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1 JOHDANTO
Viime vuosikymmeninä, varsinkin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, on tullut yhä
enemmän valituksia sekä koti- että toimistorakennuksien sisäilman laadusta.
Osaksi tämä johtuu siitä, että kehittyneissä maissa ihminen viettää tyypillisesti yli
90 % päivästään sisätiloissa. Esiin on noussut käsite Sairas rakennus -oireyhtymä,
jossa tietyn rakennuksen sisäilma aiheuttaa useita erilaisia oireita rakennuksen
käyttäjille. Sairas rakennus -oireyhtymää ei kuitenkaan voida yhdistää yhteen lähteeseen, vaan se on monen eri tekijän kokonaisuus. Eräs mahdollinen oireiden
lähde on haihtuvat orgaaniset yhdisteet (engl. volatile organic compunds, VOCs),
joita tässä tutkielmassa käsitellään.1
VOC:t ovat orgaanisia yhdisteitä, joiden kiehumispiste on välillä 0 - 400 oC.2
Analyyttisten sovellutusten rajoitusten vuoksi, VOC:t on jaettu kolmeen ryhmään,
erittäin haihtuviin, haihtuviin ja puolihaihtuviin orgaanisiin yhdisteisiin, niiden kiehumispisteen perusteella. Tavallisimmin sisäilmasta tutkitaan VOC:t, jotka eluoituvat kaasukromatografiassa retentioajoilla, jotka ovat heksaanin ja heksadekaanin
välillä.2,3 Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä emittoituu sisäilmaan useista eri lähteistä
aina rakennusmateriaaleista käyttötavaroihin.1 Yhdisteiden emittoituminen sisäilmaan korostuu etenkin silloin, kun rakennuksessa on paljon adsorboivia materiaaleja kuten mattoja, verhoja ja muita tekstiileitä. Sopivissa olosuhteissa adsorboituneet VOC:t voivat emittoitua takaisin sisäilmaan aiheuttaen nopean yhdisteiden
pitoisuuksien kasvun sisäilmassa.4
Yhdisteiden emittoituminen voi olla joko primaarista tai sekundaarista.1 Primaarisesta emissiosta puhutaan silloin, kun yhdiste emittoituu huoneilmaan ilman
kemiallista reaktiota. Primaarisille emissioille on tyypillistä niiden nopea vaimeneminen vakiotasolle.5,6 Koska rakennusmateriaalit altistuvat elinkaarensa aikana
hyvin erilaisille olosuhteille, voi niissä tapahtua kemiallisia muutoksia, joiden seurauksena emittoituu sekundaarisia haihtuvia orgaanisia yhdisteitä.7 Tulevaisuudessa sekundaaristen emissioiden määrän ennustetaan kasvavan muun muassa
kierrätettyjen rakennusmateriaalien käytön lisääntyessä.8
Erilaisten reaktiivisten yhdisteiden ja niiden reaktiotuotteiden määrä sisäilmassa on lisääntynyt aiheuttaen terveydellisiä haittoja ihmisille. Yksittäisistä yhdisteryhmistä varsinkin aldehydien pitoisuuden nousu sisäilmassa heikentää sisäil2

man laatua aldehydien matalan hajukynnyksen vuoksi.7 Suomessa Rakennustietosäätiö on laatinut rakennusmateriaalien testausta varten luokitussysteemin, jonka tarkoitus on kiinnittää huomiota rakennusmateriaaleista aiheutuviin primaarisiin
emissioihin.9 Työterveyslaitos puolestaan on antanut sisäilman eri yhdisteryhmille
viitearvoja, joiden ylitys indikoi niiden epätavallisesta pitoisuudesta huoneilmassa.10 Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden haitallisuutta sisäilmassa on kuitenkin
vaikea arvioida, koska niiden haitalliseksi tunnetut pitoisuudet ovat tyypillisesti
monta kertaluokkaa suurempia kuin mitä sisäilmassa tavataan.11 Koska sisäilma
ympäristönä on hyvin haastava, ollaan vielä kaukana sisäilmassa tapahtuvien kemiallisten reaktioiden täydellisestä ymmärtämisestä ja niiden vaikutuksesta hyvinvointiin. Sisäilmatutkimus on pohjimmiltaan poikkitieteellinen ala, jossa tarvitaan
kemian lisäksi myös muita tieteitä kuten lääketiedettä ja insinööritieteitä.8
Tässä tutkielmassa keskityttiin lattiarakenteista ja -materiaaleista, kuten liimoista ja pinnoitteista, vapautuviin orgaanisiin yhdisteisiin sekä näiden yhdisteiden
ja niistä muodostuvien sekundaaristen yhdisteiden analysointiin termodesorptiokaasukromatografi-massaspektrometrillä. Tiettyjen yhdisteiden kohonneet pitoisuudet sisäilmassa näyttävät olevan syynä sairas rakennus -oireyhtymään ja huonoon sisäilman laatuun. Tämän vuoksi sisäilman sisältämien orgaanisten yhdisteiden luotettava määrittäminen on hyvin tärkeä, ajankohtainen ja haastava tutkimusaihe.
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2 SISÄILMAN KEMIALLINEN LAATU
Viime vuosina, etenkin toimistotyöntekijät erityisesti Euroopassa ja PohjoisAmerikassa, ovat yhä useammin valittaneet sisäilman laadusta. On osoitettu, että
tietyn rakennuksen sisäilma aiheuttaa erilaisia oireita rakennuksen käyttäjillä. Tyypillisiä oireita, joista valitetaan, ovat mm. limakalvojen ja ihon ärsytys, väsymys,
huimaus, päänsärky sekä yleinen levottomuus. Rakennukset, joiden käyttäjillä
esiintyy mainittuja oireita, mielletään ”sairaiksi”, minkä takia oireista puhutaan Sairas rakennus -oireyhtymänä.1 Oireita ei ole pystytty jäljittämään yhteen ainoaan
yhteiseen tekijään. Sairaista rakennuksista on kuitenkin löydetty yhteisiä tekijöitä,
joista oireiden oletetaan johtuvan. Näitä tekijöitä ovat mitä suurimmissa määrin
rakennus ja sen sisustusmateriaalit, puutteellinen ilmastointi sekä rakennuksessa
tapahtuvat aktiviteetit.1 Rakennusten kosteus on vahvasti kytköksissä Sairas rakennus -oireyhtymän oireiden kanssa. Rakennusten tavallista korkeampi kosteus
tarjoaa mm. mikrobeille paremmat kasvuolosuhteet.12 Kaikki edellä mainitut tekijät
vaikuttavat sisäilman laatuun lisäten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuutta, joten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden vaikutusta ei voi vähätellä puhuttaessa huonosta sisäilmasta aiheutuvista oireista.4

2.1 Haihtuvat orgaaniset yhdisteet
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ovat yhdisteitä, joiden rakenteessa on vähintään
yksi hiili- ja yksi vetyatomi. Lisäksi yhdisteiden tulee olla haihtuvia tietyllä lämpötilavälillä. Koska haihtuvuus korreloi kohtalaisen hyvin kiehumispisteen kanssa, on
haihtuvat orgaaniset yhdisteet luokiteltu orgaanisiksi yhdisteiksi (taulukko 1), joiden kiehumispiste on välillä 50 - 260 oC ja joiden höyrynpaine on >10-2 kPa.2 Näin
ollen haihtuvia orgaanisia yhdisteitä ovat orgaaniset yhdisteet, joiden kiehumispisteet ovat heksaanin (1) (kp. 68 oC) ja heksadekaanin (2) (kp. 286 oC) välillä. Alarajaa matalamman kiehumispisteen omaavia yhdisteitä kutsutaan erittäin haihtuviksi
orgaanisiksi yhdisteiksi (engl. very volatile organic compounds, VVOC) ja korke-
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amman kiehumispisteen omaavia puolihaihtuviksi orgaanisiksi yhdisteiksi (engl.
semi volatile organic compounds, SVOC).2
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuudella eli TVOC-arvolla
(engl. total volatile organic compounds, TVOC) tarkoitetaan kaikkien yksittäisten
VOC:n pitoisuuksien summaa, jotka eluoituvat kaasukromatografiassa heksaanin
ja heksadekaanin välissä.3
Taulukko 1. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden luokittelu.2
Yhdisteryhmä

Lyhenne

Kiehumaväli (oC)

