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Sisältö

• Sisäilmatekijät

• Oireet ja sairaudet

• Mekanismit

• Miten tutkin

• Ympäristöherkkyys
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Sisäilmastoon liittyvät tekijät

puutteellinen ilmanvaihto

pölyisyys, lika (siivous)

kosteus- ja mikrobivauriot (home)

 lämpötila: liian kylmä / kuuma, 
veto

 rakennus- ja sisustusmateriaalien 
kemialliset päästöt

kuidut

Kulkeutuvat allergeenit
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Työhön liittyvien jokaviikkoisten oireiden yleisyys 
viimeksi kuluneiden kolmen kuukauden aikana

n=11154, sisäilmaongelmaisia, pääasiassa toimistotyyppisiä työpaikkoja
Sundman-Digert, Reijula. Suomen Lääkärilehti 200211.5.2017 Suojalehto
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kasvot: ihoärsytys
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Ei korjaustarvetta Lisäselvitystarve Välitön korjaustarve

Sairaala: Vauriot vs oireet (n=3800)  (Hellgren, Palomäki ja Reijula 2008)

Sisäilmastokysely
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Merkittävien kosteus- ja 
homevaurioiden yleisyys 

• Suomessa:

• 7-10 % pien- ja rivitalot

• 6-9 % kerrostalot

• 12-18 % koulut ja päiväkodit

• 20-26 % hoitolaitokset

• 2.5-5 % toimistot
Rakennusten kosteus- ja homeongelmat
Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012

• Euroopassa:

• 1/6 rakennuksista kosteusvaurio (2-85 %)
Haverinen-Shaughnessy 2009
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Tutkimusnäyttö rakennusten kosteus-vaurioiden 
yhteydestä tauteihin ja oireisiin

Tutkimusnäyttö Eri taudit ja oireet

Vahva näyttö -

Kohtalainen näyttö Astmaa sairastavien hengitystieoireet

Ylähengitystieoireet

Yskä

Hengityksen vinkuna

Hengenahdistus

Astman kehittyminen

Heikko näyttö Hengitystieinfektiot

Allerginen nuha

Yleisoireet (väsymys, päänsärky, pahoinvointi)

Atooppinen ihottuma

Ei näyttöä Allerginen alveoliitti

ODTS

Syöpäsairaudet

Reumasairaudet



Astman tunnettuja riskitekijöitä

11.5.2017

EE 95% CI Viite

Kosteutta
Kosteusvaurio
Näkyvää hometta
Homeen hajua

Kaikenikäiset 1,12
1,33
1,29
1,73

0,98—1,27
1,12—1,56
1,04—1,60
1,19—2,50

Quansah ym. 2012

Ammatti
Maanviljelijä
Suutari
Pesulatyöntekijä
Leipuri
Kampaaja

Aikuiset
2,32
2,79
2,98
3,78
2,09

2,17—2,48
1,58—4,93
1,81—4,84
3,13—4,57
1,12—3,89

Karjalainen ym. 2002

Allerginen nuha
Astma lähisukulaisella
Tupakointi

Aikuiset
Aikuiset
Aikuiset

2,00
2,19
2,06

1,40—2,87
1,49—3,22
1,35—3,16

Pallasaho ym. 2011

Pysyvästi korkea BMI
Äidin tupakointi raskauden 
aikana

Lapset
Lapset

2,90
1,30

1,30—6,40
0,60—2,80

Loid ym. 2015

EE = effect estimate (joko odds ratio tai incidence rate ratio); CI = luottamusväli
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Nykytietämys

• Ei ole hometalosairautta

• Kyseessä ei ole IgE-välitteisen herkistymisen
aiheuttama sairaus

• Ei tiedetä mikä tekijä kosteusvauriorakennuksissa
aiheuttaa terveysvaikutuksia

• Ei ole osoitettu annos-vastesuhdetta

• Ei voida osoittaa syy-yhteyttä

• Ei tunneta mekanismeja
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Korjaustoimien vaikutus oireiluun

• Kosteusvauriot kodeissa, kouluissa ja työpaikoilla tulee pyrkiä 
korjaamaan, koska siten voidaan vähentää hengitystieoireilua ja 
ylläpitää rakennusten kuntoa.

• Asunnon kosteusvaurion korjaaminen ilmeisesti vähentää astman 
kaltaisesti oireilevien aikuisten hengitystieoireita (B).

