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Sidonnaisuudet

• Sisäilmaohjelman ohry, sihteeristö, lääketieteellinen 
asiantuntijaryhmä

• Filhassa töissä

• Viettää turhan paljon aikaa sisätiloissa käyttäen 
sisäilmaa
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Nothing to do with the last night of yours…



Terveydenhuollon ammattilaisten 
asiantuntijaryhmä

• lääkäreitä eri erikoisaloilta

• tukee ohjelman toteuttamista

• jakaa paikallisia kokemuksia sisäilmasta oireilevien 
potilaiden hoidosta, kuntoutuksesta, hoidon 
järjestämisestä

• identifioi terveydenhuollon koulutustarpeita ja tukee 
koulutusta 

• ottaa kantaa ajankohtaisiin ja keskeisiin 
ongelmakohtiin sisäilmakeskustelussa
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Koulutustarvekysely

• Touko - kesäkuussa 2019

• Yhteistyössä Suomen lääkäriliiton, Tehy:n ja Suomen 
lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n kanssa

• Sähköinen kysely, jonka ammattiliitot välittivät 
jäsenilleen

• Vastauksia 585, joista lääkäreitä 230 ja hoitajia 355

• Kolmasosa sekä lääkäreistä että hoitajista
erikoissairaanhoidossa
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Sisäilmasta oireilevien potilaiden hoitaminen

• Kaikista ammattilaisista reilu kolmasosa kohtasi työssään sisäilmasta 
oireilevia potilaita viikoittain tai useammin

• Lääkäreistä 46 % kuukausittain ja 35 % viikoittain tai useammin 

• Hoitajista puolestaan 27 % kuukausittain ja 37 % vähintään viikoittain
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Kuvio 5. Sisäilmasta oireilevien kohtaaminen työssä.

Kuinka usein sinä kohtaat työssäsi 
sisäilmasta oireilevia potilaita?



Sisäilmasta oireilevien potilaiden hoitaminen

• Kyselyyn vastanneista 11 % koki sisäilmasta oireilevan potilaan hoidon 
erittäin vaativana ja 41 % melko vaativana. 

• Lääkäreistä 77 % ja hoitajista 36% koki sisäilmasta oireilevien potilaiden 
hoitamisen erittäin tai melko vaativaksi
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Kuvio . Kokemus sisäilmasta oireilevan potilaan hoitamisesta.

Miten sinä koet sisäilmasta oireilevan 
potilaan hoidon?



Koulutustarpeet
• Terveydenhuollon ammattilaisista 60 % koki tämän hetkiset tietonsa 

sisäilmaan liittyvistä oireista ja terveysvaikutuksista täysin tai melko 
riittämättömiksi

• Lääkäreihin (7%) verrattuna hoitajista (25%) suurempi osa koki tietonsa 
täysin riittämättömiksi 

• Perusterveydenhuollossa 68 % ja erikoissairaanhoidossa 64 % koki tietonsa 
täysin tai melko riittämättömiksi
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Kuvio 9. Kokemus omien tietojen riittävyydestä.



Sisäilmaan liitetty oireilu, nykytilanne 
maassamme
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Hyvärinen et al. 
SisäNyt-hanke, 
abstrakti 2020



Tärkeimmät sisäilman epäpuhtaudet
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Suomessa on eurooppalaisittain hyvä sisäilma – osaan sisäilman 
epäpuhtauksista liittyy silti suurentunut sairastumisen riski 
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Suomalaisten asuntojen pienhiukkasten 
pitoisuudet ovat eurooppalaista keskitasoa 

selvästi pienempiä.

Passiivinen tupakointi sisätiloissa kotona, 
työpaikoilla ja muissa tiloissa, kuten 
ravintoloissa, on harvinaista.

Radonin pitoisuudet ovat Suomessa 
Euroopan korkeimpia 

Suomessa ja Pohjoismaissa vaikuttaisi 
olevan vähemmän kosteusvaurioita kuin 
muualla Euroopassa. Terveydelle 
merkityksellisten kosteusvaurioiden 
esiintyvyyden eroista maiden välillä 
tarvitaan lisää vertailukelpoista tietoa.



