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Eurina, 39 vuotta, välinehuoltaja

• Syntynyt Angolassa

• Asunut Suomessa v. 1996 alkaen

• Aiemmin terve

• TBC: -

• HIV:  -

• Tupakka: -

• Allerginen nuha: -

• Buranasta voimakasta nenäntukkoisuutta

• Nenäpolypoosi ja krooninen sinuiitti

• Kotieläimet: -
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Oireet

”Edelleen työjaksojen aikana kuitenkin oireet pahenevat, ensin menee nenä 
tukkoon ja sitten tulee hengitysvaikeudet.”

• Työtilojen vaihto pois kosteusvaurioituneista tiloista tiloihin ei ole oireita 
helpottanut. 

• Kaikki voimakkaasti haisevat aineet aiheuttavat oireita. 

• Tämän vuoden aikana 2kk sairauslomilla. 

• Kolme kuuria Prednisolon 40 mg x 1 10vrk 

• Toistuvat sinuiitit ja otiitit. 

• Lääkitys: Symbicort 2 x 2, Montelukast 10 mg x 1, Avamys 2 s. x 2-4, tarvittaessa 
Airomir , Heinix
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Välinehuoltaja

• Keskussairaalassa

• Steriloi ja puhdistaa instrumentteja ja 
skooppeja

• Puhdistuksessa käytetään voimakkaita 
desinfiointiaineita

• Konepesu ja kuivaus nostavat huoneen 
lämpötilaa ja kosteutta 
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R42/H334

=hengitysteitse

herkistävä
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PEF-työpaikka-

seuranta

Lääkitys: 

Symbicort 2x2



Tutkimuksissa TTL:lla

• NSO-rtg: kaikki sinukset voimakkaasti varjostuneet

• Spirometria:normaali

• FeNO: normaali

• Histamiinialtistus: lievä bronkiaalinen hyperreaktiviteetti

• Prick-testit: kielteiset

perussarja, Kloramin T, 
entsyymisarja, glutaraldehydi
ja Suma med enzyme

• Spesifit inhalaatioaltistuskokeet: kielteiset Kloramin T:lle ja glutaraldehydille
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Johtopäätökset ja seuranta

• Ei ammattiastmaa

Työn pahentama astma

• Ei sovi entiseen työhönsä, suositellaan ammatillista kuntoutusta
työeläkevakuutusyhtiön kautta.

• 8/2013 alkaen opiskellut tradenomiksi

• 3/2014 soitto: voi hyvin, syksystä alkaen ei yhtään pahenemisvaihetta. 
Ammatillista kuntoutusta ei ole myönnetty, saa Kelalta kuntoutusrahaa.
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Työ ja astma

• 11 %:lla suomalaisista on lääkärin toteama astma kyselytutkimuksessa Hisinger-

Mölkänen et al Resp Med 2019 

• 21 % työssä käyvistä astmaa sairastavista kokee astmaoireiden pahenemista
työssä. Saarinen et al Eur Respir J 2003

• 6 % astmaa sairastavista vaihtoi työtään työssä pahenevien hengitystieoireiden
vuoksi 10 vuodessa. Toren et al Eur Respir J 2009

• Työperäinen altistuminen lisää riskiä huonossa hallinnassa olevalle astmalle. Le 

Moual et al Eur Respir J 2013
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→ JOKA 7. ASTMAN PAHENEMISVAIHE JOHTUU TYÖSTÄ



Työn pahentama astma- kriteerit
“Aiemmin todettu tai nykytyössä alkanut astma, jota työpaikan
olosuhteet vaikeuttavat.”

1. Astma alkanut joko ennen nykyistä työtä tai sen aikana

2. Ajallinen yhteys astman vaikeutumisen ja työn välillä

3. Työssä esiintyy astmaa pahentavia tekijöitä

4. Ammattiastma on epätodennäköinen

ATS Statement 2011, Hennenberger et al
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Ammatteja, joissa riski astman pahenemiselle työssä
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Leipurit

Kampaajat

Maanviljelijät

Palomiehet

Siivoojat

Kokit ja muut keittiötyöntekijät

Hitsaajat

Ruiskumaalarit

Laboratoriotyöntekijät

Puusepät

Jätetyöntekijät

Tekstiilityöntekijät

.



