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1 JOHDANTO 

Maaperä koostuu maapartikkeleista, huokosilmasta ja huokosvedestä (Suo-

men Geoteknillinen yhdistys 2002). Huokosilma on pääosin peräisin ilmake-

hästä eli se koostuu muun muassa typestä, hapesta, argonista ja hiilidioksi-

dista (Ilmakehä-ABC; Suomen Geoteknillinen Yhdistys 2002). Se sijaitsee 

maaperän vedellä kyllästymättömällä vyöhykkeellä pohjaveden pinnan yläpuo-

lella (Suomen Geoteknillinen yhdistys 2002). Tutkittaessa VOC-yhdisteillä, ku-

ten esimerkiksi klooratuilla liuottimilla, pilaantunutta maaperää, on olennaista 

tutkia haitta-aineiden pitoisuuksia maaperän ja pohjaveden lisäksi myös huo-

kosilmasta.  

 

Haihtuvista orgaanisista yhdisteistä eli VOC-yhdisteistä (volatile organic com-

pounds) aiheutuu suuria riskejä asumisterveyteen liittyen. Huokosilmassa 

esiintyvät VOC-yhdisteet saattavat kulkeutua asuinrakennusten sisäilmaan, 

mikäli rakennukseen on esimerkiksi rakennusvirheen johdosta jäänyt selviä 

kulkeutumisreittejä. Toisaalta uudisrakentamisessa on huomioitava, mikäli 

huokosilmassa mittauksilla todetaan VOC-yhdisteitä ennen rakentamista. 

(U.S. Environmental Protection Agency 2015.) 

 

Suomessa ympäristönäytteenotto on pitkälle kehittynyttä ja ohjeistettua useilla 

eri osa-alueilla. Muun muassa pohjavesi- ja maaperänäytteenottoon on ole-

massa yksityiskohtaisia, yleisessä käytössä olevia ohjeita (esimerkiksi Suo-

men ympäristökeskuksen ohjeet ”Hyvät käytännöt pilaantuneiden maiden 

kenttätutkimuksissa” ja ”Pohjavesinäytteenotto”), joista on muodostunut näyt-

teenottoon vakiintuneet käytännöt (Rintala, J & Suokko, T. 2008; Lepistö, J. 

ym. 2014). Kehitystyötä on kuitenkin mahdollista tehdä joka osa-alueella. 

 

Maaperän huokosilmanäytteenottoon ei kuitenkaan ole vielä käytössä yleisiä 

valtakunnallisia ohjeistuksia tai vakiintuneita käytäntöjä. Tampereen kaupun-

gin huokosilmanäytteenoton ja huokosilmariskien hallinnan kehityshank-

keessa on tavoitteena ollut laatia huokosilmanäytteenottoon työohje, jota kau-

pungin hankkeissa mukana olevat asiantuntijatahot voisivat noudattaa. Näin 

tulosten vertailu ja tulkinta olisi jatkossa yhdenmukaista. Ohjeistuksesta on 

tehty jo ensimmäinen versio, joka otettiin käyttöön marraskuussa 2018 (liite 1). 
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Tämä versio keskittyy kuitenkin näytteenottoon putkista. Kokonaisvaltaisem-

man näytteenotto-ohjeen kehittämiselle on siis vielä tarve. 

 

Menetelmänä käytetään sähköisiä kyselyitä, jotka lähetetään kolmelle eri vas-

taanottajaryhmälle: Rambollin asiantuntijat Suomessa, muiden yritysten sa-

man alan asiantuntijat Suomessa sekä Rambollin asiantuntijat ulkomailla, koh-

demaina Italia, Ranska, Tanska, Ruotsi, Yhdysvallat, Saksa ja Norja. Kyselyt 

koostuvat vastausvaihtoedollisista sekä vapaamuotoisista kysymyksistä huo-

kosilmanäytteenottoon liittyen. Tutkimusmenetelmä on semi-kvalitatiivinen. 

 

Selvityksen on tarkoitus toimia apuna Tampereen kaupungin huokosilmanäyt-

teenotto-ohjeistuksen kehityksessä tuoden esiin mahdollisia kehitystarpeita ja 

uusia näkökulmia. Opinnäytetyön toimeksiantajana on Ramboll Finland Oy. 

Hankkeen tilaajana toimii Tampereen Kaupunki. 

 

Opinnäytetyön tutkimusongelmana on saada vastaukset seuraaviin tutkimus-

kysymyksiin: 

1) Miten huokosilmanäytteenottoa toteutetaan Suomessa ja eri puolilla maa-
ilmaa?  

2) Minkälaisia ohjeistuksia ja lainsäädännöllisiä vaatimuksia huokosilmanäyt-
teenottoon on olemassa Suomessa ja muualla maailmassa? 

 

2 LAINSÄÄDÄNTÖ 

2.1 Ympäristönsuojelulaki 

VOC-yhdisteille maaperän huokosilmassa ei ole erikseen määritelty lainsää-

dännössä velvoitteita, mutta ne kuuluvat yleisen maaperän pilaantumiseen liit-

tyvän lainsäädännön piiriin. Ympäristönsuojelulain (YSL) 27.6.2014/527 16 §:n 

mukaan: ”Maahan ei saa jättää tai päästää jätettä tai muuta ainetta taikka eli-

öitä tai pieneliöitä siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huo-

noneminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, 

viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu niihin verrattava yleisen tai yksi-

tyisen edun loukkaus (maaperän pilaamiskielto).” Maaperään päässeet haitta-

aineet kulkeutuvat myös huokosilmassa, mikäli niiden ominaisuudet sen salli-

vat, minkä vuoksi tämä koskee myös huokosilmaan päätyviä haitta-aineita. 
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YSL 17 §:ssä säädetään pohjaveden pilaamiskiellosta seuraavasti: ”Ainetta, 

energiaa tai pieneliöitä ei saa panna, päästää tai johtaa sellaiseen paikkaan 

tai käsitellä siten, että: 1) tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltu-

valla pohjavesialueella pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai 

haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka pohjaveden laatu voi muutoin olen-

naisesti huonontua; 2) toisen kiinteistöllä olevan pohjaveden laadun muutos 

voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka tehdä pohja-

veden kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää; tai 3) toi-

menpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata yleistä tai 

toisen yksityistä etua (pohjaveden pilaamiskielto).” Pohjavedestä haitta-aineet 

voivat haihtua huokosilmaan ja aiheuttaa sitä kautta ympäristö- tai terveyshait-

taa, joten pohjaveden pilaamiskielto liittyy olennaisesti myös huokosilman pi-

laantumiseen. 

 

YSL 19§:n 1. momentin mukaan ”Kemikaalia ei luvanvaraisessa, ilmoituksen-

varaisessa tai rekisteröitävässä toiminnassa saa käyttää siten, että siitä aiheu-

tuu tässä laissa tarkoitettua merkittävää ympäristön pilaantumisen vaaraa.” 

Monet kemikaalit, kuten liuottimet ja öljyt, sisältävät VOC-yhdisteitä, joiden 

päätyminen maaperään voi aiheuttaa ympäristölle tai terveydelle haitallisten 

yhdisteiden pääsyn huokosilmaan. 

 

Ympäristönsuojelulaissa säädetään myös maaperän ja pohjaveden puhdista-

misvelvollisuudesta.  YSL 133 §:n mukaan ”Se, jonka toiminnasta on aiheutu-

nut maaperän tai pohjaveden pilaantumista, on velvollinen puhdistamaan pi-

laantuneen maaperän ja pohjaveden (pilaantunut alue) siihen tilaan, ettei siitä 

voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jos maaperän pi-

laantumisen aiheuttajaa ei saada selville tai täyttämään puhdistamisvelvolli-

suuttaan ja jos pilaantuminen on tapahtunut alueen haltijan suostumuksella tai 

hän on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää alueen tila sitä hankkiessaan, on 

alueen haltijan puhdistettava alueen maaperä siltä osin kuin se ei ole ilmeisen 

kohtuutonta. Alueen haltija vastaa samoin edellytyksin myös pilaantuneen 

pohjaveden puhdistamisesta, jos pilaantuminen on johtunut kyseisen alueen 

maaperän pilaantumisesta. Jollei pilaantuneen alueen haltijaa voida velvoittaa 

puhdistamaan pilaantunutta maaperää, kunnan on selvitettävä maaperän puh-

distamistarve ja puhdistettava maaperä.” Tämä koskee myös huokosilman pi-

laantumista, vaikka sitä ei erikseen mainita. 
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YSL 134 §:ssä säädetään, että ”Jos maaperään tai pohjaveteen on päässyt 

jätettä tai muuta ainetta, joka saattaa aiheuttaa pilaantumista, on aiheuttajan 

välittömästi ilmoitettava siitä valvontaviranomaiselle.” 135 §:n mukaan ” Jos on 

aihetta epäillä maaperän tai pohjaveden pilaantumista, puhdistamisesta 133 

§:n mukaan vastuussa olevan on selvitettävä alueen pilaantuneisuus ja puh-

distamistarve. Selvitys on toimitettava valtion valvontaviranomaiselle.” Tämä 

tarkoittaa, että myös VOC-yhdisteillä pilaantuneen maaperän pilaantuman ai-

heuttajan on ilmoitettava pilaantumisesta viranomaiselle ja vastuussa olevan 

on selvitettävä pilaantuneisuus ja puhdistamistarve. 

 

 

2.2 Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistus-

tarpeen arvioinnista 

PIMA-asetuksella (VNA 214/2007) säädetään tarkemmin maaperän ja pohja-

veden pilaantuneisuuden ja puhdistamistarpeen arvioinnista. Tämä koskee 

luonnollisesti myös huokosilmassa esiintyvää pilaantuneisuutta, vaikka tätä ei 

olekaan suoraan mainittu asetuksessa. VNA: 2 §:n mukaan pilaantuneisuuden 

ja puhdistustarpeen arvioinnissa on otettava huomioon ”1) haitallisten ainei-

den pitoisuudet, kokonaismäärät, ominaisuudet, sijainti ja taustapitoisuudet 

maaperässä; taustapitoisuudella tarkoitetaan haitallisten aineiden luontaisesti 

tavanomaisia pitoisuuksia maaperässä tai sellaisia kohonneita pitoisuuksia, 

jotka esiintyvät pintamaassa laajalla alueella pilaantuneeksi epäillyn alueen 

ympäristössä; 2) pilaantuneeksi epäillyn alueen maaperä- ja pohjavesiolosuh-

teet sekä tekijät, jotka vaikuttavat haitallisten aineiden kulkeutumiseen ja le-

viämiseen alueella ja sen ulkopuolella; 3) pilaantuneeksi epäillyn alueen ja 

sen ympäristön tai pohjaveden nykyinen ja suunniteltu käyttötarkoitus; 4) mah-

dollisuus haitallisille aineille altistumiseen lyhyen ja pitkän ajan kuluessa; 5) al-

tistumisen seurauksena terveydelle ja ympäristölle aiheutuvan haitan vaka-

vuus ja todennäköisyys sekä haitallisten aineiden mahdolliset yhteisvaikutuk-

set, 6) käytettävien tutkimustietojen ja muiden lähtötietojen sekä arviointime-

netelmien epävarmuustekijät. Olosuhteiden muuttuessa maaperän pilaantu-

neisuus ja puhdistustarve on tarvittaessa arvioitava uudestaan.” Mikäli on ai-

hetta epäillä, että maaperään on päässyt myös VOC-yhdisteitä, on tarpeellista 

tehdä yllä mainitut toimenpiteet myös huokosilman osalta. 
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Haitta-aineille on määritetty asetuksen liitteessä kynnys- ja ohjearvot, joiden 

soveltamisesta säädetään pykälissä 3 § ja 4 §. Kynnys- ja ohjearvot on määri-

telty maaperässä yleisimmin esiintyville haitta-aineille joko ekologisten riskien 

tai terveysriskien perusteella. Arvot koskevat myös haitta-aineita pohjave-

dessä ja ne ovat merkitty kirjaimella (p), mikäli riski on suurempi jo alempaa 

ohjearvoa alhaisemmassa pitoisuudessa. (VnA 214/2007.) Maaperän huoko-

silman haitta-ainepitoisuuksille ei ole määritelty erikseen vastaavia kynnys- tai 

ohjearvoja, minkä vuoksi huokosilmanäytteiden tuloksia ei voida yhtä luotetta-

vasti arvioida. Esimerkiksi Rambollilla huokosilmatuloksia käytetään kohde-

kohtaisien riskien arvioinnissa ja riskinarvioinnin yhteydessä määritellään ta-

pauskohtaisesti haitattomat pitoisuudet, joita laskennallisesti huokosilmassa 

saa esiintyä. 

 

3 MAAPERÄN HUOKOSILMA 

3.1 Huokosilman ominaisuudet 

Maaperä koostuu maapartikkeleista, huokosilmasta sekä huokosvedestä 

(Suomen Geoteknillinen yhdistys 2002). Huokosilma on pääosin peräisin ilma-

kehästä eli se koostuu muun muassa typestä, hapesta, argonista ja hiilidioksi-

dista (Ilmakehä-ABC; Suomen Geoteknillinen Yhdistys 2002). Se sijaitsee 

maaperän vedellä kyllästymättömällä vyöhykkeellä pohjavedenpinnan yläpuo-

lella. Sen osuuteen maaperässä vaikuttavat maaperän huokoskokojakauma 

sekä pohjaveden pinnan taso. Huokosilman osuus hienorakeisessa maape-

rässä on pienempi kuin karkearakeisessa, sillä kapillaarivettä on enemmän. 

Veden määrä huokosissa kasvaa pohjaveden pintaa lähestyttäessä, joten lä-

hempänä maan pintaa huokosilman osuus on suurempi. Sekä maaperän että 

kaasun ominaisuudet vaikuttavat huokosilman liikkumiseen maaperässä. Suu-

rihuokoisessa maaperässä kaasu liikkuu helpommin kuin pienhuokoisessa. 

(Suomen Geoteknillinen Yhdistys 2002.) 

 

Erityisesti toistuvissa seuranta- tai tarkkailumittauksissa säätilan ja sen muu-

tosten huomioonottaminen on tärkeää, koska ne vaikuttavat oleellisesti huoko-

silman koostumukseen. Ilmanpaineen vaihtelu aiheuttaa ilman tunkeutumista 
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maaperään tai huokosilman purkautumista maaperästä. Huokosilmanäytteen-

ottoa tulee välttää välittömästi ilmanpaineen nopean nousun jälkeen, sillä se 

aiheuttaa tuloksen vääristymistä puhtaan ilman tunkeutuessa useiden metrien 

syvyyteen. (Suomen Geoteknillinen Yhdistys 2002.) 

 

Maaperän lämpötila vaikuttaa huokosilmassa esiintyvien yhdisteiden pitoi-

suuksiin. Mitä alhaisempi on maaperän lämpötila, sitä pienempiä pitoisuudet 

ovat. Aineiden kemialliset koostumukset vaikuttavat siihen, paljonko lämpötila 

todellisuudessa pitoisuuteen vaikuttaa. Käytännössä maaperän lämpötila vaih-

telee yli 3 metrin syvyydessä niin vähän, että koostumuksen vaihtelu on merki-

tyksettömän pientä. Roudassa olevan maaperän kaasunläpäisevyys on 

yleensä huono, joten jos maa on roudassa, tulee näytteenotto ulottaa routa-

kerroksen alapuolelle. (Suomen Geoteknillinen Yhdistys 2002.) 

 

3.2 Huokosilman pilaantumista aiheuttavat toiminnot ja haitta-aineiden 

kulkeutuminen 

3.2.1 Huokosilman pilaantumista aiheuttavat toiminnot 

Tyypillisiä toimintoja, joista voi aiheutua maaperän pilaantumista VOC-yhdis-

teillä ovat esimerkiksi teolliset tuotantolaitokset, kemialliset prosessointilaitok-

set, varastot, kaatopaikat ja maankaatopaikat, hiilikaasutusvoimalat, kemialli-

sen käsittelyn tai kuljetuksen tilat ja alueet (mm. ratapihat), kuivapesulat sekä 

huoltoasemat. Pilaantumista voi aiheutua myös vuotavista säilöistä, esimer-

kiksi öljysäiliöistä, paloharjoitusalueilta, sakokaivoista, purkauksista viemärilin-

joihin sekä painesäiliöiden ja putkistojen kaasuvuodoista. Myös kemikaalien 

käytössä, varastoinnissa ja kuljetuksessa on saattanut päästä maaperään 

VOC-yhdisteitä, jotka voivat kulkeutua huokosilman kautta lopulta sisäilmaan 

ja aiheuttaa terveyshaittaa. VOC-yhdisteitä voi päästä maaperään myös jättei-

den hylkäämisestä luontoon, torjunta-aineiden käytöstä tai jopa kotitalouksien 

kemikaalien päätymisestä maaperään. (U.S. Environmental Protection Agency 

2015.) 
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3.2.2 Yleisimmät huokosilmaan päätyvät haitta-aineet 

Huokosilmaan kulkeutuvat haitta-aineet ovat haihtuvia orgaanisia yhdisteitä eli 

VOC-yhdisteitä (Volatile organic compounds). Niiden kulkeutuminen maape-

rästä sisäilmaan voi olla merkittävä terveysriski. Maaperässä VOC-yhdisteitä 

esiintyy niin maapartikkeleissa, huokosvedessä kuin huokosilmassa, mutta 

tässä työssä keskitytään VOC-yhdisteisiin maaperän huokosilman näkökul-

masta. Yleisimpiä VOC-yhdisteitä maaperässä ovat BTEX-yhdisteet (bent-

seeni, tolueeni, etyylibentseeni ja ksyleenit) ja klooratut hiilivedyt. Myös PAH-

yhdisteistä naftaleeni sekä bensiinin lisäaineet MTBE (metyyli-tert-butyylieet-

teri) ja TAME (tert-amyylimetyylieetteri) luokitellaan VOC-yhdisteiksi. 

 

Bentseeni on helposti haihtuva, vesiliukoinen ja aromaattinen neste. Se ei pi-

däty voimakkaasti maa-ainekseen, minkä vuoksi se kulkeutuu helposti pohja-

veteen. Bentseeni hajoaa helposti maaperässä ja pohjavedessä, sekä aerobi-

sissa että anaerobisissa olosuhteissa. Aerobisissa oloissa maaperässä bent-

seenin puoliintumisaika on alle kuukauden ja anaerobisissa muutamasta kuu-

kaudesta pariin vuoteen. Ihmiselle bentseeni on genotoksinen karsinogeeni, 

eli perimämyrkyllinen ja syöpää aiheuttava. Se on myös myrkyllinen vesieli-

öille. Maaperässä bentseenin suurin riski on sen haihtuminen rakennuksen si-

säilmaan sekä kulkeutuminen talousvetenä käytettävään pohjaveteen.  Bent-

seeniä esiintyy maaöljystä ja kivihiilestä valmistetuissa tuotteissa, kuten ben-

siinissä. Sitä käytetään myös kemianteollisuuden välituotteena. Yleisin bent-

seenin maaperään päätymisen syy on bensiinin käyttö ja varastointi. (Reinikai-

nen, Jussi 2007.) 

 

Tolueeni on helposti haihtuva, suhteellisen vesiliukoinen ja aromaattinen 

neste. Se ei pidäty herkästi maa-ainekseen ja kulkeutuu siis helposti pohjave-

teen ja kaasuna sisäilmaan. Maaperässä tolueeni hajoaa kohtalaisen nope-

asti, hapellisissa olosuhteissa sen puoliintumisaika on viikosta neljään viik-

koon ja hapettomissa olosuhteissa useita kuukausia. Hengitettynä tolueeni 

vaikuttaa keskushermostoon ja se on myös myrkyllistä vesieliöille. Maaperä-

eliöille se ei todennäköisesti ole erityisen haitallinen. Tolueenia esiintyy luon-

taisesti maaöljyssä ja sitä käytetään liuottimena ja ohenteena maaleissa, la-
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koissa, liimoissa sekä väriaineissa. Tolueenia päätyy todennäköisimmin maa-

perään bensiinin käytön ja varastoinnin seurauksena. (Reinikainen, Jussi 

2007.) 

 

Etyylibentseeni vastaa ominaisuuksiltaan bentseeniä ja tolueenia, mutta sen 

liikkuvuus maaperässä on astetta heikompaa. Se pidättyy siis tehokkaammin 

maan orgaaniseen ainekseen eikä liukene veteen yhtä helposti. Veteen liuen-

neesta faasista etyylibentseeni haihtuu melko hyvin, mutta kemikaalifaasista 

huonommin. Terveydellisiä haittavaikutuksia ovat ihon, silmien ja limakalvojen 

ärsytys. Eläinkokeiden perusteella haittoja kohdistuu keskushermostoon, mak-

saan, munuaisiin, keuhkoihin, kiveksiin ja kilpirauhaseen. Se on myrkyllistä 

vesieliöille, mutta ei todennäköisesti erityisen myrkyllistä maaperäeliöille. Mer-

kittävimmät etyylibentseenistä aiheutuvat riskit maaperässä ovat kulkeutumi-

nen pohjaveteen ja sisäilmaan. Etyylibentseeniä käytetään kemiallisten syn-

teesien lähtöaineena sekä liuottimena. Luontaisesti sitä esiintyy maaöljyssä ja 

siten myös öljystä jalostetuissa tuotteissa, kuten bensiinissä. (Reinikainen, 

Jussi 2007.) 

 

Ksyleenit kuuluvat BTEX-yhdisteisiin yhdessä bentseenin, tolueenin ja etyyli-

bentseenin kanssa. Ne koostuvat ksyleenin kolmen eri isomeerin seoksesta: 

4-20 % o-ksyleeniä, 44-60 % m-ksyleeniä sekä 12-20 % p-ksyleeniä. Ksylee-

nit ovat maaperässä ja pohjavedessä kohtalaisen hajoavia, erityisesti hapelli-

sissa oloissa. Ne myös kulkeutuvat helposti tai kohtalaisesti maaperän laa-

dusta ja pH:sta riippuen. Ksyleenit kulkeutuvat maaperässä, liukenevat veteen 

sekä haihtuvat ilmaan heikommin kuin muut BTEX-yhdisteet. Niillä on ihmisen 

elimistössä huumaava vaikutus ja ne ovat myrkyllisiä myös vesieliöille. Maa-

peräeliöille ksyleeneistä ei todennäköisesti ole haittaa. Metkittävimmät riskit 

maaperässä ovat kulkeutuminen pohjaveteen ja sisäilmaan. Myös ksyleeneitä 

esiintyy luontaisesti maaöljyssä ja niitä käytetään liuottimena ja ohentimena 

maaleissa, lakoissa, liimoissa sekä väriaineissa. (Reinikainen, Jussi 2007.) 

 

Metyyli-tert-butyylieetteri (MTBE) on synteettinen orgaaninen kemikaali, 

joka haihtuu helposti, liukenee hyvin veteen eikä sitoudu maa-ainekseen hel-

posti. Se siis kulkeutuu helposti pohjaveteen, mutta haihtuu pohjavedestä hei-

kosti. Pohjavesikerroksessa MTBE siis leviää nopeasti, mitä edistää myös 
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heikko biologinen hajoavuus. MTBE:tä käytetään bensiinin lisäaineena yh-

dessä muiden hapettimien (esim. TAME) kanssa. Maaperään MTBE:tä pää-

see yleensä bensiinin käytön ja varastoinnin seurauksena. (Reinikainen, Jussi 

2007.) 

 

Tert-amyylimetyylieetteri (TAME) on erittäin helposti haihtuva ja veteen 

niukkaliukoinen bensiinin lisäaine. Se hajoaa hitaasti maaperässä ja erityisen 

hitaasti anaerobisissa olosuhteissa. TAME kulkeutuu hyvin ja joutuu helposti 

pohjaveteen sekä haihtuu herkästi pintavedestä. Sen höyryt ärsyttävät ihoa, 

silmiä ja hengitysteitä ja hengitettynä se vaikuttaa ihmiseen narkoottisesti. 