Pienhiukkasia (PM2,5; PM10)

• lähinnä polttoprosesseista muodostuvia haitallisia 
yhdisteitä 

• kulkeutuu sisäilmaan ulkoilmasta

• syntyy myös monista sisälähteistä, kuten 
tupakoinnista

• altistuminen lisää ennenaikaista kuolleisuutta, sydän-
ja verisuonisairauksia, keuhkosyöpää ja mahdollisesti 
myös astmaa
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Tupakka

• satoja terveydelle mahdollisesti haitallisia kemiallisia 
yhdisteitä

• passiivinen tupakointi lisää monien samojen 
sairauksien riskiä kuin aktiivinenkin tupakointi

• COPD, keuhkosyöpä, sydän- ja verisuonitaudit jne.
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Radon

• Maaperästä vapautuu sisäilmaan 

• Hajutonta ja mauton radioaktiivinen kaasua

• keuhkosyövän riskitekijä; riski on suurempi 
tupakoivilla

1413.3.2020Filha ry



Kosteusvauriot

• astman riskitekijä
• voivat aiheuttaa hengitystieoireita 
• on epäselvää, mitkä tekijät terveyshaittoja aiheuttavat ja 

millä mekanismeilla
• mikrobit todennäköisin tekijä terveysvaikutusten 

taustalla, mutta tutkimusnäyttö mikrobien tai näiden 
aineenvaihduntatuotteiden terveyshaitoista puutteellista 
ja ristiriitaista

• kosteus- ja homevaurio indikaattori, joka kertoo 
poikkeavasta ja haitallisesta olosuhteesta

• tulisi ennaltaehkäistä ja korjata
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Asbesti

• aiemmin rakennusmateriaaleissa, eristeissä jne.

• altistuminen on edelleen mahdollista esimerkiksi 
rakennusten korjaus- ja purkutöissä, jollei 
suojaustoimista ole huolehdittu

• aiheuttaa syöpää (keuhkosyöpä, mesoteliooma, 
kurkunpään syöpä, munasarjasyöpä) ja asbestoosia
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Teolliset mineraalikuidut

• saattavat kulkeutua sisäilmaan

• esim. lasikuidut (lasivilla) ja kivikuidut (vuorivilla)

• mineraalivillakuituja käytetään rakennusten 
lämmöneristemateriaaleissa, akustiikkalevyissä ja 
äänieristeissä 

• lasi- ja vuorivilla voivat aiheuttaa ihon, silmien ja 
hengitysteiden ärsytystä
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Kaasumaiset haihtuvat orgaaniset 
yhdisteet (VOC)

• sisäilmaan haihtuu erityisestirakennusmateriaaleista

• päästöt voivat lisääntyä materiaalien kostumisen 
takia

• VOC-yhdisteiden pääasialliset terveysvaikutukset 
ohimeneviä ärsytys- ja hengitystieoireita
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Formaldehydi

• pääasialliset lähteet tupakointi, ruuanlaitto, 
lämmitys, kynttilänpoltto, rakennus- ja 
sisustusmateriaalit

• terveysvaikutukset ärsytys- ja hengitystieoireita

• mahdollisesti astmariski
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PAH-yhdisteet

• Lähteenä sisäilmassa esim. puunsuojakemikaalina 
käytetty kreosootti (kyllästetyn ratapölkyn haju)

• lisääntynyt syöpäriski
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Kasvi- ja eläinperäiset allergeenit

• Hengitystie- ja allergiaoireet
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Riittämätön ilmanvaihdon taso

• sisäilman yleinen huononeminen

• pahentaa sisäilman epäpuhtauksien vaikutuksia

• aiheuttaa yleisoireita; väsymys, päänsärky 

• yleisimpiä sisäilmaongelmien aiheuttajia
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Korkea sisälämpötila ja kuiva sisäilma

