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TIIVISTELMÄ

Tutkimuksessa on tarkasteltu pien- ja rivitalojen rakennusvaiheessa tehtyjä
radonin torjuntatoimenpiteitä ja niillä saavutettuja tuloksia. Tavoitteena on
ollut myös selvittää, kuinka annettuja ohjeita on noudatettu ja löytää
suunnittelun ja toteutuksen keskeisimmät epäkohdat. Tutkimus perustuu
pientalorakentajille lähetettyyn kyselyyn ja asunnoissa mitattuihin radonpi-
toisuuksiin. Aineistona oli 309 asuntoa. Jokaiselle talolle määritettiin myös
radonpitoisuuden vertailuarvo paikkakunnalla aikaisemmin tehtyjen radon-
mittausten perusteella. Vertailuarvo kuvaa radonpitoisuutta asunnoissa,
joissa ei ole suoritettu rakennusvaiheen torjuntatoimia ja sen laskennassa
on huomioitu perustamistapa ja rakennuspaikan maaperä.

Asuntojen radonpitoisuuden vuosikeskiarvon mediaani oli 305 Bq/m3. Tämä
on 32 % alempi kuin vertailuarvojen mediaani. Radonpitoisuus ylitti uusien
asuntojen enimmäisarvon 200 Bq/m3 vielä 40 %:ssa taloista.

Maanvaraisella laatalla varustettujen talojen radonturvallisesta rakentami-
sesta annetut ohjeet sisältävät kaksi toimenpidettä. Ensiksi perustusratkaisu
tulee tehdä tiiviiksi. Maaperän radonpitoisen ilman vuotaminen sisäilmaan
estetään asentamalla alumiinibitumihuopa kaikkiin vuotokohtiin kuten
sokkelin ja lattialaatan sauman tienoille. Toiseksi varaudutaan rakennus-
pohjan tuuletusjärjestelmään asentamalla rei'itetty putkisto lattialaatan alle
salaojasoraan. Putkisto kytketään tuulettimeen, jos tiivistäminen ei ole
onnistunut ja radonpitoisuuden enimmäisarvo ylittyy tarkistusmittauksessa.

Useimmissa maanvaraisen laatan taloissa torjunta perustui ainoastaan
rakennuspohjan tuuletusjärjestelmän asennukseen ja käyttöönottoon. Tiivis-
tämistoimenpiteitä oli tehty harvoissa taloissa. Imuputkistolla ja toimivalla
imurilla varustetuissa taloissa yli 80 %:ssa alitettiin 200 Bq/m3. Pelkällä
imuputkistolla varustetuissa taloissa osuus oli vain 45 %. Radonpi-
toisuuksien mediaanit olivat näissä kohteissa vastaavasti 55 ja 220 Bq/m3.
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Painovoimaisesti tuulettuvan imuputkiston ei todettu alentavan radonpi-
toisuuksia. Myös ryömintätilaisen perustuksen ja reunajäykistetyn laatan
käytöllä on saavutettu hyviä tuloksia. Pcrustustaparatkaisulla voidaan
merkittävästi vaikuttaa huoneilman radonpitoisuuteen.

Perustusrakenteiden tiivistäminen on oleellinen osa radonturvallista raken-
tamista. Kuitenkin tiivistystöitä oli suoritettu vain kolmasosassa asunnoista
ja näistäkin useissa toimenpiteitä ei oltu toteutettu ohjeiden mukaisesti.
Huolellisella tiivistämistyöllä oli kuitenkin päästy hyvään tulokseen ilman
radonimurin käyttöönottoakin. Tästä syystä kokonaisvaltaisen ja huolelli-
sesti tehdyn tiivistämisen merkitystä tulee painottaa neuvonnassa ja asiaa
käsittelevissä oppaissa.

Etenkin suurimmissa pientaloissa ja rivitaloissa, radontekniset suunnitelmat
pitäisi laatia erityisen huolellisesti ja ammattitaitoisesti, koska suunnittelu-
virheiden haittavaikutukset korostuvat näissä talotyypeissä. Tavallisimpia
suunnitteluvirheitä ovat imupisteiden vähäisyys ja niiden huonosti valittu
sijainti, liian pienitehoiset imurit ja väärä imuputkiston geometrinen muoto.

Radonturvallinen rakentaminen on uusi haaste rakentajille, suunnittelijoille
ja rakennusvalvonnalle. Tavoitteiden toteutumiseksi radontekniset suunni-
telmat on vaadittava kirjallisina ja niiden toteutumista on myös valvottava.
Kirjallisia oppaita, neuvontaa ja koulutusta tulee kehittää. Rakennesuun-
nittelijoiden, pientalovalmistajien ja rakennusyritysten tulisi myös aktiivi-
sesti myötävaikuttaa radonturvallisten rakenneratkaisujen yleistymiseksi.
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ABSTRACT

A study was made of radon-safe building in Finnish low-rise residential
buildings. The data regarding the preventive measures taken in 300
dwellings was obtained from a questionnaire study. The study also aims at
finding the main defects in design and implementation and how the
guidance given on radon-safe building has been followed. A reference
value was estimated for each of the houses on the basis of former local
indoor radon measurements in houses with no preventive measures. Geolo-
gical and building aspects were considered when estimating the reference
values.

The median annual average indoor radon concentration in the houses was
305 Bq/m3. This is 32 % lower than the median of the estimated reference
values. The action level of 200 Bq/m3 was exceeded in 40 % of the
houses.

The guidance given about the remedial measures for houses with slab-on-
grade includes two steps. First, the foundation constructions should be
made radon tight. The prevention of the flow of radon-bearing air from
the soil into the house is recommended to be carried out through
installation of aluminized bitumen felt. The felt seals the joint of the
foundation wall and floor slab. Second, as a precaution perforated piping
should be installed in the subsoil of the floor slab. This piping will be
connected to a fan if the action level is exceeded, providing an active sub-
slab depressurization system for the house.

In most houses with slab-on-grade the prevention was based only on the
installation of a sub-slab depressurization system. Sealing was performed
in a low number of houses. In 80 % of houses with a sub-slab piping
connected to an operating fan, radon concentration was below the action
level of 200 Bq/m3. In houses with piping but no fan, the corresponding



SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-A137

fraction was only 45 %. The corresponding median values of radon
concentration in these houses were 55 and 220 Bq/m3. Sub-slab piping
without a fan had no remarkable effect on radon concentration. In nouses
with crawl-space and edge-thickened slab, radon concentrations were low.
The choice of foundation system thus significantly affects the indoor radon
concentration.

Performing the sealing work is an essential part of radon-safe building.
However, sealing measures were carried out in about 30 % of the houses
and in many of these houses the sealing was not carried out along the
quideline. However, through performing careful sealing work, good results
were achieved without the activation of the sub-slab piping. The
importance of complete and careful sealing work should be stressed in
advice and guides concerning radon prevention.

Especially in large single-family houses and terraced houses, the radon-
technical documents should be planned by professionals because the
adverse effects of design errors will be emphasized in such cases. The
most common design errors were an insufficient number of suction points,
low-powered fans and wrong configuration of the sub-slab piping.

Radon-safe building is a new challenge to builders, designers and building
inspection. In order to get good results, documented plans for radon
prevention should be required in writing by the building inspection. Advice,
guidance material and education should be improved. Building design
companies and factories for single-family house elements should also work
actively for the promotion of radon-safe building.
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1 JOHDANTO

Maaperästä asuntoon virtaava radonpitoinen ilma on merkittävin syy
asuntojen sisäilman kohonneisiin radonpitoisuuksiin. Sekä radonkorjausten
että radonturvallisen uudisrakentamisen tärkein tavoite on näiden radon-
vuotojen vähentäminen. Nykyisin käytettävät perustustavat ja rakennerat-
kaisut ovat selvästi kasvattaneet pientalojen radonpitoisuuksia. Tämä näkyy
asuntokannan radonpitoisuuksien kasvuna 80- ja 90-luvuilla. Säteilytur-
vakeskuksen vuosina 1990-91 suorittaman otantatutkimuksen perusteella
laajoilla alueilla Etelä-Suomessa noin puolessa uusista asunnoista enim-
mäisarvo 200 Bq/m3 ylittyy ilman radonpitoisuutta alentavia toimenpiteitä
(Arvela, Mäkeläinen ja Castron 1993). Itä-Uudellemaalle ja Kymen läänille
tehtyjen alueellisten ennusteiden mukaan korkeimman radonpitoisuuden
enimmäisarvo ylittyy 80 %:ssa pientaloista (Voutilainen ja Mäkeläinen
1995, Pennanen, Mäkeläinen ja Voutilainen 1996).

Ensimmäiset radonkorjaukset Suomessa suoritettiin 1980-luvun alkupuolel-
la. Samaan aikaan alettiin myös tutkia uudisrakentamisen radonturvallisia
perustamistapoja (Liinamaa ja Viljanen 1984). Janakkalassa tutkittiin
torjuntamenetelmiä 30 pientalon alueella (Teknillinen korkeakoulu 1987).
Teknillisen korkeakoulun talonrakennustekniikan laboratorion tutkimussar-
jan "Radonin merkitys talonrakennustekniikassa" useat julkaisut (Viljanen
et ai. 1987, Kettunen, Bergman ja Viljanen 1990, Kettunen, Rissanen ja
Viljanen 1993) antavat perustiedot radonturvallisesta rakentamisesta.
Näiden julkaisujen lisäksi tarvittiin yksinkertaista opasta, joka palvelisi
suunnittelijoita, rakennusyrityksiä ja myös omatoimisia rakentajia. Vuonna
1991 otettiin 50 korkean radonpitoisuuden kunnassa koekäyttöön tällainen
radonturvallisen rakentamisen opas (Kettunen et ai. 1991). Saatujen koke-
musten perusteella uudistettu opas julkaistiin vuonna 1994 (Ympäristömi-
nisteriö 1994). Tämä opas on toimitettu ympäristöministeriöstä kaikkien
kuntien käyttöön.

