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Sisäilmapoliisi-projekti 2016 - 2018 
• Tavoitteena on kehittää ja testata uusia tutkimus- ja mittausmenetelmiä 

sisäilmaongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi. 

• Aalto-yliopiston Sähkötekniikan ja automaation laitos ja Rakennustekniikan 

laitos 

• InspectorSec Oy, RF SensIT Oy, Ilmastointimittaus Lind Oy, SmartWatcher Oy 

ja Spira Oy kehittävät mittausjärjestelmiä

• L&T Korjausrakentaminen Oy, Sisäilmatutkimuspalvelut Elisa Aattela ja 

Cramo Finland Oy käyttävät sisäilman mittausjärjestelmien omassa 

palveluliiketoiminnassaan. 

• Dynaamiset rakenteet ry kehittää eristemateriaaleja, joista ei synny haitta-

aineita sisäilmaan. 

• Aalto-yliopistokiinteistöt Oy ja HUS hallinnoivat kiinteistöjä
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Tutkimuksen tavoitteita
• IoT ja rakennusten elinkaarenaikaiset  palvelut 

• Sisäilmaongelmien riittävän aikainen havainnointi edullisilla 
sensoreilla ennen kuin syntyy kalliisti korjattavia vaurioita. 

• Tutkia ja kehittää mittausmenetelmiä sisäilman haitta-aineiden 
havainnointiin

• Tutkia miten mittaustiedon, käyttäjäpalautteen ja dynaamisten 
haitta-aineiden syntyä kuvaavien mallien avulla voidaan 
ennakoida ja ehkäistä sisäilmaongelmien pahenemista ja 
syntymistä.

• Panu Harmo projektipäällikkö, Jorma Selkäinaho ja Mirja 
Salkinoja-Salonen; Prof Heidi Salonen, Raimo Mikkola
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*) https://graywolfsensing.com/multi-toxic-gas-meter-monitor/
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Mittauksia

Tyypillisiä kiinteitä / low cost:

Lämpötila, kosteus, CO2, TVOC, 
pölyisyys (PM10 ja PM2.5), 
äänenpaine, valoisuus, 
ilmanpaine, (paine-ero, ilman 
nopeus.)

Näytteenotto ja näytteiden 
kasvatus

Näytteenotto ja 
toksisuusanalyysit.

Erikoisempia mittauksia 

(siirrettäviä laitteita) / yleensä 

teollisuuteen:
Toxic gas sensors are available for measuring 
Ozone (O3), Ammonia (NH3), Sulfur Dioxide (SO2), 
Nitrogen Dioxide (NO2), Nitric Oxide (NO), Carbon 
Monoxide (CO), Hydrogen Sulfide (H2S), 
Hydrogen Cyanide (HCN), Hydrogen Chloride 
(HCl), Oxygen (O2), Chlorine (Cl2), Arsine (AsH3), 
Diborane (B2H4), Phosgene, (CCl2O), Phosphine 
(PH3), Silane (SiH4), Chlorine Dioxide (ClO2), 
Fluorine (F2), Hydrogen (H2), Hydrogen Fluoride 
(HF) and Ethylene Oxide (EtO).*)

Pitoisuudet teollisuudessa suurempia
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*) https://graywolfsensing.com/multi-toxic-gas-meter-monitor/
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Mittauslaite (Jason Toivasen DI-työ)

• Sulautettu mittausjärjestelmä 
Arduino Mega, WLAN

• Useita mittauksia:

– Lämpötila, kosteus, CO2, 
TVOC, pienhiukkaset, 
valoisuus, meluisuus, 
ilmanpaine

• Mitat: 12x16x12 cm

• Hinta: n. 200€



Pilvisovellus (Jason Toivanen DI-työ)

• Elisa IoT -pohjainen 
pilvisovellus

• Laitteiden hallinnointiin
• Mittausdatan tallennus 

ja visualisointi
• Yksinkertainen kehittää 

ja käyttää, mutta 
rajalliset mahdollisuudet

• Puutteellinen projektin 
tarpeisiin nähden



Toivanen, J., Esineiden internet-pohjainen sisäilmaston 
mittausjärjestelmä, diplomityö, Aalto-yliopisto, 2017



Jason Toivasen diplomityön pohjalta esitettyjä 

johtopäätöksiä:
• Koulujen viikkokäyrien pintapuolinen tarkastelu ei riitä sisäilmaston haitallisten

erojen löytämiseen oire- ja verrokkikoulujen väliltä. 

