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Iho peittää koko elimistön pinta-alan ja on kehon suurin elin. Aikuisen ihmisen 
ihon kokonaispinta-ala on 1,5–2 metriä, ja se painaa noin 5 % koko kehon painosta. 
Ihmiskehossa on vettä noin 60–70 %, josta 20 % on ihossa. Iho uudistuu jatkuvasti, 
ja sen kautta voidaan havainnoida myös elimistön terveydentilaa. Kehon hyvinvoin-
nille on tärkeää, että iho toimii moitteettomasti ja on rakenteeltaan ehjä. Ihossa on 
kolme kerrosta: orvaskesi eli epidermis, verinahka eli dermis ja ihonalainen rasvaku-
dos eli subcutis (kuva 1).

KUVA 1. 
Ihon rakenne.
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Iholla on monia erilaisia tehtäviä, joita se kykenee tekemään erikoistuneen raken-
teensa vuoksi (taulukko 1). Sen tärkein tehtävä on ylläpitää vallitsevaa olotilaa ke-
hossa, joka mahdollistaa kudosten normaalin toiminnan.

TAULUKKO 1. 
Ihon tehtävät.

Perimä, ihon uusiutuva rakenne sekä ihotyyppi vaikuttavat suuresti siihen, miten 
iho reagoi ärsykkeisiin sekä miltä iho näyttää. Ihon oikeanlaisella perushoidolla voi-
daan vaikuttaa ihon kuntoon sekä ulkoisilta tekijöiltä suojautumiseen. Ihon päivit-
täisessä hoidossa keskeisiä ovat vesi, pesunesteet ja kosteusvoiteet.

Ihon terveyteen vaikuttavat tekijät

Ihon terveyteen vaikuttavat sekä sisäiset että ulkoiset tekijät. Sisäisiin tekijöihin 
kuuluvat perimä, emotionaalinen tila ja hormonien aikaansaamat muutokset ihossa, 
kuten ihotyyppi ja ikääntyminen. Ulkoisiin tekijöihin puolestaan kuuluvat ilmas-
to ja elinympäristö, kemikaalit, ravitsemus, ihon hoito sekä elämäntavat. Ulkoisiin 
tekijöihin voimme siis itse vaikuttaa muun muassa tupakoimattomuudella ja aurin-
kosuojavoiteita käyttämällä.

Tehtävät                                                           Tehtävään osallistuva rakenneosa

Suoja fysikaalisia ja kemikaalisia 
tekijöitä vastaan

Dermis, subcutis, epidermis

Suoja UV-säteilyä vastaan Epidermis/melanosyytit

Suoja kulumista vastaan Epidermis/sarveiskalvo

Veden haihtumisen estäminen Epidermis/sarveiskalvo

Immunologisena elimenä toimiminen Lagerhansin solut, epidermiksen 
keratinosyytit, lymfosyytit, syöttösolut

Lämmön säätely Hikirauhaset/verenkierto

D-vitamiinimetabolia Epidermis/keratinosyytit

Tuntoaistimukset Hermopäätteet

Talineritys Talirauhaset

Aineiden imeytyminen Epidermis/karvafollikkelit
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Terve iho on kaunis, pehmeä ja kuulas. Toisaalta stressi, väsymys tai epätasapainossa 
olevat hormonit näyttäytyvät ihmisen iholla hyvin nopeasti harmautena ja näppy-
löinä. Iho onkin keskeinen indikaattori sille, mitä kehomme sisällä tapahtuu.

Hormonit vaikuttavat ihon terveyteen sisäisesti ja huolehtivat ihon paksuudesta, 
kiinteydestä, tasaisuudesta ja rasvaisuudesta. Hormoneista estrogeeni ja testostero-
ni vaikuttavat ihoon eniten. Estrogeeni vaikuttaa muun muassa ihon paksuuteen, 
kollageeniin ja veren virtaukseen. Näin ollen estrogeenillä on merkittävä osuus ihon 
vanhenemisessa, sillä estrogeenipitoisuuden vähentyessä iho alkaa rypistyä ja kui-
vettua. Iho myös kalpenee, sillä verisuonten määrä ihossa vähenee ja sitä myöden 
ravintoaineita kulkeutuu iholle vähemmän. Estrogeenitason muutokset voivat myös 
aiheuttaa tulehduksellisia reaktioita iholle, kuten rosacean synnyn. Testosteroni vai-
kuttaa muun muassa lihasten voimaan ja muotoon. Testosteronipitoisuuden laskies-
sa ihon lihaksisto väljähtää ja kasvoista tulee kuivat. Testosteronitason suurenemi-
nen voi altistaa aknen puhkeamiseen. 