TAME:n nesteroiskeet ärsyttävät silmiä ja ihoa ja nieltäessä se voi joutua 

keuhkoihin, mikä voi aiheuttaa hengenvaarallisen keuhkotulehduksen. Toistu-

vasta ihokosketuksesta voi aiheutua ärsytysihottumaa. TAME on lievästi myr-

kyllistä vesieliöille, mutta ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi. (OVA-ohje: 

Tert-amyylimetyylieetteri 2017.) 

 

Naftaleeni on PAH-yhdiste, joka muodostuu kahdesta bentseenirenkaasta. 

Se on PAH-yhdisteistä vesiliukoisin ja herkimmin haihtuva. Se kulkeutuu maa-

perässä sekä päätyy pohjaveteen ja hengitysilmaan helposti. Naftaleeni myös 

hajoaa maaperässä nopeammin kuin muut PAH-yhdisteet. Ihmisen pitkäaikai-

nen altistuminen Naftaleenille voi aiheuttaa mm. vaikutuksia verisuonissa ja 

silmissä ja vesieliöille naftaleeni on erittäin myrkyllistä. Merkittävin tausta-altis-

tus naftaleenille on altistuminen hengitysilmassa oleville polttoaineille ja tupa-

kansavulle. Luontaisesti sitä esiintyy maaöljyssä ja kivihiilessä, eli sitä päätyy 

helpoiten ympäristöön polttoaineiden ja muun orgaanisen aineksen palamis-

prosesseissa. Naftaleenia myös valmistetaan ja käytetään teollisesti mm. polt-

tonesteiden ja voiteluaineiden lisäaineena. (Reinikainen, Jussi 2007.) 

 

Dikloorimetaani on herkästi haihtuva kloorattu hiilivety, joka haihtuu maape-

rässä helposti. Se ei pidäty maa-ainekseen, vaan kulkeutuu veteen liuettuaan 

helposti pohjaveteen. Sen biologinen hajoavuus maaperässä on hidasta. 

Dikloorimetaani voi kulkeutua myös maaperässä liukenemattomana nestefaa-

sina (DNAPL). Painovoiman vaikutuksesta tämä kemikaalifaasi kulkeutuu 

maakerroksissa alaspäin, kunnes se pidättyy maaperän huokosiin jäännösfaa-

siksi tai kerääntyy erillisfaasiksi läpäisemättömien maakerrosten tai kallion pin-
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nalle. Aineen hitaasta liukenemisesta voi aiheutua pitkäaikainen riski pohjave-

den laadulle. Pitkäaikaisesta altistumisesta dikloorimetaanille voi aiheutua vai-

kutuksia keskushermostoon, maksaan ja munuaisiin. Sen merkittävimpiä ris-

kejä ovat kulkeutuminen rakennusten sisäilmaan sekä pohjaveteen. Dikloori-

metaania käytetään muun muassa lääketeollisuudessa, puhdistusaineena 

muoviteollisuudessa sekä maalinpoistoaineena ja liuottimena maaleissa ja lii-

moissa. (Reinikainen, Jussi 2007.) 

 

Tetrakloorieteeni (PCE) on synteettinen, kloorattu hiilivety, joka maaperässä 

voi haihtua huokosilmaan, kulkeutua hengitysilmaan sekä sadevesien mukana 

pohjavesiin. PCE kulkeutuu helposti pohjaveden mukana, mutta sitoutuu maa-

ainekseen hieman herkemmin kuin esimerkiksi TCE. PCE voi muiden kloorat-

tujen hiilivetyjen tavoin kulkeutua omassa, liukenemattomassa erillisfaasis-

saan ja laskeutua maakerroksissa alaspäin pidättyen kapillaarivoimien vaiku-

tuksesta jäännösfaasiksi maaperän huokosiin. PCE hajoaa hitaasti maape-

rässä, vedessä ja pohjavedessä. Se hajoaa ainoastaan anaerobisissa olosuh-

teissa, muodostaen välituotteena trikloorieteeniä, dikloorieteeniä ja vinyyliklori-

dia. Ihmisellä pitkäaikainen altistuminen voi aiheuttaa vaikutuksia keskusher-

mostossa, maksassa ja munuaisissa. Sen on eläinkokeissa todettu aiheutta-

van suurina annoksina syöpää. PCE on myös vesieliöille myrkyllinen. Suo-

messa PCE:tä käytetään muun muassa kemiallisissa pesuloissa ja konepaja-

teollisuuden liuottimina, sekä pienempinä määriä mm. tekstiili-, nahka- ja tur-

kisteollisuudessa. (Reinikainen, Jussi 2007.) 

 

Trikloorieteeni (TCE) on synteettinen ja helposti haihtuva orgaaninen liuotin, 

joka kulkeutuu maaperässä haihtuneena huokosilmassa tai päätyy liukoisena 

pohjaveteen. Se ei sitoudu helposti maa-ainekseen ja kulkeutuu veteen liuen-

neena helposti. TCE päätyy maaperään usein omana liukenemattomana nes-

tefaasinaan, joka kulkeutuu maakerroksissa alaspäin ja pidättyy maaperän 

huokosiin ja mahdollisesti myös erillisfaaseina tiiviiden maakerrosten päälle tai 

kallionpainanteisiin. TCE-faasit voivat aiheuttaa pitkäaikaista haittaa liukene-

malla hitaasti pohjaveteen tai haihtumalla sisäilmaan. Sen biologinen hajoami-

nen maaperässä ja pohjavedessä on hidasta. Anaerobisen hajoamisen väli-

tuotteena syntyy dikloorieteeniä ja vinyylikloridia, mikä tulee ottaa riskinarvi-

oinnissa huomioon. TCE:n on todettu eläinkokeissa aiheuttavan syöpää, 
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mutta syöpävaarallisuutta ihmiselle alhaisilla annostasoilla ei ole osoitettu. Pit-

käaikaiset vaikutukset kohdistuvat todennäköisesti keskushermostoon, mak-

saan sekä munuaisiin. TCE on myös vesieliöille haitallista. Suomessa TCE:tä 

käytetään rasvanpoistoliuottimena konepajateollisuudessa ja pienempinä 

määrinä mm. liimoissa, maaleissa, lakoissa ja kumituotteiden käsittelyai-

neissa. (Reinikainen, Jussi 2007.) 

 

Dikloorieteenejä (DCE) ovat 1,1-dikloorieteeni (1,1-DCE) sekä 1,2-dikloo-

rieteenin cis- ja trans-isomeerit (cis-1,2-DCE ja trans-1,2-DCE). Ne ovat syn-

teettisiä kemikaaleja, jotka maaperästä haihtuvat helposti eivätkä pidäty maa-

ainekseen, eli kulkeutuvat helposti pohjaveteen ja hengitysilmaan. Dikloo-

rieteenejä voi syntyä myös korkeammin kloorautuneiden eteenien (TCE ja 

PCE) biologisen hajoamisen seurauksena. 1,2-DCE hajoaa huonosti ja on hai-

tallista vesieliöille. Dikloorieteenejä käytetään mm. teollisuuden liuotinaineina. 

(Reinikainen, Jussi 2007.) 

 

Vinyylikloridi kuuluu myös kloorattuihin hiilivetyihin ja on erittäin helposti 

haihtuva ja reaktiivinen kloorieteeni. Maaperässä vinyylikloridi haihtuu helposti 

sekä kuivasta että kosteasta maasta, kulkeutuu helposti pohjaveteen eikä pi-

däty merkittävästi maa-ainekseen. Sen hajoaminen on hidasta maaperässä ja 

pohjavedessä, mutta sen herkkä haihtuminen voi olla merkittävä poistumisme-

kanismi. Vinyylikloridia voi syntyä maaperässä myös muiden kloorattujen hiili-

vetyjen, kuten tri- ja tetrakloorieteenin, biologisen hajoamisen seurauksena. 

Sen merkittävimmät riskit maaperässä ovat kulkeutuminen sisäilmaan ja poh-

javeteen. Ihmiselle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja muita toksisia vaiku-

tuksia muun muassa maksassa, keuhkoissa ja ruoansulatuksessa jo alhaisi-

nakin annoksina. Vinyylikloridia käytetään mm. PVC-muovin ja -hartsien sekä 

sekapolymeerien valmistukseen. (Reinikainen, Jussi 2007.) 

 

3.2.3 VOC-yhdisteiden kulkeutuminen maaperässä 

Huokosilman kulkeutuminen maaperässä tapahtuu pääsääntöisesti diffuusiolla 

tai advektiolla. Koska diffuusiossa kulkeutuminen tapahtuu kohti matalampia 

konsentraatioita, voi se tapahtua kaikkiin suuntiin pilaantuman lähteestä, jos 

se sijaitsee maaperän kyllästymättömällä vyöhykkeellä eli pohjaveden yläpuo-
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lella (U.S. Environmental Protection Agency 2015). Diffuusion aiheuttamaa vir-

tausta maaperässä voidaan arvioida ”vapaalle” ilmalle tarkoitettujen kirjalli-

suusarvojen avulla, muuntamalla ne riskinarvioinnissa diffuusiokertoimeksi 

(Ympäristöministeriö 2014). 

 

Advektio johtuu kaasun paine-eroista, ja sen suunta on aina kohti matalampaa 

painetta. Sitä tapahtuu usein rakennusten läheisyydessä, koska lämpötilaerot 

rakennuksen sisätilan ja maaperän välillä tai taloteknisten laitteiden toiminta 

rakennuksessa voivat aiheuttaa otolliset olosuhteet huokosilman kulkeutumi-

selle. Muun muassa putkikaivantojen soratäytöt ja muut maaperän hyvin joh-

tavat kerrokset ovat otollisia paikkoja advektion tapahtumiselle (Ympäristömi-

nisteriö 2014). Huokosilman advektiota voi myös tapahtua lähellä maan pintaa 

ilmanpaineen vaihtelusta johtuen, tai paikoissa, joissa metaanin tuotanto aero-

bisen hajotuksen seurauksena on korkea. Advektiota saattavat estää ulkoiset 

pintaesteet, kuten asfaltti, betoni tai jäätynyt maa. Advektio ja diffuusio voivat 

kuitenkin tapahtua näiden esteiden alla huokoisempia maaperävyöhykkeitä tai 

kallioita pitkin. (U.S. Environmental Protection Agency 2015.) 

 

Viemärit ovat suotuisia VOC-yhdisteiden kulkeutumisreittejä. Tanskassa on 

arvioitu, että noin 20 %:ssa huokosilmakohteista viemärilinjat ovat joko ensisi-

jaisia kulkeutumisreittejä tai merkittäviä myötävaikuttajia. Jos viemäri kulkee 

pilaantuneen pohjavesikerroksen läpi, pohjavesi saattaa suotautua viemäriin, 

jolloin VOC-yhdisteet pääsevät leviämään viemärilinjassa laajallekin alueelle. 

Tällöin kulkeutumisen kohteena voivat olla rakennukset, jotka eivät sijaitse pi-

laantuneen maa-alueen välittömässä läheisyydessä. Ongelmallista on, että 

monissa kohteissa tätä mahdollisuutta ei tunnisteta riskinarviointivaiheessa. 

(McHugh, Thomas ym 2017.) 

 

Monet VOC-yhdisteet liukenevat hyvin veteen, minkä vuoksi yhdisteiden kul-

keutuminen pohjaveteen on todennäköistä. Pohjaveden mukana yhdisteet 

saattavat kulkeutua kauaksikin pilaantuman lähteestä. Pilaantuman lähteen ei 

tarvitse siis sijaita kiinteistöllä, jolla on pilaantuman riski, vaan kulkeutuminen 

on aina otettava huomioon. (U.S. Environmental Protection Agency 2015.) 

 

VOC-yhdisteet saattavat muodostaa pilaantuneeseen maaperään veteen liu-

kenemattomia nestefaaseja eli NAPL-faaseja (Non-Aqueous Phase Liquid). 
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Ne voivat olla joko vettä raskaampia DNAPL-faaseja (Dense Non-Aqueous 

Phase Liquid) tai vettä kevyempiä LNAPL-faaseja (Light Non-Aqueous Phase 

Liquid). (U.S. Environmental Protection Agency 2015.) DNAPL-faasit voivat 

painovoiman vaikutuksesta kulkeutua maaperässä alaspäin ja pidättyä maa-

perään jäännösfaasiksi tai kerääntyä läpäisemättömän maaperän pinnalle eril-

lisfaasiksi (Reinikainen, Jussi 2007). LNAPL-faasi voi imeytyä maaperään, 

mutta pysyttelee pohjavesipatsaan yläpuolella. Yhdisteet voivat haihtua myös 

NAPL-faaseista. (U.S. Environmental Protection Agency 2015.) 

 

Tietyt maaperän ominaisuudet voivat estää tai hidastaa VOC-yhdisteiden kul-

keutumista. Näitä ovat ainakin korkea kosteuspitoisuus, huono vedenlä-

päisykyky sekä paljon orgaanista ainetta sisältävä maaperä. Korkea kosteus 

kyllästymättömällä vyöhykkeellä voi merkittävästi vähentää diffuusion tehok-

kuutta, koska VOC-yhdisteiden diffuusiokerroin on huomattavasti pienempi ve-

dessä kuin ilmassa. Huonosti vettä läpäisevä kerros kyllästymättömän vyöhyk-

keen syvemmissä osissa (esim. savi tai siltti) saattaa hankaloittaa tai ehkäistä 

yhdisteiden kulkeutumista ylöspäin. Maaperän korkea kosteuspitoisuus ja 

pohjaveden yläpuolella oleva orsivesikerros edistävät myös tätä ilmiötä. (U.S. 

Environmental Protection Agency 2015.) 

 

Jotkut VOC-yhdisteet hajoavat biologisesti maaperässä, ja tämä voidaankin 

luokitella erääksi puhdistumismekanismiksi. Tällaisia yhdisteitä ovat etenkin 

haihtuvat öljyhiilivedyt, kuten esimerkiksi bensiini ja sen eri komponentit. (U.S. 

Environmental Protection Agency 2015.) Myös klooratut liuottimet voivat ha-

jota maaperässä, mutta huomattavasti hitaammin kuin öljyhiilivedyt (Ympäris-

töministeriö 2014). Maaperän mikro-organismit hajottavat öljyhiilivetyjä suh-

teellisen nopeasti, jos hapen saanti ilmakehästä on riittävää. Tällöin haitta-

aine ehtii tuottamaan vähemmän haitallisia yhdisteitä. Hajoamiseen voivat vai-

kuttaa monet tekijät, kuten haitta-aineen määrä, levinneisyys, tyyppi ja VOC-

yhdisteiden yhdistelmien vaikutus. VOC-yhdisteiden pitoisuudet maaperässä 

yleensä pienenevät samalla, kun ne haihtuvat maaperästä. Tämä luonnollinen 

poistuminen on hyvä ottaa huomioon riskinarvioinnissa. (U.S. Environmental 

Protection Agency 2015.) 
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3.2.4 VOC-yhdisteiden kulkeutuminen sisäilmaan 

Haitalliset VOC-yhdisteet kyllästymättömällä vyöhykkeellä saattavat ajan 

myötä päästä sisään rakennuksiin kaasun muodossa kulkeutuen halkeamien, 

saumojen, rakojen ja muiden läpivientien läpi rakennuksen kellarikerroksissa, 

seinissä tai perustuksissa tai läpi taloteknisten reittien, kuten eristysputkien ja 

pumppukaivojen läpivientien kautta. Kulkeutumisreittien määrä rakennuksissa 

voi vaihdella paljonkin. Esimerkiksi rakennukset, joissa on vanhat kellarit ja 

perustukset tai maalattiat, ovat alttiimpia VOC-yhdisteiden kulkeutumiselle si-

säilmaan, kuin uudemmat rakennukset. (U.S. Environmental Protection 

Agency 2015.) 

 

Kaikki ihmiset asuvat, työskentelevät tai muuten oleilevat rakennuksissa, 

joissa voi olla riski altistua VOC-yhdisteille. Kaikissa rakennuksissa on läpi-

vientejä ja putkia, joista VOC-yhdisteet voivat päästä sisäilmaan. Näitä raken-

nuksia ovat mm. asuinrakennukset, toimisto- ja kaupparakennukset, teollisuu-

den tuotantolaitokset sekä koulu- ja harrastusrakennukset. VOC-yhdisteet voi-

vat päästä sisäilmaan perustusten tyypistä riippumatta. (U.S. Environmental 

Protection Agency 2015.) VOC-yhdisteiden kulkeutumiselle sisäilmaan on 

luotu käsitteellinen malli. Jos seuraavat viisi olosuhdetta täyttyvät, on riski ih-

misen altistumiselle ja sitä kautta terveyshaitoille mahdollinen: 

 

1. Rakennuksen alla on maaperässä haitallisia VOC-yhdisteitä 

2. Yhdisteillä on kulkeutumisreitti sisään rakennukseen 

3. Rakennus on herkkä haihtuvien yhdisteiden läpäisyyn, eli siinä on läpi-

vientejä, joista yhdisteet pääsevät sisäilmaan ja jokin ”vetovoima”, joka 

voi kuljettaa yhdisteen sisäilmaan 

4. Yksi tai useampi VOC-yhdiste on päässyt sisäilmaan 

5. Rakennuksessa on ihmisiä, jotka ovat vaarassa altistua (U.S. Environ-

mental Protection Agency 2015.) 

 

Kuten kappaleessa 3.3.2 jo kerrottiin, kaasumaiset yhdisteet kulkeutuvat maa-

perässä advektion avulla. Tätä tapahtuu myös helposti maaperästä sisäilmaa 

kohti, koska rakennuksen ja maaperän välillä on ilmanpaine-eroja. Lämpötila-

eroista johtuvat paine-erot ovat suurimmillaan talvella, kun maaperä on kylmä 

ja rakennukset lämmitettyjä. Ilmanvaihto, ilmastointi ja muut talotekniset lait-

teet, joilla on venttiileitä ulkoilmaan, tehostavat VOC-yhdisteiden kulkeutu-
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mista sisäilmaan ja esimerkiksi kellarissa toimiva lämmityslaite voi alipaineis-

taa kellaria vähitellen. Myös tuuliolosuhteet voivat tehostaa kulkeutumista. 

Paine-erojen ei tarvitse olla suuria advektion toteutumiseksi. (U.S. Environ-

mental Protection Agency 2015.) Rakennuksen ilmanvaihtoa tehostamalla voi-

daan saada VOC-yhdisteiden pitoisuutta vähennettyä, mutta toisaalta se myös 

lisää haitta-aineita kuljettavaa ilmavirtausta. Sisäilman pitoisuudet pienenevät 

kuitenkin osittain myös ajan myötä haihtumisen seurauksena. (Ympäristömi-

nisteriö 2014.) 

 

Koska maaperän huokosilman haitta-aineille ei ole olemassa vertailuarvoja, 

voidaan joissain tapauksissa tulosten tulkinnan tukena käyttää erilaisia lasku-

kaavoja ja mallinnuksia, joilla arvioidaan haitta-aineiden kulkeutumista sisäil-

maan. Sisäilman VOC-pitoisuuksien arviointiin on olemassa vertailuarvot 

(HTP- ja TCA-arvot), joihin mallinnusten ja laskukaavojen tuloksia voidaan 

verrata. (Ympäristöministeriö 2014.) Näillä menetelmillä ei voida kuitenkaan 

luotettavasti tulkita maaperänäytteiden tuloksia. Kuvassa 2 on havainnollis-

tettu pohjavedessä haivattujen haitta-aineiden kulkeutumisen ero laskennalli-

sen mallin ja mitattujen pitoisuuksien välillä eräässä Rambollin projektissa. 

 

 

Kuva 1. Vasemmalla YM2014-laskentamallin antamat tulokset pohjavedestä huokosilmaan ja 
edelleen sisäilmaan kulkeutuville pitoisuuksille. Oikealla on esitetty alueella mitatut maksimipi-
toisuudet. (mr=määritysraja) (Emilia Pöyry, Ramboll) 

 

Kuvassa 1 käytetyssä mallinnuksessa sisäilman pitoisuudeksi on laskettu 320 

µg/m3, kun sisäilman todellinen mitattu pitoisuus on ollut alle määritysrajan. 

Mallinnuksessa merkittävin virheoletus on, että pohjavedestä tai maaperästä 
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huokosilmaan kulkeutuvat haitta-aineet kulkeutuvat vain suoraan vertikaali-

sesti ylöspäin ikään kuin umpinaista putkea pitkin ja päätyvät näin suoraan ta-

lon alaiseen tilaan, josta niiden on mahdollista kulkeutua laimentumattomina 

rakennuksen sisäilmaan. Todellisuudessa kulkeutumista tapahtuu myös hori-

sontaalisesti sekä pohjavedessä että huokosilmakerroksessa, jolloin pitoisuu-

det laimenevat usein merkittävästi ennen kuin ne kulkeutuvat talon alaiseen 

huokostilaan. 

 

Mallinnukset perustuvat oletukseen, että rakennuksen sisätiloissa on jatkuva 

alipaine, joka edistää VOC-yhdisteiden kulkeutumista sisäilmaan. Tilanne voi 

kuitenkin vaihdella vuodenaikojen ja jopa vuorokaudenaikojen mukaan, joten 

malleilla saadaan laskettua vain ideaalitilanne. Paine-eroissa tapahtuu vaihte-

lua, kun ympäristön lämpötila vaihtelee kausittaisesti ja sisäilman lämpötila py-

syy samana. Tällöin yleensä myös koneellisten lämmitys- ja jäähdytyssystee-

mien käyttöaste vaihtelee. Ympäristön ilmanpaine vaihtelee, mikä ei aiheuta 

maaperän huokosilmassa reaktiota kovin nopeasti. Tuuliolosuhteiden vaihtelu 

voi aiheuttaa myös virheellisyyttä mallinnusten tuloksissa. (U.S. Environmental 

Protection Agency 2015.) Laskennalliset mallinnukset haitta-aineiden kulkeu-

tumisesta sisäilmaan voivat perustua esimerkiksi laimennuskertoimeen tai dif-

fuusioon ja paine-eroihin. Molemmissa on havaittu samansuuntaisia tuloksia. 

(Ympäristöministeriö 2014.) 

 

Sisäilmatutkimuksia on yleensä tarpeellista tehdä maaperätutkimusten lisäksi 

huokosilman pitoisuuksia tutkittaessa (Ympäristöministeriö 2014). Sisäilmatut-

kimusten tulosten tulkinnassa on otettava kuitenkin huomioon, että sisäil-

massa saattaa olla muualtakin kuin maaperästä peräisin olevia VOC-yhdis-

teitä. Kotitalouksien kulutustuotteet, kuten siivousaineet, ilmanraikastimet, ae-

rosolit, tuoksukynttilät tai hyönteismyrkyt voivat sisältää VOC-yhdisteitä. Myös 

polttoprosesseista, kuten tupakoinnista, ruuanlaitosta ja lämmityksestä voi va-

pautua VOC-yhdisteitä sisäilmaan. Monet huonekalut ja rakennusmateriaalit, 

kuten matot, eristeet, maalit sekä puunkäsittelyaineet sisältävät myös VOC-

yhdisteitä. Ulkoilmasta voi myös kulkeutua VOC-yhdisteitä sisäilmaan, kuten 

tehdasalueilta, ajoneuvoista, pihankunnostusvälineistä, polttoaineiden varas-

tointisäiliöistä, maaleista tai torjunta-aineista. (U.S. Environmental Protection 

Agency 2015.) 
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Ennen uudisrakennuskohteiden rakentamista suositellaan aina puhdistamaan 

VOC-yhdisteet maaperästä niiltä alueilta, joilta ne saattaisivat kulkeutua ra-

kenteisiin. Puhdistus voidaan toteuttaa kaivamalla maa pois tai ilman maan 

kaivuuta in-situ -menetelmällä. Jos VOC-yhdisteitä joudutaan jättämään maa-

perään, sisäilmariskiä voidaan hallita myös rakennusteknisin menetelmin. Jo 

rakennetussa ympäristössä sisäilmariskiä voidaan hallita myös rakennustekni-

sin menetelmin, esimerkiksi ilmanvaihdolla tai alapohjan tuuletuksella. (Ympä-

ristöministeriö 2014.) 

