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Tutkimuksen tausta ja tarkoitus 

Allergioiden esiintyvyys on kasvanut viime vuosikymmenten aikana läntisissä teollisuusmaissa. 
Allergioiden esiintyvyyden ja fyysisen aktiivisuuden yhteys on epäselvä, sillä liikunta saattaa edistää 
herkistymistä hengitettäville allergeeneille, mutta toisaalta tarkoituksenmukaisen harjoittelun 
ymmärretään vahvistavan immuniteettia.  Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko nuorten 
tyttöjen allergioiden esiintyvyys muuttunut 7 vuotta kestäneen pitkittäistutkimuksen aikana ja onko 
allergioiden esiintyvyydessä eroja asuinympäristön tai fyysisen aktiivisuuden suhteen. 

Tutkimusaineisto ja menetelmät 

Aineisto, johon kuului 396 tyttöä, kerättiin vuosina 1999-2007 Jyväskylässä. Aineistonkeruussa 
käytettiin Maailman terveysjärjestön (WHO) määrittelemää terveyskyselylomaketta, jossa selvitettiin 
tyttöjen henkilökohtaisia taustamuuttujia ja terveystottumuksia. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin 
allergisten sairauksien esiintyvyyttä ja fyysistä aktiivisuutta. Aineiston analysointi toteutettiin IBM 
SPSS Statistics 20 -ohjelmalla. Allergioiden esiintyvyyttä tarkasteltiin ristiintaulukoinnin avulla ja 
Khiin neliö -testillä selvitettiin, oliko aineistossa tilastollisesti merkitseviä eroja. Allergioiden 
esiintyvyyden ja fyysisen aktiivisuuden määrän (METh) yhteyttä tutkittiin Mann-Whitney U –testillä. 

Tulokset 

Allergioiden esiintyvyys lisääntyi aineistossa (n=96) noin 31 % (p=.012). Eniten lisääntyivät 
hengitystieallergiat, joiden esiintyvyys kasvoi 20 % (p=.001). Alkutilanteessa allergioiden 
esiintyvyydessä ei ollut eroa asuinympäristön perusteella, mutta lopputilanteessa allergioiden 
esiintyvyys oli kaupungissa 56 % ja kaupungin ulkopuolella 33 % (p=.021). Keskimääräinen 
viikoittainen fyysisen aktiivisuuden määrä oli alkutilanteessa ei-allergisilla 154 (±185) METh ja 
allergisilla 175 (±196) METh (n.s.), kun taas lopputilanteessa fyysisen aktiivisuuden määrä oli ei-
allergisilla 242 (±274) METh ja allergisilla 252 (±300) METh (n.s.). 

Johtopäätökset 

Tutkimusaineiston perusteella allergioiden esiintyvyyden kasvu näyttäisi jatkuneen edelleen 2000-
luvulla Keski-Suomessa. Erityisesti perinnöllisten IgE-välitteisten hengitystieallergioiden esiintyvyys 
lisääntyi tutkittavilla murrosiässä. Taustalla saattaa olla aiemmin käynnistynyt herkistymisen 
mekanismi, jonka seurauksena puhkeaa uusia allergiaoireita voimakkaan allergeenialtistuksen 
yhteydessä. Analyysien perusteella elintavoilla ja allergioiden esiintyvyydellä ei ollut yhteyttä. 
Fyysisellä aktiivisuudella ei myöskään näytä olleen allergioilta suojaavaa vaikutusta, sillä 
esiintyvyydessä ei ollut eroa fyysisen aktiivisuuden tason mukaan luokitelluissa ryhmissä. Ero 
allergioiden esiintyvyydessä kaupungissa ja kaupungin ulkopuolella vahvistaa käsitystä ympäristön 
merkityksestä allergiaoireiden puhkeamiseen. 

Avainsanat: allergia, fyysinen aktiivisuus, liikunta 



 
 

 
 

ABSTRACT  

Kristiina Saarimaa (2014). The prevalence of allergy in relation to physical activity. Department of 
Health Sciences, University of Jyväskylä, (Sports and Exercise Medicine) Master’s thesis, 57 pp, 2 
appendices. 

Background and purpose 

The prevalence of allergies has increased in the past few decades in Western industrialized countries. 
The association between the prevalence of allergies and physical activity is unclear, as exercise may 
contribute to the sensitization of respiratory allergens. On the other hand, moderate exercise training is 
considered to strengthen the immune system. The purpose of this study was to determine the 
prevalence of allergies in young girls in 7-year longitudinal study, and whether there are differences in 
the prevalence of allergies depending on the living environment or physical activity habits. 

Methods 

The data included questionnaires filled by 396 girls collected during the years 1999 to 2007 in 
Jyväskylä. The health questionnaire used for the collection of the data is by World Health 
Organization (WHO). Questionnaire surveyed the girls' personal background variables and health 
habits. This study examined the prevalence of allergic diseases and physical activity habits. The 
analysis was carried out using IBM SPSS Statistics 20 software. The prevalence of allergies was 
examined using cross-tabulation and the Chi-square test. The relationship between the prevalence of 
allergies and the amount of physical activity (METh) was examined using Mann-Whitney U test. 

Results 

The prevalence of allergies (n = 96) increased about 31% (p=.012). Respiratory allergies increased 
about 20% (p=.001). There was no significant difference in the prevalence of allergies between 
different living environments at baseline. At the end point the prevalence of allergies was 56% in the 
city and 33% outside the city (p=.021). The average weekly physical activity was 154 (±185) METh in 
non-allergic girls and 175 (±196) METh in allergic girls at baseline (n.s.), while the amount of 
physical activity was 242 (±274) METh in non-allergic girls and 252 (±300) METh in allergic girls at 
the end point (n.s.). There were no differences in the prevalence of allergies comparing different types 
of exercise. The prevalence of allergies was not associated with changes in the level of physical 
activity. 

Conclusion 

The increase in the prevalence of allergies seems still to continue in the 2000s in Central Finland. 
Especially the prevalence of genetic IgE-mediated respiratory allergies increased in subjects during 
adolescence. It is possible that sensitization has occurred earlier and intense allergen exposure has 
resulted in onset of allergic symptoms. The prevalence of allergies was associated neither with living 
nor with physical activity habits. However, physical activity seems not to have protective effect on 
allergies because there was no significant difference in the prevalence of allergies between the groups 
according to the level of physical activity. The difference in the prevalence of allergies between the 
city and outside the city supports previous research findings that suggest environment having a 
significant role in onset of allergic symptoms. 

Keywords: allergy, physical activity, exercise 
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1 JOHDANTO 

 

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että allergioiden esiintyvyys on kasvanut viime 

vuosikymmenten aikana niin Euroopassa kuin Suomessakin (Romagnani 2004; Latvala ym. 

2005). Erityisesti läntisissä teollisuusmaissa allergioita on todettu merkittävästi aiempaa 

enemmän (Haahtela & Hannuksela 2007, 20). Diagnosointi ei ole aina yksinkertaista, sillä 

allergioiden mekanismit ovat monimutkaisia ja vaativat laaja-alaista immuunijärjestelmän 

toiminnan ymmärtämistä. Lisäksi allergiaoireet ovat yksilöllisiä ja saattavat muuttua ajan 

kuluessa (Hannuksela 2007, 10, 19). Allergisten henkilöiden määrän kasvua selittää osaltaan 

terveydenhuollon palveluiden kehittyminen, lisääntynyt allergioiden tutkimus sekä paremmat 

diagnosointimenetelmät (Haahtela ym. 1999, 24). 

Allergiareaktio johtuu immuunijärjestelmän toiminnan häiriöstä. Useilla tekijöillä on 

vaikutusta allergian puhkeamiseen. On tutkittu, että tavallisista ympäristön allergeeneista 

johtuvilla allergioilla, kuten atooppisella ihottumalla ja allergisella nuhalla, on taipumusta 

perinnöllisyyteen (Haahtela & Hannuksela 2007, 26-27; Murphy ym. 2008, 560). Toisaalta 

ympäristön merkitystä on korostettu allergioiden kehittymistä tutkittaessa, sillä geeniperimä ei 

selitä nopeita muutoksia allergioiden esiintyvyydessä (Haahtela 2011; Heederik & von Mutius 

2012). Paljon keskustelua on herättänyt myös tutkimustulokset siitä, että lapsuudessa 

toistuvasti taudinaiheuttajille altistuneilla ihmisillä on todettu vähemmän allergisia sairauksia 

kuin ihmisillä, jotka ovat kasvaneet erittäin hygieenisessä ympäristössä (Romagnani 2004; 

Heederik & von Mutius 2012). 

Yhteys allergioiden ja fyysisen aktiivisuuden välillä ei ole myöskään yksiselitteinen (Aldred 

ym. 2010). Kestävyysharjoittelua tutkittaessa on huomattu, että intensiivinen kuntoilu saattaa 

edistää herkistymistä tietyille hengitettäville allergeeneille, kuten siitepölylle (Murphy ym. 

