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Huoneilman radon on terveysriski
- Radonin mittauskausi alkamassa
- 7 kysymystä ja vastausta radonista
- Vastaa STUK:in kyselyyn radonsäteilyn riskeistä

Säästetään(kö) sähköä?
Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvarin
tulosten mukaan sähkön säästöt syntyvät usein 
ilman erillisiä investointeja.

Jäsenetuja



Huoneilman radon on terveysriski
- Radonin mittauskausi alkamassa

Suomessa noin 300 ihmistä saa vuosittain keuhkosyövän radonista. Radonkaasu on 
talojen sisäilmassa esiintyvä hajuton ja näkymätön jalokaasu. Radonkaasua pääsee 
taloon mm. läpivienneistä, betonihalkeamista sekä tiivistämättömistä saumakohdista. 
Asuminen suuressa radonpitoisuudessa lisää riskiä sairastua keuhkosyöpään. Radonin 
voi havaita vain mittaamalla.

Huoneilman radonpitoisuus mitataan 
radonmittauspurkeilla lämmityskauden 
aikana 1.11.-30.4. Kattava arvio altistuksesta 
saadaan, kun mitataan kahdella radonmit-
tauspurkilla asunnon eri huoneissa ja/tai 
kerroksissa. Mittausaika on kaksi kuukautta.

Mitä voi tehdä, jos pitoisuudet ylittyvät?

Jos radonpitoisuus ylittää raja-arvot kannat-
taa kääntyä radonkorjauksiin erikoistuneen 
ammattilaisen puoleen. Pienissä ylityksissä, 
joissa radonpitoisuus on 200–400 Bq/m3 
riittävät useimmiten alapohjantiivistystyöt 
sekä ilmanvaihdon parantaminen. Yli 400 
Bq/m3 pitoisuuksissa usein tarvitaan suurem-
pia toimenpiteitä kuten radonpoistojärjes-
telmän asennuksia. 

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 
(n:o 944/92) mukaan asunnon huoneilman 
radonpitoisuus ei saa ylittää arvoa 400 
Bq/m3.

Uusi asunto tulee suunnitella ja rakentaa 
siten, että radonpitoisuus ei ylitä arvoa 
200 Bq/m3. Mikäli huoneilman 
radonpitoisuus ylittää 400 Bq/m3, tulee 
korjaustoimen-piteisiin ryhtyä.

Mikäli radonpitoisuus on 200–400 Bq/m3, 
Säteilyturvakeskus suosittelee tarkoituk-
senmukaisia, helposti tehtäviä korjauksia. 
Mikäli huoneilman radonpitoisuus alittaa 
200 Bq/m3, huonetilan radonturvallisuus 
on riittävä.

Jäsenetuna radonmittauspurkit 
hintaan 33 eur/kpl 

Hinta sisältää mittauspurkin, valmiiksi 
maksetun palautuskuoren purkeille 
laboratorioon palautusta varten ja säh-
köisen raportoinnin. Yksi mittaussarja 
sisältää kaksi purkkia, yhteensä 66 €. 
AlphaRadon-radonmittauspurkeilla on 
Suomen Säteilyturvakeskuksen (STUK) 
hyväksyntä.

Tilaa täältä: 

http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/
radonfix

http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/radonfix
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/radonfix


7 Kysymystä ja vastausta radonista

Vastaus: Radonpitoisuudet ovat suurimpia läpäisevillä 
soraharjuilla ja pienempiä tiiviillä savimailla. Vaihtelu 
pitoisuuksissa on kuitenkin esim. saman postinumero-
alueen sisällä suurta. Sisäilman radonpitoisuuteen kun 
vaikuttavat esim. rakennustapa ja mahdollinen raken-
nuksen alle tuotu täyttömaa. Asunnon sisäilman 
radonpitoisuus selviää vain mittaamalla. Säteilyturva-
keskuksen sivuilta http://www.stuk.fi/aiheet/radon/ 
radon-suomessa/pientaloasuntojen-radonpitoisuudet -
suomen-kunnissa voi selata mitattuja radonpitoisuuksia 
kunnittain tai postinumeroittain. 