 

3.3 Huokosilmanäytteenotto 

Huokosilmanäytteenotto koostuu näytteenottimen (esim. putken) asentami-

sesta maahan, näytteen ottamisesta sekä sen kuljetuksesta analyysipaikkaan 

(U.S. Environmental Protection Agency 2015). Sääolosuhteet, kuten tuulen 

suunta, sadeolosuhteet ja ilman lämpötila suositellaan kirjaamaan ylös tulos-

ten tulkitsemisen helpottamiseksi (U.S. Environmental Protection Agency 

2015). Huokosilmanäytteet kannattaa ottaa mahdollisimman läheltä pilaantu-

neeksi epäiltyä aluetta ja mielellään myös rakennusten alta. Koska kaasulla 

on taipumus kulkeutua ylöspäin kohti karkeampia ja kuivempia maakerroksia, 

suositellaan näytteet ottamaan ainakin näistä maakerroksista. (U.S. Environ-

mental Protection Agency 2015.) Haitta-aineiden kulkeutumisen ja pitoisuuk-

sien vähenemisen arvioimisen helpottamiseksi näytepisteitä olisi hyvä sijoittaa 

myös päästölähteen yläpuolisiin puhtaisiin maakerroksiin (Ympäristöministeriö 

2014). 

 

3.3.1 Suomen Geoteknillinen Yhdistys: Ympäristötekninen näytteen-

otto-opas 

Huokosilmanäytteenotossa tulee noudattaa erityistä huolellisuutta, koska 

maaperän huokosilma on yleensä hajutonta ja näkymätöntä. Näytteenoton on-

nistumisesta voidaan varmistua toimimalla tarkoin ohjeiden mukaan ja varmis-

tamalla laitteiden toimivuus. Veden ja maaperän ominaisuuksista huokosilman 

ominaisuudet poikkeavat juuri lämpötilan muutosten suuren vaikutuksen 

vuoksi. Lämpötilan vaihtelu voi nostaa tai laskea painetta eli esimerkiksi laa-

jentaa näyteastiaa, jolloin vuodon mahdollisuus kasvaa. (Suomen Geoteknilli-

nen Yhdistys 2002.)  



23 
 

 

Ennen näytteen ottamista on selvitettävä maaperän kaasunläpäisevyys, vesi-

pitoisuus ja pohjaveden pinnan syvyys. Jotta huokosilmanäytteitä voidaan ot-

taa, tulee ilman täyttämän huokoisuuden maaperässä olla vähintään 5%. On 

tärkeää ottaa maaperän kaasunläpäisevyys ja siitä johtuva huokosilman liikku-

misnopeus huomioon, kun huokosta pumpataan maaperästä. Huokosilman 

koostumusta on aina verrattava tutkimusalueen ilmakehän koostumukseen, 

koska huokosilma on pääosin peräisin ilmakehästä. (Suomen Geoteknillinen 

Yhdistys 2002.) 

 

Yleisesti tunnettuja näytteenottorakenteita ovat näytteenottoputket, näytteen-

ottosondit, näytteenottokaivot sekä siiviläputket ja pohjavesiputket. Lisäksi 

näytteitä voidaan ottaa muun muassa kellarista, ryömintätilasta, kaivosta, kaa-

peli- ja putkikaivannosta tai maahan tehdystä katetusta kuopasta. (Suomen 

Geoteknillinen Yhdistys 2002.) 

 

Huokosilmaputken materiaali on joko metalli tai muovi. Materiaalin valintaan 

vaikuttavat putken asennustapa ja tutkittavat yhdisteet. Esimerkiksi PVC-put-

kesta voi vapautua pieniä määriä yhdisteitä, jotka voivat vaikuttaa klooriyhdis-

teiden määrittämiseen. Ennen putken asennusta putket ja asennuskalusto 

huuhdellaan tarvittaessa kuumalla (60 °C) vedellä.  Metalliputket asennetaan 

lyömällä tai painamalla maaperään tai valmiiseen esireikään, muoviputket 

aina valmiiseen esireikään. Myös putken koon valintaan vaikuttavat tutkittavat 

haitta-aineet ja näytteenottotapa. Putken halkaisija metalliputkella voi olla esi-

merkiksi ¾ tai 1 ¼ tuumaa tai muoviputkella 25-50 mm. Halkaisija vaikuttaa 

tarvittavaan pumppaustehoon ja pumppausaikaan. Putken pituuteen vaikutta-

vat geologiset olosuhteet, pohjaveden pinnan taso sekä haitta-aineiden toden-

näköinen sijainti. Jos pohjaveden pinta on syvällä eikä pilaantuman esiintymis-

syvyyttä tiedetä, samassa pisteessä voidaan käyttää eri pituisia putkia, kuten 

2, 4 ja 6 metriä. Putki voi olla joko alapäästään avoin ja tukittu asennusvai-

heessa irtokärjellä tai tangolla, tai suljettu siiviläputki. Myös pohjavesiputkia 

voidaan käyttää huokosilmanäytteenottoon, kun siivilä ulottuu vedellä kyllästy-

mättömään maakerrokseen. (Suomen Geoteknillinen Yhdistys 2002.) Pohja-

vedessä esiintyvät yhdisteet voivat kuitenkin vaikuttaa merkittävästi huokosil-

massa mitattuun pitoisuustasoon, mikä vääristää tuloksia. Kuvassa 2 a-c on 
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kuvattu huokosilmaputken asennusvaiheen tiivistys sekä valmis huokosilma-

putki. 

 

   

Kuva 2 a-c. Vasemmalta: a. Huokosilmaputken asennus ja yläpuolen tiivistys bentoniittiraken-
teella. b-c. Valmis huokosilmaputki suojakannella. (Olli Kolari, Ramboll) 

 

Näytteenottosondit asennetaan joko lyömällä tai painamalla maaperään ja 

näytteet otetaan niistä yleensä heti asentamisen jälkeen. Sondi voidaan lyödä 

syvemmälle näytteenoton jälkeen, mikäli halutaan eri tasoilta näytteitä. (Suo-

men Geoteknillinen Yhdistys 2002.) 

 

Näytteenottokaivot ovat pysyviä näytteenottorakenteita, joissa huokosnäyte-

kärki sekä näytteenottoletku on asennettu yhdelle tai useammalle tasolle esi-

merkiksi maaputkikalustolla. Näytteenottokärjen ympärille tehdään hiekkaker-

ros ja eri tasoille asennettavien kärkien välinen virtaus estetään bentoniitti- tai 

betonikerroksella. (Suomen Geoteknillinen Yhdistys 2002.) 

 

Huokosilmanäytteenottoon käytetään välineinä mm. tyhjennys- ja näytteenot-

topumppuja, injektioruiskuja, adsorptioputkia, näytepusseja ja -putkia sekä il-

maisinputkia. Näytteenottoa ennen tulee selvittää kohteen maaperäolosuh-

teet, kuten kaasunläpäisevyys ja vesipitoisuus sekä pohjavedenpinnan sy-

vyys. (Suomen Geoteknillinen Yhdistys 2002.) 

 

Ennen varsinaista näytteenottoa näytteenottorakenne tyhjennetään tyhjen-

nyspumpulla. Myös näytteenotto suoritetaan useimmiten samalla pumpulla. 

Näytepumpun valintaan vaikuttavat muun muassa näytteenottorakenne sekä 

näytteenkeräin. Näytteenottorakenteen tilavuus vaikuttaa siihen, kuinka teho-
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kas pumpun tulee olla. Ilmaa tulee yleensä pumpata vähintään 5 kertaa put-

ken tilavuus. Ennen näytteenottoa näytteenottoputki myös testataan tukkeutu-

man ja vuotojen varalta virtausmittarilla sekä painemittarilla. (Suomen Geotek-

nillinen Yhdistys 2002.) 

 

Huokosilmanäytteet voidaan myös ottaa erityisesti kaasun käsittelyyn tarkoite-

tulla injektioruiskulla. Injektioruiskua voidaan käyttää näytteenottoon vain, 

jos näyte analysoidaan heti kentällä. Ruisku testataan ennen näytteenottoa, 

jotta varmistutaan, ettei se ole tukkeutunut. Näyte otetaan suoraan tyhjennys-

pumppauksen ilmavirrasta. Ruiskun mäntä vedetään ensin ulos ja sisään 3-5 

kertaa puhtaassa ilmassa, minkä jälkeen neula työnnetään näytteenottolet-

kussa olevan joustavan teflonletkun läpi. Huokosilmavirrassa ruiskun mäntä 

vedetään taas nopeasti 3-5 kertaa ulos ja sisään, minkä jälkeen näyte tulee 

analysoida 10 minuutin kuluessa kenttälaboratoriossa. (Suomen Geoteknilli-

nen Yhdistys 2002.) 

 

Adsorptioputket (kuva 3) ovat lasisia tai metallisia putkia, jotka sisältävät ad-

sorptioainetta. Valmistajan ohjeet on tärkeää ottaa huomioon adsorptioput-

keen näytettä otettaessa. Yleisimpiä adsorptioaineita ovat Tenax ja aktiivihiili. 

Putken läpi imettävästä ilmasta tarttuu molekyylejä adsorptioaineeseen. Labo-

ratoriosta tulee varmistaa, soveltuvatko adsorptioputket kyseiseen näytteenot-

toon ja mikä on putkesta imettävä ilmamäärä. Adsorptioaineen soveltuvuuteen 

sekä pumppausnopeuteen ja -määrään vaikuttavat muun muassa tutkittava 

yhdiste ja sen konsentraatio. Pumpattu ilmamäärä kirjataan ylös ja toimitetaan 

huolellisesti suljettujen näytteiden kanssa laboratorioon. (Suomen Geoteknilli-

nen Yhdistys 2002.) 
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Kuva 3. Adsorbtionäytteenottoputkia. Keskellä aktiivihiiliputki ja oikealla Tenax TA. (Jaana It-
konen, Ramboll.) 

 

Näytepusseja suositellaan käyttämään vain, jos näytteet voidaan analysoida 

välittömästi kentällä. Mikäli näytettä ei pystytä heti analysoimaan, tulee näyte-

pussin sisäpinnan materiaalin olla kaasua läpäisemätöntä, esimerkiksi teflo-

nia, tedlaria tai alumiinia. Näytepussin letkussa on oltava sulku, joka estää 

näytteen vuotamisen maaperästä. Lisäksi tarvitaan astia, jossa näyte otetaan 

näytepussiin. Astia on painesylinteri, jossa on vähintään kaksi sulkimella va-

rustettua läpivientiä, joista toiseen kytketään näytepussi ja toiseen imupumppu 

tyhjennyspumppauksen jälkeen. Ennen näytteenottoa putki tyhjennetään ja 

testataan. Näyte otetaan näytepussiin tyhjennyspumpun avulla kytkemällä 

näytteenottoletku näytepussiin esimerkiksi kolmitiesululla. Tyhjennyspumpun 

imu kytketään näytteenottosäiliöön, jolloin näytteenottopussi täyttyy alipaineen 

vaikutuksesta putkesta tulevalla huokosilmalla. Näyte tulee yleensä analy-

soida 10 minuutin kuluessa näytteenotosta. (Suomen Geoteknillinen Yhdistys 

2002.) 

 

Ainespesifisiä ilmaisinputkia käytetään yleisimmin työturvallisuusmittauk-

sissa. Ne ovat lasisia putkia, jotka sisältävät kemikaalia, joka reagoi tiettyyn 

tutkittavaan yhdisteeseen. Tutkittava yhdiste aiheuttaa kemikaalissa yleensä 

värin tai tummuuden muuttumisen, minkä perusteella yhdisteen pitoisuuden 

voi tulkita välittömästi kentällä putken mukana toimitettavan vertailuskaalan 

avulla. On tärkeää noudattaa valmistajan ohjeita tarkasti näytettä ottaessa. Il-
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maisinputkella on oma imupumppunsa, joka imee oikealla nopeudella ja oi-

kean määrän ilmaa. Putkeen on merkitty ilman virtaussuunta, joka määrittää, 

miten päin putki tulee kiinnittää pumppuun. Pitoisuus määritetään heti kentällä 

valmistajan ohjeen mukaan. (Suomen Geoteknillinen Yhdistys 2002.) 

 

Passiivinen näytekeräin on toisesta päästä avoin putki tai rasia, jonka poh-

jalla on adsorptioainetta. Näytteenkeräin sijoitetaan näytteenottorakenteeseen 

tietyksi ennalta määritetyksi ajaksi. Näytekeräin sijoitetaan esimerkiksi rei’ite-

tyssä peltiastiassa maahan kaivettuun 0,3…0,5 m syvään kuoppaan ja peite-

tään maa-aineksella. Näytekeräimen ominaisuudet, mitattavien kemikaalien 

pitoisuudet sekä vaadittava määritystarkkuus vaikuttavat näytteenottoajan va-

lintaan. Näytteenottoaika voi vaihdella tunneista kuukausiin. Keräysajan jäl-

keen näytteenkeräin kaivetaan esiin, suljetaan tiiviisti ja toimitetaan laboratori-

oon analysoitavaksi. (Suomen Geoteknillinen Yhdistys. 2002.) 

 

3.3.2 U.S. EPA: Soil Gas Sampling 

U.S. EPA:n huokosilmanäytteenoton standardin tarkoituksena on kuvata ylei-

siä toimintatapoja, menetelmiä sekä huomioonotettavia näkökohtia huokosil-

manäytteenottoon maaperästä kenttätutkimuksia ja laboratorioanalyysejä var-

ten. Standardi on Yhdysvaltojen ympäristönsuojelujärjestön laatima. 

 

Standardissa painotetaan, että huokosilmanäytteenotossa on aina otettava 

tietyt varotoimet huomioon. Näytteet on säilytettävä hyvin suljettuna turvalli-

sessa paikassa, jossa niiden ominaisuudet säilyvät mahdollisimman hyvin en-

nallaan eivätkä ne pääse kontaminoitumaan. Näytteet ovat näytteenottajan 

hallussa, kunnes ne luovutetaan seuraavalle osapuolelle. Lähetettyjen näyttei-

den tulee täyttää DOT:n (U.S Department of Transportation) ja/tai IATA:n (In-

ternational Air Transportation Association) vaarallisten materiaalien kuljetus-

vaatimukset. Näytteenotto on dokumentoitava näytteenottopöytäkirjaan. Hal-

lussapitoketjun dokumentit tulee täyttää ja olla näytteen mukana, kunnes hal-

lussapidosta on luovuttu. Projektipäällikön tulee säilyttää kaikki kuljetusdoku-

mentit turvallisessa paikassa. (Slagle, Tim ym. 2014.) 

 

EPA:n suosittelema näytteenottoletkun materiaali on joko Teflon® tai ruostu-

maton teräs. Etenkin orgaanisia yhdisteitä tutkittaessa suositellaan ennemmin 
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teflonisia näytteenottoletkuja. Näytteenotossa kehotetaan aina käyttämään 

puhtaita kertakäyttökäsineitä ja vaihtamaan ne aina, kun epäillään niiden kon-

taminoituneen. Yhden kenttähenkilön suositellaan ottamaan ylös kaikki muis-

tiinpanot ja valokuvat sekä merkitsemään näytteenottoastiat, kun muut henki-

löt ottavat näytteet. O-rengastiivisteitä ohjeistetaan käyttämään kaikissa työka-

luissa, adaptereissa sekä sondiputkissa ilmatiiveyden varmistamiseksi koko 

näytteenottoprosessin osalta. Tällä myös varmistetaan, ettei maa-ainesta 

pääse putkeen asennuksen aikana eikä ympäröivää ilmaa pääse näytteeseen 

näytteenoton aikana. Post-Run Tubing (PRT) -näytteenottosysteemiä käytet-

täessä kannattaa kaivaa pieni kolo tankojen ympärille sen jälkeen, kun ajan-

jakson pituus on asetettu. Kolo täytetään bentoniittimurulla sekä kosteutetaan 

vedellä, jotta varmistutaan maanpinnan tiivistymisestä. (Slagle, Tim ym. 

2014.) 

 

EPA -standardin mukaiset huokosilmanäytteet otetaan tyypillisesti ruostumat-

tomasta teräksestä valmistettuihin näytteenottokanistereihin (SUMMA tai Sili-

coSteel® canister) (kuva 4). Kanisterit merkitään ja tunnistetaan SESDPROC-

209-ohjeen mukaan (SESD Operating Procedure for Packaging, Marking, La-

beling and Shipping of Environmental and Waste Samples). (Slagle, Tim ym. 

2014.) 

 

 

Kuva 4. SUMMA -kanisterinäytteenottimia. (ALS Environmental) 

 

Kenttätutkimuksissa on suositeltavaa ottaa erilaisia laadunvarmistusnäytteitä, 

kuten kontrollinäytteitä, nollanäytteitä ja varusteiden huuhtelunäytteitä. Jos tut-

kimuksen kannalta on soveltuvaa, kannattaa ottaa kontrollinäyte paikasta, 
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joka ei ole kontaminoitunut mahdollisilla haitta-aineilla. Ennen näytteenottoa 

valmistettu kanisterinollanäyte tulisi lähettää näytteiden mukana tutkimusten 

yhteydessä. Varusteiden huuhtelunäyte otetaan, jos varusteet, kuten PRT 

adapterit, sondiputket tai muut näytteenottovarusteet pestään ja käytetään uu-

delleen. Rinnakkaisnäytteitä tulisi ottaa joka kahdennenkymmenennen näyt-

teen kohdalla. (Slagle, Tim ym. 2014.) 

 

Standardissa suositellaan ottamaan yksittäisiä, ei-toistuvia näytteitä 

Geoprobe® Post-Run Tubing (PRT) -näytteenottosondilla. Tällä menetel-

mällä näytteet pystytään keräämään nopeasti ja voidaan olla hyvin varmistu-

neita siitä, että näytteet ovat edustavia kohdesyvyyttä ajatellen, eli putken sau-

makohdista ei pääse tapahtumaan vuotoja. (Slagle, Tim ym. 2014.) 

Geoprobe® on yhdysvaltalainen brändätty yritys, joka valmistaa erilaisia väli-

neitä maaperä-, pohjavesi- ja kivinäytteenottoon (What is Geoprobe®?). 

 

PRT-näytteenottosondeja on kooltaan 1.0 tuumaisia, 1.25 tuumaisia sekä 1.5 

tuumaisia (kuva 5). Kaikki tarvikkeet tulee valita halutun halkaisijan mukaan, 

jotta kaikki komponentit sopivat yhteen. Standardissa on tarkat ohjeet putken 

asennukseen vaihe vaiheelta. (Slagle, Tim ym. 2014.) 

 

Kuva 5. Geoprobe PRT -näytteenottimet 1.5 tuuman sondilla (vas.) ja 1.25 tuuman sondilla 
(oik.). Osat ylhäältä: letku, sondiputki, kertakäyttöisen kärjen pidike, kertakäyttöinen kärki. 
(Geoprobe®) 
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Pitkäaikaista näytteenottoa varten voidaan asentaa pysyvä huokosilma-im-

plantti (Geoprobe® Permanent Soil Gas Sampling Implant) (kuva 6) tähän 

tarkoitetulla Geoprobe® -kalustolla. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut 

implantit voidaan asentaa mihin tahansa syvyyteen, johon se on 

Geoprobe®:lla mahdollista, käyttäen joko 1.0-tuumaista, 1.25-tuumaista tai 

1.5-tuumaista sondia. Implantit voidaan asentaa vakiopituuksissa ja saatavilla 

on laaja valikoima eri pituuksia ja liitäntöjä. Implantin sidotussa teräsverkossa 

on 10,5 mm raot. Putket voidaan asentaa vakiopituuksina, joita on suuri vali-

koima saatavilla. Standardissa on ohjeistettu implantin asennus vaihe vai-

heelta. (Slagle, Tim ym. 2014.) 

 

 

Kuva 6. Geoprobe® pysyvä huokosilma-ilmpantti. (Geoprobe®) 

 

SESD:n (Science and Ecosystem Support Division) käyttämistä näytteenotto-

tekniikoista kanisterinäytteenotto on yleisin. Asennuksen jälkeen ja juuri en-

nen näytteenottoa, letkun näytteenottopäähän kiinnitetään virtausta rajoittava 

laite, joka koostuu suodattimesta ja säätöventtiilistä. Tämän jälkeen letkusta 

pumpataan pois ylimääräinen ilma eli kolme kertaa näytteenottoputken tila-

vuuden verran, käyttämällä esimerkiksi matalavirtauksista pumppua. (Slagle, 

Tim ym. 2014.) 

 

Kun kaikki ylimääräinen ilma on poistettu, huuhtelupumppu poistetaan ja tyh-

jiökanisteri kiinnitetään käyttäen Swangelok®-liitintä tai muuta soveltuvaa tur-

vallista liitintä. Kiinnityksen jälkeen kanisterin venttiili avataan, ja se imee huo-

kosilmaa putkesta kanisteriin. Tyypillisesti näytteen keruu kestää yli tunnin ja 

kanisterin venttiili suljetaan keruun ajaksi. Jos halutaan kerätä näytettä pidem-

män, ennalta määritellyn ajan, tulee käyttää apuna virtauksen ohjainta.  Tä-

män tyyppinen näytteenotin on tyypillisesti varusteltu mittarilla, joka näyttää 

kanisterin imun näytteenottojakson aikana. Kun käytetään tämän tyyppistä lai-

tetta, suositellaan ottamaan näytteenottopöytäkirjaan ylös näytemäärä, joka 

on imetty laitteen läpi. (Slagle, Tim ym. 2014.) 
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Reaaliaikaisia analyyttisiä kenttämittauksia (Real-time Field Analytical Met-

hods) voidaan ottaa PRT- tai huokosilma implanteista käyttäen soveltuvia inst-

rumentteja. Analysoitava huokosilma voidaan vetää suoraan instrumenttiin 

näytteenottopumpulla tai instrumentti voidaan asettaa putkeen ja näyte ottaa 

instrumenttiin käyttämällä soveltuvaa pumppua, joka on yhdistetty instrumen-

tin purkupäähän. Tulokset voivat olla kvalitatiivisia (liekki-ionisaatio- tai fo-

toionisaatiodetektorit), tai kvantitatiivisia näytteenottimilla, jotka voidaan kalib-

roida tietyille yhdisteille. (Slagle, Tim ym. 2014.) 

 

3.4 Kunnostusmenetelmiä huokosilmalle 

Pilaantuneen maaperän kunnostusmenetelmän valintaan vaikuttavat aina 

haitta-aineen ominaisuudet, paikalliset ilmasto-olosuhteet sekä kohteen hydro-

geologia. Kunnostusmenetelmät voidaan jakaa fysikaalisiin, kemiallisiin sekä 

biologisiin menetelmiin. (Tyagi, R.D. 2007.) Ne voivat tapahtua joko paikan 

päällä maa-aineksia kaivamatta (in situ), kaivamalla maa-aines pois ja käsitte-

lemällä ne paikan päällä (on site) tai ne voidaan kuljettaa niitä vastaanotta-

vaan käsittelykeskukseen tai kaatopaikalle (off site), jossa ne loppukäsitellään. 

(Suomen ympäristökeskus 2017.) Parhaiten huokosilmalle soveltuvia käsitte-

lymenetelmiä ovat huokosilmakäsittely sekä termodesorptio. Muita soveltuvia 

ovat esimerkiksi maan pesu, kompostointi sekä sijoittaminen kaatopaikalle, 

mutta näitä yleensä käytetään ensisijaisesti muunlaisilla haitta-aineilla saastu-

neille maille, jotka saavat sisältää myös VOC-yhdisteitä. (Mroueh, Ulla-Maija 

ym. 2004.) 

