MITEN HORMONIHÄIRIKÖT KURIIN?
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Tutkimustieto hormonihäiriköiksi nimitettyjen kemikaalien haitoista ympäristöön ja ihmisten terveydelle lisääntyy. Hormonihäiriköitä kuten bisfenoli A:ta, parabeeneja
ja ftalaatteja löytyy monista arkipäiväisistä tuotteista,
emmekä voi välttyä niille altistumiselta. Sääntely aineiden
käytön rajoittamiseksi on kuitenkin ollut hidasta.

kertyi ravintoketjussa, ohensi petolintujen munankuoria
ja osaltaan romahdutti kantoja. 1970-luvun loppupuolella
havaittiin, että mm. muuntajien jäähdytysnesteissä käytetyt PCB-yhdisteet olivat kertyneet ympäristöön niin, että
kaksi kolmasosaa Itämeren hylkeistä todettiin lisääntymiskyvyttömäksi.

Suomessa keskustelu hormonihäiriköistä on pitkälti vielä
alkutekijöissään. Eduskunnan ympäristövaliokunnan avoimessa kokouksessa 15.3.2017 kuultiin viimeisintä tutkimustietoa hormonihäiriköiden ympäristö- ja terveysvaikutuksista sekä niiden sääntelyn ongelmista.

1980-luvulla kokonaiskuva asiasta muuttui useiden hälyttävien esimerkkien myötä, ja alettiin pohtia vaikuttavatko
hormonihäiriköt myös ihmisten terveyteen. Ranskan
rannikolla osterituotanto romahti. Havaittiin, että mm.
laivojen pohjamaaleissa käytetty tributyylitina aiheutti
sen, että naarasostereille kehittyi myös koiraan sukupuolielimet. 1990-luvulla Englannissa havaittiin, että puhdistetuista jätevesistä vesistöihin päätyvä synteettinen estrogeeni aiheutti naarastumista kalakannoissa. Myöhemmin
asia on todennettu kokeellisilla tutkimuksilla.

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TIEDOSSA JO
VUOSIKYMMENIÄ
Hormonihäiriköiden vaikutuksia ympäristöön on havaittu
ainakin 1950-luvulta saakka. Ympäristövaikutukset on
huomattavasti kiistattomammin osoitettu kuin terveysvaikutukset ihmiseen. Ensin hyönteismyrkkynä käytetty DDT

DDT:n muunnoksen DDE:n, PCB-yhdisteiden ja dioksiinien
pitoisuudet ympäristössä ovat laskeneet merkittävästi sen

ALTISTUMME
HORMONIHÄIRIKÖILLE JA
NIIDEN SEOKSILLE JATKUVASTI
ARJESSAMME.

lisää tietoa. (Katso myös YTF-julkaisumme: Lääkejäämät
vesistöissä)

MIKÄ HORMONIHÄIRIKKÖ?

Nykyisellään jätevedenpuhdistamoissa ei voida poistaa
jätevesistä yleisiä lääkeaineita, kuten ibuprofeiinia, parasetamolia ja estrogeenia. Lääkkeiden turhan käytön välttäminen ja muu neuvonta vähentävät kuormitusta, mutta
valtaosa toimenpiteistä aineiden poistamiseksi pitää tehdä
jätevedenpuhdistamoilla. Uusia menetelmiä jätevesien
puhdistamiseen tulisikin ottaa käyttöön.

Hormonaaliset haitta-aineet tai hormonihäiriköt ovat kemikaaleja, jotka vaikuttavat hormonijärjestelmän toimintaan ja voivat aiheuttaa
haittavaikutuksia eläimissä ja ihmisissä tai
niiden jälkeläisissä.

ALTISTUS HORMONIHÄIRIKÖILLE ALKAA
HERKÄSSÄ SIKIÖVAIHEESSA

jälkeen, kun niiden valmistus kiellettiin ja päästöjä alettiin
rajoittaa. Vaikka sääntely on todistetusti hillinnyt hormonaalisille haitta-aineille altistumista, näitä ympäristöön
kertyviä aineita löytyy nykyään kaikkialta, myös Lapin
erämaista.

Altistumme arjessamme jatkuvasti hormonaalisille haitta-aineille, joiden terveysriskit on todennäköisesti aliarvioitu. Hormonihäiriköillä ei ole äkillisiä, vahvoja vaikutuksia,
vaan niiden vaikutukset näkyvät pitkän ajan kuluessa ja
seuraavissa sukupolvissa. Bisfenoli A:n ja parabeenien on
epäilty mm. lisäävän syöpäriskiä. Ftalaatit on liitetty hedelmällisyyden alenemiseen ja lihavuuteen.