2008, 574; Robson-Ansley ym. 2012). Toisaalta ymmärretään, että tarkoituksenmukainen ja 

säännöllinen harjoittelu vahvistaa immuunijärjestelmää (Nieman & Pedersen 1999; Gleeson 

2007). Tämän tutkimuksen tarkoituksena onkin selvittää, onko fyysisellä aktiivisuudella 

yhteyttä allergioiden esiintyvyyteen nuorilla tytöillä Jyväskylän seudulla vuosina 1999-2007 

kerätyssä Calex-tutkimusaineistossa. Lisäksi tutkitaan, onko allergioiden esiintyvyys 

muuttunut merkitsevästi pitkittäistutkimuksen aikana ja miten esiintyvyys on jakautunut 
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Jyväskylän seudulla tutkimusaineistossa. Suuri kiitos kuuluu Sulin Chengille ja hänen 

tutkimusryhmälleen aineiston luovuttamisesta tämän tutkimuksen käyttöön. 
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2 ALLERGIA 

 

2.1 Allergioiden esiintyvyys 

 

Allergioissa on kyse immuunijärjestelmän epätarkoituksenmukaisesta toiminnasta, jonka 

seurauksena elimistö puolustautuu ympäristön harmittomia aineita, esimerkiksi siitepölyä tai 

tiettyä ruoka-ainetta, vastaan (Murphy ym. 2008, 555; Haahtela & Hannuksela 2009, 4; World 

Allergy Organization 2013). Ainetta, joka aiheuttaa elimistössä immuunivasteen, kutsutaan 

antigeeniksi. Allergisten reaktioiden yhteydessä antigeeniä voidaan kutsua myös allergeeniksi 

(Haahtela & Hannuksela 2007, 10). Allergioiden esiintyvyys on kasvanut huomattavasti viime 

vuosikymmenten aikana Euroopan alueella (Strachan ym. 1997; Romagnani 2004; Latvala 

ym. 2005). Tutkimusten mukaan Suomessa allergioiden ja astman esiintyvyys on kasvanut 

tasaisesti 2000-luvulle saakka (Haahtela ym. 1999, 25). Murphy ym. (2008) mukaan 

teollistuneissa länsimaissa noin 40 % väestöstä kasaantuu IgE-välitteisiä allergioita, joiden 

oireet johtuvat tyypillisesti tavallisista ympäristön allergeeneista (Murphy ym. 2008, 560). 

Suomessa tavallisten allergioiden esiintyvyydestä 2000-luvulla on arvioitu, että noin 30 % 

väestöstä on allerginen nuha ja noin 20 % siitepölyallergia. Atooppisen ihottuman, allergisten 

silmäoireiden, eläinallergioiden ja valoyliherkkyys-allergian esiintyvyys on noin 15 %, kun 

taas ruoka-aineallergioiden ja tietyistä materiaaleista aiheutuvan kosketusihottuman 

esiintyvyys on 10 % luokkaa. Lääkeaineisiin tai hyönteisten pistoksiin liittyviä allergioita on 

puolestaan 1-2 % väestöstä (Haahtela & Hannuksela 2007, 20). Astman esiintyvyys on noin 6 

% ja astman kaltaisten oireiden esiintyvyys noin 5 %. Astmaan liittyy keuhkoputkien 

tulehdus, joka aiheuttaa ajoittain keuhkoputkien ahtautumista ja hengenahdistusta, kun taas 

astman kaltaisissa oireissa, esimerkiksi allergiaan liittyvässä yskässä ja lievässä 

hengenahdistuksessa, keuhkojen toiminta on normaalia tai korkeintaan lievästi alentunut 

(Haahtela 2007, 219-220, 223). Atooppisesta oireyhtymästä puhutaan silloin, kun henkilö 

reagoi useille allergeeneille, oireet ovat moninaisia ja saattavat ilmetä eri elimissä, kuten iho-, 

nuha-silmä- ja hengitystieoireina (Haahtela & Hannuksela 2007, 13-14). Kaiken kaikkiaan 

arviolta noin 40 % nuorista aikuisista on diagnosoitu vähintään yksi allergia (Haahtela & 

Hannuksela 2007, 20). Itä-Suomessa on aiemmin havaittu vähemmän allergioita kuin muualla 

Suomessa, mutta nykyään alueelliset erot eivät ole merkitseviä (Haahtela ym. 1999, 24). 
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Allergioiden esiintyvyyden kasvuun ja allergioiden aiheuttamaan haittaan on kiinnitetty 

huomiota myös kansainvälisellä tasolla, sillä allergisten sairauksien lisääntymisestä on 

näyttöä eri puolilta maailmaa, erityisesti läntisistä teollisuusmaista (Strachan ym. 1997; 

Haahtela & Hannuksela 2007, 20; Romagnani 2004). Euroopassa toimii GA²LEN-

yhteistyöverkosto, jossa alan tutkijat tekevät yhteistyötä vähentääkseen allergioiden ja astman 

aiheuttamia haittoja (GA²LEN Global Allergy and Asthma European Network 2012). 

Esimerkiksi astman yleistymisestä huolimatta sairauden haitta on vähentynyt hoitojen 

kehittämisen ja potilaiden paremman tavoittamisen myötä, mistä merkkinä on astman 

aiheuttaman työkyvyttömyyden, sairaalapäivien sekä kuolemantapauksien määrän 

vähentyminen viimeisten vuosikymmenten aikana (Haahtela & Hannuksela 2007, 21). 

Suomessa on meneillään kansallinen allergia-ohjelma (2008-2018), jonka tavoitteina on muun 

muassa parantaa allergioiden ennaltaehkäisyä ja diagnosointia, työperäisten allergioiden 

vähentäminen sekä allergisista sairauksista johtuvien kustannusten pienentäminen (Haahtela 

ym. 2008). 

On tutkittu, että useilla allergioilla, esimerkiksi atooppisella ihottumalla ja allergisella nuhalla, 

on taipumusta perinnöllisyyteen (Haahtela & Hannuksela 2007, 26-27). Jos toisella 

vanhemmista on IgE-välitteinen allergia, kuten allerginen nuha, lapsella on kaksinkertainen 

riski saada allergia, ja mikäli molemmilla vanhemmilla on allergia, riski on nelinkertainen 

verraten lapseen, jonka vanhemmilla ei ole allergioita (Dold ym. 1992). Allergioiden 

kehittymistä tutkittaessa on kuitenkin korostettu entisestään ympäristön merkitystä, sillä 

geeniperimä ei selitä nopeita muutoksia allergioiden esiintyvyydessä (Haahtela 2011; 

Heederik & von Mutius 2012). Eri maiden allergiatilastojen vertailujen perusteella on esitetty 

hypoteeseja siitä, että allergioiden esiintyvyyteen vaikuttaa geneettinen perimä yhdessä 

ympäristötekijöiden ja elintapojen kanssa (von Mutius 2000; Haahtela ym. 1999, 24-26). 

Murphy ym. (2008) mukaan sekä perimän että ympäristön vaikutus allergioiden 

kehittymiseen on noin 50 % (Murphy ym. 2008, 560). 

Hygieniahypoteesi on puolestaan herättänyt keskustelua lapsuuden runsaan 

mikrobialtistuksen vaikutuksesta allergioilta suojaavana mekanismina (Romagnani 2004). 

Tutkimukset antavat näyttöä siitä, että lapsuudessa toistuvasti taudinaiheuttajille altistuneilla 

ihmisillä on todettu vähemmän allergisia sairauksia kuin ihmisillä, jotka ovat kasvaneet 

erittäin hygieenisessä ympäristössä (Leynaert ym. 2001; Heederik & von Mutius 2012). 

Kaupunki- ja maaseutualueiden eroja allergioiden esiintyvyyden suhteen on tutkittu paljon, 

sillä allergioiden korkeaan esiintyvyyteen näyttäisi liittyvän kaupungistunut elämäntapa, 



     
 

5 

ilman saasteet, parantunut hygienia, pienempi perheiden koko ja muuttunut infektiokuva 

(Strachan ym. 1997; Kilpeläinen ym. 2000; von Mutius 2000; Leynaert ym. 2001; D’Amato 

ym. 2010). 

 

2.2 Allerginen herkistyminen 

 

Tavallisesti sikiöaikana ja vauvaiässä kehittyy toleranssi ympäristön harmittomia 

valkuaisaineita ja kemikaaleja kohtaan. Toleranssi kehittyy varhaislapsuudessa altistuttaessa 

suurelle määrälle tiettyä allergeenia, mutta toistuvat pienet altistukset saattavat johtaa 

allergiseen herkistymiseen ja mahdollisesti oireiden puhkeamiseen (Chen ym. 2007; Haahtela 

& Hannuksela 2007, 17). Herkistymisen merkkinä elimistö alkaa tuottaa allergeenille 

spesifisiä vasta-aineita (Terho ym. 1999, 78). Allergiassa immuunijärjestelmän toiminta on 

häiriintynyt, jolloin se reagoi voimakkaasti tietyn allergeenin jouduttua kehoon (World 

Allergy Organization 2013). Useimmat allergiset sairaudet ovat perinnöllisiä, mutta ympäristö 

vaikuttaa keskeisesti siihen, puhkeaako oireita aiheuttava allergia (Terho ym. 1999, 78; von 

Mutius 2000). Esimerkiksi koulussa tai töissä pitkään jatkunut altistus esimerkiksi 

epäpuhtaalle sisäilmalle tai kemikaaleille saattaa aiheuttaa herkistymisen tietylle allergeenille 

(Haahtela & Hannuksela 2007, 17). 

Herkistyminen allergeenille ei kuitenkaan tarkoita, että allergiaoireet puhkeaisivat 

välittömästi. Oireita ilmenee sitä todennäköisemmin, mitä voimakkaammasta herkistymisestä 

on kyse, eli mitä enemmän seerumissa on allergeenille spesifistä vasta-ainetta (Haahtela & 

Hannuksela 2007, 17). Herkistymisen myötä allergiaoireet puhkeavat yleensä ensimmäistä 

kertaa voimakkaan allergeeni-altistuksen yhteydessä, esimerkiksi siitepölykautena 

(Djukanovic ym. 1996). Toisaalta useilla ihmisillä on piilevä allergia, joka ei oireile 

ollenkaan. Noin 40 % nuorista aikuisista on herkistynyt jollekin ympäristön tavallisimmista 

allergeeneista, mutta vain noin puolella heistä on allergiaoireita (Haahtela & Hannuksela 

2007, 18). Uusia allergioita saattaa kuitenkin kehittyä helpommin, mikäli herkistymisen 

mekanismi on käynnistynyt (Haahtela & Hannuksela 2007, 14). Oireet voivat myös muuttua 

ajan kuluessa, mistä esimerkkinä lapsuudessa oireilevat ruoka-aineiden aiheuttamat allergiat, 

jotka eivät aiheuta oireita enää aikuisena (Wood 2003). Tutkimuksissa ei ole pystytty 
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selvittämään, mikä mekanismi liittyy allergiaoireiden häviämiseen iän myötä (Haahtela & 

Hannuksela 2007, 19). 