 

Huokosilmalle yleisimmin käytettävä kunnostusmenetelmä on huokosilmakä-

sittely. Se on fysikaalinen kunnostusmenetelmä, joka tehdään in situ- ja on 

site -käsittelyinä. Siinä VOC-yhdisteitä poistetaan maaperästä imemällä huo-

kosilmaa alipaineimukaivojen kautta. Tämän jälkeen imetty huokosilma johde-

taan vedenerottimen kautta käsiteltäväksi esim. aktiivihiiliadsorberiin tai kata-

lyyttipolttolaitteeseen. (Mroueh, Ulla-Maija ym. 2004.) 

 

Huokosilmakäsittely edellyttää kohteen maaperän laadun ja siinä esiintyvien 

haitta-aineiden ominaisuuksien hyvää tuntemusta. Se soveltuu hyvin haihtu-

vien ja heikosti vesiliukoisten haitta-aineiden, kuten liuottimien ja bensiinihiili-
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vetyjen poistoon pohjaveden pinnan yläpuolelta. Suotuisia maaperäolosuh-

teita käsittelylle ovat karkearakeinen ja huokoinen maaperä, jossa on vain vä-

hän humusta, koska karkearakeisuus edistää ilman kulkeutumista ja humus 

taas vaikeuttaa sitä. Käsittely toimii myös paremmin kuivassa, homogeeni-

sessa ja lämpimässä maaperässä, kuin kosteassa, heterogeenisessa ja kyl-

mässä. Suuri kosteuspitoisuus vaikeuttaa ilman kulkeutumista maaperässä ja 

yhdisteet haihtuvat nopeammin lämpimissä olosuhteissa. (Mroueh, Ulla-Maija 

ym. 2004.) 

 

Huokosilmakäsittelyyn voidaan yhdistää myös muita puhdistustekniikoita, jos 

halutaan parantaa haitta-aineiden liikkuvuutta, haihtuvuutta tai biohajoavuutta. 

Maaperän lämmityksellä höyryä, lämmintä ilmaa, höyry/ilma-yhdistelmää, säh-

köä tai suurtaajuuslämmitystä käyttäen, voidaan tehostaa haitta-aineiden 

haihtumista. Alipaineimua voidaan tehostaa ilmainjektiolla kyllästymättömälle 

vyöhykkeelle (air injection) tai kyllästyneelle vyöhykkeelle liuenneiden tai ad-

sorboituneiden haitta-aineiden poistamiseksi (air sparging). Paineilmainjekti-

olla (air fracturing) voidaan luoda haitta-aineiden kulkeutumista helpottavia 

käytäviä vaikeasti käsiteltävään maaperään. Biohajoamista voidaan tehostaa 

bioilmastuksella, jossa ilmaa pumpataan maaperään mikrobitoimintaan tarvit-

tava määrä. (Mroueh, Ulla-Maija ym. 2004.) 

 

Toinen VOC-yhdisteille soveltuva kunnostusmenetelmä on termodesorptio, 

joka on myös fysikaalinen menetelmä ja toteutetaan on site-käsittelynä. Ter-

modesorptio sopii lähinnä esikäsittelymenetelmäksi, koska poistetut haitta-ai-

neet vaativat jatkokäsittelyä. Helposti haihtuville yhdisteille voidaan käyttää 

matalalämpötiladesorptiota, joka tehdään tyypillisesti 90-320 °C:ssa. Matala-

lämpötiladesorptiossa maa-ainesten fysikaaliset ominaisuudet pysyvät lähes 

ennallaan ja mikäli lämpötila pysyy suhteellisen alhaisena, myös orgaaniset 

ainekset säilyvät vahingoittumattomina. (Mroueh, Ulla-Maija ym. 2004.) 

 

Pilaantunut maa-aines kaivetaan käsittelyä varten pois ja sitä poltetaan 

rumpu-uunissa noin 20-60 minuuttia. Menetelmiä ovat joko suora poltto, epä-

suora poltto tai epäsuoralämmitteinen menetelmä. Suorassa poltossa maa-

massa on suorassa kontaktissa avoliekin kanssa ja sen pääasiallinen tarkoitus 

on irrottaa haitta-aineet maaperästä. Epäsuorassa poltossa voi olla joko suo-

ralämmitteinen rumpukuivain tai höyrynkehitin, jotka irrottavat maamassasta 
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veden ja orgaaniset haitta-aineet. Epäsuoralämmitteisessä tekniikassa rumpu-

kuivain lämmitetään ulkopuolelta ja se haihduttaa vettä ja orgaanisia yhdisteitä 

inerttiin kantajakaasuun. Irronneet kaasut käsitellään joko kondensoimalla ja 

aktiivihiilikäsittelemällä yhdisteet, tuhoamalla ne jälkipolttolaitteistossa tai ha-

pettamalla ne katalyyttisesti. Hiukkaspäästöt puhdistetaan hiukkassuodatti-

milla tai pesureilla. Puhdistunut maa-aines käsitellään, jonka jälkeen se täyte-

tään maahan takaisin. (Mroueh, Ulla-Maija ym. 2004.) 

 

Termodesorptio soveltuu VOC-yhdisteille, öljyhiilivedyille sekä puolihaihtuville 

orgaanisille yhdisteille (semivolatile organic compounds). Se sopii periaat-

teessa kaikille maalajeille, mutta parhaiten hiekalle ja soralle, ja heikoimmin 

saville ja silteille. Kosteus kasvattaa lämpöenergian tarvetta, mikä nostaa kus-

tannuksia. Menetelmään sisällytetään yleensä myös esikäsittelyjä, kuten seu-

lonta, kokkareiden rikkominen, karkeamman materiaalin sekoittaminen saveen 

sekä vesipitoisuuden alentaminen. Maa-aineksen homogenisoiminen helpot-

taa käsittelyä. (Mroueh, Ulla-Maija ym. 2004.) 

 

4 AINEISTO JA MENETELMÄT 

4.1 Sähköiset kyselyt 

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmä on semi-kvalitatiivinen eli osittain laadulli-

nen. Menetelmä toteutettiin sähköisillä kyselylomakkeilla. Kyselyillä kerättiin 

henkilöiden omakohtaisia kokemuksia toimintatavoista, mikä tekee siitä kvali-

tatiivisen. Kyselyiden tuloksia tarkasteltiin kuitenkin myös osittain määrälli-

sessä muodossa, minkä vuoksi sillä on myös kvantitatiivisen tutkimuksen omi-

naisuuksia. 

 

Kyselyt lähetettiin kolmelle eri vastaanottajaryhmälle: Rambollin asiantuntijat 

Suomessa, muiden yritysten asiantuntijat Suomessa sekä Rambollin asiantun-

tijat ulkomailla, jossa kohdemaat olivat Italia, Ranska, Tanska, Ruotsi, Yhdys-

vallat, Saksa ja Norja. Jokainen kysely oli kohdennettu omalle vastaanottaja-

ryhmälleen. Osassa kysymyksistä oli vastausvaihtoehdot, ja osa oli vapaa-

muotoisia. Näytteenottoon liittyvät kysymykset tulivat ensin ja tämän jälkeen 

lainsäädäntöön, standardeihin ja ohjeistuksiin liittyvät kysymykset. Kyselyt laa-
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dittiin yhdessä toimeksiantajan ohjaajan kanssa ja hyväksytettiin tilaajalla. Ky-

selyiden laatimisessa hyödynnettiin kollegoiden omakohtaisia kokemuksia 

sekä kirjallisuuskatsauksesta opittua tietoa. Englanninkielisen kyselyn laatimi-

seen saatiin apua yhdysvaltalaiselta kollegalta, joka auttoi etenkin kysymyk-

sien asettelussa, sanastossa ja kieliopissa. 

 

Kyselyillä pyrittiin selvittämään, mitä näytteenottomenetelmiä on käytössä 

otettaessa näytteitä mm. huokosilmaputkista, rakennusten alta ja normaaleja 

huokosilmaputkia suuremmista rakenteista. Lisäksi kysyttiin, kuinka huokosil-

maputki tiivistetään, käytetäänkö sekä aktiivista että passiivista näytteenottoa 

ja millaisia adsorbentteja näytteenotossa käytetään. Myös näytteenottotilan-

teessa kirjattavia parametreja sekä huokosilmaputkesta pumpattavaa ilma-

määrää tiedusteltiin. Kysymyksiä oli näiden lisäksi muun muassa liittyen käy-

tössä oleviin ohjeistuksiin, vertailuarvojen käyttöön sekä tulosten hyödyntämi-

seen riskienarvioinnissa. Kyselyt erosivat hieman toisistaan. Kysymyksiä oli 

kyselystä riippuen 13-19.  

 

Ensimmäinen kysely (liite 2) lähetettiin Suomen Rambollin sisäiseen sähkö-

postiryhmään, joka on tarkoitettu pilaantuneeseen maaperään liittyvien asioi-

den parissa työskenteleville. Kyselyn saatteessa toivottiin, että jokaiselta paik-

kakunnalta vähintään yksi huokosilmanäytteenottoa tehnyt henkilö vastaisi ky-

selyyn, ja mikäli paikkakunnalla ei huokosilmanäytteenottoa tehdä, ilmoittaisi-

vat he myös tästä. Kohteena oli 11 kaupungin toimistot (Tampere, Espoo, 

Lahti, Jyväskylä, Seinäjoki, Mikkeli, Kuopio, Porissa, Oulussa, Vaasa ja 

Turku), joissa arvelimme huokosilmanäytteenottoa tehtävän. 

 

Toinen kysely (liite 3) lähetettiin neljän muun insinööritoimiston asiantuntijoille. 

Jokaisesta yrityksestä valittiin yksi yhteyshenkilö, joka oli osallistunut Tampe-

reen kaupungin huokosilmatyöpajaan toukokuussa 2018. Kyselystä lähetettiin 

näille henkilöille suoraan sähköpostiin kyselylinkki saatteineen. 

 

Kolmas kysely (liite 4) oli tarkoitus lähettää Rambollin asiantuntijoille mahdolli-

simman laajasti ympäri maailmaa. Sopivaa kanavaa tähän oli kuitenkin vaikea 

löytää ja vastaanottajaryhmä jäi suppeammaksi kuin oli tavoitteena. Kyselystä 

lähetettiin linkki saatteineen noin 30:lle huokosilma-asiantuntijalle seitsemään 

maahan; Yhdysvaltoihin, Italiaan, Ranskaan, Tanskaan, Ruotsiin, Saksaan ja 
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Norjaan. Sopivia henkilöitä selviteltiin kansainvälistä yhteistyötä tekevän kolle-

gan avustuksella. Kyselyn sisältöä muutettiin suomenkielisestä kyselystä hie-

man, jotta se olisi helpommin ymmärrettävä kansainvälisille kollegoille. Tämä 

tehtiin yhdysvaltalaisen kollegan kommentteihin perustuen. Lisäksi muista 

maista haluttiin tietää, kuinka huokosilman kulkeutumista estetään rakennus-

teknisin menetelmin, sekä mitataanko rakennuksen ja maaperän välisiä paine-

eroja ja vuotoilman määrää. 

 

4.2 Tulosten käsittely 

Ensimmäisen kyselyn tuloksia käsiteltiin osittain prosentteina, osittain vastaa-

jamäärinä ja osittain tulkitsemalla vapaamuotoisia vastauksia. Koska kysy-

myksissä oli sekä vastausvaihtoehtoja että vapaita kommenttikenttiä ja jokai-

sessa kysymyksessä oli mahdollista valita useampi vaihtoehto, ei täydellisiä 

vastausprosentteja ollut aina mahdollista kertoa. Täydelliset vastausprosentit 

eivät kuitenkaan olleet tämän työn kannalta oleellisia. 

 

Toisen kyselyn tuloksia käsiteltiin samoin kuin ensimmäisen, mutta koska toi-

sessa kyselyssä vastaajia oli vain kolme, käsiteltiin tulokset vain vastaajamää-

rinä sekä tulkiten vapaamuotoisia kommentteja. Suomenkielisten kyselyiden 

tuloksia käsiteltiin aiheittain, ensin näytteenottoon liittyvät kysymykset ja sitten 

lainsäädäntöön, standardeihin ja ohjeistuksiin liittyvät kysymykset. Tuloksia 

tulkittiin siitä näkökulmasta, mitä menetelmiä on käytössä ja mitkä menetelmät 

ovat yleisimpiä. Kaupunkeja tai yrityksiä ei mainittu. 

 

Kolmas, eli muille maille tehty kysely erosi suomalaisille lähetetystä kyselystä, 

koska toimintatavoista ei ollut yhtä selkeää ennakkokäsitystä. Vastauskentät 

olivat vapaamuotoisempia ja siksi vastausten tulkintakin oli haastavampaa. 

Tulokset näytteenotosta esitettiin maittain, koska eri näytteenottomenetelmistä 

käytetyt termit saattoivat vaihdella ja niitä oli siksi hankala vertailla. Näytteen-

otossa kirjattavat parametrit sekä muut kysymykset käsiteltiin kuitenkin aihe-

alueittain, mutta eri maiden vastauksia vertailtiin keskenään. Lopuksi kaikkien 

maiden näytteenottomenetelmiä vertailtiin keskenään taulukossa, Suomi mu-

kaan lukien. 
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5 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 

5.1 Kysely 1: Ramboll Suomi 

Ensimmäiseen kyselyyn kaikista 11 kaupungista saatiin vastaukset. Näistä toi-

mistoista huokosilmanäytteenotosta kokemusta oli kahdeksassa: Tampe-

reella, Espoossa, Lahdessa, Jyväskylässä, Seinäjoella, Mikkelissä, Kuopiossa 

ja Porissa. Oulussa, Vaasassa ja Turussa ei huokosilmanäytteenotosta ollut 

kokemusta. Vastauksia toimistoittain saatiin 1-6 ja vastaajien kokonaismäärä 

oli 19, joista neljä ei ollut tehnyt huokosilmanäytteenottoa lainkaan. Tulosten 

tulkinnan kohteena oli siis yhteensä 15 vastaajaa kahdeksasta eri Rambollin 

toimistosta. 

 

Kyselyn perusteella huokosilmaputkista tehtävässä näytteenotossa aktiivinäyt-

teenotto on yleisempää kuin passiivinäytteenotto (kuva 7). Aktiivinäytteenottoa 

tehdään kaikissa kahdeksassa kaupungissa ja passiivinäytteenottoa viidessä. 

Tulokset osoittavat, että 80 % vastaajista ottaa aktiivinäytteitä letkun avulla. 

67% vastasi ottavansa näytteitä suoraan korkin läpi. Luultavasti monet käyttä-

vät näiden kahden yhdistelmää, mutta tätä ei huomattu ottaa vastausvaihtoeh-

doissa huomioon. Muita tapoja näytteenottoon ovat muun muassa väliaikai-

sista huokosilmaputkista otettavat näytteet suoraan korkin läpi esimerkiksi ja-

keluasemakohteessa. Tämän lisäksi yhdessä kaupungissa oli käytössä käsi-

käyttöiset ruiskut ja pumput. Passiivinäytteenottoa oli tehty viidessä kaupun-

gissa, yhteensä 67 % vastaajista. Passiivinäytteenoton osalta kokemukset 

vastaajien välillä olivat saman suuntaisia: Tenax-keräin asetetaan putkeen 

roikkumaan 3-7 vuorokaudeksi. 
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Kuva 7. Näytteenottomenetelmät huokosilmaputkista, Ramboll. 

 

Näytteitä tavanomaisia huokosilmaputkia suuremmista rakenteista, esimer-

kiksi jakeluasemien tarkkailukaivoista, oli ottanut 40 % vastaajista neljässä 

kaupungissa. Tyypillisesti tämä on tehty niin, että valurautainen kaivon kansi 

tiivistetään paikoilleen ja näyte otetaan letkulla kannen raosta. Tarvittaessa 

kanteen on porattu reikä näytteenottoa varten. Osa on käyttänyt kaivon huuh-

teluun sivukanavapuhallinta, koska kaivon ilmatilavuus on suurempi kuin ta-

vanomaisessa huokosilmaputkessa. Yksi vastaaja mainitsi, että kaivo tai put-

kilinjasto alipaineistetaan sivukanavapuhaltimella ja näyte otetaan imuilmasta. 

Näytteet otetaan kenttämittausten perusteella, jotka otetaan fotoionisaattorilla. 

Kuvassa 8 on käynnissä kyseinen putkilinjaston alipaineistus. 
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Kuva 8. Huokosilman keruuputkiston alipaineistus sivukanavapuhallinta apuna käyttäen. (Toni 
Hynninen, Ramboll) 

 

Näytteenottoa rakennusten alta oli tehnyt 87 % vastaajista kuudessa kaupun-

gissa. Yleisin käytäntö oli ottaa näyte lattiaan poratun reiän kautta letkulla tai 

pumpulla. Toiseksi yleisin oli pumppaus suoraan ryömintätilasta tai passiivike-

räys ryömintätilasta Tenax-putkeen. Muita käytäntöjä oli väliaikaisten huokosil-

maputkien asennus alapohjan alle sekä radonputkistosta otettu aktiivinäyte. 

 

Huokosilmaputken tiivistämiseen näytteenoton aikana käytetään sekä omate-

koista korkkia (60 % vastaajista), että kaupallista korkkia (60 % vastaajista) 

(kuva 9). Osa on käyttänyt myös kaasutiivistä pussia tiivistykseen (27% vas-

taajista). Muita mainittuja tiivistystapoja olivat kädellä tiivistäminen, ilmastointi-

teipillä tiivistys sekä kaupallinen korkki, jota on tuunattu. 

 

 

Kuva 9. Huokosilmaputken tiivistäminen näytteenoton aikana, Ramboll. 

 

Käytössä olevista adsorbenteista Tenax oli yleisin ja oli ollut käytössä kaikilla 

vastaajilla (kuva 10). Aktiivihiili- ja ja carbopack -adsorbentteja oli käyttänyt 73 

%:lla vastaajista. Muita käytettyjä adsorbentteja olivat Orbo-putket PAH-yhdis-

teille, XAD, NaOH kulpitus, SilikaGEL sekä SKC Anasorb CSC. Adsorbentin 

valintaan vaikuttaa esimerkiksi se, mitä haitta-ainetta ollaan tutkimassa. 
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Kuva 10. Näytteenotossa käytettävät adsorbentit, Ramboll. 

 

Putkesta huuhdeltava ilmamäärä ennen näytteenottoa vaihteli melko paljon 

(kuva 11). Monella huuhdeltava ilmamäärä riippuu kohteesta, mutta suurin 

osa huuhtelee putkea kaksi kertaa putken tilavuuden verran (40 %) tai enem-

män (40 %). Neljä vastaajista (27 %) ei huuhtele ollenkaan ja kaksi (13 %) 

huuhtelee yhden putken tilavuuden verran. Usein huuhtelumäärä kuitenkin 

riippuu tilanteesta ja kohteesta. 

 

 

Kuva 11. Putkesta huuhdeltava ilmamäärä, Ramboll. 

 

Vastauksista ilmeni, että näytteenotossa kirjattavat parametrit muuttuvat pal-

jon näytteenottajasta tai projektista riippuen (kuva 12). Suurin osa kuitenkin 

kirjaa näytemäärän, pumppaustehon sekä huuhtelumäärän kentällä. Osa kir-

jaa säätiedot vasta jälkeenpäin ilmatieteen laitoksen sivuilta ja PID-mittauksia 
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ei välttämättä aina tehdä, jolloin niitä ei kirjatakaan. Näyteletkun materiaalia ja 

adsorbenttia eivät kaikki myöskään sen vuoksi kirjaa, koska käytössä on aina 

samat, ja näin ollen ne jäävät mieleen muutenkin. Muita mainittuja kirjattavia 

parametreja olivat sivukanavapuhallintekniikassa poistoilman lämpötila sekä 

imun tuottama alipaine ennen puhallinta, paine-ero ennen ja jälkeen mittaren-

kaan, jotta voi määrittää pumppaustehon. Lisäksi mainittiin ilman kosteus ja 

muut säätiedot, kaatopaikkakaasumittarilla tehdyt mittaustulokset, näytteenot-

topisteen kunto ja ympäristön olosuhteet sekä näytteenoton alkamis- ja päät-

tymisaika. 

 

 

Kuva 12. Näytteenotossa kirjattavat parametrit, Ramboll. 

 

Ennakko-odotusten mukaisesti kyselystä ilmeni, ettei huokosilmanäytteenot-

toon ole olemassa yhtä virallista ohjetta, vaan ohjeistukset ja niiden muoto 

vaihtelevat toimistojen välillä. Osa käyttää laboratorion ohjeistuksia, osalla on 

omia ohjeita yrityksen verkkolevyllä ja osa toimii suullisten ohjeistusten tai pro-

jektikohtaisten ohjeiden mukaan. Osa vastasi, että ohjeistus on kehitteillä viita-

ten Tampereen kaupungin kehityshankkeeseen ja tämän lisäksi Espoon ja 

Lahden toimistot ovat kehittämässä yhdessä ohjeistusta huokosilmanäytteen-

ottoon. 

 

47 % vastaajista kertoi, että laboratorioiden analyysitekniikat ovat akkreditoi-

tuja ja 53 % vastaajista eivät olleet tästä varmoja. Yksi kommentoi, että kaikki 
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eivät ole akkreditoituja. Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että heidän toimipis-

teessään huokosilmanäytteiden analyysituloksia käytetään ympäristö- ja ter-

veysriskejä arvioidessa. Osa heistä mainitsi tuloksia käytettävän lähinnä ter-

veysriskien arvioinnissa. 

 

Viimeiseksi kysyttiin, onko toimipisteillä käytössään raja- tai tavoitearvoja, joi-

hin huokosilmanäytteiden tuloksia verrataan. Yhdeksän vastaajaa vastasi 

myöntävästi viitaten TCA- ja HTP -arvoihin eli sisäilman VOC-yhdisteiden ver-

tailuarvoihin, mutta suurin osa kommentoi tähän myös, ettei sisäilman tuloksia 

voida suoraan verrata huokosilman pitoisuuksiin. Tulos oli siis odotusten mu-

kainen, eli huokosilman pitoisuuksille ei ole käytössä raja-arvoja, joihin tulok-

sia voitaisiin suoraan verrata. 

 

5.2 Kysely 2: Muut yritykset, Suomi 

Toiseen kyselyyn kolmen yrityksen edustajalta saatiin vastaus, joista jokainen 

vastaaja edustaa yhden yrityksen näytteenottotapoja. Toisen kyselyn tulosten 

tulkinnan kohteena oli siis kolme vastaajaa kolmesta insinööritoimistosta.  

 

Muiden yritysten vastaajista kaikki ottavat näytteitä huokosilmaputkista sekä 

aktiivisesti että passiivisesti (kuva 13). Aktiivinäytteitä kaikki ottavat tekniikalla, 

jossa käytetään korkin ja letkun yhdistelmää. Kaksi vastasi ottavansa myös 

pelkän letkun avulla, yksi vastasi ottavansa suoraan korkin läpi ja yksi vastasi 

ottavansa näytteitä myös kaasutiiviin pussin avulla. Passiivinäytteet otetaan 

samaan tapaan kuin Rambollin toimipisteillä eli asettamalla passiivikeräin put-

keen roikkumaan ennalta määrätyksi ajaksi. 
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Kuva 13. Näytteenottomenetelmät huokosilmaputkista, muut yritykset. 

 

Kahdessa yrityksessä oli kokemusta huokosilmanäytteiden ottamisesta tavan-

omaisia putkia suuremmista rakenteista. Toisessa näistä oli käytetty alipaine-

puhallinta ja toisessa tekniikkaa, jossa kansi suljetaan tilapäisesti esimerkiksi 

levyllä, jolloin pumppu on ulkopuolella ja letkun päässä on ampulli. Myös pas-

siivinäytteenottoa adsorbenttiin on tehty yhdessä yrityksessä. 

