
VOC – Volatile organic compounds 

Haihtuvat Orgaaniset Yhdisteet 

Sisäilman anatomia 

Puhdas ilma koostuu 21 % hapesta, 78 % typestä ja 1 % argonista. Sisäympäristöt ovat kuitenkin eri-

laisia. Siinä muut jalokaasut sekä hiilimonoksidi (CO), hiilidioksidi (CO2) ja haihtuvat orgaaniset yhdis-

teet (VOC), esiintyvät eri suhteessa. Ihmisten terveyteen ja sisäilman laatuun vaikuttavat eniten CO2 

ja VOC -arvot.  

VOC-yhdisteiden rooli ja vaikutus sisäilmaan 

Erilaisia VOC-yhdisteitä on arviolta noin 5 000 – 10 000 erilaista, ja ne esiintyvät jopa viisi kertaa to-
dennäköisemmin sisäilmassa kuin ulkoilmassa. Sisäilman VOC-yhdisteet ovat hiilivetyjä, jotka ovat 
peräisin kahdesta ensisijaisesta lähteestä 
 
1. ihmisistä tulevat tuoksut, kuten hiki, hengitys ja aineenvaihdunta 
2. rakennusmateriaalien päästöt, kuten maalit, liimat, liuotinainehöyryt ja puhdistusaineet 

 
Kemiallisten epäpuhtauksien pitoisuudet ovat 

usein korkeimmat uudisrakennuksissa ja korja-

tuissa rakennuksissa. VOC-yhdisteet aiheutta-

vat silmien ärsytystä, päänsärkyä, uneliaisuut-

ta tai huimausta ja ne voivat edistää altistumis-

ta ”sairaan rakennuksen” -oireyhtymälle 

(SBS). Jotkut yhdisteet voivat myös aiheuttaa 

astmaa tai pahentaa astmaoireita. Teollisuu-

den olosuhteiden ja mukavuuden, kuten läm-

mönsäätelyn lisäksi, VOC-yhdisteet ovat 

kriittisin syy tuulettaa.  



VOC -Ilmanlaatuanturi 
 

Vaikka hiilidioksidilla on suuri rooli tuuletuksen hallinnassa, sillä ei ole pysyviä vaikutuksia ihmisiin, 

etenkään pieninä annoksina. Anturien skaalaus pohjautuu seikkaan, että tilan CO2-taso on suhteessa 

ihmisen tuottamiin VOC-yhdisteisiin, joita vapautuu mm. uloshengityksen ja hikoilun seurauksena.  

 

Ilmanlaatuanturi reagoi haihtuviin or-

gaanisiin yhdisteisiin (VOC) ja se tun-

nistaa useita hiilivetyjä. VOC-anturin 

tuottama signaali sisältää usein mm. 

erilaisten tuoksujen aiheuttamia 

”piikkejä”, jotka myös ihminen aistii, 

mutta CO2-mittaus ei näitä huomaa.  

 

Diagrammi 1 osoittaa, että VOC-

yhdisteet ovat hiilidioksidiin verrattuna 

haihtuvampia, tai ne esiintyvät äkilli-

sesti. Ihmisten tuottamien hajujen li-

sääntyminen tai tuoksuvien materiaa-

lien kuten puhdistusaineiden, parfyy-

mien tai tupakan savun ajoittainen li-

sääntyminen sisäilmassa on normaalia.  

Diagrammissa 1 näkyvät piikit johtuvat juuri näistä tapahtumista, siten pelkän CO2-arvon käyttäminen 

ilmanvaihdon tarpeellisuuden mittarina johtaa lopputuloksiin, jotka eivät täytä ilmanraikkauden vaati-

muksia. Ilmanvaihdon tulisi reagoida siis kaikkiin haihtuviin yhdisteisiin, ei vain hiilidioksidiin. Laajem-

pien epäpuhtauksien havaitseminen optimoi ilmanvaihdon energiasäästöt ja minimoi haitta-

vaikutukset ihmisiin.  

Diagrammi 1. CO2 ja VOC –arvot liiketapaamisen aikana 

Pitkän ajan pysyvyys 

Pitkän ajan pysyvyys VOC-
mittauksissa on hyvä, eikä anturi  
vaadi kalibrointia. 
 
Diagrammissa 2 on verrattu uuden 

anturin, sekä noin 7 vuotta käytössä 

olleen anturin käyrää, jotka seuraavat 

hyvin toisiaan.  

Diagrammi 2. Pitkän ajan pysyvyys 



Milloin ja miten tuulettaa? 

Vastaus on: tarpeen vaatiessa. VOC-arvot nousevat usein ennalta arvaamattomasti, koska niitä hallit-
sevat yli 85 % kaikista tuuletustapahtumista ihmisten käyttäytyminen ja aineenvaihdunta. Loput tuuletuk-
sen tarpeet aiheutuvat rakennuksen materiaalien päästöistä, jotka ovat yleisiä uusissa rakennuksissa 
sekä kunnostustöiden, kalustamisen ja pinnoituksen aikana.  
Jatkuvan ilmanvaihdon olisi oltava noin 5 – 10 % maksimista, jotta näiden päästöjen määrä voitaisiin 
pitää tarpeeksi alhaisena. VOC-yhdisteet esiintyvät harvoin erillään hiilidioksidista, siksi sekä tarpeen-
mukaisen että jatkuvan ilmanvaihdon yhdistäminen olisi ihanteellisin ratkaisu. 
 
 
VOC-mittausta voidaan käyttää ohjaamaan tarpeenmukaista ilmanvaihtoa. Hiilidioksidimittauksesta on 
säädetty viranomaisten toimesta raja-arvot, joten VOC-anturi ei suoraan korvaa CO2-anturia. VOC-
mittaukseen perustuvalla tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla voidaan parantaa huoneilmanlaatua esimer-
kiksi uudis- ja saneerattujen kohteiden keittiöissä, pesutiloissa ym. 
 
 

Keittiössä (Diagrammi 4) eron 
huomaa selvemmin, kun tilassa 
on muitakin päästöjä.  
Mikäli ilmanvaihtoa ohjataan pel-
kästään CO2-pitoisuuden perus-
teella, jää ilmanlaatu keittiössä 
huonoksi. 

Diagrammi 4. Keittiö 
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Diagrammi 3. Neuvotteluhuone 

Neuvotteluhuoneessa 
(Diagrammi 3) tasot seuraavat 
toisiaan hyvin, koska pääosa 
päästöistä tulee ihmisistä.  


