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Estä punkin 
pääsy iholle
Punkit levittävät useita tauteja, joista ylei-
sin on borrelioosi. Parasta ehkäisyä on 
estää punkin pääsy iholle. Jos näin on jo 
tapahtunut, poista se pikaisesti. Lääkäriin 
kannattaa mennä, jos oireita ilmaantuu. 

unkit ovat nyt heränneet 
ja lähteneet liikkeelle. 
Punkit heräävät eloon 
maastossa, kun ilman 

keskilämpötila ylittää 
viisi astetta. Näin tapahtuu 

koko Suomessa keskimäärin 15. 
toukokuuta mennessä

Punkin välittämät taudit aiheuttavat 
vuosittain tuhansien ihmisten sairastu-
misen. Tartunnat voidaan kokonaan vält-
tää ehkäisemällä punkin pistos. Kesäisestä 
luonnosta voi nauttia huoletta, kunhan ei 
päästä punkkia iholle. 

Suomessa tärkein punkin eli puutiai-
sen levittämä tauti on Borrelia burgdorfe-
ri -bakteerin aiheuttama borrelioosi. Tätä 
tautia kutsutaan Lymen taudiksi.

Puutiainen levittää myös borrelioosia 
harvinaisempaa TBE-viruksen aiheutta-
maa aivokuumetta. Nämä taudit voivat 
helposti mennä sekaisin, mutta ne on syytä 
selvästi erottaa toisistaan.

Bakteerin aiheuttamaan borrelioosiin 
on olemassa hoito, kun taas viruksen 
aiheut tamaan puutiaisaivokuumeeseen ei 
ole olemassa syynmukaista hoitoa. Se voi-

daan sen sijaan ehkäistä ajoissa annetulla 
rokotuksella.

Ehkäisy on paras tapa välttyä punkin le-
vittämiltä taudeilta. Punkin pistoksilta voi 
välttyä pukeutumalla pitkälahkeisiin ja -hi-
haisiin vaatteisiin puutiaisalueilla liikutta-
essa. Pihapiirissä on hyödyllistä pitää alus-
kasvillisuus leikattuna. Maaston kuivuessa 
puutiainenkin viihtyy siinä huonommin.

Päivittäinen punkkisyyni – kotieläimiä 
unohtamatta – on hyvä tapa ehkäistä bor-
relioosia. Borrelioosia vastaan ei toistaisek-
si ole saatavilla rokotetta. 

Taudit lisääntyneet
Sekä borrelioosi- että puutiaisaivokuume-
tapaukset ovat viime vuosina lisääntyneet 
tuntemattomasta syystä. THL:n tartunta-
tautirekisterin mukaan vuonna 2013 todet-
tiin 1 707 borrelioosia ja 38 puutiaisaivo-
kuumetta, joista suurin osa mannermaalta. 
Todellisia borrelioositapauksia arvioidaan 
esiintyvän noin 4 000 kappaletta. Näistä 
suurin osa on pistosalueelle ilmaantuvia 
ihoreaktioita, ja noin kymmenesosa sairas-
tuu borrelioosin levinneeseen muotoon. 
Molempia tauteja ilmaantuu eniten silloin, 
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Kiinni. Puutiainen 
kiinnittyy iholle 
imemään verta. Sa-
malla se voi levittää 
sairauksia.
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kun punkkien liikkuvuus on suurimmil-
laan, eniten loppukesällä. Punkkeja tava-
taan huhtikuusta marraskuuhun. 

Puutiaisten määrä ja paikoin myös tau-
dinaiheuttajia kantavien puutiaisten osuus 
ovat lisääntyneet aiempaan verrattuna. 
Niitä tavataan saaristossa ja mantereella 
aina Oulun korkeutta myöten. Yksi selitys 
ovat ilmastotekijät. Myös puutiaisvälitteis-
ten tautien diagnostiikka on parantunut. 

Ihottuma tavallisin ensioire
Borrelioosi oireilee eri tavoin varhaisvai-
heessa, levinneessä vaiheessa ja myöhäis-
vaiheessa. Tavallisin borrelioosin oire on 
laajeneva ihottuma, erythema migrans. 
Se todetaan noin puolella tautiin sairastu-
neista. 

Borrelia-bakteeri voi pian tartunnan jäl-
keen levitä myös muualle elimistöön ja ai-
heuttaa monenlaisia oireita. Näistä taval-
lisimpia ovat lämmönnousu, kipuilu ja vä-
symys. 

Myöhäisvaiheessa tavallisimpia borreli-
oosin oireita ovat erilaiset neurologiset oi-
reet kuten hermosäryt ja erilaiset puutosoi-
reet, tavallisimpana kasvohermon halvaan-
tuminen sekä nivelsäryt ja -tulehdukset. 
Borrelioosissa esiintyy joskus myös pitkäai-
kaisia ihottumamuutoksia erityisesti raajo-
jen ääreisosissa.