Liikunta vaikuttaa ihoon hien, verenkiertoelimistön ja painonhallinnan kautta. Ve-
renkierron lisääntyessä hapen ja ravinteiden saanti paranee myös iholla. Myös päih-
teillä on oma vaikutuksensa ihon kuntoon ja vanhenemiseen. Tupakan ja nuuskan 
sisältämä nikotiini supistaa verisuonia. Se aikaansaa pitkällä aikavälillä harmahta-
van ihonsävyn pintaverisuonien ollessa toistuvasti supistuneena. Iho myös vanhe-
nee, sillä iho ei saa riittävästi tarvitsemiaan ravinteita. Tupakkatuotteiden on myös 
todettu haittaavan haavan paranemista ja lisäävän haavainfektioriskiä.

Liiallinen alkoholin käyttö saa puolestaan ihon punoittamaan sekä veltostuttaa kas-
voja. Alkoholi sisältää myös paljon energiaa ja voi siten lisätä ylipainoa. Päihteet si-
sältävät myös suuren määrän kemikaaleja. Tupakan sisältämät monet aineet sekä al-
koholi aiheuttavat syöpää. Päihteiden lisäksi kehomme saa kemikaaleja muun muas-
sa ilmansaasteista, erilaisista kosmetiikkatuotteista ja kemikalisoidusta ravinnosta.

Huonosti nukuttu yö vaikuttaa ihoomme kolmen hormonin kautta, jotka ovat kor-
tisoli, kasvuhormoni ja melatoniini. Kohonnut kortisolitaso hajottaa kollageenia, 
mikä vähentää ihon kimmoisuutta. Kasvuhormoni on puolestaan yksi ihon vanhe-
nemiseen vaikuttavista hormoneista. Nukkuessamme se kosteuttaa ihoa ja mahdol-
listaa solujen uusiutumisen ja korjauksen. Melatoniini on unihormoni, joka rauhoit-
taa kehon toiminnot ja antaa lähtölaskennan muille hormoneille. Jollei keho tuota 
riittävästi melatoniinia, se ei tuota tarpeeksi kasvuhormonia, mutta tuottaa liikaa 

kortisolia. Mikäli ihminen ei nuku riittävästi, hänen ihonsa kuivuu ja ikääntyy, ja 
siihen syntyy juonteita sekä ryppyjä. Nykytietämyksen mukaan suositellaan 8–9 
tunnin yöunia. 

Ravinnon vaikutus ihoon

Ravinnolla on merkittävä vaikutus ihon kuntoon, sillä riittävän ja monipuolisen 
ruoan ansiosta iho saa tarvitsemansa ravintoaineet pysyäkseen terveenä ja kauniina. 
Ihoterveyden näkökulmasta on suositeltavaa syödä suomalaisten ravitsemussuositus-
ten mukaisesti. Tämä toteutuu syömällä riittävästi kasviksia ja täysviljaa, valitsemal-
la mieluummin pehmeitä kuin kovia rasvoja, vähentämällä sokerin ja suolan saantia, 
huolehtimalla vitamiinien ja kivennäisaineiden riittävästä saannista sekä syömällä 
säännöllisesti lautasmallin mukaisesti. 

Orvaskeden solut uusiutuvat noin 28–31 päivän välein. Tähän nopeatahtiseen uu-
siutumiseen ihon solut tarvitsevat riittävästi proteiineja, hiilihydraatteja ja rasvoja. 
Rasvoilla on myös toinen tärkeä tehtävä ihon terveyden kannalta; ne muodostavat 
iholle vettä hylkivän esteen, joka auttaa ihoa pitämään tarvittavan kosteuden. Liian 
vähäinen rasvojen saanti ja solujen huono kunto saavat aikaan ihon veltostumista ja 
vanhenemista, joka näyttäytyy ihon kuivuutena ja ärtyneisyytenä. Erityisen tärkeitä 
ovat omega 3 ja 6 -rasvahapot, jotka tulee saada ravinnosta, sillä ihmiskeho ei tuota 
niitä itse. Näitä saadaan runsaasti kasviöljyistä, juoksevista margariineista, kalasta, 
pähkinöistä ja siemenistä.

Kollageenitutkija Pihlajaniemen mukaan runsas sokerinkäyttö voi vähentää kolla-
geenia tai häiritä sen toimintaa. Veren tai kudosten korkean sokeripitoisuuden on 
todettu aiheuttavan normaalia enemmän sokeriryhmien liittymistä proteiineihin, 
myös kollageeniin. Tästä johtuen kudoksista voi tulla joustamattomampia ja iho voi 
alkaa näyttää veltommalta. Sokeripitoisuus voi vaikuttaa myös epäsuorasti solujen 
elinkykyyn ja toimintaan ja sitä kautta heikentää kollageenin muodostumista. Toi-
saalta sokeria myös tarvitaan kollageenin tuottamiseen. Noudattamalla ravitsemus-
suositusten mukaista ruokavaliota sokeria ei voi saada ihon kannalta liikaa. 

Vitamiinit vaikuttavat merkittävästi ihon kuntoon ja toimintaan. Niiden toimintaa 
ihon kannalta on tutkittu vasta vähän, mutta ainakin tiedetään, että A-, C-, D- ja E-
vitamiinien ansiosta iholla on kyky suojautua auringolta ja parantaa sen aiheuttamia 
vaurioita. Vitamiinit myös edistävät haavojen paranemista. Lisäksi kaikki mineraalit 
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vaikuttavat ihon toimintaan. Mineraaleista sinkki ja seleeni vaikuttavat ihon kun-
toon ja terveyteen eniten.