• Kerätystä datasta ei löydetty koettujen sisäilmaongelmien kanssa korreloivia
tekijöitä. 

• Sisäilmaoireilun lähteiden selvittämiseksi on syytä tehdä tarkempaa
tutkimusta mahdollisista sisäilman haitta-aineista.  

• Oireita pitäisi pystyä kartoittamaan reaaliaikaisin lääketieteellisin mittauksin
käyttäjäkokemusten ohella. 

• Saattaisi myös olla hyödyllistä tutkia yksittäisten, sisäilmassa mahdollisesti
ilmenevien aineiden, kuten rikkivedyn tai siivouskemikaalien esiintymistä
sisäilmassa.
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Panu Harmo1, Janne Puusa1,2, Simo Lehtinen3, Jorma Selkäinaho1, 
Elisa Aattela4, Arto Visala1 ja Mirja Salkinoja-Salonen1,5

1 Aalto Yliopisto, Sähkötekniikan ja automaation lts, PL 15500, 00076 
Aalto
2Kelloseppäkoulu, Vanha Maantie 11, Espoo; 
3Mikrofokus Oy, Viikinkaari 4, 00079 Helsinki, 
4Sisäilmatutkimuspalvelut Elisa Aattela OY, Tampere;  
5Elintarvike- ja ympäristötieteiden lts, PL56, 00014 Helsingin Yliopisto

Mikrobien tuottamat haitalliset rikkiyhdisteet 
sisäilmassa: uusi on-line sovellettava 
mittaustekniikka  - Sisäilmapoliisi-projekti



Rikkivedyn mahdolliset päästölähteet sisätiloihin

• Viemärit (putkivuodot, kuivuneet vesilukot)

• Kostuneet kipsilevyt hajoavat bakteeritoiminnan seurauksena 
kalsiumsulfidiksi, hiilidioksidiksi, kalsiumkarbonaatiksi, vedeksi, 
rikkivedyksi ja rikkihiileksi.(CaSO4 + orgaaninen aines     
CaS + CO2 + CaCO3 + H2O + H2S + CS2) *)

• Ulkoilma, jonka rikkivetylähteitä ovat mm. kaivostoiminta, 
prosessiteollisuus ja lietelantalat

15.3.2017

Sähkötekniikan ja automaation laitos

11*) Andersen B. et al, Pre-contamination of new gypsum wallboard with 
potentially harmful fungal species, Indoor Air 2017; 27: 6–12



Hopean tummuminen rikkivedyn ansiosta

Laboratoriohuoneeseen laitettiin 
kolmeen kohtaan (lattiakaivon 
ritilälle, pesualtaaseen ja 
pöytätasolle) hopealevyt viiden 
päivän ajaksi. Vesilukon päälle 
asetettu tummui voimakkaasti. 
Hopean tummuminen osoittaa, 
että ilmassa on epäpuhtautta.

Hopean tummuminen rikkivedyn 
ansiosta on tunnettu ja 
mittauksissa käytetty reaktio.*

15.3.2017

Sähkötekniikan ja automaation laitos
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Rikkivedyn havainnointi pyyhkäisy-elektronimikroskoopilla

Ongelmattomassa sisäilmassa 
altistettu sensori. Sensorin pinta 
koostuu metallisesta hopeasta, mikä 
näkyy siinä, että EDS antaa vahvan 
hopeaspektrin (Ag). 

Sisäilma-ongelmaisessa tilassa altistettu 
sensori: kahden Ag-huipun lisäksi näkyy 
rikkihuippu (S) 2,3 keV:n kohdalla. 

