuovieris-

teet, vaahtomuovieristeet (PUR), lämpökestoiset muovit, lakat ja matot. (Ympäristöhal-

linto 2018) 

5.10.3 Heksabromisyklododekaanin käyttö 

Heksabromisyklododekaanista (HBCD) 90 % on käytetty polystyreenivaahtojen (etenkin 

EPS:n ja XPS:n) palonsuojaamiseen.  EPS:ää ja XPS:ää käytetään eristemateriaalina 

rakennuksissa ja rakentamisessa. (Myllymaa ym. 2015) 
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Suomessa on vain noin 10 % on HBCD:llä käsiteltyä EPS-eristettä. (Moliis 2013) 

HBCD:n käyttö sallitaan Tukholman sopimuksen (2013) nojalla vielä 5-10 vuoden ajan 

rakennusten polystyreenieristeiden (EPS ja XPS) palonsuojaukseen. On arvioitu, että 

vuonna 2050 HBCD:n pitoisuus on suurimmillaan purkujätteissä. (Moliis 2013) 

5.10.4 Lyhytketjuisten kloroparafiinien käyttö 

Lyhytketjuiset klooriparafiiinit (SCCP) ovat kloorattuja hiiliyhdisteitä. SCCP-yhdisteiden 

ominaisuudet vaihtelevat kongeneerien mukaan. (Ympäristöhallinto 2018) 

Lyhytketjuista kloroparafiinia (SCCP) esiintyy mm. tiivistys- ja saumausaineissa, maa-

leissa ja ohenteissa, joihin yhdisteitä on lisätty pääasiassa pehmittimiksi, mutta myös 

palonsuojaukseen, veden- ja korroosionkestävyyttä parantamaan ja vähentämään kemi-

allista rasitusta. 

Käyttö rakennusmateriaaleissa ovat mm. PUR- eli polyuretaanieristeet (jäykkä), PUR-

eristeet (vaahtomuovi), solumuovieristeet, tiivistemassat, ikkunoiden tiivisteet ja ikkunoi-

den kumit. (Moliis 2013) 

Esimerkiksi Norjassa kaikki ennen vuotta 2004 valmistettu solumuovi käsitellään vaaral-

lisena jätteenä. Sveitsissä on mitattu SCCP:tä julkisten rakennusten saumausmassoissa 

2-34 %:n pitoisuudella. (Moliis 2013) 

SCCP:n käyttö on rajoitettu direktiivin 2002/45/EC nojalla. (Moliis 2013) 

5.10.5 Perfluorattujen yhdisteiden käyttö 

Perfluorattuja alkyyliyhdisteet (PFAS) ovat yhdisteitä, joissa hiilivetyketjun kaikki vety-

atomit on korvattu fluorilla. PFAS-yhdisteistä merkittävimpiä ovat perfluoro-oktaanisulfo-

naatti (PFOS) ja perfluoro-oktaanihappo (PFOA).  
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Perfluorioktaanisulfonaatti-yhdisteet (PFOS-yhdisteet) ovat pinta-aktiivisia aineita ja niitä 

on käytetty vettä, likaa öljyä ja rasvaa hylkivinä pinnoitteina mm. muovimatoissa, lattia-

vahoissa, nahkatuotteissa, tekstiileissä, papereissa sekä pakkauksissa. (Ympäristöhal-

linto 2018) 

PFOA on keinotekoinen happo, joka kestää lämpöä ja hylkii vettä ja öljyä (Teflon-pin-

noite) ja sitä on käytetty mm. tekstiileissä, kromipäällysteissä ja astiapäällysteenä. (Ter-

veyskirjasto 2018) 

5.10.6 Pentaklooribentseenin käyttö 

Pentaklooribentseeniä (PeCB) on käytetty mm. palonestoaineena ja torjunta-aineena 

sieniä vastaan. PeCB:ä on lisätty myös mm. lämpöä johtaviin PCB-tuotteisiin alenta-

maan niiden viskositeettia, mutta käyttö väheni 1980-luvun jälkeen. PeCB:ä on käytetty 

myös synteesireagenssina ja värisidonta-aineena kiinnittämään pigmenttejä polyesteri-

kuituihin. PeCB on Tukholman sopimuksella kokonaan kielletty. (Ympäristöhallinto 2018) 

5.11 Orgaaniset tinayhdisteet 

Orgaanisissa tinayhdisteissä (OT-yhdisteet) tina-atomiin on liittynyt yhdestä neljään or-

gaanista hiilivetyryhmää (R). Orgaaninen ryhmä voi olla esimerkiksi butyyli- tai fenyy-

liryhmä. OT-yhdisteistä tunnetuin ja haitallisin on tributyylitina (TBT), jossa tinaan on kiin-

nittynyt kolme butyyliryhmää. Orgaaniset tinayhdisteet ovat veteen niukkaliukoisia. (Ter-

veyden ja hyvinvoinninlaitos 2018) 

Orgaaniset tinayhdisteet saattavat heikentää immuunipuolustusta tai häiritä hormonitoi-

mintaa. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2018) 

5.11.1 Orgaanisten tinayhdisteiden käyttö 

Pieneliöiden kasvua estävien ominaisuuksiensa vuoksi orgaanisia tinayhdisteitä on käy-

tetty myös puunsuoja-aineina, teollisuuden limoittumisenestoaineena, nilviäisten torjun-
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nassa ja maatalouden torjunta-aineissa. Orgaanisia tinayhdisteitä käytetään paranta-

maan PVC-muovien lämmön- ja valonkestävyyttä sekä teollisuuskatalyyttinä polyuretaa-

nien ja silikonimassojen valmistuksessa. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2018) 

5.12 Organofosforiyhdisteet 

Halogenoimattomia organofosforiyhdisteitä ovat esimerkiksi: Fosfaattiesterit Tris(2-etyy-

liheksyyli)fosfaatti (TEHP), Tris(2-butoksietyyli)fosfaatti (TBEP), Tributyylifosfaatti (TBP), 

Trifenyylifosfaatti (TPP),  Trikresyylifosfaatti (TCP),  Polyolit Fosfoniumin johdannaiset ja 

Fosfonaatit. (Teittinen 2007) 

Organofosforiyhdisteitä on epäilty hormonihäiritsijöiksi, joita on löytynyt mm. huonepö-

lystä (Meeker ym. 2013). 