• Asunnon kosteusvaurion korjaaminen saattaa vähentää astmaa 
sairastavien lasten hengitystieoireita (C).

• Asunnon kosteusvaurion korjaaminen saattaa vähentää 
ylähengitystieinfektioita aikuisilla (C).

• Työpaikan kosteusvaurioiden korjaaminen saattaa vähentää 
työntekijöiden hengitystieoireita (C).

• Koulun kosteusvaurioiden korjaaminen saattaa vähentää oppilaiden 
hengitystieoireita (C).



Miten tutkin?
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Keskeiset toimijat rakennuksen 
kosteusvaurio-ongelman selvittelyssä

Rakennus Yhteydenotto 

ongelmatilanteissa

Sisäilman 

terveellisyydestä 

vastaa

Terveyden-huolto Valvova 

terveysviranomainen

Koulu, päiväkoti, 

laitos tms.

− Työntekijät Esimies Työnantaja Työterveyshuolto Työsuojeluviranomainen

− Muut 

rakennuksen 

käyttäjät

Rehtori, päiväkodin 

johtaja jne.

Rakennuksen omistaja, 

esimerkiksi kunta

Perusterveyden-

huolto

Terveydensuojelu-

viranomainen

(esim. kunnan terveys-

tarkastaja)

Omistus- tai vuokra-

asunnot

Asunnon omistaja, 

asunto-osakeyhtiön 

hallitus, isännöitsijä

Rakennuksen omistaja, 

esimerkiksi asunto-

osakeyhtiö

Perusterveyden-

huolto

Terveydensuojelu-

viranomainen 

(esim. kunnan terveys-

tarkastaja)



Terveydellisen merkityksen arviointi ja 
toimenpidesuositukset

• Kosteus- ja homevauriot
• Edellyttää että käytössä on sisäilmastoasiantuntijan tekemä rakennustekninen 

selvitys, jonka perusteella voidaan arvioida:

a. Onko rakennuksessa kosteus- ja homevaurio ja

b. Onko siitä ilmayhteys työtilaan

• Jos kyseessä haitallinen altistuminen, voidaan edellyttää terveysperusteisesti
toimenpiteitä vaurioiden korjaamiseksi 

• Muut ongelmat (ilmanvaihdon ongelmat, kuidut, lämpöolot ym.)

• Eivät aiheuta sairastumisen vaaraa (ei vaaralähtöinen)

• Arvioidaan tilojen käytettävyyttä työn sujumisen näkökulmasta

• Vaikutetaan työn sujumiseen ja työntekijöiden työ- ja toimintakykyyn ja 
hyvinvointiin
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Miten mikrobialtisteen merkityksen arviointi 
(Kosteusvauriotyöryhmän muistio STM 2009):

• Huomioidaan:

• vaurion laajuus ja ilmayhteys työtiloihin

• mikrobikasvuston määrä ja laatu (indikaattorimikrobit)

Ilmanäytteet Homeet 

>50 cfu/m3

Aktinobakteerit

>5 cfu/m3

Materiaalinäytteet Homeet

>10 000 cfu/g

Aktinobakteerit

>500 cfu/g
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Toimistotilojen viitearvot
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Haitallinen altistuminen 
epätodennäköinen

• Ei kosteusvauriota 

• Ei riskirakenteita 

• Tilat eivät voimakkaasti 
alipaineisia 

• Ei vuotoilmareittejä esim. 
läpivientien tai kuilujen kautta 
sisäympäristön epätavanomaisiin
mikrobilähteisiin. 

Haitallinen altistuminen 
mahdollista

• Kosteusjälkiä (ei mikrobikasvua) 

• Riskirakenteita, korjattu 
kosteusvaurio

• Tilat ajoittain voimakkaasti 
alipaineisia ja/tai mahdollisia 
vuotoilmareittejä sisäympäristön 
epätavanomaisiin
mikrobilähteisiin 

Haitallinen altistuminen 
todennäköistä

• Näkyvät vauriot sisäpinnalla

• Mikrobikasvua materiaaleissa tai 
ympäröivissä rakenteissa 

• Tilat voimakkaasti alipaineisia 
ja/tai ilmayhteys vaurioituneesta 
tilasta tai rakenteesta 
työskentelytilaan. 
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Potilaan tutkiminen

• Selvitetään onko sairautta samoin kuin jos epäilyä
sisäilmaongelmasta ei olisi

• Ei tarvita IgE ja IgG vasta-aineita
kosteusvauriomikrobeille
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Hoidon porrastaminen

• Diagnostiikka ja hoito voidaan oireilun etiologiasta 

riippumatta toteuttaa yleensä perusterveyden-

huollossa.