UUDET, ONGELMALLISET PÄÄSTÖLÄHTEET
Viime aikoina huomio on kiinnittynyt lääkkeisiin ja muihin
aineisiin, jotka päätyvät jätevedenpuhdistamoihin ja sieltä
vesistöihin. Tiedetään, että kalat altistuvat lääkeaineille
ja että aineet kertyvät niihin, mutta aiheesta tarvitaan

Hormoneihin liittyvät sairaudet, kuten rinta- ja eturauhassyövät ovat hyvin yleisiä ja ne ovat lisääntyneet nopeasti.
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MILLÄ HAITALLISET AINEET KORVATAAN?

Altteimpia hormonaalisten haitta-aineiden vaikutuksille
ovat sikiöt ja vastasyntyneet, ja siksi erityistä huomiota
tulisi kiinnittää pikkulasten ja raskaana olevien naisten
altistumiseen. Esimerkiksi jyrkästi lisääntynyt kivessyöpä
saa alkunsa sikiöaikana.

Samalla kun tutkimuksissa on havaittu yhteyksiä hormonaalisten haitta-aineiden ja sairauksien välillä, markkinoille tulee uusia kemikaaleja, joiden hormonaalisista
vaikutuksista ei tiedetä. On tärkeää, että kemikaaleja kiellettäessä ne korvataan turvallisemmilla vaihtoehdoilla.

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VAATIVAA

Hormonihäiriköitä saatetaan nykyisinkin korvata kemikaaleilla, joista on tarjolla vain vähän tutkimustietoa. On
käynyt niin, että korvaavat kemikaalit ovat myöhemmin
osoittautuneet alkuperäistä haitallisemmiksi. Esimerkiksi
kun PCB kiellettiin, sen tilalle palonestoaineeksi kehitettiin bromattuja yhdisteitä, joiden on todettu aiheuttavan
samankaltaisia ongelmia kuin aiemmin käytettyjen kloorattujen yhdisteiden. Korvaavien yhdisteiden arviointi on

Hormonihäiriköiden vaikutusten arviointi on vaativaa.
Sikiöajan herkkien kehitysjaksojen vaikutukset voivat
ilmetä vasta aikuisiässä tai jopa seuraavissa sukupolvissa,
jolloin yhteyttä kemikaalialtistumiseen on vaikea osoittaa.
Näyttö hormonaalisten haitta-aineiden ja sairauksien
yhteydestä perustuu eläinkokeisiin ja siksi varmoja
syy-seurausyhteyksiä on vaikea osoittaa ihmisillä. Koejärjestelyin on mahdotonta osoittaa aineiden vaikutuksia
ihmiseen. Koe-eläimillä on saatu vakuuttava näyttö aineiden haitallisista vaikutuksista, ja on hyvin mahdollista, että
aineiden vaikutukset ihmisissä ovat samankaltaisia kuin
koe-eläimissä. Tarvitaan edelleen lisää tietoa mm. altistumisreiteistä, altistumisen suuruudesta ja kemikaalien
yhteisvaikutuksista.

MITÄ KAUTTA HORMONIHÄIRIKÖILLE ALTISTUTAAN?
Tarvitaan edelleen lisää tietoa siitä, kuinka paljon
ja mitä reittejä altistumme hormonihäiriköille.
Lähteitä ovat esimerkiksi:
• hygieniatuotteet, kosmetiikka ja lääkkeet

KEMIKAALIEN YHTEISVAIKUTUKSIA TUTKITAAN

• aurinkorasvojen ja tekstiilien UV-suoja-aineet

Hormonaalisten haitta-aineiden riskinarviointia tehdään
kemikaali kerrallaan. Tämä on ongelma, sillä todellisuudessa altistumme jatkuvasti moninaisille seoksille
eri kemikaaleja. Hormonihäiriköiden yhteisvaikutusten
tutkimus on tärkeää terveysvaikutusten selvittämiseksi,
sillä näin voidaan saada parempi ymmärrys hormonihäirikköseosten vaikutusmekanismeista ja -reiteistä. EDC
MixRisk -hankkeessa tutkitaan sikiöaikaisen hormonihäirikköseoksille altistumisen ja alhaisen syntymäpainon sekä
myöhästyneen kielen kehityksen välistä yhteyttä. Hankkeen tavoitteena on tarjota suosituksia kemikaaliseosten
parempaan riskinarviointiin.