Borrelioosiin sairastuneen taudin vai-
heissa on usein tyypillisiä seikkoja kuten 
oireiden alku kesän-syksyn kuluessa, oles-
kelu puutiaisalueella, puutiaisen pistos, 
erythema migrans ja muut taudille tyypilli-
set varhaisoireet. Laboratoriotutkimuksis-
ta on hyötyä epätyypillisissä tautitapauk-
sissa ja pitkäaikaisessa taudissa. Tavallisin 
laboratoriotesti on verinäytteestä tutkittava 
vasta-ainetesti. Testi on negatiivinen tau-
din alkuvaiheessa. Se muuttuu positiivisek-
si kahdessa kolmessa viikossa infektion al-
kamisesta. Pitempään jatkuneessa taudissa 
vasta-aineet ovat vahvasti koholla.

Borrelioosiin tepsii antibioottikuuri
Todettu borrelioosi on aina hoidettava lää-
kekuurilla. Varhaisessa taudin vaihees-
sa borrelioosi hoidetaan suun kautta otet-
tavalla antibiootilla ja hoitotulokset ovat 
erinomaiset. 

”Nauti kesästä
– estä punkin 
pääsy iholle.”

Pitkään jatkuneessa borrelioosissa an-
tibiootti otetaan joko suun kautta tai laski-
monsisäisesti. Silloinkin bakteeri saadaan 
häädettyä, mutta potilaalle voi jäädä hait-
taavia pitkäaikaisoireita asianmukaises-
ta lääkekuurista huolimatta. Tällöin voi olla 
kyse borrelia-infektion jättämästä pysyväs-
tä kudosvauriosta tai infektion laukaise-
masta immunologisesta reaktiosta.

Puutiaisaivokuumeeseen on rokote
Suomalaisissa puutiaisissa enkefaliitti- eli 
aivotulehdusvirusta esiintyy rajoitetuil-
la alueilla lähinnä ulkosaaristossa ja Ahve-
nanmaalla. Joitakin tartuntoja on todettu 
myös merenkurkussa, Kaakkois-Suomes-
sa ja Helsingin edustalla Isosaaressa. Näillä 
alueilla noin joka sadas puutiainen kantaa 

enkefaliittivirusta. Puutiaisaivotulehdusta-
pauksia on Suomessa vuosittain muutama 
kymmenen. 

Puutiaisaivotulehdus on kaksivaihei-
nen tauti. Noin viikon kuluttua tartunnas-
ta tulee lievä kuume, joka paranee yleensä 
viikossa. Varsinainen aivokuumevaihe il-
maantuu muutamaa viikkoa myöhemmin. 
Sen oireita ovat korkea kuume, niskajäyk-
kyys ja päänsärky sekä joskus tajunnanhäi-
riöt tai halvaukset. Aivokuumevaihe kestää 
yleensä pari viikkoa. Taudista toipuminen 
voi kestää useita kuukausia.

Rokotesarja suositellaan otettavaksi 
aina, kun oleskellaan säännöllisesti tai pi-
dempään alueilla, joissa puutiaisenkefaliit-
tia esiintyy. Puutiaisaivotulehduksen riski 
on suurin Ahvenanmaalla. 

Punkkitietoa kesälaitumille:
1. Nauti kesäisestä luonnosta. 
Suomalaiset virkistyvät kesäisessä luonnossa. 
Siellä voi liikkua huoletta myös punkkialueil-
la, kunhan välttää punkkien pääsyn iholle. So-
kea punkki eli puutiainen viihtyy kosteahkois-
sa oloissa aluskasvillisuuden lehdillä ja korsilla 
sekä ruohikossa ja heinikossa, missä se tarttuu 
kaikkeen liikkuvaan.

Puutiainen levittää bakteeria, joka aiheut-
taa borrelioosia. Noin joka kolmas punkki kan-
taa borrelioosia ja joka 50. –100. punkin pistos 
tartuttaa borrelioosin. Borreliakantavuus voi 
vaihdella lähialueilla runsaastikin. Taudin saa-
misen riski on pieni yksittäisestä pistoksesta.  
Puutiaisen pitää olla tuntikausia kiinni ihmisen 
ihossa ennen kuin sen mahdollisesti kantama 
Borrelia-bakteeri tarttuu.

TBE-virusta on todettu Suomessa riski-
alueilla noin yhdessä prosentissa puutiaisia. 
On huomattava, että puutiaisaivokuume virus 
siirtyy heti puutiaisen kiinnityttyä punkin 
sylki rauhasista ihmiseen. Borrelioosin torjun-
nassa tärkeällä punkkitarkastuksella ei torjuta 
puutiaisaivokuumetta. 

2. Estä punkin pääsy iholle 
Käytä punkkialueilla liikkuessasi pitkähihaista 
puseroa ja pitkiä housuja. Nosta sukat housun-
punttien päälle. Näin punkin pääsy ihokontak-
tiin vaikeutuu. 

