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Esipuhe
Tämä opas kokoaa yhteen nykytiedon kylmän ja kuuman ympäristön vaikutuksista ihmisiin sekä keinot
ehkäistä terveyshaittoja.
Ihmisten on voitava liikkua ja toimia aktiivisesti ympäristön lämpöoloista riippumatta. Kylmä ja kuuma
ympäristö vaikuttaa suoraan ihmisen fysiologiaan
ja energia-aineenvaihduntaan. Altistuminen kylmälle
tai kuumalle kuormittaa elimistön elintoimintoja,
joilla turvataan tasalämpöisyys. Sisäilman lämpöolojen kehittämisessä tekniset toimet ovat keskeiset,
ja riittävä lämmön saanti on varmistettava kylminä
vuodenaikoina. Toisaalta kesäiset hellepäivät ja
pitkät helleaallot aiheuttavat Suomessakin sisäilman
ja ihmisen kehon viilentämisen tarvetta. Ympäristön
lämpöolojen ja terveysvaikutusten hallinta on monialaista yhteistyötä.
Hyvän asuin-, toiminta- ja vapaa-ajan ympäristön
mahdollistamiseksi tarvitaan yksilön ja yhteisöjen
osallistumista. Kuntalaisten arjessa ihmisillä on
vastuu omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan.
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen onnistuu parhaiten kansallisen, alueellisen ja paikallisen kansalaisia tukevan toiminnan yhteistyönä.
Uudistuva ja tuloksellinen kuntalaisten hyvinvointia
edistävä toiminta perustuu tutkittuun tietoon, alueen väestön ja väestöryhmien terveys- ja hyvinvointiosoittimien seurantaan, arviointiin sekä toiminnan
jatkuvaan kehittämiseen. Siinä työssä sairaanhoitopiirin kuntayhtymä sidosryhmineen voi antaa tukea
alueensa kunnille. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sisältyy asuinyhteisöjen arjen toiminnan,
omaehtoisuuden, yhteisöllisyyden ja elinympäristön
kehittämistä.
Paikallisella tasolla terveyden ja hyvinvoinnin kumppanuusverkosto mahdollistaa kuntalaisten osallistumisen, vahvistaa yhteisyyden tunnetta ja yhteenkuuluvuutta. Tälle paikalliselle perustalle rakentuvat
myös terveyden edistämisen varhaisen vaikuttamisen

toimet ja oman terveyden hallintaan kannustava
asiantuntijapalvelu. Kylmän ja kuuman terveysriskien
hallintaan liittyvä neuvonta ja ohjaus sisältyvät terveydenhuollon ammattilaisten perustyöhön. Kylmän
ja kuuman ympäristön moninaiset terveyshaitat ovat
suurelta osin ehkäistävissä.
Osaamisvaatimukset asiantuntijapalvelussa ovat
kasvaneet. Terveyden edistämistä ja omaa elämänhallintaa tukevat asiantuntijapalvelut tulee järjestää
niin, että eri ikäryhmien tarpeet tulevat huomioiduksi. Toimintasisältöä tarvitaan erityisesti lapsille ja
nuorille, eri potilasryhmille ja vanhoille ihmisille.
Oppaan tiedot perustuvat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun yliopiston yhteiseen kylmän
ja kuuman ympäristön terveysriskien ehkäisymallin
kehittämistyöhön. Kolmivuotiseksi suunniteltu
kehittämistyö jatkuu vuonna 2012 STM:n terveyden
edistämisen määrärahoista saadun tuen avulla.
Ehkäisymallin käytettävyyden testausta jatketaan
yhteistyössä Joensuun kaupungin ja Pohjois-Karjalan
kansanterveyden keskuksen sekä Kolarin kunnan
kanssa. Yksittäisten potilasryhmien neuvontaa ja
ohjausta kokeillaan myös Oulunkaaren ja Oulun
alueella.
Tämä eOpas toimii kokeilun ajan sosiaali- ja terveystoimen ammattilaisten käsikirjana kylmän ja kuuman erityistilanteissa. Oppaaseen on koottu tiedot terveen
elimistön reaktioista kylmä- ja kuuma-altistumisessa
sekä erityisen alttiiden ikäryhmien ja eri potilasryhmien terveyshaittojen neuvonta ja ohjauksen sisältö.
Vuonna 2013 eOppaan sisältö tullaan päivittämään
ehkäisymallin käyttökokemusten perusteella.
Oulussa lokakuussa 2011
Juha Korpelainen
hallintoylilääkäri
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
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1. Johdanto
Ihmisen elimistö toimii tasalämpöisenä (+37°C) parhaiten silloin, kun ihon ja hengityksen kautta poistuu
lämpöä yhtä paljon kuin elimistö tuottaa. Terveyden
ja hyvinvoinnin kannalta ympäristön optimaalinen
lämpötila on yleensä +18 ja +25°C välissä. Ympäristön lämpötilan ohella elimistön lämpötasapainoon
vaikuttavat myös tuuliolot, ilman liike ja suhteellinen
kosteus sekä vaatetus ja liikunta.
Kylmän aiheuttamat vaikutukset alkavat ilmetä, kun
ympäristön lämpötila on alempi kuin +18°C. Lämpimässä kevytkin työ voi olla ongelmallista, kun lämpötila ylittää +25°C. Ihmisen yksilölliseen kylmänsietokykyyn vaikuttavat kehon koko, ihonalaisen rasvakudoksen määrä, ikä ja sukupuoli sekä terveydentila.
Lyhytaikainenkin päivittäinen ulkoilu edistää ihmisen
elintoimintojen sopeutumista kylmään. Elintoimintojen (verenkierto, hermosto ym.) sopeutuminen
kylmään ympäristöön vie aikaa kahdesta neljään
viikkoon. Vastaavasti kuumassa ympäristössä elimistön lämmönsietokyky paranee parissa viikossa.
Suomessa ulkoilman vuotuinen keskilämpötila vaihtelee kahden pakkasasteen ja viiden lämpöasteen välillä. Ulkoilman keskilämpötila on ihmisen elimistön
kannalta optimi-alueella vain muutamina viikkoina
vuodessa, Lapissa vain muutamina päivinä. Suomessa, Euroopan kylmimmässä maassa, kylmiä päiviä
on paljon ja kylmyys on merkittävä ympäristöstä
aiheutuva terveyden riskitekijä.
Ympäristön kylmyys heikentää ihmisen suorituskykyä
ja haittaa toimintaa, lisää sairauskohtausten ja vammojen sekä kuoleman riskiä. Sisätilojen lämmitys, rakennusten suojaaminen ja vedon torjunta vähentävät
kylmyyden haittoja. Maksimaalisen hyödyn saaminen
kylmyyden torjunnassa edellyttää kuitenkin, että ihmiset hallitsevat myös pukeutumisen, muun suojautumisen ja liikunnan erityiskysymykset kylmässä.
Ihminen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa lämpötasapainoonsa ja hallita ympäristön lämpötilasta
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aiheutuvia terveysriskejä. Vuotuisen keskilämpötilan
ennustetaan nousevan Suomessa kaksi astetta ilmastonmuutoksen myötä vuoteen 2040 mennessä.
Keskilämpötilat todennäköisesti kohoavat etenkin
talvella. Kesällä hellejaksot yleistyvät. Ilmatieteen
laitoksen havaintojen muukaan eri maakunnissa
kesän (touko-elokuu) hellepäiviä, jolloin päivän ylin
lämpötila kohoaa 25 asteen yläpuolelle, on 1 – 17
päivää/kesä. Vuonna 2010 yksittäisellä havaintoasemalla Kymenlaaksossa oli 48 hellepäivää. Yhdyskuntarakentamisessa ja kuumuuden torjunnassa
on tekemistä. Sisätiloissa ilman jäähdytys ja kehon
viilentäminen vähentävät terveysriskiä.
Ympäristön lämpötilaa koskevat terveydenhuollon
toimenpiteet ja niiden tutkimus ovat jääneet vähälle huomiolle. Terveydenhuollon toimenpiteet tulee
perustaa nykytietämykseen ja toiminnan vaikuttavuusarvioon. Kylmän ja kuuman ympäristön terveyshaittoja voidaan monin tavoin vähentää erityisessä
riskissä olevien neuvonnan ja ohjauksen kautta.
Myös yhteisesti sovitut riskirajat ja normiohjaus
auttavat. Palvelutoiminnan kehittämiseen tarvittavaa
tutkimustietoa on jo saatavissa, ja terveydenhuollon
on mahdollista varautua toiminnassaan kylmän ja
kuuman sään aiheuttamiin terveysriskeihin.
Tämä opas on tarkoitettu erityisesti perusterveydenhuollon avuksi sen toteuttaessa ehkäiseviä ja terveyttä edistäviä toimenpiteitään, joilla vähennetään
ympäristön lämpöoloista aiheutuvia vakavia sairauskohtauksia, vältetään eri potilasryhmien oireiden
vaikeutumista ja ehkäistään vammojen syntymistä.
Ympäristöterveydenhuollon viranomaistoimenpiteitä
varten STM on ohjeistanut ympäristöterveyden erityistilanteiden oppaassa (STM julkaisuja 2010:2).

2. TERVEYDEN
YLLÄPITÄMINEN
KYLMÄSSÄ JA
KUUMASSA
Ihmisen kylmäsopeutumisen tarkoitus on varmistaa
selviytyminen mahdollisimman vähäisin haitoin.
Käyttäytymiseen liittyvä kylmäsopeutuminen on
ihmiselle ensisijaisempi kuin lämmön säilyttäminen
ja tuottaminen fysiologisin keinoin. Siis tärkeiden
elintoimintojen turvaaminen on fysiologisen sopeutumisen ensisijainen tarkoitus.
Käyttäytymiseen liittyvä sopeutuminen vaikuttaa
sairausoireisiin ja -kohtauksiin, sekä paleltumien
syntyyn sekä hyvän toimintakyvyn turvaamiseen –
hengissä säilymistä tietenkään unohtamatta. Ihmisen
käyttäytyminen riippuu tietoisuudesta kylmään
liittyvistä terveysriskeistä ja erityisesti siitä, kuinka
ehkäistä riskejä ja suojella itseä kylmän haitoilta. Julkisen terveydenhuollon toimijat voivat tukea ihmisiä
käyttäytymiseen perustuvan sopeutumisen avulla.
Voidaan jakaa tietoa, kehittää yleisiä suosituksia siitä, miten selvitä erilaisista kylmätilanteista (vaatteiden valinnalla, sisälämpötilan huomioon ottamisella,
esittelemällä haitallisen jäähtymisen yksilökohtaiset
varoitusmerkit, antamalla ohjeet lämmittelemiseen
ja tarjoamalla terveyteen liittyviä sääennustuksia).
Nämä yksilön terveyteen liittyvät, sopeuttavat toimet
voidaan tarjota valtakunnallisella, maakunnan tai
kunnan tasolla.
Teoriassa kaikki kylmän aiheuttamat, terveyteen liittyvät haitalliset seuraukset ovat ehkäistävissä. Siksi
ennakoiva sopeutuminen on käyttökelpoisin tapa ehkäistä kylmän ympäristön aiheuttamia terveysriskejä.
Eri toimien kohde ja painopiste riippuvat ennakoidusta kylmäaltistuksesta (tyypistä, voimakkuudesta
ja kestosta). Väestöä koskevat terveydenhuollon
toimintasuunnitelmat kylmää varten ovat tehok-

kaimpia, kun ne on yhdistetty tärkeimpiin terveydenhuollon yleisiin suunnitelmiin.
Vastuu siitä, että kylmään ja kuumaan varautumisesta on riittävät kansalliset ohjeet, kuuluu luontevimmin sosiaali- ja terveysministeriölle. Ministeriö tekee
yhteistyötä valtiollisen sääpalvelun kanssa, jotta
ohjeistus onnistuu mahdollisimman hyvin.
Alueellisesti on hyödyllistä kehittää täsmentäviä toimintasuunnitelmia. Tälle on useita syitä: sääolosuhteet vaihtelevat suuresti maan eri alueiden välillä, ja
terveydenhuollon käytännön ratkaisut usein poikkeavat maan eri osissa. Myös terveydenhuollon yhteistyöratkaisut muiden julkisten palvelujen tuottajien ja
viranomaisten kanssa voivat merkittävästikin poiketa
toisistaan maan eri osissa. Sosiaali- ja terveystoimen
käytännön toteutus on yksittäisten kuntien tai terveydenhuollon yhteistyöalueiden vastuulla kuntakohtaisesti.
Yhteenvetona, kylmään ja kuumaan ympäristöön
liittyvät terveyshaitat kuormittavat terveydenhuollon
eri sektoreita. Erityisesti julkisen terveydenhuollon
toiminnan kehittäminen hallinnon eri tasoilla kylmän
ja kuuman ympäristön terveysriskien hallitsemiseksi
(valtio, maakunta, kunnat) voi vähentää merkittävästi äärilämpötiloista aiheutuvia haitallisia terveysseuraamuksia. Terveysriskien hallinnan kehittäminen
myös vähentää akuutin terveydenhuollon palveluiden
tarvetta ja kuormaa.
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2.1. Yleiset periaatteet terveydenhuollon toimenpiteiksi
Julkiset terveyspalvelut on tarkoituksenmukaista
suunnitella niin, että niihin sisältyy lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin toimia. Terveyttä edistävien
toimenpiteiden erityisenä kohteena ovat lapset ja
vanhat ihmiset sekä henkilöt joilla sairautensa, vammansa tai muun toimintarajoitteensa vuoksi aiheutuu kylmästä tai kuumasta ympäristöstä erityistä
terveysriskiä.
Kylmän ja kuuman ympäristön terveysriskeistä tiedottaminen on tarpeellista myös koko väestölle jokaisena talvi- ja kesäkautena. Ehkäisyn periaatteet on
syytä esitellä toistuvasti, jotta terveyshaitat vähenisivät ja toimintakyky säilyisi hyvänä.
Ympäristöterveyden toimenpiteitä ovat kylmän ja
kuuman ympäristön riskien hallintaa koskevat suunnittelu- ja varautumisohjeet laitoksille ja organisaatioille
sekä ennakoiva suunnittelu yhteiskunnan muiden
hallintosektoreiden kanssa. Ne pitäisi suunnata asumiseen, energiahuoltoon ja yleisemmin yhdyskuntasuunnitteluun.
Myös erityistä kylmä- tai kuuma-altistuksen poikkeustilanteiden hallinnassa eri viranomaisten hyvä
yhteistyö on tärkeää. Lyhyen aikavälin suunnitelmien
pitäisi olla päivitettyinä ja saatavilla ennen jokaisen
kylmän tai kuuman jakson/vuodenajan alkamista.
Terveydenhuollon ehkäisevien toimien pitäisi kohdistua kuolemantapauksiin, sairastamiseen, kylmä- ja
kuumavammoihin ja -tapaturmiin sekä suorituskyvyn
alenemiseen ja kipuun.

2.1.1. Käytä terveydenhuollon ja
pelastustoimen olemassaolevia valmiuksia
Suunnittelu ja kylmäriskeihin reagointi pohjautuvat
terveysriskien ehkäisyn ja niiltä suojautumisen yleiseen malliin, johon liittyvät eri alojen julkisten palveluiden tarjoajat. WHO linjaa terveydenhuollon
vastuuksi tässä toimia yhteistyön aloitteentekijänä.
Terveydenhuollon suunnittelussa kylmä- ja kuumahaittojen ehkäisytoimenpiteet ja terveyden edistäminen on syytä ottaa osaksi muun terveydenhuollon
suunnittelua. On tarkoituksenmukaista suunnitella
toimenpiteiden perusratkaisut vuosittaisen keskimääräisen kylmä- ja kuuma-altistuksen perusteella.
Toimenpiteiden perusratkaisuja on syytä täydentää,
poikkeuksellisen kovien tai pitkien kylmäjaksojen ja
yllättävien lämmityskatkojen tarvitsemilla lisätoimenpiteillä.
Talvikauden päivittäiseen kylmäaltistukseen liittyvä ohjeistus saattaa vaihdella eri maantieteellisten
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alueiden välillä, koska niiden lämpöolot poikkeavat
toisistaan. Kylmään ja terveyteen liittyvät toimintasuunnitelmat onkin tarpeen soveltaa sekä paikallisiin
ja alueellisiin tarpeisiin.

2.1.2. Tarkastele toimenpiteitä
pitkäjänteisesti
Kylmään ja kuumaan elinympäristöön liittyviin terveyden menetyksiin reagointi terveydenhuollon suunnittelussa on Suomessa toistaiseksi vähäistä. Terveyshaittoja voidaan vähentää ehkäisevillä toimenpiteillä
ottamalla huomioon äärilämpötilojen terveysriskit
rakennetun ympäristön suunnittelussa, liittämällä
näistä riskeistä tiedottaminen peruskoulutukseen ja
kehittämällä pitkän aikavälin vastuuta ja yhteistyötä
esimerkiksi osana ihmiseen kohdistuvien vaikutusten
arviointia kuntien toiminnan suunnittelussa.

2.1.3. Kouluta ja opasta
Kylmään säähän liittyvä tutkimustieto terveysriskeistä on muuttunut suuresti viimeisten vuosikymmenten
aikana. Kylmää kuvataan nyt ympäristön oleelliseksi
terveysongelmaksi, jota ei ole yleisemmin tunnistettu.
On selvää että kylmäriskien tehokas hallinta riippuu
niiden tuntemisesta. Siksi ehkäisyssä on avainasemassa kylmän terveysriskien opettaminen peruskoulussa ja ammatillisissa oppilaitoksissa sekä terveydenhuollon työntekijöiden ja riskiryhmiin kuuluvien
opastaminen ja täsmällisen tiedon tarjoaminen heille
tarvittaessa.

2.1.4. Tiedota tehokkaasti
Tiedottaminen on olennainen osa riskinhallintaa.
Riskeistä tiedottaminen on interaktiivinen prosessi,
jossa vaihdetaan tietoa yksilöiden, ryhmien ja eri
laitosten välillä. Aluksi on tarpeen tarjota tietoa ja
tietämystä, joka nostaa tietoisuutta. Kun yleinen
tietoisuus on kohonnut, usein jonkin laukaisevan
tapahtuman tai esitetyn muun konkreettisen syyn
seurauksena, yksityiskohtaisen tiedon levittäminen
on mielekästä. On suositeltavaa, että tiedottaminen
sisällytetään kaikkiin kylmän terveysriskeihin liittyviin
toimintasuunnitelmiin.
Tiedottamisen toimintasuunnitelmien sisältöön
kuuluvat ennakoivat toimet, varoitukset, hoidon ja
poikkeustilanteiden tarvitsemat toimenpiteet ja seuranta. Minkä tahansa toimintasuunnitelman tehokkuus riippuu päätöksentekijöiden ja toteutuksesta
vastuussa olevien kyvystä levittää käyttökelpoista,
ajan tasalla ja saatavilla olevaa, riittävää ja luotettavaa tietoa erityisesti riskiryhmille.
On usein hankalaa muuttaa olemassa olevia uskomuksia, jollei niitä selvästi oteta esille ja on vaikeaa

suunnitella toimivia viestejä tietämättä, miten kohdeväestö ajattelee viestitettävästä asiasta.

WHO:n kylmäriskien hallintaa koskevassa oppaassa
suositellaan terveystiedottamisesta seuraavaa:

Tiedottajan tulee ymmärtää yleisön uskomuksia,
mielipiteitä ja tietämyksen tasoa tietyistä riskeistä.
Tällaista tietoa väestön käsityksistä voidaan kerätä yhdistämällä tietoja tutkimuksista, kyselyistä, mielipidekyselyistä, syvähaastatteluista ja mediaseurannasta. Ennen kylmäkautta tai poikkeuksellisia kylmä- tai
hellejaksoja - ja niiden aikana - väestön huolet tulisi
ottaa huomioon ja kohdistaa tiedottamista niihin.

Riskiviestinnän keskeiset vaatimukset
• Luottamus: päällimmäinen tavoite on kommunikoida yleisön kanssa tavoilla, jotka rakentavat,
ylläpitävät ja palauttavat luottamusta.
• Varhainen tiedottaminen: Luottamuksen osatekijät vakiinnutetaan ensimmäisellä virallisella
tiedotteella. Tämän viestin ajoitus, suoruus ja
ymmärrettävyys tekevät siitä kaikesta viestinnästä
tärkeimmän.
• Läpinäkyvyys: Yleisön/väestön luottamuksen ylläpitäminen tapahtuman alusta loppuun vaatii läpinäkyvyyttä (viestintää joka on suoraa, helposti ymmärrettävää, perinpohjaista, tietolähteet nimeävää ja totuudenmukaista). Läpinäkyvyys määrittelee tapahtuman hallinnoijien ja yleisön välisen
suhteen.
• Yleisön ymmärtäminen: Yleisön ymmärtäminen
on tärkeää toimivan viestinnän kannalta. On
usein hankalaa muuttaa olemassa olevia uskomuksia, jollei kyseessä olevia asioita selvästi
oteta esille. Ja on miltei mahdotonta suunnitella
toimivaa viestintää, joka ylittää asiantuntijoiden
ja yleisön välisen kuilun tietämättä, miten väestö
ajattelee. Kesän tai kylmäkauden alun riskiviestintä
tulisi suunnata tiedottamaan yleisöä teknisistä päätöksistä (tunnetaan ”päätä ja kerro” strategiana). Tämän
päivän riskiviestijät opettavat, että kriisiviestintä
on vuoropuhelua. Yleisön huolet tulee ottaa huomioon vaikka ne tuntuisivat aiheettomilta.
• Mitä yksilö voi tehdä: Riskiviestinnän viestien
tulisi sisältää tietoa siitä, mitä yleisö voi tehdä
ollakseen enemmän turvassa. Kun kylmävaroitus
on julkistettu, viestejä tulisi toistaa kaikilla kanavilla.

Tärkein tavoite erityisesti kylmäjaksojen ja kylmäonnettomuuksien aikana on kommunikoida väestön
kanssa niin, että voidaan rakentaa, sekä säilyttää ja
palauttaa luottamus asiantuntijahenkilöstön kykyyn
hallita lämpöolojen terveysriskejä. On tiedottajan
työtä ymmärtää yleisön uskomuksia, mielipiteitä ja
tietämystä tietyistä riskeistä. Tätä tehtävää kutsutaan joskus ”viestintätarkkailuksi”.
Usein luottamuksen edellytykset saavutetaan ensimmäisellä virallisella tiedotteella. Tämän tiedotteen
ajoitus, suoruus ja ymmärrettävyys tekevät siitä kaikkein tärkeimmän koko kommunikaatioprosessissa.
On tärkeää sopia median edustajien kanssa kylmäjakson alussa, mikä on tiedotettavien asioiden avainviesti, ottaen huomioon mitä ihmisten tai terveydenhuollon ammattilaisten tulisi tehdä välttääkseen
kylmän jakson terveysvaikutukset.
Yleisön luottamuksen ylläpitäminen edellyttää tiedottamista, joka on suoraa, helposti ymmärrettävää,
perinpohjaista ja totuudenmukaista. Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat tärkeitä. Ympäristön äärilämpötiloihin ja terveyteen liittyvä tiedottaminen avainkohderyhmille tapahtuu usein eri tiedotuskanavien kautta.
Toimintaohjeet, verkoston rakentaminen ja kapasiteetin kehittäminen näille toimijoille ja niiden kanssa
työskenteleville tiedottajille on tärkeää. Kansallisesti
on tarkoituksenmukaista tarkastella tiedottamisen
kokonaisuutta, johon kuuluvat kansallinen, yliopistosairaala-alueiden ja paikallinen tiedottaminen.
Tiedottamisen resursseja voidaan lisätä kehittämällä
verkostoitumista tutkijoiden ja terveydenhuollon
palvelujen tarjoajien välillä.
Kuten suunnitelman muitakin osia, kaikkia kommunikointiin liittyviä toimia tulee seurata ja arvioida:
Nostettiinko tietoisuutta kylmän tai kuuman riskeistä
etukäteen? Kuinka tiedotus noudatti suunnitelmia?
Miten kohderyhmät reagoivat eri kanavien ja eri materiaalien kautta annettuun tietoon? Mitä voisi kehittää suunnitelmissa ja toimissa? Tulee myös varmista
että kylmään, kuumaan ja terveyteen liittyvät toimet
eivät omalta osaltaan pahenna näihin sääoloihin liittyviä ongelmia.

Erityisen toiminnallisen ja lääketieteellisen ohjeistuksen sisältö vaihtelee julkisen terveydenhuollon toimintasuunnitelmasta ja kulttuurista toiseen. Tutkijat
ovat tuoneet esille, että passiivinen tiedon jakaminen
ei tavoita riittävällä tavalla henkilöitä, jotka ovat suurimmassa riskissä. He suosittelevatkin seuraamaan
sellaisten julkisen terveydenhuollon toimintasuunnitelmien esimerkkiä jotka yhdistävät ja vahvistavat
aktiivisen, vaarassa olevien henkilöiden tunnistamisen
ja hoidon.
Palvelujen tarjonnan ja saatavuuden varmistamiseksi,
saattaa olla tehokasta yhdistää erilaisten kriisitapahtumien valmiussuunnitelmat yleiseen pelastussuunnitelmaan (valtakunnallinen, alueellinen, paikallinen).
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2.1.5. Arvioi
Arviointi on avainasemassa oleva julkisen terveydenhuollon perusperiaate. Jos suunnitelmia ja niiden
toteutusta ei arvioida, ne eivät kehity ja on mahdotonta
oppia kokemuksista.

2.2. Toiminnan periaatteet
2.2.1. Johto ja toimijat: roolit ja vastuut
Valtakunnallinen ohjaus tapahtuu STM:n toimesta.
Sen asiantuntijalaitokset osallistuvat kansalliseen
ohjelmaan sovittavassa muodossa.
Ehkäisymallin kehittämisprojektin intervention ajan
aluetasoinen toimija Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on sairaanhoitopiirin terveyden
edistämisyksikkö., joka tukee myös Kolarin interventiota.
Pohjois-Karjalan alueella aluetason toimijat ovat
Joensuun kaupungin ympäristöterveyden osasto ja
Pohjois-Karjalan kansanterveyskeskus.
Oulun yliopistosairaalan alueella paikallinen interventio tapahtuu Kolarissa. Paikallinen toiminta Pohjois-Pohjanmaalla tapahtuu Oulunkaaren kuntayhtymässä ja mahdollisesti Oulun terveyskeskuksissa
sen mukaisesti, mitä nämä organisaatiot päättävät.
Kehittämishankkeen projektihenkilöstö sairaahoitopiirissä tukee perusterveydenhuollon toimintaa.
Pohjois-Karjalassa paikallinen toiminta tapahtuu
Joensuussa yhteistyössä aluetoimijan ja kehittämisprojektin kanssa.
Oulun yliopiston terveystieteiden laitoksen Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus tukee tutkimustietämyksellänsä ja kehittämishankkeeseen liittyvillä tutkimuksillansa kehittämishankkeen
toteutusta. Maanlaajuisesta, alueellisesta ja paikallisesta toimenpide- ja vastuujaosta laaditaan ehdotus
interventiojakson päätyttyä vuoden 2012 lopussa.

2.2.2. KYLMÄ- JA HELLEVAROITUKSET
Ilmatieteen laitos otti vuonna 2011 käyttöön kylmävaroitusjärjestelmän, joka varoittaa ajankohtaa keskimääräistä merkitsevästi kylmemmästä säästä alueittain. Sen ohjeet kylmän terveysriskien huomioimisesta ovat suuntaa antavia. Myös hellevaroitukset ovat
osa Ilmatieteen laitoksen julkista palvelua.
Ilmatieteen laitos tarjoaa kotisivuillaan kylmävaroitukset liukastumisriskistä jalankulkijoille.
Ohjeet liukastumistapaturmien ehkäisemiseksi: Liukastumistapaturmat jalankulkijoilla liittyvät sääolo-
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suhteista riippuvaan jalankulkuteiden liukkauteen.
Ne ovat yleisiä talvikautena. Suomessa on arvioitu
että talvikautena vuosittain noin 50 000 henkilöä
tarvitsee (ilmaantumistiheys 1/1000) terveydenhuollon
ensihoitoa liukastumistapaturmien vuoksi.
Merkittävä osa liukastumistapaturmista liittyy ulkona
liikkumiseen. Useimmiten vammat ovat raajojen murtumia, joista mm. vanhojen ihmisten lonkkamurtumat
vaativat pitkän toipumisajan.
Ilmatieteen laitoksen erityinen säätiedotuskäytäntö
jalankulkijoiden liukastumistapaturmien ehkäisemiseksi ennustaa jalankulkuteiden liukkautta kolmijakoisesti: normaali, liukas tai hyvin liukas. Hyvin liukkaiden jalankulkuteiden ennusteeseen liittyy täsmennyksiä, muulloin olosuhteet on määritetty normaaliksi talvisääksi. Voimassa olevat varoitukset löytyvät:
http://ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset Lisää taustatietoa löytyy myös: http://ilmatieteenlaitos.fi/liukkausja-jalankulkusaa
Useilla kaupungeilla on vastaava, vapaasti ladattava
oma varoitus/hälytysohjeisto saatavissa internetin
tai matkapuhelimen kautta.