• elektroniikan ja huonekalujen tekstiilien
palonestoaineet
• muovit ja muovinpehmentimet vesipulloissa,
einesruuan astioissa
• tuholaismyrkyt ja kodin siivoustuotteet
• ravinto (jäämät tuholaismyrkyistä ja kasvin
suojeluaineista)
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kuitenkin viime vuosina kehittynyt systemaattisemmaksi
ja mm. Euroopan kemikaalivirasto tarjoaa asiassa tukea
teollisuudelle.
Kun haitallisia aineita korvataan uusilla, on tärkeää seurata myös uusien aineiden ympäristövaikutuksia. Tällä
hetkellä Suomessa ei tehdä juurikaan seurantaa korvaavien aineiden esiintymisestä ympäristössä.
KRITEERIEN MÄÄRITTELY HIDASTA EU:SSA
Hormonihäiriköt ovat olleet teollisuusmaiden poliittisella
agendalla 1990-luvun alusta lähtien, ja tutkimustietoa
niiden ympäristö- ja terveysvaikutuksista on paljon. Sääntely on tästä huolimatta ollut toivottoman hidasta, eikä
vähiten teollisuuden voimakkaan lobbaamisen vuoksi.
EU:ssa ei olla vielä päästy yhteisymmärrykseen lainsäädännössä sovellettavista hormonihäiriköiden kriteereistä.
Viivästysten jälkeen Euroopan komissio antoi kesällä
2016 esityksen kriteerien määrittelystä. Alkuperäisen
ehdotuksen mukaan kemikaalien terveyshaitat tulee
todistaa ihmisillä, eikä eläinkokeilla saatu näyttö riitä
niiden kieltämiseen. Viimeisimmässä versiossa tämä
kohtuuton vaatimus on muutettu siten, että ihmiselle
aiheutetun haitan määrittelyssä otetaan huomioon kaikki
olemassa oleva (myös eläimillä saatu) tieteellinen tieto.
KULUTTAJILLA OIKEUS SAADA TIETOA
Kymmenen vuotta voimassa ollut EU:n kemikaaliasetus
REACH tuottaa tietoa myös hormonihäiriköistä – joskaan
teollisuudelta ei nykyisellään vaadita erityisiä testejä hormonitoimintaa häiritsevien vaikutusten osoittamiseksi.
Viranomaiset keräävät tietoa vaikutusmekanismeista
muista lähteistä, ja tekevät tarkempia selvityksiä huolta
aiheuttavista aineista.
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KIELLETTÄVÄT KEMIKAALIT
ON TÄRKEÄÄ KORVATA
TURVALLISEMMILLA
VAIHTOEHDOILLA.

KULUTTAJIEN TULEE
AKTIIVISESTI KÄYTTÄÄ
TIEDONANTOVELVOLLISUUTTA.

VAIHTOEHTOJA PERINTEISELLE
YMPÄRISTÖSÄÄNTELYLLE

Osa jo voimassa olevista kemikaalien rajoituksista koskee
hormonitoimintaa häiritseviä aineita, kuten bisfenoli A:ta
ja osaa ftalaateista. REACH:n niin sanotulla kandidaattilistalla eli mahdollisia rajoituksia kohtaavien aineiden listalla
on viimeiset lisäykset huomioiden hormonihäirinnän
perusteella 10 ainetta. Lisäksi mahdollisesti rajoituksiin
johtavien selvitysten ja lisätutkimusten kohteena on useita
kymmeniä aineita. Tunnistettuja hormonaalisia haitta-aineita on yli 1000.

Kun sääntely laahaa perässä ja kuluttajan on vaikea saada
tietoa tuotteiden sisältämistä haitallisista aineista, mitä
voimme tehdä? Pohjoismaiden neuvosto on ehdottanut,
että selvitetään mahdollisuudet asettaa tiukempia kansallisia sääntöjä hormonitoimintaa häiritsevien aineiden käytölle silloin, kun EU:n säännöstö arvioidaan puutteelliseksi.
Kansallinen tai pohjoismainen tutkijoiden, virkamiesten ja
poliitikkojen yhteistoimintaverkosto voisi auttaa tässä.