 

Kaikissa yrityksissä oli kokemusta näytteenotosta rakennusten alta, sekä ryö-

mintätilasta että lattiaan poratun reiän kautta (kuva 14). Ryömintätilasta näyt-

teitä on otettu kaikissa yrityksissä sekä aktiivisesti että passiivisesti. Lattiaan 

poratun reiän kautta näytteitä oli otettu vain aktiivisesti kahdessa yrityksessä 

ja vain passiivisesti yhdessä yrityksessä. Tämän lisäksi yksi vastasi mitan-

neensa pitoisuuksia rakennusten alta myös kaatopaikkakaasumittarilla. 
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Kuva 14. Näytteenottomenetelmät rakennusten alta, muut yritykset. 

 

Muita huokosilmanäytteiden ottamiseen mainittuja tapoja olivat huokosilma-

puhdistusjärjestelmät sekä näytteet radon-putkistoista. Huokosilmaputken tii-

vistykseen kaikilla yrityksillä on käytössään kaupalliset korkit. Kahdessa yrityk-

sessä on käytetty tämän lisäksi myös omatekoista korkkia. Yhdessä yrityk-

sessä on käytetty lisäksi myös parafilmiä tai inerttiä tiivistystä. Kaikissa yrityk-

sissä on adsorbenteista käytössä Tenax, Aktiivihiiliputket sekä Carbopack. Tä-

män lisäksi yhdessä yrityksessä on käytetty myös XAD2-adsorbenttia. 

 

Huokosilmaputken huuhtelumäärästä ennen näytteenottoa saatiin vaihtelevia 

vastauksia (kuva 15). Yhdessä yrityksessä putkea huuhdellaan kaksi kertaa 

putken tilavuus, yhdessä määrä vaihtelee ja saattaa olla jopa 20 kertaa putken 

tilavuus. Yhdessä yrityksessä taas tähän asti putkea ei ole huuhdeltu lain-

kaan, mutta huuhtelupumppaukset aloitetaan uusien ohjeiden myötä. 
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Kuva 15. Huokosilmaputkesta ennen näytteenottoa huuhdeltava ilmamäärä, muut yritykset. 

 

Vastausten perusteella jokaisessa yrityksessä kirjataan näytteenottoprosessin 

aikana suurin osa vaihtoehtoina olevista parametreista ylös (kuva 16). PID-

mittauksen tulos kirjataan kahdessa yrityksessä ja ilmanpaine yhdessä. Tämä 

saattaa johtua siitä, että PID-mittausta ei välttämättä kaikissa kohteissa tehdä 

ja ilmanpaineen voi katsoa jälkeenpäin ilmatieteen laitoksen sivuilta. 

 

 

Kuva 16. Näytteenotossa kirjattavat parametrit, muut yritykset. 

 

Kyselyn perusteella kaikissa vastanneissa yrityksissä on käytössään jonkinlai-

sia yleisiä ohjeistuksia tai käytäntöjä näytteenottoon. Ohjeistukset ovat yhdellä 

yrityksellä yrityksen intranetissä, toisella mittauspöytäkirjassa/kenttähavainto-
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lomakkeessa ja kolmannella yrityksellä on projektikohtaiset ohjeistukset tutki-

mussuunnitelmassa. Jokaisen yrityksen edustaja vastasi, että laboratorion 

analyysitekniikat ovat akkreditoituja. Yksi vastaaja oli kuitenkin kommentoinut, 

että joskus ne ovat standardin mukaisia, mutta eivät akkreditoituja.  

 

Kaikissa kyselyyn vastanneissa yrityksissä käytetään huokosilmanäytteiden 

tuloksia ympäristö- ja terveysriskien arvioinnissa. Myöskään muilla yrityksillä 

ei ole käytössään raja- tai tavoitearvoja huokosilman pitoisuuksille. Yhden yri-

tyksen edustaja kertoi käyttäneensä sisäilman vertailuarvoja. Yhdessä yrityk-

sessä on joillekin kohteille annettu erikseen raja-arvot, joihin tuloksia verra-

taan. Vastauksesta ei kuitenkaan selvinnyt, ovatko raja-arvot viranomaisen 

päätöksessä asetettuja vai yrityksen itse asettamia. 

 

5.3 Kysely 3: Ramboll, ulkomaat 

Kolmanteen kyselyyn vastasi kymmenen henkilöä, joista kaksi oli yhdysvalta-

laisia, kolme italialaista, kolme tanskalaista, yksi ranskalainen ja yksi ruotsalai-

nen. Kolmannen kyselyn tulosten tulkinnan kohteena oli siis kymmenen vas-

taajaa viidestä eri maasta. Saksasta ja Norjasta kyselyyn ei vastattu. 

 

Italiassa käytössä ovat pysyvät huokosilmaputket (Permanent single depth 

well). Siivilän yläpää asennetaan 1-1,5 metriä maanpinnan alapuolelle ja ala-

pää vähintään 1 metri pohjavedenpinnan yläpuolelle. Näytteenottomenetelmiä 

ovat kanisterinäytteenotto, adsorbenttinäytteenotto sekä näytteenotto tedlar-

pussiin tai -putkeen. Klooratuille yhdisteille suositellaan kanisterinäytteenottoa. 

Adsorbenttina on käytetty vain aktiivihiiltä. Passiivinäytteenotto ei ole yleistä, 

tai ainakaan sitä ei mainittu tehtävän. Rakennuksen alta näytteitä otetaan po-

raamalla reikä lattiaan, jonka kautta näytteenotin asennetaan lattian alle. Jois-

sain projekteissa huokosilmanäytteenottoon käytetään myös dynaamista vir-

tauskammiota. Italiassa putkea huuhdellaan ennen näytteenottoa tyypillisesti 

3 kertaa putken tilavuuden verran, mutta määrä vaihtelee olosuhteista riip-

puen. 

 

Ranskassa käytetään myös yleisimmin pysyviä huokosilmaputkia (Permanent 

single depth wells). Näytteenottomenetelmiä ovat kanisterinäytteenotto sekä 
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adsorbenttinäytteenotto. Adsorbentteina käytetään Tenax-putkia, aktiivihiiliput-

kia sekä Radielo-adsorbenttia. Näytteenottoon rakennuksen alta on käytössä 

”Vapor pin” (Kuva 17) eli patentoitu pieni näytteenottopultti, jonka saa tiiviisti 

porattua lattiaan (About Vapor Pin). Joskus näytteitä voidaan ottaa myös väli-

aikaisella Geoprobe-näytteenotto -anturilla pikakartoitukseen, jos huokosilma-

putkea ei ole asennettu tai sitä ei kyseiseen kohtaan haluta asentaa. Rans-

kassa huokosilmaputki huuhdellaan ennen näytteenottoa tyypillisesti 5 kertaa 

putken tilavuuden verran. 

 

 

Kuva 17. Vapor Pin. (About Vapor Pin) 

 

Ruotsissa tehdään pääasiassa väliaikaista huokosilmanäytteenottoa sekä 

maaperästä, että rakennusten alta. Lattiaan tai maahan porataan reikä, josta 

painetaan läpi ontto keihäs. Tämä yhdistetään elastiseen muoviletkuun ja 

pumpataan matalalla virtauksella aktiivihiiliputkeen. Ruotsissa käytössä on ad-

sorbenttinäytteenotto ja adsorbentteina käytetään aktiiviihiiltä, XAD-2:sta ja 

Anasorb SCS:tä riippuen analysoitavasta yhdisteestä. Putkea huuhdellaan 5 

litraa. 

 

Tanskassa huokosilmanäytteenottoon käytetään enimmäkseen lyhytaikaisia 

näytteenottimia (Temporary drive points) (Kuva 18). Näyte otetaan 1-3 m 

maanpinnan alapuolelta aktiivisesti pumppaamalla. Tanskassa tehdään ylei-
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simmin adsorbenttinäytteenottoa, mutta myös kanisterinäytteenotosta on ko-

kemuksia. Tämän lisäksi näytteitä on otettu ”Geoprobe MIP”:llä eli anturilla, 

jolla voidaan mitata sekä halogenoitujen että halogenoimattomien VOC-yhdis-

teiden pitoisuuksia sekä kyllästyneellä että kyllästymättömällä vyöhykkeellä. 

(MIP (Membrane interface probe)). Tanskassa yleisin adsorbentti on aktiivihiili, 

mutta yksi vastaajista on käyttänyt myös Tenax-putkia. Rakennuksen alaiseen 

näytteenottoon käytetään myös ”Temporary drive point” -lyhytaikaisia näyt-

teenottimia lattiaan poratun reiän kautta. Näytteitä voidaan ottaa myös huoko-

silmakäsittelyn yhteydessä alipaineimukaivoista. Jos näytteitä halutaan sy-

vemmistä kerroksista, asennetaan pysyviä huokosilmaputkia, joissa on siivilä. 

Tanskassa huokosilmaputkea huuhdellaan 5 kertaa putken tilavuuden verran. 

 

 

Kuva 18. Temporary drive point -näytteenotin. (Direct push equipment) 

 

Yhdysvalloissa käytetään sekä lyhytaikaisia näytteenottoantureita (Tempo-

rary drive points) että pysyviä huokosilmaputkia (Single depth wells/nested 

wells) riippuen näytteenoton tavoitteista. Yhdysvalloissa tehdään tyypillisesti 

vain kanisterinäytteenottoa, mutta joskus testataan TVOC-pitoisuutta (total vo-

latile organic compounds) eli VOC-yhdisteiden kokonaispitoisuutta fotoioni-

saattorilla. Adsorbenttinäytteenottoa ei Yhdysvalloissa tehdä ollenkaan. Yh-

dysvalloissa käytetään rakennuksen alaiseen näytteenottoon pääasiassa ”Va-

por pin” -pultteja tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuja antureita. Tä-

män lisäksi mainittiin joillekin kohteille käytettävän ”AGI (gore)” passiivisorbe-

reita. Yhdysvalloissa putkea huuhdellaan tyypillisesti kolme kertaa putken tila-

vuuden verran, mutta tämä riippuu myös kohteesta. 
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Näytteenotossa kirjattavat parametrit (kuva 19) vaihtelivat muissa maissa 

enemmän kuin Suomessa. Kaikki vastaajat kirjaavat huuhtelumäärän ylös ja 

suurin osa näytemäärän, ilmanpaineen sekä adsorbentin. Näiden lisäksi Itali-

assa on kirjattu myös huokosilman lämpötila ja paine sekä happipitoisuus 

sekä Tanskassa vastapaine maaperävyöhykkeessä. 

 

 

Kuva 19. Näytteenotossa kirjattavat parametrit, muut maat. 

 

Italiassa haitta-aineiden kulkeutumisen estämistä rakennusteknisin keinoin 

tehdään vain väliaikaisena ratkaisuna ja ensisijaisesti yritetään poistaa haitta-

aineen lähde. Tanskassa käytetään samankaltaisia keinoja kulkeutumisen es-

tämiseen kuin radonin poistossa. Näitä ovat lattian alainen tuuletus aktiivisesti 

tai passiivisesti. Myös alipaineistuksella ja ryömintätilojen tuuletuksella pyri-

tään estämään kulkeutumista. Myös Yhdysvalloissa käytetään aktiivista ja 

passiivista tuuletusta sekä alipaineistusta. Tanskassa ja Yhdysvalloissa on mi-

tattu rakennuksen vuotoilman määrää sekä paine-eroja rakennuksen sisäil-

man sekä sen alapuolen välillä. Näitä tehdään projektista riippuen. Muiden 

maiden vastaajilla näistä ei ollut kokemusta. 

 

Tulosten perusteella, kuten Suomessa, myöskään monissa muissa maissa ei 

ole varsinaista lainsäädäntöä huokosilma-asioihin liittyen. Yhdysvalloissa on 

osavaltioiden omaa lainsäädäntöä ja Ranskassa mainittiin myös olevan lain-

säädäntöä (NFX 31-620), mutta vastauksesta ei selvinnyt, onko se varsinaista 
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lainsäädäntöä vai jokin ohjeistus/standardi. Yleisiä ohjeistuksia tai standardeja 

sen sijaan löytyy kaikista vastanneista maista (taulukko 1). 

 

Taulukko 1. Huokosilmanäytteenottoon liittyvä lainsäädäntö, ohjeistukset ja standardit eri 
maissa. 

Valtio Lainsäädäntö Ohjeistukset Standardit 

Italia Ei ”Linee guida SNPA 

2018” 

Ei 

Ranska ”NFX 31-620” “Guide pratique pour 

la caractérisation 

des gaz du sol et de 

l’air intérieur en lien 

avec une pollution 

des sols et/ou des 

eaux souterraines, 

Ineris et BRGM, 

Novmenber 2016” 

”NF ISO 18400-

204”, 

”NF EN ISO 20988”, 

”NF ISO 10381-7” 

Ruotsi Ei osaa sanoa Ruotsin REH:n sisäi-

nen ohjeistus 

Ei 

Tanska Ei ”Håndbog for 

Poreluftundersøgel-

ser” 

EPA:n standardeja 

ja alueellisia stan-

dardeja 

Yhdysvallat Osavaltioiden oma 

lainsäädäntö 

USEPA:n ohjeistuk-

set, osavaltioiden 

omat ohjeistukset 

ASTM:n standardit, 

USEPA:n standardit 

 

Vastausten perusteella kaikissa maissa laboratorioanalyysit ovat akkreditoi-

tuja. Kaikissa maissa myös huokosilmanäytteiden tuloksia käytetään terveys-

riskien arvioinnissa. Lähes kaikissa maissa on olemassa vertailuarvoja huoko-

silmanäytteiden tuloksille, mutta ne joko eivät ole laissa määriteltyjä tai vas-

tauksista ei selvinnyt, ovatko. Joissakin Yhdysvaltojen osavaltioissa on kuiten-

kin tekeillä lainsäädäntöön perustuvat vertailuarvot. Kaikista vastauksista ei 

myöskään selviä, ovatko vertailuarvot määritelty huokosilman pitoisuuksille vai 

esimerkiksi sisäilmalle, mikä saattaa vaikuttaa tulosten luotettavuuteen (tau-

lukko 2). 
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Taulukko 2. Laboratorioiden akkreditointi, vertailuarvot ja tulosten hyödyntäminen riskinarvoin-
nissa eri maissa. 

Valtio Ovatko laborato-

rioanalyysit ak-

kreditoituja? 

 a) Onko tulosten 

tulkintaan ole-

massa vertailuar-

voja?  

b) ovatko ne 

laissa määritel-

tyjä? 

Käytetäänkö tu-

loksia terveysris-

kien arvioin-

nissa? 

Italia Kyllä a) Kyllä: ”Linee 

guida SNPA 2018”  

b) Ei 

Kyllä 

Ranska Kyllä a) Ei  

b) - 

Kyllä 

 

Ruotsi Kyllä a) Ruotsin ympäris-

töviranomaisilla on 

raja-arvot maksimi-

päiväaltistukselle, 

mutta vertailuarvoja 

huokosilman pitoi-

suuksille ei ole. 

Muita kommentteja: 

”lähdekonsentraatiot 

ei-genotoksisille yh-

disteille (Rfc) sekä 

riskiperusteiset pitoi-

suudet ei genotoksi-

sille yhdisteille 

(RISK-inh)” 

b) - 

Kyllä 

Tanska Kyllä a) Kyllä: ”Tanskan 

EPA:n vertailuarvot” 

b) - 

Kyllä 

Yhdysvallat Kyllä a) Kyllä: USEPA:n 

vertailuarvot, osaval-

tioiden omat vertai-

luarvot  

b) Ei (jotkut osaval-

tiot ovat tekemässä 

lainsäädännöllisiä 

vertailuarvoja) 

Kyllä 
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5.4 Vertailu 

Suomessa huokosilmanäytteenotto on pääpiirteittäin melko yhtenäistä. Tyypil-

lisimmin näytteet otetaan huokosilmaputkista letkun ja korkin avulla joko aktii-

vihiiliputkeen aktiivisesti tai Tenax-putkeen passiivisesti, riippuen mitattavasta 

haitta-aineesta. Putken huuhtelu ja näytteenotto suoritetaan näytteenottopum-

pun avulla. Huuhtelumäärä, tiivistysmenetelmä ja kirjattavat parametrit vaihte-

levat jonkin verran, mutta pääosin ne tehdään saman kaltaisesti. Rakennusten 

alta tehtävään näytteenottoon on myös yhtenäinen linja olemassa. Silti mene-

telmät myös vaihtelevat osittain paljonkin näytteenottajien välillä. 

 

Suomen ja muiden maiden välillä huokosilmanäytteenottotekniikoissa on eroja 

(taulukko 3). Suomessa näytteenotto keskittyy vielä pääasiassa pysyviin huo-

kosilmaputkiin, kun taas ulkomailla käytetään paljon lyhytaikaisia näytteenotto-

menetelmiä. Tämä saattaa selittyä sillä, että Suomessa vuodenaikojen vaihte-

luiden vuoksi vaaditaan useammin ympärivuotista näytteenottoa, kuin vähem-

män vaihtelevassa ilmastossa. Käytössä olevat menetelmät vaihtelivat myös 

muiden maiden välillä, mutta muissa maissa oli käytössä paljon patentoituja 

menetelmiä, toisin kuin Suomessa. Passiivinäytteenotto ei ole yhtä yleistä kai-

kissa muissa maissa kuin Suomessa ja Tenax-putket, jotka ovat Suomessa 

melko yleisiä passiivinäytteenottoon, olivat käytössä vain Ranskassa ja Tans-

kassa. Pääsääntöisesti muissa maissa putkea huuhdellaan ennen näytteenot-

toa enemmän kuin Suomessa. 
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Taulukko 3. Yhteenveto näytteenottorakenteista ja -menetelmistä maittain. Mikäli menetelmä 
on harvinaisempi, se on merkitty suluissa. 

Näytteen-

ottome-

netelmä 

Suomi Italia Ranska Ruotsi Tanska Yhdys-

vallat 

Pysyvä 

huokosil-

maputki 

x x x  (x) x 

Väliaikai-

set huo-

kosilma-

näytteen-

ottimet 

(x)  (x) x x x 

Adsor-

bentit 

x x x x x  

Kanisteri  x x  x x 

Vapor pin   x   x 

Geoprobe 

MIP 

    x  

AGI 

(gore) 

passiivi-

sorberit 

     (x) 

Alipai-

neimukai-

vot 

 (x)     

 

5.5 Epävarmuustekijät 

Ulkomaille lähetetyn kyselyn laatimisessa oli haasteensa, koska oli ennalta ar-

vattavissa, että toimintatavat ovat erilaisia muissa maissa eikä sanasto ole 

suoraan käännettävissä suomen kielestä. Kysymysten tulkinnassa oli selvästi 

hieman epäselvyyksiä ja siksi kaikkiin kysymyksiin ei saatu toivotunlaisia vas-

tauksia. Esimerkiksi kysyttäessä menetelmiä putken tiivistämiseen lähes 

kaikki vastasivat, kuinka putki tiivistetään asennusvaiheessa eikä näytteenot-
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tovaiheessa, jota kysymyksellä tarkoitettiin. Tämänkaltaisiin väärinymmärryk-

siin syynä saattoi olla kysymyksen vääränlainen asettelu, väärä sananvalinta 

tai erot toimintatavoissa. Myös vastausten tulkinnassa voi olla virheitä, koska 

eri maiden välillä saatetaan käyttää eri termejä samasta asiasta. 

 

Muiden maiden vastaanottajien määrittämisessä ja kartoittamisessa oli hanka-

luuksia ja siksi otanta oli verrattain pieni. Koska vastauksia saatiin vain vii-

destä maasta ja jokaisesta maasta vastaajia oli 1-3, eivät vastaukset edusta 

välttämättä täysin kyseisiä maita tai todellista tilannetta kansainvälisesti. Ky-

seisissä maissa saatetaan käyttää siis paljon muitakin näytteenottomenetel-

miä ja olemassa on luultavasti vielä paljon näytteenottotekniikoita, jotka eivät 

tässä tulleet esille. Opinnäytetyön tavoitteeseen nähden vastausten määrä oli 

kuitenkin hyvä ja esille tuli myös uusia näytteenottotapoja. Tuloksilla saatiin 

kokonaiskuva siitä, miten muualla maailmassa huokosilmanäytteenottoa teh-

dään sekä mahdollisesti uusia hyödyntämiskelpoisia toimintatapoja käyttöön-

otettavaksi. 

 

Ulkomaille lähetettävässä kyselyssä tuli esiin paljon uusia näytteenottotapoja, 

joista olisi ollut mielenkiintoista ottaa enemmän selvää. Tässä olisi kuitenkin 

ollut vaarana aiheen ja työn pituuden paisuminen liian suureksi. Näytteenotto-

ohjeen tekovaiheessa näistä menetelmistä voidaan tarvittaessa ottaa enem-

män selvää. 

 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tulokset osoittavat, että Suomessa näytteenotto on pääpiirteiltään yhtenäistä, 

mutta menetelmissä on myös vaihtelevuutta sekä Rambollin sisäisesti, että eri 

yritysten välillä. Suomen ja muiden maiden välillä menetelmät vaihtelevat 

enemmän, mutta yhtäläisyyksiäkin löytyi. Joitakin uusia menetelmiä tuli esille 

muiden maiden kyselyssä, joiden käyttöönottoa voidaan harkita Suomessa ja 

mahdollisesti hyödyntää näytteenotto-ohjeistuksen tekemisessä. Tulokset 

osoittivat myös sen, että kuten Suomessa, myöskään monessa muussa 

maassa ei ole juurikaan lainsäädäntöä huokosilmanäytteenottoon liittyen. Oh-

jeistuksia oli kuitenkin kaikissa maissa ja standardeja useassa, mikä kertoo, 

että Suomi on vielä hieman kehityksestä jäljessä monista muista maista huo-

kosilmanäytteenotossa.  
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Huokosilmanäytteenotossa kohde, olosuhteet ja haitta-aineet vaihtelevat pro-

jektista riippuen ja tämän vuoksi yhtä oikeaa näytteenottotapaa ei voida suo-

raan määritellä. Silti tarve näytteenoton yhtenäistämiselle on havaittavissa. 

Kokonaisvaltaisemman näytteenotto-ohjeistuksen avulla olisi helpompi valita 

näytteenottomenetelmä kohteeseen ja tulokset olisivat luotettavampia saman-

kaltaisia kohteita vertaillessa. Muu kuin tavanomaisista huokosilmaputkista 

tehtävä näytteenotto on myös tärkeää ja siksi etenkin siihen yhtenäisempi oh-

jeistus olisi tarpeen. Tämä työ toimii hyödyllisenä yhteenvetona toimeksianta-

jalle yleisimmistä käytössä olevista menetelmistä, jonka avulla Tampereen 

kaupungin näytteenotto-ohjeistuksen laatiminen on helpompaa. 
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Huokosilmanäytteenotto-ohje Tampereen kaupungin projekteihin 
 

Putken asennus 

Huokosilmaputken asennus on tärkeässä roolissa, jotta sieltä otettavat huokosilmanäytteet olisivat 

edustavia. Putkimateriaalista ei saa haihtua yhdisteitä, jotka vaikuttaisivat tuloksiin. Putki tulee tiivistää 

huolella, että huokosilmaputkesta pumpattava ilma oikeasti tulee maaperästä, eikä ohivirtauksena maan 

päältä. Näytteenottoa varten ohuempi putki olisi parempi (esim. sisähalkaisija 32 mm), mutta asennus ja 

erityisesti putken tiivistys onnistuu paremmin paksummalla materiaalilla (esim. sisähalkaisija 53 mm). 

Lähtötietona putken asennukselle tulisi olla maalajitiedot, jotta siiviläosa saataisiin asennettua halutulle 

maalajiosuudelle. Mahdollisesti putkia voidaan asentaa samaan pisteeseen useampia (esim. 2-3) siten, että 

siiviläosa tulee eri syvyyksille eri putkissa (kuva 1). Lähtökohtaisesti huokosilmaputkia ei tule asentaa 

pohjaveteen asti, mutta joissakin tilanteissa sekin on mahdollista. Jos huokosilmaputki asennetaan 

pohjaveteen asti, tulokset eivät edusta puhtaasti haitta-aineiden pitoisuuksia huokosilmassa, sillä yhdisteet 

voivat haihtua putkeen myös pohjaveden pinnalta. 