• ohimeneviä oireita kuten silmien, ihon ja 
limakalvojen kuivumista ja hengitystieoireita 

• yleisoireita kuten väsymys ja päänsärky
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Eritasoisia haittoja, joita liitetään 
sisäilmaongelmiin

• Pääosin lieviä ja altistumisen loppuessa 
ohimeneviä oireita

• Jos sisäilman laatua heikentäviin tekijöihin ei 
löydetä ratkaisua, haitat ja oireet voivat jatkua

• Jos tilanne pitkittyy, ratkaiseminen yleensä 
mutkistuu

• Joihinkin sisäilman haittatekijöihin liittyy 
suurentunut sairastumisen riski 

Sisäilman haittatekijöitä

• Korkea sisälämpötila

• Puutteellinen ilmanvaihto

• Kuiva sisäilma

• Ilmanvaihdon epäpuhtaudet

• Pölyisyys ja likaisuus

• Mineraalikuidut

• Tupakansavu

• Allergeenit

• Kosteus- ja homevauriot

• Haihtuvat orgaaniset 
yhdisteet (VOC)
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Nordberg et al 2020 (abstrakti Sisäilmastoseminaari)



Sisäilmaan liitettyä oireilua

• Nenän ärsytys, tukkoisuus, vuoto

• Silmien kutina ja kirvely

• Käheys, kurkun ärsytys

• Yskä, hengenahdistus

• Hengitysteiden infektiot

• Ihon ärsytys

• Uupumus, väsyneisyys

• Päänsärky

• Jne.
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Oireilusta huomioitava

• Kyseiset oireet yleisiä

• Oireiden taustalla monia eri syitä

• Sisäilma voi vaikuttaa oireisiin, mutta ko. oireet 
voivat johtua monista muista syistä

• Oireilu ei varmista, onko rakennuksessa vikaa vai ei

• Ei ole olemassa laboratoriotestiä (valitettavasti!), 
jolla voisi yhdistää oireilun sisäilmaan
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Keskeinen sanoma (3)

• Oireiden ja sairauksien diagnostiikka, 

erotusdiagnostiikka ja hoito aloitetaan 

hoitosuositusten mukaisesti riippumatta siitä, 

voidaanko oireiden taustalla osoittaa tai olettaa 

olevan rakennuksen kosteusvaurio.

▪ Ei ole olemassa laboratorio- tai muita tutkimuksia, joilla 

kosteus- ja homevaurio voidaan edes kohtalaisen varmasti 

yhdistää yksilön hengitystieoireisiin tai sairauksiin. 

Ammattiastmatutkimuksissa voidaan käyttää PEF-

työpaikkaseurantaa sovittujen käytäntöjen mukaisesti.

▪ Kosteus- ja homevaurioista oireilevan potilaan 

diagnostiikka ja hoito voidaan yleensä toteuttaa 

perusterveydenhuollossa.



Näin tutkin hengitysoireisen potilaan

• Selvitetään onko sairautta samoin kuin jos epäilyä
sisäilmaongelmasta ei olisi

• Hengitystieoireisella esim:
▪ Thx-rtg, NSO-rtg (poissulkua, muut sairaudet)

▪ Spirometria + br.dil.

▪ PEF-vuorokausiseuranta

▪ Prick-testit perussarja tai spesifinen IgE siitepölyt, eläimet

▪ Histamiinialtistus, rasituskoe, kylmäilma-altistus jne.