 

2.3 Immuunijärjestelmä ja allergian mekanismit 

 

Immuniteetilla, eli vastustuskyvyllä, tarkoitetaan elimistön kykyä pysyä terveenä, vaikka 

vieraita aineita ja taudinaiheuttajia pääsisi elimistöön (Haug ym. 2009, 323). 

Immuunijärjestelmän avulla elimistö puolustautuu mikrobeja ja vieraita aineita vastaan 

(Leppäluoto ym. 2008, 186). Immuunijärjestelmä koostuu kudoksista, soluista ja 

solunulkoisista molekyyleistä, jotka saavat aikaan immuunireaktioita (Haug ym. 2009, 323). 

Immuunijärjestelmän toiminnasta voidaan erotella reaktiomekanismien perusteella 

epäspesifiset ja spesifiset puolustusmekanismit (Leppäluoto ym. 2008, 188-190).  

Epäspesifisiin puolustusmekanismeihin kuuluvat iho, limakalvot, solutasolla toimivat yleiset 

puolustusmekanismit sekä veressä ja kudosnesteessä olevat erityistekijät (Haug ym. 2009, 

323-324). Epäspesifisellä immuniteetilla, eli luontaisella immuniteetilla, on tärkeä rooli 

immuunivasteen varhaisessa vaiheessa, jolloin ihon ja limakalvojen avulla pyritään torjumaan 

vieraiden aineiden pääsy elimistöön. Mikäli mikrobeja pääsee elimistöön, fagosyytit, eli 

syöjäsolut, estävät mikrobien leviämistä elimistössä ja osallistuvat niiden tuhoamiseen 

(Leppäluoto ym. 2008, 188).  

Kahdestakymmenestä peräkkäin aktivoituvasta plasman valkuaisaineesta koostuva 

komplementtijärjestelmä täydentää fagosytoosijärjestelmää. Komplementtijärjestelmä 

aktivoituu vasta-aineen kiinnittyessä immuunivasteen aiheuttaneeseen antigeeniin. 

Komplementtijärjestelmän tärkeimmät tehtävät ovat mikrobien tuhoaminen, fagosyyttien 

toiminnan stimulointi, kemotaktinen vaikutus ja hiussuonten läpäisevyyden lisääminen (Haug 

ym. 2009, 324-325). Kemotaktisella vaikutuksella tarkoitetaan ilmiötä, jossa tulehduspaikalle 

houkutellaan fagosyyttejä erilaisten kemiallisten aineiden avulla (Leppäluoto ym. 2008, 188). 

Infektion tai kudosvaurion seurauksena muodostuvat plasman valkuaisaineet suojelevat 

ympäröiviä soluja tulehdusvauriolta estämällä fagosyyttien vapauttamien kudoksille 

haitallisten aineiden vaikutusta (Haug ym. 2009, 326). Virusinfektioissa puolestaan 

infektoitujen solujen tuottamat interferonit estävät virustartunnan leviämistä (Leppäluoto ym. 

2008, 189). Elimistön puolustukseen ja tulehdusreaktion kehittymiseen osallistuu yleensä 
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samanaikaisesti sekä epäspesifisiä että spesifisiä puolustusmekanismeja. Tulehdusreaktion 

etenemiseen vaikuttavia tulehdustekijöitä, kuten histamiini, interleukiini-1 ja prostaglandiinit, 

vapautuu tulehdusalueen soluista sekä muodostuu plasman valkuaisaineiden pilkkoutuessa 

(Haug ym. 2009, 326-327). 

Spesifinen immuniteetti, eli hankittu immuniteetti, alkaa kehittyä syntymän jälkeen 

(Leppäluoto ym. 2008, 190). Imukudoksessa ja verenkierrossa olevat lymfosyytit, eli 

imusolut, sekä niiden tuottamat vasta-aineet osallistuvat spesifisen immuunivasteen 

käynnistämiseen. Lymfosyyttien pinnassa olevien reseptorien avulla lymfosyytit erottavat 

elimistön omat solut vieraista aineista. Lymfosyytit voivat kiinnittyä mikrobin 

valkuaisaineeseen joko tuhotakseen mikrobin tai tuottaakseen vasta-aineita, jotka sitoutuvat 

edelleen mikrobiin (Haug ym. 2009, 327). Spesifiset puolustusmekanismit voidaankin 

luokitella vasta-ainevälitteiseen ja soluvälitteiseen immuniteettiin (Leppäluoto ym. 2008, 

190).  

Lymfosyyteistä kehittyvien muistisolujen ansiosta spesifinen immuunivaste pystytään 

käynnistämään tehokkaammin, jos sama taudinaiheuttaja joutuu elimistöön uudestaan (Haug 

ym. 2009, 327). Antigeenin tunkeutuessa elimistöön ensimmäistä kertaa, käynnistyy 

primaarivaste, jossa vasta-ainetuotanto on vähäistä, mutta myöhempiä altistuksia seuraa 

sekundaarivaste, jossa vasta-ainetuotanto on moninkertaistunut ja nopeutunut (Leppäluoto 

ym. 2008, 194). Kaikki lymfosyytit kehittyvät luuytimen kantasoluista, mutta ne voidaan 

jakaa tehtävien mukaan B- ja T-lymfosyytteihin. T-lymfosyyttien tuotanto heikkenee 60 

ikävuoden jälkeen, kun taas B-lymfosyyttien kehittyminen pysyy vakaana vielä 

ikääntyessäkin. Veressä olevista lymfosyyteistä noin 20 % on B-lymfosyyttejä ja noin 80 % 

T-lymfosyytteja (Haug ym. 2009, 327-328). 

B-lymfosyyteistä erilaistuu vasta-aineita tuottavia plasmasoluja sekä B-muistisoluja, joilla on 

tärkeä tehtävä elimistön immunologisessa muistissa yhdessä T-muistisolujen kanssa 

(Leppäluoto ym. 2008, 194). Plasmasoluja alkaa muodostua, kun B-lymfosyytit tunnistavat 

antigeeniin ja kiinnittyvät siihen solukalvon antigeenireseptorien avulla. Erilaistuneet 

plasmasolut alkavat tuottaa antigeenireseptorien kaltaisia vasta-aineita, eli 

immunoglobuliineja, jotka voidaan jakaa biologisten puoliintumisaikojen perusteella viiteen 

ryhmään: IgA, IgD, IgE, IgG ja IgM (Haug ym. 2009, 328). Plasmasolut pysyvät paikoillaan, 

mutta vasta-aineet kiertävät imunesteen ja verenkierron välityksellä elimistössä ja tuhoavat 
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antigeenejä (Leppäluoto ym. 2008, 194). B-muistisoluja kehittyy niistä B-lymfosyyteistä, 

jotka eivät erilaistu plasmasoluiksi sitoessaan antigeenejä (Haug ym. 2009, 328). 

T-lymfosyyttejä on kolmea eri tyyppiä: sytotoksiset T-solut, eli tappaja-T-solut, auttaja-T-

solut sekä supressorisolut, eli estäjä-T-solut. Tappaja-T-solujen tehtävä on tuhota soluja, 

joiden solukalvoon on sitoutunut immuunireaktion laukaissut antigeeni. Auttaja-T-solut 

stimuloivat B- ja T-lymfosyyttien jakautumista sekä tehostavat immuunireaktioiden syntyä. 

Estäjä-T-solujen tehtävä on estää tappaja- ja auttaja-T-solujen toimintaa, kun antigeeni on 

tuhottu. T-soluvasteen vaimentamisesta huolimatta toimintaan jääneistä tappaja- ja auttaja-T-

soluista muodostuu T-muistisoluja (Haug ym. 2009, 328).  

Allergiassa immunologiset mekanismit käynnistävät voimakkaan yliherkkyysreaktion 

elimistöön joutunutta allergeenia vastaan, mikä aiheuttaa kudosvaurion (World Allergy 

Organization 2013). Allerginen reaktio voi olla vasta-aine- tai soluvälitteinen (taulukko 1). 

Useimpiin tavallisiin allergioihin, kuten astmaan, nuha- ja silmäoireisiin sekä atooppiseen 

ihottumaan, liittyy IgE-vasta-aineiden käynnistämä immuunivaste (Haahtela & Hannuksela 

2007, 9, 14-15). Soluvälitteinen allerginen reaktio syntyy esimerkiksi kosketusihottumassa, 

kun T-lymfosyytit reagoivat kemiallisten aineiden, kuten korvakorujen nikkelin, kanssa 

(World Allergy Organization 2013). Ristiallergialla tarkoitetaan muistisolujen aktivoitumista 

sellaisten allergeenien kohdalla, jotka eivät alun perin aiheuttaneet herkistymistä. Monet 

kasvien sisältämät allergeenit reagoivat tiettyjen ruoka-aineiden kanssa ristiin, esimerkiksi 

koivun siitepölylle allerginen henkilö voi saada oireita myös omenasta (Haahtela & 

Hannuksela 2007, 13). 

Allergioita voidaan luokitella useilla eri tavoilla, esimerkiksi altistumisreitin mukaan, 

allergeenien, oireiden tai oireita ilmentävän elimistön osan mukaan (Haahtela & Hannuksela 

2007, 8, 11-13). Lisäksi voidaan puhua välittömistä ja viivästyneistä allergioista, jotka 

viittaavat oireiden kehittymisnopeuteen (Murphy ym. 2008, 571-572). Välittömissä 

allergioissa, kuten siitepöly- ja eläinallergioissa, oireet ilmaantuvat tavallisesti sekunneissa tai 

minuuteissa, kun taas viivästyneessä allergiassa, esimerkiksi kosketusihottumassa ja joissakin 

lääkeaineallergioissa, allergiaoireiden kehittymiseen saattaa kulua yli 12 tuntia (Mäkelä & 

Hannuksela 2007, 40; Descotes & Choquet-Kastylevsky 2001). Kun allergisia sairauksia 

tarkastellaan immunologisten reaktioiden perusteella (taulukko 1), voidaan erottaa neljä 

allergiamekanismiluokkaa (Gell & Coombs 1963, Descotes & Choquet-Kastylevsky 2001 

mukaan). Todellisuudessa allergiareaktioiden syntyyn saattaa vaikuttaa samanaikaisesti useita 
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immunologisia, myös osittain tunnistamattomia, mekanismeja (Haahtela & Hannuksela 2007, 

10). 