Yhteys työterveyshuoltoon

• Arvio: altistuuko töissä

• pölyille, käryille, huuruille

• herkistäville tekijöille

• lämpötilan vaihteluille

• fyysiselle rasitukselle

• huonolle sisäilmalle

• Altistumiseen vaikuttaminen:

• työolosuhteiden parantaminen

• hengityssuojaimet 

• työnkuvan muokkaaminen

• työpisteen vaihto 

• tarvittaessa ammatillinen kuntoutus 
työeläkevakuutuksen kautta

Työterveysneuvottelu:
Potilas

Työterveyslääkäri

Esimies



Pelastustyötekijöiden suorituskyvyn arviointi 
spiroergometrialla
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Savusukelluksessa keho kuluttaa happea 2,4–3,7 L·min-1 tai 31–44 ml/kg·min-1

(kohtalainen –erittäin raskas kuormitus)

Erillisissä ensihoidon työtehtävissä ja osittain yksin työskenneltäessä kehon 

hapenkulutus on 1,9–2,9 L·min-1 tai 25,8–40,3 ml/kg·min-1 (raskas – erittäin raskas 
kuormitus)

Hapenkulutus työtä simuloivan radan onnistuneessa läpäisyssä 34-35 ml/min/kg
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• Jos maksimaalisen hapenkulutus saavuttaa raja-arvot 
3l/min ja 36ml/kg/min tai aerobinen Firefit indeksi ≥3

Soveltuu vaativiinkin pelastustehtäviin.

• Aerobinen FireFit indeksi ≥2,7 

Soveltuu tavanomaisiin savusukellustehtäviin



Hapenkulutus, syke, palomies

• Varusteet ja suojaimet nostavat sykettä 20 % kohtalaisessa ja kovassa 
rasituksessa

• Kuumakuormitus + varusteet nostavat sykettä 40 % kohtalaisessa tai 
voimakkaassa rasituksessa ilman varusteita tehtyyn rasitukseen nähden

• Palopuku ja paineilmalaitteet laskevat 17 % maksimaalista 
hapenkulutusta, erityisesti alkavassakin keuhkoahtaumassa.

• Vesisukellukseen liittyy lisäksi sukellussairauksien riski. 
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• Hengitysteitä ärsyttävät tekijät

• Kuiva ja viileä ilma

• Fyysinen ponnistelu, ventilaatio lisääntyy

• Vesi haihtuu limakalvolta

• Osmolariteetti lisääntyy
(väkevöityminen)

• Astmareaktio

Pelastussukellus ja astmakohtaus

14.1.2021 Irmel i  L indström



Alkutarkastus
opiskelijat

• Tutkimukset

• Esitietohaastattelu

• Lääkärin tarkastus

• Spirometria

• Spiroergometria (ennen
pelastussukelluskurssia tai viran
vastaanottamista)

• Astmaa sairastavat eivät
sovellu koulutukseen

• Tarvittaessa normaalit
astmatutkimukset

Astmaan viittaavia 

oireita

TAI

spirometriassa/spiro-

ergometriassa astmaepäily 

Aiemmin todettu

astma, joka oireillut 

≥7-vuotiaana

Ei sovellu alalle

koulutettavaksi

Astma < 7 v., mutta 

myöhemmin oireeton. 

Keuhkolääkärin arvio:

metakoliinialtistus ja muut tarvittavat 

tutkimukset. 

Ei astmaan 

sopivia löydöksiä

Kohtalaisen voimakas/ 

voimakas 

supistumisherkkyys tai 

muita astmalle diagnostisia 

löydöksiä

Soveltuu alalle 

koulutettavaksi

Spirometriassa astmaan 

sopiva löydös

TAI

Spiroergometriassa

astmareaktio (FEV1

lasku ≥15%)
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Kun epäillään astmaa

• Normaalit
astmatutkimukset:

• Spirometria ja 
bronkodilataatiokoe

• Metakoliinialtistus/ 
juoksumattorasituskoe

• PEF-vuorokausiseuranta

• Inhalaatiosteroidihoitokoe

Oireettoman spirometriassa uusi obstruktiolöydös 

tai merkitsevä bronkodilataatiovaste
Astmaan viittaavia oireita

Kohtalainen tai sitä vaikeampi 

obstruktio tai merkitsevä 

bronkodilataatiovaste
Lievä obstruktio

Spirometria

kontrolli

Edelleen obstruktio tai 

merkitsevä 

bronkodilataatiovaste vaikka 

normaalialueella

Normaali

löydös

Ei todeta 

astmaa, 

spirometriassa

korkeintaan 

lievä 

keuhkofunktion 

alenema

Astma, 

pelastussukellus

kelpoisuuren

krtiteerit* eivät 

täyty

Hyvässä 

hallinnassa 

oleva astma, 

pelastussukellus

kelpoisuuden 

kriteerit

täyttyvät

Keuhkolääkärin tilannearvio ja tarvittaessa 

hoidon aloitus

PelastussukelluskelpoinenEi pelastussukelluskelpoinen

Astman diagnostiset tutkimukset 

Käypä Hoito suosituksen 

mukaisesti



• Lähtökohtaisesti ei sovellu 
pelastussukellustyöhön.

• Jos astma on hyvässä hallinnassa voi
osallistua muihin pelastustöihin.

• Pelastussukelluslupa voidaan antaa kun 
arvioidaan että astmakohtauksen riski 
pelastussukellustyössä on hyvin pieni.

• Aina arvioitava yksilöllisesti vaikka 
kriteerit täyttyvät.