Erittäin haihtuvat orgaaniset yhdisteet

VVOC

<0 - 100 oC

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet

VOC

50 - 260 oC

Puolihaihtuvat orgaaniset yhdisteet

SVOC

240 - 400 oC

Yksittäisiä yhdisteitä, joilla on todettu olevan merkitystä Sairas rakennus oireyhtymässä, ovat mm. α-pineeni (3) ja formaldehydi (4).12 Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden merkitys korostuu etenkin silloin, kun rakennus sisältää paljon materiaaleja, joihin yhdisteet voivat adsorboitua. Kyseisiä materiaaleja ovat mm. matot, verhot ja muut tekstiilit. Ongelma johtuu siitä, että sopivissa olosuhteissa, kuten lämpötilan tai ilmankosteuden muuttuessa, adsorboituneet orgaaniset yhdisteet voivat emittoitua uudelleen sisäilmaan. Tämän vuoksi emissioiden ennustettavuus on todellisissa olosuhteissa usein haastavaa.4
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2.2 Sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät
Sisäilman laatu on viime vuosikymmeninä noussut yhä tärkeämpään asemaan
varsinkin teollistuneissa maissa, koska näissä maissa ihminen tyypillisesti viettää
jopa 90 % päivästä sisätiloissa. Sisäilman laatuun vaikuttaa etenkin ilman vaihtuminen rakennuksessa, mikä vaihtelee suuresti ilmastoltaan lämpimien ja kylmien
maiden välillä. Lämpimän ilmaston maanosissa, kuten Etelä-Euroopassa ja Kauko-Idässä, ihmiset tyypillisesti asuvat avonaisemmissa rakennuksissa, joissa sisäilma pääsee tehokkaasti vaihtumaan läpi vuoden. Kylmissä maanosissa, kuten
Pohjois-Euroopassa ja -Amerikassa, rakennukset pyritään energiatehokkuuden ja
lämmityskustannusten vuoksi rakentamaan mahdollisimman tiiviiksi, jolloin sisäilman vaihtuvuus on huomattavasti pienempää.1
Sisäilman laatua voidaan arvioida neljän päätekijän avulla. Näitä ovat rakennusta ympäröivä ulkoilma, ilman vaihtuvuus rakennuksessa, rakennus- ja sisustusmateriaalit sekä rakennuksessa tapahtuvat aktiviteetit. Koska ilman vaihtuminen rakennuksessa on väistämätöntä, sisäilman laatuun vaikuttaa aina ulkoilma.
Merkittävin ulkoilmasta tuleva epäpuhtaus on otsoni (5), jota on tyypillisesti sisäilmassa 5 - 10 µg/m3. Otsonin (5) syntyminen on fotokemiallinen prosessi, johon
tarvitaan UV-säteilyä. Toisaalta myös joidenkin elektronisten laitteiden käyttö tuottaa otsonia (5) sisäilmaan. Kylmissä maissa, joissa rakennukset rakennetaan tyypillisesti tiiviiksi, sisäilma vaihtuu keskimäärin kerran tunnissa. Hyvin eristetyissä,
energiatehokkaissa rakennuksissa, ilman vaihtuvuus voi olla jopa vain 0,1 - 0,5
kertaa tunnissa, jolloin ulkoilma luonnollisesti vaikuttaa paljon vähemmän sisäilman laatuun. Viimeinen päätekijä on rakennuksessa tapahtuvat aktiviteetit kuten
lämmitys ja ruoanlaitto, joista vapautuu kaasumaisia yhdisteitä ja partikkeleita sisäilmaan. Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä vapautuu varsinkin rakennuksessa käytettävistä kemikaaleista kuten siivousaineista, kosmetiikasta ja tupakoinnista. Voidaankin sanoa, että kaikella mitä rakennuksessa tapahtuu, on vaikutusta sisäilman
laatuun.1 Rakennuksissa käytettävät polymeeriset materiaalit kuten vinyylilaatat,
liimat, kitit, tiivisteet, lämmöneristysmateriaalit, maalit, pinnoitteet, lakat ja ve-
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deneristysmateriaalit, kuten bitumit, ovat merkittäviä VOC-päästöjen lähteitä.
Suomessa uusien rakennusten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus vaihtelee tyypillisesti välillä 300 - 1300 µg/m3. Suurin pitoisuuteen vaikuttava tekijä on ilmastoinnin tehokkuus. Uusien rakennusten sisäilmasta on mitattu
Suomessa yhdellä mittauskerralla jopa yli 240 haihtuvaa orgaanista yhdistettä,
joista yleisimpimpiä yhdisteitä ovat ksyleenit (6) ja α-pineeni (3).13 Haihtuvat orgaaniset yhdisteet aiheuttavat useimmiten hajuhaittoja ja aistielinten ärsytystä.
Ongelmallista on kuitenkin se, että jotkin tietyt yhdisteet, joita ei tällä hetkellä kyetä
määrittämään, voivat aiheuttaa häiriötekijän. Häiriötekijä voi ilmentyä esim. työtahdin hidastumisena.14 Yksi ongelma on se, että uusien hajuaistiin perustuvien tutkimusten mukaan, monien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden hajukynnys on alhaisempi, mitä aikaisimmissa tutkimuksissa on raportoitu. Aiemmin ei ole käsitetty
minkä vuoksi ihmiset kokevat haju- ja ärsytysoireita, vaikka materiaalin VOCemissiot olisivat alle aiemmin raportoitujen hajukynnysarvojen.15

2.3 Rakennus- ja sisustusmateriaalien haihtuvat orgaaniset yhdisteet
Rakennus- ja sisustusmateriaalit ovat merkittävä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden lähde sisäilmassa.16 Kuvassa 1 on esitetty muutokset sisäilman kemiallisessa
koostumuksessa eri rakennus- ja sisustusvaiheiden aikana. Rakennus- ja sisustusmateriaalit voidaan jakaa karkeasti ”kosteisiin” (tasoite ja seinämaali) sekä ”kuiviin” materiaaleihin (ovet, ovenkarmit, tasot, kaapit ja huonekalut). Kuten kuvasta
kolme nähdään, on molemmilla ryhmillä hiukan erilaiset VOC-päästöt. ”Kosteiden”
rakennusmateriaalien merkittävin kemiallinen päästöryhmä on alkoholit, kuten 2etyyli-1-heksanoli (7), 1-butanoli (8) ja propyleeniglykoli (9). ”Kuivien” materiaalien
tärkein kemiallinen päästöryhmä on terpeenit, kuten α-pineeni (3), limoneeni (10)
ja 3-kareeni (11). Yhteistä rakennusmateriaalien VOC-päästöille on alkaanien, ku-
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ten tetradekaanin (12), sykloheksaanin (13) ja 1-metyylisykloheksaanin (14) emittoituminen. Poikkeuksen muodostaa vesiohenteinen seinämaali, jossa suurimmat
päästöt aiheutuvat alkoholeista ja aromaattisista yhdisteistä, kuten propyleeniglykolista (9), bentseenistä (15) ja etyylibentseenistä (16). Merkittävimmät yksittäiset
yhdisteet, joita rakennusmateriaaleista emittoituu, ovat tolueeni (17) ja α-pineeni
(3) puisista rakennusmateriaaleista, propyleeniglykoli (9) seinämaalista sekä
bentseeni (15) pääasiassa puisista huonekaluista.17

Kuva 1. Eri rakennus- ja sisustusmateriaalien vaikutus huoneilman kemialliseen
koostumukseen ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuuteen. 17
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Huomiota tulee siis kiinnittää varsinkin rakennusmateriaaleihin, jotka peittävät
suuria pinta-aloja huonealasta. Esim. lattia koostuu kerroksittain useammasta rakennusmateriaalikerroksesta, jotka yleensä ovat betoni, pohjuste, tasoite ja pintamateriaali. Lattiapinta-ala voi olla hyvinkin suuri, minkä vuoksi lattiarakenteet ovat
niin merkittävä VOC- ja SVOC-emissioiden lähde.3
Huoli tiettyjen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden aiheuttamista terveysvaikutuksista (jo pieninäkin pitoisuuksina huoneilmassa), on alkanut jo useita vuosia
sitten, mikä on johtanut näiden yhdisteiden poistamiseen tai vähentämiseen sisäilmasta. Yhdisteitä, joita halutaan vähentää sisäilmasta, ovat mm. aromaattiset
ja halogenoidut hiilivedyt. Toisaalta vaikka nykyisistä rakennusmateriaaleista on
pyritty tekemään entistä turvallisempia sisäilmalle, on erilaisten kemikaalien määrä
niissä lisääntynyt.8
Ongelmana yksittäisten rakennusmateriaalien emissioiden määrittämisessä
on se, että ne eivät anna realistisia tuloksia verrattuna tilanteeseen, jossa rakennusmateriaali altistetaan todellisille olosuhteille. Täytyy kuitenkin muistaa, että eri
materiaalien päästöjen tunteminen on auttanut vähentämään sisäilmaan tulevia
VOC- ja SVOC-päästöjä.8
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2.4 Primaariset ja sekundaariset emissiot
Yhdisteen emissio voi olla joko primaarista tai sekundaarista. Primaarisia emissioita huoneilmassa ovat esim. liuotinjäämien haihtuminen ja reagoimattomien lähtöainemonomeerien vapautuminen polymeereistä. Sekundaarisia emissioita aiheutuu, kun materiaalin pinnassa tapahtuu kemiallinen reaktio, joka synnyttää haihtuvan

tuotteen.

