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Mitä hajusteet ovat?  

 
Hajusteet ovat voimakkaan tuoksuisia, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Yhden tuotteen 
tuoksussa voi olla satoja tuoksuaineita. Jotkut parfyymien sisältämät kemikaalit aiheuttavat 
allergisia reaktioita ja ovat myös hormonihäiritsijöitä. Maapallolla tuotetaan teollisesti noin 
100 000:a eri kaupallista kemikaalia, joista EU:n alueella tuotetusta 2500 kemikaalista vain 3 
%:n terveys- ja ympäristövaikutukset tiedetään. Kaikista kemikaaleista vain 1%:n 
terveysvaikutuksista on tietoa. Kemikaalit aiheuttavat erilaisia sairauksia, kuten syöpää, 
allergioita ja hengityselinsairauksia sekä keskushermoston vaurioita. 
 
Hajusteet merkitään ainesosa- eli INCI-luetteloon nimellä ‘parfum’, ‘aroma’, ‘fragrance’ tai 
‘hajuste’. Hajusteita käytetään mm. haju- ja partavesissä, pyykinpesu- ja huuhteluaineissa, 
kosmetiikassa, erilaisissa puhdistusaineissa ja ilmanraikastimissa. Hajustamattomassa 
tuotteessa on merkintä 'hajusteeton' tai 'fragrance free' tai 'ei sisällä hajusteita' tai 
'hajustamaton'. ‘Sensitive’-merkintä tuoteessa ei tarkoita hajusteettomuutta. 
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Hajusteiden aiheuttamat oireet 

 
Hajusteille oireilee arviolta 40 % väestöstä. Suurimmalle osalle eniten oireita aiheuttavat 
voimakkaat hajusteet sekä pesu- ja huuhteluaineiden hajusteet. Osalle ihmisistä jo pienet 
määrät hajustetta hengitysilmassa voivat aiheuttaa oireita. Osalla oireet ovat lieviä mutta 
toisilla taas täysin toimintakyvyn lamaavia. Hengenvaarallisin oire on anafylaksia, jossa 
kurkku voi turvota umpeen estäen hengittämisen. Muita oireita voivat olla mm. päänsärky, 
migreeni, yskä, äänen käheytyminen tai menetys sekä silmien, nenän ja kurkun limakalvojen 
oireilu, hengitysvaikeudet, keskittymiskyvyn muutokset, voimattomuus ja iho-oireet. Vaikka 
kaikki ihmiset eivät saa oireita, ulottuvat hajustekemikaalien terveysvaikutukset jokaiseen. 
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Hajusteettomuus osana hyvää asiakaspalvelua 

 
Palvelupisteet, majoitusliikkeet ym. paikat, joissa palvellaan ihmisiä, voivat olla kuin 
“hajusteviidakko” siellä asioivalle hajusteista oireilevalle ihmiselle. Tähän saadaan 
parannusta poistamalla oireilevalta ympäristön aiheuttamat esteet. Jokaisella ihmisellä tulisi 
esteistään huolimatta olla mahdollisuus käyttää yhteiskunnan palveluja. 
Esteitä voidaan poistaa tai vähentää jo pienilläkin muutoksilla. Asiakaspalvelutyössä toimivan 
henkilön olisi hyvä välttää voimakkaita tuoksuja. Jotta vaikeimminkin sairastuneet henkilöt 
voisivat asioida eri paikoissa, olisi asiakaspalvelijoiden tärkeä välttää kokonaan hajusteisten 
tuotteiden käyttöä työaikana. 
Oireita aiheuttavia tuotteita voivat olla mm. hajuvesi, deodorantti, käsivoide tai hiuslakka. 
Suurimmalle osalle tuotteista on olemassa jo hajusteettomat versiot.  
Tekstiilihuollossa olisi hyvä kiinnittää huomiota siihen, millä pesuaineilla tekstiilit pestään, 
koska tavanomaiset pyykinpesu- ja huuhteluaineet ovat voimakkaan tuoksuisia. Nämä 
kannattaa vaihtaa hajusteettomiin, sillä hajusteet tarttuvat tiukasti tekstiilien kuituihin.  
Asiakkaita ja työntekijöitä on hyvä tiedottaa aiheesta esimerkiksi tyky-päivinä ja 
hajusteettomuudesta kertovien julisteiden avulla. 
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Kiinteistönhoito 