Ympäristöministeriön julkaisema opas on ollut tämän tutkimuksen lähtö-
kohtana arvioitaessa radonin torjuntatoimenpiteiden suunnittelua ja toteu-
tusta. Oppaassa esitetään toimenpiteet, joilla voidaan alentaa huoneilman
radonpitoisuutta pien- ja rivitaloissa, joissa on maanvarainen alapohja-
rakenne. Rakenne voi olla myös kellarillinen. Julkaisu on tarkoitettu avuksi
rakentajille sekä rakennusalan suunnittelijoille ja viranomaisille.

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan pien-ja rivitalojen rakennusvaiheessa
tehtyjä radonin torjuntatoimenpiteitä ja niillä saavutettuja tuloksia. Tarkoi-
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tuksena on ollut selvittää, mikä on uudisrakennusten radontorjunnan laadul-
linen taso ja löytää suunnittelun ja toteutuksen keskeisimmät epäkohdat.
Tulokset on pyritty esittämään siten, että niistä olisi hyötyä sekä rakentajille
että rakennusalan suunnittelijoille ja kuntien viranomaisille.

Radonpitoisuuden enimmmäisarvot perustuvat sosiaali- ja terveysministe-
riön vuonna 1992 antamaan päätöksen (944/92). Sen mukaan asunnot
tulisi suunnitella ja rakentaa siten että huoneilman radonpitoisuus ei ylitä
200 becquerelia kuutiometrissä (Bq/m3). Tämä raja on sama kuin aikaisem-
massa vuonna 1986 annetussa Lääkintöhallituksen (1986) ohjekirjeessä.
Vastaavasti vanhoille asunnoille enimmäisarvo on vuoden 1992 päätöksessä
400 Bq/m3. Vuoden 1986 päätöksessä vanhoille asunnoille annettu raja oli
800 Bq/m3.
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2 RADONTORJUlSfNAN YLEISPERIAATTEET

Maanvaraisella laatalla varustetuissa taloissa huoneilman radonpitoisuuden
alentaminen perustuu talon perustusrakenteiden tiivistämiseen sekä raken-
nuspohjaan tehtävään tuuletusjärjestelmään, joka tarvittaessa otetaan
käyttöön. Tavoitteena on tehdä tiivistäminen niin hyvin, ettei tuuletusjäries-
telmäa tarvitse ottaa käyttöön. Rakennuspohjan tuuletusjärjestelmän toimin-
taperiaatteena on salaojasorakerroksen huokosilman radonpitoisuuden
alentaminen tuulettamalla, rakennuspohjan alipaineistaminen tai näiden
yhdistelmä. Rakennuspohjan alipaineistamisella käännetään virtauksien
suuntaa siten, että radonkaasun pääsy huonetilaan estetään.

Rakennuspohjan tuuletusjärjestelmä muodostuu salaojasorakerrokseen
asennettavasta imukanavasta, siirtokanavasta, poistohormista liitoskappalei-
neen sekä poistopuhaltimesta (Kuva 1). Rakentamisen yhteydessä raken-
nuspohjan tuuletusjärjestelmästä toteutetaan imukanavisto, siirtokanava ja
mahdollisesti poistohormi. Jos asunnon valmistuttua tehty tarkistusmittaus
osoittaa enimmäisarvon ylittävää radonpitoisuutta, kytketään tuuletusjärjes-
telmään puhallin. Järjestelmä ei toimi painovoimaisesti ilman puhallinta
riittävän tehokkaasti.

Tiivistäminen

Tiivistämisen tavoitteena on rakennuksen alapohjarakenteeseen saatava
"ilmasulku", joka katkaisee mahdollisimman tehokkaasti virtaukset raken-
nuspohjasta huonetilaan. "Ilmasulun" on Kuvan 2 mukaisesti katettava
ehdottomasti koko rakennuksen pohjan alue perusmuurin ulkopinnasta
vastakkaiseen ulkopintaan. Tiivistämiskohteetovat perusmuuri, betonilattian
ja perusmuurin väliset saumat sekä betonilattian läpiviennit. Tyypillisiä
läpivientikohtia betonilattiassa ovat LVIS-asennukset ja kantavien välisei-
nien ja takan perustukset.

Harkkoperusmuureissa tai harkoista muuratuissa kellarillisissa rakennuk-
sissa tiivistämisen vähimmäisvaatimuksena voidaan pitää perusmuurin tai
kellarin ulkopintojen slammaamista betonitasoitteella. Myös sisäpinnan
slammaaminen on suositeltavaa.

10
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© •

Poistohormin pää on tukittava ilmatii-
viisti, mikäli se jätetään varautumisvai-
heessa yläpohjaan.

Poistohormi esim. muovinen viemäri-
putki tai kierresaumattu ilmastointi-
putki. Eristettävä tarvittaessa vesi-
höyryn pitävällä lämmöneristeellä,
(katso s.22).

Sähköliiläntävaraus puhaltimen ja
mahdollisen sähköisen tehonsäätimen
asentamista varten.

Laatan läpiviennin kohdalla on kor-
roosiovaaran takia suositeltavaa
käyttää muovista poistohormia.

= Imukanavana muovinen salaojaputki.

= Siirtokanavana tiivis putki, esim.
muovinen viemäriputki. Putki kallistet-
tava imukanavaan päin.

Läpiviennin
tiivistäminen
kotso kuvo 4.18

Kuva 1. Rakennuspohjan tuuletusjärjestelmä (Ympäristöministeriö 1994)

3Tokan perustukset
1 Sokkelin ja alopohjo-

1 Sokkelin jo olopohjo-
rokenteen «Kos 2 Kontovo vöfiseino

••-. ^ Muut
j

r o l t e n * e e n

\ BpMenntt

Koko rakennuksen pohjan alueella
pcrusmuurin ulkopinnasta ufcopintoon
on oltovo yhtenäinen 'ihnasuHaT,
joka katkaisee virtaukset rakennus-
pohjasta huonettaan.

Kuva 2. Rakennuksen perustusrakenteiden "ilmasulun" periaate (Ympäris-
töministeriö 1994)

11



SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-A137

Perusmuurin ja betonilattian väliset saumat tulee tiivistää siten, että lattian
valuvaiheessa tehdään saumausvaraus, joka täytetään joko elastisella
saumausmassalla tai kuumakumibitumilla (Kuva 3). Lisäksi sokkelin ollessa
hyvin ilmaa läpäisevä, kuten harkkosokkeli, on estettävä myös sokkelin läpi
seinärakenteeseen tapahtuvat pystysuuntaiset virtaukset. Tämä tehdään siten,
että asennetaan alumiinibitumihuopa sokkelin yläpinnan päälle ja taitetaan
lattialaattaa vasten. Alumiinibitumihuopa kestää murtumatta taittamista
toisin kuin tavallinen bitumihuopa. Betonilattian läpiviennit tiivistetään
vastaavilla menetelmillä ja materiaaleilla.

Alumiini-

Sauman tiivistys
kuumakumibitumilla tai
elastisella saumausmassalla

Kuva 3. Sokkelin ja laatan välisen liitoksen tiivistäminen, kun perusmuuri
on läpäisevää materiaalia.

12
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Tuuletusjärjestelmä

Rakennuspohjan tuuletusjärjestelmän suunnitteluun kuuluu imukanaviston
toteutusperiaatteen valinta, sen sijoittaminen vaaka- ja pystysuunnassa,
imukanavan koon valinta sekä yksityiskohtien suunnittelu. Ensimmäiseksi
valitaan imukanaviston toteutusperiaate kohteen pohjamuodon mukaan
(Kuva 4). Pituus/leveyssuhteen ollessa pieni, kuten tavanomaisissa pienta-
loissa, valitaan yleensä rengasmallinen järjestelmä. Suhteen ollessa vastaa-
vasti suuri, kuten rivitaloissa, valitaan monihaarainen imukanavajärjestelmä.
Rakennuksen keskilinjalle sijoitetaan muovisesta viemäriputkesta tehty
kokoojakanava, josta päistään tulpatut imukanavat haarautuvat mahdolli-
simman tasaisesti 1.5...2.5 m välein.

Imukanava on sijoitettava salaojakerrokseen siten, että lämmöneristeker-
roksen ja kanavan väliin jää noin 100...200 mm kerros salaojasoraa ja
etäisyys perusmaasta on vähintään 100 mm.

Tuuletusjärjestelmän käyttöönotto

Kun rakennus on normaalikäytössä ja radonpitoisuuteen vaikuttavien
tekijöiden osalta valmis, tehdään huoneilman radonpitoisuuden mittaus.
Mikäli sen perusteella huoneilman radonpitoisuus ylittää eninunäisrarvon
200 Bq/m3, otetaan rakennuspohjan tuuletusjärjestelmä käyttöön.