Tietyt organofosforiyhdisteet ovat tunnettuja hermomyrkkyjä ja niitä käytetään kemialli-

sina aseina, kyse ei ole kuitenkaan samoista yhdisteistä, joita havaitaan esimerkiksi huo-

nepölyssä. 

Fosforoiduissa palonestoaineissa on kolme aryyli-, alkyyli- tai halogenoitua alkyyliryh-

mää liittynyt fosforihappoon. Fosforoidut palonestoaineet eivät ole ympäristössä yhtä py-

syviä kuin bromatut, mutta niitä on huonepölyssä ja sisäilmassa selvästi enemmän. (Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitos 2018) 

5.12.1 Organofosforiyhdisteiden käyttö 

Puolihaihtuviin orgaanisiin yhdisteisiin eli ns. SVOC-yhdisteisiin kuuluvat palonestoai-

neet, joita ovat muun muassa halogenoidut ja halogenoimattomat organofosforiyhdisteet 

sekä bromatut palonestoaineet. Halogenoimattomia organofosforiyhdisteitä käytetään 

tuotteissa myös ominaisuuksien parantamisen vuoksi. Palonestoainekäytön lisäksi 

TBEP:a ja TEHP:a käytetään synteettisen kumin ja PVC:n pehmittiminä, kun tuotteelta 

tarvitaan alhaisen lämpötilan kestoa. (Teittinen 2007) 
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Halogenoimattomiin organofosforiyhdisteisiin kuuluvia tris(2-butoksietyyli)fosfaattia 

(TBEP) ja tris(2-etyyliheksyyli)fosfaattia (TEHP) käytetään muovien pehmittimenä. 

TBEP:a käytetään lisäksi lattiavahoissa tasoitusaineena. (Teittinen 2007) 

Organofosforiyhdisteet sisältävät fosforiyhdisteitä, joista vapautuu kuumuudessa vettä ja 

yhdisteistä muodostuu fosforihappoa, joka muodostaa jatkoreaktioissa suojan palorinta-

malta. (Sirviö 2007) 

5.13 Mikrobit 

Joskus tilaajat ovat halunneet yhdistää asbesti- ja haitta-ainetutkimuksiin myös mikrobi-

tutkimukset. Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen yhteydessä, mikäli kyseessä on puret-

tava rakenne tai rakennus, ei yleensä ole tarpeen tutkia mikrobeja. Mikrobivauriot on 

tarvittaessa hyvä määrittää erillisessä rakenteita avaavassa kuntotutkimuksessa, jossa 

mikrobivaurioita tutkitaan mm. kosteuskartoitukseen perustuen. 

Asbesti- ja haitta-ainetutkimuksen yhteydessä on hyvä mainita aistinvaraisesti tai kunto-

tutkimuksella määritellyt mikrobivauriot, sillä ne vaikuttavat siten, että purkutyöt on suo-

ritettava mikrobipurkuohjeiden mukaisesti. 

6 Rakennusmateriaalien vaarallisten aineiden pitoisuuksia 

Kirjallisuudesta rakennusmateriaalien haitta-ainepitoisuuksista oli vaikea löytää tietoa tai 

tieto oli hyvin hajanaista. Tutkimusosassani kuvaan asiakasprojekteissa havaittuja pitoi-

suuksia lyhyesti. 

6.1 Keskipitoisuuksia 

Alla olevassa taulukossa on esitetty Sari Kaupin julkaisusta ”Kemikaalien hallinta kierto-

taloudessa” (2017) taulukko, jossa on esitetty eräiden rakennusmateriaalien keskipitoi-

suudet, % (alkuperäislähteenä on KEMI 2016). 
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Taulukko 1. Rakennusmateriaalien haitta-aineita (Kauppi 2017, KEMI 2016) 

 

Muutoin keskimääräisiä haitta-ainepitoisuuksia rakennusmateriaaleissa on melko han-

kalasti tiedossa. Työterveyslaitos on testannut joitakin mm. BULK-näytteitä ja määrittä-

nyt TVOC-yhdisteille viitearvoja (toimistoympäristön epäpuhtaus- ja olosuhdetasot, päi-

vitetty 27.2.2017).  

7 Rakennus- ja purkujäte 

Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 16 §:n ja Jätelain 15 §:ssä säädetyin edellytyksin 

mukaisesti ainakin seuraaville rakennus- ja purkujätelajeille on järjestettävä erilliskeräys: 

1) betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajätteet; 

2) kipsipohjaiset jätteet; 
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3) kyllästämättömät puujätteet; 

4) metallijätteet; 

5) lasijätteet; 

6) muovijätteet; 

7) paperi- ja kartonkijätteet; 

8) maa- ja kiviainesjätteet. 

Tavoitteena on, että 1 ja 2 momentissa tarkoitetuin toimin vuonna 2020 hyödynnetään muu-

toin kuin energiana tai polttoaineeksi valmistamisessa vähintään 70 painoprosenttia raken-

nus- ja purkujätteestä, kallio- tai maaperästä irrotettuja maa- ja kiviaineksia sekä vaarallisia 

jätteitä lukuun ottamatta. (Jäteasetus 179 2012) 

Vaarallisen jätteen erillään pitämisestä ja sekoittamiskiellosta säädetään jätelain 

17 §:ssä.  (Jäteasetus 179 2012) 

Jätteen haltijan on huolehdittava siitä, että toiminnassa syntyvä asbestijäte kerä-

tään ja kuljetetaan viivytyksettä käsittelyyn erillään muusta jätteestä. Asbestijät-

teen säilyttämisessä ja kuljettamisessa on käytettävä tiiviisti suljettavia kestäviä 

pakkauksia, joiden merkinnöistä käy ilmi, että ne sisältävät asbestia. Niitä on rik-

koontumisen ehkäisemiseksi käsiteltävä varovasti ja huolellisesti. Asbestijätteen 

käsittelystä kaatopaikalla säädetään kaatopaikoista annetussa valtioneuvoston 

päätöksessä. (Jäteasetus 179 2012) 

Toiminnassa käsitellyistä jätteistä on pidettävä aikajärjestyksen mukaista kirjaa ja lisäksi 

jätteiden siirroista on tehtävä siirtoasiakirjat. (Jäteasetus 179 2012) 

Rakennusjätteen hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuutta on kuvattu laajemmin alla ole-

vissa kappaleissa. 

