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CERH tutkii globaalin muutoksen erityisesti
ilmastonmuutokseen liittyviä
terveysvaikutuksia.  Ilmastonmuutokseen
liittyviä tekijöitä ovat sääilmiöt, ilman ja 
veden laatu, sisäympäristöt ja elintavat, 
joiden mahdollisiin terveysvaikutuksiin
kuuluvat astma, allergiat, sydän- ja 
verisuonisairaudet ja sikiön kehityshäiriöt. 

CERH tutkijoilla on monitieteellistä
osaamista eri aloilta mukaan lukien
epidemiologia ja tilastotieteet, kliininen
lääketiede, biologia, genetiikka, 
ympäristötieteet, ekologia, maantiede ja 
antropologia. 

CERH mission on tuottaa tietoa, jonka
avulla edistetään terveyttä muuttuvassa
globaalissa ympäristössä. 
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- Siitepölyt ja siitepölykausi

- Heinien siitepölyjen

pitoisuuksiin vaikuttavista

tekijöistä

- Siitepölyjen

terveysvaikutuksista

- Siitepölyt sisäilmassa
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Academy of Finland Consortium: The Influence of Air Pollution, Pollen and 

Ambient Temperature on Asthma and Allergies in a Changing Climate 2013-2018

Director Jouni Jaakkola, Co-Director Jaakko Kukkonen, FMI
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• Urbaanisuusaste määrittää siitepölypitoisuuksia

• Pitoisuudet ajoittain korkeita myös urbaaneimmilla alueilla

• Iltapäivällä pitoisuudet korkeampia kuin aamulla

• Lämpötilalla merkittävä vaikutus

• Sade ”puhdistaa” ilmaa 
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Keskimääräistä heinien siitepölypitoisuutta

Selittäviä tekijöitä olivat:

• Vihreysindeksi

• Jättömaan määrä

Maankäyttöön perustuva regressiomalli 

selitti

79% keskimääräisen siitepölypitoisuuden 

vaihtelusta

Mallia voidaan hyödyntää pitkäaikaisen 

siitepölyaltistuksen arvioinnissa.
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Systemaattinen kirjallisuushaku elokuun 2018 loppuun

26 relevanttia julkaisua

Yksittäisten tutkimusten tulokset pääasiassa 

negatiivisia tai tiedoiltaan riittämättömiä (”inconclusive”)

14 julkaisua meta-analyysiin
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Exposure to birch 
pollen and the risk of 
allergic and asthmatic 
manifestations
Timo T. Hugg, Qianlai Luo, 
Taina K. Lajunen, Maritta S. 
Jaakkola, Jouni J.K. Jaakkola
(käsikirjoitus) 

‒ Neljän viikon seurantatutkimus 

18.4.-24.5.2014

‒ 19 aikuista joilla allerginen nuha 

ja/tai astma

‒ Päivittäinen oireiden ja lääkekäytön 

seuranta

‒ Koivusiitepölyn mittaus: 

henkilökohtaiset mittarit ja 

alueellinen seuranta
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Exposure to birch 
pollen and the risk of 
allergic and asthmatic 
manifestations
Timo T. Hugg, Qianlai Luo, 
Taina K. Lajunen, Maritta S. 
Jaakkola, Jouni J.K. Jaakkola
(käsikirjoitus) 

- Koivunsiitepölyn korkeat 

pitoisuudet lisäsivät sekä allergisia 

että astmaoireita

- Allergiset oireet vähenivät 

huippupitoisuuden laskiessa

- Astmaoireet jäivät korkeammalle 

tasolle

- Eri oireiden induktioajat 

(altistuksesta oireiden alkuun) 

olivat biologisesti mielekkäitä 

lyhimmästä pisimpään: nenän, 

nielun, ihon, silmien ja alimpien 

hengitysteiden oireet
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Siitepölyt 
sisäilmassa

Sisäympäristössä olevat 

lähteet

- Lähteiden poisto

- Ilman suodatus/puhdistus

- Ilmanvaihdon merkitys

Ulkoilmasta tuleva siitepöly

‒ Tuloilman suodatus

‒ Tuuletuskäyttäytyminen

‒ Ilman puhdistus

‒ Ilmanvaihdon säätely
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Yhteenveto ‒ Siitepölykausi on pitkä ja vaihtelee 

ilmastovyöhykkeittäin

‒ Vähän tietoa hengitysvyöhykkeen 

pitoisuuksista

‒ Useiden siitepölyjen lyhytaikainen 

altistuminen lisää allergisia ja 

astmaoireita

‒ Joillain siitepölyillä mahdollisesti 

yhteys kuolleisuuteen

‒ Sisäilman siitepölyjen 

terveysvaikutuksista vähän suoraa 

empiiristä tietoa
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CERH, University of Oulu
Understanding the Changing Global Health

jouni.jaakkola@oulu.fi

www.oulu.fi/cerh/