Rakennuspohjan tuuletusjärjestelmä otetaan käyttöön asentamalla imuput-
kiston poistohormiin puhallin. Puhaltimen teho valitaan väliltä 25...75W
siten, että pientaloissa valitaan pienempitehoiset puhaltimet ja rivitaloissa
suurempitehoiset. Puhaltimen asennuksen jälkeen tulee suorittaa järjes-
telmän rakennuspohjasta imemän ilmamäärän säätö. Sen jälkeen on tehtävä
vielä huoneilman radonpitoisuusmittaus, jotta varmistutaan tuuletusjär-
jestelmän riittävästä tehokkuudesta. Radontorjunnan kannalta on oleellista,
että poistopuhallinta pidetään päällä jatkuvasti.

Järjestelmän toiminnan parannuskeinona tulee yleensä kysymykseen
tiivistysratkaisujen parantaminen ja/tai rakennuspohjan tuuletuksen tila-
vuusvirran kasvattaminen. Alapohjarakenteiden tiiviyden osalta tulee
tarkistaa, onko kaikki varautumisvaiheessa suunnitellut tiivistysratkaisut
toteutettu, ja miltä osin mahdolliset puutteet voidaan korjata.

13
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1.5m

1 lj[

1.5m

JLSa

imukonava

imupiste ja
siirtokanava

1.5m

t i m

T

l j r

• kokoojokonav

' knukonovo

imupitU jo
suftokonovo

(\J s Vaihtoehtoisesti järjestelmä voidaan jakaa
kahdeksi erilliseksi osaksi, jolloin rakennuksen
osat yhdistävä putki jätetään pois ja kumpaankin
erilliseen osaan suunnitellaan oma imupiste.

Kuva 4. Imukanaviston toteutusperiaate omakoti- ja rivitalossa (Ympäris-
töministeriö 1994)
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3 TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄT

3.1 Tutkimusaineisto

Valtakunnalliseen kyselyyn pientaloasukkaat saatiin Säteilyturvakeskuksen
omasta mittaustulosrekisteristä. Siitä tutkimusaineistoksi rajattiin uudet,
vuoden 1984 jälkeen valmistuneet pientalot, joissa asukkaan oman ilmoi-
tuksen mukaan oli tehty radonin torjuntatoimia radonpitoisuuden alentami-
seksi jo rakennusvaiheessa. Asukkaita, joille kyselykaavake lähetettiin oli
612.

Tutkimus perustuu pientaloasukkaiden palauttamiin kyselykaavakkeisiin ja
asunnoissa mitattuihin radonpitoisuuksiin. Lisäksi haettiin torjuntamenetel-
män onnistumisen arvioimiseksi jokaiselle asunnolle radonpitoisuuden
vertailuarvo, josta on kerrottu seuraavassa luvussa. Niille asukkaille, jotka
eivät palauttaneet kyselykaavaketta kuukauden kuluessa, lähetettiin vielä
muistutuskirje.

Asukkaille postitse lähetetty kyselykaavake oli laaja, pituudeltaan 13 sivua.
Mittausajankohdasta riippuen asukkaat saivat kyselyn joko syksyllä 1995 tai
kesällä 1996. Pääaiheita olivat talon perustiedot, rakennuksen perustus ja
sijainti, radonin torjuntatoimenpiteet, radontekniset suunnitelmat, perustus-
rakenteiden tiivistäminen, rakennuksen tuuletusjärjestelmä ja asunnon
koneellinen ilmanvaihto. Koska kyselykaavake oli pitkä ja sen täyttämisessä
vaadittiin jonkin verran asiantuntemusta rakentamisesta, eivät kaikki
asukkaat ole pystyneet sitä riittävän hyvin täyttämään. Tarkistuksista huoli-
matta on todennäköistä, että aineistossa on virheellisiä vastauksia. Erityi-
sesti piiloon jäävien perustus- ja tiivistysrakenteiden havaitseminen on
rakennuksen valmistuttua hankalaa. Toisaalta suuri osa asukkaista on
rakentanut talonsa itse ja tuntevat sen tähden hyvin talonsa rakenteet.
Virheillä ei ole kuitenkaan merkittävää vaikutusta keskeisiin tuloksiin. Osan
kyselykaavakkeista ovat täyttäneet rakennusliikkeet, rakennuttajat tai
isännöitsijät.

Kaavakkeen palautti 377 pientaloasukasta, joista tutkimusaineistoksi
muodostui 309 asuntoa. Osa kyselyn palauttaneista on jouduttu karsimaan
pois. Taloja, joissa ei kuitenkaan oltu lopulta varauduttu radonin torjumi-
seen lainkaan (31 kpl), ei otettu mukaan tutkimukseen. Myös ne talokoh-
teet, joissa radonin torjuntatoimenpiteet oli aikaisemmasta ilmoituksesta
poiketen tehty korjausrakentamisena, on karsittu pois ja siirretty aihetta
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käsittelevän tutkimuksen aineistoksi (18 kpl). Yhdessä poistetussa kohteessa
radonmittaus oli tehty siihen soveltumattomassa tilassa.

3.2 Radonmittaukset

Mittaukset tehtiin säteilyturvakeskuksen radonmittauspurkkia käyttämällä.
Radonkaasun ja sen hajoamistuotteiden lähettämän alfasäteilyn kulkeutuessa
mittauspurkkiin, aiheutuu siitä muutoksia puikin pohjalla olevan muovikal-
von rakenteeseen. Kun muovikalvot eli filmit käsitellään sähkökemiallisella
etsauksella, muuttuvat radonin aiheuttamat jäljet näkyviksi. Filmillä olevat
jäljet lasketaan Quantimet 520 kuva-analyysilaitteistolla ja Säteilyturvakes-
kuksen tekemällä sovellusohjelmistolla. Radonpitoisuus lasketaan mitatusta
jälkitiheydestä. Mittaukset on suoritettu lämmityskautena. Mittauksen kesto
on normaalisti 2 kk.

Tässä tutkimuksessa on käytetty mittaustuloksen perusteella arvioitua
radonpitoisuuden vuosikeskiarvoa. Vuosikeskiarvo on 10-30 % pienempi
kuin marras-huhtikuussa suoritetun mittauksen antama radonpitoisuus.
Vuosikeskiarvon laskenta perustuu Säteilyturvakeskuksen mittaamiin
radonpitoisuuden vuodenaikavaihteluihin ja teoreettiseen laskentamalliin
(Arvela 1995).

3.3 Radonpitoisuuden vertailuarvot

Jotta radonin torjuntamenetelmillä saavutettuja tuloksia voitiin arvioida,
määriteltiin tutkimusaineiston jokaiselle asunnolle radonpitoisuuden vertai-
luarvo. Se on radonpitoisuus, joka kyseiselle rakennuspaikalle rakennetussa
pientalossa tulisi todennäköisesti esiintymään, kun mitään torjuntatoimia ei
suoriteta.

Vertailuarvot laskettiin kaksivaiheisesta Ensin Geologian tutkimuskeskuk-
sen julkaisemilta maaperä-ja/tai hiekka- ja soravarakartoilta haettiin talon
sijainnin perusteella rakennuspohjan maalaji. Maaperäkartta ilmoittaa sen
maalajin, joka esiintyy yhden metrin syvyydessä maanpinnasta. Myös
asukkaan kyselykaavakkeessa ilmoittama rakennuspohjan maalaji otettiin
tarkastelussa huomioon.

Radonpitoisuuden vertailuarvot saatiin kunnallisista radonennuste- tai
radonprofiilikartoista talon sijainnin ja rakennuspohjan maalajin avulla
(Voutilainen ja Mäkeläinen 1995). Kartat on laadittu kuntien tilaamien
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radonmittauksien perusteella. Radonennustekartoissa esitetään, mikä on eri
alueilla odotettavissa oleva huoneilman radonpitoisuus, kun torjuntatoimia
ei suoriteta. Ennusteet on annettu erilaisille rakennuspohjille ja perustamis-
tavoille. Koska radonprofiilit on luokiteltu pelkästään rakennuspohjan
mukaan, on vertailuarvoja jouduttu korjaamaan eri perustamistapoja vastaa-
villa kertoimilla. Ne on määritelty suhdelukuina Säteilyturvakeskuksen
suorittaman valtakunnallisen radontutkimuksen tulosten perusteella (Arvela,
Mäkeläinen, Castren 1993). Koriauskertoimet on esitetty liitteessä 2.

Niistä kunnista, joista ei oltu laadittu radonennuste- tai radonprofiilikartto-
ja, vertailuarvot määritettiin joko erikseen valitsemalla sopivimmat alueella
tehdyistä radonmittauksista tai Säteilyturvakeskuksessa laskettujen kunta-
keskiarvojen perusteella. Kuntakeskiarvoja korjattiin sekä perustamistapoja
että rakennuspohjan maalajiluokkia vastaavilla kertoimilla. Maalajiluokkien
koriauskertoimet on laskettu tapauskohtaisesti käyttämällä hyväksi sellaista
naapurikuntaa, jolle radonprofiilit on laadittu.
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4 TULOKSET

4.1 Osallistuminen

Valtakunnallinen osallistumisprosentti oli 62 %. Suurin osa tutkimuksesta
poisjääneistä ei palauttanut lähetettyä kyselylomaketta (37 %). Todennäköi-
sesti vain pienessä osassa tapauksista vastaamattomuuden syynä on ollut
virheellinen osoite.