2.2.3. TIEDOTTAMISSUUNNITELMA
Terveydenhuollon tiedottamisen kohderyhmiä ovat
kansalaiset yleensä, kylmän riskiryhmiin kuuluvat
kansalaiset sekä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon
henkilöstö. Ympäristöterveydenhuollon viranomaiset
päättävät omasta tiedottamisestaan. Koordinaatio
niiden ja muun terveydenhuollon välillä on suotavaa.
Kylmään ja kuumaan säähän liittyvistä riskeistä
tiedottaminen ja toiminnallisen ohjeistuksen antaminen ovat tärkeitä elementtejä tiedottamisen toimintasuunnitelmassa. Onkin mielekästä kehittää hyvin
jäsennelty ja testattu tiedotuskäytäntö etukäteen eri
kohderyhmille.
Tiedotuksen sisältö, kuten kohderyhmäkin, saattavat
vaihdella riippuen siitä, onko kyse kylmäkaudesta
yleensä, pidemmästä erityisen kylmästä ajanjaksosta
vaiko kylmään liittyvästä onnettomuustilanteesta
tai lämmitys/sähkönjakeluhäiriöstä. Kohderyhmä,
tiedottamiskeinot, sisältö ja tiedottamisen ajoitus ja
eteenpäin levitettävä tieto tulisi täsmentää.
Erityisen kylmiin ajanjaksoihin liittyvissä, yleisölle
suunnatuissa tiedotusmateriaaleissa tulisi korostaa
seuraavia tärkeitä viestejä:
• Ehkäise kehon jäähtymistä
• Mukauta vaatetus ympäristön olosuhteiden ja
niissä odotettavissa olevien muutosten mukaan
• Huomioi hypotermian ja paleltuman ennakkosignaalit kehossasi
• Huomaa kylmän käynnistämät sairausoireet!
• Vältä äkillistä fyysistä rasitusta

•
•
•

Pidä koti lämpimänä
Huolehdi riittävästä juomisesta ulkona tapahtuvan liikunnan aikana ja sen jälkeen
Varmenna jatkuvan lääkityksen oikea annostus

Yleisölle suunnatuissa, lämmitys- ja sähkökatkoihin
liittyvissä tiedotusmateriaaleissa tulisi korostaa
seuraavia tärkeitä viestejä:
• Pidä keho lämpimänä, juo riittävästi
• Huomaa kehon haitalliseen jäähtymiseen liittyvät
varoitusmerkit
• Huomaa kylmän pahentamat oireet
• Vältä sateen/lumisateen tai hikoilemisen aiheuttamaa vaatteiden kastumista
Sisältöriippuvainen valinta ja vastuu:
Kylmäriskeistä tiedottamista tarvitaan vuosittain.
Sen perusrakenne tulisi suunnitella etukäteen. Riittävä lähtökohta on sopia siitä, miten vastuu kylmäriskeistä tiedottamisesta jaetaan maakunta tasolla
ja missä olennainen tarpeellinen tieto sijaitsee. Tätä
informaatiota tulee levittää laajalle.
Muita tärkeitä asioita, joista tulisi sopia, ovat se,
kuinka vastuut jaetaan pelastus- ja terveydenhuollon
organisaatioiden kesken kuten myös, milloin kansainvälistä apua (WHO) tarvitaan.
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Valmistele ennalta viestinnän toimintatapoja kylmän vuodenajan alkuun, ja erikseen kylmäaaltoja
ja kylmäonnettomuuksia varten (sähkönjakelun ja
rakennusten lämmityksen katkokset)
Nimeä riskiryhmäkohtaiset ja asiantuntijaryhmäkohtaiset tavoitteet tiedottamiselle
Valitse päivämäärät ja/tai lämpötilarajat erityyppisille kylmän riskitiedottamisille
Päätä tiedotuskanavat erityyppisille kylmäriskiviestinnälle ja varmista niiden käytettävyys sekä
testaa se
Tee yhteistyötä valtakunnallisen sääpalvelujen
tarjoajan kanssa
Valmistele tiedotusmateriaaleja kuten lentolehtisiä (esitteitä?), nettisivuja terveydenhuollon eri
toimijoille sekä television, radion tai kannettavien
puhelimien kautta levitettävää massaviestintään!
Kouluta vastuullisessa asemassa olevia henkilöitä
kylmäriskitiedottamisesta! Korosta eri toimijoille
suunnatun ajan tasalla olevan tiedon tärkeyttä.
Arvioi toteutetun kylmäriskiviestinnän toimintatavat joka talven lopussa
Kehitä taitojasi kylmään liittyvässä riskiviestinnässä hakemalla neuvoja riskiviestinnän ammattilaisilta

Tiedotusmateriaalin jakaminen
Yleiset ohjeistukset tulisi jakaa kylmän vuodenajan
alussa ja aikana, jotta kylmän haitalliset terveysvaikutukset vähenisivät. Ajoituksessa ja tiedotuksen sisällössä tulisi ottaa huomioon lämpövyöhyke. Yleiset
ohjeistukset tulisi jakaa kansallisten ja alueellisten,
pysyvää tietoa sisältävien nettisivujen kautta (esimerkiksi julkisen terveydenhuollon eri laitokset). Myös
paikallisen terveydenhuollon toimijat voivat tarjota
samanlaista tietoa ja linkkejä muihin tietolähteisiin.
Tietoa voi levittää myös esitteillä ja kampanjoina
tiedotusvälineiden kautta (radio, televisio). Joukkotiedotusvälineet ovat yleisin ja tehokas kanava tiedottaa väestölle. Tämän takia yhteistyö median edustajien ja terveydenhuollon toimijoiden ja pelastustoimen
välillä voi auttaa parantamaan yleistä kylmäriskien
hallinta-informaatiota. Terveydenhuollon toimijat,
kuten terveyskeskukset, yleislääkärit ja apteekkarit
voinevat myös jakaa ohjeita ja tietoa. Tiedottamiskäytännöt riippuvat tiedottamisen kohderyhmästä.
Esimerkiksi internetin käyttö voi olla sopiva keino informoida lääketieteen ja terveydenhuollon toimijoita.
Yksilöt, jotka ovat suurimmassa riskissä, saattavat
myös käyttää internetin tarjoamaa tietoa terveydenhuollon välittämien tietojen ohessa.
Muut viestintäkeinot, kuten matkapuhelinten tekstiviestit, tullevat jatkossa olemaan yleisemmin käytössä riskiryhmiin kuuluvien yksilöiden tiedottamiskeinona.
Haavoittuvaisin ikäryhmä kylmän terveysvaikutuksille
ovat vanhat ihmiset, joten heidät tulisi erityisesti
ottaa huomioon tiedotuskampanjoissa. Kuitenkin
varsinkin huonokuntoisten vanhusten, eristyksissä
elävien ja kodittomien kohdalla kaikki passiivinen tiedottaminen on todettu tehottomaksi. Näille ryhmille
tarvitaan aktiivisempia toimia, kuten tukihenkilöt,
kotikäynnit ja päivittäiset puhelinsoitot tukemaan
muita julkisen terveydenhuollon toimia.
On tärkeää, että yhteisöllä on suunniteltuja toimintakäytäntöjä kylmään liittyvien onnettomuustilanteiden varalle. Erityinen kylmään liittyvä toimintasuunnitelma sisällytettynä pelastussuunnitelmaan olisi
paras tapa järjestää tällaiset ennakoivat toiminnot.
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3. Ihmisen lämmönsäätely
kylmässä ja kuumassa
Ihminen altistuu kylmälle joko kylmän ilman, veden,
tai kylmien pintojen koskettamisen kautta (esim. istuessa, maatessa tai seistessä). Altistustavasta riippuen jäähtyminen kohdistuu eri tavoin vartalon eri
alueille.
Pitkäaikainen kylmäaltistus, joka usein liittyy riittämättömään vaatetukseen tai fyysiseen aktiivisuuteen
tai molempiin samanaikaisesti, saattaa johtaa koko
kehon jäähtymiseen ja myös syvälämpötilan alenemiseen. Tämäntyyppistä jäähtymistä tehostavat märät
vaatteet, altistuminen tuulelle tai kylmälle vedelle, kun
lämmönhukka ihmisestä ympäristöön lisääntyy.
Jäähtyminen voi rajoittua päähän ja raajojen ääriosiin (käsiin ja jalkoihin). Tällaista jäähtymistä usein
tehostaa kylmien esineiden tai tavaroiden käsittely.
Kylmälle altistumiseen liittyy aina myös hengitysteiden altistuminen kylmälle ja jäähtyminen erityisesti
liikuttaessa. Se voi aiheuttaa haittaa terveydelle erityisesti hengitysteiden sairauksia poteville.
Ihmiset altistuvat kylmälle työssä, työmatkoilla, arkisissa toiminnoissa tai harrastuksissa. Työaikana altistus tapahtuu yleensä lyhyinä, toistuvina jaksoina.
Poikkeus ovat tietyt ammattialat kuten kaivosteollisuus, rakennusteollisuus, maatalous ja metsänhoito,
joissa kylmäaltistus voi olla merkittävää ja kestää
useita tunteja. Huomattava määrä ihmisiä työskentelee myös kylmissä sisätiloissa, pääosin elintarviketeollisuudessa.
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Kylmäaltistus saattaa olla merkittävää erilaisten ulkona tapahtuvien harrastusten yhteydessä. Tällaista
esiintyy esimerkiksi hiihtäessä, juostessa, vaeltaessa,
moottorikelkalla ajaessa, pilkkiessä jne. Tuuli ja sade
tehostavat kylmäaltistusta. Lisäksi lumi, jää ja vähäinen valon määrä, lisäävät kylmästä aiheutuvia riskejä,
kun ne muuttavat ympäristöä.
Ympäristön kuumahaitta Suomessa aiheutuu yleensä
liian korkeasta sisälämpötilasta, mikä ei ole harvinaista kesän lämpiminä päivinä. Kuuma-altistuksesta
ulkoilmassa on harvoin haittaa terveelle ihmiselle,
mutta hellejaksoina haitat ovat mahdollisia. Myös
sääoloihin nähden liian paksu vaatetus voi aiheuttaa
kuuman terveyshaittoja ulkona.
Kuuma-altistus saattaa olla merkittävää ulkona tapahtuvien harrastusten yhteydessä kesällä, jos niihin
liittyy pitkäkestoista raskasta fyysistä kuormitusta
kuten vaikkapa pitkän matkan juoksukilpailu.
Saunominen ei yleensä nosta kehon syvälämpötilaa
terveydelle haitallisesti, jos löylyssä ei viivytä kerralla
pitempään kuin 10 - 15 minuuttia.
Kuuma-altistus on terveydelle haitallista silloin, kun
se lisää kehon lämpösisältöä. Kuuman ilman haitallisuuteen vaikuttaa aina ilman suhteellinen kosteus,
sitä enemmän mitä korkeampi se on. Työterveydessä
lämpenemistä pidetään haitattomana toimintakyvylle
silloin, kun se ei aiheuta yli yhden asteen syvälämpö-

tilan nousua. Vanhoilla ihmisillä ja sairailla tämä
haitattomuuden raja on liian korkea ja mittarina epäluotettava.
Kylmä- ja kuuma-altistuksen voimakkuus ja kesto
sekä vaikutukset ihmiseen riippuvat monista tekijöistä kuten sukupuolesta, iästä, terveydentilasta, kuntoilun määrästä ammatista, ja koulutuksesta. Myös
motivaatio ja muut henkilökohtaiset ominaisuudet
saattavat vaikuttaa altistumiseen kylmälle.

3.1 Lämmönhukka kylmässä ja
kuumassa
Ihmisen kehosta siirtyy lämpöä johtumisen, kuljettumisen, haihtumisen tai säteilyn kautta (kuva 1).
Lämpö siirtyy lämpimän ihon pinnalta kylmempään
ympäristöön.
Lämmön siirtyminen kuljettumalla on tärkein (n.
50 %) lämmön menetystapa. Kuljettuminen tarkoittaa lämmön siirtymistä ilman tai veden liikkeiden
mukana. Vedessä lämmönluovutus voi olla noin 25
kertaa tehokkaampaa kuin ilmassa. Kuljettumista
tehostaa esimerkiksi tuuli tai liikkuminen kylmässä.
Tuulen ja lämpötilan yhteisvaikutusta paljaan ihon
jäähtymistehokkuuteen ja paleltumariskiin kuvasta
ns. viimaindeksilämpötila. Tämä pakkasen purevuus
-kaavio löytyy esim. Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta: http://legacy.fmi.fi/src/tuotteet/PakkasenPurevuus/index.php Sitä voidaan käyttää myös paleltumariskin arvioimisessa (Kuva 4).
Lämmintä ilmaa kulkeutuu vaatteiden läpi iholta
ympäristöön mutta erityisesti vaatetuksen aukkojen,
kuten kaulan ja hihojen kautta. Kun pää on paljaana
tai vain osin peitettynä, siitä siirtyy myös lämpöä
ympäristöön suuria määriä. Lämpöä siirtyy myös
haihtumalla vesihöyryn muodossa hengityksen kautta sekä ihon läpi hikoiltaessa.
Lämpöä siirtyy johtumalla, kun kylmiä tai kuumia
esineitä kosketetaan tai kun seistään, istutaan tai
maataan kylmillä tai kuumilla pinnoilla. Säteily
kylmiin pintoihin on osa ihmisen lämmönhukan
kokonaisuutta. Säteilylämpö, joko auringosta tai
työskenneltäessä kuumien kohteiden läheisyydessä,
on lämmön lähde.
Lämmönhukka edellyttää lämpötilaeroa ihon ja ympäristön välillä, vain hikoilu ja hengityksen kautta tapahtuva lämmönhukka toteutuvat iholämpötilaa (+ 32°C)
korkeammissa ympäristölämpötiloissa. Niiden lämmönhukan voimakkuus riippuu vesihöyrynpaineiden
erosta. Hukka on sitä suurempaa, mitä suurempi
tämä ero on.

3.2 Lämmöntuotto
Ihmisen aineenvaihdunnan energian tuotosta noin
90 % muuttuu lämmöksi. Se riippuu liikunnan tai
muun ruumiillisen rasituksen määrästä, sekä useista
yksilöllisistä tekijöistä.
Myös ympäristötekijät sekä vaatetuksen lisäkuorma
vaikuttavat aineenvaihdunnan tasoon. Liikunta lisää
aineenvaihduntaa moninkertaisesti, jopa kymmenkertaiseksi lepoaineenvaihduntaan verrattuna. Kylmä
lisää energiankulutusta, koska talvella kylmäaltistuksen aktivoima aineenvaihdunta on koholla, suorituskyky kehon mahdollisen jäähtymisen vuoksi heikentynyt ja käytössä on raskas talvivaatetus.
Lisäksi sympaattisen hermoston toiminnan muutokset ja kilpirauhasen toiminnan taso vaikuttavat
aineenvaihduntaan.
Kehon jäähtyminen lisää lihasjännitystä. Jos jäähtyminen jatkuu, tämä lihasjännitys muuttuu lihasvärinäksi. Se on lihassolujen ei-tahdonalaista supistumista, johon ei liity liikkeitä tai työn tekemistä. Lievässä
lihasvärinässä lihassolujen supistelu on satunnaista,
KUVA 1. IHMISEN LÄMMÖNHUKAN ERI MUODOT

Säteily ≤20 %
Keskimääräinen
säteilylämpötila

Hengitys 10-15 %
Lämpötila ja kosteus

Kuljettuminen 50-80 %
Lämpötila
Tuulen nopeus

Haihtuminen
Vesihöyryn osapaine
Tuulen nopeus

Johtuminen
Kylmien esineiden koskettaminen, istuminen,
makaaminen tai seisominen kylmillä pinnoilla

Ihmisen lämmönhukka (muokattu Hassi ym. 2002 mukaan)
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mutta muuttuu säännöllisemmäksi kehon edelleen
jäähtyessä ja lihasvärinän voimistuessa ja muuttuessa havaittavaksi. Lihasvärinä voi lisätä kehon omaa
lämmöntuottoa 2 – 5-kertaiseksi lepoaineenvaihduntaan verrattuna. Se on kuitenkin arjen kylmäaltistustilanteissa vähämerkityksinen lisälämmön tuottaja.
Toistuvien voimakkaiden jäähtymisjaksojen seurauksena aineenvaihdunta voi myös lisääntyä ruskeassa
rasvakudoksessa muodostuvan lämmöntuoton myötä.
Tämänkin merkitys on tavanomaisessa elämisessä
vähäinen.
Kudosten lämpeneminen laajentaa ihon verisuonia,
lisää ihoverenkiertoa ja sydämen pumppaaman veren
määrää. Myös hikoilu käynnistyy. Kun ympäristön
lämpötila on korkeampi kuin ihon, kehoa jäähdyttävät vain hengityksen mukana haihtuva vesihöyry
sekä veden ja hien haihtuminen iholta. Haihtuminen
vähenee, kun ilman suhteellinen kosteus on korkea.
Kehon jäähtymiseen tai lämpenemiseen ja niiden aiheuttamiin fysiologisiin vasteisiin vaikuttavat ympäristön lämpötila, tuulen voimakkuus ja kosteus (Kuva 1).
Nämä muuttujat yhdistettynä liikuntaan ja vaatetukseen muodostavat päätekijät, jotka määrittävät kylmästä aiheutuvan kehon jäähtymisen. Lisäksi useat
yksilölliset tekijät, kuten kehon koostumus, fyysinen
kunto, sukupuoli, ikä, liikunnan määrä, ruokavalio ja
terveydentila vaikuttavat lämpötasapainoon kylmässä.

3.3. Muut fysiologiset vasteet			
			
Verenkierto
Pintaverisuonten supistuminen kylmäaltistuksen seurauksena vähentää tehokkaasti lämmönhukkaa iholta ympäristöön. Tämän takia virtausvastus raajoissa
ja kehon pintaosissa kasvaa. Pintaverisuonten supistuessa suurin osa veren määrästä ohjautuu vartalon
sisäosiin, verenpaine kohoaa, sekä sydämen iskutilavuus ja minuuttivolyymi lisääntyvät aiheuttaen
sykkeen hidastumisen. Samalla veren koostumus
muuttuu sakeammaksi (verenväkevöityminen, hyytymistekijöiden tilavuusosuuden lisääntyminen).
Yhteenvetona: kylmä rasittaa sydäntä, ja vaikutusta
voi lisätä samanaikainen raskas liikunta.
Kun lämpötasapainon ylläpitämiselle tarpeellinen
lämpölisä ylittyy, kuumuus aiheuttaa elimistölle lisäkuormitusta, joka kohdistuu erityisesti verenkiertoelimistöön. Kun ympäristön kuumakuorma ylittää
kehon lämmönhukan mekanismien suorituskyvyn,
kehon lämpötila nousee.

KUVA 2. YMPÄRISTÖN ÄÄRILÄMPÖTILOIHIN LIITTYVÄT TERMOFYSIOLOGISET ILMIÖT
Käyttäytymiseen vaikuttavat
• Fyysinen tai älyllinen
suorituskyvyn aleneminen
• Psyykkiset sairaudet
• Ikä 0-2 v.

T iho – Tympäristö

Säteily

Lämpöä lisäävät
• Työ
• Liikunta
• Lääkitys

Johtuminen

Sydämen pumppaustehoon vaikuttavat
• Sydän- ja verisuonisairaudet
• Lääkitys

Kuljettuminen

Verivolyymia pienentävät
• Ripuli
• Munuais- ja aineenvaihduntasairaudet
• Lääkitys
Hikoiluun vaikuttavat
• Nestehukka
• Ikä
• Diabetes, Skleroderma
• Lääkitys
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Haihtuminen
(esim. hikoilu)

32- 37 °C
syvälämpötila

Hengitys
Keuhkorakkuloissa sisäänhengitysilma lämpenee
+37 ºC:een ja sen kosteus nousee 100 %:iin. Silloin
ilma sisältää vettä n. 35 g/m3. Alle 0ºC lämpöinen
ilma sisältää vettä enintään 1 g/m3. Sisään hengitetty
kylmä ilma imee kosteutta hengitysteiden limakalvoilta, jotta sen vesisisältö nousee keuhkorakkuloiden vesisisältötasolle. Tämä kuivattaa voimakkaasti
hengitysteiden limakalvoja. Kylmän ilman hengittäminen nenän kautta supistaa ylähengitysteitä, aiheuttaa aivastelua ja erityisesti nenän vuotamista. Kylmän
ilman hengittäminen siis jäähdyttää ja kuivattaa
hengitysteitä ja voi saada aikaan hengitysteiden
ahtautumista, aiheuttaa ärsytystä ja rakenteellisia
muutoksia myös keuhkoputkissa.

Aineenvaihdunta
Kun verisuoniston säätelyjärjestelmät eivät riitä suojaamaan kehoa jäähtymiseltä, aineenvaihdunta kiihtyy ja voi johtaa lihasvärinään. Tämä voi kohottaa
lämmöntuoton 2-5-kertaiseksi lepoaineenvaihduntaan verrattuna ja lisätä energiankulutusta kylmässä.

Nämä vaikutukset voimistuvat ja yleistyvät kylmässä
tapahtuvan liikuntasuorituksen seurauksena, kun
hengitetty ilma ei ehdi lämmetä ja kostua ylemmissä
hengitysteissä vaan kylmän sekä kuivan ilman määrä
myös keuhkoputkissa kasvaa.

TERVEYDENHUOLLON KYLMÄ- JA KUUMAOPAS 2011
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4. KYLMÄN
VAIKUTUKSET
TERVEYTEEN
Kylmälle altistuminen voi haitata ihmisen suorituskykyä
ja terveyttä monella tapaa. Vähimmilläänkin se voi
aiheuttaa epämiellyttäviä tuntemuksia ja epämukavuutta. Epämukavuus puolestaan voi häiritä keskittymistä ja alentaa suorituskykyä tehtävissä, jotka
vaativat keskittymistä tai tarkkaavaisuutta. Pelkkä
epämukavuus saattaa siis lisätä onnettomuus- ja
loukkaantumisriskiä sekä työssä että vapaa-ajalla.

Elimistön jäähtyminen yleensä myös heikentää fyysistä ja henkistä suorituskykyä. Siksi erilaisten tehtävien
suorittaminen kylmässä saattaa vaatia suurempia
ponnistuksia kuin lämpimässä ja johtaa esimerkiksi työtehon alentumiseen. Myös tapaturmien riski
kasvaa, kun fyysinen suorituskyky heikkenee kylmästä
aiheutuvan kudosten jäätymisen seurauksena.

TAULUKKO 1. KYLMÄN VAIKUTUKSET IHMISEEN
Kylmälle altistuminen

YMPÄRISTÖ

FYYSINEN AKTIIVISUUS

VAATETUS

YKSILÖLLISET

SOSIOEKONOMISET

Lämpötila

Kuormitustaso

Eristävyys

Antropometria

Asuminen

Kosteus

Liikuntamuoto

Ilmanläpäisevyys

Ikä

Ammatti

Tuuli

Vesihöyrynläpäisy

Sukupuoli

Kaupungistuminen

Kylmät esineet

Paino

Terveys

Liikennöinti

Kylmät nesteet

Ergonomia

Lääkitys

Pimeys

Fyysinen kunto

Liukkaus

Sopeutuminen

Vaikutukset

LÄMPÖTUNTEMUKSET,
VIIHTYVYYS

TOIMINTA

TERVEYS

KYLMÄÄN LIITTYVÄT
TAPATURMAT

Kylmätuntemukset 

Fyysinen suorituskyky 

Sairastavuus, oireilu 

Liukastuminen 

Epämiellyttävyys 

Älyllinen suorituskyky 

Kuolleisuus 

Putoaminen 

Kipu 

Psykomotorinen toimintakyky 

Kylmävauriot 

Muut tapaturmat 

(muokattu Mäkinen ym. 2007 mukaan)
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Kylmäaltistus voi olla sairauskohtauksia laukaiseva
tekijä useille sairauksille ja lisätä tai pahentaa olemassa olevien kroonisten sairauksien oireita. Suurin
osa aikuisväestöstä ilmoittaa talviaikaan yhden tai
useita kylmään liittyviä sairausoireita. Kylmän vuodenajan tiedetään myös lisäävän sairastavuutta ja
kuolleisuuttta.

toteutuminen terveyshaitoiksi riippuu ihmisen suojautumisen ja käyttäytymisen oikeasta ajoituksesta ja
toteutuksesta kulloisessakin kylmäaltistustilanteessa.
Tämä edellyttää tietoa, taitoa ja sopivia suojavarusteita.

Kehon voimakas jäähtyminen voi aiheuttaa kylmävaurioita (paleltumat, hypotermia). Onkin perusteltua todeta, että altistuminen kylmälle on suurelle
osalle suomalaisista merkittävä terveysriski. Riskin

TAULUKKO 2. KYLMÄN VAIKUTUKSET TERVEYTEEN

Kylmään liittyvät sairaudet
Hengitystiesairaudet
Astma
COPD
Nuha

Kylmäoireet ja -vaivat

Kylmävauriot ja
liittyvät tapaturmat

Hengitykseen liittyvät
Limaneritys, hengenahdistus, yskä
Hengityksen vinkuminen

Kudoksen jäätymisen vauriot
Paleltuma

Sydän- ja verisuonisairaudet
Sepelvaltimotauti tai muu sydänsairaus
Sydäninfarkti
Aivoverenkierron häiriöt

Sydän- ja verenkiertoelimistöön
liittyvät Hengenahdistus, rintakipu,
rytmihäiriöt

Ääreisverenkiertoon liittyvät
Raynaud´n oireyhtymä
Tärinäsairaus

Ääreisverenkiertoon liittyvät
Sormien ja varpaiden värimuutokset
Kipu, tunnottomuus, kutina

TULE-sairaudet
Karpaalitunnelisyndrooma
Jännitysniska
Jännetuppitulehdus

TULE-oireita
Kipu, jäykkyys, turvotus, liikerajoitteet,
tuntohäiriöt, lihasheikkous

Ihosairaudet
Kylmänokkosrokko
Pernio
Psoriaasi
Atooppinen ihottuma

Muut kylmävauriot
Kylmävesi- eli immersiovamma
Alilämpöisyys eli hypotermia
Kylmään liittyvät tapaturmat
Liukastuminen, kaatuminen,
putoaminen, muut vauriot

Ihotauteihin liittyviä oireita
Kutina, ihon rikkoutuminen,
punoitus, turvotus

(muokattu Mäkinen & Hassi 2009 mukaan)

4.1. Terveyshaitat

4.1.1. Kuolleisuus ja kylmä

Talvikauteen liittyviä muutoksia ihmisen terveydessä
on raportoitu yli 2000 vuoden ajan. Kaikilla ihmisillä
on todettu merkittävä verenpaineen nousu kylmänä
vuodenaikana.

Väestön kokonaiskuolleisuus on korkeimmillaan talviaikaan ja matalimmillaan kesällä. Talven aiheuttama
lisäys kuolleisuuteen vaihtelee kansainvälisesti väestöstä riippuen eri maissa 10 % ja 30 % välillä.

Pääosa kylmän terveysvaikutuksia käsittelevistä raporteista koskee kylmän sään aiheuttamia välittömiä
muutoksia terveydentilassa. Tällaisia ovat sairausoireiden ilmaantuminen tai voimistuminen, sairastumiset tai sairauskohtaukset sekä paleltumat (Kuva 4, s.
36), hypotermia ja kylmän aiheuttamat tapaturmat.
Pitkäkestoisesta kylmäkuormituksesta sairauksien
syynä on vähän tutkimustietoa. Kylmä sää lisää
sairastavuutta ja kuolleisuutta hengitysteiden sairauksiin. Vuonna 2011 julkaistu suomalainen tutkimus
osoitti, että nivelreuman ilmeneminen liittyy mm.
kylmään ja kosteaan työympäristöön.

Noin kolmannes kylmän ilman aiheuttamista kuolemista Suomessa rekisteröidään sepelvaltimotaudin,
viidesosa aivohalvauksen ja viidesosa hengityselinten
sairauksien aiheuttamina kuolemina. Kun sää kylmenee, kuolleisuus lisääntyy sepelvaltimosairauksissa
yhdestä kahteen päivän kuluessa, aivohalvauksissa
kolmesta neljään päivän kuluessa ja hengityselinsairauksissa viikon tai kahden kuluessa lämpötilanmuutoksesta ja jatkuu vielä useita päiviä siitä eteenpäin.
Myös lyhytkestoiset hengitysteiden tulehdukset ovat
riskitekijöitä kylmäkuolleisuudessa. Varsinaiset
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hypotermiakuolemat ovat harvinaisia. Niitä sattuu
Suomessa vuosittain 70–80, eli 2–3 prosenttia kylmään liittyvästä kokonaiskuolleisuudesta. Kylmään
ympäristöön liittyvät kuolemat on rekisteröity huonosti kylmäriippuvuuden osalta. Niistä ei löydy tietoja vuosittaisista rekistereistä, vaan tieto täytyy
hankkia erillisellä tutkimuksella.
Sydän- ja verisuonitaudeista johtuvaan kohonneeseen
kylmäkuolleisuuteen on monta syytä. Kaikkia niitä
ei tunneta ja eri tekijöiden suhteellinen merkitys on
epäselvä.
Verenpaineen kohoaminen on yksi tärkeä riskitekijä
talvella. Verenpaine kohoaa kaikilla ihmisillä kylmänä
vuodenaikana. Eurooppalaisessa väestössä verenpaine nousee 0.19 mmHg jokaista 1 °C ulkolämpötilan
laskua kohden ja 0.31 mmHg jokaista 1°C sisälämpötilan laskua kohden. Systolisen verenpaineen nousu
oli keskimäärin 5 mm Hg iäkkäillä ranskalaisilla.
Lisäksi verenpaine nousee jokaisen kylmäaltistuksen
yhteydessä kaikilla jopa useita kymmeniä mm Hg.
Kuolemantapauksiin saattavat vaikuttaa kylmäaltistuksen alkamiseen liittyvä verenpaineen äkillinen
nousu ja sitä seuraava veren väkevöityminen sekä
veren hyytymistaipumuksen lisääntyminen, samoin
kylmän reflektorisesti aiheuttamat vakavat rytmihäiriöt.
Euroopassa talven vaikutus kuolleisuuteen on paradoksaalisesti suurempi leudoissa (esimerkiksi Välimeren alueen ilmasto) kuin kylmemmissä ilmastoissa,
jopa moninkertainen Suomen kylmästä johtuvaan
lisäkuolleisuuteen verrattuna. Keskimääräinen päivälämpötila, jossa kuolleisuus on matalimmillaan, vaihtelee ilmastosta riippuen. Se on matalampi kylmässä
ja korkeampi lämpimissä maissa. Tämä optimaalinen
lämpötila on +12°C Suomessa, ja +22 – +25 °C Välimeren alueen maissa. Kylmäkuolleisuus lisääntyy iän
mukana. Merkittävä osa lisäkuolleisuudesta kylmäkautena kohdistuu vanhuksiin.

