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Sidonnaisuudet 

• LKT, prof 
• Tutkimus ja kehitysrahoitus sisäilmahankkeisiin 

– Suomen Akatemia, EU, säätiöt, STM 
– Ei kaupallisilta tahoilta 

• Luentopalkkiot ja luottamustoiminta 
– Julkishallinto (ministeriöt, THL, jne) 

• Ei kaupallisia intressejä 



Eritasoisia haittoja sisäilmasta 

• Huonoksi koettu sisäilma, ohimenevät oireet 

– Lämpötila, kuiva ilma, monet muut altisteet 

• Uusi astma kosteusvaurioista 

• Ympäristöherkkyys 

– Taipumus saada poikkeuksellisen herkästi oireita 
ympäristön tavanomaisista tekijöistä 

– biolääketieteellisesti selittämätön oireilu 

– Voi liittyä mihin tahansa ympäristön tekijään (kemikaali, 
sähkö, tuoksu, sisäilma jne.) 



Pekkanen, 
Lampi 2015 



Kosteusvauriot: muut vaikutukset? 
Vaikutus 

Syöpäsairaudet Epidemiologista tutkimustietoa aiheesta ei ole. 
Toksikologisesti arvioituna epätodennäköistä. 

Reumasairaudet Näyttöä yhteydestä ei ole. Yhteyttä käsitelty lähinnä 
suomalaisissa tapausselostuksissa 

Yleisoireet 
(väsymys, 
pahoinvointi 
ja päänsärky) 

-Epidemiologisissa tutkimuksissa viitteitä yhteydestä. 
-Etiologialtaan moninaisia, mekanismi on täysin 
epäselvä, raportoinnissa huomattavia yksilöllisiä eroja 
-Aiheesta tarvitaan lisää laadukasta tutkimusta. 

Ympäristö-
herkkyys 

Tutkimustietoa kosteusvaurioiden yhteydestä 
ympäristöherkkyyteen ei ole julkaistu. Tilaa ei pidetä 
sairautena eikä siihen olen tehokkaita hoitoja  

Pekkanen, 
Lampi 2015 



Käypä hoito 2016 



Kosteusvauriot ja terveys 

• Näyttöä yhteydestä erityisesti astmaan on 
riittävästi, jotta kosteusvaurioihin tartuttava 
aktiivisesti 

• Ongelmakohtia: 

1) Tieteellinen vs potilasjärjestöjen näkemys 
terveyshaitoista poikkeaa voimakkaasti 

• Tulkintaerot, vaarana turhat pelot 

2) Ei terveysperusteisia raja-arvoja, 
korjaustarpeiden priorisointi vaikeaa 



Eri toimijoilla eri tavoitteet 

• Lääkärin vastaanotto – yksittäinen potilas 
– Diagnoosi, erotusdiagnoosi, potilaan hoito 
– Ennaltaehkäisy  

• Ympäristö- ja työterveyshuolto 
– Tavoitteena terveyttä ja työkykyä edistävä ympäristö 
– ennaltaehkäisy 

• Potilas(järjestöt) 
– Ehdoton turvallisuus, sosiaaliturva 

• Tutkijat, asiantuntijat 
• Laitevalmistajat 
• Jne. 



Potilastyö 

Ennaltaehkäisy, 
ymp.terveys, 

työsuojelu 

Potilas, 
potilasjärjestöt 

Korvaukset (KELA, 
eläkkeet jne) 

Raha, politiikka, 
omat intressit, 
kulttuuri jne. 

Riskin suuruus, 
näytön määrä 



WHOn ensimmäinen sisäilman 
ohjearvo: kosteus ja home (2009) 

• Kosteus on indikaattori 

– Mikrobimittaukset huonosti yhteydessä terveyteen 

– Kosteus lisää kemikaaleja (mikrobiVOC, muovimaton 
ym. hajoaminen) ym. (kotipölypunkkit, torakat) 

– Ei tunneta tautimekanismia eikä pystytä mittaamaan 
altistusta, mikä hengitystiehaitat aiheuttaa 

– Siksi syy-seuraus suhde vielä epäselvä 

• Ei voida asettaa terveysperusteista raja-arvoa mikä 
määrä altistusta olisi vielä turvallinen 

– =>Kosteus ja homekasvu tulisi aina ehkäistä 

 

 



Kosteusvaurioiden yleisyys Yleisarvio asunnon vaurioasteesta /LUKAS 
(416 kotia Itä-Suomessa, ei kerrostaloja) 

Karvonen 2012 



 
Kosteusvauriot yleisiä asunnoissa 

• 91% kodeista kosteus- tai homevaurioita    
• Vain < 10% kodeista vaurio, joka lisäsi astmariskiä 

(Karvonen 2012) 
• Terveysvaaran arviointia parannettava 
• Kosteusvaurioiden luokittelussa päästävä 

useampiluokkaiseen jakoon 
– Auttaisi korjauksen kiireellisyyden arvioinnissa ja 

riskikommunikaatiossa 
– Haasteena puutteellinen tieto annos-vasteesta 

• Lappalainen ym. 2016 hieno alku 



Yksittäinen rakennus ja terveys? 

• Kosteusvaurio-ongelmassa keskitytty 
(perustellusti) rakennusten ja altistumisen 
arviointiin 

• Työterveyshuollolla toimintatapoja myös 
terveyden arviointiin työpaikoilla 

• Ympäristöterveydenhuolto (kodit, koululaiset 
jne) tulossa osin perässä 
– Lääkäreitä toivotaan avuksi korjaustarpeen 

kiireellisyyden arviointiin 

– THL kehittämässä parempia sisäilmakyselyä 
kouluihin 



Mitä voimme tehdä? 

• Selkeämpi, yhteinen käsitys altistumisen ja 
terveyshaittojen arvioinnista 

• Eri toimijoiden parempi yhteistyö 
– Muun terveydenhuollon roolin selkeyttäminen 

– Menettelytapojen, terminologian erot (työsuojelu, 
ympäristöterv.huolto, työterveyshuolto, 
terveydenhuolto) 

• Ympäristöherkkien auttaminen, sosiaaliturva 

• Parempaa viestintää 

• Tutkimusta 