4.2 Radonpitoisuus ja perustus

Taulukossa 1 on esitetty sekä radonpitoisuuden aritmeettiset keskiaivot ja
mediaanit että lukumäärät eri perustamistavoille tutkimusaineistossa.
Mediaani antaa jakauman keskimmäisen havainnon pitoisuuden, joten
siihen ei vaikuta yksittäinen korkea tulos. Osa taloista on kellari- tai
rinnetaloja, joissa on maanvastaisia seiniä alimmassa kerroksessa. Nykyisin
pientaloissa perusmuuri ja maanvarainen lattialaatta on vallitseva perusta-
mistapa, tässä tutkimuksessa osuus oli 88 %. Kuitenkin radonin torjunnan
kannalta se on selvästi huonoin perustamistavoista, mikä nähdään tuloksista
huomattavan korkeana radonpitoisuutena. Rinnetaloissa pitoisuuden kes-
kiarvo oli 310 Bq/m3 ja mediaani 173 Bq/m3. Matalaperustaisissa maanva-
raisen laatan taloissa keskiarvo oli 284 Bq/m3 ja mediaani 160 Bq/m3.
Korkeat pitoisuudet johtuvat ensisijaisesti seuraavista tekijöistä: betonilatti-
an ja perusmuurin väliin syntyy betonin kuivuessa kutistumarako, radonpi-
toinen maaperä ja perustus ovat välittömästi yhteydessä toisiinsa ja siitä,
että valtaosassa taloista perusmuuri on tehty ilmaa erittäin hyvin läpäisevis-
tä kevytsoraharkoista.

Ryömintätilaisen perustuksen, jota rakennettiin vielä ennen 80-lukua melko
paljon, osuus oli tutkimuskohteista vain 6 %. Reunajäykistetyn laattaperus-
tuksen osuus oli 4 %. Näiden perustamistapojen on todettu ehkäisevän
erittäin tehokkaasti radonin pääsyä maaperästä huoneilmaan. Alapohjan ja
maaperän välisellä ryömintätilalla on radonpitoisuuksia laimentava vaikutus.
Reunajäykistetyssä laattaperustuksessa ei muodostu kutistumarakoa, koska
sekä sokkeli että laatta valetaan betonista yhdellä kertaa. Ryömintätilaisella
perustuksella rakennettujen talojen radonpitoisuuden mediaani oli 56 % ja
reunajäykistetyilä laattaperustuksella 59 % pienempi kuin taloissa, joissa on
perusmuuri ja maanvarainen lattialaatta. Reunajäykistetyn laatan tunnista-
minen on vaikeata, ja näin ollen aineisto voi sisältää virheitä.
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Taulukko 1. Perustamistapa ja radonpitoisuus.

Perustamistapa

Peiusmuuri ja
maan varainen lattialaatta

Reunajäykistetty laatta

Ryömintätilainen,
betoni- tai harkkosokkeli

Muu perustamistapa

Ei tiedä

Ei täytetty

lukumäärä

268

12

18

5

2

4

keskiarvo
Bq m"3

310

121

184

73

214

378

mediaani

173

71

77

71

214

263

Rakennuksen sokkeli oli tehty 67 %:ssa taloista kevytsoraharkoista ja 30
%:ssa valubetonista. Kevytsoraharkot ovat ilmaa erittäin hyvin läpäiseviä,
kun taas halkeilematonta valubetonia pidetään ilmaa heikosti läpäisevänä.
Taloissa, joissa on matalaperustainen kevytsoraharkoista muurattu sokkeli
ja maanvarainen lattialaatta, radonpitoisuuden aritmeettinen keskiarvo ja
mediaani ovat jonkin verran suuremmat, noin 12 %, kuin vastaavasti
sokkelin ollessa valettu betonista. Pitoisuusero olisi ollut suurempi, mikäli
harkkosokkelit eivät valtaosassa taloista olisi olleet betonitasoitteella tiivis-
tettyjä.

4.3 Radonpitoisuus ja rakennuspohja

Tässä tutkimuksessa asuntojen rakennuspohjat on jaettu viiteen eri maalaji-
luokkaan: hiekka-tai soraharjuihin (H), muihin sora- tai hiekkamuodostu-
miin (HI), saveen tai silttiin (S), moreeniin (M) ja kallioon (K). Taulukossa
2 on laskettu tutkimusaineistolle maalajiluokituksen mukaiset radonpitoi-
suuden keskiarvot ja mediaanit.
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Taulukko 2. Rakennuspohja ja radonpitoisuus.

luku- osuus
määrä

keskiaivo

%

STUK-A137

mediaani

Bq m"3

Sora- tai hiekkaharjut (H) 78 25.2 516 298
Muut sorat tai hiekat (HI) 31 10.0 215 191
Savi tai siltti (S) 18 5.8 113 113
Moreeni (M) 108 35.0 204 139

Kallio (K) 74 23.9 259 148

Sora- tai hiekkaharjujen laelle tai rinteelle perustetuissa taloissa, luokka H,
mediaani on selvästi korkein, 298 Bq/m3. Niiden osuus on tutkimusaineis-
tosta 25 %. Harjujen reunamuodostumille ja muille vähäisille sora- ja
hickkamuodostumille, luokka HI, rakennetuissa taloissa radonpitoisuus on
jo huomattavasti alhaisempi, 36 %, kuin harjuille perustetuissa taloissa,
mutta korkeampi kuin muissa luokissa.

Moreenille sekä savelle tai siltille perustetuissa taloissa, luokat M ja S,
radonpitoisuuden mediaanit ovat kaikkein alhaisimmat. Ne ovat 53-62 %
pienemmät kuin harjuille perustetuissa taloissa. Tämä johtuu siitä, että
moreenin, saven ja siltin ilmanläpäisevyys on huomattavasti alhaisempi
kuin soran. Moreenille perustettuja taloja on tutkimusaineistossa eniten, 35
% ja savelle perustettuja vain 6 %.

Kalliolle perustetuissa taloissa, luokka K, radonpitoisuudet ovat selvästi
pienempiä, 50 %, kuin sora- tai hiekkaharjujen laelle tai rinteelle rakenne-
tuissa taloissa, mutta jonkin verran suurempia kuin luokissa M ja S.
Kalliolle perustettujen talojen osuus on tutkimusaineistosta 24 %. Kallion
tiiviydestä johtuen radonpitoisuudet ovat yleensä melko alhaisia. Kalliope-
rästä saattaa kulkeutua erittäin radonpitoista ilmaa, jos kallio on rakoillutta
tai ruhjeista. Korkea uraanipitoisuus kasvattaa myös ilman radonpitoisuutta.
Nykyisin rakennetaan kallioiselle paikalle perustus usein kalliolouhoksen ja
sitä peittävän sorapatjan päälle. Tällainen rakennuspohja edistää radonpitoi-
sen ilman virtausta asuntoon huomattavasti enemmän kuin kiinteälle
kalliolle tehty perustus.
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4.4 Radontekniset suunnitelmat

Radontcknisiä suunnitelmia ei mielletä samanarvoisiksi rakennuksen
rakennesuunnitelmien kanssa. Tätä osoittaa se, että ainoastaan noin kol-
masosassa asunnoista radontekniset suunnitelmat oli tehty ennen rakenta-
mista ja esitetty piirustuksina. Tyypillisin tapa on ollut esittää rakentajalle
rakentamisvaiheessa joko suullisia tai kirjallisia ohjeita radonteknisten
ratkaisujen tekemiseksi (Liite 1).

Vain noin puolessa asunnoista radontekniset suunnitelmat on laatinut pätevä
rakennusalan ammattilainen: rakennesuunnittelija, radontekninen suunnitte-
lija, rakennuttaja, urakoitsija tms. Näistä radonteknisen suunnittelijan osuus
oli ainoastaan 2 % ja rakennesuunnittelijan, joka on ollut selvästi käytetyin
radonteknisten suunnitelmien laatija, 27 %. Noin puolessa asunnoista
radontekniset suunnitelmat on rakentaja tehnyt itse. Tähän lienee syynä
ennen kaikkea se, että rakennuslupa-asiakirjoissa ei yleensä vaadita piirus-
tuksina esitettyjä radonteknisiä suunnitelmia. Tässä tutkimuksessa ne oli
vaadittu 15 %:ssa rakennuslupa-asiakirjoista. Radonteknisten suunnitelmien
nykyistä yleisempi vaatiminen rakennuslupa-asiakirjojen liitteenä vähentäisi
varmasti virheiden ja taitamattoman radonteknisen suunnittelun määrää.

Selvästi innokkainta torjuntatyö on ollut Itä-Uudellamaalla. Myös Kymen
ja Hämeen lääneissä radonin torjuntatoimenpiteitä on tehty tavallista enem-
män. Nämä ovat läänejä, joissa radonpitoisuuden keskiarvot ovat valtakun-
nallisesti korkeimmat ja joissa laajoilla alueilla yli puolessa uusista pienta-
loista enimmäisarvo 200 Bq/m3 ylittyy.