8 Rakennusterveysvaikutukset 

Rakennusten ja rakennusmateriaalien terveysvaikutukset voisi määritellä kuten tervey-

densuojelulaissa 763/1994 eli terveyshaitta on ihmisessä todettava sairaus, terveyden-

häiriö tai sellaisen tekijän esiintyminen, joka vähentää väestön tai yksilön elinympäristön 

terveellisyyttä.  
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Rakennusten terveyshaitat/vaikutukset ilmenevät esimerkiksi: 

- Rakennusaikaisiin tai korjaustoimenpiteiden aikaiset terveysvaikutukset, jolloin 

altistuminen rakennusmateriaalien päästöistä johtuen voi olla hetkellisesti suu-

rempaa ja voi vaatia esimerkiksi. hengityksen suojainta, suojahanskojen käyttöä. 

- Rakennuksen käytön aikaiset terveysvaikutukset kytkeytyvät yleensä sisäilman 

laatuun. Työikäiset ihmiset viettävät ajastaan sisätiloissa noin 90 %, pienet lapset 

ja vanhukset jopa enemmän. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2018) 

- Purkuvaiheen aikaisiin terveysvaikutuksiin, jossa tärkeä tehtävä on oikealla suo-

jautumisella 

- Rakennusmateriaalien hyötykäytön tai kaatopaikkasijoituksen päästöistä johtu-

vista terveysvaikutuksista ympäristössä. 

8.1 Rakennus- ja korjaustoimenpiteiden terveysvaikutukset 

Rakennusten rakentamis- ja korjaustoimenpiteiden aikaisiin terveysvaikutuksiin kiinnite-

tään huomiota mm. työsuojelulla ja pölynhallinnalla. Työntekijöitä tulee opastaa oikeaan 

suojautumiseen ja tarjota riittävät suojavälineet. Rakennusten sopivasta ilmanvaihdosta 

tulisi huolehtia ja esimerkiksi erityisen pölyävät työvaiheet tulisi tehdä erikseen alipai-

neistetuissa tiloissa yleisten pölynhallintaohjeiden mukaan. 

Rakennuksen rakentamisen aikaisen pölynmäärän hallinta ja puhdistustoimenpiteet ovat 

oleellisia, sillä osa edellä kuvatuista haitta-aneista on sitoutuneena pölyihin. Rakennus-

työmaalla voi olla käytössä esim. Terve Talo-ohjeistus tai muu pölynhallintakeino, jossa 

valmiiden tilojen puhtauden on oltava P1-tasoa. Tällä työvaiheella on merkitystä myös 

rakennuksen sisäilman laadun kannalta. 
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8.2 Rakennuksen sisäilma laatu 

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen mukaan rakennus täyttää terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämisen vaatimukset silloin, kun se on rakennusteknisesti toimiva ja käyttötarkoitus-

taan vastaava, tilat ovat turvalliset, sisäympäristöolosuhteet täyttävät niille asetetut vaa-

timukset ja käyttäjät ovat rakennukseen pääosin tyytyväisiä. Rakennusten sisäilman 

epäpuhtauksia pyritään yleisesti poistamaan rakennuksen ilmanvaihdolla. (Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos 2018)  

Sisäilman laatua voivat heikentää esimerkiksi hiukkasmaiset epäpuhtaudet (kuten ulkoil-

man pienhiukkaset, mikrobit, pölyt ja kuidut), kaasumaiset epäpuhtaudet (kuten haihtu-

vat orgaaniset yhdisteet ja radon) ja fysikaaliset tekijät (kuten lämpötila ja ilmankosteus).  

8.3 Purkuvaiheen terveysvaikutukset 

Rakennusten asbesti- ja haitta-ainekartoitukset tehdään mm. purkuvaihetta varten, jotta 

purkuvaiheen työntekijät osaavat huomioida oman suojautumisensa sekä haitta-ainei-

den leviämisen ehkäisemisen ympäristöön ja lajitella jätteet oikein. Tässä vaiheessa oi-

kein määritetyillä raja-arvoilla olisi käyttöä haitta-ainepitoisuuksia arvioitaessa. 

8.4 Rakennusmateriaalien hyötykäytön tai kaatopaikkasijoituksen päästöistä johtu-
vat terveysvaikutukset 

Purettavista rakennuksista otetaan asbesti- ja haitta-ainekartoituksen lisäksi hyödynnet-

tävistä materiaaleista kuten betonista Vna eräiden jätteiden hyödyntämisestä maaraken-

tamisessa (843/2017) mukaiset näytteet, joista tutkitaan asetuksen mukaiset haitta-ai-

neet ja tuloksia verrataan raja-arvoihin. Asetuksen tarkoituksena on, että hyödynnettävä 

jäte ei sisällä haitallisia aineita ja aiheuta päästöjä ympäristöön.  