• Erikoissairaanhoitoon lähettämistä voidaan harkita, kun:

• halutaan varmistaa diagnoosi

• hoitovaste on riittämätön.

• Työkykyisyysselvittelyssä voidaan tarvittaessa konsultoida 

erikoissairaanhoitoa.



Rakennuksen kosteusvaurion yhdistäminen 
potilaan oireeseen tai sairauteen

• Lääkärin on vaikea ottaa kantaa rakennuksen 

sisäilman rooliin yksittäisen potilaan sairaudessa

tai oireessa.

• Kosteusvaurioiden lisäksi myös monet muut 

sisäilmatekijät ja sisäilman epäpuhtaudet sekä yksilölliset 

tekijät voivat vaikuttaa oireiluun.

• Potilaalle tulee kuitenkin suosittaa, että rakennuksessa 

tehtäisiin asianmukaiset rakennustekniset tutkimukset, jos 

epäillään kosteusvaurioita.



Toimintamalli sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi 
(Lahtinen, Lappalainen, Reijula: Sisäilman hyväksi - Toimintamalli vaikeiden sisäilmaongelmien ratkaisuun, Työterveyslaitos 2008)

•

•

•

•
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Kosteusvaurioastman toteaminen 
ammattitaudiksi
A. Diagnoosi tehdään 
erikoissairaanhoidossa

B. Diagnoosi täyttää seuraavat 
kriteerit:

1. Merkittävän altistumisen 
osoittaminen

2. Sairaushistoria sopii 
ammattiastmaan

3. Astman osoittaminen (Käypä 
hoito suositus)

4. Syy-yhteyden osoittaminen PEF-
työpaikkaseurannalla
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Ammattitautina korvatut homeiden
aiheuttamat astmat ja niiden epäilyt
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Käypä hoito suosituksen
pääkohdat
• Kosteusvauriot pitää korjata

• Kosteusvaurio on yksi astman ja hengitystieoireiden
riskitekijä

• Ei ole hometalosairautta

• Diagnostiikka ja hoito aloitetaan riippumatta
kosteus- tai homevaurion osoittamisesta
• Pääasiassa perusterveydenhuollossa

• Sisäilman terveysvaikutuksiin ei tule ottaa kantaa
ilman rakennusasiantuntijan lausuntoa
merkittävästä kosteus- tai homevauriosta
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Ympäristöherkkyys
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Ympäristöherkkyys
(idiopathic environmental intolerance, IEI)

Sähköherkkyys (EHS) Sairas rakennus-
oireyhtymä (SBS)

- non-specific building
related symptoms

Tuoksuherkkyys

Krooninen 
kosteusvaurioihin 
liitetty oireilu-

Gulf war syndrome

AmalgaamisairausTuuliturbiini-

oireyhtymä

Monikemikaaliherkkyys 
(multiple chemical
sensitivity, MCS)

Sick-aeroplane-sdr

Meluherkkyys
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Ympäristöherkkyys diagnoosi R68.81

1. Oireet liittyvät ympäristötekijöihin matalilla altistumistasoilla, jotka eivät aiheuta valtaosalle

ihmisistä oireita. Oireita provosoivia tekijöitä ovat mm.:

 tavalliset tuoksut tai kemikaalit, esim. hajusteet, juuri painetut sanoma- tai aikakausilehdet,

tupakansavu, uudet huonekalut

 sähkömagneettiset kentät tai tavalliset sähkölaitteet, kuten kännykät ja tietokoneet

 rakennusten sisäilmastotekijät

2. Oireita tulee olla eri elinjärjestelmistä. Tavallisimmin mukana ovat neurologiset oireet, kuten

huimaus, keskittymisvaikeudet ja uupumus, tai oireet tuki- ja liikuntaelimistössä,

ruoansulatuskanavassa, iholla, kuulossa, limakalvoilla/hengitysteissä, sydän- ja verenkiertoelimistössä.

3. Tietyissä ympäristöissä ilmenevät toistuvat oireet vähenevät tai loppuvat, kun ympäristöstä

poistetaan tekijä, joka liittyy potilaan kokemiin oireisiin.

