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• Suomen Ympäristökeskus otti syksyllä 2016 yhteyttä Työterveyslaitokseen ja
kyseli kiinnostusta ryhtyä valmistamaan näytteitä VOC-laatukierrokseen,
ensimmäinen kierros oli syksyllä 2017.

• Tämän jälkeen VOC-kierrosta on tehty vuosittain ja vuonna 2020 toteutettiin
myös PAH-ilmanäytteiden laatukierros. Ilmanäytteiden lisäksi Työterveyslaitos
valmistaa materiaalinäytteet asbestilaatukierrokselle.

• Syke Proftest järjestää kierrokset, Työterveyslaitos valmistaa näytteet ja auttaa
tulosten tulkinnassa.

• VOC-laatukierroksessa on mukana ilmanäyte kammiosta, joka jäljittelee
huoneilmaa, siitä lasketaan TVOC. Tämän lisäksi on erillinen synteettinen näyte,
josta määritetään yksittäisiä yhdisteitä.

Taustaa:
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Interlaboratory Proficiency Test 18/2020
PAH measurements from indoor air samples
Laatukierroksen synteettiset näytteet valmistettiin laboratoriossa XAD2-
adsorbenttiputkiin (Orbo43).
Näytteessä oli seuraavat yhdisteet: antraseeni, asenafteeni, asenaftyleeni,
fluoranteeni, fluoreeni, 1-metyylinaftaleeni, 2-metyylinaftaleeni, naftaleeni,
fenantreeni ja pyreeni. Yhdisteet ovat kaasufaasissa esiintyvät yhdisteet ns. EPA 16-
listalta ja sen lisäksi metyylinaftaleenit
Näytteille suositeltiin ultraäänihauteessa tehtävää uuttoa (30 min)
dikloorimetaanilla ja GC-MS-analyysiä.

http://hdl.handle.net/10138/315922
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PAH-laatukierroksen tulokset 1/2
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Measurand Sample 1 2 3 4 5 6 %
1-Methylnaphthalene IA1PAH S - S - - S 100

IA2PAH U - S - - u 33,3
2-Methylnaphthalene IA1PAH S - S - - S 100

IA2PAH Q - S - - u 33,3
Acenaphthene IA1PAH S S S S u S 83,3

IA2PAH S q S S u u 50
Acenaphthylene IA1PAH S S S S u S 83,3

IA2PAH S S S S u u 66,7
Anthracene IA1PAH S S S S u Q 66,7

IA2PAH S S S S u q 66,7
Fluoranthene IA1PAH S S S S u S 83,3

IA2PAH q S S S u q 50
Fluorene IA1PAH S S S S u S 83,3

IA2PAH S S S S u q 66,7



PAH-laatukierroksen tulokset 2/2
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Naphthalene IA1PAH Q S S Q q S 50
IA2PAH U S S Q S u 50

Phenanthrene IA1PAH S S S S u S 83,3
IA2PAH S S S S q u 66,7

Pyrene IA1PAH q S S S u S 66,7
IA2PAH S S S S u u 66,7

% 70 94 100 88 6 45
accredited 20 20 15 20

S satisfactory (-2 ≤ Z ≤2)

Q questionable (2 < Z < 3)

q questionable (-3 < Z < -2)

U unsatisfactory (≥ 3)

u unsatisfactory (≤ - 3)

bold accredited

italic non-accredited

normal unknown



Pohdintaa laatukierroksen tuloksista
Suositellulla menetelmällä desorptio onnistuu ja tulokset ovat pääosin hyväksyttyjä.
Osallistujien, jotka käyttivät erilaista näytteen esikäsittelyä (sekoittaja, lyhyempi
uutto ultraäänessä tai eri liuotin) on syytä selvittää käytetyn menetelmän toimivuus.
Saantokokeet ovat ilmamäärityksissä yhtä tärkeitä kuin muissakin matriiseissa.
Joillain osallistujilla oli käytössä deuteroidut standardit, mutta ne eivät selitä
tulosten eroja. Onnistumisia oli myös niillä, jotka eivät sellaisia käytä.
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• WHO:n määritelmän mukaan VOC-yhdisteitä ovat orgaaniset yhdisteet, joiden
kiehumisväli on 50–260 ºC, tämä määritelmä on myös asumisterveysasetuksessa.

• Määritelmä ei ole kovin spesifi, vaan VOC-yhdisteellä voidaan tarkoittaa hyvin
erilaisia yhdisteitä ja yhdisteryhmiä.