 

TAULUKKO 1. Immunologisten reaktioiden perusmekanismit allergisissa sairauksissa 

(Descotes & Choquet-Kastylevsky 2001; Mäkelä & Hannuksela 2007, 40-43; Murphy ym. 

2008, 556). 

 

Immunologinen 
reaktiotyyppi 

Vasta-aine-/ 
Soluvälitteinen 

Mekanismi Esimerkki allergia 

Tyyppi I 

Välitön allergia 

Vasta-aine-
välitteinen; 
IgE 

B-lymfosyyttit tunnistavat allergeenin ja 
kiinnittyvät siihen alkaen tuottaa vasta-
aineita. Vasta-aineet kiinnittyvät 
kudoksissa sijaitsevien syöttösolujen Fc-
reseptoreihin, minkä seurauksena 
syöttösolu vapauttaa tulehdus-
välittäjäaineita, kuten histamiinia. 

siitepöly-allergia, 
astma, 
eläinallergia, 
ruoka-aineallergia 

Tyyppi II 

Sytotoksinen 

Vasta-aine-
välitteinen; 
IgG 

Vasta-aineet kiinnittyvät kohdesolun 
pinta-antigeeneihin, jonka jälkeen vasta-
aineiden Fc-osiin kiinnittyy edelleen 
fagosytoivia soluja tai komplementti. 
Komplementti voi aktivoitua myös 
edellä mainittujen solujen välityksellä, 
mikä lopulta tuhoaa kohdesolun ja 
aiheuttaa tulehdusreaktion. 

lääkeaine-allergia 

Tyyppi III 
Immunokompleksi-
välitteinen 

Vasta-aine-
välitteinen; 
IgG 

Vasta-aineen kiinnittyessä antigeeniin 
syntyy immunokompleksi. Kudokseen 
kerääntyneet immunokompleksit 
aiheuttavat komplementin 
aktivoitumisen ja tulehdus-
välittäjäaineiden vapautumisen 
syöttösoluista. 

vaskuliitit, 
lääkeaine-allergia 

Tyyppi IV 

Soluvälitteinen 

Solu-
välitteinen;   
T-lymfosyytit 

Antigeenin kohdatessaan T-
lymfosyyteistä alkaa erittyä 
tulehdusvälittäjäaineita. Seurauksena 
kudokseen kerääntyy fagosytoivia 
soluja, sytotoksisia tappaja-T-soluja 
sekä leukosyytteja aiheuttaen 
tulehdusreaktion. 

 

kosketus-ihottuma, 
krooninen astma, 
krooninen 
allerginen nuha 
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Ilman kliinistä tutkimusta myös keliakian ja laktoosi-intolenranssin oireet saatetaan mieltää 

allergisiksi reaktioiksi (Haahtela & Hannuksela 2007, 8). Keliakiassa vehnän, rukiin ja ohran 

gluteiini käynnistää elimistössä vasta-ainetuotannon, joten keliakia on allergian kaltainen 

sairaus (Murphy ym. 2008, 578-580). Laktoosi-intoleranssissa maitosokeria pilkkovan 

laktaasientsyymin puuttuminen aiheuttaa vatsaoireita, mutta entsyymin puuttuminen osittain 

tai kokonaan ei aiheuta immunologista vastetta elimistössä. Näin ollen laktoosi-intoleranssia 

ei luokitella allergiaksi (Haahtela & Hannuksela 2007, 10). Toisaalta tavallisiin allergioihin 

viittaavia oireita, kuten nuha-silmäoireita, nokkosihottumaa ja astmaoireita, tavataan myös ei-

allergista muotoa (Haahtela & Hannuksela 2007, 14-15). Todellisen allergiadiagnoosin ja 

oikeanlaisen hoidon aloittamisen kannalta lääkärin tutkimukset ja allergiatestit ovat tärkeitä 

(Robson-Ansley ym. 2012; Wallace ym. 2008). 

 

2.4 Allergiatestit ja hoitomahdollisuudet 

 

Allergian ja infektion oireet voivat olla hyvin samantyyppisiä, esimerkiksi yskä, nuha ja 

vetiset silmät, jolloin ilman lääkärin tutkimusta on haasteellista erottaa, onko kyseessä allergia 

vai infektio. Allergiatestit ovat yksinkertaisin tapa selvittää, johtuvatko oireet allergiasta vai 

esimerkiksi infektiosta (Helenius & Haahtela 2000; Robson-Ansley ym. 2012). Ihon pistokoe, 

lapputestit, keuhkojen toiminta -kokeet ja verikokeet ovat eniten käytetyt allergiatestit (Høst 

ym. 2003). Ihon pistokokeessa pieni määrä epäiltyä allergiaoireita aiheuttavaa ainetta, 

esimerkiksi tietty ruoka-aine tai siitepöly, pistetään ihoon ja tarkkaillaan aiheuttaako aine 

ihoreaktion. Tuloksessa huomioidaan mahdollisen ihoreaktion aste, ja arvioidaan sen 

perusteella allergian voimakkuutta (Terho 2007, 67-70). Lapputestillä määritellään, 

aiheuttaako tietty aine viivästyneen allergisen reaktion joutuessaan kosketuksiin ihon kanssa, 

kuten kosketusihottumassa (Isolauri & Turjanmaa 1996). Keuhkojen toimintakokeilla 

selvitetään hengitysperäisiä allergiaoireita, esimerkiksi astmaa. Koetilanteessa voidaan 

hengittää ensin allergeenin kaltaista ainetta ja sitten keuhkoputkia avaavaa lääkettä ja 

tarkastellaan muutoksia (Sovijärvi & Terho 2007, 93-103). Keuhkojen toimintakokeissa 

arvioidaan sisään- ja uloshengityskapasiteettia sekä mitataan hengityksen virtausarvoja 

(Pellegrino ym. 2005). Muiden allergiatestien rinnalla verikoetta käytetään määrittämään 

vasta-aineiden taso seerumissa ja varmistamaan allergiatestin tulos (Høst ym. 2003). 
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Allergiadiagnoosi perustuu allergiatestin positiiviseen tulokseen ja verikokeeseen (Pastorello 

ym. 1995; Söderström ym. 2003). 

Allergioiden hoitomahdollisuuksiin lukeutuu erilaiset lääkitykset, tietyn allergeenin 

välttäminen sekä sietokyvyn lisääminen allergeenia kohtaan siedätyshoidon avulla. 

Lääkityksen ja siedätyshoidon valintaan vaikuttavat allergian tyyppi ja voimakkuus (Wallace 

ym. 2008). Toisaalta allergiaoireet saattavat olla niin lieviä, ettei lääkitys ole tarpeen.  

(Bielory & Friedlaender 2008). Allergiaoireiden hoidossa käytettäviä antihistamiineja ja anti-

inflammatorisia kortisolilääkkeitä on saatavilla eri muodoissa, kuten pillereinä, 

nenäsuihkeena, silmätippoina ja hengitettävänä jauheena (Wallace ym. 2008). 

Hengenvaarallisissa allergisissa sairauksissa, kuten anafylaksiassa, ainoa hoitokeino saattaa 

olla tietyn allergeenin välttäminen (Shadick ym. 1999). Siedätyshoidossa allergisen henkilön 

tulee käydä säännöllisesti lääkärissä, jossa hänelle annetaan kasvavissa määrin allergeeni-

annos injektiona. Hoito jatkuu viikoittain tai joka toinen viikko, kunnes tavoiteltu taso 

saavutetaan (Durham ym. 1996). Siedätyshoito voi kuitenkin aiheuttaa haittavaikutuksia, 

kuten punoitusta ja kutinaa, eikä sen vuoksi sovellu kaikille. Toisaalta esimerkiksi allergisen 

nuhan onnistunut siedätyshoito saattaa ehkäistä uusien allergisten sairauksien, kuten astman, 

kehittymistä. Siedätyshoito on suositeltavaa, mikäli allergeenin välttäminen ei ole mahdollista 

ja oireita on vaikea kontrolloida (Wallace ym. 2008).  
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3 FYYSINEN AKTIIVISUUS 

 

3.1 Fyysisen aktiivisuuden vaikutus elimistöön 

 

Fyysiseksi aktiivisuudeksi määritellään kaikki luurankolihaksilla tuotetut liikkeet, jotka 

lisäävät energiankulutusta suhteessa lepoaineenvaihdunnan tasoon (Bouchard ym. 2007, 12). 

Fyysinen aktiivisuus onkin laajempi käsite kuin liikunta. Urheiluharrastusten lisäksi 

fyysiseksi aktiivisuus käsittää esimerkiksi työmatkaliikunnan ja työn sekä vapaa-ajan 

aktiviteettien aikaansaaman lihasten tahdonalaisen liikkeen ja energiankulutuksen. Fyysisen 

aktiivisuuden intensiteetti, kesto ja frekvenssi vaikuttavat kehon rakenteissa ja toiminnoissa 

tapahtuvaan fysiologiseen vasteeseen (Vuori 2005a, 20). Kun fyysisen aktiivisuuden 

intensiteetti on vähintään kohtalainen ja harjoittelun progressiivisuus, fysiologinen 

ylikuormittuminen, harjoittelun spesifisyys sekä palautuminen on huomioitu, fyysinen 

aktiivisuus voi tuottaa merkittäviä fysiologisia ja anatomisia muutoksia hengitys- ja 

verenkiertoelimistössä, aineenvaihdunnassa, hormonipitoisuuksissa, luustossa, lihaksissa sekä 

hermostossa (Howley 2001; Oja 2005, 94; Garber ym. 2011; Vuori 2011, 12). On tutkittu, että 

fyysisesti aktiivinen elämäntapa on hyödyllinen terveyden kannalta ja vähentää riskiä 

sairastua useisiin sairauksiin, kuten sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksiin (Vuori 2011, 

12). 