15.3.2017

Sähkötekniikan ja automaation laitos
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15.3.2017

Sähkötekniikan ja automaation laitos
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Hopean tummuusasteen mittaus tapahtuu valaisemalla valkoisella LED-valolla 
mitattavaa hopeapintaa ja lukemalla heijastuneen valon määrää RGB-värianturilla.
• Kumulatiivinen menetelmä, hopea-anturit analysoidaan tutkimusjakson lopussa.
• Usean välipisteen kumulatiivinen menetelmä, hopea-anturit analysoidaan tasaisin 

välien, esim. kerran viikossa.
• Lukijalaite, jossa on hopea-anturi, voidaan sijoittaa mitattavaan tilaan ja on-line

mittauksia tehdään tasaisin välein tallentaen tiedot muistiin tai lähettäen ne 
mittauspalvelimelle internetin kautta reaaliajassa.

Mittausjärjestelmän käytännön toteutus



Hopealevy tummuu H2S:n 
ansiosta

Rikkivetyanturin kirkkaus rikkivetyannosten funktiona 
kammiokokeissa. Sensori ripustettiin lasista ja metallista 
koostetun kammion sisätilaan. Kammioon sijoitettiin 
rikkivedyn päästölähde ja kammio suljettiin välittömästi 
alumiinitarrateipillä ilmastointiteipillä vahvistettuna. 
Sensorin hopeapinnan reaktiot rikkivedyn kanssa 
skannattiin optisesti määräajoin. Signaalin additiivisuutta
tutkittiin perättäisillä rikkivetyinjektioilla  2 – 5 päivän välein. 

15.3.2017

Sähkötekniikan ja automaation laitos
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Toisissa kokeissa rikkivety absorboitui koekammioon 
sijoitettuihin rakennusmateriaaleihin, mikä näkyi siinä 
että hopeapalat tummuivat hitaammin mutta 
pidempään. 



AEE Project Work course 2018 
Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering

Indoor Air Quality 
Police 3
Tuomas Manninen (Project manager), Panu Pihkakoski, 
Aapo Vienamo (modified by Panu Harmo)

PT 11



Sensor platform
● Nordic Thingy: nRF52

● Sensors for temperature, humidity, 

air pressure, CO2, TVOC + separate 

H2S silver plate tarnish

● Bluetooth LE

● The Zephyr™ is a scalable real-time 

operating system (RTOS) 

supporting multiple hardware 

architectures, optimized for 

resource constrained devices, and 

built with security in mind. 

Tuomas Manninen (Project manager), Panu Pihkakoski, Aapo Vienamo
15.5.2018

https://www.nordicsemi.com/eng/Products/Nordic-Thingy-52

https://www.zephyrproject.org/

https://www.nordicsemi.com/eng/Products/Nordic-Thingy-52
https://www.zephyrproject.org/


Gateway

● Raspberry Pi 3

● Sovellus yhteensopiva (sama) Janne 

Luukkaan diplomityössä kehittämän 

sovellus

● Etsii IAQ alkuisia BLE laitteita, luo 

yhteyden niihin, lukee niiden tiedot, 

lähettää tiedot internetin yli ThingSpeak-

palvelimelle, jossa luodaan joka 

mittaukselle oma graafi.

Tuomas Manninen (Project manager), Panu Pihkakoski, Aapo Vienamo
15.5.2018



ThingSpeak server

Tuomas Manninen (Project manager), Panu Pihkakoski, Aapo Vienamo
15.5.2018

https://thingspeak.com/channels/489334

https://thingspeak.com/channels/489334


H2S sensor

Tuomas Manninen (Project manager), Panu Pihkakoski, Aapo Vienamo
15.5.2018



Sisäilman epäpuhtauksien havainnointi 
ja vähentäminen vesiaerosolien avulla

Panu Harmo , Jorma Selkäinaho , Mirja Salkinoja-Salonen , 
Janne Luukkaa , Heli M. Siren , Marja-Liisa Riekkola , Arto 
Visala
1 Aalto-yliopisto, Sähkötekniikan ja automaation laitos 
2 Helsingin yliopisto, Kemian laitos 
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Tausta ja tavoite

Kemikaalien riskinarviointiluokituksessa (REACH, EU) 

haihtumattomilta aineilta ei edellytetä hengityshaitallisuuden 

tutkimista, koska arvioidaan, että hengityselinten altistumista ei 

voi tapahtua. 