Kysyimme Säteilyturvakeskuksesta seitsemän kysymystä radonista. Vastaukset antoi 
säteilyturvakeskuksen tarkastaja Katja Kojo.

1. Mistä tietää sijaitseeko 
oma koti radonriski-alueella?

2. Mistä peruskorjaaja tai 
rakentaja saa tiedon radon-
turvallisuudesta ja vaatimuksista?

Vastaus: Hyödyllistä tietoa uudisrakentajalle on koottu 
sivustolle http://www.stuk.fi/aiheet/radon/radon-
uudisrakentamisessa ja asunnon korjaajalle 
http://www.stuk.fi/aiheet/radon/radonkorjaukset. 
Myös oman kunnan rakennusvalvonnan puoleen 
kannattaa kääntyä. 

3. Kasvaako radonriski, jos 
rakentamisen vuoksi louhitaan/ 
räjäytetään kalliota?

Vastaus: Kallion louhiminen ei merkittävästi lisää kallion 
radontuottoa, jos ollenkaan. Tilastojen valossa kalliolle 
rakennetuissa taloissa on keskimääräiset radonpitoisuu-
det. Toisaalta karkean louhintamurskeen käyttö talon 
alla voi joissakin tapauksissa haitata radonputkiston 
toimintaa.

4. Voiko paikalle ajettu sora 
tuoda mukanaan pysyvän 
radonongelman?

Vastaus: Kyllä voi. Jos tiiviimmälle maalle tuodaan läpäi-
sevämpää täyttö- tai salaojasoraa, se kasvattaa maape-
rästä tulevia ilmavirtauksia sisäilmaan hyvän ilmanläpäi-
sevyytensä johdosta. Tämän lisäksi siirrettävä maa-aines 
tuottaa myös itse radonia maa-aineksen huokosilmaan. 
Tämän vuoksi paksut täyttösorakerrokset voivat kasvat-
taa myös savimaalle rakennettavan pientalon sisäilman 
radonpitoisuuden yli enimmäisarvojen 200 Bq/m3 ja 400 
Bq/m3, jos täyttösoran uraani- tai radiumpitoisuus on 
keskimääräistä suurempi.

http://www.stuk.fi/aiheet/radon/radon-suomessa/pientaloasuntojen-radonpitoisuudet-suomen-kunnissa
http://www.stuk.fi/aiheet/radon/radon-uudisrakentamisessa
http://www.stuk.fi/aiheet/radon/radonkorjaukset


Vastaus: Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 
944/1992 mukaan radonpitoisuus määritetään säteily-
turvakeskuksen hyväksymällä mittausmenetelmällä. 
Määrityksen tulee perustua vähintään kahden kuukau-
den pituisena yhtäjaksoisena aikana tehtyyn mittauk-
seen.

5. Kannattaako rakennuksessa 
aina huomioida radon-
turvallisuus alueesta riippumatta, 
vai onko se ylimitoitettua?

Vastaus: Uudisrakentamisen tavoitearvon 200 Bq/m3

ylitykset ovat niin yleisiä, että radonturvallinen raken-
taminen on pääsääntöisesti perusteltua koko maassa. 
Joka tapauksessa radonin torjunta rakennusvaiheessa 
on helpompaa ja halvempaa kuin talon korjaaminen 
jälkikäteen pitoisuuden alentamiseksi. 

6. Onko radonriski syytä 
huomioida myös vapaa-ajan 
asunnolla?

Vastaus: Jos vapaa-ajan asuntoa käytetään paljon muina 
vuodenaikoina kuin kesällä, radonmittausta ja radonin 
torjuntaa myös vapaa-ajan asunnolla kannattaa harkita, 
erityisesti harjualueilla. Mittaus tulee tehdä silloin, kun 
vapaa-ajan asunnossa oleskellaan. 