Fyysinen aktiivisuus vaikuttaa myös immuunijärjestelmään. Tutkimustulosten perusteella 

säännöllinen kohtalaisella intensiteetillä toteutuva fyysinen aktiivisuus suojaa ja vahvistaa 

immuunijärjestelmää (Nieman & Pedersen 1999). Kohtalaisen intensiteetin fyysinen 

aktiivisuus tehostaa elimistön puolustusmekanismien kannalta tärkeiden vasta-aineiden, kuten 

IgA:n, IgM:n ja IgG:n, vapautumista (Karacabey ym. 2005). Lisäksi kohtalaisen fyysisen 

aktiivisuuden seurauksena antigeenien tuhoamiseen osallistuvien luonnollisten tappajasolujen 

sytotoksinen aktiivisuus paranee (Nieman ym. 1995). Tarkoituksenmukaisen liikunnan 

seurauksena elimistöön ei kehity systeemistä tulehdustilaa, mutta harjoitusvasteena voi ilmetä 

ohimenevää tulehdusvälittäjäaineiden vapautumista verenkierrossa johtuen liikunnan 

aiheuttamista lihassoluvaurioista (Pedersen 1997, 105; Pedersen & Hoffman-Goetz 2000). 

Immuniteettiin kohdistuvat harjoitusvaikutukset riippuvat fyysisen aktiivisuuden 

intensiteetistä, kestosta ja frekvenssistä (Alen & Rauramaa 2005, 53).  
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Nieman ja Pedersen ovat koonneet tutkimuksessaan (1999) pitkään jatkuneen raskaan 

fyysisen kuormituksen seurauksena tapahtuvia muutoksia immuunijärjestelmässä: veren 

lymfosyyttien määrän vähentyminen, T-lymfosyyttien muodostumisen heikkeneminen, veren 

valkosolujen lisääntyminen, fagosytoosin vähentyminen ylähengitysteissä ja lisääntyminen 

muualla elimistössä, luonnollisten tappajasolujen sytotoksisen aktiivisuuden heikkeneminen, 

IgA-vasta-ainetason vähentyminen, tulehdusvälittäjäaineiden lisääntyminen veressä ja 

viivästyneen allergian immunologisen vasteen heikkeneminen (Nieman ja Pedersen 1999). 

Vaikka useimpien tutkimusten mukaan kohtalaisella intensiteetillä tapahtuva liikunta 

vahvistaa ja raskas fyysinen kuormitus saattaa puolestaan heikentää immuunijärjestelmää 

(Mackinnon 2000; Alen & Rauramaa 2005, 52-53), ovat Bøyum ym. (1995) löytäneet 

tutkimuksessaan viitteitä siitä, että myös kohtalaisella fyysisellä aktiivisuudella voi olla 

immuunijärjestelmää heikentävä vaikutus aktiviteetin ollessa hyvin pitkäkestoinen, kuten 

maratonjuoksu. 

Pitkäkestoisen intensiivisen fyysisen aktiivisuuden seurauksena tapahtuvat muutokset 

immuunijärjestelmän toiminnassa saattavat altistaa elimistön tulehdustilan kehittymiselle tai 

infektion puhkeamiselle (Gleeson 2007). ‘Open window’ –teorian mukaan immuniteetti 

heikkenee noin 3-72 tunniksi fyysisen kuormituksen jälkeen, jolloin riski sairastua infektioon 

kasvaa (Nieman & Pedersen 1999).  Teorian mukaan immuniteettijärjestelmän toimintojen 

vaimenemiseen vaikuttaa keskeisesti fyysisen aktiivisuuden intensiteetti ja kesto (Pedersen & 

Ullum 1994). Lisäksi tulee huomioida, millä immuniteettijärjestelmän parametrillä elimistön 

puolustusmekanismien toimintaa arvioidaan (Nieman & Pedersen 1999). Toisaalta infektion 

kaltaiset oireet, kuten yskä, nuha ja vetiset silmät, saattavat liittyä allergiseen tulehdukseen. 

Esimerkiksi liikunta- tai työympäristössä hengitettävät allergeenit saattavat aiheuttaa oireita, 

mutta erityisesti jatkuva altistuminen allergeeneille ilman tarkoituksenmukaista lääkitystä voi 

johtaa krooniseen tulehdukseen elimistössä (Helenius & Haahtela 2000; Robson-Ansley ym. 

2012). Vakavien allergisten tilojen ehkäisemiseksi on tärkeää diagnosoida allergia, jotta 

tarvittava hoito voidaan aloittaa (Wallace ym. 2008). Robson-Ansley ym. (2012) ehdottavat 

tutkimusartikkelissaan, että kaikkien kestävyysliikuntaa harrastavien ihmisten 

allergiataipumus olisi hyvä kartoittaa, jotta lääkityksen avulla voitaisiin ehkäistä esimerkiksi 

tavallisten hengitysteiden allergia-oireiden kehittymistä astmaksi. Tutkijoiden mukaan olisi 

myös tärkeää lisätä ihmisten tietoutta hoitamattoman allergian seurauksista (Robson-Ansley 

ym. 2012). 
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Erityisesti kestävyyslajien urheilijoilla tehdyt allergia-tutkimukset ovat herättäneet 

keskustelua siitä, olisiko toistuva intensiivinen harjoittelu myötävaikuttava tekijä allergian 

kehittymisessä. On pohdittu esimerkiksi sitä, edistäisikö kestävyysharjoitteluun liittyvä 

pitkäkestoinen hyperventilointi herkistymistä erilaisille hengitettäville allergeeneille (Murphy 

ym. 2008, 574; Robson-Ansley ym. 2012). Keväällä ja kesällä kestävyysharjoittelun, kuten 

juoksemisen tai pyöräilyn, aikana altistutaan jatkuvasti ilmassa leijaileville allergeeneille, 

esimerkiksi katu- ja siitepölylle (Helenius & Haahtela 2000). Vastaavasti talvella 

harrastettavissa kestävyyslajeissa, kuten hiihdossa ja juoksussa, altistutaan kylmälle ja 

kuivalle ilmalle, mikä voi niin ikään provosoida allergiaoireita (Schwartz ym. 2008). Helenius 

ym. (1998) esittävät tutkimuksessaan, että liikunnan aikana ilmenevissä allergiaoireissa on 

tyypillisesti havaittavissa vaihtelua riippuen vuodenajasta. Sama henkilö voi saada 

allergiaoireita esimerkiksi ainoastaan talvella tai siitepölykauden aikana (Helenius ym. 1998). 

Toisaalta liikuntaympäristöissä on paljon merkittäviä vuodenajasta riippumattomia 

allergiaoireita aiheuttavia ympäristötekijöitä, esimerkiksi uima-altaiden kloorivesi, liikenteen 

saasteet, erilaiset kemikaalit ja tupakan savu (Schwartz ym. 2008). 

 

3.2 Fyysisen aktiivisuuden ja energiankulutuksen arviointi 

 

Ihmisen energiankulutukseen vaikuttavat perusaineenvaihdunta, ruoan aiheuttama 

lämmöntuotto sekä fyysisen aktiivisuuden määrä ja teho. Perusaineenvaihdunta, eli 

elintoimintojen ylläpitäminen levossa, muodostaa 60-75 % kokonaisenergiankulutuksesta. 

Ruoan aiheuttama lämmöntuotto koostuu ruoan sulatukseen, imeytymiseen, kuljetukseen, 

energia-aineenvaihduntaan ja varastoitumiseen kulutetusta energiasta, joka on noin 10 % 

kokonaisenergiankulutuksesta. Fyysisen aktiivisuuden, eli tahdonalaisten lihasten 

aktivoitumisen, aiheuttama energiankulutus vaihtelee välillä 15-30 % 

kokonaisenergiankulutuksesta vuorokaudessa (Fogelholm 2006b, 26–28). 

Fyysisen aktiivisuuden intensiteettiä kuvaa MET-yksikkö, joka tarkoittaa 

perusaineenvaihdunnan hapenkulutuksen kerrannaista. Levossa ihmisen hapenkulutus on 

minuutissa noin 3,5 ml painokiloa kohti, mitä kuvaa 1 MET. Mikäli juoksulenkillä 

hapenkulutus kasvaa noin kymmenkertaiseksi perusaineenvaihduntaan nähden, juoksulenkin 

intensiteettiä kuvaa 10 MET (Fleck & Kraemer 2004, 132). Taulukossa 2 MET-arvot 
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havainnollistavat fyysisen aktiivisuuden tasoja, jotka ovat luokiteltu kuormittavuuden mukaan 

viiteen eri luokkaan. Ainsworth ym. (2000) ovat koonneet erilaisista liikuntamuodoista sekä 

muista vapaa-ajan aktiviteeteista ja työaktiivisuuden muodoista taulukon, josta näkee 

aktiviteettien viitteelliset intensiteetit MET-arvoihin perustuen. Aktiivisuusluokkien rajoja tai 

tietyn lajin intensiteettiä ei voida kuitenkaan määritellä tarkasti, sillä kuormittavuuteen 

vaikuttaa muitakin tekijöitä, kuten sääolosuhteet ja henkilön maksimaalinen suorituskyky 

(Howley 2001). 

 

TAULUKKO 2. Fyysisen aktiivisuuden tasot nuorilla MET-arvoihin perustuen (Ainsworth 
ym. 2000; McArdle ym. 2007, 204). 