Muovimateriaaleissa

käytettävät

pehmittimet,

kuten

di(2-

etyyliheksyyli)ftalaatti (18) ja di(2-isodekyyli)ftalaatti (19), ovat mahdollisia sekundaaristen VOC:en lähteitä, kun ne hajoavat emäksisen hydrolyysin seurauksena.
Kuvassa 2 on esitetty ftalaatin 18:n hydrolyyttinen hajoaminen ftaalihapoksi (20) ja
2-etyyli-1-heksanoliksi (7).5,18

Kuva 2. Di(2-etyyliheksyyli)ftalaatin (18) emäshydrolyyttinen hajoaminen ftaalihapoksi (20) ja 2-etyyli-1-heksanoliksi (7).18

Uusien rakennusten VOC-emissiot ovat enimmäkseen primaarisia emissioita,
joille on tyypillistä kohtalaisen nopea heikentyminen. Suomen oloissa uusien rakennusten TVOC-pitoisuus laskee nopeasti ensimmäisen puolen vuoden aikana,
jonka jälkeen se asettuu kohtalaisen vakioksi. Myös sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden muodostaman seoksen kemiallinen koostumus muuttuu, kun ra10

kennus otetaan käyttöön. Vuoden vanhoista rakennuksista voidaan löytää yli 100
uutta yhdistettä, joita vastavalmistuneista rakennuksista ei löydy.6
Elinkaarensa aikana rakennusmateriaalit altistuvat olosuhteille, jotka voivat
aiheuttaa niissä kemiallisia muutoksia. Esim. ilmassa olevat kaasumaiset yhdisteet, materiaalien puhdistus erilaisilla puhdistusaineilla, luontaisesti tapahtuva materiaalin ikääntyminen tai mikrobiologinen toiminta voivat tuottaa sekundaarisia
VOC-emissioita, jotka aiheuttavat muutoksia sisäilman laadussa.7
Rakennusmateriaalien testauksessa tulisi käyttää olosuhteita, jotka voivat
aiheuttaa materiaaleissa kemiallisia reaktioita ja näin ollen synnyttää sekundaarisia emissioita. Oletetaan, että tulevaisuudessa juuri sekundaariset emissiot aiheuttavat yhä enemmän ongelmia sisäilman kannalta, koska erilaisten luonnonmukaisten ja kierrätettyjen materiaalien, kuten linoleumin, käyttö on lisääntynyt. Kemiallisista yhdisteistä etenkin tyydyttymättömien hiilivetyjen, esim. joidenkin terpeenien,
määrä on lisääntynyt sisäilmassa edellä mainittujen materiaalien vaikutuksesta.8
2.4.1 Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden reaktiot
Sisäilman otsonin (5) reagointi haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kanssa on kytköksissä useiden eri aldehydien sekundaaristen emissioiden lisääntymiseen rakennusmateriaalien pinnalta. Toisin sanoen rakennus- ja sisustusmateriaalit, jotka
reagoivat otsonin kanssa (5) tuottavat sisäilmaan aldehydejä, jotka ovat sekundaarisia päästöjä. Aldehydeillä tiedetään olevan sisäilman laatuun erityisen negatiivinen vaikutus, sillä useat niistä ovat haisevia, ärsyttäviä tai haitallisia kemikaaleja.
Taulukkoon 2 on koottu yleisimpien rakennusmateriaalien vapauttamia haihtuvia
orgaanisia yhdisteitä, kun ne ovat reagoineet otsonin (5) kanssa koeolosuhteissa.
Taulukosta huomataan, että aldehydien emissiot kasvavat jokaisen rakennusmateriaalin kohdalla. Koeolosuhteissa eri rakennus- ja sisustusmateriaalit reagoivat
otsonin (5) kanssa vaihtelevasti. Vähiten reagoivat maalit, jotka vähentävät alle 10
% otsonista (5). Kiinteät lattiamateriaalit reagoivat otsonin kanssa vähentäen sitä
25 - 40 % ja mattomaiset lattiamateriaalit vähentävät otsonia (5) jopa 80 %. Rakennusmateriaalit, jotka reagoivat otsonin (5) kanssa eniten ovat kipsilevyseinät,
poistavat otsonista yli 70 % ja puupinnat, poistavat otsonista yli 80 %. 7
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Taulukko 2. Erilaisten rakennus- ja sisustusmateriaalien tuottamia haihtuvia orgaanisia yhdisteitä otsonialtistuksessa.7
Materiaali

Otsonin kanssa reagoineet
orgaaniset yhdisteet

Maali (polyesterikalvo)
Linoleum

1-penten-3-oli ja
2-pentanoni

PVC (polyvinyylikloridi)
-matto
Matto (kumitausta)
Matto (kangastausta)

4-fenyylisyklohekseeni

Matto (bitumitausta)
Matto (PVC-tausta)
Polystyreenilaatta

Syntyneet orgaaniset yhdisteet
formaldehydi, asetaldehydi,
propanaali, bentsaldehydi,
heksanaali, γ-kaprolaktoni ja
1-pentanoli
bentsoehappo, propaanihappo
(+ aldehydit)
2-butanoni, 2-(2-butoksietoksi)etanoli, 2-etyyliheksyyliakrylaatti
(+ aldehydit)
tolualdehydi, C5-C10 n-aldehydit
ja 2-nonenaali
tolualdehydi ja
C6-C10 n-aldehydit
2-butanoni, asetaldehydi ja
C5-C10 n-aldehydit
aldehydit

styreeni

formaldehydi, bentsaldehydi ja
bentsoehappo

Kipsiseinä

bentsaldehydi

Tapetti

aldehydit

Puutaso (mänty)

α-pineeni, β-pineeni,
α-terpineoli ja
d-limoneeni

propanaali, bentsaldehydi, C5C10 n-aldehydit, 2-nonenaali,
-nonenaali ja 6-nonenaali

Otsonin (5) poistolla sisäilmasta tarkoitetaan sen reagointia erilaisten kemiallisten yhdisteiden kanssa, jolloin otsonimolekyyli hajoaa (eli poistuu). 7 Merkittävin
sisäilman otsonin lähde on ulkoilma,1 mutta myös lasertulostimet, kopiokoneet ja
ilmanpuhdistimet synnyttävät otsonia sisäilmaan. Otsonipitoisuutta sisäilmassa
voidaan rajoittaa erilaisilla ilmastointisysteemeillä, jotka poistavat otsonia tehokkaasti tuottamatta sekundaarisia päästöjä. Toinen keino rajoittaa otsoninpäästöt
sisäilmassa tietylle alueelle on lasertulostimien ym. siirtäminen erillisiin tiloihin.
Rajoittaminen tietylle alueelle on tärkeää, koska otsoni reagoi useiden haihtuvien
orgaanisten yhdisteiden kanssa muodostaen hapettuneita reaktiotuotteita sekä
sekundaarisia aerosoleja.7 Edellä mainitut reaktiotuotteet voivat johtaa esim. aistinelinten ärsytykseen. Tällä hetkellä ei osata vielä tarkkaan kertoa mitkä kaikki
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yhdisteet ovat osallisina ärsytysoireisiin. Hapettuneista reaktiotuotteista formaldehydi (4) on sisäilmatutkimuksen kannalta erittäin merkittävä yhdiste, koska se on
hiilivetyjen lopullinen hapettumistuote. Tämän vuoksi olisi tärkeä tutkia oireita, jotka ilmenevät pitkäkestoisessa altistuksessa alhaisessa formaldehydipitoisuudessa, jotta saadaan enemmän tietoa sen vaikutuksesta ihmisen terveyteen.14
Otsoni voi poistua sisäilmasta esimerkiksi rasvahappojen otsonolyysin kautta. Rasvahappojen otsonolyysi on sisäilman kemiallisen laadun kannalta merkittävä, jos lattian pintamateriaalina on käytetty linoleumia. Linoleumin pääraakaaineena käytetään pellavaöljyä, joka on triglyseridi. Pellavaöljyn triglyseridin rasvahappoketjut ovat pääasiassa tyydyttämättömiä, mikä mahdollistaa otsonin (5)
reagoinnin Criegee -mekanismin kautta.19 Otsoni (5) reagoi rasvahapon esim. linolihapon (21) kaksoissidoksen kanssa muodostaen 5-renkaisen välituotteen. Välituote sisältää labiileja O-O -sidoksia, minkä vuoksi se hajoaa ja syntyy aldehydejä
kuten heksanaalia (22) (kuva 3). Muodostuneet aldehydit voivat hapettua edelleen
karboksyylihapoiksi.20

