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Puutiaisaivotulehduksen tapausmäärä lähes kaksinkertaistui 

Helsingissä ja Uudellamaalla – tietyillä THL:n määrittelemillä 

riskialueilla TBE-rokotus on asukkaille ilmainen 
 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella todettiin tartuntatautirekisterin mukaan 

vuonna 2021 peräti 81 puutiaisaivotulehdus- eli TBE-tapausta. Tapausmäärä lähes kaksinkertaistui 

vuodesta 2020, jolloin tapauksia diagnosoitiin 46. Puutiaisaivotulehdukseen ei ole parantavaa 

hoitoa, mutta tautia vastaan voi rokottautua. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä THL:n 

määrittelemiä rokotusohjelmaan kuuluvia TBE-riskialueita ovat esimerkiksi Sipoon ja Lohjanjärven 

saaristot sekä osa Lohjan ja Kirkkonummen kaupunginosista.  

 

 

 

Puutiaisaivotulehdus- eli TBE-tapausten (tick-borne encephalitis) määrä Helsingin ja Uudenmaan 

sairaanhoitopiirin (HUS) alueella on kasvanut selvästi. Sairaanhoitopiirissä diagnosoitiin vuonna 2021 

peräti 81 TBE-tapausta, kun vuonna 2020 tapauksia diagnosoitiin 46. Kehitys on ollut nousujohteista 

myös pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna. Vuosina 2012–2021 HUSissa todettiin yhteensä 312 TBE-

tapausta. Vuosiin 2002–2011 (yhteensä 51 tapausta) verrattuna tapausmäärä on kasvanut huimat 

512 prosenttia. 

Helsingin ja Uudenmaan tilanne noudattelee koko maan trendiä, sillä TBE:n kokonaistapausmäärässä 

on tehty ennätys jo kahtena vuotena peräkkäin. Vuonna 2021 koko Suomessa todettiin 151 TBE-

tapausta. Se on 66 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020, jolloin Suomessa todettiin tuolloin 

ennätykselliset 91 TBE-tapausta. 

Puutiaisaivotulehdus on puutiaisten välittämän TBE-viruksen aiheuttama tauti, joka voi pahimmillaan 

aiheuttaa vakavia ja pitkäkestoisia neurologisia oireita. Tautiin ei ole olemassa parantavaa hoitoa. 

TBE:tä vastaan voi kuitenkin suojautua rokottautumalla. Rokottautuminen suojaa taudilta, vaikka 

virusta kantava puutiainen pääsisikin puremaan. Rokottautuminen ei kuitenkaan suojaa toiselta 

punkin levittämältä yleisemmältä taudilta borrelioosilta. 
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Helsingissä ja Uudellamaalla useita TBE:n riskialueita 
TBE-rokotuksen perussarjaan kuuluu kolme rokoteannosta. Rokotesuojan ylläpito edellyttää 

rokotusaikataulun noudattamista eli tehosteiden ottamista ajallaan. 

Suomessa perusrokotussarjan saavat ilmaiseksi henkilöt, jotka asuvat vakinaisesti tai kesäasunnossa 

tietyillä THL:n määrittelemillä TBE-riskialueilla. HUSin alueella tällaisia alueita ovat Sipoon saaristo, 

Luoma ja Masala Kirkkonummella, Lohjanjärven saaristoalue ja Vohloinen, Virkkala, Ojamo, 

Kirkniemi, Lylyinen ja Hormajärvi Lohjalla. 

Lisäksi THL on antanut tietyille alueille suosituksen rokottautua TBE:tä vastaan. Se koskee pääasiassa 

alueilla pitkäaikaisesti oleilevia henkilöitä, jotka liikkuvat lumettoman maan aikana paljon luonnossa. 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä tällaisia alueita ovat Etelä-Laajasalo, Jollas, Villinki, 

Kivinokka, Roihuvuori ja Länsi-Herttoniemi Helsingissä, koko Espoo, mukaan lukien Espoon saaristo, 

koko Sipoo, koko Lohja, koko Kirkkonummi, Siuntio, Raasepori ja Inkoo. Näillä alueilla TBE-rokotus 

maksetaan itse. 

Vaikka yli puolet Suomessa todetuista TBE-tapauksista on todettu nimenomaan Helsingin ja 

Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, itse tartunta on voinut tulla muualta Suomesta. Tämän takia 

esimerkiksi ahkerien kesämökkeilijöiden tai luontoharrastajien on syytä kiinnittää huomiota THL:n 

rokotussuosituksiin, vaikka he eivät asuisikaan vakituisesti TBE:n riskialueella. 

Luonnossa liikuttaessa puutiaisilta kannattaa suojautua myös vaatetuksella. Lisäksi ulkoilun jälkeen 

on hyvä tehdä niin sanottu punkkisyyni eli puutiaistarkastus, jotta mukaan tarttuneet yksilöt saa 

napattua ajoissa pois iholta tai lemmikin turkista. Punkkisyyni on tärkeää erityisesti toisen puutiaisen 

levittämän yleisen taudin, borrelioosin, kannalta, koska se siirtyy puutiaisesta ihmiseen TBE:tä 

hitaammin. 

Puutiaishavaintoja tehty paljon koko sairaanhoitopiirin alueella 
Puutiaisten määrää Suomessa on mahdotonta arvioida tarkasti. Tutkijoiden tietojen perusteella niitä 

tavataan Suomessa kuitenkin vuosi vuodelta enemmän. 

Ajantasaisin tieto puutiaisten esiintymisestä Suomessa löytyy Turun yliopiston ja lääkeyritys Pfizerin 

toteuttamasta Punkkilive-verkkopalvelusta, jonne ihmiset voivat ilmoittaa omista 

puutiaishavainnoistaan. Vuoden 2021 aikana Punkkiliveen ilmoitettiin yli 79 000 puutiaishavaintoa. 

Kartan havainnot kertovat hyvin siitä, että HUSin alueella puutiaisiin voi törmätä melkeinpä missä 

tahansa – jopa Helsingin ydinkeskustassa. 

Puutiainen ei ole elinympäristönsä suhteen vaativa. Parhaiten se viihtyy lämpimässä ja kosteassa 

elinympäristössä, mutta käytännössä sille riittää, että alueelta löytyy karike, missä elää, ja 

isäntäeläimiä, jotka tarjoavat ravintoa. Puutiainen menestyy myös pohjoisemmilla leveyksillä, jos 

alueen lämpötila on sille suotuisa. Pääasiassa puutiaisen tiedetään suosivan 5–25 °C:n lämpötilaa. 

 

THL:n rokotussuositukset ja määritetyt riskialueet löytyvät täältä.  

 

 

https://www.punkkilive.fi/
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/tbe-rokote-eli-punkkirokote#kenelle