4.5 Radonpitoisuuden keskiarvo ja enimmäisarvojen alitukset

Kaikkien tutkittujen asuntojen, joissa radonin torjuntamenetelmä oli toimin-
nassa, radonpitoisuuden aritmeettinen keskiarvo oli 290 Bq/m3 ja mediaani
156 Bq/m3. Laskennassa on käytetty radonpitoisuuden vuosikeskiarvoja.
Tässä tutkimuksessa jokaiselle asunnolle määriteltiin radonpitoisuuden
vertailuarvo eli odotettavissa oleva radonpitoisuus asunnossa, kun radonin
torjuntaan ei olla varauduttu lainkaan. Vertailuarvojen keskiarvoksi saatiin
305 Bq/m3 ja mediaaniksi 231 Bq/m3. Koska tutkimusaineisto on melko
pieni, antaa mediaanit vertailussa luotettavamman tuloksen. Asuntojen
radonpitoisuuden mediaani on pienentynyt 75 Bq/m3 eli 32 % vertailuarvo-
jen mediaanista. Tämä osoittaa sen, että toteutettujen radontorjuntatoi-
menpiteiden ansiosta radonpitoisuudet on saatu jonkin verran alentumaan.
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Säteilyturvakeskuksen valtakunnallisessa radontutkimuksessa (Arvela,
Mäkeläinen ja Castren 1993) 80-luvulla valmistuneille pientaloille valta-
kunnalliseksi keskiarvoksi on saatu 191 Bq/m3 ja mediaaniksi 118 Bq/m3.
Näin ollen ne ovat huomattavasti pienempiä kuin nyt saadut arvot. Tämä
selittyy suurelta osin sillä, että tämän tutkimuksen kohdeasunnot, joissa on
käytetty radonturvallisia rakennustapoja, sijaitsevat keskimääräistä kor-
keamman radonpitoisuuden alueilla.

Taulukossa 3 on esitetty radonpitoisuuksien 200 ja 400 Bq/m3 alitusten
prosentuaaliset osuudet eri torjuntamenetelmillä. Koko aineistossa 59 %
alittaa 200 Bq/m3 ja 82 % 400 Bq/m3. Pelkän imuputkiston asentamisella ei
enimmäisarvon 200 Bq/m3 alittavia pitoisuuksia saavutettu kuin 45 %:ssa
taloista. Perustusrakenteiden tiivistämisellä oli päästy jo huomattavasti
parempiin tuloksiin: 70 %:ssa näistä taloista enimmäisarvo alittui. Sekä
ryömintätilainen perustusratkaisu että imurilla varustettu imuputkisto osoit-
tautuivat erittäin tehokkaiksi torjunta-menetelmiksi, sillä ainoastaan
yhdessä seitsemästätoista ryömintätilalla rakennetussa talossa radonpitoisuus
ylitti 200 Bq/m3. Imurilla varustetuissa taloissa alitusosuus oli 81 %.
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Taulukko 3. Radonpitoisuuden keskiarvo
alitukset eri torjuntamenetelmillä. Mediaani
toarvoa.

Torjuntamenetelmä

Perustusrakenteita tiivistetty

Perustusrakenteita tiivistetty

ja imuputkisto

Perustusrakenteita tiivistetty,

imuputkisto ja imuri

Imuputkisto

Imuputkisto ja imuri

Imuputkisto yhdistetty koneel-

liseen ilmanvaihtojärjestelmään

Valittu ryömintätilainen perus-

tusratkaisu radonin vuoksi

Reunajäykistetty laattaperustus

Muu torjuntamenetelmä

Yhteensä

Torjuntamenetelmä ei toiminnassa

luku-
määrä

31

58

4

141

21

6

20

4

2

287
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ja mediaani sekä enimmäisarvojen
kuvaa aineiston keskimmäistä havain-

keski-
arvo
Bq m"3

202

269

545

364

162

130

168

72

104

290

318

medi-
aani

138

155

395

220

55

118

70

66

104

156

174

alle 200 alle 400
Bq m'3 Bq m'3

% %

68

66

25

45

81

83

90

100

100

59

57

90

90

50

74

90

100

95

100

100

82

90

23



SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-A137

4.6 Rakennuspohjan tuuletusjärjestelmä

Radonin torjuntamenetelmistä ylivoimaisesti eniten, 85 %:ssa kohteista, on
käytetty rakennuspohjan tuuletusjärjestelmää tai siihen varautumista. Näissä
kohteissa on perustusrakenteita tiivistetty ainoastaan 28 %:ssa. Suurimmas-
sa osassa asunnoista imuputkistoon ei oltu vielä asennettu imuria, vaikka
200 Bq/m3 ylittyi lähes puolessa asuntoja. Asunnoista, joissa radonpitoisuus
ylitti 200 Bq/m3, vain yhteen kymmenestä oli asennettu imuri. 400 Bq/m3

ylittävissä asunnoissa osuus oli myös vain 10 %.

Painovoimanien tuuletusjärjestelmä

Ilman puhallinta rakennuspohjan tuuletusjärjestelmä toimii painovoimaisesti
silloin, kun poistohormin päätä ei ole suljettu tulpalla. Painovoimaisesti
toimivan tuuletusjärjestelmän tuuletusteho on erittäin pieni verrattuna
koneelliseen järjestelmään. Verrattaessa mittaustuloksia vertailuarvoihin
nähdään, että pelkällä imuputkistolla ei ole saavutettu merkittävää radonpi-
toisuuden alenemista (Taulukko 4).

Painovoimaiselle tuuletusjärjestehnälle laskettu keskiarvo oli 364 Bq/m3 ja
mediaani 220 Bq/m3 (Taulukko 3). Radonpitoisuuden enimmäisarvo 200
Bq/m3 alittui näistä vain 45 %:ssa asunnossa. Asuntoja, joissa imuputkiston
poistohormin pää on tulpattu, ei ole otettu mukaan tarkasteluun. Myöskään
vertailuarvojen alitukset eivät osoita merkittävää radonpitoisuuden laskua.
Voidaankin todeta, että pelkällä imuputkiston asennuksella ei ole merkitystä
huoneilman radonpitoisuuden alentamisessa.

Koneellinen tuuletusjärjestelmä

Imurilla varustettu imuputkisto osoittautui erittäin tehokkaaksi radonin
torjuntamenetelmäksi: sallittu enimmäisarvo 200 Bq/m3 alittuu peräti 81
%:ssa asunnoista, ja mediaani on vain 55 Bq/m3. Se on 75 % pienempi
kuin pelkällä imuputkistolla varustetuille asunnoille laskettu mediaani.

Niissä asunnoissa, joihin oli asennettu poistopuhallin ensimmäisen, ns.
välimittauksen jälkeen, radonpitoisuudet ovat alentuneet huomattavasti,
keskimäärin 84 %, edellisestä arvosta. Alenemien keskiarvo on 457 Bq/m3.
Tarkastelussa ei otettu huomioon asuntoja, joissa imuri oli asennettu, mutta
se oli joko epäkunnossa tai se ei ollut ollut päällä koko mittauksen ajan.
Noin puolessa asunnoista, joihin imuri oli asennettu, se ei ollut ollut päällä
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kuin osan aikaa vuorokaudesta tai vuodesta, yleensä asunnon lämmitys-
kauden ajan.

Omakotitaloissa, joissa imurilla varustetulla rakennuspohjan tuuletusjärjes-
telmällä oli päästy alle 100 Bq/m3 radonpitoisuuteen, imurien tehot olivat
keskimäärin 34 W. Rivitaloista erittäin alhaisia pitoisuuksia esiintyi yhdessä
viiden asunnon talossa, jossa imurin teho oli 75 W ja yhdessä kolmen
asunnon talossa, jossa imurin teho oli vain 25 W. Mitä suurempi talo on,
sitä suurempitehoinen imuri yleensä vaaditaan. Vaihtoehtoisesti voidaan
asentaa myös useita pienitehoisia imurcita.

Asunnoista 3 %:ssa imuputkisto oli yhdistetty koneelliseen ilmanvaihtojär-
jestelmään. Ympäristöministeriön oppaassa sitä ei kuitenkaan suositella,
koska menetelmään liittyy useita ongelmia. Kyseisellä torjuntamenetelmällä
varustettuja asuntoja oli liian vähän, jotta menetelmän tehokkuutta olisi
voitu luotettavasti arvioida. Näyttää kuitenkin siltä, että sillä on ollut
vaikutusta radonpitoisuuden alentumiseen. 83 %:ssa tapauksista sallittu 200
Bq/m3 enimmäisarvo alittui, ja mediaani oli melko alhainen, 118 Bq/m3.