Kuva 3. Otsoni (5) reagoi pellavaöljyn linolihapon (21) kaksoissidoksen kanssa
Criegee -mekanismilla tuottaen pienimolekyylisiä hapettuneita lopputuotteita.20
Otsonin lisäksi reaktiivisilla happiyhdisteillä (esim. jotkin vapaat radikaalit ja
peroksidit) ja niiden reaktiotuotteilla on haitallisia vaikutuksia ihmisen terveyteen jo
erittäin pieninäkin pitoisuuksina. Niiden on todettu aiheuttavan mm. astmaa ja
hengitysteiden tulehduksia.21 Reaktiiviset happiyhdisteet kuten hydroksyyliradikaali
voivat reagoida kaasumaisten yhdisteiden esim. limoneenin (10) kanssa tuottaen
sekundaarisia haihtuvia orgaanisia yhdisteitä tai aerosoleja. 22 Limoneeni (10) reagoi hydroksyyliradikaalin kanssa muodostaen alkyyliradikaalin 23, joka edelleen
reagoi nopeasti molekulaarisen hapen kanssa. Muodostuu peroksyyliradikaali 24,
13

joka reagoi edelleen esim. toisen peroksyyliradikaalin kanssa. Lopputuotteena
syntyy tällöin limonaldehydiä (25), kun radikaalin rengasrakenne hajoaa (kuva 4).23

Kuva 4. Limoneenin (10) ja hydroksyyliradikaalin reagoidessa muodostuu välivaiheiden kautta peroksyyliradikaali 24, joka reagoi edelleen muodostaen haihtuvia
orgaanisia yhdisteitä tai aerosoleja.23
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3 HAIHTUVIEN ORGAANISTEN YHDISTEIDEN ANALYSOINTI
3.1 Raja-arvot
Useat eri organisaatiot ovat esittäneet sisäilman haihtuville orgaanisille yhdisteille
ja muille sisäilman epäpuhtauksille raja-arvoja, joiden ylittyminen kertoo epätavallisesta päästölähteestä. Vaikka useille VOC:lle on raja-arvo, ongelmallista on ilmaseosten arviointi asumisterveydelle. Ilmaseoksella tarkoitetaan sisäilmaa, joka
voi sisältää pieniä pitoisuuksia useita eri terveydelle haitallisia yhdisteitä. 24 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston lausunnon mukaan haitalliseksi tunnettuja pitoisuuksia ei kuitenkaan voida käyttää arvioitaessa yksittäisten yhdisteiden
terveysvaikutuksia, koska yhdisteiden pitoisuudet huoneilmassa ovat tyypillisesti
monta kertaluokkaa pienempiä kuin niiden haitalliseksi tunnetut pitoisuudet.11
Asumisterveysohjeessa annetaan raja-arvot formaldehydille (4) (100 µg/m3), styreenille (26) (40 µg/m3), 2-etyyli-1-heksanolille (7) (10 µg/m3), jotka ovat terveyden
kannalta erityisen haitallisia. Yksittäisen huoneilmasta löytyneen yhdisteen pitoisuutta pidetään kohonneena, jos sen pitoisuus tolueeniekvivalenttina on yli 50
µg/m3.11 Suomessa Työterveyslaitos on asettanut sisäilman haihtuville orgaanisille yhdisteille viitearvoja, jotka kertovat epätavallisesta pitoisuudesta sisäilmassa.
Yksittäisen yhdisteen tai yhdisteryhmän kohonnut pitoisuus ei suoraan kerro sisäilmaongelmasta, vaan sisäympäristöä tulee tarkastella aina kokonaisuutena.10
Esimerkiksi naftaleenin (27) turvallinen pitoisuus huoneilmassa on alle
2µg/m3. Tämän pitoisuuden ylityttyä tulee naftaleenin (27) pitoisuutta tarkkailla ja
mahdolliset emissiolähteet poistaa. Jos naftaleenin (27) pitoisuus huoneilmassa
ylittää 20 µg/m3, on ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin päästölähteiden selvittämiseksi ja poistamiseksi.10
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Rakennustietosäätiö ja Sisäilmayhdistys ry ovat Suomessa kehittäneet ns.
M1-luokituksen rakennus- ja ilmastointituotteille. Luokitus ei perustu viranomaismääräyksiin vaan se tapahtuu vapaaehtoisuuden pohjalta. M1-luokituksen vaatimukseen kuuluu se, että materiaali ei saa haista eivätkä laastit, tasoitteet ja silotteet saa sisältää kaseiinia. Kaseiini on proteiini, joka anaerobisissa olosuhteissa
hajoaa haihtuviksi amiineiksi mikrobien vaikutuksesta.9,25 Rakennusmateriaaliryhmistä eniten M1-luokituksen saaneita ovat erilaiset lattiapäällysteet, maalit ja lakat,
laastit ja tasoitteet sekä erilaiset rakennuslevyt kuten puu- ja kipsilevyt. Taulukossa 3 on esitetty Rakennustietosäätiön ja Sisäilmayhdistyksen asettamat spesifiset
emissionopeudet tietyille epäpuhtauksille. Rakentamisessa suositaan nykyisin vähäpäästöisiä materiaaleja, joten M1-luokituksen saaneet materiaalit ovat tässä
suhteessa edullisempia verrattuna luokittelemattomiin materiaaleihin.
Taulukko 3. Rakennusmateriaaliluokan M1 vaatimukset testattavien rakennus- ja
sisustusmateriaalien emittoimille päästöille. 9
Päästöt

Emissionopeus

Huomio

TVOC

< 0,2 µg/m2h

Yli 70 % emittoituvista yhdisteistä
tunnistettava

Formaldehydi

< 0,05 µg/m2h

Ammoniakki

< 0,03 µg/m2h

Karsinogeeniset yhdisteet

< 0,005 µg/m2h

Luokan 1 karsinogeeniset yhdisteet

3.2 Analysointi TD-GC-MS -laitteistolla
ISO 16000-6:2011 -standardin mukaan sisäilman haihtuvat orgaaniset yhdisteet
kerätään Tenax TA (Markes Inetrnational Ltd.) sorbenttimateriaalilla täytettyihin
adsorbenttiputkiin tai muiden valmistajien vastaaviin. Tenax TA on huokoinen polymeeri, jonka rakenne perustuu polymerisoituun 2,6-difenyylifenoliin (28).19, 26, 27
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Adsorbenttiputkiin kerätyt näytteet analysoidaan ISO 16000-6:2011 standardin mukaan termdesorptio-kaasukromatografi-massaspektrometrillä, TDGC-MS (engl. Thermal Desorption - Gas Chromatography - Mass Spectroscopy).
Termodesorptiossa adsorbenttiputkea lämmitetään kantajakaasuvirtauksessa, jolloin putkeen adsorboituneet yhdisteet desorptoituvat. Kantajakaasu kuljettaa yhdisteet kylmäloukkuun, joka on pakattu sorbenttimateriaalilla kuten Tenax TA:lla.
Kylmäloukku pidetään adsorbenttiputken desorption aikana -30 - 20 oC lämpötilassa, jotta yhdisteiden adsorboituminen loukkuun olisi mahdollisimman täydellistä.
Kylmäloukun adsorption jälkeen kylmäloukku lämmitetään sekunneissa 200 - 320
o

C lämpötilaan, jolloin tapahtuu yhdisteiden desorptio kylmäloukusta. Lämmityksen

tulee tapahtua nopeasti, jotta yhdisteiden desorptio kylmäloukusta on samanaikaista.19
Yhdisteiden desorption jälkeen ne syötetään kaasukromatografin kapillaarikolonniin. Kaasukromatografiassa yhdisteiden erottuminen perustuu haihtuneiden
yhdisteiden erisuuruisiin höyrynpaineisiin sekä affiniteetteihin kolonnin nestefaasia
(stationäärifaasia) kohden. Yhdisteet eluoituvat kantajakaasun avulla detektorille
siinä järjestyksessä mitä vähemmän aikaa ne viettävät kolonnin stationäärifaasissa. Eli samankokoiset poolittomat yhdisteet eluoituvat detektorille suhteessa hitaammin kuin saman kokoiset pooliset yhdisteet, kun käytetään poolitonta kolonnia. Toisaalta täytyy muistaa, että eluoitumiseen vaikuttaa myös yhdisteen kiehumispiste. Kaasukromatografiassa yhdiste on jakautunut kaasumaisen kantajakaa17

sun ja kolonnin nestefaasin kesken. Liikkuvana faasina (mobiilifaasina) käytetään
kaasua, joka tyypillisesti on heliumia, vetyä tai typpeä. 28 ISO -standardin mukaan
menetelmässä käytetään 30 - 60 metrin pituista, poolitonta kolonnia sekä sopivaa
lämpötilagradienttiohjelmaa, koska tutkittavat yhdisteet ovat suurimmaksi osaksi
samankaltaisia poolittomia orgaanisia yhdisteitä. Kolonnin ja lämpötilaohjelman
avulla voidaan vaikuttaa yhdisteiden erottumiseen toisistaan.19
Kaasukromatografin kapillaarikolonnista kaasumaiset yhdisteet päätyvät lopulta massaselektiiviselle detektorille (engl. Mass Selective Detector, MSD), jossa
yhdisteet tunnistetaan niiden fragmentoitumisen avulla. 29 Menetelmässä käytetään
massaspektrometria, joka ionisoi yhdisteet elektroni-ionisaation avulla (engl. Electron ionization, EI).19 Koska massaselektiivisen detektorin avulla voidaan sekä tunnistaa tuntemattomat yhdisteet että määrittää niiden pitoisuudet, on detektori ylivoimainen verrattuna muihin kaasukromatografiassa käytettäviin detektoreihin.29