4.1.2. Sairastavuus ja kylmä
Sydän- ja verisuonitaudit
Kylmä ympäristö voi aiheuttaa äkillisiä sydän- ja verisuonitautikohtauksia ja saattaa olla osatekijä näiden
sairauksien kehittymisessä. Esimerkiksi sydäninfarktit
lisääntyvät talvikuukausina lämpötilan laskiessa.
Riski kasvaa ikääntymisen myötä.
Tutkimusten mukaan sydänkohtauksien määrä on
tavanomaista korkeampi 14 päivän ajan lämpötilan
alenemisesta alkaen ja on 0 - 2 % suurempi jokaista
alentunutta lämpöastetta kohti. Kylmän epäsuotuisat vaikutukset ovat yleisempiä sydänsairauksia potevilla naisilla kuin miehillä.
Talviaikaan koholla oleva verenpaine voi pahentaa
kroonisista sairauksista ja erityisesti verisuonisairauksista kärsivien oireita sekä johtaa sairauskohtauksiin.
Sydän- ja verisuonitauteja sairastavien suojautumista
kylmältä ja kylmävaikutusten ehkäisyä käsitellään
luvussa 5.2.1.
Hengitystieinfektiot
Talviaikaan sairastetaan enemmän hengitystieinfektioita, mikä näkyy mm. lisääntyneinä sairaalakäynteinä, varusmiesten sairastavuutena sekä koko väestön
tartuntatauti -tilastoista. Talviaikana myös astmaan
tai krooniseen, ahtauttavaan keuhkosairauteen liittyvä
sairastavuus lisääntyy. Tämä lisää terveydenhuollon
asiantuntijapalveluiden tarvetta ja näkyy sairaalahoitojen lisääntymisenä.
Hengitysinfektiot voivat osaltaan lisätä myös muita
akuutteja terveystapahtumia (sydäninfarkti, aivoverenvuoto) ja lisätä talviaikaista kuolleisuutta.

TAULUKKO 3. SAIRAUSRYHMÄT, JOIHIN VOI LIITTYÄ KYLMÄSTÄ AIHEUTUVAA LISÄHAITTAA TERVEYDELLE
Sairaus
ICDa luokka
Sydän- ja verenkiertoelinsairaus, kohonnut verenpaine, sepelvaltimotauti
100-199
Hengityselinsairaudet, krooninen alahengitystiesairaus (COPD, bronkiitti)
J00–J99
Diabetes mellitus, muu sisärerityssairaudet
E10–E14
Orgaaninen tai mielenterveyssairaus, dementia, Alzheimerin tauti (lievä, kohtuullinen, vakava)
F00–F09
Mielenterveyden tai käyttäytymishäiriöt johtuen psykoaktiivisten aineiden käytöstä, alkoholismi F10–F19
Skitsofrenia ym.
F20–F29
Ekstrapyramidaali ja liikkeisiin liittyvät häiriöt (mm. Parkinsonin tauti)
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet
Monet ihosairaudet
Huomaa: Tämä taulukko kattaa ainoastaan krooniset (pitkäaikaiset) sairaudet mutta ei äkillisiä akuutteja sairauksia.
ICD = International Classification of Diseases
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G20–G26

4.1.3. Kylmävauriot
Paleltuma
Paleltuma on kudoksen jäätymisestä aiheutuva kudosvaurio. Paleltumat ovat ehkäistävissä ja siksi yleisyytensä takia (aikuisväestössä n. 13 % vuosittain) julkisen terveydenhuollon ja työterveyshuollon toimintakohde. Yleisimmin paleltumia tulee kasvoihin tai
korvalehtiin. Myös paleltumat sormissa ovat yleisiä.
Paleltuman kehittyminen riippuu ympäristötekijöistä
(lämpötila, tuuli, kosteus, kylmiin esineisiin tai nesteisiin koskettaminen, kylmäaltistuksen kesto, maantieteellinen alue, alueen korkeus merenpinnasta) henkilökohtaisista tekijöistä (ikä, sukupuoli, etninen tausta) sekä käyttäytymisestä (kylmään sopeutuminen,
alkoholin käyttö, väsymys, nestehukka, tupakointi,
suojavoiteiden käyttö, epätarkoituksenmukaisten tai
märkien vaatteiden käyttäminen, kiristävät vaatteet
- esimerkiksi tiukat saappaat, pitkittynyt paikallaan
oleminen).

Hypotermia
Hypotermiaa (ruumiin syvälämpö alle 35°C) esiintyy
tavallisimmin tapaturmaisesti ja erityisesti tilanteissa,
jossa henkilöt vahingossa joutuvat veden varaan
(esim. moottorikelkkaonnettomuudet, kalastamiseen
tai vesillä liikkumiseen liittyvät muut toiminnot).
Riskitekijät tapaturmaiseen hypotermiaan ulkoilmassa ovat humala, väsymys, fyysiset traumat, sairaudet,
muistihäiriöt sekä lääkkeiden käyttö. Hypotermiaa
voi satunnaisesti esiintyä sisätiloissa niillä vanhoilla
ihmisillä, jotka asuvat huonosti lämmitetyissä taloissa.
Hypotermian ehkäisy ja hoito on kuvattu luvussa
3.4.8.

Lisäksi terveyteen liittyvät tekijät saattavat nostaa
paleltumariskiä (diabetes, aiemmat paleltumat, mielenterveyshäiriö, kehon ääreisosien hermoston tai verenkierron sairaudet). Paleltumariskiä lisäävät myös sydämen vajaatoiminta, aivohalvaus, masennus ja runsas
alkoholinkäyttö
Paleltumien ehkäisy ja hoito on kuvattu luvussa 5.2.7.
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4.1.4. Kylmään liittyvät tapaturmat

4.2.3. Maahanmuuttajat

Kylmään liittyvät tapaturmat voivat johtua muuttuneista olosuhteista (jää, lumi, rajoittunut näkyvyys)
ja lisätä riskiä liukastua, kaatua tai pudota. Tätä riskiä voi lisätä kehon jäähtymiseen liittyvät ja mahdolliset muutokset suorituskyvyssä. Odottamattomat
sääolosuhteet saattavat johtaa sekä kylmän aiheuttamiin tapaturmiin (kuten venähdykset, murtumat)
että kylmävaurioihin (paleltumat, hypotermia). Nämä
saattavat tapahtua onnettomuustilanteiden, kuten
liikenneonnettomuuden, kulkuvälineen rikkoutumisen tai vapaa-ajan aktiviteettien seurauksena (esim.
maastoajoneuvojen käyttöön liittyvät onnettomuudet).

Lämpimiltä seuduilta lähtöisin olevat, kylmemmille
alueille muuttaneet maahanmuuttajat eivät tunne
kylmään liittyviä vaaran merkkejä, ja ovat kokemattomia siinä, kuinka suojaudutaan riittävästi kylmähaitoilta ja miten ehkäistään kylmän terveyshaittoja.
Heidän tulisi saada erityistä opastusta ja tietoa siitä,
miten elää ilman kylmähaittoja kylmillä alueilla.

4.2. Riskiryhmät
Vaikka kylmään liittyviä terveyshaittoja esiintyy yleisesti, joillakin ihmisillä kylmästä aiheutuvien vaurioiden, sairauskohtauksien tai kuolemantapauksien riski
on suurempi kuin toisilla. Monet yksilölliset tekijät
vaikuttavat sekä ihmisen jäähtymisherkkyyteen, että
kylmät terveysvaikutuksiin (katso luku 2.1).

4.2.1. Kroonisesti sairaat, vammaiset ja	
toimintarajoitteiset
Jäähtymisen haitalliset vaikutukset moniin fysiologisiin toimintoihin voivat korostua henkilöillä joilla
on akuutti tai krooninen sairaus. Yli kolmasosalla
aikuisväestöstä on yksi tai useampi sairaus, joka on
”kylmäherkkä”. Ikääntyneillä tällaisia sairauksia on
muita enemmän.
Yleisimmät sairaudet, jotka yhdistetään kylmään ilmaan, ovat sepelvaltimotauti, aivoverenkierron sairaudet, ääreisverenkierron sairaudet, diabetes, astma ja krooninen ahtauttava keuhkosairaus. Näihin
liittyvät vakavat sairauskohtaukset ovat yleisempiä
kylmässä ympäristössä, jossa liikunta saattaa lisätä
kohtausten riskiä.

4.2.2. Tiettyjä lääkkeitä käyttävät
Tietyt kroonisiin sairauksiin määrätyt lääkkeet voivat
aiheuttaa haitallisia kylmävaikutuksia. Tällaisia ovat
pääasiallisesti lääkkeet, jotka vaikuttavat nestetasapainoon, verisuonten supistumiseen ja/tai laajentumiseen, sydämen toimintaan sekä osa psykoosilääkkeistä. Lisäksi, tietyt lääkkeet ja lääkitykset voivat vaikuttaa käyttäytymiseen ja tällä tavoin altistaa kylmän
haitallisille vaikutuksille.
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4.2.4. Sosiaaliset riskiryhmät
Vaikea sosioekonominen tilanne saattaa altistaa ihmisiä kylmän haittavaikutuksille. Tietyt ammatit,
alempi koulutustaso, etninen tausta, maahanmuuttajuus tai kodittomuus saattavat liittyä pitkittyneeseen tai epätyypilliseen kylmäaltistukseen tai vähentyneeseen tietoisuuteen kylmän terveysriskeistä.
Sosiaalinen eristäytyminen (esimerkiksi syrjäseuduilla
asumisen tai vähemmistöryhmään kuulumisen takia)
saattaa myös viitata suurempaan alttiuteen kylmähaitoille. Monet viimeaikaiset raportit osoittavat,
että niillä, jotka eivät pysty lämmittämään kotejaan,
on muita korkeampi jäähtymis- ja hypotermiariski
pitkäaikaisten kylmäjaksojen aikana.

4.2.5. Kylmätyötä tekevät
Monissa ammateissa tehdään työtä kylmissä sisätiloissa tai ulkona ilman mahdollisuutta hallita ympäröiviä olosuhteita. Kuten aiemmin on mainittu, kylmän
vaikutukset riippuvat ympäristöolosuhteista, fyysisestä
aktiivisuudesta ja vaatetuksesta sekä henkilökohtaisista ominaisuuksista.
Kylmiin materiaaleihin tai nesteisiin koskettaminen
aiheuttaa jäähtymistä, suorituskyvyn heikentymistä
ja voi lopulta aiheuttaa kylmävaurioita (paleltuma).
Kohtalainen paikallinen jäähtyminen on yleistä työtilanteissa, ja se heikentää erityisesti käsillä tehtäviä
toimintoja (lihaskestävyys, motoriikka, koordinaatio)
ja voi altistaa kylmävaurioille.
Väestötasolla paleltumia esiintyy muita enemmän
tietyissä ammattiryhmissä kuten maanviljelijöillä ja
kalataloustyöntekijöillä, käsityöläisillä ja käsityöhön
liittyvillä aloilla, tehdastyöntekijöillä ja koneenkäyttäjillä, kokoajilla ja tekniikoilla ja näihin läheisesti liittyvillä ammattiryhmillä. Työn paleltumariskit liittyvät
kovaan fyysisen rasitukseen ja suureen viikoittaiseen
kylmäaltistukseen työssä.
Työperäistä hypotermiaa todetaan harvoin tai ei
ollenkaan, mutta tilanteet, joissa sitä saattaa tapahtua, liittyvät usein onnettomuuksiin (kulkuvälineen

rikkoutuminen, liikenneonnettomuus, tapaturmainen
veteen joutuminen, lämmityksen keskeytyminen).
Työskentely kylmässä ympäristössä vaatii työnantajilta
tehokkaita toimenpiteitä työntekijöiden terveyden ja
turvallisuuden varmistamiseksi. Ohjeita asianmukaiseen kylmäriskien arviointiin ja hallintaan löytyy
ISO standardista (Ergonomics of the thermal environment. Cold Workplaces. Risk assessment and management ISO 15743:2008). Työterveydenhuoltoa
kylmässä käsitellään luvussa.

4.2.6. Poikkeavaan käyttäytymiseen		
liittyvät riskit
Runsas alkoholinkäyttö kylmänä vuodenaikana voi
lisätä kylmän terveyshaittoja. Alkoholi muuttaa lämmönsäätelyä, joka taas omalta osaltaan suurentaa
lämmönhukkaa ihmisestä ympäristöön. Lisäksi alkoholin käyttöön voi liittyä epäasiallista käyttäytymistä
ja tilanteiden virhearviointeja, jotka altistavat jäähtymiselle.

4.3. Kylmän ja ilmansaasteiden
yhteisvaikutus
Viimeaikaisten tutkimusten mukaan matalat lämpötilat toimivat synergistisesti ilmansaasteille altistumisen kanssa ja vaikuttavat haitallisesti terveyteen. Toisin sanoen ilmansaasteille altistuminen saattaa voimistaa kylmän lämpötilan haitallisia vaikutuksia sairastuvuuteen ja kuolleisuuteen.
Kylmäaltistus vaikuttaa hengitysteiden kosteutukseen
sekä värekarvojen toimintaan ja voi haitata ilmansaasteiden poistumista hengitysteistä. Aihetta on
tutkittu vähän, mutta ilmansaasteiden ja kylmän
yhteisvaikutus tulee ottaa huomioon esim. ilman
laatustandardien laatimisessa.

Mielenterveysongelmista johtuva epätyypillinen käyttäytyminen saattaa olla riski kylmissä olosuhteissa.
Samantyyppistä riskikäyttäytymistä on havaittu dementoituneilla tai muista muistihäiriöistä kärsivillä
vanhuksilla. Yksin oleminen erämaassa tai kaukana
lämmitetyistä tiloista voi kasvattaa kylmävaurioiden
riskiä (paleltumat, hypotermia).
Onnettomuustilanteet, kuten kulkuvälineen rikkoutuminen, ovat esimerkki tilanteesta, jossa kylmävaurioiden riski on kasvanut. Näihin tilanteisiin liittyvään
paleltuma- ja hypotermiariskiin varautuminen on
tärkeää mutta ei ole tavanomaista.
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5. TERVEYDEN
YLLÄPITÄMINEN
KYLMÄSSÄ
5.1. Tietoa koko väestölle
Koko väestölle tulisi kertoa kylmän terveysriskeistä,
mitä riskien toteutumisesta seuraa ja mitkä ovat niiden hallinnan periaatteet. Riskiryhmille tulisi kertoa,
että on tärkeää pitää kiinni pitkäaikaissairaille annetuista ohjeista. Lisäksi tulisi tiedottaa yksilökohtaisista fysiologisista toimintamuutoksista kylmässä (erityisesti henkilöille joilla on krooninen, kylmäherkkä
sairaus), lääkityksestä ja nesteytystarpeesta kylmäaltistuksen aikana ja heti sen jälkeen. Sosiaalitoimen ja
terveyspalveluiden yhteystiedot, kuten myös auttavien puhelimien ja pelastuspalvelun yhteystiedot tulisi
olla yleisesti helposti saatavilla. Niiden asiantuntijoiden tulisi hallita kylmähaittoihin liittyvä opastus.

5.1.1. KYLMÄNSUOJAVAATETUS
Vaatetuksella ihminen säätelee lämmön siirtymistä
kehon ja ympäristön välillä. Sillä voidaan estää tai
vähentää kudosten jäähtymistä ja näin toiminta- ja
terveyshaittoja. Kylmänsuojavaatetus kattaa normaalisti 90 – 95 % kehon pinta-alasta. Lämpötilan ero
(nousu/lasku) ihon ja ympäristön välillä voi olla 30
- 60°C tai jopa enemmänkin. Lämmin ilma siirtyy ja
lämpöä säteilee ympäristöön.
Vaatteiden onnistunut valinta, asusteiden lisääminen
tai poistaminen tai vaatetuksen aukkojen säätely ovat
tärkeimmät tavat vaikuttaa lämmön siirtymiseen vaatetuksen kautta.
Liikkuminen tehostaa ilman liikkeitä ja lämmön siirtymistä. Vettä haihtuu ihon läpi aina, noin 0,4 - 0,6 l/vrk,
kuumassa ympäristössä tätä enemmän. Hikoilua lämmön poistamistapana esiintyy lähinnä fyysisen kuormituksen tilanteissa, esimerkiksi raskaissa urheilusuorituksissa.
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Vaatteiden lämmöneristävyys ja niiden ilmakerrokset
ovat tärkeimpiä tekijöitä vaatteiden kylmänsuojaavuudessa kylmässä ja ne määräävät lämmönhukan
suuruuden. Kylmässä ilmassa noin 15 % kehon lämmöstä voi hävitä hengitysteiden kautta. Tätä osuutta
voidaan huomattavasti pienentää käyttämällä erityisiä hengitysmaskeja. Paljaiden kasvojen ja erityisesti koko pään paljaus ovat jopa kymmenien prosentin osa kokonaislämmönhukasta. Prosentti on
sitä suurempi, mitä paremmin muu osa ruumista on
suojavaatetuksen verhoama.
Kokemus, tietämys ja ennakoivat toimenpiteet ovat
tärkeitä osatekijöitä käyttäytymiseen perustuvassa
sopeutumisessa sääolosuhteisiin, näin myös vaatetuksen käytössä osana sitä. Yleisenä suosituksena kylmässä ilmastossa tapahtuvaan toimintaan on välttää hikoilua ja vaikuttaa lämpötasapainoon vaatetusta lisäämällä, vähentämällä tai säätämällä. Kunnollinen
kylmänsuojavaatetus eristää ja hengittää ja mahdollistaa kosteuden haihtumisen. Tyypillisesti tällainen
vaatetus koostuu kolmesta kerroksesta (taulukko 2).
Lisäksi, on tärkeää suojata kehon äärialueet (pää,
kädet ja jalat) hyvin kylmässä, jotta voidaan välttää
suorituskyvyn laskua ja kylmävammoja.
Oikein valittu ja käytetty vaatetus on paras suoja
kylmän aiheuttamaa jäähtymistä vastaan.

Kerrospukeutuminen sekä pään, käsien ja
jalkojen suojaaminen kylmässä

Kylmän ilman vaatetuksen tulee antaa suojaa ja mahdollistaa kosteudenhaihtuminen. Tällainen vaatetus
koostuu yleensä kolmesta kerroksesta- sisäkerros, välikerros ja ulkokerros - joilla kaikilla on oma erityinen
tarkoituksensa ja ominaisuutensa.

Sisäkerros
Alusvaatteet vähentävät lämmön johtumista ja
säätelevät kosteuden haihtumista. Alusvaatteissa
käytettävät kuidut ja kankaat saattavat vaihdella
riippuen kylmäaltistuksesta ja olosuhteista.
Alusvaatteet tulisi pukea ihonmyötäisesti, jotta ne
säilyttävät lämpimän, liikkumattomattoman ilmakerroksen ihon pinnalla.
Jos hikoilua ei pystytä välttämään, sisäkerroksen tulisi
olla materiaalia, joka ei ime kosteutta vaan siirtää sen
ihon pinnalta keskikerrokseen.
Jos hikoilun määrän odotetaan olevan vähäistä tai
olematonta, sisäkerros voi olla materiaalia, joka imee
kosteuden itseensä.
Sisäkerros voi koostua myös kaksikerroksisesta kankaasta sillä tavoin, että ihon kanssa kosketuksissa
olevat kuidut eivät ime kosteutta ja keskikerroksen
kanssa kosketuksissa olevat kuidut imevät kosteutta.
Keskikerroksen
tarkoitus on pääasiallisesti eristää ja sen paksuus ja
mitoitus voivat vaihdella tarpeen mukaan. Eristävä
kerros voi koostua useista vaatekappaleista. Kankaan valinnalla on vähemmän merkitystä, mutta sen
pitäisi olla kevyttä ja ilmavaa. Fleece ja thermopile
ovat yleisimpiä kaupoista löytyviä materiaaleja.

Ulkokerros
Valitse ulommaisen kerroksen vaatteiden koko niin,
että sisäkerroksille on tilaa. Vetoketjujen ja muiden
kiinnitysmekanismien tulee toimia myös lumisissa ja
tuulisissa olosuhteissa sekä kohmeisilla käsillä käytettynä.
Kylmään säähän liittyy usein tuuliset ja sateiset olosuhteet (vesi- tai lumisade). Uloimmaisen vaatekerroksen täytyy tarjota riittävä suoja näitä tekijöitä
vastaan lämmönhukan estämiseksi. Tuuli saattaa
läpäistä ulkokerroksen ja vaatetuksen aukkojen kautta lisätä myös ilman liikettä ja painamalla vaatekerroksia kasaan, mikä vähentää lämmöneristävyyttä.
Sopivia ulkokerroksen materiaaleja kylmiin olosuhteisiin ovat kankaat, jotka ovat suhteellisen tiheitä
ja kestäviä, mutta eivät ilmaa läpäisemättömiä.
Vaatteessa oleva vuori antaa lisäeristystä.
Sade ja sulava lumi saattavat kastella ulommaisen
vaatekerroksen ja samalla päästä kankaan läpi
alempiin kerroksiin. Märät vaatteet heikentävät
lämmöneristystä ja saattavat vaarantaa lämpötasapainon. Silloin myös vaatteiden mukavuus laskee
huomattavasti. Olosuhteissa, joissa on odotettavissa
sadetta, tulisi käyttää vaatteita, jotka ovat sateentai vedenpitäviä. Tarjolla on monentyyppisiä ”hengittäviä” kankaita jotka yhdistävät vedenpitävyyden
ja hengittävyyden. Hikoilusta aiheutuvaa vaatteiden
kostumista ne eivät kuitenkaan yleensä estä.

Yleiset ohjeet
Ohjeet ammattilaisille
Ohjeet potilaille

TAULUKKO 4. ESIMERKKEJÄ VAATEYHDISTELMIEN LÄMMÖNERISTÄVYYDESTÄ
VAATEYHDISTELMÄ

VAATETUKSEN
LÄMMÖNERISTÄVYYS
m2°C/W
clo

2 kerrosta vaatteita, pitkähihaiset ja -lahkeiset alusvaatteet, ohut takki ja housut
2 kerrosta vaatteita, pitkähihaiset ja -lahkeiset alusvaatteet, housut ja toppatakki
2 kerrosta vaatetta jaloilla: pitkälahkeiset alushousut ja toppahousut;
3 kerrosta vaatetta ylävartalolla: pitkähihainen aluspaita, paita ja toppatakki
2 kerrosta vaatetta jaloilla: pitkälahkeiset alushousut ja toppahousut;
3 kerrosta vaatetta ylävartalolla: pitkähihainen aluspaita, paita ja paksumpi, eristävä parka-takki
(hupullinen toppatakki)
3 kerrosta vaatetta jaloilla: pitkälahkeiset alushousut, fleecehousut ja toppahousut;
3 kerrosta vaatetta keskivartalolla: pitkähihainen aluspaita, paita ja toppatakki
3 kerrosta vaatetta jaloilla: pitkälahkeiset alushousut, fleece-housut ja toppahousut;
3 kerrosta vaatetta ylävartalolla: pitkähihainen aluspaita, paita ja eristävä paksumpi parka-takki
(hupullinen toppatakki)
3 kerrosta vaatetta jaloilla: pitkälahkeiset alushousut, fleece-housut ja paksu vuorillinen päällystakki;
3 kerrosta vaatetta ylävartalolla: pitkälahkeinen aluspaita, paita ja paksu, vuorillinen hupullinen
päällystakki
makuupussi

0.16
0.23
0.34

1.0
1.5
2.2

0.39

2.5

0.47

3.0

0.54

3.5

0.65

4.2

0.46 - 1.4

3-9

Tyypillisten vaateyhdistelmien lämmöneristävyysarvoja (muokattu ISO 11079).
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KUVA 3. TARVITTAVA VAATTEIDEN LÄMMÖNERISTÄVYYS
10

Lämmöneristävyys (clo)

9

Valitse kenkien koko niin, että niihin mahtuu useammat kerrokset sukkia ja pohjalliset.

8
7
6

3

Anna kenkien kuivua kunnolla yön yli.

Seisominen, kevyt työ

2

Keskiraskas työ

1
0
-40

Monien kenkien ilmanvaihto on heikko, joten kosteuden hallinta tulisi hoitaa vaihtamalla sukkia ja pohjallisia säännöllisesti.

Lepo

5
4

-30

-20

-10

0

Ympäristön lämpötila, °C

10

20

1 clo on sellaisen vaatetuksen lämmöneristävyys, joka antaa
lämpömukavuutta kevyessä konttorityössä normaalihuoneilmassa.

Päällyskerroksen mallin tulee mahdollistaa ilmanvaihdon säätelemisen vaatetuksen kaula-aukon,
hihojen, ranteiden tai helman kautta.
Pään suojaaminen
Päähineen tulisi olla säädettävissä peittämään mahdollisimman suuren alueen päästä (pää, niska, korvat) ja sen tulisi olla tuulenpitävä.
Tarpeen mukaan voi käyttää myös erillistä kasvomaskia. Kasvot voi myös suojata leveällä hupulla, joka
jättää kasvot peittämättä, mutta antaa suojaa.
Käsien suojaaminen
Lapaset (rukkaset) antavat parempaa suojaa käsille
kuin sormikkaat. Lapasten pienempi pinta-ala yhdistettynä eristävään ilmaan ja siihen että sormet
ovat lähekkäin samassa tilassa minimoivat lämmönhukan. Osittainenkin käsien suojaaminen on parempi kuin ei mitään. Ohuita sormikkaita voidaan käyttää rukkasten sisällä tilanteissa, joissa edellytetään
sorminäppäryyttä metalliesineiden käsittelyssä. Taskulämmittimet tai muut ulkoiset lämmönlähteet saattavat ehkäistä tai hidastaa käsien jäähtymistä. Vaatteiden hihoihin täytyy sopia helposti sormikkaat tai
lapaset – joko alle tai päälle.
Jalkojen suojaaminen
Kenkien, saappaiden ja sukkien tulisi olla kuivia ja riittävän tilavia. Kenkien (saappaiden) tulisi tarjota hyvä
eristys maahan. Tilavat kengät tai saappaat eristävät
paremmin kylmissä olosuhteissa, mitä voidaan vielä
parantaa lisäämällä kenkiin paksut kengän pohjat
ja pohjalliset. Eristävät pohjalliset hidastavat jalkojen
jäähtymistä vähentämällä lämmön johtumista jaloista
ympäristöön. Sukat täytyisi vaihtaa heti kun ne kastuvat.
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Kengänpohjissa tulisi olla liukastumista ehkäisevä
kuviointi. Niiden materiaalin tulisi säilyttää joustavuutensa myös pakkasessa.
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Vaatetuksessa huomioon otettavaa
• Tarkista sää ja sääennustukset ennakkoon ja
valitse tilanteeseen sopiva vaatetus!
• Suojaudu tuulta ja kosteutta vastaan tuulen ja
vedenpitävällä ulkokerroksella!
• Vältä veden tai lumen aiheuttamaa vaatteiden
kastumista!
• Ota huomioon liikunnan määrä; vähäinen liikunta
vaatii enemmän vaatetusta!
• Ehkäise hikoilua ja kylmätuntemuksia säätämällä
vaatetusta kun työn raskaus ja/tai kylmäaltistuksen määrä muuttuu!
• Valitse vaatteet, joista sinulla on aiempia kokemuksia!
• Huolehdi vaatekerran joustavuudesta, joka mahdollistaa suuren säätövaran vaatteiden eristävyydessä.
• Vaatteiden pitää olla helposti puettavia ja riisuttavia.
• Vaatteiden tulisi asettua riittävästi päällekkäin suojaten vyötärön ja selän aluetta.
• Vältä tarpeetonta käsien lyhytkestoistakin jäähtymistä!
• Pidä tuulenpitäviä huopia varalla esimerkiksi
autossa! (HUOMAA! metallipinnoitettu “avaruushuopa” tarjoa tuulensuojaa. Suuri polyeteenistä
valmistettu jätesäkki toimii yhtä hyvin tuulensuojana.)
Kylmältä suojautuminen vaatetuksella sisätiloissa
• Käytä pitkähihaisia ja -lahkeisia alusvaatteita!
• Pue päälle villatakki, jakku tai pusero!
• Laita jalkaan villasukat ja tarpeen mukaan tohvelit!
• Pidä huopia saatavilla!
• Laita lisäeristystä lattioille ja tuoleille!
• Pukeudu niin, että lämpötuntemus on miellyttävä!

