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Ympäristöaltisteiden terveys-
vaikutuksia pyritään usein 
minimoimaan asettamalla 
altistukselle raja- tai ohjear-

voja, joiden ylittymistä pitäisi pyrkiä 
välttämään. Arvot perustuvat ylei-
sesti joko varovaisuusperiaatteeseen 
tai hyväksytyn riskin periaatteeseen. 
Varovaisuusperiaate tukeutuu tok-
sikologisilla testeillä määriteltyyn 
altistustasoon, jota matalammilla pi-
toisuuksilla terveysvaikutuksia ei ole 
havaittu. Hyväksytyn riskin tapauk-
sessa valitaan pitoisuustaso, jota alem-
milla altistuksilla terveysvaikutukset 
arvioidaan vähäisiksi. Valitettavasti 
hyväksyttyyn riskiin perustuvat raja-
arvot voivat olla kansanterveysvaiku-
tuksiltaan riittämättömät. Tämä tulee 
esille esimerkiksi tarkasteltaessa pien-
hiukkasten ja radonin aiheuttamia 
terveysvaikutuksia.
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Asuntojen sisäilman 
terveyshaittojen alentaminen

Juuri voimaantullut asumisterveysasetus 
tarjoaa uusia keinoja ilmansaasteiden 
terveyshaittojen ehkäisyyn. Vaikka 
asetetut toimenpiderajat ovat ehdottomasti 
askel oikeaan suuntaan, niiden avulla 
ei kuitenkaan voida sisäilmaan liittyviä 
ongelmia kokonaan poistaa. Esimerkiksi 
sisälähteistä peräisin olevan ei-tupakka-
PM2.5 pitoisuuksien taso on Suomessa  
n. 3 µg/m3, kun EU:n ilmanlaatu-
direktiivistä sisäpitoisuuksiin sovellettu 
toimenpideraja asumisterveysasetuksessa 
on 25 µg/m3. Radonin osalta raja-
arvot jäivät auki kesken olevan 
säteilyturvallisuuslainsäädännön 
uudistusprosessin takia. Vertaamme  
tässä julkaisussa tärkeimpien  
sisälähteiden rajoittamisella  
saavutettavia terveyshyötyjä.

Hiukkaset ja radon  
merkittävimmät epäpuhtaudet
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Sisälähteiden tautitaakka

Sisälähteiden aiheuttamaa tautitaakkaa 
ja sisälähteiden rajoittamisella ja ilman-
vaihdon optimoinnilla saavutettavia 
terveyshyötyjä tarkasteltiin eurooppalai-
sessa HEALTHVENT – projektissa, jossa 
tuotettiin vaatimukset terveysperusteisille 
ilmanvaihdon ohjearvoille (Hänninen ym. 
2015). Terveysperusteisten ilmanvaihdon 
ohjearvojen mukaan sisälähteiden hal-
linta on keskeinen keino terveyshaittojen 
minimoimiseen. Tautitaakkaa kuvattiin 
haittapainotetuilla elinvuosilla (DALY), 
jotka menetetään altistusten aiheuttaman 
kuolleisuuden ja sairastavuuden takia. 

Lähtötilanteessa vuonna 2010 näiden 
sisälähteiden aiheuttama tautitaakka oli 
yhteensä 5 500 DALY, josta pienhiukkas-
ten (PM2.5) ja radonin osuus oli hallitseva, 
n. 4 200 DALY (n. 80 %) (kuva 1), kun tar-
kastelussa oli niiden lisäksi mukana häkä 
(CO; n. 460 DALY/v), passiivitupakointi (280 
DALY/v), kosteusvauriot (340 DALY/v) ja 
sisälähteiden hiilivedyt (VOC; 260 DALY/v) 
(Asikainen ja Hänninen 2015 & Hänninen 
ja Asikainen 2013).

Sisälähteiden  
terveysvaikutusten rajoittaminen

Juuri voimaan tullut Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön asetus asunnon ja muun oleskeluti-
lan terveydellisistä olosuhteista määrittelee, 
että pienhiukkasten sisäilmapitoisuus 24 
tunnin mittauksen aikana saa olla enintään 
25 μg/m3 (STM 545/2015). Radonin pitoi-
suuteen tässä asetuksessa ei oteta kantaa, 
mutta aiemman Sosiaali- ja terveysministe-
riön asumisterveysohjeen mukaan asunnon 
huoneilman radonpitoisuuden vuosikeski-
arvo ei saisi ylittää arvoa 400 Bq/m3 ja uusi 
asunto pitää suunnitella ja rakentaa siten, 
että radonpitoisuuden vuosikeskiarvo ei 
ylitä arvoa 200 Bq/m3 (STM 2003).