Imukanaviston syainti

Imukanaviston sijoitukseen ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Moni-
mutkainen, tarkoituksettomasti kiemurteleva ja siitä syystä pitkä imu-
kanavisto synnyttää rakennuspohjaan helposti katvealueita, joissa tuuletuk-
sen tehokkuus jää vähäiseksi. Pohjamuodoltaan mutkikkaissa taloissa
tehokas ja imuteholtaan tasaisesti jakautuva tuuletusjärjestelmä saadaan
tavallisesti aikaan suhteellisen yksinkertaisella haaroitetulla ratkaisulla, joka
sisältää muovisesta viemäriputkesta tehdyn kokoojakanavan. Monihaarainen
imukanavisto voidaan suunnitella joustavasti erilaisille pohjan muodoille.
Monesti jopa pohjapinta-alaltaan pienissä ja muodoltaan yksinkertaisissa
omakotitaloissa imuputkisto on tehty liian monimutkaiseksi. Näissä taloissa
rengasmallinen imuputkisto on yleensä suositeltavin ja tuuletusteholtaan
paras ratkaisu. Virheelliseen suunnittelukäytäntöön vaikuttaa todennäköi-
sesti sekin, että oppaat eivät ole kyllin yksinkertaisia ja selkeitä omatoimi-
sille rakentajille. Asiaan perehtyneiden neuvojien puutteessa esim. putkiston
muodon valinnat ovat olleet puutteellisia.
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Taulukko 4. Radonpitoisuuden alenema vertailuarvoon nähden eri torjuntamenetel-
millä. Taulukko osoittaa myös, kuinka monessa prosentissa asuntoja vertailuarvo
on alitettu. Tehokasta torjuntamenetelmää kuvaa alitusosuus, joka on huomattavasti
korkeampi kuin 50 %. Alitusosuuden ollessa lähellä 50 %:ia ei ole saavutettu
merkittävää radonpitoisuuden alenemista.

N= havaintojen lukumäärä
mediaani = alenemien mediaani (aineiston keskimmäinen havaintoarvo)
ero-% = alenema prosentteina vertailuarvosta, mediaani

Torjuntamenetelmä N Ero
vertailuarvoon

mediaani %
Bq m"3

Alitus-
osuus

Perustusrakenteita tiivistetty 31 34 23 65

Perustusrakenteita tiivistetty 58 61 27 76

ja imuputkisto

Perustusrakenteita tiivistetty, 4 168 37 100

imuputkisto ja imuri

Imuputkisto 141 45 20 60

Imuputkisto ja imuri 21 133 68 86

Imuputkisto yhdistetty koneel- 6 1067 55 100

liseen ilmanvaihtojärjestelmään

Valittu ryömintätilainen perus- 20 93 61 90

rusratkaisu radonin vuoksi

Reunajäykistetty laattaperustus

Muu torjuntamenetelmä

Yhteensä

TnrjuntamcnfttainiÄ M toiminnassa

4
2

287

22

147
23

61

-5

62
2

30

-3

100
50

70

48
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imuputkisto oli sijoitettu pystysuunnassa salaojasorakerrokseen sen sijaan
hyvin. Vain muutamassa asunnossa imuputkisto oli asennettu ohjeiden
vastaisesti liian lähelle alapohjarakennetta. Tällöin on vaarana, että imuput-
kistoon ei saada syntymään riittävää alipainetta ja radonpitoista ilmaa
imetään lämmöneristekerroksen kautta imuputkistoon.

Erityisongelmat rivitaloissa

Kaikista asunnoista 88 %:ssa oli valittu yhden ja 12 %:ssa kahden imupis-
teen tuuletusjärjestelmä. Monet kahden imupisteen painovoimaisesti tuulet-
tuvista järjestelmistä voidaan muuttaa yhdellä imupisteellä toimiviksi, kun
tuuletus samalla vaihdetaan koneelliseksi. Pohjapinta-alaltaan suurissa
rakennuksissa, etenkin rivitaloissa, ongelmana on monesti imupisteiden
vähäisyys ja niiden huonosti valittu sijainti. Tällöin korostuu myös imurien
tehon ja perustusrakenteiden tiivistämisen merkitys. Näissä taloissa imurit
olivat keskimäärin liian pienitehoisia, 44 W, kun niiden tehon tulisi olla
kaksinkertainen. Toisaalta melko suuressakin pien- tai rivitalossa saattaa
radonpitoisuus alentua huomattavasti jopa 25 W puhaltimella, kun radon-
tekninen ratkaisu suunnitellaan ja toteutetaan hyvin.

Putkiston hyvän suunnittelun ja toteutuksen merkitys korostuu rivitaloissa.
Tästä esimerkkinä on harjulla sijaitseva kahdeksan asunnon rivitalo, jossa
oli yksi talon päätyyn asennettu imuri ja poistohormi. Imuputkisto oli
koottu yksin salaojaputkesta, eikä näin ollen alipainetta oltu jaettu umpinai-
sella kokoojaputkella. Lisäksi poistopuhaltimen teho oli liian pieni, vain 27
W. Vastakkaisen päädyn asunnossa mitattu radonpitoisuus, 377 Bq/m3,
olikin huomattavasti korkeampi kuin poistohormia lähinnä olevassa asun-
nossa, jossa pitoisuus oli 61 Bq/m3. Vain ohjeen mukainen umpinainen
kokoojaputki pystyy jakamaan paineen suuressa kohteessa koko alueelle
riittävän tasaisesti. Tutkimustuloksissa ilmiö näkyy selvästi pari-ja rivitalo-
jen kohonneina radonpitoisuuksina verrattaessa niitä omakotitalojen pitoi-
suuksiin. Pohjapinta-alaltaan suurien talojen radontekninen suunnittelu
tulisikin antaa miltei poikkeuksetta siihen hyvin perehtyneelle suunnitte-
lijalle.

4.7 Perustusrakenteiden tiivistäminen

Kyselyyn vastanneista 32 % ilmoitti tehneensä perustusrakenteiden tiivistä-
mistoimenpiteitä radonin torjumiseksi. Osuus on varsin pieni, sillä huo-
lellisesti suoritettu alapohjarakenteen tiivistäminen on tehokas torjunta-
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menetelmä. Tuloksissa virhettä saattaa aiheuttaa se, että asukkaat eivät aina
tiedä toteutetusta tiivistämisestä, koska tiivistystyöt jäävät piiloon asunnon
sisäpintamateriaalien alle.

Taulukossa 3 esitetyistä tuloksista nähdään, että perustusrakenteiden
tiivistämisellä on asuntojen huoneilman radonpitoisuus saatu alentumaan
huomattavasti. Asunnoissa, joissa ainoastaan perustusrakenteita oli tiivistet-
ty, radonpitoisuuden mediaani oli alentunut noin 40 % verrattuna taloihin,
joissa radonin torjuntamenetelmänä on alapohjalaatan alle asennettu imu-
putkisto. Tämä on valittu vertailuarvoksi, koska kyseisellä torjuntamenetel-
mällä ei ole todettu olevan suurta vaikutusta radonpitoisuuden alentu-
miseen. Imuputkistolla ja imurilla on kuitenkin saavutettu selvästi alhai-
sempia radonpitoisuuksia kuin tiivistämisellä.

Tiivistäminen oli toteutettu monesti puutteellisesti. Joko tiivistämiseen oli
käytetty tarkoitukseen sopimattomia materiaaleja tai menetelmiä, tai
tiivistysrakenteita ei oltu tehty ohjeissa tai suunnitelmissa edellytetyn
laajuisesti niin, että tiivästäminen kohdistuisi kaikkiin vuotoreitteihin.

Uudisrakennuksille sallittu radonpitoisuuden enimmäisarvo 200 Bq/m3

alittuu 70 %:ssa niistä asunnoista, joissa perustusrakenteiden tiivistäminen
on ollut ainoa torjuntamenetelmä (Taulukko 3). Tulos on selvästi parempi
kuin pelkällä imuputkistolla varustetulla ratkaisulla, mutta jonkin verran
huonompi kuin esim. rakennuspohjan koneellistetulla tuuletusjärjestelmällä.
Myös asunnoissa, joissa radonpitoisuus oli poikkeuksellisen alhainen, alle
50 Bq/m3, oli huomattavan paljon niitä, joiden radontorjunta perustui
tiivistämiseen; lisäksi huoneilmanvaihto oli koneellistettu. Niinpä miltei
pelkällä perustusrakenteiden tiivistämisellä on parhaimmillaan päästy
radonpitoisuuteen 23 Bq/m3, kun tiivistäminen on tehty huolellisesti,
kaikilta osin ja ohjeiden mukaisilla materiaaleilla.

Kun perustusrakenteet tiivistetään ohjeiden mukaan, tulisi sen riittää
alentamaan radonpitoisuuden suositellulle tasolle. Kun tiivistämisen lisäksi
on ohjeiden mukaisesti asennettu imuputkisto, radonpitoisuudet eivät ole
alentuneet imuputkiston vaikutuksesta. Sen sijaan imurin kytkeminen
putkistoon alentaisi pitoisuuksia niissä kohteissa, joissa tiivistämistyö ei ole
täysin onnistunut.

Tärkeimpiä perustusrakenteiden tiivistämistoimenpiteitä ovat maanvastaisten
kevytsoraharkkorakenteiden pintakäsittelyt, lattian ja sokkelin välisten
saumojen sekä erilaisten lattian läpivientien tiivistäminen. Kyselyyn vastan-
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neista 33 % ilmoitti tiivistäneensä lattian ja sokkelin välisen sauman. Näistä
55 % oli asentanut valuvaiheessa riman saumaan ja tiivistänyt sitten valun
kuivuttua raon. Loput 45 % oli tiivistänyt sauman jälkeenpäin, koska eivät
olleet valuvaiheessa varautuneet siihen. Asukkaista, joiden rakennuksen
kellarissa tai alimmassa kerroksessa oli maanvastaisia harkkoseiniä, 38 %
ilmoitti pintakäsitelleensä harkkoseinät ulkopuolelta, 55 % sisäpuolelta ja
26 % molemmilta puolilta. Vähintään toinen pinta oli käsitelty 67 %:ssa
kohteista. Asunnoista, joissa on kevytsoraharkoista rakennettu sokkeli, 17
%:ssa sokkelin yläpinnan päälle oli asennettu alumiinibitumihuopakaistale,
joka oli ohjeiden mukaisesti taitettu lisäksi lattialaattaa vasten. 16 %:ssa
huopakaistale oli asennettu, mutta sen taittaminen oli jätetty tekemättä.