 

 

Kuva 1. Huokosilmaputken asennusperiaatekuva.  
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OHJE HUOKOSILMAPUTKEN ASENNUKSEEN:  

- Putkimateriaalina tulee käyttää joko PEH- tai rautaputkea, jonka sisähalkaisija on joko 32 mm tai 53 

mm.  

- Putki tulee asentaa pohjaveden yläpuolelle (vähintään 2 m jos mahdollista), ellei haluta saada 

tietoon pohjavedestä haihtuvia haitta-ainepitoisuuksia. 

- Umpiputken tulisi ulottua vähintään 2 metriä maanpinnan alapuolelle. Siiviläosa asennetaan 

haluttuun maalaji- tai syvyyskerrokseen.  

- Putken asennuksen yhteydessä tulee ottaa maanäytteet maalaji- ja PIMA-analyysejä varten 

ympäristökonsultin ollessa kairaajien mukana 

- Kohdekohtaisesti tulee arvioida, voiko tiivistä maalajia puhkaista putken asennuksen yhteydessä 

- Putki tulee tiivistää bentoniitilla putken juuresta sekä siiviläosan yläreunasta.  

- Putken siiviläosan ympärys tulee tiivistää puhtaalla tasalaatuisella kiviaineksella, kuten 

salaojahiekalla (raekoko noin 2…4 mm).  

- Umpinaisen putken ympärys tulee tiivistää hienojakoisemmalla maa- tai kiviaineksella kuin 

siiviläosuus 0,5 m syvyyteen maanpinnasta, mistä ylöspäin tiivistykseen käytetään 

bentoniittihiekkaa.  

- Putkeen tulee asentaa tiivis korkki.  

- Jos asennetaan putkipari, tulee putkien välillä olla etäisyyttä 2-3 m. Jos putkia asennetaan kolme 

kappaletta, tulee putket asentaa siten, että ne muodostavat kolmion näytepisteen ympärille siten, 

että vähimmäis- ja enimmäisetäisyysehdot täyttyvät.  

- Putken asentamisen jälkeen laaditaan putkikortti, johon kirjataan maalajihavainnot, 

putkimateriaali, siivilätaso sekä putken sijaintii (x, y, z).  

 

Näytteenotto 

Passiivi vai aktiivimenetelmä? 

Näytteenotto on mahdollista tehdä sekä passiivisesti että aktiivisesti. Passiivisella tavalla saadaan 

pidemmän ajan keskiarvo ja mahdolliset näytteenottajan/näytteenottokaluston aiheuttamat virheet 

pienenevät. Passiivinäytteenotolla saadaan hyvä yleiskuva haitta-aineiden alueellisesta jakaumasta. 

Passiivimenetelmällä saadut pitoisuudet ovat kuitenkin luonteeltaan kvalitatiivisempia kuin 

aktiivimenetelmällä saadut pitoisuudet, koska kerättyä ilmanäytemäärää ei tiedetä tarkasti. 

Passiivikeräyksen aikana keräimeen jääneiden yhdisteiden pitoisuuksista saatava keskiarvopitoisuus 

(µg/m3) lasketaan laboratoriossa diffuusiokertoimien avulla. Kaikille yhdisteille diffuusiokerroin ei 

välttämättä ole yhtä tarkka kuin toisille yhdisteille ja jollekin yhdisteelle ei välttämättä edes ole määritelty 

diffuusiokerrointa. Toisaalta myös sääolosuhteet (lämpötila, ilmanpaine yms.) vaikuttavat yhdisteiden 

diffundoitumiseen maaperästä. Diffuusiokerroin on ainekohtainen vakio, joka ei ota huomioon 

näytteenotto-olosuhteita. 

Näyteputket ja tutkittavat yhdisteet voivat rajoittaa passiivinäytteenottoa, koska kaikki näyteputket eivät 

sovellu siihen. Passiivinäytteet saa otettua esimerkiksi Tenax TA- tai Carbopak B – näyteputkiin. 

Passiivinäytteitä ei voi myöskään ottaa tiloista, joissa on kova ilmavirtaus, koska diffuusiokerroin ei em. 

tapauksissa ole enää todenmukainen. 

Aktiivimenetelmällä saadaan tietoon tarkka ilmamäärä, joka näyteputken läpi on kulkenut. Näin ollen 

näyteputken adsorbenttiin pidättyneen haitta-aineen pitoisuus kuutiometriä kohti saadaan laskettua 

luotettavasti (ng/putki  µg/m3) olettaen, että havaintoputkeen ei pääse ilmaa muualta kuin putken 

siiviläosasta näytteenotossa. Toisaalta tulos edustaa vain tietyn lyhyen ajanhetken pitoisuustasoa.  
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Jos aikataulu on kiireellinen, soveltuu aktiivimenetelmä passiivista menetelmää paremmin. 

Rinnakkaisnäytteillä molempien näytteenottomenetelmien epävarmuuksia saadaan pienennettyä. 

OHJE NÄYTTEENOTTOMENETELMÄN VALINTAAN:  

- Ensimmäisellä tarkkailukierroksella näytteet otetaan aktiivisesti. 

- Pidempiaikaisissa tarkkailuissa voidaan ensimmäisen tarkkailukierroksen jälkeen ottaa näytteet 

jommallakummalla tavalla tai molemmilla tavoilla samalla tarkkailukierroksella.  

- Jos huokosilmanäytteet otetaan passiivisesti ja aktiivisesti samalla tarkkailukierroksella, tulee 

passiivinäytteet ottaa ensin ja passiivikeräimiä poistaessa voidaan ottaa aktiivinäytteet samalla 

kerralla. 

 

Käytännön toteutus aktiivimenetelmällä 

Aluksi on tärkeää mitata pohjaveden pinnantaso, että pumput ja näyteputket eivät tuhoutuisi kastumisen 

vuoksi. Näytteenotossa on tärkeää, että pumpattaessa ei synny ohivirtauksia. Näyteilman täytyisi tulla 

huokosilmaputkesta eikä ohivirtauksena ulkoilmasta. Putkea on hyvä huuhdella, jotta näyteilma vastaisi 

parhaimmalla tavalla maaperästä tulevaa huokosilmaa.  

Näyteputken tulee olla tutkittavalle yhdisteelle soveltuva ja pumppaustehon sellainen, että se sopii 

käytettävälle näyteputkelle. Mitä suurempi pumppausteho, sitä suurempi riski ohivirtauksille. Toisaalta, jos 

pumppausteho on hyvin pieni, kestää näytteenotto hyvin kauan, eikä se enää ole kustannustehokasta. 

Esimerkiksi yleisesti käytetty Tenax TA-adrorbenttimateriaali on niin tiivistä, että siitä ei ilma edes tule läpi 

kovin suurella pumppausteholla. Kuvassa 2 on esitetty eräs kaupallinen versio ilmatiiviistä 

näytteenottokorkista sekä putken huuhteluun ja näytteenottoon soveltuvasta pumpusta. 

 

 

Kuva 2. Esimerkki huokosilmanäytteenotossa käytettävästä pumpusta ja korkista. 

Mitä enemmän näytettä pumpataan, sitä pienempiin määritysrajoihin päästään. Toisaalta mitä pienempi 

on määritysraja, sitä alhaisempi on myös laboratorion mittausalueen yläpää. Näytteenotossa käytettävästä 

letkusta ei saisi irrota haihtuvia yhdisteitä tai ne tulee vähintään tunnistaa. Näytteenoton aikana on hyvä 

täyttää näytteenottopöytäkirja, johon kirjoitetaan ylös näytteenottotiedot. 
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OHJE NÄYTTEENOTTOON AKTIIVIMENETELMÄLLÄ:  

- Ensin tulee mitata pohjaveden pinnantaso.  

- Näytteenotto suoritetaan ilmatiiviin korkin avulla. Korkissa tulee olla tiivis läpivienti näyteletkulle, 

jonka tulee ulottua näytteenotossa noin siivilän yläreunan kohdalle. 

- Näyteletkun tulee olla sellainen, että siitä ei haihdu yhdisteitä tai jos haihtuu, tulee em. yhdisteet 

tunnistaa. Tutkimuksia haittaavia yhdisteitä niistä ei saa kuitenkaan haihtua. Näyteletkuina käy 

esim. PVC (ei vinyylikloridille), PE, silikoni.  

- Ennen huuhtelua tehdään mittaus PID-mittarilla, ja mittaustuloksen avulla voidaan tarvittaessa 

säätää pumpattavaa näytemäärää. 

- Ennen aktiivista näytteenottoa huokosilmaputki tulee huuhdella 2 kertaa putken tilavuuden verran. 

Huuhtelutehon tulee olla max. 5 L/min, tiiviissä maalajissa hieman pienempi (max 2-3 L/min).  

- Adsorbentin tulee sopia tutkittavalle haitta-aineelle. Ensimmäisenä pumpataan näyte siihen 

adsorbenttiin, joka vaatii suurimman ilmanäytemäärän.  

- Näytteenotto tulee aina suorittaa laboratorion ohjeistuksen mukaan, jos havaitaan ristiriitoja 

tämän ohjeistuksen kanssa. 

- Näytettä pumpattaessa tulee pumppaustehon olla välillä 0,1 – 0,5 L/min. Lähtökohtaisesti 

pumppaustehona käytetään 0,25 L/min aktiivihiiliputkille ja 0,10 L/min Tenax- ja Carbopak-putkille.  

- Aktiivimenetelmällä Tenax- tai Carbopak-putkeen pumpataan 1 L näytettä, ellei PID-mittaus tai 

aiemmat laboratoriotulokset ole antanut aihetta pienentää näytemäärää.  Aktiivihiiliputkeen 

pumpattava näytemäärä riippuu tutkittavasta yhdisteestä, halutuista määritys- ja mittausalueista 

jne., yleensä näytemäärän ollessa 10 L tuntumassa. 

- Pumppauksen yhteydessä mitataan painemittarilla paine-eroa huokosilmaputkessa ja ulkoilmassa 

huokosilmaputken, korkin ja letkujen tiiviyden varmistamiseksi  

 

Käytännön toteutus passiivimenetelmällä 

Adsorbentin tulee olla tutkittavalle yhdisteelle soveltuva, kuten aktiivimenetelmässäkin. Näyteputken 

ripustamisessa tulee huomioida se, että ei käytetä materiaaleja, joista voi haihtua yhdisteitä, jotka 

vaikuttavat tuloksiin. Pohjaveden pinnantaso tulee mitata, jotta näyteputki ei kastuisi. Pohjaveden 

pinnanvaihtelu on myös syytä huomioida, jos passiivikeräin on huokosilmaputkessa useampia päiviä. 

 

OHJE NÄYTTEENOTTOON PASSIIVIMENETELMÄLLÄ:  

- Aluksi tehdään kenttämittaus PID-mittarilla, jotta saadaan viitteitä mahdollisista pitoisuustasoista. 

- Passiivinäytteitä otettaessa tulee näyteputki ripustaa noin siivilän yläreunan korkeudelle, ellei 

pohja- tai orsiveden pinnanvaihtelu aiheuta syytä asettaa näyteputkea korkeammalle. Pohjaveden 

pinnankorkeus tulee tarkistaa ennen keräimien asentamista.  

- Ilman lähtötietoja oletuksena passiivikeräimiä pidetään huokosilmaputkissa noin viikon ajan. Jos 

pitoisuudet ylittävät laboratorion mittausalueen tai jos jo PID-mittaus on antanut viitteitä korkeista 

pitoisuuksista, tulee näytteenottoaikaa lyhentää.  

- Näyteputkia ripustaessa huokosilmaputkeen, tulee materiaalien olla sellaisia, että ne eivät aiheuta 

emissiota huokosilmaan.  

- Huokosilmaputken korkki laitetaan tiiviisti paikoilleen keräimen asennuksen jälkeen.  

- Passiivikeräimien asennusajankohta ja lopetusajankohta tulee kirjata ylös minuutin tarkkuudella. 
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Kuva 3. Esimerkki passiivimenetelmässä käytettävästä korkista (kuvassa vasemmalla). 

Näytteenottopöytäkirja 

Huokosilmanäytteenoton aikana on hyvä täyttää kenttälomaketta, johon kirjataan ylös tärkeimpiä 

näytteenottoon liittyviä tietoja. Lomakkeen avulla näytteenottotavasta jää dokumentti, minkä avulla 

näytteenoton voi toistaa toinen henkilö samalla tavalla. 

OHJE NÄYTTEENOTTOPÖYTÄKIRJAN TÄYTTÄMISEEN: 

- Näytteenottopöytäkirjaan tulee kirjata aktiivinäytteenotossa PID-mittauksen tulos, vesipinnan 

korkeus (jos putkessa on vettä), huuhtelumäärä ja -teho, näytemäärä ja pumppausteho, 

näyteletkumateriaali, adsorbentti ja näytteenottosyvyys.  

- Passiivinäytteenotossa näytteenottopöytäkirjaan tulee kirjata PID-mittauksen tulos, vesipinnan 

korkeus (jos putkessa on vettä), aloitus- ja lopetusaika minuutin tarkkuudella, adsorbentti sekä 

näytteenottosyvyys.  

- Tärkeää on lisäksi kirjoittaa ylös sääolosuhteet näytteenoton ajalta, varsinkin ilmanpaine ,  

lämpötila ja kosteus   

- Näytteenottopöytäkirjat tulee olla sellaisessa sähköisessä muodossa, että ne ovat soveltuvia 

Tampereen kaupungin tietokantaan  

Tulosten tulkinta 

Huokosilmatulosten tulkintaan ei tällä hetkellä ole käytössä yleispäteviä raja-arvoja. Huokosilmatulosten 

tulkinnassa tärkeätä on ymmärtää, että huokosilmassa olevat pitoisuustasot eivät vastaa rakennuksen 

sisäilmasta havaittavia pitoisuustasoja. Onkin tärkeää, että jokaisessa kohteessa tehtäisiin kohdekohtainen 

riskitarkastelu, jonka avulla selvitetään huokosilmasta havaittavien pitoisuuksien aiheuttamat riskit. 

OHJE TULOSTEN TULKINTAAN:  

- Huokosilmanäytteiden tulosten tulkinnassa ei tule käyttää TCA-arvoja, koska TCA-arvot ovat 

sisäilmaa varten. Huokosilmassa havaitut pitoisuudet eivät vastaa sisäilmassa havaittavia 

pitoisuuksia.  Myöskään HTP-arvot eivät ole käyttökelpoisia. 

- Tuloksien avulla tulee tehdä kohdekohtainen riskinarvio, jonka perusteella voidaan arvioida, 

aiheuttavatko pitoisuudet riskin terveydelle. 

- Tuloksia tulee olla vähintään yhden vuoden ajalta, mieluiten neljältä eri vuodenajalta, jotta 

pitoisuuksien perusteella voidaan tehdä luotettava riskinarvio.  
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Kysely huokosilmanäytteenotosta, Ramboll 
 
Vastaajien kokonaismäärä: 15 
 
1. Mitä näytteenottotekniikoita toimipisteellänne on käytössä otettaessa näytteitä 
huokoskaasuputkista? 
Vastaajien määrä: 15, valittujen vastausten lukumäärä: 37 

 
 

 n Prosentti 
Näytteenotto suoraan korkin läpi 10 66,67% 

Näytteenotto letkun avulla 12 80% 

Näytteenotto kaasutiiviin pussin avulla 1 6,67% 

Passiivinäytteenotto. Mainitse/selitä millä 
tekniikalla. 

10 66,67% 

En osaa sanoa 0 0% 

Muu, mikä? (voit mainita useita) 4 26,67% 
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Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Passiivinäytteenotto. 
Mainitse/selitä millä 
tekniikalla. 

Tenax-keräin putkessa roikkumassa 

Passiivinäytteenotto. 
Mainitse/selitä millä 
tekniikalla. 

Näytteenottoputki jätetään noin viikoksi huokoskaasuputkeen. 

Passiivinäytteenotto. 
Mainitse/selitä millä 
tekniikalla. 

suoraan tenax-putkeen (esim 1 vko passiivista keräystä) 

Passiivinäytteenotto. 
Mainitse/selitä millä 
tekniikalla. 

Tenax-keräin maasta tulevissa putkissa 

Passiivinäytteenotto. 
Mainitse/selitä millä 
tekniikalla. 

keräimeen (Tenax) 

Passiivinäytteenotto. 
Mainitse/selitä millä 
tekniikalla. 

sidotaan tenax-putki putken tulpppan/näytteenottotulppaan, ja jätetään 
tenax putkeen 3-7 vuorokaudeksi 

Passiivinäytteenotto. 
Mainitse/selitä millä 
tekniikalla. 

Tenax atd-aktiivihiiliputki 

Passiivinäytteenotto. 
Mainitse/selitä millä 
tekniikalla. 

joskus joku on tainnut laittaa passiivikeräimiä roikkumaan 
huokosilmanäytteen keräämiseksi. Valtaosa Lahden toimiston 
näytteistä on otettu aktiivisesti imemällä (yleensä pumpulla, joskus 
myös "ruiskulla") 

Passiivinäytteenotto. 
Mainitse/selitä millä 
tekniikalla. 

narun avulla keräin asetetaan siivilän yläosan korkeudelle ja pidetään 
siellä 1-7 vrk. 

Passiivinäytteenotto. 
Mainitse/selitä millä 
tekniikalla. 

Tenax diffuusiokorkin kanssa roikkuu putkessa/muussa rakenteessa tai 
tilassa 

Muu, mikä? (voit mainita 
useita) 

Suoraan korkin läpi väliaikaisista huokoskaasuputkista esim. 
jakeluasemakohteet. Huokoskaasuputken ilmahuuhtelu 
sivukanavapuhaltimella. Näytteenotto poistoilmasta imun aikana. 

Muu, mikä? (voit mainita 
useita) 

Usein putkista vaihdetaan ilmaa salkkumallisella pumpulla ainakin 
putken tilavuuden verran ja näyte imuilmasta. 

Muu, mikä? (voit mainita 
useita) 

Hieman jäi epäselväksi, mitä kahdella ensimmäisellä kohdalla 
tarkkalleen ottaen tarkoitetaan. mutta meillä on käytössä kaupalliset 
tiivistettävät tulpat, joissa on letkun läpivienti. Näitä käytetään 
aktiivinäytteenototssa, jos putken läpimitta on tulpille sopiva. 

Muu, mikä? (voit mainita 
useita) 

Näytteenotto korkin ja letkun avulla. Näytteenotto letkun avulla siten, 
että putken suu on tiivistetty kaasutiiviin pussin avulla. Näytteenottoa ei 
tehdä kuitenkaan kaasutiiviistä pussista. 
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2. Miten huokoskaasuputki tiivistetään näytteenoton aikana? 
Vastaajien määrä: 15, valittujen vastausten lukumäärä: 26 

 
 

 n Prosentti 

Omatekoinen korkki 9 60% 

Kaupallinen korkki 9 60% 

Kaasutiivis pussi 4 26,67% 

En osaa sanoa 0 0% 

Joku muu, mikä? 4 26,67% 

 
Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Joku muu, mikä? 
Kaupalliset korkit käytössä pk-seudulla. Sivukanavapuhallin avusteisessa 
näytteenotossa suora putkiliitos (esim. 110mm viemäriputkeen) puhaltimelle. 
Tiivistys esim. ilmastointiteipillä tarvittaessa. 

Joku muu, mikä? kädellä 

Joku muu, mikä? Ilmastointiteipillä tiivistys 

Joku muu, mikä? kaupallinen korkki jota tuunattu 
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3. Mitä huokosilmanäytteenottotekniikoita toimipisteellänne on käytössä otettaessa näytteitä 
talojen alta (mikäli uudisrakennuksille on erillisiä tekniikoita, erittele ne erikseen) 
Vastaajien määrä: 15, valittujen vastausten lukumäärä: 16 

 
 

 n Prosentti 

Mainitse tekniikat tähän 13 86,67% 

Emme tee tätä 2 13,33% 

En osaa sanoa 0 0% 

Muita kommentteja 1 6,67% 
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Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Muita kommentteja Yleensä teollisuuskomplekseissa, asuinrakennuksia ei ole tullut eteen. 

Mainitse tekniikat 
tähän 

pumpulla ilmaa keräimeen (esim. tenax, carbopack) 

Mainitse tekniikat 
tähän 

Väliaikaiset huokoskaasuputket alapohjan alle. Aktiivi tai passiivinäytteet 
tuulettuvista alapohjista. On asennettu alapohjien alle kapillaarikerrokseen 
kaasunkeräysputkistoja vaakatasoon, jossa poistopäässä jokin puhallin, 
josta näytteet suoraan poistoilmasta. 

Mainitse tekniikat 
tähän 

En ole itse ottanut, mutta kollega on ottanut näytteitä ryömintätiloista. 

Mainitse tekniikat 
tähän 

Alapohjaan porattavan reiän kautta, pv-putki alapohjan viereen 

Mainitse tekniikat 
tähän 

Reikä lattiaan ja 0,5"-1 3/4" rautaputkia siiviläosuudella rakenteiden alle 

Mainitse tekniikat 
tähän 

letkulla, pasiivikeräin(tenax) 

Mainitse tekniikat 
tähän 

laatan läpi poratusta reijästä letkulla ja pumpulla 

Mainitse tekniikat 
tähän 

Yleisimmin on tehty näytteenottoa ryömintätilasta. Yhdessä kohteessa on 
asennettu putki voimalaitoksen lattian läpi. Näyte otetaan pumppaamalla 
kuten mistä tahansa huokosilmaputkesta. 

Mainitse tekniikat 
tähän 

pumppaus suoraan ryömintätilasta, passiivikeräys ryömintätilasta 

Mainitse tekniikat 
tähän 

periaatteessa samat tekniikat kuin talojen ulkopuolellakin. Kellarin lattiaan 
reikä ja näytteenottoputki tiivistetään betonilaattaan kiinni. Jos talon alla on 
jonkinlainen salaojaputkisto tms. vastaava, niin ilmanäytteitä voi toki ottaa 
sellaisenkin kautta. Jos ko. järjestelmää ei ole lähtökohtaisesti suunniteltu 
huokosiman tarkkailuun, niin voi olla hankala tietää mistä ilma oikeasti tulee. 

Mainitse tekniikat 
tähän 

radonputkistosta näyte aktiivisesti. Timanttiporalla reikä betonilattiaan ja 
yleensä passiivisesti näyte lattian alta. 

Mainitse tekniikat 
tähän 

tenax-putki jätetty ryömintätilaan ennalta määrätyksi ajaksi. 

Mainitse tekniikat 
tähän 

Porareikä lattiaan 
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4. Onko toimipisteellänne käytössä muita kuin yllämainittuja tapoja huokoskaasunäytteiden 
ottamiseen? 
Vastaajien määrä: 15, valittujen vastausten lukumäärä: 15 

 
 

 n Prosentti 

Kyllä, mitä? 1 6,67% 

Ei 9 60% 

En osaa sanoa 5 33,33% 

 
Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Kyllä, mitä? 
Käsikäyttöiset ruiskut/pumput. Ovat kyllä vanhoja, mutta on käytetty 
edelleen. Juha Setälä tietää lisää. 
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5. Miten huokoskaasunäytteitä otetaan halkaisijaltaan normaaleja putkia suuremmista 
rakenteista, kuten esim. jakeluasemilla olevista tarkkailukaivoista? 
Vastaajien määrä: 15, valittujen vastausten lukumäärä: 15 

 
 

 n Prosentti 

Mainitse tekniikat tähän 6 40% 

Emme tee tätä 3 20% 

En osaa sanoa 5 33,33% 

Muita kommentteja 1 6,67% 

 
Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Mainitse tekniikat 
tähän 

ks. sivukanavapuhallin -tekniikka 

Mainitse tekniikat 
tähän 

Valurautakansi tiivistetään paikalleen ja kannen reiästä näyte. Tarvittaessa 
kanteen porataan reikä 

Mainitse tekniikat 
tähän 

Yleensä kaivo tai putkilinjasto alipaineistetaan sivukanavapuhaltimella ja 
näyte otetaan imuilmasta. Yleensä otetaan kenttämittaukset 
fotoionisaattorilla minkä perusteella varsinaiset näytteet otetaan. 