Vaatteiden lämmöneristävyys

Vaatteet suojaavat ja eristävät ihmiskehoa eri puolilta. Mitä enemmän pinta-alaa ne peittävät ja mitä
paksummasti niitä on, sitä enemmän eristystä ne
antavat. Taulukko 4 antaa kuvan erityyppisten vaatteiden antamasta lämmöneristävyydestä.
Kuva 3 esittää tarvittavan vaatetuksen lämmöneristävyyden kolmelle eri fyysisen toiminnan tasolle
suhteessa ympäröivään lämpötilaan. Kun vaatteiden
eristävyys on liian matala suhteessa ulkoilman lämpötilaan ja toimintaan, kylmäaltistuksen aikaa tulee
lyhentää. Muuten keho jäähtyy vähitellen.

5.1.2. HUONEILMAN LÄMMITTÄMINEN
Asuinrakennusten lämmityksen häiriöt ja lämmityksen katkeaminen kokonaan altistavat suuren joukon
ihmisiä kylmyydelle, jos ne tapahtuvat sellaisissa sääoloissa, joissa lämmitystä tarvitaan. Liian alhainen
sisälämpötila aiheuttaa paitsi epämukavuutta myös
terveysriskejä erityisesti vanhuksille, sairaille ja muille
huonosti liikkuville. Lähde: www.defmin.fi/files/1436/
pitka-sahkokatko-ja yett.pdf
Lämmityshäiriöitä tai -katkoja voivat aiheuttavat:
l Monet luonnonilmiöt, esimerkiksi myrskyt, ukkoset
ja tulvat.
l Poikkeuksellisen kylmät sääjaksot alueilla, joilla
normaalioloissa ei ole tarvetta rakennusteknisesti
varautua sen tasoiseen kylmyyteen.
l Onnettomuudet, jotka vaurioittavat lämmitysjärjestelmiä.
l Inhimilliset virheet lämmitysjärjestelmän rakennus
vaiheessa tai huolto- ja korjaustöissä.
l Tahallinen lämmitysjärjestelmän vahingoittaminen.
l Lämmitysenergiaksi käytettävien luonnonvarojen
niukkuus tai ehtyminen.
l Lämmitysenergian altistaminen kansainvälisen
politiikan välineeksi.
l Pitkät sähkönjakelun katkot.
Nykyaikaisessa yhteiskunnassa lämmitysjärjestelmät
riippuvat voimakkaasti sähkön saannista. Käytännössä kaikki lämmitystavat lukuun ottamatta suoraa puulämmitystä vaativat toimiakseen sähköä. Sitä tarvitaan järjestelmissä, joissa lämpöä kuljetetaan veden
tai ilman muodossa rakennuksen sisällä, rakennusten
välissä tai kaukolämpölaitoksen ja asuinrakennusten
välillä. Myös öljykattiloiden, aurinkopaneeleiden ja maalämmön käytössä vaaditaan sähköenergiaa erilaisten
polttimien, pumppujen ja kompressorien toimintaan,
vaikkei sitä aina mielletä.

Massiivinen kivitalo, jossa on lämpöä varaavia rakenteita, kylmenee hitaammin kuin kevytrakenteiset elementtikerrostalot. Kivirakenteinen omakotitalo taas
pitää lämpöä kauemmin kuin puutalo, jossa ei juuri
ole lämpöä varaavaa massaa.
Suomessa on arvioitu, miten nopeasti erityyppiset
rakennukset kylmenevät lämmityksen katkettua.
Valtion teknisen tutkimuslaitoksen laskelmissa ulkolämpötila oli –26 astetta ja rakennuksen sisälämpötila +21 astetta, kun lämmitys katkaistiin. Kevytrakenteisen rakennuksen olohuoneen lämpötila laski
21 aseesta 15 asteeseen 10 tunnissa ja 10 asteeseen
noin 18 tunnissa. Nolla-arvon lämpötila saavutti vajaassa kahdessa vuorokaudessa. Masiivirakenteisen
talon olohuone kylmeni 15 asteeseen 20 tunnissa ja
10 asteeseen 50 tunnissa ja nollaan noin 155 tunnissa eli vajaassa viikossa.
Kevytrakenteisen, betonielementeistä rakennetun kerrostalon jäähtymisvauhti oli 20 asteesta 15 asteeseen
18 tunnissa, 10 asteeseen 36 tunnissa ja nollaan 4,5
vuorokaudessa.
Massiivinen, paljon lämpöä varaavia rakenteita sisältävä kerrostalo piti lämmön parhaiten. Sen sisälämpötilan lasku 15 asteeseen kesti 2 vuorokautta, 10 asteeseen vajaat 4 vuorokautta ja nollaan reilun viikon.
(Kaikki ajat ovat noin-arvoja).
Ilmanvaihto nopeuttaa kylmenemisvauhtia. Jos huoneistossa on koneellinen ilmanvaihto, lämpö laskee
aluksi hyppäyksenä 3 - 4 astetta 1 - 2 tunnissa. Sen
jälkeen kylmenemisnopeus tasaantuu yhteen asteeseen 3 - 4 tunnissa. Hatarissa taloissa kylmenemisnopeus on suurempi kuin tiiviissä taloissa.

Kaupungeissa lämmitys perustuu usein kaukolämpöön. Kaukolämpölaitoksen tarvitsevat sähköä lämmön tuottamiseen ja lämpöenergian kuljettamiseen
lämmön käyttäjille.

Raitisilmaventtiilien auki pitämisen vaikutus rakennuksen jäähtymiseen on noin 0,5 - 1 vuorokautta viikossa. Se tarkoittaa, että jos rakennus jäähtyy tiettyyn lämpötilaan muuten viikossa, se saavuttaa saman lämpötilan kuudessa päivässä, jos raitisilmaventtiilit ovat auki.

Lisäksi sähkökatkon aiheuttaman lämmityskatkon
vaatimien toimien hoitamiselle aiheuttaa haastetta
se, että sähkökatkoalueen tele- ja tietoverkot mykistyvät vaiheittain muutamien tuntien aikana katkon
alettua ja polttoaineen saanti vaikeutuu katkoalueella. Jos katko kattaa laajan alueen, se vaikeuttaa
mahdollisia kylmyydestä kärsivien asukkaiden siirtoja
lämpimiin tiloihin ja kylmyydestä eniten kärsivien
ihmisten etsimistä asutusalueilta.

Jos asuinrakennukset pääsevät kylmenemään, niiden
lämpötilan nostaminen takaisin normaaliin asuinlämpötilaan vie jopa useita päiviä. Lämpenemisen vauhtiin vaikuttavat muun muassa rakennuksen sisälämpötila lämmityksen alkaessa, ulkolämpötila lämmityksen alkaessa, lämmön nostoon käytettävissä oleva teho ja kokonaisominaislämpöhäviö.

Asuintalot kylmenevät eri tahtiin

Se, miten nopeasti rakennukset kylmenevät lämmityksen katkettua, vaihtelee ulkoilman lämpötilan lisäksi muun muassa rakennuksen rakenteiden lämmönvarauskyvyn, lämmöneristyksen tason ja ilmanvaihdon mukaan.

Kerrostalon lämpiäminen kestää yli viikon

Kevytrakenteiset rakennukset kylmenevät nopeasti,
mutta ne vastaavasti lämpenevät nopeammin kuin
vankkarakenteiset talot. Puurakenteinen pientalo saavuttaa asumislämmön 2,5 vuorokaudessa, kun sitä
aletaan lämmittää +5 asteesta ja ulkolämpötila on
koko ajan -20 astetta. Tavoitteena on 20 asteen
sisälämpötila.

TERVEYDENHUOLLON KYLMÄ- JA KUUMAOPAS 2011

25

Kivirakenteisen pientalon lämmön nosto vie kuusi
vuorokautta. Kevytrakenteinen kerrostalo ei lämpiä
normaaliin asumislämpötilaan edes viikossa. Vankkarakenteisen kivisen kerrostalon sisälämpötila nousee
viikossa +5 asteesta noin +14 asteeseen.

Palo- ja pelastustoimi varautui evakuoimaan kodeistaan
satoja ihmisiä. Kuljetuksiin varattiin kymmenkunta bussia.
Ihmiset oli tarkoitus ajaa turvaan rajavartioasemalle tai
Inarin kylälle. Kun sähköt saatiin taas toimimaan, evakuointeja ei tarvittu.

Kovilla pakkasilla lämmityskatkon aikana huonetilan
lämpötilat laskevat jo muutamassa tunnissa tilanteeseen, jossa asunnossa on epämiellyttävä oleskella.
Jos kylmeneminen jatkuu, saavutetaan sisälämpötila
+10 astetta, johon asti terve ihminen pystyy pitämään
yllä riittävää ruumiinlämpöä pukeutumalla hyvin.
Tuossa lämpötilassa terve ihminen pystyy myös nukkumaan kohtalaisesti, jos hänellä on riittävästi vaatetusta ja peitteitä. Jos huonelämpötila laskee alle 10
asteen, ihminen tarvitsee ruumiinlämmön ylläpitämiseen myös lihasten tuottamaan energiaa. Vanhusten, vammaisten, sairaiden ja muiden huonosti
liikkuvien ihmisten evakuointiin lämpimiin tiloihin
pitää alkaa varautua jo, kun lämpötila laskee 14 - 15
asteeseen.

Lähes kaikki asuinrakennukset, joita Suomen Lappiin on
viime vuosina rakennettu, käyttävät sähkölämmitystä. Se
lisää yhteiskunnan haavoittuvuutta alueella, jossa on kovia
pakkasia tavallisinakin talvina. Nykyiset rakennusmääräykset Suomessa vaativat kaikkiin omakotitaloihin rakennettavaksi varavoimanlähteeksi puulämmitteisen uunin.

Kokemuksia lämmityshäiriöistä
Vanhukset palelivat Lemillä
Lumimyrsky katkaisi sähköt pienen itäsuomalaisen kunnan
Lemin kirkonkylällä marraskuussa 2006 illalla kymmeneltä.
Kaukolämpölaitos oli menettänyt lämmönjakelukykynsä
koko keskustan alueella. Siksi vanhustentaloissa oli seuraavana aamuna lämpöä +15 astetta. Vanhustentalot ovat
yksikerroksisia puurivitaloja. Aamupäivän kuluessa lämpötila laski edelleen, ja vanhusten siirtämistä lämpimiin tiloihin suunniteltiin. Lemin museo lupasi ottaa lämmittelijöitä
uuneilla lämmitettäviin tiloihinsa.
Keskustan iso, betonirakenteinen koulukeskus viileni sekin.
Seuraavana aamulla klo 8 koulun ilmastointikonehuoneessa oli lämmintä alle +10 astetta. Koululaiset istuivat tunnilla lapaset kädessä.
Sähköt palasivat 14 tunnin kuluttua katkon alkamisesta, ja
rakennukset alkoivat taas saada kaukolämpöä. Vanhustentalojen evakuoinnista voitiin luopua.

Ennätyspakkanen hytisytti Inaria
Ennätyskovat pakkaset koettelivat Suomen pohjoisinta
osaa Lappia tammikuussa 1999. Lämpötila laski monilla
alueilla -50 asteeseen. Pakkauskaudella tehtiin Lapissa
vuosisadan pakkasennätys, -51 astetta.
Pakkanen katkaisi sähköjohtoja Inarin kunnassa. Katko
kesti pisimmillään viisi tuntia.
Ihmiset selvisivät taloissaan lämmittämällä puilla takkoja ja saunoja siihen asti, kun sähköt ja lämmitys saatiin
toimimaan. Joissakin taloissa sisälämpötila ehti pudota
viidessä tunnissa kymmenen astetta. Uusissa ja tiiviissä
taloissa pudotus oli pienempi.
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Lähiöt kylmenivät Tukholmassa
Korkeajännitekaapelin tulipalo katkaisi sähköt 60 000
tukholmalaiselta varhain sunnuntaina maaliskuussa 2001.
Ulkolämpötila oli alle 10 pakkasastetta. Katkos koski
yhdeksää luoteista kaupunginosaa.
Sähköt palasivat n. 1,5 vrk kuluttua. Siihen mennessä
asuntojen lämpötilat laskivat noin kymmeneen asteeseen.
Ulkolämpötila vaihteli katkoksen aikana +4 - +7:än asteeseen vuorokauden ajan mukaan.
Siirtolaislähiöissä ihmiset kerääntyivät torille lämmittelemään grillitulien äärelle. Palvelukotien asukkaille jaettiin
peittoja, ja huonokuntoisimmat asukkaat siirrettiin naapurikuntien sairaaloihin ja terveyskeskuksiin.
Viranomaiset etsivät alueella asuvia vanhuksia ja sairaita,
joiden evakuointia suunniteltiin. Lopulta laajoilta asukkaiden siirroilta vältyttiin.

Kerrostalolähiöt kylmenivät Vantaalla helmikuun
pakkasilla
Kaukolämpöverkon rikkoutuminen katkaisi lämmönjakelun eteläsuomalaisen Vantaan kaupungin länsiosissa helmikuussa 2007. Rikko tapahtui illalla kuudelta ja lämpökatkosalue koski 150 000 ihmistä. Vaurio saatiin korjattua
vajaan vuorokauden kuluttua seuraavana päivänä.
Onnettomuuden aikaan ulkona oli pakkasta noin -20
astetta. Alueen asuntokanta on pääosin kevytrakenteisia,
1970 - 80-luvuilla rakennettuja kerrostaloja. Niiden huonelämpötila laski nopeasti. Alimmillaan lämpötila laski +6
asteeseen. Tarkkoja lukuja ei laitettu muistiin.
Alueella toimii useita kunnallisia ja yksityisiä vanhainkoteja. Niissä kärsittiin kylmästä ja pian edessä olisi ollut asukkaiden siirto muualle, jos vauriota ei olisi saatu korjattua.

Pientaloissa polttimet ja pumput on mahdollista pitää käynnissä sähkökaton aikana aggregaatin avulla.
Esimerkiksi pientalon öljynpoltin tarvitsee noin 0.2
kW:n sähkötehon käydäkseen. Jos varavoimalla halutaan käyttää katkoksen aikana myös kodin sähkölaitteita, tarvitaan isompi aggregaatti.

•

Pientaloissa varavoimana on aggregaatteja lähinnä
maatiloilla. Muissa pientaloissa keskuslämmityksen
toiminnan sähkökatkoksen aikana turvaavia aggregaatteja ei käytännössä ole.

•

Öljy- tai kaasulämmitys oli vuonna 2010 22 prosentissa asuinrakennuksista. Öljyllä lämpiää Suomessa
230 000 omakotitaloa. Maalämpöä käyttäviä omakotitaloja oli samana vuonna 50 000.

Toimet kylmälle altistumisen vähentämiseksi sisätiloissa
lämmityskatkojen aikana
Valtakunnallinen vastuu
• Yhteiskunnan kriisisuunnittelussa lämmityshäiriöt
otettava huomioon
• Yhdyskuntasuunnittelussa evakuointipaikkojen
varaamiseen ja niiden lämmityksen turvaaminen
kaikissa oloissa
• Lainsäädännössä mahdollistettava rekistereiden
ym. järjestelmien ylläpito kylmälle haavoittuvimpien
ihmisten nopeasti löytämiselle
• Rakennustekniset vaatimukset
• Valistus ja ohjaus lämmitysjärjestelmien turvaamisesta ja varalämmitysjärjestelmistä
Paikallinen vastuu
• Lämmityshäiriöille haavoittuvimpien kohteiden
tunnistaminen ja suunitelmat niiden lämmityksen
turvaamiseksi (esimerkiksi sairaalat, vankilat, vanhustenkodit, muut laitokset)
• Lämmityshäiriöille haavoittuvimpien väestöryhmien
tunnistaminen (vanhukset, sairaat, vammaiset,
muut huonosti liikkuvat)
• Evakuointipaikkojen varaaminen ja niiden lämmityksen varmistaminen kaikissa oloissa
• Kylmyydestä eniten kärsivien asukkaiden evakuoinnin
suunnittelu ja toteuttaminen: Hätätilanteessa
yhteistyössä pelastuspalvelun kanssa voidaan
tarpeen mukaan siirtää tarvittavat väestöryhmät
lämpimiin tiloihin.
• Rakentamisen ohjaaminen lämmityksen turvaamiseksi varavoimakoneilla ja varalämmitysjärjestelmillä
• Asukkaiden valistus ja ohjaus
Asukkaiden vastuu
• Pientaloissa sähköä vaativien laitteiden toiminnan
turvaaminen pienillä varavoimakoneilla
• Varalämmitysjärjestelmät: takat, kaminat, kaasulämmittimet, sähkölämmittimet, irtopatterit, joilla
voidaan pitää yllä rakennuksen peruslämpöä tai osa
rakennusta riittävän lämpimänä.
• Varautuminen kylmyyteen lämpimien vaatteiden ja
peitteiden avulla.

•
•
•

•

Toimet, jos asunnon sisälämpötila on lähtenyt
laskemaan:
Ota käyttöön varalämmönlähde!
Sulje koneellinen ilmanvaihto! Tuki raitisilma venttiilit!
Sulje ikkunat ja pidä ulko-ovi kiinni! Sulje väliovet
käytäviin, tuulikaappeihin ja eteiseen! Tuki raot,
joista lämpö pääsee ulos ja kylmä sisään!
Jos kotona on ihmisiä, jotka kestävät kylmyyttä
muuta väestöä huonommin, varaudu kuljettamaan heidät lämpimiin tiloihin! Pyydä tarvittaessa apua viranomaisilta!
Huolehdi myös naapurustossa yksin asuvien vanhusten, vammaisten, sairaiden ja muiden huonosti
liikkuvien ihmisten selviämisestä!

Yksilötason toimet, kun sisälämpötila on laskenut
+ 15 asteeseen:
• Pyri pitämään yksi tila asunnosta lämpimänä!
Sulje ulompien huoneiden ja nurkkahuoneiden
ovet ja tuki kylmän ilman pääsy niistä matoilla tai
pyyhkeillä!
• Peitä ikkunat paksuilla verhoilla ja vilteillä! Lisää
mattoja lattialla!
• Pue päälle lämpimät, mielellään villaiset vaatteet!
Lisää jalkaan sukkia ja kengät, laita tarvittaessa
hattu päähän ja käsineet käteen!
• Siirrä sängyt lämpimimpään tilaan! Ota käyttöön
lisää peitteitä ja makuupussit, jos sellaiset on!
Makuupussissa pysyy lämpimänä paremmin, jos
päällä ei ole liikaa vaatteita.
• Nuku läheisten kanssa yhteisten peittojen alla!
Yksi ihminen tuottaa yhtä paljon lämpöä kuin
70-watin hehkulamppu.

5.1.3. ALKOHOLIN JA LÄÄKKEIDEN
VAIKUTUKSET KYLMÄSSÄ
Alkoholi
• Ota huomioon, että alkoholi liittyy monissa
tapauksissa kylmävaurioihin ja hypotermiaan!
Riski riippuu veren alkoholipitoisuudesta. Erilaiset
tekijät kuten paastoaminen, fyysinen rasitus ja
korkea ikä voivat edelleen pahentaa kylmävaurioiden riskiä kylmissä olosuhteissa.
• Huomaa, että alkoholi voi laskea kehon lämpötilaa
heikentämällä kehon lämmönsäätelyä!
• Alkoholi laajentaa ihon verisuonia, mikä omalta
osaltaan lisää kehon lämmönhukkaa ympäristöön.
• Alkoholi heikentää tai ehkäisee lihasvärinää ja
laskee verensokeria, jolloin lämmöntuotto voi
heikentyä kylmässä.
• Verenpaine ja aivoverenkierto saattavat alentua
kylmässä, koska nestettä häviää ihon kautta laajentuneista verisuonista ja koska alkoholi lisää
kylmäaltistuksen tavoin virtsaneritystä.
Tarpeellista tietoa lääkkeistä kylmässä
Neuroleptit ovat lääkeryhmä, johon kuuluvia lääkkeitä
on löydetty hypotermiauhreilta. Fenotiatsiinien, jopa hoitotason annoksina, ajatellaan alentavan keskeistä lämmönsäätelyä. Tämä heikentää kylmätuntemuksia ja
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lisää välinpitämättömyyttä kylmäaltistuksen riskejä
kohtaan. Psykotrooppisten lääkkeiden yhdistelmien on
todettu aiheuttavan odottamatonta laskua kehon lämpötilassa jopa lievissä kylmäaltistuksissa. Jäähtymisen
riskin liittyminen neuroleptilääkkeiden käyttöön on
osoitettu eläinkokeilla. Rauhoittavia lääkkeitä, kuten
benzodiatsepiineja ja buspironia, on löydetty hypotermiauhreilta. Niiden vaikutustapa todennäköisesti
välittyy keskushermoston lämmönsäätelynkautta niin,
että ruumiin tavoitelämpötilan taso ja lämmönsäätely
muuttuvat. Barbituraattien, joita käytetään nykyään
vähän, ajatellaan alentavan keskeistä lämmönsäätelyä
ja muuttavan/vaikuttavan asianmukaiseen käyttäytymiseen kylmässä. Opiaattien käytöön näyttää liittyvän samanlainen, tosin lievempi hypotermiariski. Trisykliset ja muut masennuslääkkeet ovat yleisesi käytettyjä lääkkeitä, mutta ne eivät näytä lisäävän hypotermiariskiä. Samoin betasalpaajat vaikuttavat olevan melko
turvallisia kehon lämmönsäätelyn ja kylmäaltistuksen
näkökulmasta.

TAULUKKO 5. HUOMAA SEURAAVAT HAITALLISEN
JÄÄHTYMISEN VAROITUSMERKIT:
OIRE/TUNTEMUS
Epämukavat kylmäntuntemukset

Keho on jäähtymässä

Vilunväristykset/puistatukset

Keho on jäähtymässä

Kipua sormissa ja varpaissa

Sormien ja varpaiden ihon lämpötila on
laskenut noin viiteentoista asteeseen (15ºC)
tai sen alle. Tämä tarkoittaa sitä että
suorituskyky on alentunut. Vältä enempää
jäähtymistä ja liiku lämmitäksesi.

Tunnottomuutta sormissa ja
varpaissa

Sormien ja varpaiden ihon lämpötila on
laskenut noin seitsemään asteeseen (7 ºC)
tai sen alle, mikä tarkoittaa sitä että kylmävammojen riski on kasvanut. Tuntoaisti ei
enää varoita kylmävaurion syntymisestä.
Vältä enempää jäähtymistä, liiku ja hakeudu
suojaan.

Valkoisia läikkiä kasvoissa ja
muilla ihoalueilla

Nämä ovat merkkejä kylmävaurioista. Lämmitä valkoista läikkää viipymättä esimerkiksi
lämpimillä käsillä ja suojaa paljas ihoalue
enemmältä jäähtymiseltä.

Sairauksien oireet kylmässä

Jos sinulla on rytmihäiriön oireita, rintakipuja, hengenahdistusta, yskää tai hengityksen
vinkumista kylmässä, pyri lämmittelemään
ja hakeudu suojaan. Jos oireet jatkuvat, on
mahdollista että lääkitys tai jatkohoito ovat
tarpeen oireen perussyynä olevaan sairauteen.
Vältä voimakasta ja äkillisesti alkavaa
kuntoilua kylmässä, jos sinulla on sydän- tai
verisuonitauti tai hengityselinten sairaus.

5.1.4. NESTEYTYS KYLMÄSSÄ
Kylmälle ympäristölle altistuville henkilöille saattaa
aiheutua kehon nestevajetta, joka johtuu mm. lisääntyneestä virtsanerityksestä sekä hengityksen kautta,
ihon läpi tai hikoilun kautta poistuvasta nesteestä.
Nesteiden nauttiminen saattaa vähentyä, koska ihmisten janontunne heikkenee kylmässä. Janontunne
kylmässä levon tai kohtuullisen liikunnan aikana voi
heikentyä jopa 40 %.
Kylmässä nautitun juoman lämpötila voi olla myös
tärkeä tekijä. Kylmä juoma ei ole suotavaa.
Kuivuminen voi vaikuttaa lämmönsäätelyyn ja alentaa
suorituskykyä. Kohtuullinen kuivuminen kylmässä (~3 %
menetys ruumiinpainosta) ei vielä alenna lämmönsäätelyä eikä fyysistä suorituskykyä. Janontunne
koetaan 2 % nesteenmenetyksen jälkeen. Jo yhden
tai kahden lasin juominen hävittää janon tunteen,
vaikka se ei korjaakaan täysin nestehukkaa. Tämä
useita kertoja toistuvana voi johtaa huomattavaan
nestehukkaan.
Krooninen kuivuminen voi olla iso ongelma pitkäaikaisen kylmäaltistuksen aikana, koska se alentaa
suorituskykyä. Kuivuminen ei näytä lisäävän kehon
ääreisosien kylmävaurioiden riskiä.
Suosituksia
• Muista juoda nesteitä säännöllisesti, riippumatta
siitä, tunnetko itsesi janoiseksi kylmässä vai et!
• Juo vähintään 2 litraa päivittäin ja enemmänkin,
jos rasitat itseäsi fyysisesti kylmissä olosuhteissa!
• Huomaa, että kahvin tai teen juominen lisäävät
virtsaamistarvetta ja aiheuttavat sitä kautta nestehukkaa!
• Nautitun nesteen lämpötila voi vaikuttaa janoon.
Jos olet jäähtymisriskissä, pyri juomaan nesteitä
jotka eivät ole kylmiä!
• Juo kylmäaltistuksen aikana sekä heti sen jälkeen
1-2 lasillista vettä.
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SELITYS

5.1.5. HENKILÖKOHTAISET KYLMÄHAITTOJEN
VAROITUSSIGNAALIT
Monia kylmän aiheuttamia tuntemuksia ja oireita
ei tunnisteta haitallisiksi (Taulukko 5). Kuitenkin
nämä henkilökohtaiset varoitusmerkit ovat kehon
jäähtymisen mittareita ja ne ennakoivat suorituskyvyn alenemista ja terveyshaittoja (sairauskohtaus tai
kylmävaurio).

5.1.6. LIIKUNTA KYLMÄSSÄ
Liikkuminen viileässä raikkaassa ilmassa on usein
miellyttävää ja pääsääntöisesti turvallista. Ilman
lämpötilan lisäksi lämmönsäätelyyn vaikuttaa myös
ilman liike, eli liikkumisen vauhdikkuus ja/tai tuulen
voimakkuus. Ilmiön merkitys korostuu talvipyöräilyssä,
hiihdossa, laskettelussa ja moottorikelkkailussa.
Toisaalta kova pakkanen voi vaarantaa työntekijän
terveyden fyysisesti kuormittavissa ulkotöissä tyynelläkin säällä. Samoin on asianlaita voimakkaasti kuormittavassa liikunnassa. Fyysisen ulkotyön ja esim.
kilpahiihdon esteenä pidetään yleensä noin 20°C
pakkaslukemaa. Kroonisesti sairaille pakkasraja on
usein matalampi.
Liikkuja altistuu kylmän riskeille ja haitoille erityisesti
talvella, mutta myös muina vuodenaikoina esim. vuoristossa tai vesistöissä. Kylmän vaikutus kohdistuu
erityisesti iho-alueisiin, joita on vaikea suojata (kasvot,

kaula, ja raajojen ääriosat) sekä hengitysteihin.
Liikkuja voi altistaa itsensä kylmälle tahallisesti ja
tarkoituksellisesti, kuten esim. avantouimari, joka
tavoittelee, virkistystä karaistumista ja hyvinvointia,
mutta voi altistua kylmälle myös yllättäen pudotessaan heikkoihin jäihin. Lievät paleltumat ovat yleisiä
esim. laturetkihiihdossa, mutta vakavat kylmettymiset ja hypotermiasta aiheutuneet kuolemantapaukset
onneksi harvinaisia.
Ikääntyminen, sairaudet ja liikunta kylmässä: Säännöllinen, mieluummin jokapäiväinen, liikunta on keskeinen osa esim. sydänpotilaan hoitoa ja kuntoutusta. On kuitenkin tärkeä ottaa huomioon, että sydämen ja verenkiertoelinten sairauksia potevien henkilöiden oireet ja kuolemanvaara lisääntyvät pakkasella.
Ihon kylmäreseptorien ärsytys johtaa vasteisiin, jotka
näkyvät verenpaineen nousuna, sydänlihaksen hapentarpeen kasvuna, sekä rytmihäiriöherkkyyden lisäyksenä.
Oireetonta sepelvaltimotautia sairastavan henkilön
on pakkasella syytä suojata kaulansa ja kasvonsa
hyvin liikkuessaan. Jos angina pectoris eli rasitukseen
liittyvästä sydämen hapanpuutteesta aiheutuva rintakipu ilmenee vähäisessäkin ylämäessä, joka vastaa
esim. kerrosvälin nousua portaissa, tautia sairastavan on syytä välttää ulkoliikuntaa erityisesti aamulla
kylminä ja varsinkin tuulisina talvipäivinä.
Avantouintia ei sydänsairaalle voi suositella lainkaan,
koska lievä ja vähäoireinenkin sepelvaltimotauti altistaa rytmihäiriölle avantoon menon aiheuttaman äkillisen ja voimakkaan systolisen verenpaineen nousun
takia. Myös kylmän ilman voimakas hengittäminen
pakkasella voi olla osasyy sydänpotilaan lisääntyneisiin oireisiin.
Kokenutkin talviuimari ottaa riskin, jos jatkaa avantouintia todetusta sepelvaltimotaudista huolimatta.
Avantouintia harrastavat myös iäkkäät henkilöt, joilla
oireeton sydänlihaksen hapenpuute on sangen yleinen
ilmiö. Avantouinnin turvallisuutta ja riskejä yksilötasolla voinee kätevimmin selvittää ja arvioida tavanomaisen riskikartoituksen ja kliinisen rasituskokeen
avulla. Kohonneeseen sydänkohtauksen riskiin kylmäaltistuksen yhteydessä viittaavat korkea veren kolesterolitaso, verenpainetauti, diabetes ja lähisukulaisten sydäntapahtumat, erityisesti jos on lisäksi ylipainoinen, tupakoi eikä elämäntapa ole fyysisesti aktiivinen.
Noin 10 % suomalaisista on herkkiä valkosormisuudelle. Kyse on sormien ja varpaiden äkillisestä verenkierron heikkenemisestä ääreisverenkierron voimakkaan kylmään liittyvän supistumistaipumuksentakia. Näiden ihmisten on erityisesti suojauduttava
kylmältä kerrospukeutumisen ja tarvittaessa erityisten
kylmäkäsineiden ja jalkineiden avulla, koska heillä
paleltumisvaara on ilmeinen.