7. Ovatko mittauspurkkijärjes-
telmän lisäksi markkinoilla 
olevat radonmittarit toimivia, 
ja voiko tulokseen luottaa?

Säteilyturvakeskus haluaa selvittää, mitä suomalaiset tietävät sisäilman radonista. Tieto 
auttaa kehittämään radoniin liittyvää viestintää. Vastaamalla kyselyyn autat edistämään 
suomalaista radonturvallisuutta.

Kyselyyn pääset tästä linkistä: https://www.webropolsurveys.com/S/B12284A0C85A13A0.par

EU:n uusi säteilysuojelun perusnormidirektiivi tulee voimaan 
vuoteen 2018 mennessä. Direktiivin mukainen maksimi-
viitearvo huoneilman radonpitoisuudelle on 300 Bq/m3. 
Direktiivin pohjalta uudistetaan säteilylainsäädäntöä (laki, 
asetus).

Omakotiliitto on mukana säteilylainsäädännön kokonais-
uudistusta valmistelevassa Luonnonsäteilyaltistus –alatyö-
ryhmässä.

Vastaa Säteilyturvakeskuksen 
kyselyyn radonsäteilyn 
riskeistä

https://www.webropolsurveys.com/S/B12284A0C85A13A0.par
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:013:FULL:FI:PDF
http://plus.edilex.fi/stuklex/fi/lainsaadanto/19910592?toc=1
http://plus.edilex.fi/stuklex/fi/lainsaadanto/19911512?toc=1


Säästetään(kö) sähköä

Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari on tullut päätökseen. Motiva ja Energia-
teollisuus ry käynnistivät yhdessä energia- ja talotekniikka-alan yritysten ja järjestöjen 
kanssa Elvariksi nimetyn sähkölämmityksen tehostamisohjelman vuonna 2008. Ohjelman 
kohteena olivat sähkölämmitteiset pienkiinteistöt Suomessa. 

Elvari-ohjelman tavoitteena oli tehostaa sähkölämmitteisissä pientaloissa asuvien energi-
ankäyttöä, saada aikaan kustannussäästöjä ja vähentää sähkölämmitteisten pientalojen 
sähkönkäyttöä.

Säästö lähtee kulutuksen tuntemisesta

Säästötoimenpiteitä voi suunnitella, kun tun-
tee oman taloutensa kulutuksen. Kulutustie-
dot ovat saatavilla jopa tuntitasolla sähkö-
yhtiöiden seurantapalveluissa. Tietoa on siis 
tarjolla ilmaiseksi. 

Alustavaan kulutuksen arviointiin voi käyttää 
yleisiä kulutusarvoja. Tarkempaan tulokseen 
päästään erillisellä mittaamisella, johon on 
saatavilla ratkaisuja eri valmistajilta. 
Mittauskohteita on kolme:
1. Lämmitys
2. Käyttöveden lämmitys ja
3. Kotitaloussähkö.



Vinkkejä kulutuksen arviointiin

Tyypillisesti sähkölämmitteisen kodin 
sähkönkulutus jakautuu seuraavasti: 
huonetilat 50 prosenttia, käyttövesi 20 
prosenttia ja taloussähkö 30 prosenttia.

Tarkemmin lämpimän veden kulutusta voi 
arvioida seuraavasti: Lämmintä vettä 
käytetään keskimäärin 40-50 l/vrk henkilöä 
kohden. Sähköenergiaa veden lämmitykseen 
kuluu 800-1200 kwh asukasta kohden 
vuodessa. 

Vesikiertoisen sähkölämmitystalon 
tärkein vinkki: varaajan veden läm-
pötila mahdollisimman alhaiseksi. 

Lue lisää: http://www.omakotiliitto.fi 
/hyvatietaa/lammityksensaato

Miten säästöt syntyvät suorasähkölämmitystalossa?

