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VUONNA 1990

- Oli jo tehty 30 vuotta kliinistä tutkimusta 

homeiden terveysvaikutuksista

- Homevasta-aineilla oli vakiintunut asema 

diagnostiikassa (IgG ja IgE)

- Homeallergiatestejä oli tarjolla kymmenittäin 

kolmesta eri yrityksestä

- Alveoliitilla ja ODTS:lla oli vakiintuneet 

diagnostiset kriteerit, keuhkoklinikat, TTL

- Suomesta oli kuvattu väestötasolla useita 

sairausepidemioita (mm. Nokia ja Äänekoski)



VUONNA 2014; 24 VUOTTA JA YHTÄ MONTA 

VÄITÖSKIRJAA MYÖHEMMIN

’Ei tiedetä, mikä sisäilmassa sairastuttaa.’

’Aikuisten ja lasten eroista sisäilmaongelmiin 

reagoinnissa ei ole tarkkaa tutkimustietoa.’

’Toksiinianalytiikan käyttöä ei suositella, koska 

menetelmästä ei ole käyttökokemusta.’

’Homeallergiaa ei kannata tutkia, koska se on 

niin harvinaista.’

Maan ainoan sisäilmapoliklinikan toiminta on 

lopetettu. Ihotestejä ei ole. 



MITÄ TÄMÄN 24 VUODEN AIKANA TAPAHTUI?

Suomen johtavat tutkimuslaitoksen ovat 

tutkineet asiaa STM:n toimeksiannosta ja 

rahoituksella.

5 pisteen kysymys: mikä on ollut tämän 

tutkimuksen vaikuttavuus?

Vestigia terrent.



MIKÄ SISÄILMASSA SAIRASTUTTAA?

Kosteusvaurio ja siitä seuraava 

Mikrobikasvu 

Mikrosienet, lahottajat, (sieniä tunnetaan 200 000)

Tärkeimmät 50 homesientä syytä tuntea nimeltä!

• Hiivat 

• Bakteerit, erityisesti aktinobakteerit (sädesienet) ja 
atyyppiset mykobakteerit 

• Em. pintarakenteet toksiinit, endotoksiinit, 
betaglukaanit, entsyymit ja allergeenit

Haihtuvat kemialliset (VOC)yhdisteet

Pöly- ja varastopunkit, hyönteiset (torakka)

Asbesti, muut kuidut? Radon

Riittämätön ilmanvaihto, rakennuspöly

DESINFEKTIOMENETELMÄT, KEMIKAALIT! 



KUKA ALTISTUU?

Työntekijät työpaikoilla (työturvallisuuslaki, 

ammattitautilaki ja –asetus), satoja tuhansia, 

vakuutusturva on, syy-yhteys AT:ssa todistettava

Kansalaiset, asukkaat, päiväkotilapset, oppilaat, 

opiskelijat, varusmiehet, julkisten rakennusten 

asiakkaat, sairaaloiden potilaat, vanhukset, yli puoli 

miljoonaa kansalaista altistuu, ei lakisääteistä 

vakuutusturvaa (terveydensuojelulaki ja –asetus), 

laissa EI ole vaatimusta syy-yhteyden todistelusta!

TSL:n mukaan terveyshaitta on sairaus, oire tai 

sairastumisen vaara



ONGELMAA ’HOITAVAT’ TAHOT

Työsuojeluviranomainen (työpaikat), 

työturvallisuuslaki, työterveyshuolto

Terveydensuojelulain alaisissa kohteissa 

terveystarkastaja ja eläinlääkärit

Asia ei kuulu neuvolaan tai koululääkärille tai 

terveyskeskukseen. Potilas saa lääkkeitä, 

mutta jää muilta osin usein ilman apua.

Työterveyshuolto voi lähettää 

ammattitautitutkimuksiin, mutta 90 %:lla 

ammattitautia ei todeta. 

4 pisteen kysymys: Mitä sitten tapahtuu?



SISÄILMAONGELMIEN AIHEUTTAMAT OIREET JA SAIRAUDET

Alin osa edustaa 

palautuvia oireita.

Kustannuksia eniten 

alentuneesta 

työtehosta, 

poissaoloista ja 

työuran 

katkeamisesta!

Pahinta on, jos 

menetetään sekä 

rakennus että 

potilas!

astma
ODTS

syöpä?

allerginen nuha
krooninen bronkiitti
VOC'n ja toksiinien
aiheuttamat oireet

ärsytys- ja yleisoireet, 
infektiot yleistyvät, 

poissaoloja, työteho laskee



LÄÄKÄRIT

Voivat vain antaa suosituksia korjauksista, ei 

määräyksiä.

Lääkäri on haluton tutkimaan potilasta, koska 

hän LUULEE että hän joutuu todistamaan 

jotain altisteen ja oireen syy-yhteydestä.

Potilas haluaa saada tiedon mikä häntä vaivaa.

Suomessa ei ole yhtään poliklinikkaa tai 

sairaalaa, joka olisi erikoistunut 

sisäilmapotilaisiin. TTL tutkii vain AT-potilaita.

Kotonaan tai koulussa sairastunut ei kuulu 

minnekään. 3 pisteen kysymys: MIKSI?



POTILAAN POLKU KULKEE ERIKOISALALTA 

TOISELLE (SUURET KUSTANNUKSET) - QUIDQUID 

LATINE DICTUM SIT, ALTUM VIDETUR

Potilas 
altistumista 

aiheuttavassa 
rakennuksessa 

Yleislääkäri, 
tk-lääkäri 

Allergologi, 
korvalääkäri 

Keuhkosair. 
erikois-
lääkäri

Ihotautilää-
käri, 

silmälääkäri

Neurologi, 
sisätauti-
lääkäri, 

gynekologi

Työterveys/
Ammattitauti

lääkäri, 
lastenlääkäri



DIAGNOSTIIKKA ON SURKEALLA TASOLLA

Potilas saa kyllä tiedon, mikä häntä ei vaivaa 

mutta ei tietoa mikä häntä vaivaa.