3.3 Määrityksessä käytettävät laskukaavat
Huoneilmasta VOC-näytteet kerätään useimmiten kaupallisiin adsorbenttiputkiin
ISO 16000-6 standardin mukaan ja analysoidaan TD-GC-MS -laitteistolla. Yksittäiset yhdisteet tunnistetaan kokonaisionikoromatogrammista joko omalla vasteellaan vertaamalla sitä malliaineen massaspektriin tai massaspektrometrin yhdisteiden massaspektreistä koostuvan kirjaston avulla. Standardin mukaan kromatogrammin yhdisteistä tulisi tunnistaa mahdollisimman monta ja varsinkin kymmenen
suurimman vasteen antavaa yhdistettä. Yleisesti käytössä on sääntö, että vähintään 2/3 -osaa löydetyistä yhdisteistä tulisi tunnistaa ja niiden pitoisuus määrittää.
Löydettyjen yhdisteiden pitoisuudet määritetään niiden omilla vasteilla, jos yhdisteelle on olemassa referenssiyhdiste. Muuten kvantitointi tehdään tolueeniekvivalenttina. Kun tiedetään putkeen imetyn ilman tilavuus, saadaan laskettua yhdisteen
pitoisuus huoneilmassa. Putkeen adsorboituneen yhdisteen massa saadaan laskettua yhtälön 1 mukaan ja yhdisteen pitoisuus huoneilmassa yhtälön 2 mukaan.19
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𝑚𝐴 =

𝐴𝐴
𝑏𝑆𝑡

− 𝑐𝐴 , jossa

(1)

mA = yhdisteen massa näytteessä (ng)
AA = yhdisteen piikin pinta-ala kromatogrammissa
bSt = kalibraatiokuvaajan kulmakerroin
cA = kalibraatiokuvaajan y-akselin leikkauspiste.
𝜌𝐴 =

𝑚𝐴 −𝑚𝐴0
𝑉

, jossa

(2)

ρA = yhdisteen pitoisuus huoneilmassa (µg/m3)
mA = yhdisteen massa näytteessä (ng)
mA0 = yhdisteen massa blank-näytteessä (ng)
V = Adsorbenttiputkeen imetty ilmatilavuus (dm).
Näytteen TVOC-pitoisuus lasketaan summaamalla yhteen kaikkien näytteessä heksaanin (1) ja heksadekaanin (2) välissä eluoituvien yhdisteiden pitoisuudet.
TVOC-pitoisuutta laskettaessa tulee ottaa huomioon putken tausta eli blanknäytteen yhdisteiden pitoisuudet täytyy vähentää summasta. Blank-näytteenä käytetään adsorbenttiputkea, joka on kiertänyt varsinaisten näyteputkien kanssa saman matkan (esim. käynyt näytteenottopaikalla), mutta johon ei ole otettu näytettä.
Blank-näytteen yhdisteiden pitoisuudet otetaan huomioon myös määritettäessä
yksittäisten yhdisteiden pitoisuuksia.19
Materiaalien pinnasta emittoituville haihtuville orgaanisille yhdisteille voidaan
laskea niiden pinta-alaspesifinen emissionopeus (SER) yhtälön 3 mukaan. 7

SER a = CVOC A

AER
bp /Vc

, jossa

(3)

SERa = materiaalin pinta-alaspesifinen emissionopeus (µg/m2h)
CVOC = VOC-pitoisuus, joka on mitattu kammion ulostuloaukosta (µg/m 3)
AER = ilmanvaihtokerroin (1/h)
Apb = rakennusmateriaalin pinta-ala, josta SER mitataan (m2)
Vc = testikammion tilavuus (m3).
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4 LATTIAMATERIAALIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN
Yksittäisten rakennusmateriaalien VOC-emissioiden määritys mahdollistaa niiden
keskinäisen vertailun. Päästöjen keskinäinen vertailu on tärkeää, jotta voidaan
valita mahdollisimman vähäpäästöisiä materiaaleja rakennettaessa lattiarakenteita. Valitsemalla mahdollisimman vähäpäästöisiä materiaaleja, voidaan oletettavasti vaikuttaa valmiin lattiarakenteen kokonaispäästöihin. On kuitenkin osoitettu, että
yksittäistä rakennusmateriaaleista haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuuksien summa on suurempi kuin kokonaisten lattiarakenteiden. Tämä johtuu useista
eri tekijöistä kuten esim. lattian pintamateriaalin läpäisevyydestä ja lattian pohjamateriaalin adsorptiosta. Tyypillinen lattia rakentuu kerroksittain betonista, pohjusteesta, tasoitteesta, liimasta ja lattian pintamateriaalista. Tyypillisiä lattiamateriaaleja ovat linoleum- ja vinyyli-matot sekä erilaiset puurakenteet.3
Vähäpäästöisten rakennusmateriaalien valitseminen on tärkeää primaaristen
emissioiden pienentämiseksi. Lisäksi materiaalien kemialliset ominaisuudet vaikuttavat sekundaarisiin emissioihin ja niiden määrään. Materiaalien kemiallinen koostumus on juuri tästä syystä tärkeä tuntea, jotta voidaan ennustaa niiden käyttäytymistä (esim. hajoamista eri olosuhteissa).30 Lattiakokonaisuuden suunnittelussa tai
vaurioituneen lattian korjauksessa tulisi pitää mielessä seikat, jotka voivat lyhentää
uuden lattian käyttöikää. Varsinkin kiinnityspinnalla oleva emäksinen kosteus aiheuttaa sekä liiman että erilaisten mattomateriaalien hajoamista. Näiden rakennusmateriaalien hajoaminen voi tuottaa sisäilmaan huomattavia määriä sekundaarisia haihtuvia orgaanisia yhdisteitä.24

4.1 Emissiot liimoista
Liimoja käytetään pintamateriaalien kiinnittämiseen. Koska liimat eivät jää näkyviin
rakennuksissa, niiden vaikutusta sisäilman laatuun usein aliarvioidaan. Liimoista
haihtuu sisäilmaan haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, vaikka lattiamateriaali olisi
asennettu tiiviiksi. Siten varsinkin käytettäessä huokoisia pintamateriaaleja, tulee
liiman valintaan kiinnittää erityistä huomiota.31
Nykyään on saatavilla paljon erilaisia liimoja, joiden päästöt vaihtelevat suuresti. Perinteisten liimojen emissionopeus voi olla yli 12000 µg/m2h ja vähäpääs20

töisten liimojen emissionopeus voi olla alle 200 µg/m2h. Liimat voivatkin olla suurin
sisäilman VOC-pitoisuuteen vaikuttava tekijä. Tämän vuoksi niiden mahdolliset
emissiot tulee ottaa huomioon jo valmistusprosessissa.31
Vaikka lattiamateriaalien kiinnityksessä käytettävien liimojen emittoima TVOC
-pitoisuus on aluksi korkea, heikkenee se nopeasti. Noin kuukauden kuluttua vähäpäästöisiksi luokiteltujen liimojen emissiot ovat arviolta kymmenesosa alkuperäisestä. Vähäpäästöisiä liimoja tutkittaessa on kuitenkin huomattu, että osasta
liimoja vapautuu puolihaihtuvia orgaanisia yhdisteitä, joiden emissiot eivät vähene
samalla tavalla ajan funktiona kuin VOC:n emissiot.3 Osassa tapauksista puolihaihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus ylittää haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuuden kuukauden kuluessa, minkä takia myös puolihaihtuviin orgaanisiin yhdisteisiin on kiinnitettävä huomiota. Kuvassa 6 on esitetty
graafisesti eräiden liimojen TVOC- ja TSVOC-emissionopeuksien muutokset ajan
funktiona. Kuvan 5 esityksistä nähdään että, TVOC-emissionopeuden pieneneminen on hyvin nopeaa, koska ensimmäisen vuorokauden näytteessä (kuvassa
palkkirivit kuvaavat samana päivänä otettuja näytteiden eri liimojen emissionopeuksia ja palkkisarakkeet saman liiman emissionopeuksia eri päivinä) emissionopeudet ovat huomattavasti suurempia kuin seuraavien näytteenottoajankohtien
näytteissä.3