4. Tila on krooninen (vähintään 6 kuukauden kesto) ja aiheuttaa huomattavia elämäntapojen rajoituksia

tai toimintakyvyn häiriöitä, esim. kykenemättömyys käydä töissä ja elämänpiirin kaventuminen.

5. Oireita ei selitä tunnettu somaattinen tai psyykkinen sairaus.

6. Henkilö arvioi ympäristötekijät oireidensa syyksi.

Ei toistaiseksi oikeuta sosiaalisiin tai vakuutuksellisiin etuuksiin
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Ympäristöherkät 

(Gibson et al 2003)

Kyselytutkimus MCS-henkilöille: 

- 917 osallistujaa 

- 20-82 –vuotiaita, keskim 52v 

naisenemmistö

koulutetut 

ylidustettuna

invalidisoi

matala-altistumisen 

seurausta

pitkäkestoinen
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Sainio ja Karvala Suomen Lääkärilehti 13/2017
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Hermoston hälytysjärjestelmä toimii tahdosta 
riippumatta 

Stressihormonit

11.5.2017

Sympaattinen hermosto

Adrenaliini ja 
noradrenaliini

Välittäjähormonit 

ja -ydin 

Kortisoli

SILMÄN PUPILLIT SUURENEVAT

SYLJEN ERITYS LISÄÄNTYY

HENGITYS TIHENEE

SYDÄMEN SYKE KIIHTYY

ELINTEN TOIMINTA KIIHTYY
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Ympäristöön liittyvien oireiden mallit
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Oireet

Psykologiset 
mekanismit

Laukaisevat

tekijät
Neurobiologiset 

mekanismit

Toksikologiset 
mekanismit
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Oireiden ominaispiirteet Toiminnallinen äänihuulisalpaus (ILO) Astma/ alahengitystiesairaus

Oireet Hengenahdistus, yskä, kurkun kuristus, 
puristus rintakehällä, äänen käheys

Hengenahdistus, vinkuna, yskä, 
rintakehän puristus

Alku Nopea (sekunneissa) Voi olla nopea, mutta tyypillisesti 
asteittainen

Kesto Voimistuva ja heikkenevä, voi helpottaa 
nopeasti

Pitkittynyt

Vaste keuhkoputkia 
avaavalle lääkkeelle

Yleensä huono Yleensä hyvä

Paikantuminen Kaula, ylähengitystiet Rintakehä, alahengitystiet

Pahentavia tekijöitä Rasitus, emotionaalinen stressi, kylmä ilma, 
voimakkaat hajut

Rasitus, infektiot, kylmä ilma, 
allergeenit, stressi

Hengityksen
ominaispiirteet

Stridor, pidentynyt sisäänhengitys Polyfoninen uloshengityksen 
vinkuna, pidentynyt uloshengitys

Hull at al. Am J Respir Crit Care Med. 2016 
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• Luottamukseen perustuva vahva hoitosuhde

• Perehdy huolellisesti tutkittuun, ammattialalla hyväksyttyyn tietoon. 

• Kuuntele potilasta, paneudu huolellisesti hänen esittämiinsä asioihin ja 
suhtaudu niihin vakavasti, mutta pitäydy johtopäätöksissä objektiivisiin
potilasta tai rakennuskohdetta koskeviin havaintoihin ja tutkimustuloksiin. 

• Panosta hyvään vuorovaikutukseen vastaanottotilanteessa välttäen 
sanallisen ja sanattoman viestinnän mahdollista ristiriitaa ja ota huomioon, 
että monet potilaat hankkivat tietoverkoista yksityiskohtaistakin asiaan 
liittyvää tietoa. Voit myös kysyä, millaista tietoa potilas on hankkinut ja 
käsitellä sen merkitystä hoidossa.

• Vahvista potilaan luottamusta toimintaasi toimimalla avoimesti ja välttäen 
tuntemattomien tekijöiden liioittelua ja todellisten ongelmien vähättelyä. 

• Anna hoitosuhteelle aikaa.

Potilaan kohtaaminen 

Potilaan valmius hyväksyä tarjottu selitysmalli
ja motivaatio parantua
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Lopuksi

Ymmärrämme kosteusvaurio-oireilua

Rauhoitetaan huolestuneita potilaita

Tutkitaan potilaat normaaliin tapaan

Yleistyneeseen oireiluun tulisi puuttua
heti sen alkaessa

Pyritään välttämään pitkiä

sairaslomia

Tuetaan terveyttä ja 

toimintakykyä
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