Myös kaatopaikoilla käsittelyä varten jätteiden ominaisuudet on tunnettava, jotta ne osa-

taan käsitellä kaatopaikoilla oikein ja esimerkiksi vaaralliset jätteet ja POP-yhdisteet ero-

tellaan erikseen muusta jätteen käsittelystä.  
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9 Rakennusten haitta-aineiden raja-arvot 

9.1 Sisäilman toimenpidearvot 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olo-

suhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015 mukai-

sesti määritellyille asbesti- ja haitta-aineille on annettu toimenpidearvoja. Näiden ylitty-

essä ei ole välttämättä kyse terveyshaitasta, mutta toimenpiderajan ylittyminen edellyt-

tää selvitystoimenpiteitä epätavanomaisesta arvosta johtuen. 

Osalle VOC-yhdisteistä on Valtioneuvosto työturvallisuuslain nojalla antamissaan pää-

töksissä ja asetuksissa määrännyt sitovia enimmäisarvoja eli haitalliseksi tunnetut pitoi-

suudet eli HTP-arvot sisäilmassa, jotka edellyttävät pitoisuuden vähentämistoimenpiteitä 

raja-arvojen ylittyessä. 

Työterveyslaitos on julkaissut omiin tutkimuksiinsa perustuen viitearvoja eri haitta-ainei-

den pitoisuuksille, joiden ylittyminen voi viitata sisäilmasto-ongelmiin, mutta niiden ylitty-

minen ei välttämättä edellytä toimenpiteitä. 

9.2 Vaarallisen jätteen raja-arvot 

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksissa verrataan yleisesti havaittuja haitta-ainepitoisuuksia 

vaarallisen jätteen raja-arvoihin tai jopa sitä vanhempiin ongelmajätteen raja-arvoihin.  

Julkaisun ”Jätteen luokittelu vaaralliseksi jätteeksi” mukaan jätteiden luokittelu vaaralli-

siksi jätteiksi perustuu EU:n kemikaalilainsäädännön mukaisiin aineiden luokituksiin. 

EU:n kemikaalilainsäädäntöä on muutettu ja jätesääntelyä muokattiin EU:n tasolla pa-

remmin uuden kemikaalilainsäädännön kanssa yhteensopivaksi. Uudet jätteiden luokit-

telua koskevat EU-säädökset tulivat voimaan 1.6.2015. (Häkkinen 2016) 

Jätteiden luokittelussa sovellettavat arviointiperusteet uudistettiin EU:ssa vuoden 2014 

lopulla. Jätedirektiivin liitteessä III luetellaan 15 ominaisuutta, jotka tekevät jätteestä vaa-

rallista, sekä säädetään ominaisuuksien arvioinnissa käytettävistä kriteereistä ja pitoi-

suusrajoista. Jäteasetuksen 179/2012 liitteessä 3 on esitetty CLP-asetuksen mukainen 
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aineluokitus ja pitoisuusrajat. Käytännössä jätteen luokittelu vaaralliseksi jätteeksi on 

tehty niin hankalaksi, että asbesti- ja haitta-ainekartoituksissa nähtävät vaarallisen jät-

teen raja-arvot ovat vaihtelevia. Pysyville orgaanille yhdisteille (POP) vaarallisen jätteen 

luokittelun pitoisuusraja on selvä, mm. PCB 50 mg/kg. (EU:n POP-asetus, EY N:o 

850/2004) 

Kemianteollisuus on lausunut vaarallisen jätteen ohjeistuksesta seuraavaa: käytännön 

tasolla jäteluokittelu ei oppaan avulla merkittävästi helpotu, osin jopa päinvastoin, kun 

markkinoille saatettavien uusien aineiden vaatimuksia kuvataan rinnan jätteiden vaara-

ominaisuuksien arvioinnin kanssa.  Komission asetus 1357/2014 jätedirektiivin liitteen III 

muuttamisesta on vaikealukuinen ja Kemianteollisuus ry pitää tarpeellisena käytännön-

läheisen ohjeistuksen antamista sen noudattamiseksi. (Kemianteollisuus 2015) 

Esimerkiksi Ratu-kortissa 82-0382 (Rakennustieto Oy 2018) mainitaan, että yli 50 mg/kg 

PCB-yhdisteitä sisältävä purkujäte käsitellään PCB-jätteenä ja yli 1500 mg/kg ongelma-

jätteenä. Lyijyn vanha ongelmajätteen raja-arvo oli kuitenkin 2500 mg/kg. (Ympäristömi-

nisteriö 2007) 

Ratu-kortissa 82-0381 Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purku, osastointimenetelmä-

julkaisussa PAH-yhdisteiden vaarallisen jätteen raja-arvoksi on esitetty 200 mg/kg, 

vanha PAH-yhdisteiden ongelmajätteen raja-arvo oli kuitenkin 1000 mg/kg. 

Tuloksena on, että purkutyömailla puretaan tai ei pureta haitta-ainepitoisia materiaaleja 

ja käytännöt voivat vaihdella eri työmaiden kesken, mikäli vertailuperusteeksi asetetaan 

eri raja-arvoja. 

Valtioneuvoston asetuksessa 331/2013 märitellään kaatopaikalle sijoitettavalle jätteelle 

hyväksyttävät ominaisuudet. Kaatopaikkaluokkia on asetuksessa kolme: pysyvän jät-

teen, tavanomaisen jätteen ja vaarallisen jätteen. Käytännössä kaatopaikkaluokitus 

edellyttää haitallisten aineiden liukoisuusominaisuuksien tutkimista joko kaksivaiheisella 

ravistelutestillä tai läpivirtaustestillä. 
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9.3 POP-jätteet 

EU:n POP-asetuksen jätteitä koskevat velvoitteet koskevat kaikkia POP-jätteitä niiden 

luokituksesta riippumatta. Siten myös tavanomaiseksi luokitellun jätteen käsittelyssä on 

noudatettava POP-asetusta, mikäli POP-yhdisteen pitoisuus ylittää asetuksen liitteen IV 

pitoisuusrajan. (Häkkinen 2016) 

Ympäristöhallinnon edustajan Tuuli Myllymaan julkaisussa ”Jätehuolto ja kierrättäminen” 

17.11.2015 on esitetty liitteessä 4 POP-yhdisteiden pitoisuusrajoja, joiden ylittyessä ma-

teriaalia ei saa kierrättää vaan ne on tuhottava siten, että POP-yhdisteet eivät pääse 

kiertoon. 