Kun matalaan perustettujen talojen kevytsoraharkkosokkeli on tiivistetty
sekä slammaamalla että asentamalla alumiinibitumihuopa ohjeiden mukai-
sesti, on radonpitoisuuden mediaani alentunut keskimäärin 57 Bq/m3 tii—
vistämättömällä sokkelilla saadusta arvosta, 170 Bq/m3. Alenema on
keskimäärin 34 %. Kun alumiinibitumihuopaa ei ole taitettu lattialaattaa
vasten, on alentuma enää 25 Bq/m3. Vertailussa oli mukana talot, joiden
perustus koostuu sokkelista ja maanvaraisesta alapohjalaatasta ja joissa ei
ole koneellistettua rakennuspohjan tuuletusjärjestelmää.

Tiivistämisen merkitys korostuu erityisesti siinä tapauksessa, kun talon
kantavat rakenteet ovat betonista ja asunnossa on koneellinen poistoilman-
vaihto, eikä radonin torjuntaan ole varauduttu imurilla varustetulla imuput-
kistolla. Koska betonirunkoisen talon vaipasta muodostuu suhteellisen tiivis,
syntyy asuntoon alipaine, jonka seurauksena radonpitoista ilmaa imeytyy
lattian rakojen kautta huoneisiin. Tutkimusaineiston näin rakennetuissa,
yhdessä rivitalossa ja kahdessa omakotitalossa radonpitoisuudet olivat
huomattavan korkeat. Sen sijaan yhdessä tällaisista taloista perustusraken-
teiden tiivistämisellä oli radonpitoisuus saatu alentumaan selvästi.

4.8 Ryömintätilainen perustusratkaisu

Ryömintätilainen perustusratkaisu on erittäni tehokas menetelmä radonpi-
toisuuden alentamiseksi. Se valitaan useimmiten muista syistä perustamis-
tavaksi. Kuitenkin tässä tutkimusaineistossa kaikki ryömintätilan rakenta-
neet asukkaat ilmoittivat valinneensa sen radonin torjumisen takia. Jokai-
sessa tällä menetelmällä rakennetussa asunnossa radonpitoisuus on alentu-
nut vertailuarvosta (Taulukko 4). Alenemat ovat keskimäärin 61 %. Vertai-
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luarvot on laskettu sokkelilla ja maanvastaisella alapohjalaatalla varustetulle
perustusratkaisulle, jossa radonin torjuntaan ei olla varauduttu millään
tavalla. Myös radonpitoisuuden mediaani on erittäin alhainen 70 Bq/m3

(Taulukko 3). Mediaani on 70 % pienempi kuin pelkällä imuputkistolla
varustetulla torjuntamenetelmällä. Vain yhdessä tapauksessa uusille raken-
nuksille sallittu radonpitoisuuden enimmäisarvo 200 Bq/m3 ylittyi. Siitä
huolimatta, että ryömintätilaisen perustusratkaisun on jo pitkään tiedetty
olevan erittäin tehokas ratkaisu radonin torjumiseksi, ei sen suosio ole
kasvanut 80-luvusta, jolloin sen käyttö perustamistapana voimakkaasti
väheni. Tämän tutkimuksen aineistossa sitä oli käytetty perustamistapana
vain 6 %:ssa asunnoista.

4.9 Reunajäykistetty laattaperustus

Myös reunajäykistetty laattaperustus on erittäin hyvä radonin torjunta-
menetelmä. Kuitenkin vain neljässä tutkimusaineiston asunnossa sitä oli
ilmoitettu käytetyn varsinaisena radonin torjuntamenetelmänä. Näiden
asuntojen radonpitoisuuden keskiarvo oli erittäin alhainen, 72 Bq/m3.
Tulosta parantaa jonkin verran se, että yhdessä näistä asunnoista oli lisäksi
asennettu radonkaivo. Mutta niiden asuntojen, joissa perustamistapana on
reunajäykistetty laatta ja joissa ei oltu käytetty muita tehokkaita torjuntatoi-
menpiteitä, radonpitoisuuden keskiarvo on ainoastaan 93 Bq/m3. Vastaavan
suuruisiin alentumiin päästään ainoastaan ryömintätilaiseUa perustusrat-
kaisulla tai imurilla ja imuputkistolla varustetulla torjuntamenetelmällä.
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET

Suurin osa, 70 %, kyselyyn osallistuneista oli suorittanut torjuntatoimenpi-
teet vain osittain, kun vertailukohtana on uusimmat ohjeet. Merkittävimmät
puutteet olivat pohjarakenteiden tiivistämisen laiminlyönti ja alapohjan
tuuletusjäriestelmän käyttämättä jättäminen. 40 %:ssa asunnoista enim-
mäisarvo 200 Bq/m3 ylittyi toimenpiteiden jälkeen. 48 % asukkaista oli
toteuttanut oppaassa esitetyn järjestelmän vain osittain, jättänyt radoniin
varautumisen pelkästään imuputkiston asentamisen varaan. Koneellisesti
tuuletettu rakennuspohjan tuuletusjärjestehnä oli otettu käyttöön vain 10
%:ssa asunnoista, joissa enimmäisarvo ylittyi. Syitä tilanteeseen lienee
useita. Julkaistut oppaat eivät ole olleet vielä laajasti käytössä kohteiden
rakennusaikana. Radonturvallinen rakentaminen on uusi haaste rakentajille,
suunnittelijoille ja rakennusvalvonnalle. Tavoitteiden toteutumiseksi radon-
tekniset suunnitelmat on vaadittava kirjallisina ja niiden toteutumista on
myös valvottava. Neuvontaa ja koulutusta tulee kehittää. Tässä ennen
kaikkea kunnan viranomaisten tiedotus- ja ohjaustoiminnalla on keskeinen
rooli. Rakennesuunnittelijoiden, pientalovalmistajien ja rakennusyritysten
tulisi myös aktiivisesti myötävaikuttaa radonturvallisten rakenneratkaisujen
yleistymiseksi. Käytössä olevat oppaat soveltuvat erityisesti suunnittelijoi-
den käyttöön, osalle omatoimisista rakentajista ne voivat olla liian vai-
keaselkoisia.

Perustustaparatkaisulla on suuri merkitys radonpitoisuuden alentamisessa,
asia, jota ei korosteta tarpeeksi. Valitsemalla perustamistavaksi ryömintäti-
lainen perustus tai reunajäykistetty laattaperustus saadaan useimmiten
aikaan ratkaisu, jossa ei tarvita tiivistämistä lukuunottamatta muita torjun-
tatoimenpiteitä ja radonpitoisuudet saadaan pysymään erittäin alhaisina.

Tutkimusaineistossa huomiota herätti perustusrakenteiden tiivistämistoi-
menpiteiden vähäisyys. Ainoastaan 32 % asukkaista ilmoitti käyttäneensä
perustusrakenteiden tiivistämistä radonin torjunnassa. Ja näistäkin useissa
asunnoissa oppaan ohjeiden mukaiset tiivistämistoimenpiteet on toteutettu
vain osittain. Tavallisesti alapohjalaatan ja sokkelin välinen sauma on
tiivistetty, mutta esim. kevytsoraharkkorakenteiden pintakäsittelyt ja alu-
miinibitumihuovan asentaminen sokkelin yläpinnan päälle tai alapohjalaatan
läpivientien tiivistämistoimenpiteet on usein jätetty tekemättä joltain osin.
Huolellisesti suunnitellun ja toteutetun tiivistyksen merkitystä ei selvästi-
kään tunneta riittävän hyvin. Tästä syystä neuvonnassa ja asiaa käsittelevis-
sä oppaissa tulee painottaa kokonaisvaltaisen ja huolellisesti tehdyn tiivis-
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tämisen merkitystä tehokkaasti toimivan radonin torjuntajärjestelmän kes-
keisenä tekijänä.

Imukanavistot eivät useinkaan olleet geometriseltä muodoltaan Ympäristö-
ministeriön oppaan mukaisia. Pääasiallisin syy tähän lienee se, että suun-
nittelussa ei ole käytetty radonteknistä opasta lainkaan. Neuvonnan ja
valvonnan puutteessa rakentajat ovat poikenneet oppaiden antamista
asennusohjeista. Omatoimiselle rakentajat tarvitsevat avukseen lyhyen ja
tiivin opaslehtisen, jossa varautumisen keskeiset seikat on mainittu. Ympä-
ristöministeriön opas soveltuu parhaiten suunnittelijoille ja viranomaisille.
Etenkin suurimmissa pientaloissa, kuten rivitaloissa, radontekniset suunni-
telmat pitäisi laatia erityisen huolellisesti ja ammattitaitoisesti, koska
suunnitteluvirheiden haittavaikutukset korostuvat näissä talotyypeissä.