Aktiivisuustaso Intensiteetti (MET) Esimerkki 

Fyysinen passiivisuus 1.0 MET Lepo 

Erittäin kevyt aktiivisuus < 4.5 MET Kevyet kotityöt 

Kevyt aktiivisuus < 6.5 MET Kuntosaliharjoittelu 

Kohtalainen aktiivisuus < 9.0 MET Pyöräily 19-22 km/h 

Raskas aktiivisuus ≥ 9.0 MET Juoksu 10 km/h 

Erittäin raskas aktiivisuus ≥ 13.0 MET Kilpatason hiihto 14-18 km/h 

 

Fyysisen aktiivisuuden määrää voidaan arvioida kertomalla keskenään aktiviteetin 

intensiteetti (MET), aktiivisuuteen käytetty aika tunteina sekä mahdollinen frekvenssi. Tulos 

ilmoitetaan MET-tunteina (METh). Esimerkiksi kohtalaisella intensiteetillä (8 MET) 

toteutettu tunnin kestoinen pyöräilylenkki kahdesti viikossa lasketaan: 8 MET x 1 h x 2 = 16 

METh (Fogelholm 2006b, 28-29). Fyysisen aktiivisuuden avulla tuotettua energiankulutusta 

voidaan puolestaan arvioida, kun tiedetään henkilön massa (kg), fyysisen aktiivisuuden 

intensiteetti (MET), kesto (h) sekä frekvenssi. Esimerkiksi 55 kg painavan tytön raskaalla 

intensiteetillä (8 MET) toteuttama tunnin kestoinen pyöräilylenkki kahdesti viikossa 

lasketaan: 8 MET x 1h x 2 x 55 kg = 880 kcal. Vastaavasti saman henkilön tehdessä tunnin 

kestoinen kävelylenkki (5 MET) kahdesti viikossa lasketaan: 5 MET x 1h x 2 x 55 kg = 550 
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kcal. Esimerkeistä voidaan havaita, että fyysisen aktiivisuuden intensiteetillä on huomattava 

merkitys energiankulutuksen kannalta (McArdle ym. 2007, 203-205). 

MET-tuntien avulla kuvatussa fyysisen aktiivisuuden määrässä on huomioitu aktiivisuuden 

intensiteetti, eikä ainoastaan fyysisen aktiivisuuden ajallista kokonaismäärää vuorokauden tai 

viikon ajalla, kuten monissa liikuntasuosituksissa. Esimerkiksi painonhallinnan kannalta on 

tärkeää kuluttaa energiaa, eikä sillä ole suurta merkitystä, onko energia kulutettu kevyellä 

pitkäkestoisella harjoituksella vai lyhyellä kova tehoisella harjoituksella. Fyysisen 

aktiivisuuden kuormittavuuden tarkastelu on tärkeää, kun harjoittelun kautta tähdätään 

terveyden edistämiseen tai fyysisen kunnon kehittämiseen. Annosvastesuhde liittyy fyysisen 

aktiivisuuden ja terveysmuuttujan väliseen riippuvuuteen, esimerkiksi säännöllisen lenkkeilyn 

vaikutukseen elimistön immuniteettijärjestelmään. Annostelun, kuten fyysisen aktiivisuuden 

suositusten, kautta pyritään säännöstelemään harjoittelun intensiteettiä ja frekvenssiä ja sitä 

kautta saavuttamaan hyödyllisiä kuormitusvasteita elimistön rakenteissa ja toiminnoissa (Oja 

2006, 62-64, 69-70). 

 

3.3 Fyysisen aktiivisuuden muutokset nuoruudessa 

 

Lasten ja nuorten fyysisellä aktiivisuudella on keskeinen merkitys kasvun, kehityksen ja 

terveyden kannalta (Vuori 2005b, 145-147). Fogelholmin (2006a) mukaan lasten ja nuorten 

liikunnan positiiviset vaikutukset ilmenevät liikuntataitojen kehittymisenä, parantuneena 

painonhallintana, luuston vahvistumisena, myönteisen minäkuvan sekä sosiaalisten suhteiden 

kehittymisenä, vuorovaikutustaitojen ja reilunpelin oppimisena sekä aktiivisen elämäntavan 

omaksumisena (Fogelholm 2006a, 159). Liikunnan vaikutuksia lasten ja nuorten 

immuunitoimintaan on tutkittu vähän. Kanadalaisessa tutkimuksessa 

ylähengitystieinfektioista aiheutuneita sairauspäiviä oli vähemmän fyysisesti erittäin 

aktiivisilla koululaisilla verrattuna tavanomaisesti liikkuviin koululaisiin, mutta varmoja 

johtopäätöksiä ei voida tehdä ennen kuin saadaan lisää tutkimusnäyttöä (Vuori 2005b).  

Murrosiässä nuorten kehon rakenteissa ja toiminnoissa tapahtuu kasvua ja kehitystä, mikä 

tekee nuorten kehon rakenteisiin ja toimintoihin liittyvistä tutkimuksista monimutkaisia. 

Tytöillä murrosikä alkaa estrogeenien ja muiden sukupuolihormonien erityksen lisääntymisen 

myötä 8-13-vuotiaana, ja murrosikään liittyviä muutoksia ovat muun muassa kasvupyrähdys, 



     
 

17 

kehon painon nousu, rintojen kehittyminen, lantion leveneminen, hiki- ja talirauhasten 

toiminnan kiihtyminen, kainalo- ja häpykarvoituksen ilmaantuminen, hormonitoiminnan 

kiihtyminen sekä kuukautisten alkaminen (Laine 2005; Wen ym. 2014). 

Lasten ja nuorten asiantuntijaryhmän (2008) laatiman liikuntasuosituksen mukaan 7-12-

vuotiaiden tulisi liikkua monipuolisesti vähintään 1,5-2 tuntia päivittäin ja 13-18-vuotiaiden 

vastaava fyysisen aktiivisuuden minimimäärä tulisi olla 1-1,5 tuntia. Samalla tulisi välttää yli 

kahden tunnin yhtäjaksoista istumista ja rajoittaa ruutuaika korkeintaan kahteen tuntiin 

päivässä (Lasten ja nuorten asiantuntijaryhmä 2008, 17-24). Liikunnan harrastaminen on 

lisääntynyt 1990-luvulta alkaen laajan urheilulajivalikoiman ja seuratoiminnan kasvamisen 

myötä, mutta samalla perinteisten kestävyysliikuntalajien suosio on hiipunut (Laakso ym. 

2008; Huotari 2012). Nuorten kestävyyskunto on heikentynyt viime vuosikymmenten aikana 

ja kuntoerot ovat kasvaneet erityisesti murrosiässä (Nupponen & Huotari 2002; Huotari 

2012). Airan ym. (2013) pitkittäistutkimuksessa verrattiin 11- ja 15-vuotiaiden fyysisen 

aktiivisuuden määrää, ja tulosten perusteella nuorten fyysinen aktiivisuus vähenee selvästi 

murrosiässä sekä tavanomaisesti liikkuvilla että fyysisesti erittäin aktiivisilla nuorilla.  

Elintason nousun ja teknologian kehityksen myötä arkiaktiivisuus on keskimäärin vähentynyt 

ja passiivinen aika, kuten television ja tietokoneen parissa vietetty ruutuaika on lisääntynyt 

lapsilla ja nuorilla (Vuori 2005b, 153-154). 2000-luvun alussa joka viides suomalainen nuori 

oli fyysisesti passiivinen, ja vain noin puolet 13-18-vuotiaista nuorista liikkui terveyden 

kannalta riittävästi (Fogelholm 2006a, 160). Toisaalta myös liikapainoisten 12-18-vuotiaiden 

suomalaisnuorten osuus on 2-3-kertaistunut vuodesta 1977 vuoteen 2003. Kun liikkuminen 

tuntuu raskaalta liikapainon ja heikentyneen hapenottokyvyn vuoksi, saattaa fyysinen 

aktiivisuus vähentyä ja lihavuus sekä siihen liittyvät terveyshaitat lisääntyä entisestään. 

Ongelmallista on myös se, että nuoruuden lihavuus säilyy suurella todennäköisyydellä 

aikuisuuteen (Vuori 2005b, 153). 

Nuorten liikunnan harrastamiseen ovat yhteydessä muun muassa sukupuoli, ikä, 

menestyshalukkuus, koettu liikunnallisuus, masentuneisuus, läheisten tuki ja ympäristön 

liikuntamahdollisuudet. Pojat harrastavat liikuntaa keskimäärin enemmän kaikissa 

ikäluokissa, vaikka iän lisääntyminen näyttäisi vähentävän fyysistä aktiivisuutta molemmilla 

sukupuolilla. Menestyshalukkuus ja koettu liikunnallisuus ennustavat suurempaa fyysistä 

aktiivisuutta, kun taas masentuneisuus vähäisempää aktiivisuutta. Läheisten tuki ja erityisesti 

ympäristön tarjoamat mahdollisuudet liittyvät suurempaan fyysiseen aktiivisuuteen (Sallis 
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ym. 2000). Lihavuus ei ole kuitenkaan ollut selkeimpien liikuntaa selittävien tekijöiden 

joukossa (Fogelholm 2006a, 164). 

 

3.4 Allergiaoireiden vaikutus fyysiseen aktiivisuuteen 

 

Tutkimusten mukaan liikunnan yhteydessä ilmenevistä allergisista oireista ovat yleisimpiä 

erilaiset hengitysperäiset allergiaoireet, jotka liittyvät keuhkoputkien sileiden lihassyiden 

supisteluun. Oireita ovat esimerkiksi hengenahdistus, poikkeava hengästyneisyys, 

hengityksen vinkuminen ja yskiminen joko liikunnan yhteydessä tai sen jälkeen (Helenius  

ym. 1998; Mansournia ym. 2007; Marefati ym. 2012). Allerginen silmän sidekalvotulehdus 

aiheuttaa silmäoireita, kuten kyynelvuotoa, punoitusta ja silmäluomien turvotusta (Katelaris 

ym. 2000). Hengityksen vinkuminen, nenän ja kurkun kutina, aivastelu, nenän tukkoisuus ja 

vuotaminen liittyvät puolestaan allergiseen nuhaan (Macucci ym. 2007; Robson-Ansley ym. 

2012). Atooppisesta ihottumasta (Alaranta ym. 2005) tai kosketusihottumasta (Ventura 2001) 

kärsivälle henkilölle voi aiheutua liikunnan yhteydessä ihottumaa, punaisia laikkuja, kutiseva 

tai kuiva iho. Harvinainen mutta vakavia allergisia oireita aiheuttava anafylaksia voi aiheuttaa 

oireita laajalti koko elimistön alueella, kuten iholla, hengitys- ja verenkiertoelimistössä, 

ruuansulatuselimistössä sekä hermostossa. (Shadick ym. 1999; Aihara ym. 2001; Fiocchi ym. 

2001). 