• Ei tarvita IgE ja IgG vasta-aineita
kosteusvauriomikrobeille



Työhön liittyviä astmaoireita

Selvitä altistuminen:
- rakennustekniset

selvitykset
- muut altisteet

Thx-, NSO-rtg yms.
PEF-työpaikka
-seuranta
Spirometria

PEF-vrk-seuranta

Lähete erikoissairaanhoitoon, jos:

1) Mahdollinen altistuminen

2) Potilaan astmaoireet ovat alkaneet työskennellessä

kyseisissä tiloissa

3)   PEF-tp-seuranta viittaa ammattiastmaan tai on epävarma

Ammattiastmaepäily
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Viihtyvyys-
haitat

Ohimenevää
oireilua

Pitkittynyt 
oireiluherkkyys

Invalidisoiva
oireisto

Sisäilman laatua heikentäviä
tekijöitä usein 

tunnistettavissa

T U N N U S O M A I S T A :  

• laaja oirekirjo

• elinpiiri rajoittunut

• toimintakyvyn 
rajoitukset

• subjektiivinen haitta 
suurempi kuin 
sairauslöydökset

• usein samanaikaisia 
muita sairauksia

T U N N U S O M A I S T A :

• toistuvat ja pitkittyvät oireet 
tiloissa, joissa muut ei oireile

• huoli sairastumisesta  

• tarve välttää tiettyjä tiloja

• muita terveyskäyttäytymisen 
muutoksia

T Y Y P I L L I S T Ä ,  E T T Ä

• oireilu jatkuu huolimatta sisäilman laatua parantavista toimista

• oireilua ilmenee useissa tiloissa

• oireilua ilmenee tiloissa, joissa ei ole merkittäviä puutteita 
sisäilman laadussa

Asenteet, odotukset ja 
yhteisölliset tekijät

Toiminnalliset häiriöt

Vuokko, Disability related to workplace indoor air, 

2019



Mitä on ympäristöherkkyys?

▪ Biolääketieteellisesti selittämätön oireilu

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

▪ Ympäristön kokeminen haitalliseksi on ratkaisevaa 
oireiston syntymiselle, ei sisäilman epäpuhtaudet

▪ Jatkumo lievästä invalidisoivaan oireistoon, jolloin 
täyttyvät ympäristöherkkyyden diagnostiset kriteerit 
(koodi R68.81)

• Harvinainen, alle 0.2% väestöstä
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Keskeinen sanoma, Käypä hoito

• Rakennuksen sisäilman rooliin potilaan oireessa 

tai sairaudessa ei tule ottaa kantaa ilman, että 

käytettävissä on terveydensuojeluviranomaisen eli 

yleensä kunnan terveystarkastajan tai 

rakennuksen kunnon ja sisäilman laadun 

tutkineen pätevän asiantuntijan (esim. 

rakennusterveysasiantuntija) lausunto siitä, onko 

rakennuksessa merkittävä kosteus- ja homevaurio.



Keskeinen sanoma, Käypä hoito

• Kosteusvauriot tulee pyrkiä korjaamaan ja 

niiden synty ehkäisemään, koska näin voidaan 

vähentää hengitystieoireilua ja ylläpitää 

rakennuksen kuntoa.



Lisätietoa ja koulutusta aiheesta

• Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas

• Kosteus- ja homevauriot –verkkokurssi Oppiportissa

• THL:n Sisäilmaverkkosivut

• TTL:n Toiminnalliset oireistot -verkkosivut

• Kun kroppa sanoo seis –ohje oireilevalle (TTL)

• Ohje työterveyshuollon toimintaan ja 
potilasvastaanotolle, kun työpaikalla on sisäilmasto-
ongelma (TTL)

• Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien 
selvittämiseen (TTL)
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https://www.kaypahoito.fi/hoi50111
https://www.oppiportti.fi/op/dvk00010
https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/sisailma
https://www.ttl.fi/tyontekija/toiminnalliset-oireistot/
https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2019/09/FINAL_Kun_kroppa_sanoo_seis_190925.pdf
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/132078/Ohje%20ty%c3%b6terveyshuollon%20toimintaan%20ja%20potilasvastaanotolle%20kun%20ty%c3%b6paikalla%20on%20sis%c3%a4ilmasto-ongelma.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131872/Ohje%20ty%c3%b6paikoille%20sis%c3%a4ilmasto-ongelmien%20selvitt%c3%a4miseen.pdf?sequence=1&isAllowed=y


• Filha ry. selvittää terveydenhuollon ammattilaisten 
koulutustarpeita ja järjestää koulutusta
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