Kandidaattilistalla olevia erityistä huolta aiheuttavia
kemikaaleja koskee tiedonantovelvollisuus. Sen mukaan
kuluttajilla on oikeus saada tieto siitä, esiintyykö näitä
aineita kuluttajatuotteissa. Nykyisellään tiedonantovelvollisuus ei käytännössä toimi, sillä kuluttajat eivät ole
tietoisia oikeuksistaan. Tuotteiden myyjät ja valmistajat
voivat oppia velvollisuutensa vain, jos kuluttajat käyttävät
aktiivisesti oikeuttaan.

Muissa pohjoismaissa kuluttajat ovat tietoisempia hormonihäiriköiden riskeistä. Norjassa ja Tanskassa viranomaiset tarjoavat kuluttajille mobiilisovellusten kautta tietoa
kuluttajatuotteissa olevista haitallisista aineista. Suomessa
vastuullinen viranomainen on Tukes, jonka sivuilta löytyy
tietoa kemikaaleista. Suomessa aktiivisia ovat olleet järjestöt, kuten Marttaliitto ja ruotsinkielinen Marthaförbunet,
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YMPÄRISTÖN KANNALTA
TÄRKEÄÄ ON SAADA
PÄÄSTÖLÄHTEET KURIIN.

jotka tarjoavat käytännön vinkkejä siihen, miten aineita
voi välttää arjessa.

• Selvitetään mahdollisuudet asettaa tiukempia kansallisia sääntöjä hormonitoimintaa häiritsevien aineiden
käytölle silloin, kun EU:n säännöstö arvioidaan puutteelliseksi. Tutkijoiden, virkamiesten ja poliitikkojen yhteistoimintaverkosto voisi auttaa tässä.

SUOSITUKSIA
• Päästöjä ympäristöön voidaan hallita parhaiten niiden
lähteillä ja jätevedenpuhdistamoilla. Uusia menetelmiä
jätevesien puhdistamiseen tulee tarkastella ja ottaa
käyttöön. Kuluttajien tulee käyttää lääkkeitä vain tarpeeseen, noudattaa annosteluohjeita ja hävittää lääkkeet
oikein. Lääkäreille voidaan tarjota tietoa lääkkeiden
ympäristövaikutuksista, kuten Ruotsissa tehdään. Ympäristön kannalta erityisen haitallisia lääkkeitä voitaisiin
siirtää reseptilääkkeiksi.

• Kansalaiset voivat yrittää pienentää kemikaalikuormaansa itse. Tukea saa esimerkiksi Marttaliiton
oppaasta.

•Y
 mpäristön kuormitusta ei nykyisellään seurata Suomessa riittävästi. Tarvitaan tutkimusta hormonaalisten
haitta-aineiden ja uusien, korvaavien kemikaalien vaikutuksista vesiekosysteemeihin ja muuhun ympäristöön.

• Kuluttajat tarvitsevat tietoa myös oikeuksistaan: EU:n
kemikaaliasetuksen mukainen tiedonantovelvollisuus voi
toimia vain, jos kuluttajat käyttävät oikeuttaan.

•K
 uluttajille tarjotaan lisää luotettavaa tietoa asiasta.
Suomessakin viranomaiset voisivat muiden Pohjoismaiden tapaan tiedottaa aktiivisemmin kansalaisille, mitä ja
mistä hormonihäiriköitä löytyy ja miten niitä voi halutessaan välttää. Mobiilisovellukset ja muu uusi teknologia
voisi olla helppo tapa tarjota tietoa kuluttajille.

6

Julkaisu on osa Puheenvuoroja Ympäristötiedon foorumin tilaisuudesta
-sarjaa. Ympäristötiedon foorumi edistää ajankohtaisen, tieteellisen
ympäristötiedon käyttöä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

www.ymparistotiedonfoorumi.fi
Julkaisu on koostettu Ympäristötiedon foorumin ja Eduskunnan ympäristövaliokunnan 15.3.2017 järjestämän tilaisuuden tutkijapuheenvuorojen ja
paneelikeskustelun pohjalta. Tilaisuudessa tutkija- ja asiantuntijapuheenvuoroja esittivät Jarkko Akkanen (Itä-Suomen yliopisto), Jorma Toppari (Turun
yliopisto), Hannu Kiviranta (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos), Jukka Malm
(Euroopan kemikaalivirasto) ja Nina Janasik-Honkela (Helsingin yliopisto).
Julkaisun on koonnut Kirsi-Marja Lonkila.