 

 
Ilmanvaihdon toimivuus on tärkeää. Sillä saadaan vähennettyä huoneilmaan tai kalusteisiin 
asiakkaista jääneitä hajusteita. Tilojen puhdistamisessa voidaan käyttää hajusteettomia 
aineita. Tiloissa ei pidä käyttää raikastimia, huonetuoksuja tai hajusteisia hygieniatuotteita. 
Tuoksumarkkinointi estää hajusteille oireilevaa asioimasta sitä käyttävien liikkeiden tiloissa. 
Tällaisesta olisi hyvä saada varoituskyltti jo paikan ulko-ovelle.  
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Tuotesijoittelu 

 
Myös kauppojen tuotesijoittelussa kannattaa huomioida hajusteille oireilevat. 
Hajusteettomille tuotteille on hyvä asettaa oma hylly tai jopa oma alueensa selkeästi 
merkittynä. Tämä on tärkeää siksi, että hajustettujen tuotteiden keskeltä on oireilevan vaikea 
löytää itselleen sopivat tuotteet. Lisäksi hajustamattomien tuotteiden pakkauksiin tarttuu 
herkästi hajusteita. 
Myös hajusteeton väylä tai reitti liikkeessä on sekä hauska että järkevä keino auttaa 
hajusteille oireilevia. Hajusteettoman väylän varrelta voitaisiin karsia kaikki hajusteita 
sisältävät tuotteet kauemmaksi ja reitin varrelle voisi sijoittaa hajusteettomat tuotteet. 
Hajusteettoman hyllyn tai väylän lähelle eivät kuulu tuoksuvien kemikaalituotteiden lisäksi 
mm. tuoksukynttilät, kukat eivätkä tuoksuvat pesu- ja huuhteluaineet.  
 

 

Veljekset Keskinen Oy:n tuotesijoittelua. Kuva: Pasi Seppänen 
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Harrastaminen 

 

 
Hajusteista oireita saavien henkilöiden on usein vaikea harrastaa muiden ihmisten kanssa. 
Uimahalliin ja esimerkiksi koulun liikuntatiloihin voidaan tehdä hajusteeton pukukoppi. 
Täysin tuoksuttomia liikuntavuoroja ja esteettömiä teatteri- ja elokuvaesityksiä hajusteista 
oireileville voidaan tarjota. Hajusteettomista palveluista on hyvä tiedottaa näkyvästi, jotta se 
tavoittaa kaikki. 
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Pahasti oireilevan kohtaaminen ja ensiapu 

 
Hajusteista oireilevat voivat saada pahoja 
hengitysvaikeuksia. Osa käyttää apuvälineinä 
hengityssuojainta tai matkailmanpuhdistinta. 
Aina apuvälineistä ei ole apua ja oireileva 
henkilö voi saada vaikean astmakohtauksen, 
voimattomuuskohtauksen tai jopa 
anafylaksian. Toimi silloin näin: 
- Vie oireileva raittiiseen ulkoilmaan tai 
aukaise heti ovi tai ikkuna. Varmista, että 
kohtaus on mennyt ohi, ennen kuin poistut 
henkilön näkö- ja kuuloetäisyydeltä. 
- Jos lähellä on hajustettuja ihmisiä, pyydä 
heidät kauemmaksi. 
- Kysy, onko oireilevalla lääkkeitä mukana.  
- Jos hänellä on anafylaksian oireita, kysy, 
löytyykö häneltä adrenaliinikynää. Jos on, 
käytä sitä ohjeen mukaan ja soita heti 112.  
 

Anafylaksia-epäilykin tulee aina tarkastaa päivystyksessä. 
- Jos henkilö on tajuton, laita hänet kylkiasentoon ja huolehdi raittiin ilman riittävyydestä. 
Tarkkaile hengitystä. Anna tarvittaessa puhalluselvytystä. 
- Kutsu aina tarvittaessa ambulanssi, jos ihminen ei virkoa nopeasti tai jos tilanne sitä 
muutoin vaatii. 

 

 

Lisätietoa ja kirjallisuutta  

www.tervesisailma.fi 
www.hajusteyliherkkyys.com 
Ennari Jaana: Hajuste- ja kemikaaliyliherkkyys selviytymiskeinot 2015 
Siren Päivi Ingrid: MCS-potilas 
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