Kuva 5. TVOC- ja TSVOC-emissionopeuksien väheneminen ajan funktiona erilaisista liimoista.3
Koska suurin osa VOC-päästöistä vaimenee ensimmäisen kuukauden aikana
lähes olemattomiin, tulee huomio kiinnittää yhdisteisiin, joita vapautuu rakennusliimoista pidemmällä aikavälillä eli yli kuukauden kuluttua levittämisestä (taulukko
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4). Näiden yhdisteiden emissiot ovat tärkeimpiä tutkituissa materiaaleissa, kun
tutkitaan VOC:stä aiheutuvia haju- ja terveyshaittoja. 3
Taulukko 4. Eräistä liimoista emittoituneita orgaanisia yhdisteitä ja niiden emissionopeuksia 28 vrk:n kuluttua liiman levittämisestä.3
Yhdiste

Testatun liiman tunnistenumero
1

2-etyyli-1-heksanoli (µg/m3)

2

3

4

6

12

36

21

22

18

2

Etaanihappo (µg/m3)

22

23

36

7

14

71

230

1-fenoksi-2-propanoli (µg/m3)

54

15

Tunnistamattomat yhdisteet (µg/m3)

2

2

7

173

53

53

59

Näytteestä löytyneiden tunnistamattomien yhdisteiden kappalemäärä

2

1

4

11

12

11

4

Huolestuttavaa on, että tunnistamattomien yhdisteiden pitoisuus ja lukumäärät ovat suuria eli kaikkia terveydelle haitallisia yhdisteitä ei välttämättä kyetä tunnistamaan. Huomionarvoisia yhdisteitä taulukossa ovat 2-etyyli-1-heksanoli (7) ja
etaanihappo (29), koska niitä pidetään myös kosteusvaurioista indikoivina yhdisteinä. 2-etyyli-1-heksanolia (7) vapautuu jopa seitsemästä tutkitusta liimasta ja
etaanihapon pitoisuus on erityisen korkea kahden liiman kohdalla.3
Liimojen suurimmat emissiot aiheutuvat glykolieettereistä ja estereistä, joiden
emissionopeudet lasipinnalla olevasta liimasta mitattuna voivat olla jopa yli 9000
µg/m2h (glykolieetterit) ja yli 7000 µg/m2h (esterit).6 Yksittäisistä haihtuvista orgaanisista

yhdisteistä

liimojen

päästöissä

esiintyy

useimmiten

2-etyyli-1-

heksanolia (13), 2-(2-butoksietoksi)etyyliasetaattia (30), fenoksietanolia (31) ja 2etyyliheksyylietyyliasetaattia (32). 2-etyyli-1-heksanoli (7) on yhdiste, jota pidetään
PVC-materiaalin (engl. polyvinyl chloride, PVC) hajoamisen indikaattorina, minkä
vuoksi on tärkeä ymmärtää, että sitä voi vapautua myös muista lähteistä kuin hajoavasta PVC-matosta.6 2-etyyli-1-heksanolia (7) käytetään useiden polymeerien
synteesissä ja liuottimena. Koska rakennusliimat ovat teollisuuslaatua, jää niihin
usein reagoimatonta 2-etyyli-1-heksanolia (7), joka voi haihtua huoneilmaan.30 2etyyli-1-heksanolin (7) pitoisuus huoneilmassa voi vaihdella suuresti liimasta riip-
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puen, sillä sen emissionopeus vaihtelee 5 - 2400 µg/m2h.6 On myös mahdollista,
että liiman polymeerien hydrolysoituminen aiheuttaa yhdisteen päästöjen kasvamista.30

4.2 Emissiot lattiamateriaaleista
Lattiamateriaalien VOC-päästöt ensimmäisen vuorokauden aikana ovat pääsääntöisesti pienempiä kuin liimojen, mutta niiden emissioiden heikkeneminen on hitaampaa. Toisaalta lattiamateriaaleja tulee tarkastella tapauskohtaisesti, koska
markkinoilla on valtavasti eri materiaaleja. Yleisimmät lattiamateriaalit ovat PVC- ja
linoleum-päällysteet, kokolattiamatot sekä erilaiset puurakenteet. Näistä materiaaleista tyypillisesti PVC-päällysteillä on korkein sisäilman TVOC-pitoisuutta nostava
vaikutus pitkällä aikavälillä kuten kuvasta 6 nähdään.3
Mitattaessa kokonaisten lattiarakenteiden VOC-päästöjä, on päällimmäinen
lattiamateriaali hyvin merkityksellinen. Esim. tietyt matot päästävät liimasta syntyvät päästöt helposti lävitseen, kun taas linoleum- ja PVC-materiaalit eivät käytännössä päästä haihtuvia yhdisteitä lainkaan lävitse.3 Tämän vuoksi pitää tuntea eri
lattia/liima-yhdistelmien ominaisuudet, kun halutaan mahdollisimman vähäpäästöinen lattiarakenne. Ongelmallista päästöjen arvioinnissa on betonirakenteiden huokoisuus, minkä vuoksi yhdisteet voivat adsorboitua betoniin. Sopivissa olosuhteissa adsorboituneet yhdisteet voivat haihtua betonista ja johtaa kohonneisiin VOCpitoisuuksiin.6
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Kuva 6. TVOC- ja TSVOC-emissionopeuksien vertailu ajan funktiona erilaisista
lattiamateriaaleista.3
Lattiamateriaalin vaihtuminen rakennusprosessin aikana, esim. kustannussyiden vuoksi, voi aiheuttaa sisäilmaongelman kohteessa. Erään uuden koulurakennuksen sisäilmasta mitattiin huomattavia määriä useita orgaanisia liuottimia
kuten indaania (33), muita aromaattisia yhdisteitä kuten ksyleenejä (6) sekä trimetyylibentseenejä (34).32 Lisäksi kaikista otetuista ilmanäytteistä löydettiin bentsyylialkoholia (35) ja bentsaldehydiä (36). Vaikka monet aromaattiset yhdisteet voivat
olla lähtöisin myös rakennuksen ulkopuolisesta lähteestä, niin varsinkin bentsyylialkoholi (35) ja bentsaldehydi (36) eivät ole ulkoilman tavallisia epäpuhtauksia.
Kyseisessä tapauksessa lattian pohjakerros oli tehty keraamisia laattoja varten,
jotka ovat kaasuja läpäisemättömiä. Rakennusprosessin aikana laatat kuitenkin
päätettiin korvata itsestään tasoittuvalla polymeerisellä materiaalilla, jonka 2 mm:n
polymeerinen pintakerros perustuu epoksihartsipolymeeriin. Lattian pintakerroksen
impregnoinnissa käytettiin kaksikomponenttista epoksipolymeeriä, josta tehtiin
juoksevampaa indaania (33) sisältävällä seoksella. Liuottimelle ei kuitenkaan annettu tarpeeksi aikaa haihtua, ennen pintakerroksen asentamista. Tästä syystä
polymeraation eksotermisen vaiheen aikana haihtuva liuotin aiheutti pintakerrok-
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seen kuplia ja epämuodostumia, jotka tekivät kerroksesta kaasuja läpäisevän. 32
Lisäksi VOC-pitoisuuden nousu korostui talvella, jolloin lattialämmitys kytkettiin
päälle. Kohteessa tehtiin perinpohjainen tutkimus, jossa jokaisen potentiaalisen
rakennusmateriaalin VOC-emissiot tutkittiin ja niitä verrattiin huoneilmasta otettuun
näytteeseen. Huomattiin, että lattiarakenteista ja huoneilmasta otetut näytteet sisälsivät samoja yhdisteitä (kuva 7).32

Kuva 7. Koulun pukuhuoneesta ja vertailumateriaalista otettujen ilmanäytteiden
kromatogrammit, joista nähdään, että huoneilmasta (sininen viiva) ja lattiarakenteesta otetut (punainen viiva) näytteet sisältävät samoja yhdisteitä.32
4.2.1 Polyvinyylikloridi
Polyvinyylikloridi on monikäyttöinen muovi, jonka suosio johtuu pitkälti sen hintakäytettävyys -suhteesta. PVC on paloturvallinen ja mikrobien kasvu on heikkoa
muovin pinnalla. PVC:tä käytetäänkin useissa lattiamateriaaleissa kuten lattialaatoissa, erilaisten mattojen taustoissa ja ulko-ovien kuramatoissa. Vinyylimateriaali
koostuu yleisimmin polyvinyylikloridista, täyteaineesta ja pehmittimestä. Täyteaine
on usein kalsiumkloridi ja pehmitin jokin ftalaatti kuten di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti
(18). Taulukossa 5 on esitetty vinyylilaatan komponentteja ja niiden tehtäviä.33
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Taulukko 5. Vinyylilaatan komponentteja, niiden koostumus ja tehtävä tuotteessa.34
Komponentit