Viimeaikaisia tutkimuksia vertailtaessa käy ilmi, että oireita aiheuttavat allergiat saattavat 

rajoittaa fyysistä aktiivisuutta. Jos allergiset oireet esiintyvät fyysisen aktiivisuuden aikana tai 

sen jälkeen, allergia saattaa häiritä henkilön päivittäistä fyysistä aktiivisuutta tai liikunnan 

harrastamista (Aihara ym. 2001; Randolph ym. 2006; Macucci ym. 2007; Mansournia ym. 

2007; Rakkhong ym. 2011; Marefati ym. 2012). Allergiat voivat myös heikentää terveyden 

tilaa ja suorituskykyä pitkällä aikavälillä ilman oikeanlaista hoitoa (Helenius ym. 1998; 

Katelaris ym. 2002; Alaranta ym. 2005; Bonini ym. 2009; Rakkhong ym; 2011). Voimakkaita 

oireita liikunnan yhteydessä aiheuttava allergia, kuten anafylaksia, rajoittaa allergisen 

henkilön fyysistä aktiivisuutta, mikäli ainoa tehokas hoito on välttää liikuntaa joko kokonaan 

tai esimerkiksi tiettyjen sääolosuhteiden tai siitepölykauden aikana (Shadick ym. 1999). 

Tutkimustulosten nojalla fyysistä aktiivisuutta häiritsevä allergia ei ainoastaan rajoita 

suorituskykyä, vaan vaikuttaa myös elämänlaatuun (Alaranta ym. 2005). Häiritseviä 
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allergiaoireita olivat muun muassa rintakipu, yskä, vinkuva hengitys, hengenahdistus, kutina 

nenän ja kurkun alueella, aivastelu, tukkoinen tai vuotava nenä, silmäoireet ja suolisto-

ongelmat (Katelaris ym. 2000; Randolph ym. 2006; Dorner ym. 2007; Macucci ym. 2007; 

Robson-Ansley ym. 2012). Oireiden kuvaillaan aiheuttavan huonompia tuloksia fyysisissä 

suorituksissa, väsymystä, uupumusta, päänsärkyä, unihäiriöitä ja kuorsausta (Schwartz ym. 

2008). Pitkällä aikavälillä hoitamattomat allergiset hengitystieoireet voivat altistaa henkilön 

akuuteille tai kroonisille infektioille ja joissakin tapauksissa johtaa astmaoireisiin (Helenius 

ym. 1998; Guerra ym. 2002; Alaranta ym. 2005).  

Heleniuksen ym. (1998) ja Katelariksen ym. (2000) tutkimukset osoittavat, että osa fyysistä 

aktiivisuutta häiritsevistä allergiaoireista liittyvät selvästi tiettyyn vuodenaikaan, yleensä 

siitepölykauteen tai talven pakkaskeleihin. Sisätiloissa fyysistä aktiivisuutta haittaavia 

allergiaoireita saattaa tulla esimerkiksi uima-altaan kloorivedestä, epäpuhtaasta sisäilmasta tai 

tietyistä materiaaleista, kuten urheiluvälineissä käytetystä kumista tai muovista (Ventura ym. 

2001; Schwartz ym. 2008). Sen sijaan allergioiden esiintyvyys ja allergiaoireiden aiheuttama 

haitta eivät eroa merkittävästi, kun vertaillaan erityyppisiä urheilulajeja (Katelaris ym. 2006). 

Kattavia tutkimuksia allergiaoireiden vaikutuksesta päivittäiseen fyysiseen aktiivisuuteen ei 

ole tehty. 
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4 TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko allergioiden esiintyvyydessä 

tilastollisesti merkitsevää muutosta 7 vuoden aikana tutkimusaineistossa ja onko 

esiintyvyydessä eroja asuinympäristön tai fyysisen aktiivisuuden suhteen. Alla 

tutkimuskysymykset, joista kahteen ensimmäiseen on asetettu tutkimushypoteesit aiempaan 

tutkimustietoon perustuen. Nollahypoteesin (H0) mukaan tutkittavilla muuttujilla ei ole eroa 

tai yhteyttä ja vastahypoteesin (H1) mukaan muuttujilla on eroa tai yhteyttä (Metsämuuronen 

2006, 44-47). 

 

Tutkimuskysymykset: 

1. Onko allergioiden esiintyvyydessä eroa nuorilla tytöillä pitkittäistutkimuksen alussa ja 

7 vuoden kohdalla? 

 

Tutkimushypoteesi: Allergioiden esiintyvyydessä on eroa nuorilla tytöillä 

pitkittäistutkimuksen alussa ja 7 vuoden kohdalla. 

Perustelu: Tutkimustiedon mukaan allergioiden esiintyvyys on kasvanut viime 

vuosikymmenten aikana läntisissä teollisuusmaissa (Romagnani 2004; Latvala ym. 

2005). 

H0: Allergioiden esiintyvyydessä ei ole eroa nuorilla tytöillä pitkittäistutkimuksen 

alussa ja 7 vuoden kohdalla. 

H1: Allergioiden esiintyvyydessä on eroa nuorilla tytöillä pitkittäistutkimuksen alussa 

ja 7 vuoden kohdalla. 

 

2. Onko allergioiden esiintyvyydessä eroa kaupungissa ja kaupungin ulkopuolella 

asuvilla nuorilla tytöillä?  

 

Tutkimushypoteesi: Allergioiden esiintyvyydessä on eroa kaupungissa ja kaupungin 

ulkopuolella asuvilla nuorilla tytöillä. 
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Perustelu: Useissa tutkimuksissa kaupunki- ja maaseutuympäristöissä asuvien välillä 

on löydetty eroja allergioiden esiintyvyydessä (von Mutius 2000; Leynaert ym. 2001; 

D’Amato ym. 2010). 

H0: Allergioiden esiintyvyydessä ei ole eroa kaupungissa ja kaupungin ulkopuolella 

asuvilla nuorilla tytöillä. 

H1: Allergioiden esiintyvyydessä on eroa kaupungissa ja kaupungin ulkopuolella 

asuvilla nuorilla tytöillä. 

 

3. Onko fyysisen aktiivisuuden määrällä (METh) ja allergioiden esiintyvyydellä yhteyttä 

pitkittäistutkimuksen alussa ja 7 vuoden kohdalla? 

 

H0: Fyysisen aktiivisuuden määrällä ja allergioiden esiintyvyydellä ei ole yhteyttä 

pitkittäistutkimuksen alussa ja 7 vuoden kohdalla. 

H1: Fyysisen aktiivisuuden määrällä ja allergioiden esiintyvyydellä on yhteyttä 

pitkittäistutkimuksen alussa ja 7 vuoden kohdalla. 

 

4. Ovatko 7 vuoden aikana tapahtuneet muutokset fyysisen aktiivisuuden tasossa 

yhteydessä allergioiden esiintyvyyteen? 

 

H0: 7 vuoden aikana tapahtuneet muutokset fyysisen aktiivisuuden tasossa eivät ole 

yhteydessä allergioiden esiintyvyyteen. 

H1: 7 vuoden aikana tapahtuneet muutokset fyysisen aktiivisuuden tasossa ovat 

yhteydessä allergioiden esiintyvyyteen.  
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5 MENETELMÄT 

 

5.1 Aineiston kuvaus 

 

Tutkimusaineisto oli valmiiksi kerätty ja syötetty SPSS-ohjelmaan, joten kyseessä on 

sekundaariaineisto (Hirsjärvi ym. 2001, 173). Aineisto on osa Jyväskylän yliopiston 

Terveyden edistämisen tutkimuskeskuksen monitieteisen "Lapset ensin: Terveet luut ensi 

vuosituhannella" Calex –tutkimuksen aineistoa. Seitsemän vuotta kestäneen 

pitkittäistutkimuksen tiedonkeruu alkoi syksyllä 1999 seulontavaiheella, johon osallistui 1367 

lasta Jyväskylän seudulta. Interventioon kutsuttiin tytöt, joilla seulontatutkimuksen mukaan 

kalsiumin saanti jäi alle ravintosuosituksen. Kontrolliryhmät muodostettiin tytöistä, joiden 

kalsiumin saanti ylitti suosituksen seulonnan perusteella. Satunnaistetun ja kontrolloidun 

kaksoissokkotutkimuksen interventioissa oli mukana yhteensä 258 tyttöä. Interventioryhmissä 

tytöt saivat 1000 mg lisäkalsiumia joko valmisteena tai juustoina ja D-vitamiiniryhmässä tytöt 

saivat lisäksi D-vitamiinia 5 pg/vrk. Interventio päättyi vuonna 2003 ja seurantavaihe jatkui 

vuoteen 2007. Koska tutkimusjoukko osoittautui liian pieneksi, seurantavaiheeseen 

rekrytoitiin lisää tyttöjä, jotka olivat osallistuneet seulontavaiheeseen. Tässä tutkimuksessa 

aineistosta jätettiin pois ne henkilöt, joilta ei löytynyt allergiatietoja. Aineistonkeruun 

etenemistä on havainnollistettu kuvan 1 avulla. 



     
 

23 

KUVA 1. Aineistonkeruun vaiheet. 

 

Aineiston keräyksessä käytettiin Maailman terveysjärjestön (WHO) määrittelemää 

terveyskyselylomaketta, jossa selvitettiin yksityiskohtaisesti tyttöjen henkilökohtaisia 

taustamuuttujia sekä terveystottumuksia, kuten ruokavaliota, ravintoaineiden saantia, fyysistä 

aktiivisuutta, sairauksia ja lääkityksiä. Tytöt täyttivät kyselylomakkeet yhdessä vanhempiensa 

kanssa. Tämän tutkimuksen kannalta oleelliset terveyskyselyn osiot on liitetty kirjallisen työn 

loppuun. Liitteessä 1 ovat taustatieto- ja sairauskysymykset ja liitteessä 2 ovat fyysistä 

aktiivisuutta kartoittavat kysymykset. Lisäksi tytöt osallistuivat virtsa- ja verikokeisiin sekä 

luusto- ja lihasvoimamittauksiin. Calex-tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida 

maitovalmisteista ja kalsiumtableteista saadun kalsiumlisän, D-vitamiinin saannin sekä 

fyysisen aktiivisuuden ja perimän vaikutusta esimurrosikäisten tyttöjen luumassan 
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karttumiseen. Calex-tutkimukseen kerätty laaja aineisto mahdollisti myös allergioiden 

esiintyvyyden ja fyysisen aktiivisuuden yhteyden tutkimisen tässä tutkimuksessa. 