Taulukko 2. POP-yhdisteiden pitoisuusrajoja, alempi ja ylempi raja-arvo (mg/kg) (Tuuli 

Myllymaa 2015) 

 

9.4 Jätteiden hyötykäyttökelpoisuus 

Vertailuun käytetään valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maara-

kentamisessa 843/2017 (ns. Mara-asetus) mukaisia raja-arvoja, jotka eivät ole sinänsä 



 

  37 (50) 

 

  

sovellettavissa haitta-ainekartoituksen tuloksiin, sillä näytteenottotapa on eri. Mara-ase-

tuksen näytteenotossa otetaan mm. 20 kpl osanäytteitä eli pitoisuudet laimenevat. 

Asetuksen sovellusopas on parhaillaan lausuntokierroksella ja julkaistaan myöhemmin 

vuonna 2018. 

9.5 Pilaantuneiden maiden ohjearvot 

Haitta-aineiden pitoisuuksien arviointiin käytetään esimerkiksi pilaantuneiden maiden 

ohjearvoja, jotka eivät sellaisenaan sovellu rakennusmateriaaleille, koska esimerkiksi 

raskasmetallien ohjearvot on määritelty ekotoksikologisin perustein maaperässä. (Ym-

päristöministeriö 2007) 

Valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioin-

nista (214/2007) on annettu kynnysarvot sekä alemmat ja ylemmät ohjearvot useille 

haitta-aineille. Näitä ei kuitenkaan sovelleta rakennusmateriaalien haitta-aineille, mutta 

pitoisuuden suuruusluokan arvioinnissa ohjearvoja voisi käyttää. 

Asetuksessa on kuvattu pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointia ja asetukseen 

liittyen on laadittu soveltamisopas ”Pilaantuneen maa-alueen riskinarviointi ja kestävä 

riskinhallinta (Ympäristöhallinto 2014). Sovellusoppaassa kuvataan hyvin tarkasti riskin-

arviointi, mikäli maa-aineksessa havaitaan haitta-aineita. 

10 Asbesti- ja haitta-ainekartoitusten tarkastelu tietokannoista 

Esitän tässä kappaleessa lyhyesti Sitowisen tietokannoista asbesti- ja haitta-ainekartoi-

tusten tuloksia satunnaisesti koostettuna. Työt ovat olleet asiakasprojekteja, jotka eivät 

ole julkisia. Siksi olen käsitellyt tuloksia työssäni vain koodattuina. Olen poiminut asia-

kasprojektit satunnaisesti, lähinnä pääkaupunkiseudulta ja Etelä-Suomesta. Otannasta 

on huomioitava, että se ei sisältänyt erillisiä julkisivututkimuksia, vaan asbesti- ja haitta-

ainekartoitukset oli tehty joko korjaus- tai purkamistoimenpiteitä varten. Tästä johtuen 

julkisivujen haitta-aineita on mukana satunnaisesti, mutta ei kattavasti. 
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Valitsin työhöni yhteensä 51 kpl asbesti- ja haitta-ainekartoituksia eli käytännössä yli 51 

rakennusta. Joissakin projekteissa esim. koulujen osalta on voinut olla kyse useam-

masta rakennuksesta. Asbesti- ja haitta-ainekartoituksia ovat laatineet useat henkilöt Si-

towiseltä, noin kymmenen eri henkilöä. Tuloksissa ei siis pitäisi korostua yhden henkilön 

näkemys.  

Vein tiedot ja analyysitulokset excel-taulukkoon, jossa käsittelin tulokset hyvin yksinker-

taisilla tilastollisilla menetelmillä, jossa laskin lukumääriä ja prosenttiosuuksia. Työn tar-

koitus ei ollut tieteellinen, joten en ota kantaa tulosten tilastolliseen luotettavuuteen. 

Vein Excel-taulukkoon yhteensä 746 kpl analyysejä vuosilta 2014-2017. Alla olevissa 

kappaleissa on esitelty lyhyesti tulokset. 

Sitowise Oy:n suorittamista asbesti- ja haitta-ainekartoituksista on huomioitava mm. seu-

raavaa. Yrityksellä on ISO 9001-laatujärjestelmä, jonka mukaan mm. henkilöt perehdy-

tetään työtehtäviinsä. Yritys kouluttaa aktiivisesti henkilöstöään ulkopuolisissa koulutuk-

sissa. Tarpeen mukaan suoritetaan pätevöitymiskoulutuksia. Jatkokoulutuksiin kannus-

tetaan. Yleensä työt tehdään työryhmänä, jolloin yhteen projektiin osallistuu tavallisesti 

useampi henkilö. Yrityksen sisäistä tietoa jaetaan mm. erilaisten viestintävälineiden 

kautta ja tarvittava taustamateriaali ja aineisto on saatavilla yrityksen serverillä. Asbesti- 

ja haitta-ainekartoitukset tehdään yrityksen tutkimus- ja tarkastuspalveluihin erikoistunei-

den henkilöiden toimesta, joilla on yleisimmin rakennusalan pohjakoulutus. 

Sitowise Oy:n laatimia asbesti- ja haitta-ainekartoituksia ei pääsääntöisesti tehdä yksi-

tyisasiakkaille. Asiakkaat voivat olla esimerkiksi taloyhtiöitä tai julkisia ja yksityisiä kiin-

teistönomistajayhtiöitä tai yrityksiä.  

Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset tehdään pääasiassa suuriin kiinteistöihin. Kiinteistöt 

olivat joko asuinrakennuksia, hoitolaitoksia, oppilaitoksia, päiväkoteja, urheiluharrasteti-

loja, toimistorakennuksia tai teollisuuskiinteistöjä. Osa tutkimuksista oli rajattuja eli kes-

kittyivät esimerkiksi vain tiettyyn osaan kiinteistöä. Rakennusten rakentamisvuodet olivat 

eri vuosikymmeniltä, kaikki oli kuitenkin rakennettu ennen vuotta 1994. Vanhin rakennus 

oli rakennettu vuonna 1818. 
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Rakennusmateriaaleja tutkitaan aistinvaraisen kartoituksen ja lähtötietotarkastelun li-

säksi rakenneavauksilla. Analyysimäärä voi kohota kohteessa, koska yleensä halutaan 

varmistaa rakenteet, joissa esimerkiksi asbesti ei ole aistinvaraisesti havaittavissa. Täl-

laisia rakenteita voivat olla seinien ja lattioiden tasoitteet. Kun kartoitus tehdään katta-

vasti koko rakennuksen pinta-alalle, voi analyysien määrä kohota yksittäisessä projek-

tissa. Analyysimääriä vähentää kuitenkin henkilöstön perehtyneisyys rakennusmateriaa-

leihin. Valitettavasti osaamisella ei voi korvata kaikkia analyysejä ja mikäli halutaan var-

mistaa rakenteiden puhtaus, on analyysejä teetettävä. Sitowise Oy käyttää vain akkredi-

toituja laboratorioita analyysitutkimuksissa. 

10.1 Asbestianalyysit 

Asbestianalyysien kokonaismäärä selvityksessä oli 602 kpl. Asbesti- ja haitta-ainetutki-

musten kokonaisanalyysimäärä oli 746 kpl, valtaosa eli noin 81 % analyysimäärästä ja 

samalla analyyseihin käytetyistä kustannuksista oli ohjautunut asbestianalyyseihin. 

Asbestia havaittiin 98 analyysissä eli noin 16 % analysoiduista materiaaleista sisälsi as-

bestia. Tässä yhteydessä en selvittänyt havaittuja kuitulaatuja. Selvityksessä oli 51 pro-

jektia, joista 21 projektissa ei havaittu asbestia ja 30 projektissa havaittiin. 

Asbestia havaittiin seuraavissa rakennusmateriaaleissa: 

- putkieristeet     19 kpl 
- vinyylilaatta, liima, tasoitteet    18 kpl 
- muovimatto, liima, tasoitteet   15 kpl 
- kuitusementtilevyt    11 kpl 
- seinälaatta, laastit    7 kpl  
- julkisivulevy    2 kpl 
- kermit    5 kpl 
- IV-laite/kanava    3 kpl 
- akustiikkalevy/sisäkattolevy   3 kpl 
- muovitapetit    2 kpl 
- bitumimassa    2 kpl 
- julkisivumaali    2 kpl 
- julkisivupinnoite    1 kpl 



 

  40 (50) 

 

  

- julkisivulaatta, laastit   1 kpl 
- akryylibetoni    1 kpl 
- muovinen jalkalista    1 kpl 
- linoleumlaatta+musta liima   1 kpl 
- tiivistysmassa    1 kpl 

YHT.  98 kpl 
 

 

Kuva 3. Materiaalit, kpl, joissa havaittiin asbestia 

10.2 Haitta-aineanalyysit 

10.2.1 Raskasmetallianalyysit 

31 projektissa oli tehty yhteensä 93 kpl raskasmetallianalyysejä, näistä 72 analyysissä 

havaittiin raskasmetalleja yli laboratorion määritysrajan. Raskasmetallianalyysit ylittivät 

myös ns. vaarallisen jätteen raja-arvot yleisesti.  
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Materiaalit, kpl, joissa havaittiin asbestia   

putkieristeet vinyylilaatta, liima, tasoitteet muovimatto, liima, tasoitteet

kuitusemenenttilevyt seinälaatta, laastit julkisivulevy

kermit IV-laite/kanava muovitapetit

julkisivumaali julkisivupinnoite julkisivulaatta, laastit

akryylibetoni muovinen jalkalista linoleumlaatta + musta liima

tiivistysmassa
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10.2.2 Lyijypitoisuudet 

Lyijyn osalta yli 1500 mg/kg pitoisuuksia eli ns. vaarallisen jätteen raja-arvon ylittävät 

pitoisuudet havaittiin yhteensä 40 kpl lyijyanalyysin osalta. Lyijyanalyyseistä noin 53 % 

ylitti vaarallisen jätteen raja-arvon. 

Vaarallisen jätteen raja-arvon 1500 mg/kg ylittävät pitoisuudet lyijyä havaittiin seuraa-

vissa rakennusmateriaaleissa: 

- lattiamaali     20 kpl 
- vesikattomaali    8 kpl 
- julkisivun sauma-aine   3 kpl 
- muovinen jalkalista    3 kpl 
- viemäritiiviste     2 kpl 
- maali     1 kpl 
- julkisivun teräsosamaali   1 kpl 
- ikkunapellitysmaali    1 kpl 
- muovimatto+liima    1 kpl 

YHT.  40 kpl 

 

Kuva 4. Rakennusmateriaalit kpl, joissa havaittiin lyijyä yli 1500 mg/kg 
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ikkunapellitysmaali muovimatto+liima maali
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10.2.3 Muut raskasmetallipitoisuudet 

Tutkituissa materiaalinäytteissä sinkin vaarallisen jätteen raja-arvo 2500 mg/kg ylittyi 35 

näytteessä. Arseenin vaarallisen jätteen raja-arvo 1000 mg/kg ylittyi 8 näytteessä. Kro-

min vaarallisen jätteen raja-arvo 1000 mg/kg ylittyi 5 näytteessä. Nikkelin vaarallisen jät-

teen raja-arvo 1000 mg/kg ylittyi 5 näytteessä. Antimonin vaarallisen jätteen raja-arvo 

2500 mg/kg ylittyi 2 näytteessä. 

10.3 PAH-analyysit 

32 projektissa oli tehty yhteensä 102 kpl PAH-analyysejä, näistä 30 analyysissä havait-

tiin PAH-yhdisteitä yli laboratorion määritysrajan.  