3. Tee päivittäin punkkitarkastus 
Tee punkkitarkastus kaikille perheenjäsenille 
päivittäin kotieläimet mukaanlukien. 

4. Poista iholta löytyvät punkit heti 
Poista punkki iholta tarttumalla siitä mahdolli-
simman läheltä ihoa apteekeista saatavilla punk-
kipinseteillä tai kynsillä. Poista punkki pyörittä-
vin edestakaisin liikkein, jotta saat punkin ja sen 
sahalaitaisen imukärsän kokonaan irti. 

5. Jos punkki on pistänyt, tarkkaile oireita 
Kun punkki on päässyt pistämään, tarvitaan 
hoitoa vain, jos jälkioireita ilmenee. 

6. Hakeudu lääkäriin, jos oireita ilmenee 
Jos piston jälkeen iholle kehittyy laajeneva 
ihottumaläiskä tai tunnet fl unssankaltaisia oi-
reita, kuten lämpöilyä, väsymystä tai särkyä 
hakeudu välittömästi lääkäriin. Mainitse lääkä-
rille punkin pistoksesta ja näytä mahdollinen 
ihottumaläiskä. Todettu borrelioosi pitää hoi-
taa aina heti, ettei bakteeri jäisi elimistöön ja ai-
heuttaisi uusia, vakavampia oireita. 

Hoitamattomana borrelioosi voi johtaa 
myöhäisvaiheen borrelioosiin, joka on pitkä-
aikainen ja vakava sairaus. Sen oireet ovat mo-
ninaisia. Tavallisimpia oireita ovat päänsärky, 
raajasäryt, lihasarkuus ja nivelsäryt. 

Muista, että kerran sairastettu borrelioosi ei 
suojaa uudelta tartunnalta. Tautiin voi sairas-
tua uudestaan. Siksi punkkia ei kannata pääs-
tää iholle.

Apteekista voi tiedustella punkkipihtejä ja 
vaatteisiin käytettäviä punkkikarkoitteita, joi-
ta ei saa käyttää alle kolmivuotiaille. Koirille on 
punkkipantoja. 

Asiantuntijana dosentti, lastentautien ja lastenreuma-
tautien erikoislääkäri Pekka Lahdenne

Lähteet:  Pekka Lahdenne, Jarmo Oksi, Anne Pitkä-
ranta, Olli Vapaalahti: Kuka pelkää punkkia, Duode-
cim 2011, Reumaliiton aineistot

Väijymässä. 
Punkkeja tavataan 
huhtikuusta mar-
raskuuhun. Punkit 
heräävät eloon 
maastossa, kun il-
man keskilämpötila 
ylittää viisi astetta. 

Puutiaiset kotieläimissä
Koiraa tai kissaa tehokkaampaa ”punkkiha-
ravaa” tuskin löytyy. Puutiaisen asuttamil-
la alueilla kotieläimestä saattaa löytyä kym-
meniä puutiaisia päivittäin. Puutiaiset voi-
vat kulkeutua sisätiloihin kotieläimen mu-
kana ja tarttua ihmisiin. Sisätiloissa puu-
tiainen voi elää kuukausia vain vähäisellä 
kosteudella.

Kotieläimet on hyvä kammata puutiai-
salueilla päivittäin tiheällä kammalla. Sa-
malla voi poistaa eläimen nahkaan jo tart-
tuneet puutiaiset. Kotieläimillä oireinen 
borrelioosi on harvinaisempi kuin ihmisel-
lä, mutta myös niillä voi olla esimerkiksi ni-
vel- ja hermosto-oireita. Borrelioosi hoide-
taan eläimillä antibiooteilla samoin peri-
aattein kuin ihmisillä. ◊

Irti. Punkki on syytä 
poistaa iholta heti, 
kun sen havaitsee. 

TBE-virus. Riski-
alueilla osa punkeista 
kantaa virusta, joka 
aiheuttaa puutiais-
aivokuumetta.

Borrelioosi on 
vakava sairaus
Borrelioosi voi olla hoitamattomana vakava 
sairaus, joka voi aiheuttaa mm. niveloireita. 
Suomessa todettiin viime vuonna noin 1  700 
borrelioositapausta. 

Suomen Reumaliitto on jakanut tietoa borre-
lioosin ehkäisystä jo kymmenen vuoden ajan. 
Borrelioosin myöhäisvaihetta sairasta vien ver-
taistukijoiden yh teys tiedot 
löytyvät ilmoituksesta 
sivulta XX. Myöhäis-
vaihetta sairastavat 
voivat ilmoittautua 
Reumaliiton harvi-
naisten postituslistalle 
ja osallistua harvinais-
toimintaan.

Ahmatti. 
Verta 
imies-
sään 
puuti-
ainen 
pullistuu 
pyöre-
äksi.

Puutiaisen levinnei-
syys. Borrelioosia 
punkki aiheuttaa eni-
ten  Etelä-Suomessa 
ja Ahvenanmaalla. 


