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Hajut, oireet ja muut aistinvaraiset havainnot 
lähtökohtana sisäilmaongelmien selvittämisessä 
ja ennaltaehkäisemisessä

Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes              Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto 2



Tuomas Koivumäki 

13.11.2013

• Sisäilmasto-ongelma
– Sisäympäristössä henkilön tai henkilöiden kokemat 

haittatekijät ja ”normaalista” poikkeavina aistimukset, 
jotka liitettävissä rakennuksessa oleskeluun

• Useimmiten fysikaalisia (vedon tunne, kylmä tai kuuma 
huoneilma tms.)

• Epäpuhtauksien aiheuttamat sisäilmaongelmat useimmiten 
epämiellyttäviä tai muutoin poikkeavia hajuhaittoja 

– Vakavimmillaan voi johtaa jopa sairastumiseen
• Moniongelmaisuus tavanomaista
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• Sisäilmaongelman tunnistaminen
– Aistinvaraisesti 

• Silminnähtävät poikkeamat sisäympäristössä (esim. 
pinnoitemateriaalin värimuutokset, vesivuodot)

• Hajuaistein tehtävät havainnot (esim. maakellarimainen haju, 
tavanomaisesta poikkeava haju)

• Ilmavirtausten tarkastaminen (esim. merkkisavu, paperitestit)
– Oirekyselyt 

• Laajat oirekyselyt (esim. Örebro)
• Katselmuksen yhteydessä tehtävät haastattelut 

– Rakennusfysikaaliset-, mikrobiologiset- ja muut 
mittausmenetelmät

– Rakennustekniset tutkimukset
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• Sisäilmaongelman tunnistaminen
– Ensin selvitettävä ongelman luonne (mikrobi, kemiallinen, muu)
– Käyttäjillä ja kiinteistönhuollolla merkittävä rooli ongelman 

luonteen (ja laajuuden) määrittämisessä 
• Tuntevat rakennuksen ja sen historian
• Ovat rakennuksessa pitkiä aikoja (vrt. sisäilmatutkija)
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• Esimerkki, käyttäjien kuulemisesta hajuongelman 
selvittämisessä
– Liikehuoneisto
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• Tyypilliset sisäilmaongelmia aiheuttavat epäpuhtaudet, 
joiden olemassaoloa mahdollista arvioida oireiden 
perusteella ja havainnoimalla sisäympäristöä 
aistinvaraisesti:
– Mikrobiperäiset epäpuhtaudet
– Kemialliset, kaasumaiset epäpuhtaudet (VOC, PAH, CO2)
– Hiukkasmaiset epäpuhtaudet (mineraalikuidut)
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• Mikrobiperäiseen sisäilmaongelmaan yleisesti 
liitettävät oireet: 
– allergiaoireet (astma, ihottuma, silmätulehdus)
– Hengitystieoireet (yskä, nuha, tukkoisuus, 

hengenahdistus)
– hengitystieinfektiot- ja sairaudet 

(poskiontelontulehdus, flunssa, alveoliitti)
– väsymys, päänsärky, pahoinvointi
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• Mikrobiperäiseen sisäilmaongelmaan liittyvät 
hajut ja muut aistinvaraiset havainnot: 
– Mikrobiperäinen hajuhaitta (maakellarin haju, myös 

makean-pistävä haju voi viitata mikrobivaurioon
– Kosteusvaurioon viittaavat, silminnähtävät ilmiöt 

(esim. pinnoitevauriot)
– rakenteista virtaa ilmaa sisätiloihin
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• Esimerkki, vähäpätöinen pinnoitevaurio seinässä
– Toimistokiinteistön kellari
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• Kemiallisista epäpuhtauksista (VOC, CO2, PAH) 
aiheutuviin sisäilmaongelmiin yleisesti liitettävät 
oireet: 
– päänsärky, pahoinvointi, huimaus, väsymys (VOC, CO2)
– hengitysteiden, silmien ja ihon ärsytysoireet (VOC)
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• Kemiallisista epäpuhtauksista (VOC, CO2, PAH) aiheutuviin 
sisäilmaongelmiin liittyvät hajut ja muut aistinvaraiset 
havainnot:
– Ongelmatiloissa emittoivia päällysteitä, materiaaleja tai 

tarvikkeita (pinnoitteiden yms. kunto)
– Formaldehydin voimakas pistävän-tukahduttava haju
– 2-etyyli-1-heksanoli kitkerän-makea haju
– Kreosootin (ratapölkyn) haju (PAH)
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• Kemiallisista epäpuhtauksista (VOC, CO2, PAH) aiheutuviin 
sisäilmaongelmiin liittyvät hajut ja muut aistinvaraiset 
havainnot:
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Kreosoottipikeä seinän 
vedeneristeenä

Kreosoottipikeä ”valuu” sokkelin 
ulkopinnalle
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• Mineraalikuituperäiseen sisäilmaongelmaan yleisesti 
liitettävät oireet: 
– ylähengitysteiden ärsytysoireet 
– ihon ja silmien sidekalvojen ärsytysoireet
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• Mineraalikuituperäiseen sisäilmaongelmaan liittyvät 
aistinvaraiset havainnot:
– Ilmanvaihtojärjestelmässä näkyvissä esim. 

mineraalivillapohjaisia vaimentimia (kunto)
– Sisätiloissa suojaamattomia mineraalivillaeristeitä
– Mineraalivillaeristeisestä ulkovaipparakenteesta virtaa ilmaa 

sisätiloihin
– Formaldehydiin viittaavat havainnot
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Raitisilmakanavan sisäpinnalla 
mineraalivilla eristys 
(kanttikanavan kanavan 
sisämutka).

Ilmanvaihtokanavan 
reikäpeltivaimennin.

• Mineraalikuituperäiseen sisäilmaongelmaan liittyvät 
aistinvaraiset havainnot:
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Akustiikkalevyjä sisäkatossa

• Mineraalikuituperäiseen sisäilmaongelmaan liittyvät 
aistinvaraiset havainnot:
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• Toimenpiteet, joilla kiinteistöhuolto ja käyttäjät voivat 
ennaltaehkäistä sisäilmaongelmien laajenemista tai 
syntymistä
– Poikkeavista havainnoista ilmoittaminen ja ilmoitusten 

dokumentointi
– Säännölliset katselmukset ja seuranta (tarvittaessa asiantuntijan 

kanssa, viimeistään ennen peruskorjaukseen ryhtymistä)
– Poikkeaviin havaintoihin asianmukainen reagointi, mahdollisten 

toimenpiteiden dokumentointi
• Jos havaintojen ymmärtäminen hankalaa asiantuntija paikalle
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Esimerkki, 10 v vanha omakotitalo
- Kannattaako rakennuksen kuntoa tarkkailla, vai odotetaanko…?
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KIITOS!
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