Lääkitys, sairausloma, ’seuranta’ ja eläke eivät 

ratkaise potilaan eikä yhteiskunnan ongelmaa

KELA ei korvaa sairauslomaa, jos potilas on 

sairas tietyssä rakennuksessa, mutta on 

muualla oireeton. (-> Siitepölyallergiset siis 

pysyköön sisällä!)

Spesifi dg-numero puuttuu, nyt ehdotus R68.81 

ympäristöherkkyys (kovin väljä käsite..)



MIKÄ NEUVOKSI? COGITO, ERGO SUM

Ongelmien ennaltaehkäisy (tärkein!)

Asiaan puututtava varhain, kun oireet vielä ovat 

palautuvia. (Näyttöä on! Useita tutkimuksia.)

Pois altistuksesta ajoissa, väistötilat, siirto 

toisiin töihin/toiseen kouluun / päiväkotiin.

Paluu kouluun/työelämään on mahdollista, kun 

toimitaan ripeästi ja ajoissa.

Aikaikkuna on joitakin kuukausia.

Oireilun ja poissaolojen vähentämisestä suuria 

säästöjä, vuositasolla satoja milj.€



TOIMENPITEIDEN KOLME VAIHETTA 

Prim

• PRIMAARIPREVENTIO: ongelman tunnistaminen (kyselyt)

• Sairausloman sijasta olosuhteiden muuttaminen, väistötilat, 
ongelmatilojen KUNNOLLINEN korjaus, TERVEYS PALAUTUU 

Sekund

• Jo sairastuneet on tutkittava kunnolla ennen kuin tulee oheissairauksia 
(astma, COPD, nivelet, kilpirauhanen, MCS) 

• Oireista toipuminen on hyvin hidasta, mutta ammatillinen 
kuntoutuminen on mahdollista.

Tertiar

• Vakavasti sairastuneille hoito ja kuntoutus. Parantavaa hoitoa ei ole tai 
hoito on hyvin kallista (Venogamma), osa potilaista 
syrjäytymisvaarassa, suuret sosiaaliset ongelmat, jopa lasten 
huostaanottoja! TÄMÄ TULEE HYVIN KALLIIKSI, MÄÄRÄ 
MINIMOITAVA



SISÄILMAPOTILAAN DIAGNOSTIIKKA ON 

MAHDOLLISTA 

Oirekyselyt, oireseuranta, PEF-seuranta tarv.

Homeille ja sädesienille herkistyminen on 

osoitettavissa IgE-vasta-ainetesteillä ja 

homeet ja varastopunkit ihotestillä

IgG-vasta-aineet Majvik-suosituksen mukaisesti 

Myös IgG korreloi oireisiin, IgE korreloi oireisiin 

ja sairauksiin, IgM lyhytaik. altistumisessa

Tulehdusvasteet osoitettavissa, IL, NO, IgA, IgD, 

dektiini, kalprotektiini jne.

Tuoreverinäytteet, nenälavaatio



DIAGNOSTIIKASSA ON TURHAAN JÄÄTY 

ODOTTAMAAN SPESIFEJÄ TESTEJÄ

Lähes kaikissa suurissa kansantaudeissa 

diagnostiikka perustuu anamneesiin ja 

epäspesifeihin laboratoriotesteihin

Taudinkuva, oireet ja kliininen kokonaisuus 

ratkaisevat. Vrt. koronaaritauti, verenpaine, 

astma, reuma, migreeni, fibromyalgia

Lääketiede on käsityöläisammatti, joka perustuu 

molemminpuoleiseen luottamukseen

Kun / Jos luottamusta ei ole, vasta silloin 

tarvitaan objektiivisia testejä



MILTÄ POTILAAN POLUN KUULUISI NÄYTTÄÄ?

Potilas 
sisäilmapoliklini

kalla

Lääkäri

Sosiali-
hoitaja, 

kuntoutus-
yhdys-
henkilö

Terveys-
tarkastaja

RTA

Väistö-
tilat

Korjaus



MIKSI HOMEPOTILAS SAA 

TERVEYDENHUOLLOSSA HUONOA 

KOHTELUA?
Lääkärin ammattieettisiä velvollisuuksia ovat

- altruismi

- korkea ammattitaito ja sen ylläpitäminen

- yleisten lääkärin etiikan periaatteiden 

noudattaminen

- humanististen arvojen kunnioittaminen 

- sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteuttaminen

2 pisteen kysymys: TOTEUTUVATKO NÄMÄ 

PERIAATTEET?



1 PISTEEN KYSYMYS: KANNATTAISIKO 

TEHDÄ JOTAIN?

Annammeko siis lasten ja nuorten sairastua, 

rakennusten rapistua ja kansantalouden 

näivettyä?

Vai ymmärrämmekö win – win – win 

mahdollisuuden?

Ihan pian virolaiset nappaavat tämänkin aivan 

nenämme edestä – ja myyvät osaamisen 

maailmalle.



OHJEET POTILAALLE

Ota yksi asia kerrallaan, jätä mappi laukkuun

Puhu yksinkertaisesti

Älä kiihdy

Älä hauku lääkäriäsi SOMEssa, hän saa kyllä 

tiedon, jos häntä syytetään kansanmurhasta

Valitusprosessit auttavat harvoin, mutta 

hidastavat paljon

Lopulta asiat kuitenkin selviävät, tavalla tai 

toisella
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