Mainitse tekniikat 
tähän 

olen mitannut vanhalta kaatopaikalta kaatopaikkakaasumittarilla laittamalla 
letkun kaivoon kannen raosta. En muista olenko ottanut näytettä tenax tms 
putkiloon, mutta olisin ottanut samalla tyylillä. 

Mainitse tekniikat 
tähän 

Lahden toimistolla otetaan huokosilmanäytteitä mm. jakeluasemien 
tarkkailujärjestelmistä. Olemme vaihtaneet ilmaa sivukanavapuhaltimella 
ennen varsinaista näytteenottoa. Eli tällaista välineistöä on käytettävissä. 
Toisin sanoen näytteenotto ihan kuin kaikki muutkin, mutta olemme 
huuhdelleet järjestelmän ilmatilavuutta reilummin, koska ilmatilavuus ko. 
putkistoissa on suuri. 

Mainitse tekniikat 
tähän 

Huuhtelu sivukanavapuhaltimella suuren ilmatilavuuden vuoksi. 
Näytteenotto muuten normaalisti. 

Muita kommentteja emme ole tehneet näitä, mutta tehdään tarvittaessa ja opetellaan 



 

  

 

Liite 2/8 
6. Millaisia laboratorion tarjoamia adsorbentteja/näytteenottoastioita käytätte? 
Vastaajien määrä: 15, valittujen vastausten lukumäärä: 44 

 
 

 n Prosentti 

Tenax 15 100% 

Aktiivihiiliputki 11 73,33% 

Carbopak 11 73,33% 

Muu, mikä? (voit mainita useamman) 4 26,67% 

En osaa sanoa 0 0% 

Muita kommentteja 3 20% 

 
Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Muita kommentteja 
Olen käytännön näytteenotosta jo vähän ”ulkona”, mutta käsitykseni 
mukaan aktiivihiili on jäämässä melkein kokonaan pois 

Muita kommentteja Carbopackistä puuttuu c. CarboPak on joku maanparannusaine. 

Muu, mikä? (voit mainita 
useamman) 

Orbo-putket (PAH) 

Muu, mikä? (voit mainita 
useamman) 

XAD, NaOH kuplitus 

Muu, mikä? (voit mainita 
useamman) 

SilikaGEL 

Muu, mikä? (voit mainita 
useamman) 

Natriumhydroksidiin kuplitus, SKC Anasorb CSC, XAD-putket 
PAHeille 
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7. Mikä on huuhtelumäärä, joka huokoskaasuputkesta pumpataan ennen näytteenottoa? 
Vastaajien määrä: 15, valittujen vastausten lukumäärä: 22 

 
 

 n Prosentti 

Ei ollenkaan 4 26,67% 

1 kertaa putken tilavuus 2 13,33% 

2 kertaa putken tilavuus 6 40% 

Enemmän/ei mikään näistä (mainitse määrä) 6 40% 

En osaa sanoa 0 0% 

Muita kommentteja 4 26,67% 
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Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Enemmän/ei mikään näistä 
(mainitse määrä) 

Vaihtelee kohteesta riippuen. 

Enemmän/ei mikään näistä 
(mainitse määrä) 

Vaihtelee kohteittain. Yleensä huuhdellaan riittävästi eli voi olla 
montakin kertaa putken ilmatilavuus, kun putkistojen rakennetta ei 
tarkalleen tiedetä (ilmatilavuutta) 

Enemmän/ei mikään näistä 
(mainitse määrä) 

Riippuu kohteesta, yleensä tyhjennuspumppaan putkia muutaman 
kerran putken tilavuuden. 

Enemmän/ei mikään näistä 
(mainitse määrä) 

Tästä ei ole ollut tarkkaa ohjetta. Pumppaus yleensä 
kaatopaikkakassumittarilla, kunnes sen lukemat tasaantuvat(n. 5 
min). 

Enemmän/ei mikään näistä 
(mainitse määrä) 

3 kertaa putken tilavuus 

Muita kommentteja 
Riippuu vähän aikataulusta ja miten on aiemmin otettu. Vähintään 
kerran pyritään huuhtelemaan. 

Muita kommentteja 
näytteenottopumpulla ei käytännössä voi huuhdella putkea, pumpun 
pumppaama ilmamäärä on niin vähäinen 

Muita kommentteja luulisin, että yleensä vähintään tuo 2 * 

Muita kommentteja 
Ennen passiivinäytteenottoa putkea ei huuhdella, mutta 
aktiivinäytteenotossa huuhdellaan 2 x putken tilavuus. 
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8. Mitä kirjauksia näytteenottoprosessissa tehdään näytteenottopisteen ja ulkoisten 
olosuhteiden osalta? 
Vastaajien määrä: 15, valittujen vastausten lukumäärä: 121 
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 n Prosentti 

PID-mittauksen tulos 12 80% 

Vesipinnan korkeus (jos putkessa on vettä) 12 80% 

Huuhtelumäärä 13 86,67% 

Huuhteluteho 11 73,33% 

Näytemäärä 14 93,33% 

Pumppausteho näytettä ottaessa 14 93,33% 

Näyteletkun materiaali 2 13,33% 

Adsorbentti 9 60% 

Näytteenottosyvyys 5 33,33% 

Ilman lämpötila 11 73,33% 

Ilmanpaine 9 60% 

En osaa sanoa 0 0% 

Muuta, mitä? (voit mainita useamman) 9 60% 
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Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Muuta, mitä? (voit 
mainita useamman) 

Vaihtelee, riippuu valitettavasti näytteenottajan aktiivisuudesta 

Muuta, mitä? (voit 
mainita useamman) 

Sivukanavapuhallin-tekniikassa tulee kirjata lisäksi poistoilman 
lämpötila, imun tuottama alipaine ennen puhallinta, paine-ero ennen ja 
jälkeen mittarenkaan (käytetään yleensä Haltonin PRA-säädintä), jotta 
voi määrittää pummpaustehon. 

Muuta, mitä? (voit 
mainita useamman) 

PID-mittaukset tehdään tarvittaessa. 

Muuta, mitä? (voit 
mainita useamman) 

kaikki säätiedot 

Muuta, mitä? (voit 
mainita useamman) 

imuilman lämpötila, imun aiheuttama alipaine putkessa/linjastossa, 
paine-erot lähiputkissa huuhtelun aikana mikäli tutkimuksen kannalta 
olennaista. 

Muuta, mitä? (voit 
mainita useamman) 

ilman kosteus, muita huomioita putkesta tai alueesta, 
kaatopaikkakaasumittarilla tehdyt mittaustulokset 

Muuta, mitä? (voit 
mainita useamman) 

kenttämuistiinpanojen teekminen riippuu näytteenottajasta ja 
projektista. Itselläni on käytössä lomake, johon on merkattu valmiiksi 
ohjeellinen näytemäärä ja pumppausteho kullekin putkella sekä 
tyhjennykselle. Merkan lomakkeeseen tyhjennetyn ja näyteputkiin 
pumpatun ilmatilavuuden. Usein katson säätiedot jälkikäteen 
Ilmatieteen laitoksen sivuilta ja kirjaan ne suoraan koontitaulukkoon. 
PID-mittauksia tehdään harvassa kohteessa. Myöskään vesipintaa ei 
useimmiten mitata. 

Muuta, mitä? (voit 
mainita useamman) 

näyteletkun materiaali, adsorbentti jäävät käytännössä iman 
kenttämuistiinpanojakin mieleen, kun samoja letkuja käytellään. Noita 
lämpötiloja ja ilmanpaineita ei ole taidettu hirveästi kirjailla, koska 
aktiivisessa näytteenotossa niitä ei ole koettu niin tarpeelliseksi. 
Näytteenottosyvyttä ei ole useimmiten kirjattu, koska on otettu näyte 
heti korkin jälkeen ja huuhdeltu putkea reilusti. Tällöin 
näytteenottosyvyys on tavallaan sama kuin siiviläputken syvyys. 

Muuta, mitä? (voit 
mainita useamman) 

Näytepisteen kunto ja ympäristön olosuhteet, näytteenoton alkamis- ja 
päättymisaika (hh:mm). Adsorbenttia ei sinänsä kirjata, mutta 
näyteputki kylläkin. 
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9. Onko toimipisteellänne käytössä näytteenottoon yleisiä käytäntöjä tai ohjeita? 
Vastaajien määrä: 15, valittujen vastausten lukumäärä: 22 

 
 

 n Prosentti 

Kyllä: mitä ohjeita ja mistä ne löytyvät? 7 46,67% 

Ei 6 40% 

En osaa sanoa 1 6,67% 

Muita kommentteja 8 53,33% 
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Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Kyllä: mitä ohjeita ja 
mistä ne löytyvät? 

Hyvin yleisiä ohjeita löytyy HK-näytteenottoa aiemmin tehdyissä 
projekteissa. Kollegani on pitänyt ryhmämme kenttäihmiselle 
ohjeistuksen HK-näytteenotosta. 

Kyllä: mitä ohjeita ja 
mistä ne löytyvät? 

projektikohtaiset ohjeet ja kyseisen projektin näytteenottosuunnitelmat. 
Usein nämä eivät ole kylläkään olleet kovin tarkkoja ohjeita. 

Kyllä: mitä ohjeita ja 
mistä ne löytyvät? 

jotain yleisiä ohjeita vaikeasti löydettävissä serverillä 

Kyllä: mitä ohjeita ja 
mistä ne löytyvät? 

Verkkolevyltä 

Kyllä: mitä ohjeita ja 
mistä ne löytyvät? 

joitakin laboratoriosta saatuja ohjeita on verkkolevyllä. Lisäksi nyt on 
tekeillä tampereen kaupungin projekteissa käytettävä huokosilmaohje 

Kyllä: mitä ohjeita ja 
mistä ne löytyvät? 

Rambollin/Eurofinsin ohjeet 

Kyllä: mitä ohjeita ja 
mistä ne löytyvät? 

Verkkolevyllä 

Muita kommentteja Sellainen on ainakin kehitteillä 

Muita kommentteja 
Espoon ja Lahden konttori on laatimassa yhteistyössä ohjeistusta 
huokosilmanäytteenottoon. Lisätiedot Jaana Itkoselta. 

Muita kommentteja Laboratorion ohjeiden mukaan toimitaan 

Muita kommentteja 
Toimipisteessä vain yksi varsinainen huokoskaasuihin erikoistunut 
näytteenottaja ja yksi satunnainen joten laajempaa ohjeistuksen levikkiä 
ei ole tapahtunut. 

Muita kommentteja 
Joitain ohjeita on olemassa ja laboratoriolta on saatu ohjeita 
näytteenottoon. 

Muita kommentteja 

Kirjallista yleispätevää ohjetta ei ole käytössä, mutta esim. 
pumppaustehoista ja ohjeellisista näytemääristä, putken tulppamisen 
tärkeydestä yms. keskutellaan, eli näistä varmaan kaikki näytteenottajat 
ovat tietoisia. 

Muita kommentteja 
Vain harvat ottavat huokosilmanäytteitä ja heidän kanssaan on asiaa 
käyty läpi käytännössä. 

Muita kommentteja 
Olen tehnyt omatekoisen näytteenottopöytäkirjan, jonka avulla tietää 
mitä kaikkea tietoa maastossa tulee kirjata ylös. Löytyy verkkolevyltä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

Liite 2/16 
10. Ovatko laboratorion analyysitekniikat akkreditoituja huokoskaasunäytteiden osalta? 
Vastaajien määrä: 15, valittujen vastausten lukumäärä: 21 

 
 

 n Prosentti 

Kyllä 7 46,67% 

Ei 0 0% 

En osaa sanoa 8 53,33% 

Muita kommentteja 6 40% 

 
Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Muita kommentteja 
Aikanaan huokosilmanäytteitä otettiin paljon aktiivihiiliputkeen, mutta 
tiettävästi ei enää analysoidan ainakaan Eurofinsillä. 

Muita kommentteja mielestäni ovat 

Muita kommentteja 
En ole tarkistanut asiaa, mutta oletan, että ovat koska lähes kaikki ilma-
analyysit tehdään Eurofinsilla. 

Muita kommentteja veikkaan että EF:llä on mutta en olekaan ihan varma asiasta 

Muita kommentteja 
En ole varma, mutta voisin kuvitella. Tämän tietysti voisi tarkistaa… 
Käytettävät laboratoriot ovat pääosin Eurofins ja ALS ja mahdollisesti SGS. 

Muita kommentteja Kaikki eivät ole 

 
 
 
 
 



 

  

 

Liite 2/17 
11. Käytetäänkö huokosilmanäytteiden analyysituloksia ympäristö- ja terveysriskejä 
arvioitaessa? 
Vastaajien määrä: 14, valittujen vastausten lukumäärä: 16 

 
 

 n Prosentti 

Kyllä 14 100% 

Ei 0 0% 

En osaa sanoa 0 0% 

Muita kommentteja 2 14,29% 

 
Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Muita kommentteja 
tapauskohtaisesti voidaan käyttää ja hyviähän ne siihen tarkoitukseen 
(lähinnä terveys) ovat 

Muita kommentteja 
Riskinarvioinneissa otetaan yleensä huomioon, jos huokosilmanäytteitä on 
otettu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

Liite 2/18 
12. Onko toimipisteellänne käytössä raja- tai tavoitearvoja, joihin huokosilmanäytteiden 
tuloksia verrataan? 
Vastaajien määrä: 15, valittujen vastausten lukumäärä: 21 

 
 

 n Prosentti 

Kyllä: mitä ja mistä ne löytyvät? 9 60% 

Ei 4 26,67% 

En osaa sanoa 1 6,67% 

Muita kommentteja 7 46,67% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

Liite 2/19 
Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Kyllä: mitä ja mistä ne 
löytyvät? 

Sisäilman haitaton pitoisuus 

Kyllä: mitä ja mistä ne 
löytyvät? 

"Ympäristöhallinnon ohjeita 6/2014. Pilaantuneen maa-alueen 
riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta". 

Kyllä: mitä ja mistä ne 
löytyvät? 

HK-tulosten koontitaulukosta. 

Kyllä: mitä ja mistä ne 
löytyvät? 

Kerättynä allekirjoittaneella 

Kyllä: mitä ja mistä ne 
löytyvät? 

verkkolevyltä taulukosta(siellä tarkemmat lähteet) Espoossa verkkolevy 
U:asemalla, 1330/projektihakemisto pohja 

Kyllä: mitä ja mistä ne 
löytyvät? 

Rambollissa käytössä olevasta yhteenvetotaulukosta 

Kyllä: mitä ja mistä ne 
löytyvät? 

HTP yms arvot; lainsääsännöstä 

Kyllä: mitä ja mistä ne 
löytyvät? 

TCA-arvot löytyvät yhteenvetotaulukoista. 

Muita kommentteja Oppaaksi ko. julkaisu 

Muita kommentteja ei oikeastaan, mutta hyödynnetty riskinarviointi-ihmisiä 

Muita kommentteja Kommentoin lähinnä näytteenoton kannalta. 

Muita kommentteja oppaista ja netistä 

Muita kommentteja 
Useimmiten raporteissa todetaan, että huokosilman pitoisuuksille ei ole 
viitearvoja, joten tuloksia verrataan tässä HTP- tai TCA-arvoihin, jotka ovat 
sisäilman vertailuarvoja. 

Muita kommentteja 

Tuloksia ei voi verrata TCA-arvoihin, koska TCA-arvot koskevat sisäilmaa 
eikä huokosilmaa. Toisaalta, jos tulokset alittavat TCA-arvot, voidaan 
varmuudella sanoa, että huokosilmassa havaitut yhdisteet eivät aiheuta 
terveysriskiä, koska huokosilma sopisi myös sisäilmaksi em. tapauksissa. 
Tuloksia verrataan riskinarviolla laskettuihin vaarattomiin pitoisuuksiin. 

Muita kommentteja 
TCA-arvoja ei kuitenkaan voida soveltaa suoraan huokosilmaan. Paitsi 
siten, että alue voidaan mahdollisesti todeta riskittömäksi jos huokosilman 
pitoisuudet ovat alle TCA:n 

 
 



 

  

 

Liite 3/1 

 
Kysely huokosilmanäytteenotosta, muut yritykset 
 
Vastaajien kokonaismäärä: 3 
 
1. Mitä näytteenottotekniikoita yrityksellänne on käytössä otettaessa näytteitä 
huokosilmaputkista? 
Vastaajien määrä: 3, valittujen vastausten lukumäärä: 10 

 
 
 
 



 

  

 

Liite 3/2 
 

 n Prosentti 

Näytteenotto suoraan korkin läpi 1 33,33% 

Näytteenotto letkun avulla 2 66,67% 

Korkin ja letkun yhdistelmä 3 100% 

Näytteenotto kaasutiiviin pussin avulla 1 33,33% 

Passiivinäytteenotto. Mainitse/selitä millä tekniikalla: 3 100% 

Joku muu, mikä? 0 0% 

En osaa sanoa 0 0% 

Muita kommentteja 0 0% 

 
Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Passiivinäytteenotto. 
Mainitse/selitä millä 
tekniikalla: 

Passivikeräin roikkumaan putkeen. 

Passiivinäytteenotto. 
Mainitse/selitä millä 
tekniikalla: 

Passiiviadsorbentti, joka esim. viikon putkessa 

Passiivinäytteenotto. 
Mainitse/selitä millä 
tekniikalla: 

Passiivikeräin asennetaan sopivalle syvyydelle putkeen ja annetaan 
olla putkessa laboratorion kanssa sovittu aika haluttujen 
määritysrajojen saavuttamiseksi. putken pää suljetaan tiiviillä korkillä 
tai kaasutiiviillä pussilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

Liite 3/3 
 
2. Miten huokosilmaputki tiivistetään näytteenoton aikana? 
Vastaajien määrä: 3, valittujen vastausten lukumäärä: 6 

 
 

 n Prosentti 

Omatekoinen korkki 2 66,67% 

Kaupallinen korkki 3 100% 

Kaasutiivis pussi 0 0% 

Joku muu, mikä? 1 33,33% 

En osaa sanoa 0 0% 

Muita kommentteja 0 0% 

 
Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Joku muu, mikä? Parafilmi tai muu inertti tiivistys 

 



 

  

 

Liite 3/4 
 
3. Mitä huokosilmanäytteenottotekniikoita yrityksellänne on käytössä otettaessa näytteitä 
talojen alta (mikäli uudisrakennuksille on erillisiä tekniikoita, erittele ne erikseen) 
Vastaajien määrä: 3, valittujen vastausten lukumäärä: 7 

 
 

 n Prosentti 

Näytteenotto ryömintätilasta. Tarkenna miten (mm. passiivi vai aktiivi): 3 100% 

Näytteenotto lattiaan poratun reiän kautta. Tarkenna miten (mm. passiivi vai aktiivi): 3 100% 

Emme tee tätä 0 0% 

Joku muu, mikä? 1 33,33% 

En osaa sanoa 0 0% 

Muita kommentteja 0 0% 
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Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Näytteenotto lattiaan poratun reiän kautta. 
Tarkenna miten (mm. passiivi vai aktiivi): 

Aktiivisesti 

Näytteenotto lattiaan poratun reiän kautta. 
Tarkenna miten (mm. passiivi vai aktiivi): 

Akt näyte ampulliin, on-line dräger tai PID mittaus 

Näytteenotto lattiaan poratun reiän kautta. 
Tarkenna miten (mm. passiivi vai aktiivi): 

Lähinnä on tehty passiivinäytteenottoa 

Näytteenotto ryömintätilasta. Tarkenna 
miten (mm. passiivi vai aktiivi): 

Aktiivi ja passiivi 

Näytteenotto ryömintätilasta. Tarkenna 
miten (mm. passiivi vai aktiivi): 

akt näyte ampulliin, passivinäyte adsorbenttiin 

Näytteenotto ryömintätilasta. Tarkenna 
miten (mm. passiivi vai aktiivi): 

Pääasiassa aktiivi,voidaan tehdä myös passiivinen 
näytteenotto,jos se katsotaan paremmaksi tekniikaksi 
jossain kohteessa. 

Joku muu, mikä? Drägerillä CH4, O2, H2S ja HCN on-line mittaukset 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

Liite 3/6 
 
4. Onko yrityksellänne käytössä muita kuin yllämainittuja tapoja huokosilmanäytteiden 
ottamiseen? 
Vastaajien määrä: 2, valittujen vastausten lukumäärä: 2 

 
 

 n Prosentti 

Kyllä, mitä? 2 100% 

Ei 0 0% 

En osaa sanoa 0 0% 

Muita kommentteja 0 0% 

 
Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Kyllä, mitä? Huokosilmapuhdistusjärjestelmät 

Kyllä, mitä? Radon-putkistosta on myös joskus tehty. 

 
 
 
 
 
 



 

  

 

Liite 3/7 
 
5. Miten huokosilmanäytteitä otetaan halkaisijaltaan suuremmista rakenteista, kuten esim. 
jakeluasemilla olevista tarkkailukaivoista? 
Vastaajien määrä: 3, valittujen vastausten lukumäärä: 5 

 
 

 n Prosentti 

Mainitse tekniikat tähän 2 66,67% 

Emme tee tätä 0 0% 

En osaa sanoa 1 33,33% 

Muita kommentteja 2 66,67% 

 
Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Muita kommentteja mahdollista myös passiivinäyte adsrbenttiin 

Muita kommentteja 
Tampereella emme ole tehneet tätä,joten en osaa vastata. Yrityksessä 
kyllä tehdään tätä. 

Mainitse tekniikat 
tähän 

Alipainepuhallin 

Mainitse tekniikat 
tähän 

letkun päässä ampulli, pumppu ulkona, kannen sulkeminen tilapäisesti 
levyllä tms. 
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6. Millaisia laboratorion tarjoamia adsorbentteja/näytteenottoastioita yrityksessänne 
käytetään? 
Vastaajien määrä: 3, valittujen vastausten lukumäärä: 11 

 
 

 n Prosentti 

Tenax 3 100% 

Aktiivihiiliputki 3 100% 

Carbopak 3 100% 

Joku muu, mikä? (voit mainita useamman) 1 33,33% 

En osaa sanoa 0 0% 

Muita kommentteja 1 33,33% 

 
 

 
 
Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Joku muu, mikä? (voit mainita 
useamman) 

XAD2 

Muita kommentteja 
Tenaxia ei käytetä kohteissa,joissa on syytä epäillä 
vinyylikloridin esiintymistä 
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7. Mikä on huuhtelumäärä, joka huokosilmaputkesta pumpataan ennen näytteenottoa? 
Vastaajien määrä: 3, valittujen vastausten lukumäärä: 4 

 
 

 n Prosentti 

Ei ollenkaan 0 0% 

1 kertaa putken tilavuus 0 0% 

2 kertaa putken tilavuus 1 33,33% 

Joku muu, mikä? 1 33,33% 

En osaa sanoa 0 0% 

Muita kommentteja 2 66,67% 

 
Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Joku muu, mikä? Vaihtelee, mutta esim. 20x 

Muita kommentteja määrä on vaihdellut 

Muita kommentteja 
Aiemmin emme ole pumpanneet ennen näytteenottoa,mutta nyt uusien 
ohjeiden myötä huuhtelupumppaukset aloitetaan. En osaa vielä sanoa 
että minkä verran,olettaisin että 1-2 kertaa putken tilavuus 

 
 
 



 

  

 

Liite 3/10 
 
8. Mitä kirjauksia näytteenottoprosessissa tehdään näytteenottopisteen ja ulkoisten 
olosuhteiden osalta? 
Vastaajien määrä: 3, valittujen vastausten lukumäärä: 31 
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 n Prosentti 

PID-mittauksen tulos 2 66,67% 

Vesipinnan korkeus (jos putkessa on vettä) 3 100% 

Huuhtelumäärä 3 100% 

Huuhteluteho 3 100% 

Näytemäärä 3 100% 

Pumppausteho näytettä otettaessa 3 100% 

Näyteletkun materiaali 3 100% 

Adsorbentti 3 100% 

Näytteenottosyvyys 3 100% 

Ilman lämpötila 3 100% 

Ilmanpaine 1 33,33% 

Joku muu, mikä (voit mainita useamman)? 1 33,33% 

En osaa sanoa 0 0% 

Muita kommentteja 0 0% 

 
Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Joku muu, mikä (voit mainita 
useamman)? 

pvm, näytteenottaja, huokoskaasun lämpötila, tutk.pist 
nro 
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9. Onko yrityksellänne käytössä näytteenottoon yleisiä käytäntöjä tai ohjeita? 
Vastaajien määrä: 3, valittujen vastausten lukumäärä: 4 

 
 

 n Prosentti 

Kyllä: mitä ohjeita ja mistä ne löytyvät? 3 100% 

Ei 0 0% 

En osaa sanoa 0 0% 

Muita kommentteja 1 33,33% 

 
Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Kyllä: mitä ohjeita ja mistä 
ne löytyvät? 