Tyypillinen koostumus

Tehtävä

Vinyylihartsi

PVC-homopolymeeri

Pääraaka-aine

Kopolymeeri

Vinyylikloridiasetaatti

Pehmitin

Yleensä ftalaatti

Täyteaineet
Väriaineet

Kalsiumkarbonaatti, kvartsi,
alumiinioksidi ja grafiitti
Orgaanisia ja epäorgaanisia
pigmenttejä (esim. titaanioksidi) orgaanisessa liuottimessa

Stabiloijat

Lyijysuoloja, organotina- ja
metalliseosyhdisteitä

Iskukestävyyden
muokkaajat

Kumiyhdisteitä

Biosidit

Arseeniyhdisteitä

Taustakangas

Lasikuitupohjainen matto

Viimeistelyaineet

Kumiyhdisteitä

Muokkaa vinyylihartsin (lopullisia) ominaisuuksia halutuksi
Laskee muovin lasisiirtymälämpötilaa
Lisää tuotteen massaa ja
kestävyyttä
Värjää tuotteen halutun
väriseksi
Estävät polymeerin lämpöhajoamista tuotannon aikana
Lisäävät tuotteen iskunkestävyyttä
Estävät mikrobien kasvua
Pitää tuotteen paremmin
koossa ja kiinnityspinta
Suojaa pintaa lialta ja vaurioitumiselta

Yksi tämän hetken kiistellyimmistä haihtuvista orgaanisista yhdisteistä, joka
yhdistetään sairas rakennus -oireyhtymään, on 2-etyyli-1-heksanoli (7). Rakennusten käyttäjillä, joissa 2-etyyli-1-heksanolin (7) pitoisuus huoneilmassa on kasvanut,
on osoitettu myös enemmän astman tyyppisiä oireita kuin terveiden rakennusten
käyttäjillä. 2-etyyli-1-heksanolin (7) kohonnut pitoisuus aiheutuu osin PVCmateriaaleissa käytetyn pehmittimen di(2-etyyliheksyyli)ftalaatin (18) emäshydrolysoidusta hajoamisesta (kuva 2).24 Osasyy yhdisteen syntyyn on betonirakenteen
kosteus PVC-materiaalin alla, mikä tarjoaa erinomaiset reaktio-olosuhteet yhdisteen 18 hajoamiselle. 2-etyyli-1-heksanolia (7) pidetään PVC-materiaalin hajoamisesta indikoivana yhdisteenä, sillä sen pitoisuus lattian pinnasta mitattuna on suuri
verrattuna muihin haihtuviin orgaanisiin yhdisteisiin. Betonirakenteen kosteus johtuu tyypillisesti liian hätäisestä rakennusprosessista, jossa rakenteen ei anneta
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kuivua, ennen seuraavaa rakennusvaihetta. Kun betonirakenteen päälle asennetaan vedenpitävä kerros, sulkee se kosteuden sisäänsä.30, 35
Toinen yhdiste, jota esiintyy kohteissa, joissa PVC-maton emäshydrolyyttinen
hajoaminen aiheuttaa sisäilmaongelmia, on 2,2,4-trimetyyli-1-3-pentadioli-diisobutryaatti (37). Sitä on käytetty yhdisteen 18:n ohella PVC-polymeerin pehmittimenä. Ongelmatapauksissa 2,2,4-trimetyyli-1-3-pentadioli-di-isobutryaattin pitoisuus huoneilmassa on jopa 30 µg/m 3, aiheuttaen pääasiassa silmien ärsytysoireita. Toisin kuin 2-etyyli-1-heksanolin (7), sen muodostumista ei voida selittää
emäksisen huokoskosteuden avulla PVC-maton alapuolisessa lattiarakenteessa.36

4.2.2 Linoleum
Linoleum on vinyylilattioiden lisäksi paljon käytetty lattiamateriaali. Se koostuu
pääasiassa pellavaöljystä, sahanpurusta, hartsista sekä epäorgaanisesta täyteaineesta. Taulukossa 7 on esitetty linoleumlaattojen ja -mattojen komponentteja sekä niiden tehtäviä. Linoleummateriaali on yleensä kiinnitetty juuttikankaaseen.37
Pellavaöljyä tuotetaan uuttamalla sitä pellavansiemenistä ja se on linoleumin lisäksi raaka-aineena joissakin maaleissa, lakoissa sekä puun ja betonin suojaöljyissä. Pellavaöljy on triglyseridi, jonka kolme tavallisinta rasvahappoa ovat linoleenihappo (38) (~55 %), linolihappo (21) (~15 %) ja oleiinihappo (39) (~20 %).
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Muut kaksi rasvahappoa, jotka ovat mahdollisena pellavaöljyn rakenteessa, ovat
palmitiinihappo (40) (~5 %) ja steariinihappo (41) (~5 %).38, 39

Taulukko 6. Linoleumin komponentit, tyypillinen koostumus ja niiden tehtävät tuotteessa.22
Komponentit
Pellavaöljy
Kuivaajat
Puupitoinen täyteaine

Tyypillinen koostumus
Triglyseridi, pellavaöljyyn toisinaan lisätään mäntyöljyä
Lyijy-, magnesium- ja kobolttiyhdisteitä
Hienoksi jauhettua tammen
kaarnaa ja sahanpurua

Mineraalinen täyteaine

Kalsiumkarbonaatti

Väriaineet

esim. bentsidiini tai ftalosyaniini

Hartsi

Luonnollisia hartseja kuten
puu- tai pihkahartsi

Taustakangas

Puuvilla- tai juuttikangasta rullatuotteissa ja lasikuitu/polyesteri seosta laattatuotteissa

Tehtävä
Pääraaka-aine
Pellavaöljyn hapetin
Täyteaine
Lisää tuotteen massaa ja kestävyyttä
Värjäävät tuoteen halutun
väriseksi
Muokkaa esim. kovuutta,
tahmeutta ja kemiallista kestävyyttä
Pitää tuotteen paremmin
koossa ja kiinnityspinta

Linoleumilla päällystetyt pinnat peittävät usein suuria alueita ja ovat suoraan
kosketuksissa sisäilman kanssa. Varsinkin biologisista materiaaleista valmistetut
tuotteet usein hajoavat ikääntyessään. Linoleumille tämä on ongelma, koska pellavaöljyn hajoamisen seurauksena sisäilmaan voi emittoitua haihtuvia orgaanisia
yhdisteitä. Pellavaöljyn hajoaminen voi jatkua useita vuosia. Aistinvarainen tutkimus on osoittanut, että rakennusmateriaalit, jotka sisältävät pellavaöljyä, vaikuttavat sisäilman laatuun negatiivisemmin kuin synteettiset materiaalit, joita voitaisiin
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käyttää pellavaöljyä sisältävien tuotteiden tilalla. Kuvassa 8 on kuvattu testiryhmän
arviot erilaisten sisäilmaan suoraan kosketuksissa olevien materiaalien hajun intensiteetistä. Tuotteilla, jotka sisältävät pellavaöljyä, on huomattavasti voimakkaampi haju. Huomioitavaa on erityisesti se, että pellavaöljyä sisältävien materiaalien haju ei vaimene edes vuoden kuluessa.40