Luonnollisesti myös hengityselinsairaat oireilevat
herkemmin kylmän ilman vaikutuksesta. Kylmässä
ilmassa on aina hyvin vähän vettä, vaikka suhteellinen
kosteus olisi korkeakin. Voimakas kylmän ilman hengittäminen on osasyy rasitusastman kehittymiseen.
Tämä on ongelma esim. kilpahiihdossa, mutta myös
tavanomaisessa arki- ja kuntoliikunnassa.
Rasitukseen liittyvä suuri keuhkotuuletus lisää hengitysteiden kylmäaltistusta. Ilmiö korostuu vuoristooloissa, joissa alentunut hapen osapaine vaikeuttaa
hapensaantia ja ilma on lisäksi kylmää ja kuivaa.
Alentuneen hapen osapaineen takia ventilaatiota on
tehostettava, jolloin kylmäaltistus kasvaa hengitysteiden ja elimistön samanaikaisesti kuivuessa. Vuoristo-oloissa liikkuminen ja harjoittelu edellyttävät
hyvää terveyttä, mutta tervekin sairastuu korkeassa
ilmanalassa tavanomaista helpommin hengitystieinfektioihin.
Kylmässä liikkumiseen liittyy lisääntynyt osittain liukkaudesta johtuva, mutta myös siitä riippumaton tapaturmien riski, sillä lihasten ja nivelten joustavuus ja
neuromuskulaarinen säätely eli liikkeiden koordinaatio heikkenee kudosten viilenemisen myötä.

5.1.7. VANHAT IHMISET
Vanhojen ihmisten tulee olla tietoisia iän mukanaan
tuomasta alentuneesta kylmänsietokyvystä ja kylmään liittyvistä terveysriskeistä (sairauskohtaukset,
paleltumat, hypotermia). Ikään liittyvän krooniset
sairaudet saattavat aiheuttaa erilaisia oireita kylmässä. Tietoa näiden oireiden ehkäisystä ja hoidosta
tulisi rutiininomaisesti tarjota vanhoille ihmisille
terveystarkastusten yhteydessä.
Vanhat ihmiset tarvitsevat alentuneen lämmöntuottokykynsä takia lämpimämpiä vaatteita kuin nuoremmat. Erityisesti sormet ja varpaat tulee suojata
hyvin, koska kiertävän veren tuoma lämpö kehon
äärialueille on alentunut iän myötä. Mahdolliset
muistihäiriöt ja vanhusten joskus alentunut älyllinen
suorituskyky tulisi ottaa huomioon kylmänsuojaukseen varauduttaessa. Ne saattavat johtaa sopimattomaan/väärään toimintaan kylmässä.
Vanhuksia hoitavien tulee tunnistaa, kuinka hyvin
vanhus kykenee arvioimaan kylmään liittyviä terveysriskejä. Heille tulee myös tarjota yksinkertaiset vaatetusohjeet kylmiä olosuhteita varten. Jos vanhus kokee
kipua tai tunnottomuutta kylmässä, tulisi kylmäaltistus saada loppumaan välittömästi, jotta vältytään
kylmävauriolta. Vanhusten tulisi välttää pitkäaikaista
oleskelua kylmissä olosuhteissa / pakkasessa. Heidän
omaisensa ja hoitajat tarvitsevat tietoa, miten kylmään liittyviä terveysriskejä voidaan ehkäistä.
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Kotona

Hauraiden/heikkojen potilaiden seurantaa voidaan
tehostaa kotihoitosuunnitelman avulla. Talvikaudella
olisi tarpeen ottaa käyttöön esimerkiksi vanhuksia ja
syrjäseuduilla asuvia kotioloissa avustavat palvelut,
säännölliset vierailut ja puhelinsoitot. Sosiaalinen
eristäytyminen saattaa olla huomattava ongelma.
Terveydenhuollon yhteistyö sosiaalitoimen kanssa
(esimerkiksi sairaanhoitajapalvelujen organisoinnin,
terveyskeskusten ja sosiaalipalvelujen kautta) voi olla
avuksi näissä tapauksissa. Pitkien kylmäjaksojen ja
erityisesti lämpökatkosten aikaan näiden palvelujen
saantia tulisi lisätä ja tehostaa. Kylmähaittojen vähättely ei ole harvinaista vanhuksilla.

Puhelinpalvelujen aktivointi/käyttöönotto

Puhelinpalvelun käyttöönotto kylmäjakson ja erityisesti lämmityskatkon aikana voi auttaa tarjoamaan
tietoa ja ohjeita niitä tarvitseville ja pyytäville. Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistyö voi auttaa
tunnistamaan riskiryhmään kuuluvat henkilöt. Säännöllinen yhteydenpito auttaa ohjaamaan erityisistä
ongelmista kärsiviä potilaita sopiviin terveydenhuollon
yksiköihin tarpeen mukaan.

Evakuointi

Evakuointia saatetaan tarvita etenkin lämmönjakelun
keskeytyessä jostain syystä ja joskus muutenkin erittäin kylmällä ilmalla. Vanhusten, heikkokuntoisten
sekä sairaaloiden tai hoitolaitosten potilaiden evakuointi saattaa olla tarpeen jo parin tunnin lämpökatkoksen yhteydessä.

5.1.8. LAPSET
Lapset ovat fysiologisten ominaisuuksiensa takia herkin
väestöryhmä monille ympäristön haitallisille lämpötiloille. Lapset ovat pieniä ja he ovat nopeasti kehittyvässä kasvun vaiheessa. He altistuvat voimakkaimmin
myös kylmälle toimiessaan läheisessä yhteydessä ympäristöönsä. Aikuiset ovat vastuussa lasten terveyshaittojen vähentämisestä ehkäisemällä niitä eri keinoin, joista yksi on pitkäkestoisen kylmälle altistumisen rajoittaminen.
Optimaalinen ympäristön lämpötila on lapsilla yksilöllinen, mutta vaihteluväli eri lasten välillä on silti
kapea. Esimerkiksi keskosena syntyneet ja pienipainoiset vastasyntyneet tarvitsevat erityistä huolenpitoa myös lämpöönsä nähden, ja mikroilmasto pysyy yli 32 °C:ssa.
Lämpöolosuhteiltaan neutraalissa (termoneutraali)
ympäristössä (+18–+23 °C) lapsilla on mahdollisuus
säilyttää normaali kehon lämpötilansa 36.5–37.5 °C
ilman kylmäkuormitusta. Tämä termoneutraali
ympäristö on erityisesti pienillä lapsilla korkeampi
kuin aikuisilla. Aikuisille termoneutraali ympäristö
edellyttääkin pienten lasten aikuisia lämpimämpää
pukemista lämpötasapainon säilyttämiseksi.
Hypotermiariski on olemassa kaikilla vastasyntyneillä, kaikissa ilmastoissa. Imeväisikäisten lasten ihon
jäähtymistä voi esiintyä esim. ulkona nukkumisen
yhteydessä talvella.
Imeväisikäiset lapset menettävät herkemmin lämpöä
ja pystyvät säätelemään kehon lämpöään tehottomammin kuin aikuiset, koska ihon pinta-ala kehon
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tilavuuteen nähden on suuri, eristävä rasvakerros
ohut ja lihasvärinämekanismi vasta kehittymässä.
Kuitenkin ääreisverenkierron supistumista kylmäaltistuksessa tapahtuu jo varhaisessa iässä, mikä vähentää lämmön siirtymistä ympäristöön.
Imeväisikäisten lasten lämmöntuotto perustuu ruskean rasvan toimintaan. Sen merkitys vähenee asteittain kahteen ikävuoteen tultaessa. Ruskean rasvan
varastot ovat nopeasti hyödynnettävissä, mutta
rajalliset. Lapsilla, joita oli hoidettu pitkäaikaisesti
neutraalia lämpötilaa kylmemmässä ympäristössä,
olivat ruskean rasvan varastot kuluneet loppuun.
Nämä lapset eivät voi säilyttää lämpötasapainoaan
pitkäaikaisessa kylmäaltistuksessa.
Lämmönsäätelyjärjestelmä aktivoituu kylmässä ympäristössä, kun lämmöntuotto on matalampaa kuin
lämmön siirtyminen ympäristöön. Kylmiltä tuntuvat
kädet ja jalat ovat merkki niiden jäähtymisestä. Kuitenkin myös kuumeisella lapsella voivat ääreisosat
tuntua viileiltä hypotalamuksen lämmönsäätelyjärjestelmän korkeamman asetusarvon takia. Silloinkin
on kyse lämpövajeesta.
Kylmäaltistus, kylmästressi ja hypotermia voivat lapsilla liittyä hitaampaan kasvuun, sairastavuuteen ja
kuolleisuuteen.
Paleltumat ovat melko yleisiä kylmävaurioita pohjoisten alueitten aikuisväestöllä. Lapsilla paleltumat ovat
paljon yleisempiä kuin aikuisilla ja ne voivat aiheuttaa
luuston ja nivelten kasvuhäiriöitä. Lapsilla, jotka potevat Raynaud’n ilmiötä eli poikkeava verisuonten
supistusherkkyyttä, on lisääntynyt riski paleltumille.
Myös lapsilla, joilla on neurologisia oireita ja kylmät
ääreisosat, tulisi kiinnittää erityistä huomiota kylmäsuojaukseen.
Kylmässä ympäristössä astmaa sairastavat lapset saavat enemmän astmaoireita.
Yksityiskohtaisia ohjeita imeväisikäisten lasten kylmäsuojauksesta on löydettävissä tästä linkistä
http://whqlibdoc.who.int/hq/1997/WHO_RHT_
MSM_97.2.pdf.

5.2. Ohjeet sairauden tai
vamman johdosta
5.2.1. SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUDET JA KYLMÄ
Verenpaine kylmässä

Sekä systolinen että diastolinen verenpaine ovat pysyvästi koholla talviaikaan. Verenpaineen vuodenaikaismuutokset ovat huomattavia myös Etelä- ja
Keski-Euroopassa. Talviaikainen kohonnut verenpaine voi vaikeuttaa oireita ja pahentaa sairauden kulkua kohonneesta verenpaineesta kärsivillä potilailla
ja aiheuttaa akuutteja sydän- ja verisuonisairauksiin
liittyviä kohtauksia tai muita haitallisia terveystapahtumia. Kylmäaltistus kohottaa aina verenpainetta välittömästi refleksivasteen kautta jopa 20 - 30 mmHg.
Kohonnut verenpaine lisää sydämen kuormaa ja voi
vähentää verenkiertoa sepelvaltimoissa.
Äkillinen liikunta voi lisätä jo valmiiksi kohonnutta
verenpainetta kylmässä. Veren hyytymistekijöiden
määrä lisääntyy ja veren koostumus muuttuu. Veren
väkevöityminen ja viskositeetin kasvu lisäävät akuutin
sydän- ja verisuonisairaustapahtumien riskiä. Tämä
voi kylmässä osittain selittää talviaikaisen korkeamman kuolleisuuden.

Sydän- ja verisuonisairaudet

Sydäninfarkteja esiintyy useimmin talvikuukausina.
Sepelvaltimotautitapahtumien määrä lisääntyy n. 1 - 14
päivää lämpötilan laskun myötä. Kylmä vaikuttaa
myös muita selvemmin naisiin, henkilöihin joilla on
sydänsairaus ja ikääntyneisiin. Talviaikaan sydäninfarkteihin sekä aivoverenvuotoihin liittyy myös suurempi kuolleisuus.

NYHA (New York Heart Association)-luokittelu sydänoireiden vaikeusasteesta ja CCS (Canadian Cardiovascular Society)- luokittelu rintakivun ilmaantumisherkkyydestä helpottavat sydänoireiden ja rintakipujen merkittävyyden arviointia:

TAULUKKO 6. SYDÄNOIREIDEN VAIKEUSASTEEN LUOKITTELU NYHA:n
(NEW YORK HEART ASSOCIATION) MUKAAN
Tärkeää on myös ottaa huomioon leikki-ikäisten lasten, koululaisten sekä nuorten kylmäaltistus ja kylmäOIRE/
SELITYS
oireiden ehkäisy. Lapset voivat altistua kylmälle pitTUNTEMUS
kiäkin aikoja leikkiessään ulkona. Kylmäoireita tulisi
- ei poikkeavia oireita (kipuja tai hengenahdistusta)
NYHA I
ehkäistä huolehtimalla lapselle sääolosuhteisiin sopifyysisen ponnistelun yhteydessä
va vaatetus. Märkien vaatteiden lämmöneristävyys
on pienempi ja vaatetuksen kyky suojata kylmältä on
- hengenahdistusta tai kipuja esiintyy vain voiNYHA II
vähäisempi. Ne pitäisi vaihtaa kuiviin heti, kun ne
makkaan ponnistelun yhteydessä, kuten kiireisessä
ovat kastuneet. Ääreisosien paikallista jäähtymistä
tasamaakävelyssä, ylämäessä tai portaita noustessa
tulee ehkäistä asianmukaisilla käsineillä ja jalkineilla.
- hengenahdistusta tai kipua ilmaantuu jo kevyessä
NYHA III
Lapsilla pään osuus kehosta on suhteellisesti suurempi
rasituksessa (kiireetön tasamaakävely, pukeutuminen,
kuin aikuisella ja josta lämpöä poistuu tehokkaasti.
peseytyminen)
Lapsilla onkin tärkeää huolehtia suojaavan päähi- hengenahdistusta tai kipuja esiintyy usein myös
NYHA IV
neen käytöstä. Tuuli lisää pakkasen purevuutta, ja
levossa
tarvittaessa lapsen ulkonaoloaikaa on syytä rajoittaa
kylmällä ja tuulisella säällä.
(New York Heart Association)
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TAULUKKO 7. ANGINA PECTORIKSEN LUOKITTELU
CANADIAN CARDIOVASCULAR SOCIETYN (CCS) MUKAAN
LUOKKA

ANGINA
PECTORIKSEN
ESIINTYMINEN

CCS 0
CCS 1

ei missään tilanteessa
poikkeustilanteissa

normaali
voimakas, äkillinen tai pitkään jatkuva
rasitus aiheuttaa oireita

CCS 2

rajoittaa toimintaa
lievästi

CCS 3

rajoittaa toimintaa
huomattavasti

CCS 4

kyvytön mihinkään
toimintaan oireitta;
oireita voi olla levossa

oire esiintyy ripeässä kävelyssä tai porrasnousussa; ylämäkikävelyssä; liikkuessa
kylmässä, tuulessa, aterian jälkeen tai
psyykkisen stressin yhteydessä; tai vain
aamun tunteina. normaalioloissa oireita
vain yli kahden korttelivälin kävelyssä tai
yli kerroksen porrasnousussa tavallista
vauhtia
normaalioloissa 1-2 korttelivälin kävely tai
yhden kerrosvälin porrasnousu tavallista
vauhtia aiheuttaa oireita
peseytyminen, pukeutuminen, sisätiloissa
liikkuminen aiheuttaa oireita

Suosituksia potilaille, joilla on sydän-tai verisuonisairaus:
• Estä kehon jäähtyminen käyttämällä riittävää kylmänsuojavaatetusta (monikerrospukeutuminen)!
• Huomaa erityisesti ääreisosien suojaaminen (kasvot, pää, kädet, jalat)!
• Suojaa kasvoja jäähtymiseltä käyttämällä hupullista
takkia! Suojaa erityisesti niska, otsa ja posket!
• Vältä äkillistä, raskasta liikuntaa kylmässä! Aloita
liikunta asteittain nopeutta lisäten!
• Juo 1 - 2 lasia vettä kylmäaltistuksen jälkeen! Näin
voit korjata kylmän aiheuttaman nestepoistuman
verisuonissa.
• Tarkista talviaikainen lääkityksesi! Kohonnutta verenpainetta sairastavan henkilön verenpaine kohoaa
talviaikana huomattavasti. Tämän takia on hyvä
seurata verenpainetta talvella.
• Pyri välttämään verenpaineen nousua, jos sinulla on
aivoverenkierron häiriö (ks. ohjeistus verenpaineen
osalta)! Tarkista lääkityksesi!
• Suojaa ääreisosasi hyvin, jos sinulla on ääreisverenkierron sairaus tai heikkous!
• Vältä jäähtymistä, jos sinulla on Raynaud’n oireyhtymä!
• Pyydä lääkäriltäsi lääkitystä valkosormisuus tai
valkovarpaisuus vaivaasi, jos haluat!
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LUOKKA

Suosituksia terveydenhuollon ammattilaisille:
• Selvitä potilaasi kylmäoireet kylmäkyselyllä!
• Anna potilaallesi ohjeita kylmään liittyvästä tarkoituksenmukaisesta vaatetuksesta sekä erityisesti
ääreisosien suojaamisesta! Perustele ohjeesi!
• Suosittele potilaallesi liikunnan asteittaista aloittamista kylmässä! Tämä johtuu siitä, että sekä kylmä
että liikunta kohottavat verenpainetta ja näiden
vaikutukset voivat ainakin osittain olla additiivisia.
• Suosittele potilaallesi nesteiden nauttimista sekä
kylmäaltistuksen aikana että sen jälkeen! Kylmästä
sisään palatessa verisuonet laajenevat. Tämän takia
on suositeltavaa juoda 1 - 2 lasia vettä, jolla korvataan nestevajaus verisuonistossa.
• Tarkista kohonnutta verenpainetta sairastavan
potilaan talviaikaisen lääkityksen riittävyys! Tämän
johtuu siitä, että talvikausi yleensä vaikeuttaa kohonnutta verenpainetta sairastavien taudin kulkua.
Säännöllinen verenpaineen seuranta on suositeltavaa.
• Kohdista kylmähallintatoimenpiteet perustuen
yksilölliselle kylmänherkyydelle!
• Ohjeista niitä sepelvaltimotauti potilaita, joilla on
kylmän haitallisilta vaikutuksilta (ks. verenpaine)!
• Ohjeista potilaitasi välttämään verenpaineen nousua
kylmässä! Tarkista talviaikainen lääkitys!
• Ohjeista potilaita, joilla on ääreisverenkierron sairaus suojautumaan hyvin kylmältä, jotta voidaan
heikentää ääreisosien verisuonten supistuminen
primaariseen sairauteen liittyen!
• Potilaiden, joilla on Raynaud’sn oireyhtymä, tulisi
välttää kylmän aiheuttamaa jäähtymistä. Lääkitys
tulisi valita yksilöllisten kylmäoireiden mukaan.

5.2.2. KEUHKOSAIRAUDET
Astma ja keuhkoahtaumatauti (COPD, chronic obstructive pulmonary disease) ovat keuhkojen kansantauteja. Astman ja keuhkoahtaumataudin luonnollinen kulku on erilainen: astmaa luonnehtii vaihteleva
ja palautuva ahtautuminen ja sen ennuste on hyvä,
kun sitä hoidetaan nykyisten hoitosuositusten mukaisesti. Keuhkoahtaumatauti on yleissairaus, jota
luonnehtii hidas eteneminen ja keuhkojen ulkopuoliset sairauden ilmentymät kuten lihasheikkous ja raihnaistuminen.
Keuhkoahtaumataudin arvioidaan olevan vuonna
2020 viidenneksi tärkein tautikuorman aiheuttaja
maailmassa ja kolmanneksi yleisin kuolinsyy. Astmaa
sairastaa maailmassa 300 miljoonaa ihmistä ja astman esiintyvyys vaihtelee eri maissa 1 – 18 %:iin. Keuhkoahtaumataudin esiintyvyys on suorassa suhteessa
tupakoinnin yleisyyteen ja vaihtelee maailmanlaajuisesti 3.5 %:sta 32.1 %:iin ollen keskimäärin 10.1 %
tuoreessa BOLD-tutkimuksessa.
Astmaa ja keuhkoahtaumatautia yhdistävät hengenahdistusoire ja yskä, hengityksen vinkuna (erityisesti
astmassa) ja limaneritys hengitysteistä (erityisesti
keuhkoahtaumataudissa).
Astmassa nämä oireet ilmenevät äkillisinä kohtauksina usein altistavaan tekijään liittyen. Astmaoireille altistavia tekijöitä voivat olla altistuminen allergeeneille
(allerginen astma), kylmälle ilmalle ja rasitukselle, tai
epäspesifisille ärsyttäville tekijöille kuten ilmansaasteille sekä hengitysteiden infektiot.
Keuhkoahtaumataudissa oireet ovat lyhyt- tai pitkäaikaisia ja eteneviä, rasituksen sieto heikkenee usein
ja sairaushistoriaa varjostavat pahenemisvaiheet esimerkiksi hengitystieinfektioiden aiheuttamina. Keuhkoahtaumatauti ja astma voivat esiintyä samanaikaisesti.
Altistuminen kylmälle ilmalle ei aiheuta keuhkosairauksia mutta tuo esille hengitystieoireita joko lyhytkestoisena, pitkäkestoisena tai fysiologisen refleksin
välittämänä hetkellisenä vasteena. Kylmän ilman aiheuttamat keuhko-oireet ovat erityisen tavallisia henkilöillä, joilla on keuhkosairaus kuten astma tai pitkäaikainen keuhkoputkitulehdus: 2/3 näistä potilaista
ilmoittaa kokevansa kylmässä hengitystieoireita, ja
herkkyys kylmän sään aiheuttamille hengitystieoireille kasvaa iän myötä.
Myös lyhytkestoiset hengitystietulehdukset voivat lisätä tilapäisesti kylmän aiheuttamia hengitystieoireita: hengenahdistusta, yskää, hengityksen vinkunaa.
Kylmät lämpötilat lisäävät hengitystiesairastavuutta
ja kuolleisuutta.

Keuhkoahtaumatautia sairastavilla on myös suurentunut riski kuolla kylminä päivinä. Kylmänä vuodenaikana astmaatikoiden ja keuhkoahtaumatautipotilaiden kuolemat ovat yleisempiä kuin lämpimänä
vuodenaikana. Keuhkopotilailla kynnyslämpötila
kylmän aiheuttamien hengitystieoireiden ilmaantumiseen on korkeampi kuin terveillä mutta kuitenkin
matala.
Keuhkoahtaumatautia sairastavilla lämpötilan lasku
voi johtaa alentuneeseen keuhkojen toimintaan, oireiden lisääntymiseen ja pahenemisvaiheisiin. Kylmässä
ilmaantuvat hengitystieoireet saattava estää keuhkopotilaita kuten astmaatikkoja ja keuhkoahtaumatautipotilaita harrastamasta ulkoliikuntaa talvella.
Kasvojen jäähtyminen aiheuttaa reflektorisen keuhkoputkien supistumisen sekä astmassa että keuhkoahtaumataudissa. Kylmässä tapahtuvan rasituksen
aikana, kun keuhkotuuletus saavuttaa noin 60 % maksimaalisesta, hapenkulutus siirtyy nenähengityksestä
nenä-suuhengitykseen ja kylmä, kuiva ilma pääsee
alahengitysteihin. Kylmän ilman hengittäminen
ei aiheuta vain jäähtymistä vaan myös kuivumista
ilmateissä, johtaen hyperosmolaarisuuteen ilmatieepiteelin pintalesteessä ja välittäjäaineiden vapautumiseen ilmateiden limakalvolta. Tämä aiheuttaa
keuhkoputkien supistumisen astmaatikoilla.
Pitkäaikainen, toistuva ilmateiden jäähtyminen ja
kuivuminen saattaa vaurioittaa ilmateiden epiteeliä,
jolloin seurauksena on korjausprosessi, ilmateiden
uudelleenmuovautuminen ja tulehdussolujen kertyminen ilmateihin. Ei kuitenkaan tiedetä, liittyykö
edellä kuvattuihin tapahtumiin paikallisten infektiopuolustusmekanismien heikentyminen, joka voisi altistaa infektioille hengitysteissä.
Hengitystieinfektioiden lisääntymisen on havaittu
olevan yhteydessä kylmään lämpötilaan ja matalaan
kosteuteen. Vaikka tutkimustulokset ovat hieman
ristiriitaisia, käytössä oleva, laboratorio- ja kliiniseen
tutkimukseen perustuva tieto tukee ajatusta, että
joko kylmän ilman hengittäminen, kehon pintojen
jäähtyminen tai kylmän aiheuttama stressi aiheuttavat patofysiologisia vasteita, jotka voivat myötävaikuttaa lisääntyneeseen alttiuteen saada hengitystieinfektioita.
Hengitystieinfektiot voivat johtaa keuhkosairauden
pahenemisvaiheeseen. Lisäksi kylmän aiheuttama
stressi saattaa muuttaa immuunivastetta ja vaikuttaa siten infektioherkkyyteen. Yhteyttä hengitystietulehdusten ja keuhkosairauksien välillä kylmäaltistuksessa ei vielä täysin tunneta.
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Suositukset:
• Asianmukainen suojautuminen ja kylmän aiheuttamien haittojen ehkäisy tulee kohdistaa erityisesti
kylmän haitallisille vaikutuksille herkkään väestöön.
Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi ahtauttavia keuhkosairauksia kuten astmaa tai keuhkoahtaumatautia potevat ja näissä ryhmissä erityisesti iäkkäät
henkilöt. Suojautuminen ja kylmähaittojen ehkäisy
sisältävät asianmukaisen vaatetuksen, hengitysvyöhykkeen jäähtymisen ehkäisyn esimerkiksi hupullisella
päällysvaatetuksella sekä pitkäaikaisen kylmäaltistuksen välttämisen.
• Astmassa keuhkoputkia hoitava ja laajentava lääkitys samoin kuin lämmön ja kosteuden säilyttävät
hengityssuojaimet vaimentavat kylmän ilman provosoimaa hengitysteiden supistumista.
• Keuhkoahtaumataudissa voidaan soveltaa samoja
ehkäisymenetelmiä kuin astmassa, ainakin potilasryhmällä, jolla on samanaikainen astma tai astman
kaltaisia piirteitä sairaudessaan. Kokeellinen tieto
kylmän ilman hengitysvaikutusten ehkäisemisestä
on kuitenkin vähäistä.
• Lyhytvaikutteista beta-agonisti-lääkitystä voidaan
käyttää ennen kylmäaltistusta ja kuljettaa mukana
lämpimässä sisätaskussa.
• Astman hoitoa inhalaatiosteroidilla tulee tehostaa
kaksin- tai nelinkertaistamalla hoitavan lääkkeen
annos, mikäli astmaoireita on useammin kuin
kaksi kertaa viikossa.
• Keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheet tulee hoitaa erityisen huolellisesti kylmän kauden aikana.
• Liikunta on tärkeä osa astman ja erityisesti keuhkoahtaumataudin lääkkeetöntä hoitoa. Labiilissa,
vaikeasti hallittavassa tai vaikea-asteisessa astmassa
tai vaikea-asteisessa keuhkoahtaumataudissa
suositellaan kuitenkin varovaisuutta kylmällä säällä
liikunnan harjoittamisessa ja ulkoliikunnan välttämistä äärimmäisen kylmällä. Voimakasta ponnistelua tulee välttää.
• Yksilöiden välillä on eroja kylmäherkkyydessä. Keuhkosairauden hallinta ja vaikeusaste yhdessä liitännäissairauksien kuten sydän- ja verisuonisairauksien
kanssa samoin kuin ikä todennäköisesti vaikuttavat
kylmällä säällä koettuihin oireisiin. Yksilötasolla kylmän ilman provosoimia hengitysoireita voidaan
pitää varoitusmerkkinä.