Intranetistä 

Kyllä: mitä ohjeita ja mistä 
ne löytyvät? 

mittauspöytäkirja, kenttähavaintolomake 

Kyllä: mitä ohjeita ja mistä 
ne löytyvät? 

Maa - ja vesinäytteenottoon. Ainakin yhteiseltä verkkolevyltä 

Muita kommentteja 
Kirjallisia erillisiä ohjeita ei vielä ole huokoskaasunäytteenotolle. 
Tutkimussuunnutelmassa on projektikohtainen ohjeistus kohteelle. 
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10. Ovatko laboratorion analyysitekniikat akkreditoituja huokosilmanäytteiden osalta? 
Vastaajien määrä: 3, valittujen vastausten lukumäärä: 4 

 
 

 n Prosentti 

Kyllä 3 100% 

Ei 0 0% 

En osaa sanoa 0 0% 

Muita kommentteja 1 33,33% 

 
Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Muita kommentteja Yleensä akkreditoituja, joskus standardin mukaisia, mutta ei- akkreditoituja. 
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11. Käytetäänkö huokosilmanäytteiden analyysituloksia ympäristö- ja terveysriskejä 
arvioitaessa? 
Vastaajien määrä: 3, valittujen vastausten lukumäärä: 3 

 
 

 n Prosentti 

Kyllä 3 100% 

Ei 0 0% 

En osaa sanoa 0 0% 

Muita kommentteja 0 0% 

 
Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 
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12. Onko toimipisteellänne käytössä raja- tai tavoitearvoja, joihin huokosilmanäytteiden 
tuloksia verrataan? 
Vastaajien määrä: 3, valittujen vastausten lukumäärä: 4 

 
 

 n Prosentti 

Kyllä: mitä ja mistä ne löytyvät? 1 33,33% 

Ei 2 66,67% 

En osaa sanoa 0 0% 

Muita kommentteja 1 33,33% 

 
Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Kyllä: mitä ja mistä ne 
löytyvät? 

TCA-arvot, TVOC sisäilmalle, HTP- arvot,... 

Muita kommentteja 
Joillekin kohteille on annettu erikseen raja-arvot ja niissä tuloksia 
verrataan niille määrättyihin raja-arvoihin. 

 
 
 
 
 



 

  

 

Liite 3/16 
 
13. Vapaamuotoisia kysymyksiä ja kommentteja huokosilmanäytteenottoon ja tähän 
kyselyyn liittyen 
Vastaajien määrä: 1 

Vastaukset 

Huokoskaasupitoisuuksien merkityksen ymmärtäminen/tulkinta edellyttää tässä kyselyssä 
mainittujen seikkojen lisäksi paljon muuta, esim. maaperän rakenteen, roudan, rakennuksen 
ilmanvaihdon, haitta-aineiden kemian ja biologisten prosessien osalta. Pitää myös ymmärtää, että 
toisin kuin maaperän tai pohjaveden pitoisuudet, huokoskaasun pitoisuudet vaihtelevat nopeasti 
ympäristöolosuhteiden vaikutuksesta. 

 
 
 



    

 

   

 

           Liite 4/1 
 

Soil Vapor Sampling Survey          
 
Total number of respondents: 10 
 
1. What methods are used on your projects for real-time on-site soil vapor sampling from 
soil vapor monitoring wells (e.g. for exterior soil vapor sampling)? Please explain each 
technique briefly, below (e.g. permanent single depth interval wells, nested wells, temporary 
drive points). 
Number of respondents: 10 

Responses 

Temporary drive points is the method mostly used, as it gives us the opportuniy to do a lot of 
sampling within a short timeframe. We usually measure at approx. 1 m bgl, and sometimes also 
between 1-3 m bgl. Prior to sampling we prepump air out of the sampler to assure a representative 
sample. 

we usually yse permanent single depth wells, the screened probes are installed at least at 1-1.5 m 
b.g.l. and at least 1 m above the maximum groundwater level, within permeable layers 

In projects I used only tedlar bags and tubes for exterior soil gas sampling. The soil vapor is 
collected by connected one end of the tube to the nested well and the other end to a pump. For 
collected vapor in the tedlar bag is only need extract soil gas with a pump and convey into the bag. 

usually we install permanent single depth interval wells, sometimes nested well to evaluate different 
depth. Italian environmental protection agency has released a guideline regarding installation, 
sampling and interpretation 

We typically perform only active sampling of soil gas (by probing or by rammed steal spears and 
SKC-pumps). This is often done on different types of active coal and the samplingflow is often the 
critical parameter since some solvents requires very low flow which means long sampling time. 

most commonly permanent single depth wells. 

temporary drive points 

temporary drive points primarily with some use of permanent single depth interval well 

We usually want to do (temporary) soil vapor measuring inside or outside but close to a building. We 
drill through the floor/asphalt and then knock/push down a hollow spear. This we connect to a 
(elastic) plastic tube, a pump with a low flow and a sampling tube with a carbon filter.C 

We use each of these methods (single depth/nested wells and temporary drive points) depending 
on the sampling goals. For long-term sampling we use single/nested wells. For short-term or 
screening events we typically use temporary drive points. 
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2. What kind of methods are used on your projects when collecting soil vapor samples from 
soil vapor monitoring wells? 
Number of respondents: 10, selected answers: 17 

 
 

 n Percent 

Canister sampling 6 60% 

Sorbent sampling 7 70% 

Something else? Please explain here (you can mention several methods): 0 0% 

I don't know 0 0% 

Other comments 4 40% 

 
Answers given into free text field 

Option names Text 

Other 
comments 

we sometimes collect soil vapour on Geoprobe MIP 

Other 
comments 

for chlorinated compounds canisters are preferred by agencies 

Other 
comments 

carbon filter? (XAD-2 or Anasorb CSC, depending on what substance we want to 
analyze for) 

Other 
comments 

Occassionally we will just test for total VOCs using a photoionization detector. 



    

 

   

 

 
          Liite 4/3 

 
3. What type of sorbents are used at your department when taking soil vapor samples? 
Number of respondents: 10, selected answers: 15 
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 n Percent 

We don’t use sorbents 2 20% 

Tenax 2 20% 

Adsorbent carbon 7 70% 

Carbopak 0 0% 

Something else? Please list (you can mention several).: 3 30% 

I don’t know 0 0% 

Other comments 1 10% 

 
Answers given into free text field 

Option names Text 

Other comments 
I have used sorbents historically (over 10 years ago), but not 
currently 

Something else? Please list (you 
can mention several).: 

hopcalite for Mercury 

Something else? Please list (you 
can mention several).: 

Radielo 

Something else? Please list (you 
can mention several).: 

carbon filter? (XAD-2 or Anasorb CSC,SKC-226-01 depending 
on what substance we want to analyze for) 
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4. How is the soil vapor monitoring well sealed to ensure sample integrity during soil vapor 
sampling? 
Number of respondents: 9 

Responses 

Drive points are sealed with clay (only for samples taken through a floor, otherwise usually very tight 
soil - checked by doing pressure measurements during sampling). Monitoring wells with grout or 
bentonite. 

we usually use these construction methods:  
the probe is installed on a layer made of approximately 15-25 cm of drainage material (fine gravel) 
laid at the bottom of the borehole. A tube of Rilsan® material (or teflon, or others) connects the 
probe to the surface through a pressure fitting. The hole is filled with drainage material (fine 
gravel/sand) for the entire length of the probe and additional 10-30 cm of material is placed on top. 
The hole is sealed with dry bentonite and the upper part is cemented and protected with a manhole. 
The end of the Rilsan® tube is connected to a valve to allow the sampling activity. 

the permanent well are sealed using bentonite over the drain and cement on the top 

We seal the top part of the "hole" and we also measure the counterpressure in the soil to make sure 
that we dont drag down atmospheric air 

Using bentonite. Leak tests not routinely applied. Oxygen content is followed during purge to ensure 
absence of major leak. 

we use a bentonite sealing around the tube towards the soil/ground 

shut in testing, water lock and/or use of tracer gas 

The area around the base of the spead is sealed with clay. The ends of the tubes are sealed with a 
plastic clamp when not pumping. 

Permanent wells are typically constructed with a bentonite seal. We also use bentonite to seal 
around temporary drive points. We test the integrity of the seal using helium shrouds and shut-in 
testing.  
https://www.nj.gov/dep/srp/guidance/vaporintrusion/vig_main.pdf 
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5. What methods are used on your projects when collecting soil vapor samples under 
buildings (sub-slab sampling)? If different methods are used for new buildings, mention 
them separately. (Please explain each technique briefly below) 
Number of respondents: 8 

Responses 

We almost always use temporary drive points through the floor, sealed woth clay, preprump and 
collect on sorbents. Many times we just create a hole in the floor and hang a sorbent tube in a string 
in the capillary break layer beneath the floor (seal with clay). 

in the past sub-slab probes were not common, near-slab (outside the building) were preferred in 
order to avoid interference with on site activities. Now also sub slab probes are recommended. Sub 
slab probes are installed using a drill 

We typically either ram down steal spears or maybe do sampling directly beneath floors in capillary 
layers. The critical part is always the topsealing of the sampling point. 

We routinely use vapor pins(R) 

we either use temporary drive points or take the samples in the capillar layer 

vapor pin primarily 

See question 1. I have only worked with temporary wells that are only used one time. 

It depends on the goal of the sampling. If we are sampling for long-term we will install stainless steel 
probes or vapor-pins (https://www.vaporpin.com/). For short-term or screening evaluations we 
typically just drill a small diameter hole 1/2 to 1/4-inch diameter through the slab, insert Teflon 
tubing, then seal around the tubing using non-VOC clay. The integrity of the seal is tested using a 
helium shroud or water dam and shut-in testing. 
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6. What methods are used on your projects when collecting soil vapor samples from other 
structures than regular soil vapor monitoring wells? For example, groundwater monitoring 
wells, soil vapor axtraction wells, sumps, etc.? 
Number of respondents: 9 

Responses 

SVE wells are usually designed to have a sampling valve. Otherwise we would use prepumping and 
collection of sample on a sorbent tube 

Sorbent sampling by tubes 

Some agencies required to monitor soil gas from monitoring wells, substituting the cap. however we 
demonstrate the they are not really representative of soil gas; they represent evaporation from 
groundwater inside the MW ; these data can be useful only to evaluate potential exposure when you 
open the monitoring well to sample it.  
We sample SVE using a pump and activated carbon sorbent. we don't have experience with sump 

We typically dont use not-predetermined soilgas measurement points (steal spears/probing) for soil 
gas. 

We do not use other well than dedicated ones. For sumps, radielo would tipycally be used, or Tedlar 
bags for quick mapping purposes (if the contaminant is compatible) 

If we want samples from a deeper layer we drill wells and install screens. 

Soil vapor extraction wells collect samples in-line, this also includes subslab vapor mitigation 
systems 

Never done any of the mentioned methods 

We would typically install an air-tight cap with a quick-connect fitting to sample wells. For sumps we 
would install a temporary seal/cover with an opening for sampling tubing. 
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7. Are there any other methods used for soil vapor sampling on your projects? Please 
explain briefly below. 
Number of respondents: 9 

Responses 

Yes, we often use the geoprobe to measure deeper soil vapour. 

in some projects we used dinamic flux chambers. The flux chambers are equipped with a vent hole, 
a certified nitrogen intake line, through which the carrier gas is introduced into the chamber with a 
known flow rate, and an internal air intake system consisting of a perforated rod which is inserted 
into the chamber through a sampling port and then connected to the sampling line. 

no 

we use flux chambers- active sampling (nitrogen used as career gas). the flux chambers were 
tested and improved by University (Politecnico of Milan) and a team of agencies and now they are 
made on Teflon, air is injected with a toroidal system and the uniformity of air flux is tested, internal 
and external pressure are measured and checked. we sample vapors using activated carbon 
sorbent connected with a pump 

Sometimes sampling can be done from special geoprobe rig (similar to hydropunch technique) to 
perform a rapid mapping of soil gaz without installing monitoring wells. Dedicated wells can then be 
installed at most relevant areas (e.g. hot spots, near existing buildings...) 

we sometimes do a screening where we measure directly on the temporary drive points - 
sometimes in different levels eg. 0,2; 1,0; 1,5 m bgl. 

Nothing out of the ordinary 

I worked in a project with Dorte Harrekilde (Denmark9) where we did a screening for VOC inside a 
building (a grid of soil vapor monitoring wells). We made field measuremeants and based on these 
results we made pumping with carbon tubes and send them to the lab for analyses. 

For certain sites, we occasionally use AGI (Gore) passive sorbers.  
https://agisurveys.net/environmental.html  
These are best used for locating source areas and have limited use for risk assessments. 
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8. How many times is the soil vapor monitoring well typically purged before sampling? 
Number of respondents: 10, selected answers: 14 

 
 

 n Percent 

It is not purged 0 0% 

One well volume 1 10% 

Two well volumes 1 10% 

Three well volumes 4 40% 

Something else? 8 80% 

I don't know 0 0% 

Other comments 0 0% 
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Answers given into free text field 

Option 
names 

Text 

Something 
else? 

5 well volumes with same flow as used during sampling 

Something 
else? 

the volume depends on the permeability of the soil 

Something 
else? 

it is required that the purging rate is low and also an aequilibrium time is required 

Something 
else? 

We have a standard of app 5 X the well 10olume and with the same flow that is 
used for the actual sampling afterwards. 

Something 
else? 

5 

Something 
else? 

5 times 

Something 
else? 

varies 

Something 
else? 

about 5 litres 
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9. Which parameters are usually documented during soil vapor sampling? 
Number of respondents: 10, selected answers: 78 

 
 



    

 

   

 

Liite 4/12 
 
 

 n Percent 

Result of PID-detector (total VOC-concentrations) 7 70% 

Water level 3 30% 

Purging volume 10 100% 

Purging output 2 20% 

Volume of the collected sample 8 80% 

Pumping output during sample collecting 4 40% 

Sampling tube material (e.g. Teflon) 6 60% 

Sorbent type 7 70% 

Sampling depth 6 60% 

Ambient air temperature 6 60% 

Ambient air pressure (barometric pressure) 7 70% 

Precipitation 7 70% 

Wind direction 2 20% 

I don’t know 0 0% 

Other comments 3 30% 

 
Answers given into free text field 

Option names Text 

Other comments soil vapor temperature and pressure 

Other comments oxigen, C02 

Other comments Counterpressuere in soilmatrix 
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10. Is there any legislation concerning vapor intrusion in your country or state/province? 
Number of respondents: 10, selected answers: 11 

 
 

 n Percent 

No 3 30% 

Yes. Please cite. 4 40% 

I don't know 2 20% 

Other comments 2 20% 

 
Answers given into free text field 

Option 
names 

Text 

Other 
comments 

the danish regions do however have a set of guidleines that we generally follow 

Other 
comments 

We have different standards but these are not required by law 

Yes. Please 
cite. 

NFX 31-620 to be fulfilled 

Yes. Please 
cite. 

Danish EPA has treshold values 

Yes. Please 
cite. 

USEPA and State Gov't 

Yes. Please 
cite. 

Although not necessarily promulgated standards, the USEPA and many US states 
require vapor intrusion evaluations. 
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11. Are there common guidances and/or standards (e.g. ISO standards) for soil vapor 
sampling in your country or state/province? 
Number of respondents: 10, selected answers: 14 

 
 

 n Percent 

No 0 0% 

Guidances: Please cite. 9 90% 

Standards: Please cite. 3 30% 

I don’t know 1 10% 

Other comments 1 10% 

 
 
 
 
 
 



    

 

   

 

Liite 4/15 
 
Answers given into free text field 

Option 
names 

Text 

Standards: 
Please cite. 

Different standards by EPA/Regions 

Standards: 
Please cite. 

NF ISO 18400-204, NF EN ISO 20988, NF ISO 10381-7 

Standards: 
Please cite. 

ASTM has procedures (https://www.astm.org/Standards/D7663.htm). EPA and 
15ndividual US states have sampling requirements. 

Guidances: 
Please cite. 

https://www.miljoeogressourcer.dk/filer/lix/4302/poreluft.pdf 

Guidances: 
Please cite. 

there are national guidelines “Linee guida SNPA 2018” 

Guidances: 
Please cite. 

Delibera SNPA 3 Ottobre 2018 n.41 

Guidances: 
Please cite. 

http://www.isprambiente.gov.it/files2018/pubblicazioni/linee-guida-snpa/ 

Guidances: 
Please cite. 

Guide pratique pour la caractérisation des gaz du sol et de l’air intérieur en lien 
avec une pollution des sols et/ou des eaux souterraines, Ineris et BRGM, 
Novmenber 2016 

Guidances: 
Please cite. 

ramboææ has a manual, some of the Danish regions has a manual 

Guidances: 
Please cite. 

USEPA and State 

Guidances: 
Please cite. 

https://www.epa.gov/vaporintrusion/technical-guide-assessing-and-mitigating-vapor-
intrusion-pathway-subsurface-vapor. Many US states have their own guidances. 

Other 
comments 

we have an instruction that we use within REH Sweden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.miljoeogressourcer.dk/filer/lix/4302/poreluft.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/files2018/pubblicazioni/linee-guida-snpa/
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12. Are there accredited laboratory analytical techniques applicable to soil vapor sample 
analyses on your projects? 
Number of respondents: 9, selected answers: 9 

 
 

 n Percent 

No 0 0% 

Yes. Please explain. 7 77,78% 

I don't know 1 11,11% 

Other comments 1 11,11% 
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Answers given into free text field 

Option names Text 

Other 
comments 

French standards being revised. See BRGM/MP-65745-FR, March 2016 

Yes. Please 
explain. 

Eurofins, ALS etc. 

Yes. Please 
explain. 

EPA TO 15, EPA TO 17, EPA 8260, EPA 6020A 

Yes. Please 
explain. 

The analytical standard is often linked to the sampling standard - e.g. the 
maximum samplingflow is critical to the actual pollutant 

Yes. Please 
explain. 

the samples are analysed by an accredited laboratory 

Yes. Please 
explain. 

USEPA Methodology 

Yes. Please 
explain. 

I've used ALS Denmark or Sweden, fhe analyses at these laboratories are 
acredited 

Yes. Please 
explain. 

Most states have a list of certified labs that must be used for analyses of vapor 
samples. 
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13. Are soil vapor sampling data used to predict potential indoor air issues which are used to 
evaluate human health risks? 
Number of respondents: 10, selected answers: 12 

 
 

 n Percent 

No 0 0% 

Yes 10 100% 

I don't know 0 0% 

Other comments 2 20% 

 
Answers given into free text field 

Option 
names 

Text 

Other 
comments 

And often supplemented by passive indoor sampling (Cannister/Orsa, ATD) 

Other 
comments 

USEPA and most US states have soil gas screening levels, which are used to 
identify potential indoor air risks. 
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14. Are there any applicable screening levels/criteria for evaluating soil vapor data used in 
your state/province or country? 
Number of respondents: 10, selected answers: 11 

 
 

 n Percent 

No 1 10% 

Yes: a) please cite. b) are they set by legislation? 8 80% 

I don't know 1 10% 

Other comments 1 10% 
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Answers given into free text field 

Option names Text 

Yes: a) please 
cite. b) are they set 
by legislation? 

yes, danish EPA, see homepage www.mst.dk 

Yes: a) please 
cite. b) are they set 
by legislation? 

a) national guidelines "Linee guida SNPA 2018" b) no 

Yes: a) please 
cite. b) are they set 
by legislation? 

a) same guideline quoted question11 b) no 

Yes: a) please 
cite. b) are they set 
by legislation? 

We have a set of evaporation criteria (a soil pollutions contribution to in door 
air) which is set for sensitive use (housing, institutions etc.) 

Yes: a) please 
cite. b) are they set 
by legislation? 

Danish EPA has treshold values 

Yes: a) please 
cite. b) are they set 
by legislation? 

USEPA and State 

Yes: a) please 
cite. b) are they set 
by legislation? 

Swedish work environment authorities have threshold values for maximum 
exposure for a day. 

Yes: a) please 
cite. b) are they set 
by legislation? 

USEPA (https://epa-visl.ornl.gov/cgi-bin/visl_search) and most US states 
have screening levels. They are typically screening levels and not usually 
promulgated standards. Some states (New Jersey for example) is in the 
process of promulgating vapor criteria. 

Other comments 

Other than that there are no other Swedish threshold values. We use 
reference koncentrations for non genotoxic substances (Rfc) or riskbased 
concentration for non genotoxic substances (RISK-inh), based on a model 
concerning risk from the publication "Riktvärden för förorenad mark, 
modellbeskrivning och vägledning, Rapport 5976", by Swedish EPA 
"Naturvårdsverket". 
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15. How is vapor intrusion controlled by structural engineering methods in your country (e.g. 
active subslab depressurization, passive vapor venting)? 
Number of respondents: 8 

Responses 

Radon mitigation guidance. Otherwise gastight membrane, sub slab venting (balanced ventilation) 
both active and passive. 

The italian regulation asks to remediate the environmental matrix; engineering methods can be used 
only as temporary safety measure 

We construct and monitor ballanced ventilations systems (activ/passive) beneathe floors. We also 
have "underpressure" systems and ventilation of crawl spaces. 

See BATICOV French Guidelines, ADEME, Novembre 2017 

passive vapor venting 

primarily active but passive is a potential 

If you mean how we know that no or small amounts of the atmospheric air leaks down into the soil 
vapor, then we have used a device measuring O2, CO2 before, during and after the sapling of soil 
vapor. The concentrations of O2 och CO2 differs depending on whether or not atmospheric air is 
leaking into our sampling system. 

Subslab depressurization is most common. Passive vapor venting is occasionally used for lower soil 
gas concentrations or as a preventative measure with the option of upgrading to active venting 
through the addition of a blower, if needed. 
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16. In addition to soil vapor sampling, are you also measuring the exfiltration of indoor 
air and pressure difference between indoor air and under the building? 
Number of respondents: 8, selected answers: 12 

 
 

 n Percent 

Neither 4 50% 

We are measuring the exfiltration of indoor air 1 12,5% 

We are measuring the pressure difference between the indoor air and 
under the building 

3 37,5% 

Yes, both 1 12,5% 

I don't know 0 0% 

Other comments 3 37,5% 

 
Answers given into free text field 

Option names Text 

Other comments not something we always do, but when necessary 

Other comments exfilitration may also be measured depending on the project. 
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17. Do you want us to send you a summary of the results of this survey after it has been 
analyzed? 
Number of respondents: 10, selected answers: 10 

 
 

 n Percent 

Yes 9 90% 

No 1 10% 

 
18. Do you have something else to add or comment on soil vapor sampling or this 
questionnaire? 
Number of respondents: 2 

Responses 

We take samples passively and actively. We often measure indoor air quality as well. 

If you have any follow-up questions, please don't hesitate to contact me. Best of luck with your 
survey. 

 
 


