Työterveyslaitoksen apulaisylilääkäri Aki Vuokon vastaus Homepakolaiset ry:n kysymyksiin

Asia: Homepakolaiset ry:n kysymykset sosiaali- ja terveysminiteriölle ja Työterveyslaitokselle.

Homepakolaiset ry lähestyi sosiaali- ja terveysministeriötä koskien Kymsoten Sisäilma ja terveys alueellisen teemailtapäivän 26.11.2020 yhteydessä pidetyn Työterveyslaitoksen ayl Aki Vuokon
esitykseen (Oireilu sisäympäristössä ja keinot oireiden hallintaan – Ehkäise, tunnista, tue ja hoida)
sisältyvän dian viitelähteitä. Homepakolaiset ry:n kysymykset olivat:
1. Mitkä ovat diassa mainitut kymmenet sokkoutetut, kokeelliset tutkimukset, jotka ovat
osoittaneet, että sisäilman epäpuhtauksien sijaan ympäristön kokeminen haitalliseksi
aiheuttaa oireita?
2. Millä perustein nämä kymmenet tutkimukset kumoavat sen näytön, jota on olemassa
monenlaisten sisäilman haitta-aineiden yhteydestä monenlaisiin oireisiin ja sairauksiin?
(Poimintoja tutkimustiedosta esim. https://homepakolaiset.fi/sisailma-jaterveys/tutkimustietoa/oireita-ja-niiden-aiheuttajia/, Harvardin yliopiston
Kansanterveystieteen yksikkö / Healthy Buildings Program, Building Evidence -koosteet:
https://buildingevidence.forhealth.org/)
3. Kun sisäilman haitta-aineiden mittausmenetelmät ovat vielä keskeneräisiä ja kehittymässä,
miten näissä kymmenissä tutkimuksissa on huomioitu, että ihmiset eivät altistu sellaisille
yhdisteille, joita ei osata mitata vielä?

Vastaus kysymys 1:
Homepakolaiset ry pyysi taustatietoja sisäilmaan liittyvästä oireilusta, joka ei selity altisteilla vaan
altisteisiin liittyvällä haittamerkityksellä, joka on ympäristöherkkyyden keskeinen syntymekanismi.
Ympäristöherkkyys on kokoava termi monimuotoiselle oireistolle, joka voi liittyvä periaatteessa
mihin tahansa ympäristötekijään, kuten kemikaaliin, sähköön, tuoksuun, tuulivoimaan, sisäilmaan,
jne. Ympäristöherkkyys on kuvattu lukuisissa kansainvälisissä ja kansallisissa katsauksissa (Dantoft
ym. 2015; Das-Munshi ym. 2006; Hetherington & Battershill 2013; Louhiala ym. 2020; Karvala ym.
2017; Nordin 2020; Rudin ym. 2011; Sainio & Karvala 2017; Van den Berg ym. 2017, 2020),
suomalaisessa Käypä hoito -suosituksessa koskien kosteus- ja homevaurioista oireilevaa potilasta
(Käypä hoito, Duodecim 2016) ja muissa raporteissa tai julkaisuissa (mm. Frilander ym. 2018;
Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman asiantuntijaryhmä 2020) sekä muissa oppimateriaaleissa
(mm. Latvala ym. 2017; Työterveyslaitos 2020).
Homepakolaiset ry:n kysymyksissään viittaama esitysdia käsitteli vain ympäristöherkkyyttä.
Toiminnalliseksi häiriöksi luokiteltavan ympäristöherkkyyden kehittymiselle on ratkaisevaa kielteiset
odotukset ja tulkinnat, kuten ympäristön kokeminen haitalliseksi (Das-Munshi 2006; Henningsen ym.
2018; Rubin ym. 2011; Van den Berg ym. 2017). Lukuisissa tutkimusasetelmissa on osoitettu, että
kokemus ympäristön haitallisuudesta voi provosoida henkilöllä oireita. Kymmenissä sokkoutetuissa
ja muissa kokeellisissa tutkimusasetelmissa on voitu osoittaa ympäristöherkkyyden luonne ja
mekanismit. Sokkoutetuissa koeasetelmiassa, joissa sähköherkkiä on verrattu verrokkeihin,

sähköherkät eivät ole pystyneet sanomaan ovatko he sähkömagneettisessa kentässä eikä eroa ole
todettu reaktioissa ja oireissa liittyen altistumiseen (Elititi ym. 2007, 2018; Hillert ym. 2008; Rubin
ym. 2005, 2007, 2010, 2011). Kemikaaleihin ja tuoksuihin liittyvässä ympäristöherkkyydessä, eli
kemikaaliherkkyydessä on lukuisia kokeellisissa asetelmissa tehtyjä tutkimuksia, joissa
kemikaaliherkkiä on verrattu verrokkeihin, ja kemikaaliherkät saivat enemmän oireita vain, mikäli
olettivat tai havaitsivat altistuvansa kemikaaleille (Das-Munshi ym. 2006). Tuoreessa tutkimuksessa
todettiin, ettei infraääni selitä tuulivoimaloiden infraäänelle herkkyyttä ilmoittaneiden henkilöiden
oireita ja reagointia laboratorio-olosuhteissa. He eivät tunnistaneen infraääntä, vaan oireita selitti
oletus altistumisesta. (Maijala ym. 2020).
Sähköherkkien haastattelut toivat esille kolme tapaa, miten ympäristöherkkyys voi kehittyä: ensin on
oireita, joille yksilö löytää selitykseksi ympäristötekijän, esimerkiksi sähkömagneettisille kentille
altistumisen, tai yksilö tulee jonkin informaatiokanavan kautta tietoiseksi ympäristötekijän
haitallisuudesta tai läheisen käsitys vaikutti hänen käsitykseensä siitä (Dieudonné 2019).
Koehenkilöille saadaan synnytettyä oireiluherkkyyttä lisäämällä altisteen tai olosuhteen
haittamerkitystä kertomalla tästä tai korostamalla sitä, joten omien tulkintojen lisäksi lähipiiriltä,
mediasta, terveydenhuollosta tai muualta saatu huolestuttava tieto voi synnyttää ja pahentaa
ympäristöherkkyyttä (Bräscher ym. 2017; Crichton ym. 2014).
Sisäilmaan liittyvän oireiston mekanismeja koskien kielteisten odotusten ja tulkintojen vaikutuksesta
oireisiin on käsitelty tuoreessa katsauksessa Mechanisms underlying nontoxic indoor air health
problems (Nordin 2020). Lääketieteellisesti tutkittaessa sisäympäristöissä herkästi ja pitkäaikaisesti
ja monimuotoisesti oireilevia, löydökset sopivat ympäristöherkkyyteen eli toiminnallisiin
mekanismeihin oirekuvaa selittävinä tekijöinä (Vuokko 2019).
Vastaus kysymys 2:
Homepakolaiset ry:n kysymyksissään viittaama esitysdia käsitteli vain ympäristöherkkyyttä. Esitys
käsitteli muissa kohdissa tutkimustietoa koskien sisäilman epäpuhtauksien aiheuttamia
terveyshaittoja sekä oireisiin ja haittakokemuksiin vaikuttavia monia yksilöllisiä ja sosiaalisia
tekijöitä.
Vastaus kysymys 3:
Edellä mainituissa sokkoutetuissa koeasetelmissa testattiin altisteita, joille henkilöt kokivat olevansa
herkkiä ja joista he kokivat saavansa oireita. Luonnollisesti ne eivät poissulje mahdollisuutta, että
henkilöt olisivat herkkiä joillekin muille, toistaiseksi tuntemattomille, altisteille.
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