Auringon vaikutus ihoon

Auringon ultraviolettisäteily voidaan luokitella kolmeen eri osaan aallonpituutensa 
mukaan: UVA-, UVB- ja UVC -säteilyyn. Lyhytaaltoiset UVB-säteet polttavat ja 
ruskettavat ihoa. Pisimmät säteet eli UVA-säteet tunkeutuvat dermikseen asti. Ne 
ruskettavat, mutta eivät polta. Ilmakehän otsonikerros pysäyttää lyhyimmät UVC-
säteet. Viimeaikaiset tutkimustulokset osoittavat kuitenkin, että UVA-säteily on 
yhtä haitallista kuin vahvin UVB-säteily, joka saa aikaan ihon terveysongelmien 
esiintymisen. Pilvisinä päivinä esiintyy UVA-säteilyä ja toistuva altistuminen voi 
aiheuttaa terveysongelmia, jotka voitaisiin välttää suojautumalla auringolta myös 
pilvisinä päivinä.

Myös eri auringonvalon aallonpituuksilla on merkitystä ihomuutoksiin. Erityisesti 
näkyvä valo ja infrapunasäteily edistävät ihon vanhenemismuutoksia. Tämän seu-
rauksena on pyritty kehittämään ihonhoitotuotteita ja aurinkovoiteita, jotka eivät 
ainoastaan suojaa UVA- ja UVB-säteilyltä, vaan suojaavat myös näkyvää valoa ja 
infrapunasäteilyä vastaan.

Ympäri maailmaa käytössä oleva UV-indeksi eli UVI on kehitetty auringon suojau-
tumistarpeen arviointia varten. UVI ilmoittaa auringon haitallisen UV-säteilyn yh-
dellä luvulla (0-11+). UVI-indeksi ilmoitetaan säätiedotuksissa. Auringolta kannat-
taa suojautua, kun UV-indeksi on yli 3. Etelä-Suomessa tämä toteutuu toukokuusta 
elokuuhun yleensä keskipäivällä klo 11–15, jolloin tulisi välttää suojaamatonta au-
ringossa oloa.

Ihon oma suoja-aika tarkoittaa aikaa, jonka voi olla auringossa ilman suojavoidet-
ta palamatta. Esimerkiksi vaalealla iholla se on 10–20 minuuttia. Jotkut lääkkeet, 
sairaudet ja ravintotekijät pienentävät ihon sietoaikaa auringossa. Auringossa ollessa 
tuleekin käyttää laajakirjoista suojavoidetta, joka suojaa sekä UVA- että UVB-sä-
teilyltä. Voide tulee levittää 30 minuuttia ennen auringonvalolle altistumista, jotta 
se ehtii imeytymään kunnolla. Voidetta tulee käyttää riittävästi, ja sitä tulee lisätä 
parin tunnin välein. Esimerkiksi hikoilun, uimisen ja peseytymisen jälkeen voidetta 
tulisi lisätä iholle. 

UV-suoja-aineet voivat olla kemiallisia tai fysikaalisia. Kemialliset suoja-aineet 
imeytyvät ihon pintaan ja imevät, suodattavat ja hajottavat UV-säteitä niin, etteivät 
ne pääse vaurioittamaan ihoa. Fysikaaliset suoja-aineet jäävät ihon pinnalle kerrok-
seksi toimien esteenä ja heijastaen pois UV-säteet. Vaatteet tarjoavat parhaan suojan 
UV-säteilyä vastaan. Varsinkin pienet lapset kannattaa suojata auringolta vaatteiden 
avulla, koska vielä ei täysin tunneta aurinkosuojavoiteiden kaikkia kemiallisia vai-
kutuksia ihoon. On olemassa myös erityisiä UV-suojattuja vaatteita.

Ihon ruskettuminen on seurausta auringonvalon aiheuttamasta ihosolujen vaurios-
ta. Ruskettumisella iho pyrkii suojaamaan soluja lisävaurioilta. Ihon palaminen on 
tulehdusreaktio, joka johtuu liiallisesta UV-valolle altistumisesta. Varsinkin nuo-
ruusiällä tapahtuneet ihon toistuvat palamiset lisäävät ihomelanooman vaaraa, ja 
muiden ihosyöpien riski kasvaa suhteessa UV-säteilyn kokonaismäärään elinaikana.

UV-säteillä on kuitenkin myös paljon positiivisia vaikutuksia ihon ja koko kehon 
terveyteen ja vireystilaan. UV-säteilyllä on tulehdusta hillitsevä vaikutus ja esimer-
kiksi UVB-säteilyä käytetäänkin monien ihotautien hoidossa. Lisäksi ihon D-vita-
miinin tuotanto on erittäin riippuvainen auringonvalosta.
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