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Tausta

 Rakentamismääräyskokoelman osa D2 ” Rakennusten sisäilmasto 

ja ilmanvaihto” osassa on määräys ”rakennuksessa ei saa esiintyä 

viihtyvyyttä alentavaa hajua”. 

 ”Viihtyvyyttä alentavan hajun” määrittäminen käytännössä on 

erittäin haastavaa. Hajulähteiden suuri määrä sekä se, että 

hajuaistimus on subjektiivinen kokemus vaikeuttaa puolueettoman, 

luotettavan arvioinnin tekoa hajuvalitustapaukissa. 

 Toistaiseksi ei ole käytettävissä yleistä luokitus/ päästömittauksiin 

soveltuvaa analyysimenetelmää, joka pystyisi arvioimaan 

hajukomponentteja yhtä tarkasti ja yhtä kattavasti kuin ihmisnenä. 

 Aistinvarainen arviointi onkin luotu kemiallisten analyysien rinnalle 

varmentamaan tuotteen soveltuvuus sisätiloihin eli käyttäjien 

tyytyväisyys koetun hajun osalta.
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Haju ei aina korreloi VOC-päästön kanssa
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Menetelmät

 Tarkastelussa oli mukana yli 600 tuotetta/ arviointia vuosilta 2007-

2015, jotka on kerätty VTT:llä emissiomittausten yhteydessä.

 Aistinvarainen arviointi suoritettiin M1- luokituksen 

testausprotokollan mukaisesti nk emissiokammiosta tai Climpaq-

haistelukammiosta. Menetelmät ovat nykyisin standardisoituja.

 Arviointi tehtiin 4 viikkoa standardiolosuhteissa vanhennetulle 

näytteelle. 

 Arvioinnin aikana olosuhteet olivat samat kuin vanhennuksessa eli 

lämpötila 23°C, suhteellinen kosteus 50% sekä ilmanvaihtokerroin 

0,5 h-1.
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Aistinvarainen arviointi

 Kammion ulostuloilman hajun hyväksyttävyys arvioitiin 

kouluttamattoman hajupaneelin (15 henkilöä) avulla. 

 Paneeli arvioi kammioilman 

hyväksyttävyyttä asteikoilla -1…+1 

(täysin ei hyväksyttävä - täysin hyväksyttävä). 
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Tulokset
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Tulokset

 Kaikissa tuoteryhmissä oli tuotteita jotka olivat hyväksyttyjä (>0) 

hajun osalta. 

 Suhteessa alhaisimpia arviointeja (<0) oli vedeneristeissä sekä 

linoleumi- ja muovimattolattiapinnoitteissa. 

 Korkeimmat arviointitulokset (0,9) annettiin tuoteryhmissä liima, 

maali, eriste sekä tasoite. 

 Laminaatti- ja parkettilattiapinnoitteiden arvioinnit olivat kaikki 

selvästi hyväksyttyjä. 

 Kaikkien tuoteryhmien, paitsi vedeneristeiden, keskiarvot olivat 

hyväksyttyjä. 
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Kokemuksia hajuvalituskohteista

 Hajulähteen määrittely on käytännössä haastavaa koska kohteessa hajuun 

vaikuttaa paitsi rakennusmateriaalien lisäksi tilan toiminta sekä olosuhteet 

kuten lämpötila, kosteus ja ilmanvaihto. 

 Erityisesti viime vuosina on energiatehokkuuden parantamisen myötä tullut 

kohteita, jossa ilmanvaihto on osittain suljettu rakennuksen käyttöajan 

ulkopuolella. Tällöin voi esiintyä tilanteita, joissa hajuista aiheutuu valituksia. 

 Luokitusmittauksen yhteydessä tehtävä aistinvarainen arviointi tehdään 

ilmanvaihto-kertoimella 0,5 h-1. Hajuaistimus ei ole enää verrattavissa 

luokitusmittauksen tulokseen mikäli kohteessa on tätä alhaisempi 

ilmanvaihto.

 Haju voidaan myös liittää virheellisesti oireiden aiheuttajaksi. VTT:n 

kokemuksen mukaan on tapauksia, joissa käyttäjät valittavat uuden 

materiaalin hajua ja kokevat sen oireiden aiheuttajaksi. Tarkemman 

tutkimuksen yhteydessä kohteessa on kuitenkin löytynyt jokin muu oireet 

selittävä tekijä esimerkiksi kuitupäästöjä tai mikrobikasvua.
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Miten edetä hajuvalitustapauksessa? 

 Laboratoriossa tehty arviointi yksittäisestä, rakenteesta 

irrotetusta materiaalista on luotettava tapa arvioida materiaalin 

hajua. Laboratoriossa tehtävässä arvioinnissa muut kohteen 

hajukomponentit eivät vaikuta häiritsevästi. 

 Arvioinnissa on kuitenkin syytä huomioida, että materiaali on 

irrotettu muusta rakenteesta, jossa kosteus- ja 

lämpötilaolosuhteet voivat vaihdella laboratorion olosuhteisiin.

 Hajujen arviointi valituskohteessa on hyvä tehdä sellaisen 

asiantuntijan toimesta, jolla on käsitys rakennusmateriaalien/ 

tuotteiden tavanomaisista hajuista mahdollisimman kattavasti
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Yhteenveto

 Rakennustuotteiden hajuominaisuus on tärkeä tekijä sisätilan 

viihtyvyyden kannalta. Kokemuksen mukaan hajuttomuus on 

varmin tapa taata tyytyväinen käyttäjä.

 Tässä esitetyn selvityksen perusteella todettiin, että kaikissa 

tavanomaisissa rakennustuoteryhmissä on tuotteita, jotka 

hyväksytään hajun perusteella. Tietyille tuoteryhmille (mm. 

muovit) hyväksytyn hajun saavuttaminen on vaikeampaa.

 Hajujen arviointi valituskohteessa on haastavaa – laboratoriossa 

suoritettava aistinvarainen arviointi voi tukea selvitystä 
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