5.2.3. DIABETES
Arviolta puolella 45 - 75 -vuotiaista suomalaisista, on
jokin diabeteksen muodoista. Nämä potilaat kärsivät
usein kroonisista sydän- ja verisuonitaudeista ja niiden
kylmään liittyvistä oireista/sairauskohtauksista.
Diabetes aiheuttaa jo varhaisessa vaiheessa toimintahäiriöitä autonomisessa hermostossa, mikä saattaa
vaikuttaa erityisesti sydän- ja verisuonistovasteisiin
kylmässä. Tämän lisäksi diabetes yhdistetään yleisesti
ääreisverenkierron ja –hermoston vaurioihin, jotka
muuttavat verenkierron säätelyä ja mahdollisuutta säädellä lämmönhukkaa kehon äärilalueilta. Edellämai-
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nittujen tekijöiden takia diabeetikoilla on suurempi
riski saada paleltumia kylmässä. He kärsivät myös
muita enemmän kylmään liittyvistä sairausoireista,
mikä saattaa vaikuttaa heidän elämänlaatuunsa.
Suosituksia potilaille:
• Ole tietoinen terveydentilastasi kylmässä!
• Ota huomioon, että kätesi ja jalkasi saattavat jäähtyä nopeasti kylmässä!
• Saatat kokea sydänoireita kylmässä.
• Ehkäise kehon jäähtymistä käyttämällä riittävästi
kylmältä suojaavia vaatteita (kerrospukeutuminen)!
• Huomaa erityisesti kehon äärialueiden (kasvot, pää,
kädet ja jalat) suojaaminen kylmässä!
• Ota huomioon, että sinulla on kohonnut riski saada
paleltumia!
• Jos sinua palelee, tunnet kipua tai kätesi tai jalkasi
ovat tunnottomat kylmässä, suojaa itsesi enemmältä jäähtymiseltä ehkäistäksesi paleltumia!
• Vältä jäähtymistä säätämällä vaatetustasi! Pidä
itsesi lämpimänä esimerkiksi liikkumalla! Mene
tarvittaessa sisätiloihin!
• Ota yhteyttä lääkäriisi lääkityksen täsmentämisestä,
jos koet oireita kylmässä!
Suosituksia terveydenhuollon ammattilaisille:
• Selvitä potilaasi kylmähaittoja kylmäkyselyllä!
• Ota huomioon, että diabetesta sairastava potilas
on herkkä kylmälle hänen primaarisen sairautensa
tai siihen liittyvien liitännäissairauksien takia!
• Ohjeista potilasta siitä, että hänen kehonsa äärialueet voivat jäähtyä nopeasti kylmässä! Kehon jäähtymistä tulisi ehkäistä suojaamalla koko vartalo, kädet
ja jalat erityisen huolellisesti.
• Kerro potilaallesi mahdollisista sydänoireista kylmässä!
• Kerro potilaallesi, että hänellä on korostunut riski
saada paleltumia, koska diabetekseen liittyy yleisesti
alentunut ääreisalueiden verenkierto ja kylmätunto!
• Diabeetikot tarvitsevat tietoa haitallisen jäähtymisen henkilökohtaisista varoitusmerkeistä ja siitä,
miten heidän sairautensa voi niihin vaikuttaa.
• Saattaa olla tarpeellista täsmentää lääkitystä kylmässä
esiintyvien oireiden takia.

5.2.4. MUISTISAIRAUDET
Monet aikuiset ja erityisesti vanhemmat ihmiset
kärsivät muistihäiriöistä. Lievät tai vakavat muistihäiriöt saattavat olla kytköksissä Alzheimerin tautiin,
aivoverenkierron sairauksiin tai Parkinsonin tautiin.
Varhainen diagnoosi on tarpeen näille ihmisille,
kuten myös oikea lääkitys, sekä neuvonta ja ohjaus.
Tällaisilla henkilöillä on suurempi riski saada kylmävaurioita (paleltuma, hypotermia). Heillä saattaa
myös olla alentunut kyky tunnistaa kylmän mahdollinen yhteys oireisiinsa tai sairauskohtauksiinsa.

Suosituksia potilaille:
• Suunnittele ennalta toimintasi ulkoilmassa ottaen
huomioon sääolosuhteet (lämpötila, tuulen voimakkuus, sade/lumisade) ja odotettavissa oleva liikunta
(kevyt vai raskas toiminta)!
• Ota huomioon, että voit säätää/muokata vaatetustasi kylmässä esimerkiksi kovan fyysisen rasituksen
aikana tai sään muuttuessa!
• Suojaa paljas ihosi paleltumilta, kun lämpötila on alle
- 10 °C! (päähuppu, kosteusvoide ennakkoon)
• Pureskele purukumia, jotta kasvon lihakset saavat
• Jos sinua palelee, tunnet kipua tai tunnottomuutta,
suojaudu enemmältä jäähtymiseltä! Mene sisälle.
• Ota huomioon terveydentilasi, kun suunnittelet
toimia ulkoilmassa!
• Muista juoda riittävästi kylmäaltistuksen aikana ja
sen jälkeen!
• Päivitä tietosi kylmävaurioiden ja oireiden lämpötilarajoista!
Suosituksia tukihenkilöille ja terveydenhuollon
ammattilaisille:
• Selvitä potilaasi kylmäoireet kyselyllä!
• Huolehdi kylmäjakson alussa, että tarkoituksenmukaiset kylmältä suojaavat vaatteet ovat saatavilla ja että potilas tietää miten niitä käytetään!
• Seuraa potilaasi ulkona vietetyn ajan kestoa!
• Ota huomioon, kuinka vaatetus ja fyysinen
aktiivisuus voivat ehkäistä potilaasi jäähtymistä/
kylmettymistä!
• Pyydä tukihenkilöä tarkistamaan potilaan ulkoilukäytännöt aika-ajoin, jos hän ei ole laitoshoidossa!

5.2.5. TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET
Tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet ovat hyvin yleisiä:
35 – 45 %:lla väestöstä on ainakin yksi lääkärin toteama tuki- ja liikuntaelimistön sairaus. Näihin liittyvät
luuston, nivelten, jänteiden sekä lihasten (selkä, jalat,
kädet) häiriöt. Kylmään liittyvä tuki- ja liikuntaelimistön kipu on yleistä väestötasolla. Kylmän ja kostean ympäristön on osoitettu liittyvän nivelreuman
puhkeamiseen. Nivelreumaa lukuunottamatta henkilöt, joilla on diagnosoitu tuki- ja liikuntaelimistön
sairaus, ovat herkempiä kylmän haitallisille terveysvaikutuksille.
Henkilöt, joilla on jokin tuki- ja liikuntaelimistön sairaus ilmoittavat kylmään liittyvää kipua 2.5 - 3.5 kertaa useammin kuin terveet. Henkilöt, joilla on selkäsairaus, ilmoittavat kylmässä kiputuntemuksia 3.5°C
korkeammissa ja ne, joilla on nivelsairaus 5.5 °C korkeammissa lämpötiloissa kuin terveet. Kylmän vaikutuksiin tuki- ja liikuntaelimistön sairauksiin liittyy liikeratojen kaventuminen, jäykkyys, kipua liikkuessa sekä
väsymystä. Myös työn kuormittavuus kasvaa kylmässä. Tämän takia henkilöt, joilla on tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, voivat herkemmin vammautua kylmässä ja
kylmän haitalliset kylmävaikutukset voivat olla kasaantuvia.

TERVEYDENHUOLLON KYLMÄ- JA KUUMAOPAS 2011

35

Suosituksia potilaille:
• Vältä jäähtymistä!
• Huolehdi erityisesti kipualueen suojaamisesta
kylmässä!
• Vältä kipualueen fyysistä kuormittamista kylmässä!
• Käytä tarvittaessa paikallista kipuläälitystä!
• Joskus paikallinen kehon alueen lämmittäminen
voi olla hyödyllistä.
Suositukset terveydenhuollon ammattilaisille:
• Selvitä potilaasi kylmäoireet kylmäkyselyllä!
• Suosittele potilastasi estämään paikallinen jäähtyminen kehon alueilla joissa on oireita! Tähän
voi liittyä tarkoituksenmukaisen kylmänsuojavaatetuksen käyttäminen, yksilöllisesti huomioon
otettu kylmäaltistus työssä, huolellinen kylmätyön
tai vapaa-ajan toimintojen suunnittelu sekä ergonomiset ratkaisut, joilla voidaan vähentää työn
kuormittavuutta.
• Anna potilaallesi ohjeita lääkityksen käytöstä kylmässä/kylmänä vuodenaikana!

5.2.6. ÄÄREISHERMOSTON SAIRAUDET
Polyneuropatia on neurologinen häiriö, joka esiintyy,
kun useat ääreishermot eri puolilla kehoa ovat samanaikaisesti toimimattomia tai vajaatoimisia. Polyneuropatiaa esiintyy arviolta 2.4 % väestöstä. ja diabetes on sen yleisin syy. Kylmä saattaa myös liittyä diabeettisen polyneuropatian kehittymiseen ja etenemiseen ja lisätä sen oireita.
Pitkittynyt tai toistuva kylmäaltistus voi aiheuttaa
pysyviä hermovaurioita muutoin terveillä yksilöillä.
Motoriset oireet sisältävät lihasheikkoutta tai atrofiaa,
jota esiintyy erityisesti käsissä ja jaloissa. Samaan
aikaan esiintyy lämmönsäätelyn muutoksia, verenpaineen kohoamista ja hikoilua. Autonomiset oireet sisältävät muutoksia lämmönsäätelyssä, verenpaineessa,
suoliston toiminnassa, hikoilussa tai seksuaalisessa
suorituskyvyssä. Kylmässä saattaa esiintyä tunnon
heikentymistä tai kipua. Näiden seurauksena potilas
saattaa olla korkeammassa paleltumariskissä kylmässä.
Suosituksia potilaille:
• Ole tietoinen terveydentilastasi kylmässä!
• Ota huomioon, että kätesi ja jalkasi saattavat
jäähtyä nopeasti kylmässä!
• Saatat kokea sydänoireita kylmässä.
• Ehkäise kehon jäähtymistä käyttämällä riittävää
kylmänsuojavaatetusta (kerrospukeutuminen)!
• Ota huomioon erityisesti kehon äärialueiden suojaaminen kylmältä (kasvot, pää, kädet ja jalat)!
• Ota huomioon, että sinulla on kohonnut riski
saada paleltumia!
• Jos sinua palelee, tunnet kipua tai kätesi tai
jalkasi ovat tunnottomat kylmässä, suojaa itsesi
enemmältä jäähtymiseltä ehkäistäksesi paleltumia!
• Vältä ylimääräistä jäähtymistä säätämällä vaate-

36

TERVEYDENHUOLLON KYLMÄ- JA KUUMAOPAS 2011

•

tustasi säätilan ja liikuntasi mukaiseksi! Pidä
itsesi lämpimänä esimerkiksi liikkumalla! Mene
tarvittaessa sisätiloihin!
Ota yhteyttä lääkäriisi lääkityksen tarkastamisesta,
jos koet sairausoireita kylmässä!

Suosituksia terveydenhuollon ammattilaisille:
• Ota huomioon, että sensoriset häiriöt (tuntohäiriöt
ja muut aistitoiminnan häiriöt tai kipu) ja autonomiset häiriöt lämmönsäätelyssä saattavat aiheuttaa
vääristyneitä tai viivästyneitä signaaleja kehon jäähtymisestä ja sitä kautta lisätä hypotermian tai paleltumien riskiä!
• Ohjeista potilaitasi riittävästä kylmänsuoja vaatetuksesta! Ohjeiden tulisi painottaa kylmäaltistuksen
todellista tasoa potilaiden yksilöllisten kylmätuntemusten sijaan.
• Lämpötilan tunnistimet kehon ääriosissa tai niitä
suojaavissa vaatteissa voivat auttaa ehkäisemään
kylmävammoja ihmisillä, jotka potevat ääreishermojen vakavia vaurioita tai sairauksia.
• Ääreishermoston vaurioista kärsivillä potilailla
(useimmiten diabeetikot) kehon ääreisiosien
jäähtymisen rajoittaminen saattaa auttaa hidastamaan polyneuropatian puhkeamista ja etenemistä.
• Henkilöt, joilla on ääreishermoston vaurioita,
ovat myös usein herkkiä kylmävaurioille, koska
heiltä puuttuu kehon jäähtymisestä varoittavat
hermosignaalit. Kylmävaurioiden ehkäisysuositukset ovat samanlaiset kuin polyneuropatia-potilaille.

5.2.7. PALELTUMA
Paleltuma on kudosvaurio, joka seuraa, kun ihon
lämpötila on alle 0°C (Taulukko 8). Se on ehkäistävissä eikä ole hyväksyttävissä julkisen terveydenhuollon
tai työterveyshuollon näkökulmasta. Paleltuma aiheuttaa yleisesti (60 %) erilaisia jälkioireita, kuten erityyppisiä haitallisia tuntemuksia ja toiminnallisia rajoituksia
jotka saattavat kestää useita vuosia riippuen kudosvaurion vakavuudesta.
Suositukset paleltumien ehkäisyyn
• Suunnittele vaatetuksesi kylmässä sään ja suunnitellun fyysisen toiminnan mukaan!
• Ota huomioon erityisesti kehon äärialueiden (sormet,
varpaat) riittävä/hyvä suojaaminen kylmässä!
• Ota huomioon haitallisen jäähtymisen henkilökohtaiset varoitusmerkit; kipu tarkoittaa huomattavaa jäähtymistä ja tunnottomuus tarkoittaa, että
paleltumavamman riski on selvästi lisääntynyt!
Estä/ehkäise jäähtymisen eteneminen!
• Huolehdi riittävästä ravinnonsaannista ja nesteytyksestä kylmässä!
• Älä levitä voiteita ihollesi juuri ennen ulkoilmaan
menemistä! Rasvaiset voiteet lisäävät paleltumariskiä.
• Huolehdi kylmältä suojautumisesta erityisesti, jos

•
•

sinulla on jokin sairaus, joka voi vaikuttaa kylmäreaktioihisi!
Vältä alkoholin käyttöä kylmissä olosuhteissa!
Ota huomioon, että lääkityksesi saattaa lisätä
paleltumariskiä!

•
•
•

5.2.8. HYPOTERMIA
Hypotermia häiritsee ihmisen tärkeitä elintoimintoja
ja se voidaan luokitella lieväksi, (kehon lämpötila
>32°C ja <35°C) kohtalaiseksi (kehon lämpötila
28°C–32°C) tai vaikeaksi hypotermiaksi (kehon
lämpötila <28°C). Hypotermiaa esiintyy usemmiten
onnettomuustilanteissa ja se voi olla hengenvaarallinen. Lievän hypotermian oireita ovat voimakkaat
vilunväristykset/puistatukset, alentunut fyysinen ja
älyllinen suorituskyky, heikentynyt koordinaatiokyky
ja sekavuustila. Lihasvärinä loppuu yleensä, kun
ruumiinlämpö laskee alle 33°C. Tajuttomuus voi
seurata, kun kehon lämpötila laskee alle 30°C ja
kuoleman riski lisääntyy.

Hypotermian riskitekijöitä
•
•
•

•

Lapsuus
Korkea ikä
Verrattuna nuorempiin henkilöihin, vanhoilla ihmisillä (>60 vuotta) on heikentynyt kyky ylläpitää
normaali ruumiinlämpö kylmissä olosuhteissa.
Tämä johtuu alentuneesta lämmöntuottokyvystä
(vähentynyt lihasmassa) ja heikentyneestä kyvystä aistia kylmää. Vanhoilla ihmisillä on usein yksi
tai useampi krooninen sairaus tai niiden alkavia
oireita. Tämän lisäksi useat ikäihmisten käyttämät lääkkeet voivat vaikuttaa heidän lämmönsäätelykykyynsä ja toimintaansa kylmässä. Heikentyneiden kylmäreaktioiden, kroonisten sairauksien
korkeamman esiintyvyyden ja muistihäiriöiden

TAULUKKO 8. PALELTUMIEN SYNTYYN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

•
•
•

takia vanhoilla ihmisillä on suurempi riski saada
kylmävammoja (paleltumat, hypotermia), ja myös
suurempi riski kylmään liittyvään sairastuvuuteen
ja kuolleisuuteen.
Matala kehon rasvaprosentti/rasvakudoksen
vähäinen määrä
Alkoholin käyttö (katso lisää kohta 3.3.3)
Lääkitys (katso lisää kohta 3.3.3)
Tietyt sairaudet: kilpirauhasen vajaatoiminta,
lisämunuaisen toiminnan häiriöt, alhainen
verensokeri, diabetes, ääreishermoston vauriot,
selkäydinvammat, autonomisen hermoston vauriot, keskushermoston rappeutuminen, traumat,
tulehdukset
Fyysiset vammat ja niihin liittyvä liikuntarajoitteisuus
Aliravitsemus
Lämmönsäätelykyvyn heikentynyt hermostollinen
säätely

Suositukset:
• Suunnittele kaikki kylmässä tehtävät toimet
odotettavissa olevan fyysisen työn ja vallitsevien
sääolosuhteiden mukaan!
• Käytä riittävästi suojaavia vaatteita ja säädä vaatetusta sään ja fyysisen toiminnan mukaan!
• Vältä alkoholia
• Huomioi tiettyjen lääkkeiden käytöstä aiheutuva
hypotermian riski
• Syö riittävästi!
• Juo riittävästi nesteitä!
• Huomaa haitallisen jäähtymisen henkilökohtaiset
varoitusmerkit (esimerkiksi hytinä, kivun ja tunnottomuuden tuntemukset)!
• Pidä itsestäsi eritystä huolta, jos sinulla on
krooninen sairaus, joka voi pahentua kylmässä
(herkkä kylmälle)!
KUVA 4. PAKKASENPUREVUUSINDEKSITAULUKKO

YMPÄRISTÖTEKIJÄT
Lämpötila, tuuli, kosteus, kylmien tavaroiden tai
nesteiden koskettaminen (esim. raakaöljy, öljy, voiteluaineet), kylmäaltistuksen kesto, maantieteellinen
sijainti, hapenpuute, korkeus merenpinnasta
YKSILÖLLISET TEKIJÄT
Antropometria, ikä, sukupuoli, etninen tausta/rotu
KÄYTÖKSEEN/TOIMINTAAN LIITTYVÄT TEKIJÄT
Kylmään sopeutuminen, alkoholinkäyttö, väsymys,
nestehukka, tupakointi, suojavoiteiden käyttö, riittämättömät/märät vaatteet, tiukat vaatteet (esimerkiksi
tiukat saappaat), pitkittynyt paikoillaan oleminen
TERVEYTEEN LIITTYVÄT/FYYSISET TEKIJÄT
Raynaudin tauti, tärinäaltistukseen liittyvä valkosormisuus, pinta-verisuonten supistumisherkkyys, muut ääreisverenkierron sairaudet, diabetes, ääreishermoston
vauriot, lääkitys (mm. verisuonia supistava lääkitys),
aiemmat kylmävauriot, mielenterveyshäiriöt.

					
Lähde:
Ikäheimo ym. 2010.
					

Pakkasenpurevuusindeksi kuvaa lämpötilan ja tuulen paljastaihoa jäähdyttävää vaikutusta ja tästä aiheutuvaa
tuntemusta. Esimerkiksi 20 m/s puhaltava tuuli -25 C:ssa tuntuu kuin ilman lämpötila olisi -45 °C (tyynellä
ilmalla). Purevuusindeksin avulla voidaan myös arvioida lämpötilan ja tuulen aiheuttama paleltumariski.
		http://ilmatieteenlaitos.fi/800
erittäin kylmä
paleltumisvaara
suuri paleltumisvaara
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5.3. Suosituksia palvelujen tarjoajille
ja asiantuntijahenkilöstölle

•
•

5.3.1. TERVEYDENHUOLTOHENKILÖSTÖLLE
Terveydenhuollon lääkäreiden, terveydenhoitajien ja
sairaanhoitajien työssä tarvitaan korkeinta tietämyksen tasoa kylmän haitallisista terveysvaikutuksista.
Toisten konsultoimiseksi, kuten myös oman potilaiden hoitamistyön tueksi lääkärit ja sairaanhoitajat
tarvitsevat perustietoa siitä ,miten kylmä vaikuttaa
ihmiseen ja mitä ovat riittävät suojautumis- ja ehkäisytoimet.
Lääkärien terveydenhoitajien ja sairaanhoitajien tehtäviin terveydenhoidon asiantuntijoina kuuluu aktivoida muut julkiset sektorit suunnittelemaan ja toteuttamaan toimia kylmän haitallisten terveysvaikutusten ehkäisemiseksi.

Suositukset:
Terveydenhuollon ammattilaisten tulee:
• Ymmärtää miten lämmönsäätely ja verenkierto
toimivat kylmässä.
• Ymmärtää kylmään liittyvien sairauksien ilmenemismekanismit ja tietää, miten eri sairauksia
hoidetaan.
• Ymmärtää, miten paleltuma ja hypotermia kehittyvät ja tunnistaa erityiset riskiryhmät.
• Tietää hypotermian ja paleltumien varoitusmerkit.
• Aloittaa toimet jäähtymisen etenemisen ehkäisemiseksi kuten myös potilaiden lämmittämiseksi
ennen mahdollista sairaalaan siirtämistä.
38
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•
•

•

Olla tietoisia kylmään liittyvien sairauksien riskeistä ja niiltä suojaavista tekijöistä.
Tunnistaa kylmän riskiryhmiin kuuluvat potilaat
ja kannustaa riittävään tiedottamiseen liittyen
kylmävammoihin, kylmän vaikutuksiin heidän
sairauksiinsa sekä niiden ehkäisytoimiin. Lisäksi
vanhusten, sairaiden ja pienten lasten huoltajille
tiedottaminen on tärkeää.
Sisällyttää talvea ennakoivat terveystarkastukset
sellaisten potilaiden rutiinihoitoon, jotka kärsivät
kylmille herkistä kroonisista sairauksista. Antaa
heille ohjeita kylmän vaikutuksesta lääkitykseen
sekä muusta kylmän haitoilta suojautumisesta.
Olla tietoinen määrättyjen lääkkeiden mahdollisista sivuvaikutuksista kylmässä ja muuttaa annostusta tarpeen mukaan kylmään vuodenaikaan
Tehdä päätöksiä yksilöllisellä tasolla, koska ei ole
– tämänhetkisen tiedon mukaan – standardeja tai
virallisia ohjeistuksia lääkityksen muuttamiseksi
talviaikaan
Olla varautunut seuraamaan lääkitystä ja nesteiden saantia 1) sairailla henkilöillä, 2) henkilöillä
jotka toistuvasti altistuvat kylmälle pitkiä aikoja.

5.3.2. ENSIHOIDON HENKILÖSTÖLLE
Jos kylmäaltistustilanteet aiheuttavat sellaisia haitallisia kylmävaikutuksia että ne vaativat ensiapua,
ne ovat yleensä tapaturmaisia. Useimmiten hoitoa
tarvitaan paleltumien tai hypotermian hoitoon,
mutta myös kylmän provosoimista erilaisista oireista
tai akuuteista sairauskohtauksista kärsivien auttamiseksi. Ensihoitohenkilökunnan tulee olla tietoinen
haitallisen kylmäaltistuksen varoitusmerkeistä potilailla kuten myös heillä itsellään.

Kentällä työskentelevän ensihoitohenkilökunnan tulisi huolehtia myös omasta riittävästä pukeutumisesta, nesteiden ja ravinnon saannista kylmissä olosuhteissa. Erityistä huomiota ja valmisteluja kylmiä, märkiä ja tuulisia olosuhteita varten suositellaan.

Paleltumat

Paleltuma on lääketieteellinen tila, jossa iholle ja ihonalaisille kudoksille on aiheutunut paikallinen vaurio
kylmän seurauksena.
Suosituksia ensihoidon henkilöstölle:
• Ehkäise enemmät kylmävauriot, hypotermia ja
nestehukka!
• Suojaa potilas kylmältä ja tuulelta!
• Vaihda märät vaatteet kuiviin, mutta vain lämpimässä!
• Anna potilaalle lämmintä juotavaa, jos hän on
tajuissaan ja paleltumavamma on lievä!
• Käytä passiivista lämmitystä lieviin, pinnallisiin
paleltumiin ehkäisemään enempää jäähtymistä!
Tämä tarkoittaa kudosten lämmittämistä ihokosketuksella tai potilaan käärimistä huopaan tai
hänen siirtämistään suojaan!
• Vältä jäätyneen alueen lämmittämistä koska
kuiva lämpö saattaa aiheuttaa lisävaurioita!
• Sulattamista ei tulisi yrittää ennen kuin uudelleenjäätymisen riski on eliminoitu! Uudelleenjäätyminen aiheuttaa vielä vakavampia vaurioita ja
on huolenaihe.
• Vältä paleltuneen raajan ylenmääräistä liikuttelua, koska tämä voi aiheuttaa lisävaurioita!
Paleltuneiden kehon äärialueiden lastoittaminen
tai kääriminen on suositeltavaa liikkumisen välttämiseksi.
• Paleltuneet kehon ääriosat tulisi pitää paikallaan,
kohotettuina ja käsitellä niitä varoen. Käveleminen nesteen turvottamalla tai rakkulaisella jalalla
tulisi välttää.
• Vältä hankaamista, hieromista, heiluttamista tai
muunlaisen fyysisen voiman suuntaamista paleltuneisiin kudoksiin!
• Anna riittävästi kipulääkitystä, koska kudoksen
uudelleenlämmittämisprosessi on hyvin kivulias!
• Paikallisesti käytettäviä voiteita ei tule käyttää
kentällä.
• Potilaiden ei tule antaa nauttia alkoholia tai polttaa tupakkaa.

Paleltumien hoito ensiavussa

Pinnallinen paleltumien hoito sisältää seuraavia
tehtäviä:
• Nopea uudelleenlämmitys
• Hellävarainen, varhainen konservatiivinen hoito
• Huolellinen paikallinen hoito
• Riittävä kivunlievitys
• Terveiden raajojen liikuttelu
• Nopea uudelleenlämmitys on paleltumien hoidon
perusta ja se tulisi aloittaa mahdollisimman pian.
Vaurioitunut alue tulisi asettaa hellästi kiertävään

•

•
•

•

•

•

•

40 - 42°C veteen noin 20 - 30 minuuttiin kunnes
hoidettava kehon osa on taipuisa ja punertaa.
Paleltuneet kasvot voidaan lämmittää käyttämällä lämpimällä vedellä kasteltua haudetta. Jotkut
potilaat saattavat sietää korvien upottamisen
lämmitetyllä vedellä täytettyyn kulhoon tai altaaseen.
Varaudu kovaan kipuun lämmityksen aikana ja
hoida sitä opiaateilla!
Joskus paleltumapotilaat saattavat kärsiä alentuneesta ruumiinlämmöstä tai hypotermiasta.
Näissä tapauksissa ääreisosien kudosten lämmittäminen saattaa lisätä tämän alueen lämpötilaa
ja kylmän veren virtausta kehon keskiosiin ja
lisätä rytmihäiriöiden riskiä.
Paikallishoidon tarkoitus on kudosten säilyttäminen ja tulehdusten estäminen. Rakkuloita tulisi
hoitaa ulkoisesti aloe vera -voiteella aina kuuden
tunnin välein. Vaurioituneet sormet tai varpaat
tulisi erotella toisistaan pumpulilla ja kääriä steriiliin, kuivaan harsoon. Vaurioituneiden raajojen
kohottaminen helpottaa vähentämään nesteiden
kertymistä kudoksiin ja kipua. Ennaltaehkäisevät
antibiootit ovat usein tarpeellisia, koska nesteiden kertyminen kudoksiin altistaa potilaat tulehduksille. Tetanusrokotus tulisi tarkistaa ja antaa
tilanteen mukaan tarpeelliset rokotukset. Useiden
muiden tekijöiden vaikutus tulisi myös ottaa huomioon kudosvaurion etenemisen rajoittamisessa
(30).
Verisuonten supistumista ja nesteiden kertymistä
kudoksiin voidaan hoitaa sympaattisen hermoston toiminnan blokkaamisella tai käyttäen jatkuvaa epiduraalianestesiaa tarpeen mukaan.
Vaurioituneen kudoksen poisto varhaisessa vaiheessa ei ole suositeltavaa paleltumien hoidossa,
koska se voi aiheuttaa tarpeetonta kudosten
menetystä ja lopputulos on huono. Tämä johtuu
pääosin kyvyttömyydestä arvioida paleltuman syvyyttä aikaisessa vaiheessa. Lisäksi nekroottinen,
mustunut kudos suojaa alla olevaa regeneroituvaa kudosta. Yleensä kestää kolmesta neljään
viikkoa ennen kuin paleltunut alue rajautuu. Tällöin
voidaan tarvittaessa tehdä amputaatio tai muu
kudospoisto.
Laajamittainen ja pitkäaikainen fysioterapia on
yleensä tarpeen sairaalahoitoa vaativien paleltumavammojen yhteydessä.

Hypotermia

Tapaturmainen hypotermia liittyy usein lääkkeiden ja
alkoholin aiheuttamaan päihtymystilaan. Hypotermiaa
on todettu myös vastasyntyneillä, vanhuksilla, tajuttomilla tai liikuntakyvyttömillä henkilöillä.
Hypotermian syitä ovat: lämmöntuoton heikentyminen (aineenvaihdunnan heikentyminen johtuen esimerkiksi aliravitsemuksesta tai vähäisestä lihasten
käytöstä), lämmönhukan lisääntyminen (huono lämmöneristävyys, alkoholin aiheuttamasta päihtymyksestä johtuva verisuonten laajeneminen, ihonalaisen
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rasvakerroksen häviäminen vanhuksilla ja aliravituilla),
tai heikentynyt lämmönsäätely heikentyneen hermoston toiminnan seurauksena (kooma, halvaantuminen).

