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Terveydenhuollon osuus 
kasvihuonepäästöistä

• Länsimaissa terveydenhuolto 5-10% kokonaispäästöistä

• Leikkausosastolla ja tehohoito-osastolla >50% sairaalan päästöistä



Anestesiakaasujen vaikutus ilmastoon

• Maailmanlaajuisella mittakaavalla päästöjen vaikutus ovat sama 

kuin yhdellä hiilivoimalalla tai miljoonalla henkilöautolla.

• Anestesiakaasut kalliit ja siksi eniten länsimaissa käytössä.

• Länsimaissa jopa 35% sairaalan päästöistä



Maailman terveysjärjestö WHO 2019 kriittisimmät 
haasteet, jotka uhkaavat ihmiskunnan terveyttä
1. Ilman saastuminen ja ilmastokriisi.

2. Ei-tarttuvat sairaudet, kuten syöpä, diabetes ja sydän- ja verisuonitaudit.

3. Maailmanlaajuinen influenssaepidemia.

4. Haavoittuvat elinympäristöt: perusterveydenhuollon puute luonnontuhojen ja 
konfliktien keskellä asuville väestöille.

5. Antibiooteille vastustuskykyiset bakteerikannat.

6. Ebola ja muut erittäin vaaralliset taudinaiheuttajat.

7. Heikko perusterveydenhuolto köyhimmissä maissa.

8. Rokotevastaisuus.

9. Denguekuume, joka sairastuttaa satoja miljoonia ihmisiä vuodessa.

10. HIV/AIDS



Nukutuskaasut

• Desfluraanin GWP20-luku (global warming potential) on 3714. 

• yksi tonni desfluraania ilmakehässä lämmittää ilmastoa 20 vuodessa yhtä 
paljon kuin 3 714 tonnia hiilidioksidia. 

• Sevofluraanin vastaava lukema on 349.

• Isoflurane (eläinlääketiede): freoni

• Ilokaasu (dityppioksidi): pitkä elinikä ilmakehässä (110 vuotta)

• Konsentraatiot ilmakehässä nousee



Ympäristöongelmien ratkaisemiseksi
• Reduce

• Reuse 

• Recycle

• Rethink

• Research



Nukutus

• Potilas on tajuton. Hengityskone tekee tekohengitystä.

• Ylläpito

• Kaasu (keuhkojen kautta)

• Propofol (suonen kautta)

• Opioidit (suonen kautta)

Kuva: preop.com



Hengityskaasun kierto

virtaus

ilmakehään



Tuorekaasuvirtauksen vaikutus

Esimerkki: 7-tuntinen nukutus Desfluranilla 6%. 

• virtaus 0,5 l/min: päästöt vastaa 3924 km automatkaa

• virtaus 2 l/min: päästöt vastaa 15.698 km automatkaa



Contraflurane

• Liitetään hengityskoneen kaasunpoistoon

• Ottaa anestesiakaasut talteen kierrätystä varten

• Vähentää päästöjä 69%

• Otettu käyttöön Ortonissa viime syksyllä

• Helppo käyttää

• Ei sovi kaikkiin hengityskonemalleihin 



Kaasuanestesian vaihtoehdot
• Regionaali- ja paikallispuudutuksia

• Esim. polvi-tai lonkkatekonivelleikkauksissa 

• Ympäristön kannalta aina parempi

• Nukutus 

• Suonensisäinen anestesia Propofolilla



Tuleeko kielto?
Ehdotettu rajoitus Artiklassa 13, kohta 4: 

The use of desflurane as inhalation anaesthetic is prohibited as from 1 

January 2026, except when such use is strictly required and no other 

anaesthetic can be used on medical grounds. The user shall provide 

evidence, upon request, on the medical justification to the competent 

authority of the Member State and the Commission.



Kiitos!
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