Koska tiedetään, että hydrofobiset molekyylit tarttuvat vesi/ilma 

rajapintaan, päätimme tutkia kulkeutuvatko haihtumattomat 

hydrofobiset mikrobitoksiinit ja kemikaalit kosteuden mukana 

huoneenlämpöiseen sisäilmaan. 



23

Kuva 1. Mittauskammiot. Vasemmalla 0,8 l ja oikealla 90 l kammio. Kammioilman kostuttimena oli tislattu vesi, passiivisesti

pintahaihdutettuna (pieni kammio, vasemmalla) tai ultraääni höyrystimellä sumutettuna. Pienen kammion ilmankosteus

tuuletettiin huoneilman tasolle, RH 18 – 30%, avaamalla kammion peltikansi 4 – 5 minuutiksi. Ison kammion ilman kosteus
poistettiin tiivistämällä sitä Peltier-ilmankuivaimella vedeksi, joka kerättiin talteen analyysiä varten (kuva 3) . Molemmissa

mittauskammioissa oli lämpötila-, kosteus- ja TVOC-anturit sekä kammion yläosassa että lähellä pohjaa. Tutkittava aine

sijoitettiin lasivatiin kammion pohjalle.
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Kuva 2. Enniatiini B:n, 3 mg (0,8 l kammio) ja DDMAC:n, 102mg, (90 l kammio),

aerosolisoituminen ilman kosteuden mukana. Ilman kosteutta lisättiin 0,8 l kammioon

pipetoimalla 2 х 50μl vettä kammion pohjalle, 90 l kammioon ilmankostuttimella, 5 min per 90
min. Peltier-kuivain oli jatkuvatoiminen. Kuvassa on kammioiden yläosassa (Kuva 1)

sijaitsevien %RH, kosteus, lämpötila- ja TVOC-anturien lukemat.

Tuloksia
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Kuva 3.Kapillaarielektroforeesianalyysi (CE) työvälineenä kammiokokeiden ainetaseiden

mittauksessa. Kammiokokeissa ilman kostutukseen käytetty tislattu vesi oli puhdasta (ylin

paneeli), mutta kun kammion pohjalle oli lisätty Genapol x080 (1000 mg / 0,24 m2), niin

kuivaimeen kertyneestä tiivistevedestä (keskellä) löytyi piikkejä, joiden CE-

migraationopeus ja spektrometriset ominaisuudet (eri puskureissa) olivat identtiset

Genapol X080 vesiliuoksesta (alin) löydettyjen piikkien kanssa.
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Johtopäätökset

• Suurimolekyyliset (250-1000 g/mol) haihtumattomat toksiinit ja kemikaalit

kulkeutuvat vesihöyryn mukana huoneilmaan.

• TVOC antureita voidaan käyttää haitallisten vesihöyryaerosolien

toteamiseen.

• Huoneilmasta tiivistetystä vedestä pystytään tunnistamaan ja havaitsemaan

haitalliset aineet kapillaari-elektroforeesianalyysin avulla ja tiivisteveden

toksisuus voidaan tutkia.

• Haitta-aineita voidaan irrottaa tilan sisäpinnoilta vesihöyrykäsittelyllä ja

poistamalla syntyvä vesihöyry tiivistämällä tai tuulettamalla.