•
•

Suosituksia terveydenhuollon ammattilaisille:
•
•

•

•
•

•
•
•
•

•

•

Ehkäise enempi lämmönhukka, lämmitä potilas ja
vältä kammiovärinää tai muuta pahanlaatuista
sydämen rytmihäiriötä!
Älä lämmitä potilasta ennen kuin hänet on evakuoitu/siirretty sellaiseen hoitotilaan, missä sydämen
toimintaa voidaan seurata! Myös tajuissaan
olevat potilaat voivat yllättäen saada kammiovärinän.
Ehkäise potilaan enempi jäähtyminen asettamalla
hänet makaamaan paikkaan, joka on olosuhteiltaan
paras vähentämään lämmönhukkaa johtumalla,
kuljettumalla, haihtumalla tai säteilyn kautta!
Märkiä vaatteita ei tulisi poistaa ennen kuin potilas on siirretty lämpimään paikkaan. Korvaa ne
kuivilla vilteillä tai makuupusseilla!
Jos potilas on tajuissaan, aloita aktiivinen ulkoinen
lämmitys kainaloihin, nivusiin ja vatsan päälle
asetetuilla lämpöpakkauksilla (esimerkiksi lämpöpullot, kemialliset lämmityspakkaukset)!
Ota huomioon liian tehokkaan ulkoisen lämmityksen aiheuttama palovammojen riski!
Kun lämpöpakkauksia ei ole saatavilla, pelastajat voivat käyttää lämmittämiseen ihokontaktia
potilaan kanssa.
Älä salli alkoholin, kahvin tai tupakan käyttöä!
Lämpimiä, suun kautta nautittavia nesteitä ja
sokerin lähteitä voidaan tarjota, kun näkyvä
lihasvapina loppuu ja potilas näyttää merkkejä
lämpenemisestä.
Vakavasti hypotermistä, tajutonta potilasta,
jonka hengitys on lakannut ja pulssi ei tunnu, ei
pitäisi elvyttää painelemalla ennen kuin lääkintähenkilöstö on todennut, että sydän ei lyö. Jos
paineluelvytys aloitetaan ennen sitä, vaarana on,
että heikosti lyövä sydän, joka on riittävän voimakas pitämään hypotermisen potilaan elossa,
pysähtyy.
Ensihoitohenkilöstön, joka ehkäisee hypotermiaa
kylmissä olosuhteissa, tulisi myös pitää huolta
omasta kunnollisesta vaatetuksesta, nesteytyksestä ja ruuan saannistaan. Erityisvarautumista
kylmiin, märkiin ja tuulisiin olosuhteisiin suositellaan.

Sairaudet

Kylmässä esiintyvät oireet ovat yleensä äkillisen sairauskohtauksen merkkejä. Sydämen ja valtimosairauksien oireista kylmässä esiintyy mm. rytmihäiriöitä
ja rintakipua. Kylmässä esiintyviä hengitysteiden oireita ovat liman erittyminen, yskä, hengitysvaikeudet
ja hengityksen vinkuminen. Näitä oireita esiintyy
useammin niillä henkilöillä joilla on joku sairaus kuin
terveillä.
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•
•
•
•

Kysy potilaalta tiedot terveydentilasta ja lääkityksestä, jos mahdollista!
Kylmässä tapahtuvan akuutin sairauskohtauksen
hoidossa (sydäninfarktin, rasitusrintakivun,
astman tai kroonisen ahtauttavan keuhkosairauden paheneminen) potilaan enempi jäähtyminen
pitää ehkäistä (lämmittää ulkoisesti tai hakeutua
suojaan), jos mahdollista.
Ota huomioon, kuinka kylmä vaikuttaa eri sairauksiin! Kylmyys saattaa laukaista sairauskohtauksia
tai pahentaa olemassa olevien sairauksien oireita.
Muuta potilaan lääkitystä jos se on tarpeen!
Käytä tarvittaessa kipulääkitystä!
Estä potilaan kasvojen tai hengitysteiden enempi
jäähtyminen!

5.3.3. SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLONHOITOLAITOSTEN JOHTAJILLE
Hoitolaitoksissa asuvien keskimääräinen ikä on noin
80 vuotta ja harvoin alle 65 vuotta. Tämänikäisillä
henkilöillä on usein yksi tai useampi krooninen sairaus
ja heidän fyysinen ja älyllinen toimintakykynsä voi
olla enemmän tai vähemmän rajoittunut. He myös
tarvitsevat usein apua päivittäisten toimien hoitamisessa.
Hoitolaitoksissa asuvat vanhukset voivat altistua kylmälle hetkittäin tai pitkäkestoisemmin heidän ulkoillessaan joko yksin tai opastettuna. Kylmäaltistus voi
tapaturmaisesti pitkittyä, jos vanhus ei esimerkiksi
löydä takaisin hoitokotiin. Vanhukset voivat myös
suhtautua välinpitämättömästi kylmän terveysvaikutuksiin tai he eivät tiedosta niitä.
Koska moni hoitolaitoksen asiakas on iäkäs, mahdollisesti aliravittu ja inaktiivinen, heidän kykynsä
aistia kylmää tai tuottaa lämpöä lihaksillaan on heikentynyt. Tällöin jopa vähäinen kylmäaltistus esimerkiksi sisätiloissa voi johtaa hypotermiaan esimerkiksi
silloin kun lämmitys on hetkellisesti liian alhainen tai
keskeytynyt. Tämän takia vanhusten hoitolaitoksilla
tulisi olla toimintasuunnitelma mahdollisen sähkökatkon tai lämmityksen keskeytymisen varalta.

Suositukset hoitolaitosten kylmäriskien hallintaan:

Määrittele hallintatoimenpiteet asukkaiden iän ja
toimintakäytäntöjen mukaan!
• Tunnista asiakkaiden krooninen sairaus ja suunnittele yksilölliset toimenpiteet, joilla voidaan
vähentää/ehkäistä heille kylmästä aiheutuvia
haitallisia terveysvaikutuksia! Tarkoituksenmukaiseen suunnitteluun voi liittyvä myös lääkärin
konsultointi esim. lääkityksen tarkistamiseksi.
• Nimeä toimenpiteet lämmityksen katkon aikana!
Tähän sisältyy väliaikaisen lämmityksen suunnittelu ja erityiset tilat rakennuksessa, joihin asukkaat voidaan siirtää. Tarvittaessa evakuointi
muuallekin voi olla tarpeen.

•

Hoitolaitosten henkilökunta on velvollinen hoitamaan asianmukaisen kylmään liittyvän ohjauksen
ja neuvonnan. Sen on myös pystyttävä tunnistamaan ja hoitamaan kylmään liittyviä haitallisia
terveysvaikutuksia (ensihoito, oireiden ehkäiseminen, sairauksien hoito). Tämä tarkoittaa henkilökunnan kouluttamista sekä informaatiomateriaalin tuottamista erikseen sekä henkilökunnalle että
hoidettaville.

5.3.4 TYÖTERVEYSHUOLLON HENKILÖSTÖLLE
Kylmä sisä- tai ulkotyö voivat aiheuttaa erilaisia haitallisia terveysvaikutuksia. Terveysongelmat kylmässä
heikentävät suorituskykyä sekä työn tuloksellisuutta
ja lisäävät tapaturmia ja kylmävaurioita. Vakavat terveysongelmat voivat johtaa sairaalahoitoihin ja poissaoloihin työstä. Pahimmillaan työskentely kylmässä
voi johtaa kuolemaan kylmään liittyvien tapaturmien
tai akuuttien sairaskohtausten takia.
Ohjeita kylmätyön riskienarviointiin ja hallintaan löytyy kansainvälisestä standardista ISO15743. Tämä
standardi esittelee strategian sekä käytännön työkalut kylmätyön riskien arviointiin ja hallintaan. Lisää ohjeita kylmän sisätyön riskien arvioimiseksi ja
hallitsemiseksi löytyy muista standardeista BSI 7915
ja DIN-33404-5.

Kylmätyön riskinarviointi

arvioiminen ja se tehdään yleensä työskentelyolosuhteissa, joissa lämpöolosuhteista voi aiheutua
erityistä haittaa ja jotka vaativat erityistä mittausvälineistöä. Tämän vaiheen arvioinnin voivat toteuttaa samat ammattilaiset kuin edellisen vaiheen.
Lisäksi voidaan pyytää tukea erityisasiantuntijoilta.

Työterveyshuolto

Työterveyshuollon toteuttama työntekijäkohtainen
kylmäriskien arviointi on kolmeportainen.
•

•

•

•

Kylmätyön riskinarviointi voidaan toteuttaa työpaikalla kolmiportaisesti ja hyödyntäen kansainvälisiä
standardeja.
Ensimmäinen vaihe
• Kerää laadullista tietoa kylmätyön riskeistä havainnoimalla.
• Havaittujen ongelmien perusteella tulee toteuttaa
hallintatoimenpiteitä, jotta voidaan vähentää/ehkäistä riskejä. Perusteellisempi arviointi on syytä
toteuttaa, jos epäillään, että kylmätyöhön liittyvä
ongelma ei voida vähentää tai poistaa helposti,
tai jos on epäselvää, ovatko käytetyt hallintatoimenpiteet riittäviä työntekijän työterveyden ja
–turvallisuuden ylläpitämiselle.
Seuraava vaihe
• Mittaa, analysoi ja arvioi ongelmaa, joka tunnistettiin ensimmäisessä vaiheessa!
• Haittojen lisäselvitystarve voi myös nousta työterveyshuollon tarpeista/lähtökohdista, jolloin
arvioidaan terveyteen liittyviä riskejä työtilanteissa.
• Hallintatoimenpiteet valitaan havaitun kylmäriskin perusteella. Jos on vielä epäselvää, ovatko hallintatoimenpiteet riittäviä, lisäselvitykset voivat
olla tarpeen.
Kolmas vaihe
• Mittaa, analysoi ja arvioi ongelmaa! Tähän vaiheeseen liittyy erityisen kylmään liittyvän riskin

•

Tunnista yksilöt, jotka ovat kylmäherkkiä tai joilla
on henkilökohtainen, työhön liittyvä toiminnallinen rajoite! Käytä terveysriskien arviointilomaketta! Ensimmäisen vaiheen arvioinnista tunnistetaan ne henkilöt, joille ei ole tarvetta kylmään
liittyvien terveysriskien lisäselvitykseen.
Toisessa vaiheessa käytetään haastattelua tai kliinisiä tutkimuksia, jos arvellaan henkilöllä olevan
kylmään liittyvä terveyshaitta. Haastattelun ja
kliinisen tutkimuksen sisältö riippuu ensimmäisen
vaiheen haastattelun löydöksistä ja on oire/sairauskohtainen. Jos arvioinnissa havaitaan kylmään
liittyviä sairauksia tai toimintarajoituksia, lisäselvitys/riskinarviointi työpaikalla voi olla tarpeen.
Jos kysymyksiä yksilön terveydentilaan liittyen jää
selvittämättä, lisäselvitys sairaalan asiantuntijayksikössä tai erityisessä provokaatiolaboratoriossa voi olla tarpeen. Tällöin tulee hyödyntää
työpaikan kylmäriskien arvioinnin tuloksia.
Työterveyshuollon selvitysten perusteella voidaan
antaa suosituksia työntekijän työtehtävistä/sijoittumisesta kylmätyöpaikalla. Työntekijät tarvitsevat myös ohjausta ja neuvontaa optimaalisen
työterveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi
kylmätyössä.
Huomioi lakisääteiset terveystarkastukset.

Kylmähaittojen hallinta työssä
•

•

•

Mikäli työpaikan kylmähaittojen arvioinnissa
havaitaan merkittävä kylmätyöhön liittyvä ongelma, tulee tämä ottaa huomioon työpaikalla.
Yksilöidylle haitalle löytyy useita ratkaisumalleja,
jotka voivat olla organisatorisia tai teknisiä hallintatoimenpiteitä tai vaatetusratkaisuja (Risikko T
et al 2002).
Jokaisen työpaikan tulee valita hallintatoimenpiteet, jotka toimivat parhaiten kyseisellä työpaikalla. Kylmähallintatoimenpiteen valinnan jälkeen
on tärkeä sopia vastuuhenkilöstä, joka huolehtii
toimenpiteen käytännön toteutuksesta. Kylmäriskien arviointi on syytä toteuttaa uudelleen, jos
on tarpeen varmistaa että hallintatoimenpide on
ollut riittävä vähentämään/poistamaan kylmästä
aiheutuvan haitan.
Työterveyshuollon henkilöstön tulee tehdä
yhteistyötä yritysten/organisaatioiden kanssa
ja tiedustella, kuinka kylmään liittyvät seikat on
otettu huomioon työpaikalla. On myös suositeltavaa tarkastella, mitkä tarvittavat kylmäriskien
hallintatoimet ovat, mitä informaatiomateriaalia tarvitaan ja ketkä toimivat vastuuhenkilöinä
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•

toteuttamassa näitä hallintatoimenpiteitä.
Perustuen yksilölliseen kylmän terveyshaittojen
arviointiin työntekijöille voidaan kohdentaa
yksilöllisiä kylmähaittojen hallintatoimenpiteitä,
kuten henkilökohtaista ohjeistusta ja neuvontaa
(esim. kuinka estää haitallinen kehon jäähtyminen
esimerkiksi säätelemällä kylmäaltistuksen aikaa
tai vaatetuksen avulla), työtoimintoihin liittyviä
suosituksia (esim. mitkä työtehtävät soveltuvat
kylmäherkälle työntekijälle) tai kohdentamalla/
säätämällä lääkitystä.

5.3.5. MAAHANMUUTTAJIEN
TERVEYSPALVELUISTA VASTAAVILLE
Lämpimiltä seuduilta lähtöisin olevat, kylmemmille
alueille muuttavat maahanmuuttajat ovat kokemattomia, kun kyseessä on riittävä kylmältä suojautuminen ja kylmävaikutusten ehkäisy. Tämän väestön tulisi saada erityistä opastusta ja tietoa siitä, miten
elää kylmillä alueilla.
Maahanmuuttajien kanssa työskentelevien tulisi neuvoa ja antaa tietoa sisältäviä materiaaleja maahanmuuttajille kylmän vaikutuksista. Tämä sisältää:
• Mitkä ovat toiminnalliset keinot sopeutua kylmään (vaatetuksen mukauttaminen, suojautuminen tuulelta, liikkuminen lämmöntuottamiseksi
jne.)?
• Minkälaiset suojavarustukset ovat tarpeellisia,
milloin ja miten niitä käytetään?
• Mitkä sairaudet ovat herkkiä kylmälle ja miten
niitä hoidetaan?
• Mitä riskejä liittyy kylmävammoihin (paleltumat
ja hypotermia) ja mikä on niiden ensiapu?
• Ymmärtää haitallisen jäähtymisen henkilökohtaiset
varoitusmerkit.
Suomessa ei ole tutkimustietoa vuosittain toistuvan
kuuma-altistuksen pitkäkestoisista terveysvaikutuksista väestötasolla. On osoitettu, että kuuma ympäristö työssä on pitkäkestoinen verenkiertoelimistön
lisäkuormitustekijä. Helleaallot lisäävät kuolleisuutta myös Suomessa. Kuumalle altistumisesta voi seurata useita välittömiä haittoja suorituskyvylle ja terveydelle.
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6. KUUMAN VAIKUTUKSET
TERVEYTEEN
Vähimmillään kuuma-altistus voi aiheuttaa epämiellyttäviä tuntemuksia ja epämukavuutta. Se voi häiritä
ja alentaa suorituskykyä tehtävissä, jotka vaativat
keskittymistä tai tarkkaavaisuutta. Sitä kautta kuuma altistus saattaa lisätä onnettomuus- ja loukkaantumisriskiä sekä työssä että vapaa-ajalla.
Elimistön lämpeneminen lisää ensin fyysistä suorituskykyä mutta heikentää henkistä suorituskykyä.
Myös fyysinen suorituskyky alkaa alentua, kun kehon
syvälämpötila nousee yli yhden asteen. Tämä ei ole
epätavallista ruumiillisten ponnistelujen yhteydessä
Suomessa erityisesti kesällä. Erilaisten tehtävien suorittaminen kuumassa saattaa vaatia suurempia ponnistuksia kuin lämpötilaltaan neutraalissa ympäristössä ja työteho voi alentua.

Kuumasta ympäristöstä aiheutuvat haitat terveydelle
ja toimintakyvylle voidaan ehkäistä oikealla käyttäytymisellä.

6.1. Terveyshaitat
Kuuman ympäristön aiheuttamat terveyshaitat johtuvat kehon liiallisesta lämpökuormasta tai erityisesti verenkiertoelinten väsymisestä. Näin kehittyvä
verenkierron toimintavajaus voi puolestaan johtaa
moninaisiin haittoihin verenkierto- ja hengityselimistössä.

Kuuman haitalliset vaikutukset toimintakykyyn voivat lisätä tapaturmariskiä. Kuuma-altistus voi lisätä
tai pahentaa olemassa olevien kroonisten sairauksien oireita. Osa suomalaisista ilmoittaa saavansa
erilaisia sairausoireita kuumassa ympäristössä.
Kuolleisuuden on osoitettu lisääntyvän kesäkaudella,
kun ympäristön lämpötila nousee merkittävästi yli
+12ºC. Kehon voimakas lämpeneminen voi aiheuttaa kuumavaurioita (esim. lämpöhalvaus). Kuuma
ympäristö Suomessa voikin haitata kaikkien ihmisten
toimintakykyä ja aiheuttaa kuumavaurioita. Kuuman
aiheuttamat sairauskohtaukset tai sairauksien vaikeutuminen muodostavat riskin ensisijaisesti vanhoille
ihmisille ja kroonisia sairauksia poteville.
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6.1.1. KUOLLEISUUS JA KUUMA
Väestön kokonaiskuolleisuus on korkeimmillaan
talviaikaan ja matalimmillaan kesällä. Myös kesällä
Suomessa tavanomaista korkeampiin ympäristölämpötiloihin liittyy kuolleisuuden lisääntymistä.

lämpötila nousee yli +19 °C; lisäkuolemien määrä
kasvaa nopeasti.

Alla oleva (kuva 6.) osoittaa, että matalin kuolleisuus Suomessa liittyy noin +12°C lämpötilaan. Kun
lämpötila kohoaa, kuolleisuus alkaa nousta ja kun

Ympäristön lämpötilan kohoamiseen liittyviä lisäkuolemia oli Suomessa yhden asteen lämpötilan nousua
kohden 1–3 % . Minimikuolleisuuden ympäristölämpötilaa lämpimämpinä päivinä (noin 60 päivää vuodessa) yksilötason kuolemanriski on väestötasoisena
enimmillään 1.09 kertainen. Useamman päivän kestäviin lämpöjaksoihin liittyvä nousu on suurempi.

KUVA 5. PÄIVITTÄINEN KUOLEMANTAPAUSTEN
MÄÄRÄ ERI YMPÄRISTÖLÄMPÖTILOISSA
SUOMESSA V. 2000-2005.

KUVA 6. LISÄKUOLEMANTAPAUKSET LIITTYEN ERI
YMPÄRISTÖLÄMPÖTILOIHIN SUHTEESSA
MINIMIKUOLLEISUUTEEN V. 2000-2005.

Näyhä 2005

Tätä nousua todetaan yleensä kesäkuukausina, kun
päivälämpötilat vähintään kahtena päivänä ovat korkeampia kuin 90 % sen kuukauden lämpötiloista.
Suomessa on osoitettu, että kuolleisuus kasvaa (50 200 tapausta vuodessa) lämpiminä jaksoina. Vuoden
1973 kuumana kesänä ylimääräisiä kuolemia oli noin
800. Myös ennakkotiedot vuodelta 2010 osoittavat,
että kuolemat lisääntyivät voimakkaasti tavanomaista kuumempana kautena heinä-elokuussa.
Kuumaan kauteen liittyvien kuolemien syitä ovat sydänsairaudet, aivohalvaukset ja hengityselinsairaudet. Kuolemanriski kuumassa ympäristössä liittyy
moniin muihinkin sairauksiin (taulukko 7). Ulkolämpötilan aiheuttamat lämpöhalvaukset ovat Suomessa
harvinaisia ja tapahtuvat erityisolosuhteissa.
Suurin riski kuolla kuumassa ympäristössä liittyy psykiatrisiin sairauksiin kuten depressioon, diabetekseen
sekä sydän-, hengityselin- ja aivoverenkierron sairauk-
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Näyhä 2005

siin. Lisäkuolemia kertyy noin kahden viikon ajan
kuumien päivien jälkeen, mutta pääosa kahden päivän kuluessa. Kuumaan ympäristön liittyvä kuolleisuus on naisilla korkeampaa kuin miehillä ja vanhoilla ihmisillä suurempaa kuin nuoremmilla. Kuoleman
riski lisääntyy vanhoilla ihmisillä iän myötä.

6.1.2. SAIRASTAVUUS JA KUUMA
Kuumaan ympäristöön liittyvästä sairastavuudesta
ei ole Suomessa tutkimustietoa. Edellä kuvattu kuumaan ympäristöön liittyvä lisäkuolleisuuden yhteys
kroonisiin sairauksiin on seikkaperäisesti selvitetty.
Kuumaan ympäristöön liittyviä suomalaisten sairausoireita on selvitetty osana FINRISKI- kyselytutkimusta. Vastaajat pitivät kuumana keskimäärin 26°C:n
ulkolämpötilaa, mutta vaihteluväli oli suuri: 5 % vastaajista piti kuumana jo 19°C:ta ja 5 %:n mielestä
vasta 32°C oli kuuma.

TAULUKKO 9. SAIRAUSRYHMÄT, JOIHIN VOI LIITTYÄ
HELLEAALTOIHIN LIITTYVIÄ LISÄKUOLEMIA
SAIRAUS

ICDa LUOKKA

Sydän- ja verenkiertoelinsairaus, kohonnut verenpaine, sepelvaltimotauti

I00–I99

Hengityselinsairaudet, krooninen alahengitystiesairaus (COPD, brokiitti)

J00–J99

Diabetes mellitus, muu sisärerityssairaudet

E10–E14

Orgaaninen tai mielenterveyssairaus, dementia, Alzheimerin tauti (lievä, kohtuullinen, vakava)

F00–F09

Mielenterveyden tai käyttäytymishäiriöt johtuen psykoaktiivisten aineiden käytöstä, alkoholismi

F10–F19

Skitsofrenia ym.

F20–F29

Ekstrapyramidaali ja liikkeisiin liittyvät häiriöt (mm. Parkinsonin tauti)

G20–G26

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet
Monet ihosairaudet

International Classification of Diseases
”Viihtyisän” lämpötilan ylärajana pidettiin keskimäärin lämpötilaa 19°C. Tämä yläraja riippui voimakkaasti iästä: vanhimmilla miehillä raja tuli vastaan
jo 16 °C:ssa, nuorimmilla miehillä vasta 21 °C:ssa
(naisilla vastaavasti 15 °C ja 22 °C ).
Tavallisimpia lämpimän sään aiheuttamia yleisoireita
olivat Finriski-tutkimuksessa janon tunne (68 %),
suun kuivuminen (43 %) ja kestävyyttä vaativien suoritusten heikkeneminen (43 %). Sairauksien oireista yleisimmät olivat sydämen rytmihäiriöt (6 %) ja hengenahdistus (5 %) kun rintakipuja ilmoitti 2 %, limaneritystä 3 % ja hengityksen vinkumista 2 %.
Kaikkia oireita oli enemmän naisilla kuin miehillä, ja
oireet lisääntyivät voimakkaasti iän mukana. Esimerkiksi lämpimän sään aiheuttamaa rintakipua oli vain
1 %:lla alle 50-vuotiaista mutta 7 %:lla 75-vuotiaista.
Yleisimmät lämpimän sään aiheuttamat oireet olivat
sydämen rytmihäiriöt 75-vuotiailla naisilla (18 %).
Oireet olivat erityisen yleisiä verenkierto- tai hengityselinten sairauksia sairastavilla (oiretiheydet vanhimmissa ikäryhmissä 15 - 24 %).

6.1.3. KUUMAN VÄLITTÖMÄT VAIKUTUKSET
Kuuma-altistuksen välittömiä ilmenemiä voivat olla
kuumaihottuma, alaraajojen turpoaminen, pyörtyminen, lihaskouristukset ja lämpöuupumus. Näiden
oireet ja syntymekanismit on esitetty hoito- ja toimenpidesuositusten yhteydessä luvussa 7.3.

6.1.4. KUUMAAN LIITTYVÄT TAPATURMAT
Kuuma ympäristö lisää tapaturmariskiä. Tutkimustietoa on käytettävissä erityisesti kuumatyhön liittyen.
Varastotyössä pienin riski tapaturmiin oli n +20°C
lämpötilassa ja riski lisääntyi lämpötilan noustessa
tai laskiessa siitä (kuva sivulla 42).
Kuuma ympäristö ja sen aiheuttama lämpökuorma
alentavat ihmisen keskittymiskykyä ja henkistä suoritukykyä yleisemminkin. Näistä aiheutuu virhekäyttäytymistä ja havaintokyvyn alenemista. Fyysinen
suorituskyky alenee voimakkaassa kuuma-altistuksessa. Ihmisen kuumavasteita on kuvattu tarkemmin
fysiologia-luvussa (3). Toimintakyvyn monimuotoista
heikkenemistä pidetään selittäjänä kuuman ympäristön lisääntyneeseen tapaturmariskiin.

KUVA 7. TAPATURMAKÄYTTÄYTYMISEN RIIPPUVUUS YMPÄRISTÖN LÄMPÖTILASTA

Muokattu: Ramsey & Buford, 1983
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6.2. Riskiryhmät
Kuumaan liittyvien terveyshaittojen syntymiseen on
joillakin ihmisillä suurempi riski. Tällaisia terveyshaittoja ovat kuumasairaudet ja -vauriot, sairauskohtaukset ja -oireet tai kuolemantapaukset. Monet yksilölliset tekijät vaikuttavat ihmisen herkkyyteen saada
haittaa kuumassa ympäristössä. Niitä on käsitelty
fysiologia-luvussa (3) sekä terveyshaitta -luvun (34.1) alussa.

6.2.1. KROONISESTI SAIRAAT, VAMMAISET
JA TOIMINTARAJOITTEISET
Kuuman ympäristön haitalliset vaikutukset moniin
fysiologisiin toimintoihin voivat pahentua henkilöillä,
joilla on akuutti tai krooninen sairaus. Yli kolmasosalla aikuisväestöstä on yksi tai useampi sairaus,
joka on ”kuumaherkkä”, yli 50-vuotiailla näitä sairauksia on jo yli 50 prosentilla. Määrä lisääntyy iän myötä. Yleisimmät sairaudet, jotka yhdistetään kuumaan
ympäristöön, ovat sydänsairaudet, avioverenkierron
sairaudet, diabetes ja krooninen ahtauttava keuhkosairaus. Näihin liittyvät kuolemantapaukset lisääntyvät kuumassa ympäristössä.
Kroonisesti sairaiden lisääntyneeseen terveysriskiin
kuumassa ympäristössä on useita syitä:
• Kaikki sairaudet, joiden seurauksena sydämen
pumppaustehon lisääminen on estynyt tai heikentynyt, lisäävät herkkyyttä lämpöhalvaukselle,
sydämen toiminnan vajavuudelle ja niiden vakaville
seuraamuksille kuuma-altistuksessa.
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•

•

•

•

•
•

Ääreisverenkierron sairaudet, jotka usein liittyvät
diabetekseen tai yleiseen verisuonten kovettumiseen, voivat vaikeuttaa ääreisverenkierron lisäämistä kuuma-altistuksen haittojen vähentämiseksi. Tämän seurauksena riski kuumasairauksiin lisääntyy.
Ripuli ja kuumeiset sairaudet erityisesti lapsilla
voivat voimakkaan nestehukan ja kuivumisen
seurauksena lisätä kuumasairauksien riskiä. Nämä
sairaudet voivat liittyä kroonisiin aineenvaihdunnan tai munuaisten kroonisiin sairauksiin.
Monet krooniset sairaudet voivat heikentää hikirauhasten toimintaa ja altistaa sen seurauksena
kuumasairauksille. Tällaisia sairauksia ovat diabetes, skleroderma ja kystinen fibroosi.
Sairautensa vuoksi vuodepotilaana olevien ihmisten mahdollisuus ehkäistä kuumahaittoja on alentunut. He tarvitsevatkin sairautensa edellyttämän
hoidon lisäksi apua myös tarkoituksenmukaiseen
kuumahaittojen ehkäisyyn.
Jotkin lääkkeet voivat lisätä kuumasairauksien
riskiä.
Jotkut kroonisiin sairauksiin määrätyt lääkkeet
voivat aiheuttaa myös haitallisia vaikutuksia kuumassa ympäristössä. Tällaisia ovat pääasiallisesti
lääkkeet, jotka vaikuttavat nestetasapainoon, verisuonten supistumiseen ja/tai laajentumiseen, sekä
sydämen toimintaan. Myös osa psykoosilääkkeistä
on tällaisia. Lisäksi jotkut lääkkeet ja lääkitykset
voivat vaikuttaa käyttäytymiseen ja tällä tavoin
altistaa kuuman haitallisille vaikutuksille.

6.2.2. SOSIAALISET RISKIRYHMÄT
Vaikea sosioekonominen tilanne saattaa altistaa ihmisiä kuuman ympäristön haittavaikutuksille. Tietyt
ammatit, alempi koulutustaso, etninen tausta tai
kodittomuus saattavat liittyä pitkittyneeseen tai epätyypilliseen kuuma-altistukseen tai vähentyneeseen
tietoisuuteen kuuman ympäristön terveysriskeistä.
Sosiaalinen eristäytyminen liittyneenä vanhusten yksin asumiseen tai vähemmistöryhmään kuulumiseen
saattaa myös viitata suurempaan alttiuteen kuumahaitoille. Monet viimeaikaiset raportit osoittavat,
että pitkäaikaisten kuumajaksojen aikana kuolemanriski kohoaa sellaisilla iäkkäillä ihmisillä, jotka eivät
kykene pitämään asuntojaan viileinä ja ehkäisemään
muutenkaan kuuman ympäristön terveyshaittoja.