Elvarin tulosten mukaan säästöt syntyvät ensisijaisesti asukkaiden 
toimesta ilman erillisiä investointeja. Näitä toimenpiteitä ovat:

1. Säännöllinen kulutuksen seuranta.
2. Sisälämpötilojen aktiivinen hallinta eri huonetiloissa.
3. Sisälämpötilojen pudottaminen aina poissa ollessa.
4. Lattialämmityksen varaavuuden ja lattialämmityksen käytön 

vähentäminen.
5. Käyttöveden lämpötilan asettaminen +60 C veden riittävyys 

huomioiden.
6. Ilmanvaihdon säätömäärien säätö kulloinkin tarpeen mukaiseksi.
7. Poissa ollessa ilmanvaihtoa käytetään minimiasennossa.

Ylläolevat toimet vaativat asukkaan aktiivisuutta. Jos aikaa omiin 
aktiivisiin säätötoimiin ei ole, suurin hyöty tulee Elvari-hankkeen 
tuloksien mukaan seuraavista toimista:

1. Lämmityksen säätöjen ja ohjauksen uusiminen; aikaohjatut 
termostaatit, keskitetty lämpötilan pudotus ja kotona-/poissakytkin.

2. Lämmityslaitteiden uusiminen ja täydentäminen tarvittaessa.
3. Ilmalämpöpumpun hankinta tai tulisijan jälkiasennus.
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Lämmityssähkö 50 % 

Veden lämmitys 20 %

Kotitaloussähkö 30 %

Huom! Älä ota kokonaan 
pois päältä ilmanvaihtoa 
tai lattialämmitystä. 
Myös peruslämpö
on jätettävä
päälle.

http://www.omakotiliitto.fi/hyvatietaa/lammityksensaato


Jäsenetuja

RTV: 
Myymälöistä tuoteryhmästä 
riippuen 10‐35 % alennusta 
sekä kampanjatuotteistakin 
alennusta 5 %.

SMARTHOME BY EKE: 
Sähkö‐ ja automaatiosuunnit-
telu kaupan päälle kun tilaat  
kotiautomaatiojärjestelmän. 
Edun arvo jopa yli 1 500 €.

KOTIPUUTARHA–LEHTI
Uusille tilaajille vuositilaus 
puoleen hintaan ja nykyisille 
tilaajille 10 € alennus vuosi-
tilaushinnasta.

PKS PRIIMA –
SÄHKÖSOPIMUS
Kuukausimaksu vuoden 2015 
loppuun 0 €, sitten 1,76 €. 
Tuntipohjainen hinnoittelu, 
pörssisähkön Suomen alue-
hinnalla + toimitusmaksu 
0,293 snt/kWh.

NORDIC GREEN ENERGY –
SÄHKÖSOPIMUS
Yleissähkö 4,33 snt/kWh, 
kuukausimaksu 1,50 €, 
2 vuoden määräaikainen 
sopimus.

ST1
Jäsenkortti on käyttövalmis 
St1:n käteisalennuskortti. 
Alennus on asemakohtainen 
ja vaihtelee ajankohdittain. 
Alennusta myös lämmitys-
öljystä numerosta 0800 166 
266, kun maksat tilauksen 
yhdessä erässä. 

SUOMEN KATTOCENTER
Orima-kattoturvatuotteet 
30 % alennuksella. Lisäksi 
KattoCenter tarjoaa ilmaisen 
kattotarkastuksen toimialu-
eellaan oleviin pientaloihin.

CRAMO FINLAND OY
10-50 % alennusta 
vuokrakoneista ja laitteista. 

RANTASIPI
Alennusta 12 % päivän 
hinnasta.

http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/rtv
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/eke
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/kotipuutarha
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/PKS
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/nordicgreenenergy
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/st1
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/kattocenter
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/cramo
http://www.omakotiliitto.fi/jasenetu/jasenetuja
https://www.nordicgreen.fi/kampanj/omakotiliitto/?utm_source=omakotiliitto&utm_medium=omakotiliitto&utm_campaign=omakotiliitto
https://www.nordicgreen.fi/kampanj/omakotiliitto/?utm_source=omakotiliitto&utm_medium=omakotiliitto&utm_campaign=omakotiliitto


Tykkää Omakotiliitosta! Seuraa Twitterissä!