• Sisäilmassa haihtuvilla orgaanisilla yhdisteillä tarkoitetaan yleensä ISO 16000-6
-standardin mukaisella analyysillä tehtyä määritystä, jossa haihtuvalla
orgaanisella yhdisteellä tarkoitetaan noin kiehumisaluetta 70–290 ºC.

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet VOC (volatile organic
compounds)
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VOC-ilmanäytteiden analysoinnista
• Kun PAH-yhdisteissä kysymys on, kuinka paljon PAH-yhdisteitä näytteessä on,

selvitetään VOC-näytteestä ensin mitä yhdisteitä siinä on ja sitten selvitetään
niiden määrä. VOC-näyte on “tuntematon”, toki näytteenotto rajoittaa millaisia
yhdisteitä on mahdollista määrittää, mutta yhdisteiden kirjo on runsas.

• VOC-näytteistä määritetään myös TVOC eli haihtuvien orgaanisten yhdisteiden
kokonaispitoisuus, sen perusteella ei voi tehdä arviota terveysvaikutuksista.

• Sisäilmanäytteet analysoidaan yleensä ISO 16000-6 –standardin mukaan
termodesorptiolla ja kaasukromatografilla, jossa on massaselektiivinen detektori,
lisäksi voi olla käytössä myös FID.

• Osa PAH-yhdisteistä on mahdollista määrittää myös VOC-näytteestä, mutta
yhdisteille tarkoitettu menetelmä on paljon herkempi ja monipuolisempi.
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Esimerkki kromatogrammista
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• Kaasukromatografiassa detektorin vaste =
piikin pinta-ala

• Piikin pinta-ala vastaa yhdisteen ionisoituessa
syntyvien fragmentti-ionien määrää

• Se minkäkokoisen piikin/vasteen tietty
määrä/massa aiheuttaa on yhdistekohtaista

Mitä tarkoittaa määrittäminen tolueeniekvivalenttina?
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Esimerkkejä oman vasteen ja tolueeniekvivalentin
erosta
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• Viereisessä kromatogrammissa on suunnilleen
samat nanogrammamäärät eri yhdisteitä, ne
tuottavat erittäin erilaisia vasteita

• Vasteen = piikin suuruuteen vaikuttaa
yhdisteen kemiallinen laatu

• Pooliset yhdisteet: aldehydit, ketonit, alkoholit
ja hapot erottuvat huonommin ja
muodostavat häntiviä ja sen takia matalia
piikkejä

• ISO 16000-6 mukainen pooliton kolonni ei ole
näille yhdisteille paras vaihtoehto
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• Kromatografiaan liittyvät ongelmat
pitoisuuslaskennan kannalta:

1) Piikkien huono erottuminen
2) Täydellinen koeluutio
3) Piikin huono erottuminen pohjaviivasta ja

häntiminen
Ongelma ratkaistavissa massaspektrometriassa
kvantitioimalla karakteristen ionien avulla
Esim. butanaali kvantitoidaan ionin 72 vasteen
avulla ja butanoni piikin 43 vasteen avulla
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VOC-laatukierroksesta
Ensimmäinen kierros toteutettiin syksyllä 2017, sen jälkeen kierros on ollut tarjolla
vuosittain, tämän vuoden kierroksen näytteet on jo tehty ja toimitettu osallistujille.
Kammiosta kerätään ns. natiivinäyte, jossa on erilaisia rakennusmateriaaleille
tyypillisiä yhdisteitä, näytteestä määritetään TVOC eli haihtuvien yhdisteiden
kokonaispitoisuus.
Lisäksi on ns. synteettinen näyte, joka on valmistettu punnitsemalla yhdisteet ja
laimentamalla ne metanolilla, laimennosta ruiskutetaan putkiin tunnettu määrä.
Synteettisessä näytteessä on aina mukana asumisterveysasetuksessa mainitut
yksittäiset yhdisteet, muita yhdisteitä on lisätty toiveiden ja mahdollisuuksien
mukaan.
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Millaista tietoa ja osaamista
kierroksista on kertynyt?
• Näytteiden valmistaminen on tuonut

uutta ja erilaista osaamista.

• Vertailumittauksen tulosten mukaan on
vaikea arvioida yhtä ainoaa
muuntokerrointa tuloksen muuntamiseksi
yhdisteen omasta vasteesta
tolueeniekvivalentiksi tai päinvastoin.

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10
138/310385/SYKEre_3_2020_st.pdf
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