PAH-yhdisteiden osalta yli 200 mg/kg pitoisuuksia eli ns. vaarallisen jätteen raja-arvon 

ylittävät pitoisuudet havaittiin yhteensä 18 PAH-analyysin osalta ja PAH-yhdisteitä yli 

vaarallisen jätteen raja-arvon havaittiin seuraavissa rakennusmateriaaleissa: 

- pikisively/vedeneriste   8 kpl 
- tervapaperi    4 kpl 
- kermi     3 kpl 
- maali     2 kpl 
- muovimatto+liima    1 kpl 

YHT. 18 kpl 
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Kuva 5. PAH-pitoiset materiaalit, jotka ylittivät vaarallisen jätteen raja-arvon 200 mg/kg 

10.4 PCB-analyysit 

27 projektissa oli tehty yhteensä 69 kpl PAH-analyysejä, näistä 11 analyysissä havait-

tiin PCB-yhdisteitä yli laboratorion määritysrajan. Lähes kaikki tutkitut näytteet olivat 

maalinäytteitä. On huomioitava otannasta, että tässä tutkimuksessa ei ollut juurikaan jul-

kisivun saumausmassanäytteitä, joissa voi olla korkeita PCB-pitoisuuksia. 

PCB-yhdisteiden ns. vaarallisen jätteen raja-arvon 50 mg/kg ylittävä pitoisuus havaittiin 

7 kappaleessa lattiamaalinäytteitä. 

10.5 Öljyhiilivetyanalyysit 

Öljyhiilivedyt oli tutkittu neljässä projektissa betoninäytteistä. Öljyanalyysejä oli tehty yh-

teensä 17 kpl, ns. vaarallisen jätteen raja-arvoa ei ylitetty. Ns. Mara-asetuksen mukainen 

hyötykäytön raja-arvo 500 mg/kg ylittyi kolmessa näytteessä. 

3

8

4

2

1

Materiaalit, kpl, joissa havaittiin PAH-yhdisteitä yli 200 mg/kg   

kermi pikisively/vedeneriste tervapaperi maali muovimatto+liima



 

  44 (50) 

 

  

11 Johtopäätökset tietokantatarkastelusta 

11.1 Asbestitutkimukset 

Suurimmassa osassa tutkituista rakennuksista havaittiin asbestia. Yhden rakennuksen 

asbestia sisältävien rakennusmateriaalien määrä oli verraten vähäinen, keskimäärin 

noin 16 % tutkituista näytteistä sisälsi asbestia. Asbestia havaittiin todennäköisesti ais-

tinvaraisesti havaittavissa materiaaleissa kuten putkieristeissä, mutta myös runsaasti 

materiaaleissa jotka voivat olla rakenteen sisällä piilossa, kuten tasoitteissa. Tasoitteita 

ei yleensä kuitenkaan tutkita erikseen, sillä käytännössä purkutyövaiheessa koko purku 

esimerkiksi betonipinnalle on tehtävä asbestipurkutyönä, joten näytteenotto suoritetaan 

esim. muovimatosta siten, että näytteeseen otetaan mukaan myös liima ja tasoite beto-

nipinnalle asti. 

Edellä kuvattu tukee käsitystä siitä, että asbesti- ja haitta-ainekartoitusta ei voi tehdä 

pelkästään aistinvaraisesti ja kokemukseen perustuen, vaan mm. tasoitteiden tutkimusta 

tarvitaan. Suurin osa tasoitteita ei sisällä asbestia, mutta jos halutaan varmistaa tilojen 

puhtaus asbestista, tarvitaan rakenteita avaavia tutkimuksia ympäri rakennusta. 

Käytännössä tällainen tutkimus lisää analyysimääriä. Tutkimukselle tämä voi asettaa 

vaatimuksia tutkimusten laajuuden määrittämisessä, sillä kartoituksessa ei yleensä 

voida tutkia kustannuksista johtuen esimerkiksi suuren rakennuksen jokaisen huoneen 

tai huoneiston seinä- ja lattiatasoitteita. Todennäköisesti tasoitemateriaalit eivät vaihtele 

huoneiden välillä, mutta voivat vaihdella, mikäli huoneiden korjaushistoria vaihtelee. 

Asbestikartoitus ei ole suurellakaan analyysimäärällä täysin varma, sillä kokemuksesta 

tiedetään, että esimerkiksi asbestiliimoja on voitu poistaa lattiabetonista rakennuksen 

historiassa esimerkiksi siten, että tavoitteena on ollut poistaa 80%. Kartoituksen jälkeen-

kin voi purkuvaiheessa tulla esiin asbestia ja silloin asbestikartoitusta on täydennettävä. 

Tämän vuoksi myös asbestipurkajalla on oltava hyvä asbestituntemus. 

Selvityksen perusteella kävi ilmi, että analyysimäärästä varsin vähäinen osa sisälsi as-

bestia. Mikäli näytteenotto tehdään kattavasti, on todennäköisempää, että asbestia ei 

enää purkuvaiheessa löydy. Perusteellinen asbestikartoitus tulee tilaajalle edullisem-

maksi, kuin purkuvaiheessa havaittu ja lisätyönä tehty asbestipurkutyö. 
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11.2 Haitta-ainetutkimukset 

Nykyisissä haitta-ainetutkimuksissa keskitytään yleisesti tiedossa oleviin rakennusmate-

riaalien haitta-aineisiin eli raskasmetalleihin, PAH-yhdisteisiin, PCB-yhdisteisiin ja öljyhii-

livetyihin. Muita haitta-aineita ei kattavasti tutkita. Mahdollisissa sisäilmatutkimuksissa 

haitta-aineita voidaan selvittää kattavammin. 

Projektirakennuksissa, joita oli suhteellisen vähäinen määrä, hieman yli 51 kpl, havaittiin 

runsaasti rakennusmateriaaleja, joiden pitoisuudet ylittivät ns. vaarallisen jätteen raja-

arvot, myös sisätilojen pintamateriaaleissa.  