Kannattajajäsenet tukevat toimintaamme pientaloasumisen edunvalvonta- ja palvelutoiminnassa.
Toimintaamme tukemassa:

HÄMEEN LAATUREMONTTI
Kattoremontin tilaajalle 
näppärä Kouru-Kaapo kaupan 
päälle (rännien puhdistin).

RADONFIX SUOMI OY
Radonmittauspurkit hintaan 
33 €/prk (norm. 39€). Hinta 
sisältää mittauspurkin, val-
miiksi maksetun palautus-
kuoren purkeille laborato-
rioon palautusta varten ja 
sähköisen raportoinnin.

VESIVEK
Katon kuntotarkastus 199€
sis. alv. (norm. 299€). 
Huom. Tarjous voimassa 
vuoden 2015 loppuun asti.

INSINÖÖRITOIMISTO 
HENRIK HIMBERG
Asuntokaupan kuntotarkas-
tuksista alennusta 9 %.

IF
Vakuutuksista alennusta. Jo 
yhdellä vakuutuksella etuja 
ja säästöä.

MUISTA MYÖS LAKI-, 
RAKENNUS- JA 
ENERGIANEUVONTA! 

KEVÄTMESSUT
2 pääsylippua 1 (norm.hin-
taisen sisäänpääsyn) hinnal-
la. Samanaikaisesti siis 5 
messutapahtumaa: Oma 
Koti, OmaMökki, OmaPiha, 
Lähiruoka&luomu, Sisusta!

BINJA –TIIVISTYSLISTAT
Tiivistyslistapaketti verkko-
kaupasta hintaan 34,00 € + 
rahti 12,00 € TAI 3 pkt 
100,00 € rahtivapaasti.

SUOMEN TUONTILIIKE
Aurinkopaneelit ja aurinko-
keräimet omakotitaloon 
edullisemmin: alennusta 5 % 
kaikista Tuontiliike.fi-
verkkokaupan tuotteista.

VIKING LINE
Jäsenhinnat Helsinki-Tukhol-
ma ja Helsinki-Tallinna ristei-
lyillä sekä Turun miniristeilyil-
lä, tarjouksia myös autopake-
teista.

RAMIRENT
Ramirent Finland Oy:n toimi-
pisteistä voimassa olevan 
vuokrahinnaston hinnoista 
alennusta -25 %. Nettohintai-
sista (N) tuotteista alennus 
on -20 %. 

AINARAIKASKOTI
Ilmanvaihtokoneen suodat-
timet kotiin toimitettuna. 
Alennusta 10 % vuosisopi-
muksesta.

ALENNUSTA LAKITOIMIS-
TOJEN TOIMEKSIANTO-
PALKKIOISTA
Liiton yhteistyöasianajo- ja 
lakitoimistojen toimeksian-
topalkkioista alennusta -15 
%, kuitenkin enintään 300 
euroa.

https://www.facebook.com/Omakotiliitto
https://twitter.com/omakotiliitto
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/hameenlaaturemontti
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/radonfix
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/vesivek
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/himberg
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/if
http://www.omakotiliitto.fi/neuvonta
http://www.messukeskus.com/Sites4/Kevatmessut16/Sivut/default.aspx
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/binja
http://www.omakotiliitto.fi/node/3177
http://www.omakotiliitto.fi/jasenetu/jasenetuja/risteilyt
http://www.omakotiliitto.fi/jasenetu/jasenetuja/vuokralaitteet
http://www.omakotiliitto.fi/node/2729
http://www.omakotiliitto.fi/jasenedut/lakimiespalvelut