Asunnoissa, joissa on käytetty Ympäristöministeriön opasta iadonteknisessä
suunnittelussa, on nähtävissä selvästi oppaan tietojen hyödyntämisen
radonpitoisuuksia alentava vaikutus. Opasta käyttäneillä radonpitoisuudet
olivat pienentyneet asunnolle määritellystä vertailuarvosta keskimääräistä
enemmän. Tästä huolimatta alenemat eivät ole odotetun suuruisia.
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LIITE 1 Kyselylomakkeen tietoja

TALON PERUSTIEDOT

Talotyyppi

A Omakotitalo
B Rivi-tai paritalo
C Kerrostalo
D Muu
E Loma-asunto

Ei täytetty

Valmistumisvuosi

1984-1985
1986-1987
1988-1989
1990-1991
1992-1993
1994-1995
1996-

Kantavien rakenteiden pääasiallinen rakennusmateriaali

A Puu
B Tiili
C Betoni
D Kevytbetoni
E Muu
F En tiedä

Ei täytetty

N
249
52
2
3
2
1

N
5
20
28
58
119
65
12

N
244
10
22
23
3
1
6

%
80.8
16.9
0.6
1.0
0.6

%
1.6
6.5
9.2
18.9
38.7
21.2
3.9

%
80.5
3.3
7.3
7.6
1.0
03
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Ilmanvaihto

A Painovoimanien
B Koneellinen poisto
C Koneellinen

tulo ja poisto
Ei täytetty

Tietolähteet radonin torjuntamenetelmistä

N
45

107
153

%
14.8
35.1
50.2

A
B

C
D

E

F
G
H
I

Kunnan rakennustarkastaja
Kunnan terveysvalvonta-
viranomaiset
Teknillinen korkeakoulu
Teknillisen korkeakoulun
julkaisu 114/1991
Ympäristöministeriön julkaisu
Opas 2/1993
Jokin muu julkaisu
Lehtiartikkeli
Säteilyturvakeskus
Muualta
Ei täytetty

N
112
70

4
21

50

22
99
57
70
20

%
38.8
24.2

1.4
7.3

17.3

7.6
34.3
19.7
24.2
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43

163
103

%
20.9
79.1
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RADONIN TORJUNTATOIMENPITEET JA
RADONTEKNISET SUUNNITELMAT

Työ on suoritettu

A Osaksi itse
B Kokonaan itse

Ei täytetty

Radontekniset suunnitelmat
Rakennuksen radontekniset ratkaisut perustuvat

N %
A Radonteknisiin suunnitelmiin, tehty 81 32.0

ennen rakentamista ja esitetty piirustuksina
B Rakentajalle rakentamisvaiheessa 32 12.6

annettuihin kirjallisiin ohjeisiin
C Rakentajalle rakentamisvaiheessa 84 33.1

annettuihin suullisiin ohjeisiin
D Muu käytäntö 57 22.4

Ei täytetty 55

Vaadittiinko talon rakennuslupa-asiakirjojen liitteeksi radonteknisiä,
piirustuksina esitettyjä suunnitelmia?

Kyllä
Ei
Ei täytetty

N
41

227
41

%
15.3
84.7
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Rakennuksen radontekniset suunnitelmat on laatinut

A Rakennesuunnittelija
B Radontekninen suunnittelija
C Urakoitsija
D Rakennuttaja
E Rakentaja ja/tai asunnon omistaja
F Muu

Ei täytetty

N
68

5
9

20
114
38
55

%
26.9
2.0

3.6
7.8

44.9
14.9

N
70
5

17
31

186

%
56.9
4.1

13.8
25.2

PERUSTUSRAKENTEIDEN TIIVISTÄMINEN

Matalaperustainen harkkosokkeli on slammattu anturasta ylös asti

A Ulkopinnasta
B Sisäpinnasta
C Uiko- ja sisäpinnasta
D Osa ulkopinnasta

Ei täytetty

Harkkosokkelin päälle on asennettu alumiinibitumihuopakaistale,
joka on taitettu lattialaattaa vasten.

N
On 36
Muuten, mutta alumiinibitumihuopaa 33
ei ole taitettu lattialaattaa vasten
Ei täytetty 240

Lattian ja sokkelin välille on valuvaiheessa asennettu rima. Valun kuivuttua
rako on tiivistetty.

N
On 53
On, mutta tehty vain osittain 4
tai ohjeiden vastaisesti
Ei täytetty 252
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Lattian ja sokkelin välinen sauma on tiivistetty, vaikka valuvaiheessa ei ole
varauduttu tiivistämiseen.

N
On 43
On, mutta tehty vain osittain 3
tai ohjeiden vastaisesti
Ei täytetty 263

Kantavien väliseinien ja peiustusten välinen liitos on tiivistetty alumiinibi-
tumihuovalla, joka on taitettu lattialaattaa vasten.

N
On 25
Muuten, mutta alumiinibitumihuopaa 6
ei ole taitettu lattialaattaa vasten
Ei täytetty 278

Kantavien väliseinien ja lattian väliset saumat on tiivistetty.

N
On 45
On, mutta tehty vain osittain 3
tai ohjeiden vastaisesti
Ei täytetty 261

Takan perustukset on tiivistetty.
N

On 59
On, mutta tehty vain osittain 2
tai ohjeiden vastaisesti
Ei täytetty 248
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Takan ja lattian väliseen saumaan on asennettu valuvaiheessa rima. Valun
kuivuttua rako on tiivistetty.

N
On 18
Ei täytetty 291

Maanvastaiset harkkoseinät on pintakasitelty ulkopuolelta.

A Slammattu
B Muuten
C Ei ole
D En tiedä

Ei täytetty

Maanvastaiset harkkoseinät on pintakasitelty sisäpuolelta

N
40
22
18
6

223

eitä

N
7
5
7
17
10
8
31
5

219

%
46.5
25.6
20.9
7.0

%
7.8
5.6
7.8
18.9
11.1
8.9
34.4
5.6

A Slammattu
B Slammattu + maalattu
C Rapattu
D Tasoitettu + maalattu
E Yhdistelmä A-D
F Muuten
G Ei ole
H En tiedä

Ei täytetty

Muu tiivistämien
Rakennukseen tulevien liittymiskaapelien läpiviennit on toteutettu seuraa-
vasti:

N
A Salaojaputkilla 52
B Tiiviillä muoviputkilla 141
C Yhdistelmä A,B 6
D Muulla tavalla 28
E En tiedä 26

Ei täytetty 56
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Kaapeleiden läpiviennit

A On tiivistetty
B Ei ole
C En tiedä

Ei täytetty

LVI-putkien läpiviennit alapohjassa on tiivistetty

A Kuumabitumilla
B Elastisella saumausmassalla
C Muulla
D Ei ole tiivistetty
E En tiedä

Ei täytetty

RAKENNUSPOHJAN TUULETUSJARJESTELMA

Imupisteiden lukumäärä

N
44

155
39
71

N
6

51
25

123
41
63

STUK-A137

%
18.4
65.1
16.4

%
2.4

20.8
10.2
50.0
16.7

Kpl
1
2
Ei täytetty

Poistohormi
Poistohormi on

A Tulpattu lattialaatan yläpuolelta
B Tulpattu ullakkotilaan
C Avoin ja viety vesikaton läpi
D Avoin ja jätetty ullakkotilaan
E Avoin ja viety sokkelin läpi

maan pinnan yläpuolelle
F Muu toimenpide
G Imukanavisto liitetty savuhormiin

Ei täytetty

N
181
25

102

N
16
12

115
56
23

6
3

78

%
87.9
12.1

%
6.9
5.2

49.8
24.2
10.0

2.6
1.3
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Poistohormiin

A On asennettu poistopuhallin
B Ei ole
C Putkisto kytketty koneelliseen

ilmanvaihtoon
Ei täytetty

Puhallin on päällä

A Jatkuvasti
B Vain ajoittain

Ei täytetty

SÄTEILYTURVAKESKUS

N
35

187
16

46

N
30
16

263

%
14.7
78.6

6.7

%
65.2
34.8

N
54
37

8
210

%
54.5
37.4
8.1

ASUNNON KONEELLINEN ILMANVAIHTO

Koneellinen poistoilmanvaihto

Ihnanvaihdon teho on asetettu nonnaalisti

A Pienimmälle teholle
B Puoliteholle
C Suurimmalle teholle

Ei täytetty

Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto

Ilmanvaihdon teho on asetettu nonnaalisti
N %

A Pienimmälle teholle 73 50.3
B Puoliteholle 71 49.0
C Suurimmalle teholle 1 0.7

Ei täytetty 164
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Koneellisen ilmanvaihdon ilmamäärät on säädetty

A Vastaamaan tehtyjä ilmanvaihtosuunnitelmia
B Niin, että kokonaispoistoilmamääiä on

hieman kokonaistuloilmamäärää suurempi
C Ei ole koskaan säädetty
D En tiedä

Ei täytetty

N
83

29

26
6

165

STUK-A137

%
57.6
20.1

18.1
4.2
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LIITE 2 Korjauskertoimet radonpitoisuuden vertailuarvojen
laskemisessa

Perustamistapa Korjauskerroin

perusmuuri ja maanvarainen laatta 1.3

Reunajäykistetty laatta tai 0.8
ryömintätilainen sokkeli

Kellari, maanvastaiset kevytsoraharkko- 1.5
seinät ja avoin portaikko

Kellari, maanvastaiset kevytsoraharkko- 1.15
seinät ja suljettu ovi

Kellari, maanvastaiset betoniseinät ja 0.85
suljettu ovi

Rinnetalo ja maanvastaiset kevytsora- 1.4
harkkoseinät
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