6.3. Kuuman ja ilmansaasteiden
yhteisvaikutus
Helleaaltojen ja kuumien jaksojen aikana ilmassa
on usein keskimääräistä enemmän epäpuhtauksia.
Näitä kahta ympäristön altistustekijää voi olla vaikea
erottaa toisistaan terveyshaittojen syynä silloin,
kun ne esiintyvät yhtä aikaa. Kuumassa erityisesti
huomioon otettavat saasteet ovat otsoni ja ilman
mikropartikkelit (PM 10), joille on ominaista, että ne
kulkeutuvat myös sisätiloihin. Sen sijaan otsonia
esiintyy kohonneina pitoisuuksina ulkoilmassa. Otsonin kuolleisuutta lisäävä vaikutus on voimakkainta
kesäkuukausina. PM 10 -partikkelien vaikutus kuolleisuuteen on todettu suuremmaksi hellejaksojen
aikana.

6.2.3. KUUMATYÖTÄ TEKEVÄT
Monet ammatit edellyttävät työn tekemistä kuumalle altistettuna sisätiloissa tai ulkoilmassa ilman
mahdollisuutta hallita ympäröiviä lämpöolosuhteita.
Kuuman vaikutukset terveyteen ja toimintakykyyn
riippuvat ympäristöolosuhteista, fyysisestä aktiivisuudesta ja vaatetuksesta. Lievä kuumakuorma on
yleistä työtilanteissa, ja se voi heikentää henkistä
suorituskykyä ja koordinaatiota ja näin altistaa tapaturmille ja suorituskyvyn alenemiselle.
Kuuma sairauksia potevat tarvitsevat työterveyshuollon erityishuomioita. Lisää Työterveyslaitoksen
kotisivuilta/Työterveyshuollon käsikirjasta.

6.2.4. POIKKEAVAAN KÄYTTÄYTYMISEEN
LIITTYVÄT RISKIT
Runsas alkoholinkäyttö lämpimänä vuodenaikana
voi lisätä kuuman terveyshaittoja mm. siksi, että sen
aiheuttama ääreisverisuonten laajeneminen kuormittaa sydäntä kuuman aiheuttaman samanlaisen
kuormituksen lisäksi; niiden yhteisvaikutuksesta voi
aiheutua haittaa sydämelle.
Henkilöt, joilla on mielenterveysongelmia, saattavat
olla epätyypillisen käytöksensä takia suuremmassa
riskissä kuumassa ympäristössä erityisesti, jos heillä
on verenkiertoelimistön tai hengityselimistön rinnakkaissairaus. Samantyyppistä riskikäyttäytymistä on
havaittu dementoituneilla tai muistihäiriöistä kärsivillä vanhuksilla. Yksin asuminen on terveysriski
vanhuksille, joilla on kroonisia sairauksia.
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7. TERVEYDEN
YLLÄPITÄMINEN KUUMASSA
7.1. Kuuma-altistuksen
vähentäminen yhdyskunta- ja
rakennussuunnittelussa
Kuumat jaksot kesäisin ovat lisääntymässä. Niihin
liittyvä lisäkuolleisuus on ollut kuumina kesinä jopa
20 % vuotuisesta kokonaiskuolleisuudesta. Siksi yhdyskuntasuunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon
kuuman ympäristön terveysriskit.
Yhdyskunta- ja rakennussuunnittelulla voidaan
merkittävästi vaikuttaa rakennusten passiiviseen
jäähdyttämiseen ja ympäristön kuumuuden kulkeutumiseen sisätiloihin.
Rakennusten lämpöviihtyisyyttä kesäkautena
voidaan lisätä mm. seuraavilla toimenpiteillä:
• määrittelemällä lämpöviihtyisyyden tavoitteet
asemakaava- ja rakennussuunnittelussa
• vaikuttamalla aluesuunnittelun ratkaisuihin
• ottamalla huomioon lämmön kertyminen rakennusten rakenteisiin
• ottamalla huomioon lämmön kulkeutuminen
rakennusten rakenteissa
• vähentämällä rakennusten sisäisiä lämmönlähteitä
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sallimalla paikallisia ja yksilöllisiä lämpökuorman
vähentämisratkaisuja
käyttämällä passiivisia lämmönsiirtämisratkaisuja
rakennuksista
kontrolloimalla lämpömassaa
käyttämällä tehokkaita konventionaalisia jäähdytysjärjestelmiä, jos tarpeellisia
seuraamalla toiminta- ja huoltokäytäntöjä erityisesti uusissa toistorakennuksissa
ottamalla huomioon Euroopan standardi EN
15251 luonnonmukaisesti tuuletetuille rakennuksille.

Passiivista jäähdyttämistä voidaan toteuttaa uusissa
ja olemassa olevissa rakennuksissa. Asemakaavaratkaisuina jo olemassa oleville alueille voidaan suunnitella puustoa suojaamaan kuumuudelta. Rakennesuunnittelussa voidaan käyttää heijastavia materiaaleja, varjojen luomista, heijastavien pintamaalien
käyttöä rakennusten seinissä, kellari- tai pohjakerrosten tuuletusta.
Lämpömassaa voidaan käyttää moduloimalla päivittäinen lämmöntuotto öisen lämmönhukan kanssa.
Öisen ventilaation ratkaisut ovat Suomessa tarkoituksenmukaisia. Passiivisen jäähdytyksen keinoin on
mahdollista alentaa huonelämpötiloja 2-5°C tai jopa
enemmänkin.

TAULUKKO 10. YHDYSKUNTASUUNNITTELUN JA ASUMISEN SUUNNITTELUN MAHDOLLISUUKSIA
TOIMENPITEIDEN
VAIKUTUSTEN
ILMENEMINEN

ESIMERKKEJÄ

ETUJA

HAITTOJA

Nopeasti

Käyttäytymisneuvonta

Halpa

Lisää usein energian kulutusta

Heti

Sisätilojen jäähdyttäminen

Heti saatavilla

Lisää energian kulutusta, saattaa
lisätä jäähdytinperäisiä infektioita

Keskipitkällä aikavälillä

Rakennuspintojen heijastavuuden
lisääminen

Voidaan toteuttaa

Tarvitaan kehittynyttä suunnittelua

Paikallisesti

Eristävyyden lisäys, lämmöntuotannon vähentäminen rakennuksissa,
passiiviset jäähdytys teknologiat,
tehokas aktiivinen jäähdytys

Voidaan toteuttaa
yhdyskuntatasolla

Melko kallis
Voi aiheuttaa haittoja rakennuskautena

Pitkällä aikavälillä

Rakennusmääräykset, kaupunkisuunnittelu, maankäytön suunnittelu,
ilmastonmuutoksen ehkäisy

Vähentää energian kulutusta
ja kasvihuonekaasuja

Kallista
Vaikuttaa hitaasti
Tarvitaan poliittisia päätöksiä

Lisää yhdyskunta- ja rakennussuunnittelussa käytettävistä mahdollisuuksista on esitetty mm. WHO:n kuumaan liittyvässä toimintaoppaassa: Heat Health Action Plans, Guidance (2008)

7.2. Tietoa koko väestölle
7.2.1. Kansalaisten yleisohjeet
•
•
•
•
•

Pidä kotisi viileänä!
Pysy poissa päivän kuumuudesta!
Pidä itsesi viileänä ja nauti riittävästi vettä!
Auta muita!
Jos sinulla on terveysongelmia tai jos voit huonosti,
seuraa terveyspalvelujen tiedotesivuja tai puhelinpalveluja! Ota harkintasi mukaan yhteys terveydenhuoltoon.

7.2.2. Pukeutumisesta
•
•
•
•
•

Käytä keveitä, väljiä, mieluiten vaaleita kesävaatteita!
Pukeudu kevyesti myös sisällä ja nukkuessasi, käytä
tarvittaessa yösukkia!
Helteellä pitkähihaiset paidat.
Auringon paisteessa päähine on suotava.
Kostea vaate on tehokas kehon jäähdyttäjä.

7.2.3. KUUMA-ALTISTUKSEN VÄHENTÄMINEN
SISÄTILOISSA
Väestötutkimukset viittaavat siihen, että tuulettimien käyttö ei vähennä kuumakuolleisuutta, mutta
koneellinen ilman jäähdytys sen sijaan vähentää.
Suomessa on kuitenkin mahdollista hallita asuntojen lämpenemistä myös muilla asukkaiden omilla
toimenpiteillä.

Kesäkauden lämpöviihtyisyyden aikaansaamiseksi
asunnoissa tarvitaan:
• Lämpöviihtyisyyden tavoitteen yksilöinti, lämpötilan tulisi pysyä alle 25°C.
• Asunnon sijainnin ja pohjaratkaisun yksilöinti.
• Rakennuksen ja asunnon lämmönlähteiden tunnistaminen.
• Lämmön kulkeutumisen hallinta rakennuksen ja
asunnon sisällä.
• Asunnon sisäisten lämmönlähteiden hallinta.
• Asukkaiden kuumasopeutuminen (tapahtuu n. 10
päivässä).
• Passiivinen lämmönsiirto asunnosta ja rakennuksesta.
• Lämmön rakenteisiin varastoitumisen hallinta.
• Jäähdytyslaitteiden käyttö tarvittaessa.
• Rakennusten huoltoon liittyvien toimenpiteiden
seuranta ja asianmukaisuuden varmentaminen.
Olemassaolevien rakennusten jäähdyttämisessä
voidaan käyttää luontaista tuuletusta, kosteuden
haihtumisella aikaansaatua jäähtymistä ja yön aikaista tuuletusta. Asukkaat voivat pitää verhoja kiinni
kuumina päivinä ja tarvittaessa tuulettaa jatkuvasti.
Lämpöä tuottavien kodinkoneiden ja laitteiden käytön minimointi vähentää lämmön kertymistä.
Näillä toimenpiteillä on mahdollista saada aikaan 2 5°C viileneminen ilman jäähdytyslaitteiden energian
lisäkustannuksia. Tällaiset ratkaisut ovat käytössä
Välimeren alueen perinteisessä rakentamisessa.
Rakennusten passiivisen jäähdyttämisen keinoina voidaan käyttää suunnitteluvaiheessa lämmön kertymistä ehkäiseviä rakennus- ja rakenneratkaisuja.
Rakennuksia voidaan varjostaa puiden tai teknisten
ratkaisujen avulla. Näillä toimenpiteillä voidaan saada aikaan useiden prosenttien viilennys. Rakennusten
maalaaminen heijastavilla maaleilla ja pohjakerrosten tuulettaminen ovat hyödyllisiä lämmön kertymisen estämisessä.
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7.2.4. NESTEYTYS KUUMASSA
Nesteytysohjeet on tarkoituksenmukaista jakaa
potilaille myös kirjallisina. Nesteytystä koskevassa
ohjeessa on syytä ottaa huomioon:
• Janon tunne erityisesti vanhuksilla on epäluotettava nesteytystarpeen ainoa ilmaisin.
• Kuumassa ihmisten tulisi juoda n. 150 % normaalista määrästä.
• Pitkäkestoinen, tavallista runsaampi puhtaan
veden juominen voi altistaa hyponatremialle ja
sen myötä lämpöhalvaukselle. Tämän estämiseksi
voi olla suotavaa korvata osa puhtaasta vedestä
keittosuolaa sisältävillä juomilla.
• Hoidettavat henkilöt tarvitsevat henkilökohtaiset
ohjeet juomisesta niin, että heidän terveydentilansa ja lääkityksensä tulee huomioon otetuksi. Erityinen huomio tulee suunnata henkilöihin, joilla on
taipumusta hemokonsentratioon, sepelvaltimotukokseen, aivoverenkierron vajaatoimintaan ja
munuaisten vajaatoimintaan.
• Erityishuomio tulee kohdistaa myös henkilöihin,
jotka potevat kohonnutta verenpainetta, diabetesta, sepelvaltimosairautta, munuaisten toiminnan
vajausta, dementiaa tai joilla on ollut aivohalvaus.

7.2.5. ALKOHOLIN JA LÄÄKKEIDEN VAIKUTUKSET
KUUMASSA
Alkoholi laajentaa ääreisverisuonia ja lisää näin sydämen työmäärää. Sen vaikutus on samansuuntainen
kuumakuorman kanssa ja voi voimistaa kuuman
aiheuttamaa verenkiertoelinten kuormitusta.
Monet lääkkeet vaikuttavat lämmönsäätelyyn keskushermostossa tai kehon ääreisosissa. Vaikutus
voi kohdistua lämmönsäätelykeskukseen, vähentää
hikoilua, pintaverisuonten laajenemista ja sydämen
pumppaustehoa ja siten heikentää lämpökuorman
vähenemistä.
Myös lääkitys voi voimistaa lämpösairauksien kehittymistä. Esimerkiksi verisuonia laajentavat lääkkeet,
kuten nitraatit ja kalsiumsalpaajat, voivat alentaa
verenpainetta henkilöillä jotka potevat nestevajetta
kuumassa, näin erityisesti vanhoilla ihmisillä. Veren jakautuminen normaalia enemmän ihosuoniin voi muuttaa lääkkeiden vaikutustehoa niiden
kohde-elimissä. Lääkevaikutus voi voimistua kuumaan
liityvän mahdollisen kuivumisen seurauksena, kun
virtsan eritys vähenee.
Lääkkeiden säilyttäminen kuumassa varastossa voi
vähentää niiden vaikutusta.
Kuuma-altistukseen liittyvä verisuonten laajeneminen
ja mahdollinen nestevajaus saattavat vaikuttaa lääkkeiden kinetiikkaan, eritykseen ja näin farmakologiseen tehoon.

TAULUKKO 11. LÄÄKKEIDEN MAHDOLLISIA HAITTOJA
KUUMASSA YMPÄRISTÖSSÄ
VAIKUTUSMEKANISMI

ESIMERKKEJÄ

Lääkkeet saattavat:
Vaikuttaa suoraan haitallisesti
lämmönsäätelyyn

Antikolinergiset lääkkeet
inhiboivat keskushermostossa
tai kehon muissa osissa hikoilua

Vaikuttaa hikoiluun tai verisuonien laajenemiseen

Psyykoosilääkkeet voivat vaikuttaa lämmönsäätelyyn keskushermostossa

Vaikuttaa sydämen
toimintatehoon
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Vaikuttaa kuumasairauksien
kehittymiseen

Nitraatit ja kalsiumkanavan
salpaajat saattavat pahentaa
hypotensiota

Kuuma-altistus saattaa lisätä
lääkkeiden toksisuutta ja/tai
vähentää lääkkeen tehoa

Digoksiini, litium ja muut
lääkkeet, joilla on kapea
terapeuttinen alue
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7.2.6. HENKILÖKOHTAISET KUUMAHAITTOJEN
VAROITUSSIGNAALIT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

janon tunne
suun kuivuminen
fyysisen suorituskyvyn heikkeneminen
heikotus
pahoinvointi
sekavuus
väsymys
sydämen rytmihäiriöt
hengenahdistus
rintakipu
hengityksen vinkuminen ja liman erityksen lisääntyminen keuhkoista

7.2.7. VANHAT IHMISET
Vanhoilla ihmisillä on suurin riski kuolla helleaaltojen
aikana. Erityisen suuri riski on dementiaa potevilla
vanhoilla ihmisillä. Lisääntynyttä riskiä selittävät
heikentynyt lämmönsäätely yleensä sekä erityisesti
viivästynyt janon tunne ja hitaammin käynnistyvä
hikoilu. Lisäksi, vanhemmilla ihmisillä saattaa olla
heikentynyt ja hidastunut kyky aistia lämpökuormaa,
joka käynnistää korjaavan lämmönsäätelyn. Heikentynyt lämmönsäätelykyky voi altistaa vanhat ihmiset
kuuman haitallisille toimintakyky- ja terveysvaikutuksille.

Vanhat ihmiset potevat yleisesti joko diagnosoituja
tai diagnosoimattomia sairauksia ja näiden oireita.
Heidän fyysinen ja henkinen suorituskykynsä voi
olla alentunut. Lisäksi vanhemmat ihmiset ilmoittavat useammin kokevansa kuumaan ympäristöön
liittyvinä erilaisia sairausoireita, mikä yleensä liittyy
kroonisiin sairauksiin tai saattaa ennakoida sairauksia. Vanhoilla ihmisillä eri sairauksiin liittyvä
lääkitys voi myös vaikuttaa henkilön kuumavasteisiin
tai käyttäytymiseen, mutta on vähän tutkittu aihe.
Vanhenemiseen liittyvät moninaiset ilmiöt ihmisen
toiminnoissa myös myötävaikuttavat heidän huomattavasti kohonneeseen kuolleisuuteensa kuumassa
ympäristössä.
Huolehdi:
• kuumahaittojen ehkäisemisen opastus
• lisääntynyt normaalien hoitotoimenpiteiden määrä
ja huolenpito
Asiantuntijoiden tulisi opastaa vanhoja ihmisiä
asunnon lämpenemisen ehkäisyssä, sopivan vaatetuksen valinnassa, kuumahaittojen varoitussignaalien
tunnistamisessa, riittävän juomisen tärkeydestä ja
asiantuntijaneuvojen kysymisen hyödyllisyydestä
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7.2.8. VAUVAT JA PIENET LAPSET

7.3. Sairauksiin liittyvät ohjeet

Vauvoilla kuumaherkkyys on suurempi kuin vanhemmilla. Tämä johtuu siitä, että heidän ihonsa pinta-ala
suhteessa painoon on suurempi kuin aikuisilla. Tämän
takia vauvojen lämmönluovutus ja nestehukka on suurempi kuin aikuisten. Tästä seuraa kohonnut riski
kuivua kuumassa ympäristössä.

7.3.1. Kroonisia sairauksia potevat

Myös pienet lapset (iältään 2 - 12 vuotta) voivat
kuivua kuumassa ympäristössä riittämättömän
juomisen takia. Lasten altistuminen kuumalle on
monimuotoista: he liikkuvat runsaasti ulkona myös
keskipäivän kuumuudessa, heidän leikkeihinsä
liittyvä fyysinen ponnistelu lisää lämmöntuottoa ja
mahdollisesti kehon lämpökertymää. Näistä aiheutuu
myös tarve juoda lisää. Nämä tekijät pitäisi ottaa
huomioon niissä ulkoilmassa tapahtuvissa vapaaajan aktiviteeteissa, joissa lapsia on mukana.
Huolehdi:
• kuivumisen estäminen
• kuumaan ympäristöön sopiva vaatetus
• kuumimman paahteen välttäminen

Seuraavia sairauksia potevilla on sairautensa vuoksi
lisääntynyt riski terveyshaittoihin kuumassa ja lämpimässä ympäristössä: jotkut aineenvaihdunnan häiriöt, keskushermoston sairaudet, sydän- ja verisuonisairaudet, krooniset keuhkosairaudet, maksasairaudet, munuaisten toiminnan vajaus, psykoosit,
depressio, aivoverisuonten sairaudet, tuntohäiriöt.
Näiden sairauksien kohdalla tulee huolehtia siitä,
että potilaiden lämpökuorma minimoidaan. Keskeinen minimoinnin keino on huolehtia asuintilojen tai
laitostilojen lämpötilan säilymisestä alle 25 asteessa.
Erilaisia toimenpidesuosituksia kuumahaittojen ehkäisemiseksi on esitetty edellä. Kuuma ympäristön
aiheuttama kuormitus saattaa edellyttää lääkityksen
riittävyyden tarkistamista.

TAULUKKO 12. KUUMASAIRAUKSIEN OIREET, KLIINISET LÖYDÖKSET JA HOITO
SAIRAUS

OIREET, LÖYDÖKSET JA
MEKANISMI

HOITO

Kuumakutina

Pieniä punaisia näppylöitä ilmestyy kasvoihin,
kaulalle, rintaan, rintojen alle, nivusiin ja kivespussiin.
Erityisesti pienillä lapsilla, voi edetä stafylokokki-infektioksi. Liittyy usein voimakkaaseen hikoiluun.

Ei spesifiä hoitoa, vähennä hikoilua -kylmäsuihkuilla tai siirtymällä viileään, pukeudu
kevyesti, pidä ihottuma-alue kuivana.
Paikalliset antihistamiini- tai antiseptiset
hoidot saattavat olla hyödyllisiä.

Kuumaturvotus

Alaraajojen turvotusta tavallisesti nilkoissa, ääreisverisuonten laajenemiseen ja suonista tihkuvaan nesteeseen

Ei tarvitse hoitoa, häviää kun kuumajakso
päättyy tai kuumasopeutuminen kehittyy

Kuumapyörtyminen

Hetkellinen tajunnan menetys tai tasapainovaikeus.
On tavallinen sydän- ja verisuoni sairauksissa?

Lepo viileässä maaten jalat koholla. Muut
mahdolliset syyt

Kuumakouristukset

Kivuliaita lihaskouristuksia useimmin alaraajoissa, myös
yläraajoissa ja vatsalihaksissa mahdollisia. Ne esiintyvät
yleensä lihasten käytön jälkeen. Kouristukset saattavat
liittyä nestehukkaan, lihasten väsymiseen tai hikoilun
aiheuttamaan elektrolyyttimenetykseen

Välitön lepo viileässä, lihasten venyttäminen
ja hellävarainen hieronta. Nesteen juonti,
mahdollisesti suolapitoisia liuoksia. Hoitotoimenpiteet syytä käynnistää, jos vaiva kestää
yli tunnin.

Kuumauupumus

Oireina voimakas jano, heikkous, epämukavuus, tuskaisuus, huimaus, pyörtyminen, päänsärky. Kehonlämpötila voi olla normaali, alentunut tai lievästi koholla (alle
40°C). Pulssi lankamainen, huimausta seistessä ja nopea
pinnallinen hengitys. Ei mentaalisia muutoksia. Vesi ja/
tai suolavaje voi liittyä voimakkaan kuuma-altistuksen
tai raskaan ruumiillisen ponnistuksen seurauksena.

Makuu hämärässä, viileässä huoneessa ilman
vaatteita. Peitä alaston potilas kylmillä märillä
pyyhkeillä. Käytä kylmäpuhallinta. Nosta lantio ja jalat lisätäksesi laskimovirtausta. Aloita
nesteiden anto suun kautta, pahoinvoivalle
laskimoon. Jos kehon syvälämpö yli 39°C tai
sekavuutta tai hypotensio pitempiaikainen,
hoidetaan sairaalassa kuin lämpöhalvausta.

Bouchama ym., 2002
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7.3.2. kuumahaitat ja -sairaudet
Kuumasairaudet on tarpeen tietää ja niiden oireet ja
tunnusmerkit tarpeen tuntea. (ks. Taulukko 12)

7.3.3. Lämpöhalvaus
Lämpöhalvaus-diagnoosin perusta on ruumiin syvälämpötila yli +40°C. Lämpöhalvausta tulee epäillä
kuumalle altistuneilla potilailla, joiden mentaalinen
status on muuttunut, vaikka ruumiin syvälämpötila
olisikin alle +40°C

TAULUKKO 13. LÄMPÖHALVAUKSEN HOITO
HOITOPAIKKA/HOITOTILANNE
SAIRAALAN ULKOPUOLELLA

TOIMENPIDE

TAVOITE

Voimakas kuumakuormitus tai
fyysinen rasitus

Ruumiin syvälämpötila todetaan ≥40°C (rektaalimittari), siirto viileään, riisuminen, ulkoinen jäähdytys:
kylmäpakkaukset kaulalle, kainaloihin, nivusiin. Jatkuva ilmapuhallus ja vesisuihkutus iholle (+25-+30°C).
Vältä antipyreettejä.

Ensimmäiseksi lämpöhalvauksen epäily.
Laske syvälämpötila alle 39.4°C. Tehosta
jäähtymistä ilmavirtauksella ja nesteen
haihtumisella iholta

Muutokset mentaalistatuksessa

Tajuton potilas kylkiasennossa ja varmista ilmateiden
esteettömyys, hapeta 4 l/min, anna isotoonista suolaliuosta, nopea siirto teho-osastolle

Aspiraatioriskin minimointi.
Happisaturaation nosto yli 90 %:iin,
verivolyymin lisääminen.

SAIRAALASSA

TOIMENPIDE

TAVOITE

Hypertermia

Varmista diagnoosi kalibroidulla rektaalilämpömittarilla. Seuraa jatkuvasti iho- ja syvälämpötilaa, jäähdytä

Iholämpötila alle +30°C
Lopeta jäähdyttäminen kun
syvälämpötila alle 39.4°C

Kouristuksia

Anna bentsodiatsepiiniä

Seuraa tilannetta

Hengitysvaje

Intubaatio aspiraatioriskin ja yskimisen hengityshäiriöriskin vuoksi

Hengitysteiden suojaaminen ja hapetuksen
varmistaminen(≥ 90 %)

Hypotensio

Määrää volyyminlaajentajia, käytä vasopressoreita,
seuraa sentraalista laskimopainetta, seuraa tajunnan
tasoa virtsan eritystä ja laktaattia

Valtimopaineen nosto yli 60 mm Hg,
elinten perfuusion ja kudosten hapetuksen
varmistaminen

Rhabdomyolyysi

Plasman volyymilisä keittosuolaliuoksella intravenoosilla furosemidilla ja mannitolilla tai intravenoosilla
bikarbonaatilla.
Seuraa seerumin kaliumia ja kalsiumia ja korjaa myös
lievä hypokalemia.

Myoglobinin indusoiman munuaisvaurion
estäminen, munuaisten veriperfuusion ja
diureesin varmistaminen.
Virtsan alkanisaation varmistaminen.

Jatkojäähdytys
Eri elinten toimintahäiriöt

Sydämen rytmihäiriöiden estäminen
Epäspesifi toimintojen turvaaminen

Elinten toiminnan turvaaminen

Bouchama ym., 2002
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7.4. Suosituksia palvelujen
tarjoajille ja asiantuntijahenkilöstölle

•
•
•

7.4.1. Terveydenhuoltohenkilöstölle
•
•
•
•
•
•

•

•
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Ole selvillä kuuma-altistuksen vaikutuksista lämmönsäätelyyn ja hemodynamiikkaan!
Ole selvillä kuumasairauksien mekanismeista,
kliinisestä kuvasta, diagnosoinnista ja hoidosta!
Tunnista lämpöhalvauksen ensioireet ja niiden
vaatima välitön ensihoito!
Käynnistä välitön lämpöhalvauspotilaan jäähdyttäminen!
Ota huomioon kuuman ympäristön vaikutukset
riskisairauksia potevien potilaiden terveydentilaan
ja hoidon/ lääkityksen muutoksiin!
Informoi sairauden tai iän vuoksi riskiryhmiin
kuuluvia potilaita heidän kuumaan liittyvästä
terveyshaitan riskistään sekä opasta hyödyllisiä
ehkäisytoimenpiteitä!
Sisällytä kesäkautta edeltävälle vastaanottokäynnille arvio lääkityksen muutostarpeesta kuuman
ympäristön vuoksi sekä jaa potilaille opasteita
siitä, miten toimia kuumina päivinä terveyshaitan
ehkäisemiseksi!
Ota huomioon lääkkeiden mahdolliset kuumaaltistukseen liittyvät haitat! Arvioi tilanne potilaskohtaisesti, koska lääkityksen riskejä koskevia,
kuuma-altistukseen liittyviä yleisiä täsmäohjeita ei
ole saatavilla!
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•
•
•

Ota huomioon, että lääkityksen vaikutus kuumassa ympäristössä voi muuttua mm. muuttuneen
hemodynamiikan seurauksena!
Säilytä ensihoitolääkitys alle 25°C lämpötilassa tai
lääkekohtaisen ohjeen mukaisesti!
Valmistaudu seuraamaan tarvittaessa lääkityksen
vaikutusta ja nesteytyksen sopivuutta erityisesti
sydäntautia potevilla ja huonokuntoisilla vanhuksilla!
Ennakoi kuumien päivien haasteet valmistamalla
potilaille tiedotelehtisiä ja muita tiedotteita!
Informoi potilaita nesteytyksen tärkeydestä ja sen
tarpeen tunnistamisesta!
Sovi yhteistyökäytännöistä sosiaalipalvelujen kanssa kuumakausina!

7.4.2. Sosiaali- ja terveydenhuollon
hoitOlaitosten johtajille
•

•
•
•
•
•
•
•

Tunnista lämpimän ulko- ja sisäympäristön aiheuttama terveysriski vanhuksille erityisesti, jos he
ovat huonokuntoisia, potevat dementiaa tai muita
kroonisia sairauksia
Nesteytä riittävästi!
Pidä huonelämpötila alle 25°C ainakin osassa
huoneita! Siirrä ainakin huonokuntoisia asukkaita
muutamaksi tunniksi päivittäin näihin tiloihin!
Pyydä lääkäriltä asiakaskohtainen lääkitystarpeen
arviointi kuumajaksoille!
Vältä tarjoamasta makeutettuja tai alkoholipitoisia
juomia!
Seuraa asukkaiden keholämpötilaa, sykettä, verenpainetta ja nesteytystä!
Tunnista kuumasairauksien ensioireet ja käynnistä
välittömästi niiden edellyttämät toimenpiteet!
Perehdytä henkilökunta kuuman terveyshaittoihin
ja näiden edellyttämiin ehkäisy- ja ensihoitotoimiin!
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