Sisäilman epäpuhtauksien rajoittamisel-
la saavutettavia terveyshyötyjä arvioitiin 
määrittämällä alennuspotentiaalit nykyi-
sille päästölähteille (hiilimonoksidista (CO) 
ja sisätupakoinnista -90 %, hiilivetyjen 
(VOC) sisälähteistä ja kosteusvaurioista  
-50 % ja hiukkasten sisälähteistä -25 %) 
sekä radonin tapauksessa tarkastelemalla 
asumisterveysohjeen asettamia ohjearvoja 
(400 ja 200 Bq/m3) sekä WHO:n asettamaa  

Kuva 1. Tarkastelluilla toimenpiteillä saavutettu terveyshyöty (DALY/vuosi). Vuoden 2010 lähtötilan-
teen 5 500 DALY:stä voitaisiin poistaa yhteensä 2 400 DALY (vihreä, % vähennystä lähtötilanteesta), 
jolloin sisälähteistä jää jäljelle 3 200 DALY tautitaakka (keltainen).
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100 Bq/m3 ohjearvoa (Asikainen ja Hänni-
nen 2015). Lisäksi ilmanvaihtotasoa opti-
moitiin lähtötilannetta matalammiksi.

Rajoittamistoimenpiteillä  
saavutettavat terveyshyödyt

Tautitaakka-arvioissa käytettiin pienhiuk-
kasten sisälähteiden (ilman tupakointia) 
pitoisuutena 2,9 μg/m3 (Hänninen ym. 2004) 
ja tästä oletettiin vähennettäväksi 25 %. 
Näinkin alhaisella pitoisuudella pienhiuk-
kasten terveysvaikutukset dominoivat sisä-
lähteiden aiheuttamaa tautitaakkaa (kuva 
1). Arvioidulla pitoisuuden vähennyksellä 
saavutettaisiin 450 DALY suuruinen ter-
veyshyöty, mutta valtaosa pienhiukkasten 
terveysvaikutuksista jäisi edelleen jäljelle. 
On todennäköistä, että nykyisen asetuksen 
mukainen 25 μg/m3 pitoisuus ylittyy hyvin 
harvoissa tapauksissa Suomessa, vaikka 
sisälähteiden lisäksi huomioitaisiin myös 
pienhiukkasten ulkoa sisätiloihin kulkeu-
tuva pitoisuus. Tästä syystä puututtaessa 
ainoastaan nykyisen asetuksen määritte-
lemän raja-arvon ylittäviin pitoisuuksiin, 
saavutetaan terveyshyötyjä vain yksittäis-
tapauksissa vaikutuksen jäädessä kansan-
terveystasolla lähes merkityksettömäksi. 
Siten pienhiukkasten terveysvaikutusten 
ehkäisemiseen tarvitaan edelleen uusia 
työvälineitä ja lähestymistapoja.

Radonin kohdalla puututtaessa kaik-
kiin yli 100 Bq/m3 pitoisuuksiin, voitaisiin 
terveyshaitoista leikata puolet. Voimassa 
olevilla rajoilla (vanhat asunnot 400 ja 
uudet asunnot 200 Bq/m3) saavutetaan 
maltillisempia kansanterveysvaikutuksia, 
mutta tarkastelu osoittaa, että kuitenkin 
merkittävä osa terveysvaikutuksista jää 
edelleen jäljelle (kuva 1). Laskelmassa ra-
donaltistusten oletettiin laskevan kaikissa 
asunnoissa tarkasteltavan raja-arvon alle, 
joka on hyvin optimistinen oletus niiden 
asuntojen kohdalla, joissa radonpitoisuudet 
ovat raja-arvoa huomattavasti korkeammat; 

monessa tapauksessa näin tehokas radon-
korjaus on haasteellinen.

Tarkastelussa oletettiin, että häkäaltistus-
ten aiheuttamista kuolemantapauksista voi-
taisiin estää häkävaroittimien avulla 90 %, 
ja tällä saavutettaisiin lähes samantasoinen 
terveyshyöty kuin sisälähteiden pienhiuk-
kasaltistuksen 25 %:n vähennyksellä tai si-
sätilojen radonpitoisuuksien alentamisella 
alle 400 Bq/m3:ssa (kuva 1). Häkäaltistusten 
hallinta vaikuttaakin näistä toimenpiteistä 
kaikkein kustannustehokkaimmalta ja ken-
ties myös realistisimmalta vaihtoehdolta. 
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Johtopäätökset 

• STM asetuksen vaatima pienhiukkasten 
nykyinen toimenpideraja 25 μg/m3 on 
tärkeä askel eteenpäin, mutta kansanter-
veyden näkökulmasta vielä riittämätön. 

• Radon aiheuttaa terveyshaittoja myös 
matalilla pitoisuuksilla, joten kansanter-
veyshyötyjen näkökulmasta pitäisi pyrkiä 
mahdollisimman alhaisiin radonpitoi-
suuksiin. 

• Sisälähteiden terveyshaittoja voitaisiin 
alentaa tehokkaasti vaatimalla asuin- ja 
vapaa-ajanrakennuksiin häkävaroittimet.
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