Rakennusmateriaalien haitta-aineille ei ole olemassa kunnollisia vertailuraja-arvoja, joilla 

pitoisuuksien suuruutta voisi arvioida ja tämä on selvä puute. Tässä käytettiin osittain 

vanhoja ongelmajätteen raja-arvoja (ns. vaarallisen jätteen raja-arvoja), sillä nykyinen 

vaarallisen jätteen luokitus on hankala eikä siitä ole annettu yksiselitteistä opastusta ra-

kennusmateriaaleille. Näiden ns. vaarallisen jätteen raja-arvon alle jää silti huomattavan 

suuria pitoisuuksia, jotka ylittäisivät esimerkiksi pilaantuneiden maiden tutkimuksissa 

käytettävät ohjearvot. Lisäksi pilaantuneiden maiden osalta tehdään joskus kalliita ris-

kinarviointeja ja kunnostuksia, vaikka esimerkiksi raskasmetallit sijaitsisivat maan sy-

vemmissä kerroksissa, eikä kohteessa olisi erityisiä pohjavesivaikutuksia. Pilaantunei-

den maiden riskinarvioinnissa huomioidaan myös ekologiset vaikutukset. 

Vaikuttaa, että rakennusten vastaavista, esimerkiksi lyijypitoisuuksista, lainsäätäjät eivät 

ole huolissaan, vaikka kyseiset pitoisuudet olisivat lattiamaalikerroksessa, joka hilseilee. 

Tietoa olisi hyvä toimittaa Ympäristöministeriöön, jotta asia tulisi pohdittavaksi päättäville 

tahoille. 

12 Pohdintaa 

Käytännössä asbestipitoiset materiaalit oppii tunnistamaan, mikäli asbestikartoitusyrityk-

sellä on oma perehdytys ja taustamateriaaliaineisto esimerkiksi valokuvina. Lisäksi kar-

toituksia tekemällä syntyy kokemusta ja tutkimustietoa, jota voi hyödyntää. Sen sijaan 

kattava julkinen värikuvallinen teos asbestipitoisista materiaaleista Suomessa on puute. 
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Asbestianalyysejä olisi suositeltava ottaa riittävästi. Asbesti- ja haitta-aineanalyyseissä 

tulisi käyttää vain akkreditoitua laboratoriota.  

Laboratorioanalyysien tulokset voivat olla kyseenalaisia, jos ei käytetä akkreditoitua la-

boratoriota. Lisäksi on mietityttänyt palvelut, joissa myös akkreditoidut laboratoriot tar-

joavat vain valomikroskoopilla tehtäviä asbestitutkimuksia ja elektronimikroskoopilla 

näytteitä ei aina tutkita. Myös haitta-aineiden tutkimuksissa on eroa, kun esimerkiksi me-

tallianalyysejä tarjotaan vain XRF-tekniikalla tai metallianalyysit tehdään ICP-tekniikalla. 

Rakennuspurkutyöhön osallistuvien tulisi muistaa aina oma henkilökohtainen suojautu-

minen. Suojavarustus tulisi olla hyvä yleisiä ja tuntemattomia epäpuhtauksia vastaan. 

Erityisen tarkkana tulisi olla pölyävissä työvaiheissa ja pölynhallinta tulisi olla huolellista. 

Mikäli rakennusmateriaaleista johtuvia terveys- ja ympäristöhaittoja halutaan valtakun-

nallisesti vähentää, tulisi viranomaisten laatia tarkempi ohjeistus mm. materiaalien käy-

tettäville raja-arvoille ja vaatimukset kattavalle näytteenotolle sekä haitta-aineille, jotka 

tutkimuksilla tulisi selvittää. 

Yleisesti rakennusterveyteen vaikuttavien haitta-aineiden osalta olisi huomioitava, että 

rakennusten ilmanvaihdosta ja pölyttömyydestä huolehditaan. Pintojen tulisi olla ehjiä, 

jotta vältetään haitta-aineiden kulkeutuminen sisäilmaan. Mikäli sisäilmaan haitallisesti 

vaikuttavia epäpuhtauksia halutaan tutkia tarkemmin, on mahdollisuuksia paljon. 

Yleensä päädytään tutkimaan vain tyypillisimmät haitta-aineet. Epätavanomaisista 

haitta-aineista kaivataan enemmän tutkimustietoa, ennen kuin niitä voidaan tutkia esi-

merkiksi asbesti- ja haitta-ainekartoitusten yhteydessä ja lisäksi analyysikustannusten 

hinnat tulisi olla kohtuulliset. 

13 Johtopäätökset 

Työni perusteella olen päätellyt, että asbesti- ja haitta-ainekartoituksiin tarvittaisiin mie-

lestäni seuraavaa ohjeistusta: 

1. Tarvitaan kuvallinen teos asbesti- ja haitta-ainepitoisista materiaaleista 
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2. Vähimmäisvaatimukset tutkittavista asbesti- ja haitta-aineista sekä niiden 

analyysimääristä 

3. Tulisi määritellä selkeämmin AHA-asiantuntijan pätevyysvaatimukset 

4. Tulisi käyttää vain akkreditoituja laboratorioita ja määriteltyjä analyysime-

netelmiä 

5. Tarvitaan perusteltuja raja-arvoja purkuun ja jätteiden käsittelyyn 

Näillä kehitysideoilla asbesti- ja haitta-ainekartoitus olisi johdonmukaisempaa ja sel-

keämpää sekä kaikilla työmailla yhtenevää. 

Nykyisillä tutkimuksilla ei kattavasti selvitetä kaikkia rakennusterveyteen vaikuttavia 

haitta-aineita. Tavoitteet ja vaatimukset tutkimuksille ja jätteiden käsittelylle tulisi kui-

tenkin asettaa viranomaisten toimesta, sillä muutoin tilaajat hakevat pääaisassa kus-

tannustasoltaan edullisia tutkimuksia ja hyvää hinta/laatusuhdetta. 
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