Kuva 8. Pellavaöljyä sisältävien ja muiden rakennusmateriaalien aistinvarainen
hajuvertailu ajan funktiona.40
Linoleumin vaikutus sisäilmaan huomataan myös siinä, että materiaalin emittoimien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuudet eivät vaimene tasaisesti.
Vaikka usean matalan hajukynnyksen VOC:n pitoisuus laskee nopeasti maton
asentamisen jälkeen, niin toisten matalan hajukynnyksen yhdisteiden pitoisuus,
pysyy lähes vakiona ainakin ensimmäisen vuoden ajan (kuva 9). Nämä kyseiset
orgaaniset yhdisteet voivatkin siis selittää sen, että linoleumin aistinvaraisen arvioinnin perusteella sen vaikutus sisäilmaan pysyy lähes vakiona ensimmäisen vuoden ajan.40
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Kuva 9. Linoleumista syntyvien hajuherkkien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden
emissiot ensimmäisen vuoden ajalta.40
Sisäilmatutkimuksen kannalta merkittävimmät linoleumista syntyvät matalan
hajukynnyksen VOC:t ovat butanaali (42), heksanaali (22), heptanaali (43), oktanaali (44), nonanaali (45), dekanaali (46), etaanihappo (29), propaanihappo (47),
butaanihappo (48), hiilihappo (49), tolueeni (17) ja 2-pentyylifuraani (50). Aldehydejä ja karboksyylihappoja syntyy esim. linolihapon (21) hapettuessa otsonin (5)
vaikutuksesta. Kuvassa 10 on esitetty mahdollisia linolihapon (21) hajoamistuotteita joita ovat mm. heksanaali (22), heksaanihappo (51), 3-nonenaali (52), ja 3nonenaalihappo (53).41
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Kuva 10. Linolihapon (21) mahdollisia hajoamistuotteita otsonialtistuksessa.41
Pellavaöljyn hallitseva hapettumisreitti, joka tuottaa haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, alkaa allyylisen vedyn poistumisella molekyylistä. Koska linoleenihappo
(38) ja linolihappo (21) sisältävät bis-allyylisiä vetyatomeja, reagoivat ne oleiinihappoa (39) (ei bis-allyylistä vetyatomia) nopeammin. Vedyn poistuessa rasvahaposta muodostuu radikaali 54, joka on kohtalaisen stabiili, koska elektronit delokalisoituvat kolmelle hiiliatomille. Radikaali 54 reagoi joko toisen vastaavalla tavalla
syntyneen radikaalin kanssa, jolloin reaktio päättyy tai se reagoi edelleen hapen
kanssa. Radikaalin reagoidessa molekulaarisen hapen kanssa muodostuu peroksyyliradikaali 55. Tämän jälkeen muodostunut molekyyli 55 käy läpi molekyylin
sisäisen uudelleenjärjestäytymisen 4- tai 5-renkaisen välituotteen 56 ja 57 kautta.
Muodostuneissa rengasrakenteissa on labiili O-O -sidos, minkä vuoksi molekyyli
hajoaa ja syntyy pienimolekyylisiä hapettuneita yhdisteitä, jotka voivat emittoitua
sisäilmaan. Pääasiallisesti syntyvät tuotteet ovat aldehydejä ja ketoneja. Karboksyylihappoja syntyy, kun aldehydit hapettuvat edelleen (kuva 11). 39
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Kuva 11. Linolihapon (21) pääasiallinen hapettumisreitti sisältää bis-allyylisen vedyn lohkeamisen, molekulaarisen hapen liittymisen muodostuneeseen radikaaliin
54, molekyylin sisäisen uudelleen järjestäytymisen 4- tai 5-renkaisen välituotteen
56 ja 57 kautta ja hajoamisen pienemmiksi yhdisteiksi.39
Kuvassa 12 on esitetty linoleumista tehdyn materiaalinäytteen kromatogrammi. Linoleumimateriaalia on huuhdeltu typellä mikrokammiolaitteistossa ja
emittoituneet yhdisteet on kerätty adsorbenttiputkeen. Kuvassa on nimetty piikit,
joiden intensiteetti on suurin. Piikkejä kuvaaville yhdisteille on laskettu niiden
emission voimakkuus gramman näytettä kohti tolueeniekvivalenttina yksikössä
µg/g m3. Propaanihapon ja 2-etyyli-1-heksanolin emissioiden voimakkuus on laskettu yhdisteiden omien kalibrointikuvaajien avulla. Propaanihappoa pidetään
merkkiyhdisteenä, joka kertoo linoleummateriaalin hajoamisesta ja 2-etyyli-1heksanoli kertoo mm. tiettyjen rakennusliimojen hajoamisesta.42 Linoleummateriaalinäyte on analysoitu Inspectan KiraLab -laboratoriossa.
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Kuva 12. Linoleummateriaalinäytteestä emittoituneet yhdisteet. Yhdisteiden emissiovoimakkuudet gramman näytettä kohti on laskettu tolueeniekvivalenttina (µg/g
m3). Poikkeuksena propaanihappo ja 2-etyyli-1-heksanoli, joiden emissiovoimakkuudet on laskettu yhdisteiden omilla vasteilla.
Materiaalinäytteen kromatogrammista (kuva 12) nähdään, että linoleumin hajoamiselle tyypillisten yhdisteiden, kuten propaanihapon42 ja eri aldehydien, emissiovoimakkuudet ovat suurimpia.
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5 YHTEENVETO
Yleisimmät markkinoilla olevat polymeeriset lattiamateriaalit ovat PVC- ja linoleumtuotteita. Liimojen suhteen PVC- ja linoleumlattiat ovat käteviä estämään liimasta
aiheutuvia emissioita, sillä molemmat materiaalit läpäisevät vain heikosti kaasuja.
Ongelman aiheuttaa kaasujen adsorptio huokoiseen betoniin. Mattojen vaurioituessa tai niitä vaihdettaessa betoniin adsorboituneet yhdisteet voivat emittoitua uudelleen sisäilmaan ja aiheuttaa ongelman. Tietyt indikaattoriyhdisteet kuten 2etyyli-1-heksanoli ja 2,2,4-trimetyyli-1-3-pentadioli-di-isobutryaatti kertovat epätavallisen suurina pitoisuuksina mitattuina PVC-matossa tapahtuneesta hajoamisesta. 2-etyyli-1-heksanolilla ja 2,2,4-trimetyyli-1-3-pentadioli-di-isobutryaatilla epäillään olevan yhteys sairas rakennus -oireyhtymään. Molempia yhdisteitä on löytynyt useista ongelmakohteista kohonnein pitoisuuksin. Altistumisen 2-etyyli-1heksanolille on joissain tapauksissa jopa epäilty aiheuttaneen astmaa ja muita
hengitystieoireita.

Kohonnut

2,2,4-trimetyyli-1-3-pentadioli-di-isobutryaatti-

pitoisuus taas on aiheuttanut lähes poikkeuksetta silmien ärsytysoireita.
Linoleum on ympäristöystävällisempi tuote verrattuna PVC-materiaaleihin,
sillä sen pääraaka-aine on pellavaöljy, joka on uutettu pellavansiemenistä. Tämä
on sisäilman kannalta ongelma, sillä luonnonmateriaalien on osoitettu hajoavan
nopeammin kuin synteettisten materiaalien. Linoleumin kannalta hajoaminen on
erittäin haitallista, sillä esim. linoleenihapon hajotessa, muodostuu huoneilmaan
helposti haihtuvia aldehydejä ja osittain haihtuvia karboksyylihappoja. Aldehydit
ovat sisäilman kannalta erityisen ikävä yhdisteryhmä, koska niiden hajukynnys on
hyvin matala.
Yksi merkittävin rakennusmateriaaliryhmä, jonka VOC-päästöjä usein aliarvioidaan, ovat rakennusliimat. Rakennusliimat jäävät lähes poikkeuksetta muiden
rakennusmateriaalien, kuten mattojen ja laattojen alle. Tämän vuoksi on helppo
ajatella liimojen emissioiden olevan vähäistä huoneilmaan. Lattian pintamateriaalien kaasujen läpäisevyydessä on kuitenkin hyvin paljon eroja, minkä vuoksi huokoisia pintamateriaaleja käytettäessä tulisi kiinnittää erityistä huomiota liiman valintaan. Suurimmat VOC-emissiot liimoista aiheutuvat glykolieettereistä ja estereistä,
mutta yhtenä hajoamistuotteena, liimapolymeerien hajotessa, syntyy myös 2etyyli-1-heksanolia.
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Tyypillinen lattiakokonaisuus koostuu useammasta rakennusmateriaalikerroksesta, joista jokainen on mahdollinen VOC-päästöjen lähde. Yksittäisten lattiamateriaalien ja niiden emissiotuotteiden tunteminen antaa hyvän lähtökohdan sisäilmatutkimukseen. On kuitenkin tapauksia, joissa väärin asennetut rakennusmateriaalit ovat aiheuttaneet sisäilmaongelman. Tämän vuoksi on tärkeää pystyä ratkaisemaan ongelman todellinen syy ja mitata luotettavasti sisäilman haihtuvien
orgaanisten yhdisteiden pitoisuudet. Tutkimuksen kannalta ongelmallisia ovat varsinkin sekundaariset emissiot, sillä eri rakennusmateriaalien komponentit voivat
reagoida odottamattomasti. Sekundaaristen emissioiden vuoksi kemistin on erittäin tärkeä osata hakea tietoa rakennusmateriaalien kemiallisesta koostumuksesta
sekä selvittää ja ennustaa niissä mahdollisesti tapahtuvia reaktioita. Sillä yksittäisten, koeolosuhteissa mitattujen lattiamateriaalien emissioiden summa eroaa lähes
poikkeuksetta koko lattiarakenteen emissioista.
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