Kun palomiehellä todetaan astma
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Astmaa sairastava palomies saa pelastussukellusluvan, kun

Vähintään 3 kk säännöllinen inhaloitavaa kortisonia sisältävä lääkitys

Hyvä sitoutuminen astman hoitoon

Astmaoireet

• Päiväaikaisia oireita ≤ 2 kertaa viikossa

• Ei työn tai harrastusten rajoitteita kuin satunnaisesti

• Ei yöoireita kuin satunnaisesti

• Kohtauslääkkeen tarve ≤ 2 kertaa viikossa

Keuhkojen toimintakokeet

• Spirometria normaali tai lievästi poikkeava

• PEF-vuorokausiseurannassa ei poikkeavaa vaihtelua ja taso normaali

Ei astman huonon ennusteen riskitekijöitä

• Nykyinen säännöllinen tupakointi

• Vaikea siitepölyallergia (siitepölykautena) 

• Joskus intuboitu tai hoidettu tehohoidossa astman vuoksi

• Vaikea astman pahenemisvaihe vuoden sisällä

Ei astmakohtauksia pelastussukellustyön aikana

Kuivailmahyperventilaatiotestissa FEV1 lasku < 10 % tai 

Mannitolialtistuskokeessa FEV1 lasku < 15 % ilman edeltävää tarvittaessa otettavaa sympatomimeettilääkitystä

Spiroergometriassa maksimaalinen hapenkulutus vähintään 36 ml/min/kg ja 3 l/min tai Firefit indeksi +



• Hyperreaktiviteettitesti, joka
parhaiten simuloi
pelastussukellustilannetta

• Spirometria alussa ja lopussa

• Hengittää kuivaa ilmaa nopeassa
tahdissa (hyperventilaatio) 6 
minuutin ajan

• Poikkeavan raja on yli 10% lasku
FEV1 arvossa

Kuivailmahyperventilaatiokoe
=Eucapnic Voluntary Hyperventilation/hyperpnea test (EVH)
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Astman seuranta pelastussukellusluvan saaneella
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Yksikkö Selvitykset Aika,

pelastussukelluskelpoisuude

n myöntämisestä

Työterveyshuolto Astmaoireiden arviointi

Astman pahenemisvaiheiden 

esiintyminen

Astmalääkehoidon 

toteutuminen

Spirometria ja 

bronkodilataatiokoe

PEF-vuorokausiseuranta

6 kk 

Jatkossa vähintään vuosittain

Palo-ja pelastusalan 

työkykyarvioihin perehtynyt 

keuhkosairauksien yksikkö

Astman pitkäaikaisen hallinnan 

arvointi perustuen oireisiin ja 

työterveyshuollon tietoihin

Kuivailmahyperventilaatiokoe* 

(EVH) tai mannitolialtistus*

1 vuosi 

Jatkossa vähintään 3 vuoden 

välein

*Aina 1 vuoden kuluttua, tämän jälkeen tarvittaessa



Muut keuhkosairaudet

• Keuhkoahtaumatauti:

• eivät sovi vesisukellukseen

• muun pelastussukelluskelpoisuuden ja raskaisiin työtehtäviin soveltuvuuden 
ratkaisee suorituskyky ja keuhkokapasiteetin käyttö rasituksessa, joiden 
arvioimiseksi tarvitaan usein spiroergometriaa

• Sarkoidoosi

• Aktiivinen keuhkosarkoidoosi on este pelastussukellukselle

• Jos sarkoidoosin aiheuttamat radiologiset muutokset ovat korjaantuneet, 
keuhkofunktio on seurannassa normaali ja keuhkolääkärin arvion mukaan 
sairaus ei ole ollut aktiivinen 12 kuukauden seurannassa,  voidaan 
pelastussukelluskelpoisuus myöntää

• Jos sarkoidoosi paikantuu ainoastaan imusolmukkeisiin tai muihin elimiin kuin 
keuhkoihin, henkilön yleiskunto ja kohde-elimen toiminta ratkaisevat 
työkelpoisuuden. 
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Lopuksi

• Kysy aina astmapotilaalta mitä työtä hän tekee

• Jos epäilet työnpahentamaa astmaa, ohjaa potilas
työterveyshuoltoon työaltistumisen vähentämiseksi. 

• Palomiesten astman diagnostiset tutkimukset tehdään
normaaliin tapaan

• Astmaa sairastavien pelastussukelluskelpoisuutta
arvioitaessa ja seurattaessa käytetään
kuivailmahyperventilaatiokoetta tai mannitolialtistusta

• Palomiesten astman arviointi suositellaa keskitettäväksi
perehtyneisiin yksiköihin (Työterveyslaitos, 
yliopistosairaalat)
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Viitteitä
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Uusitalo Arja ym. Pelastustyöntekijän astma (18/2019)
Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim
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Pelastushenkilöstön työterveysseuranta : yhteistyö ja käytännöt (julkari.fi)

https://www.julkari.fi/handle/10024/140128