Student Project: 
Indoor Air Quality 
Police 2

Student project 14
Jan Gustafsson Jani Hyytiäinen
Matti Ojala Aleksi Pesonen



Veden pintaenergian mittaaminen

● Suuren molekyylipainon 

omaavan aineet 

kulkeutuvat vesihöyryn 

mukana (esimerkkinä 

Genapoli)

● Peltier-jäähdytyselementti 

tiivistää vettä ilmasta ja 

ilman vesipisaroista

● Vesi johdetaan 

mittausjärjestelmään
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Veden pintaenergian mittaaminen

● Veden pintajännitystä 

mitataan
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Diplomityö -
Ilmassa olevien pinta-
aktiivisten aineiden 
havaitseminen
Janne Luukkaa



Tavoitteet

• Tiivistää sisäilmaa

• Mitata tiivistetyn veden pintajännitteen

• Adafruit Bluefruit nRF52 mikrokontrolleri

• Lähettää sensorilukemat Bluetoothilla yhdyskäytävälle

• Yhdyskäytävä löytää kaikki lähellä olevat laitteet

• Lähettää lukemat pilveen

• Helppokäyttöinen
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Du Noüy tensiometer

• Platina rengas upotetaan veteen

• Vesi tarttuu renkaan pintaan

• Irrotusvoima mitataan

• Suoraan verrannollinen  
pintajännitykseen
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Toteutettu mittausjärjestelmä

• Galvanometri

• Voimaa säädetään säätämällä jännitettä 
PWM signaalilla

• PWM signaali tallennetaan renkaan 
irrottua
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Petri-malja

Jäähdytin

Pinta-

jäännitys-

mittaus



Mittaustuloksia ja ongelmia

• Mittaa µg tarkkuudella

• Havaitsee Genapolin

• Riippuu jäähdytyksen
virrankulutuksesta

• Kohinaa
• Tasainen jännite

• Lämpötila mitattava
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Kosteus- ja pintajännitysmittaus. Genapoli lisätty 10:40



Sisäilmapoliisi
Sisäilmaongelmien havainnointi ja ennaltaehkäisy
Jorma Selkäinaho ja Mirja Salkinoja-Salonen, Sähkötekniikan ja 
automaation laitos



Uusia antureita ja kammiokokeita
• Tiedetään, että homeet jotka sietävät mitokondrioihin haitallisesti

vaikuttavia aineita ovat yleisesti ihmispatogeeneja tai kasvipatogeeneja. 

Niiden haitallisuus perustuu myrkyntuottoon. 

• Näitä aineita ovat rakennuksissa suojakemikaaleina esiintyvät

arsenipentoksidi, booraksi, polyguanidi-yhdisteet. Myös syanidi

vaikuttaa samoin.

• Homeiden kyky sietää suojakemikaaleja perustuu kahdenlaisiin

mitokondrioihin: suojakemikaaleja sietävillä homeilla on vaihtoehtoinen

hengitys. (alternative oxidase: aox). 
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Etsimme vastausta kysymykseen onko haitallisilla rakennushomeilla
vaihtoehtoinen mitokondrio ?

Testikemikaaliksi valittiin syanidi (HCN) koska sille löytyy anturi. 

Syanidi vaikuttaa mitokondrioihin samoin kuin edellä mainitut

rakennusten suojakemikaalit. 

Anturina käytettiin Honeywell HCN 0-50 ppm, joka sietää

kosteutta 15-90%.

Kokeet suoritettiin seuraavasti:

- Lasikammio metallikannella, 1 L

- anturit CO2, O2, HCN, kosteus, lämpötila, TVOC

- Tutkitut materiaalit:

- Rakennusvillat: ekovilla, selluvilla, puukuituvilla, lasikuitu

villa, mineraalivilla

- Rakennusmateriaalit: kipsi, vinyylimatto, tekstiilit

- IV suodattimet: tuloilma, poistoilma (käytetyt ja uudet)
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Uusia antureita ja kammiokokeita

40

Vasemmalla ”sisäilmaongelmaisen” talon eristemateriaali, jonka mikrobit 

näyttävät sietävän syanidia. Oikealla vastaavanlaista ”tervettä” eristemateriaalia, 
jonka VOC-aineiden tuoton syanidi lopettaa.