 

5.2 Muuttujat 

 

Calex-tutkimuksessa kerättiin kyselylomakkeella laajasti tietoa tyttöjen henkilökohtaisista 

taustamuuttujista tutkimuksen alussa sekä lopussa, eli 7 vuoden kuluttua lähtötilanteesta. 

Lisäksi välikyselyjä tehtiin 6., 18., 24., 36. ja 48. kuukauden kohdalla, mutta tässä 

tutkimuksessa tarkastelun kohteena olivat ainoastaan alku- ja lopputilanne. Lisäksi tytöt 

osallistuivat veri- ja virtsakokeisiin sekä luusto- ja lihasvoimamittauksiin, joista saatiin tietoa 

esimerkiksi hormonipitoisuuksista ja kehonkoostumuksesta. Taustamuuttujat oli syötetty 

valmiiksi Excel- tai SPSS-ohjelmaan. Tässä tutkimuksessa taustamuuttujista tarkasteltiin ikää, 

pituutta, painoa, BMI:tä, rasvaprosenttia, kokonaisenergiansaantia ja energiaravintoaineiden 

saantia, tupakoivien henkilöiden prosentuaalista osuutta sekä fyysisen aktiivisuuden määrää. 

Estrogeeni-hormonin määrän tiedetään lisääntyvän tytöillä murrosiässä, minkä vuoksi 

estrogeenin määrää tutkittiin muiden taustamuuttujien ohessa (Wen ym. 2014). 

Rasvaprosentin mittaukseen käytettiin matalaenergiseen röntgensäteilyyn perustuvaa 

kaksienergistä röntgenabsorptiometria -menetelmää (DXA). Terveyskyselyssä tutkittavien 

ilmoittamat sairaudet käytiin läpi ja varmistettiin, ettei tutkittavilla ole ollut fyysistä 

aktiivisuutta rajoittavia sairauksia tutkimuksen aikana. 

Allergioiden esiintyvyys pystyttiin selvittämään aineistosta alku- ja loppumittausten kohdalta. 

Terveyskyselyn sairaus-osiossa tutkittavia pyydettiin merkitsemään rastilla, mikäli heillä oli 

yksi tai useampi allerginen sairaus. Allergioita varten kyselyssä oli tarkennuskohta, johon 

tutkittavat kirjoittivat allergian tyypin. Astman esiintyvyyttä kysyttiin sekä alussa että lopussa 

omalla kysymyksellä. Allergia-muuttuja määriteltiin yksinkertaisesti: 0= ei allergiaa tai 1= 

yksi tai useampi allergia. Allergioiden esiintyvyydestä saatiin tiedot sekä tutkimuksen alussa 

että lopussa 96 tutkittavalta henkilöltä, mutta osa tutkittavista (n=281) vastasi terveyskyselyyn 

ainoastaan tutkimuksen alussa tai lopussa.  

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että allergisten sairauksien immunologiset reaktiot 

tapahtuvat osittain päällekkäin, joten olisi ollut hyvin monimutkaista luokitella aineistossa 

esiintyvät allergiat immunologisten mekanismien perusteella (Descotes & Choquet-
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Kastylevsky 2001). Tässä tutkimuksessa tavalliset allergiat luokiteltiin allergeenityyppien 

mukaan: 1= siitepöly-, huonepöly- ja homeallergiat, 2= eläinallergiat, 3= ruoka-aineallergiat 

sekä 4= lääkeaine- ja kemikaaliallergiat. Lisäksi omina ryhminään ovat 5= atooppinen 

ihottuma ja 6= astma. Koska huomattiin, että hengitystieallergiat olivat lisääntyneet eniten, 

tarkasteltiin niiden esiintyvyyttä erikseen. Hengitystieallergioiksi laskettiin siitepöly-, 

huonepöly-, home- ja eläinallergiat sekä astma. Allergioiden määrää kartoitettiin ainoastaan 

allergiatyypin mukaan, sillä tutkittavat eivät olleet eritelleet esimerkiksi erilaisia siitepöly- tai 

ruoka-aineallergioita, vaikka heillä olisi ollut useampia samankaltaisia allergioita. Keliakian 

ja laktoosi-intoleranssin esiintyvyyttä on kartoitettu allergisten sairauksien rinnalla. 

Yksi tutkimuskysymys käsitteli asuinpaikan yhteyttä allergioiden esiintyvyyteen. Asuinpaikat 

jaettiin postinumeron perusteella kaupunkialueeseen ja kaupungin ulkopuolella olevaan 

alueeseen siten, että Jyväskylä on kaupunkialuetta ja Jyväskylän lähiseudut ovat kaupungin 

ulkopuolella olevaa aluetta. Loppumittausten kohdalla osa tutkittavista henkilöistä oli 

muuttanut Jyväskylää suurempiin kaupunkeihin, jotka luokiteltiin niin ikään 

kaupunkialueiksi. 

Tutkittavien fyysistä aktiivisuutta kartoitettiin kyselylomakkeen avulla. Lomakkeessa 

kysyttiin, kuinka usein harrastat liikuntaa, jossa hengästyt ja hikoilet. Vastausvaihtoehdot 

olivat 1= vähemmän kuin kerran viikossa, 2= kerran viikossa, 3= 2-3 kertaa viikossa, 4= 4-6 

kertaa viikossa ja 5= päivittäin. Toisessa kysymyksessä kysyttiin, kuinka monta tuntia 

viikossa harrastat liikuntaa, jossa hengästyt ja hikoilet. Vastausvaihtoehdot olivat 1= en 

yhtään, 2= noin puoli tuntia, 3= noin tunnin, 4= noin 2-3 tuntia, 5= noin 4-6 tuntia ja 6= 7 

tuntia tai enemmän. Seuraavaksi tutkittavan tuli kirjoittaa kolme hänelle yleisintä fyysisen 

aktiivisuuden muotoa kesällä ja talvella sekä arvioida niihin keskimäärin kulutettu aika ja 

viikoittainen frekvenssi. Vapaa-ajan fyysistä aktiivisuutta pyydettiin arvioimaan seuraavien 

kuvausten avulla: 0= ei enempää liikuntaa kuin päivittäiset askareet vaativat, 1= kevyt 

liikunta, 2= liikunta, jossa hikoilee ja hengästyy, 3= liikunta, joka aiheuttaa voimakasta 

hikoilua ja hengästymistä, 4= kilpaurheilu ja säännöllinen harjoittelu. Liikunta-aktiivisuuden 

lisäksi kysyttiin, kuinka monta kertaa viikossa ja kuinka monta tuntia kerrallaan tutkittavat 

käyttivät aikaa raskaisiin kotiaskareisiin, kuten siivoamiseen. Inaktiivista aikaa kartoitettiin 

kysymällä, kuinka monta tuntia yhteensä keskimäärin vuorokaudessa tutkittavat käyttivät 

makuulla olemiseen, sisältäen lepäämisen, nukkumisen tai esimerkiksi tv:n katselemisen 

sohvalla makoillen. Vastaavasti kysyttiin, kuinka monta tuntia yhteensä keskimäärin 
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vuorokaudessa tutkittavat käyttivät istumiseen, esimerkiksi syödessä, ollessaan koulussa tai 

istuessaan autossa. 

Fyysisen aktiivisuuden kyselyn pohjalta eri aktiviteettien tuottamat keskimääräiset MET-

tunnit saatiin kertomalla aktiviteettia kuvaava intensiteetti, aktiviteetin kesto tunteina sekä 

mahdollinen viikoittainen frekvenssi. Viikon keskimääräisen fyysisen aktiivisuuden määrä 

(METh) saatiin laskemalla yhteen kaikkien aktiviteettien tuottamat MET-tunnit. Viikon 

keskimääräistä fyysistä aktiivisuutta MET-tunteina kuvaava muuttuja oli laskettu valmiiksi 

SPSS-tiedostoon. Analyyseissä käytetty muuttuja kuvaa kesällä keskimäärin viikossa 

toteutuvaa fyysisen aktiivisuuden määrää. Kyselyssä ilmoitetuista kesäajan kolmesta fyysisen 

aktiivisuuden muodosta tarkastelun kohteeksi otettiin jokaisen tutkittavan yleisin fyysisen 

aktiivisuuden muoto. Erilaiset fyysisen aktiivisuuden muodot luokiteltiin neljään luokkaan: 

1= kestävyysliikunta, 2= uinti, 3= pallopelit ja 4= voima- ja taitolajit. Näin allergioiden 

esiintyvyyttä pystyttiin tarkastelemaan karkeasti erityyppisten liikuntamuotojen mukaan. 

Alkutilanteessa tutkittavat jaettiin fyysisen aktiivisuuden viikoittaisen määrän (METh) 

mukaan matalan ja korkean aktiivisuustason ryhmiin. Ryhmien luokittelu tehtiin perustuen 

havaintojen mediaaniin, joka oli 89 METh. Otosta tarkasteltiin myös luokiteltuna 

kvartiileihin, mutta matalimman ja korkeimman neljänneksen vertailu antoi samansuuntaiset 

tulokset kuin mediaanin mukaan tehtyjen luokkien vertailu. Tarkasteltaessa fyysisen 

aktiivisuuden muuttujia pitkittäistutkimuksen eri aikapisteissä oli aiemmin huomattu, että 

fyysisen aktiivisuuden taso oli osalla tytöistä pysynyt joko matalana tai korkeana koko 

tutkimuksen ajan ja osalla fyysisen aktiivisuuden taso oli selkeästi joko noussut matalasta 

korkeaksi tai laskenut korkeasta matalaksi. Näiden havaintojen perusteella oli muodostettu 

neljä fyysisen aktiivisuuden tason muutosta kuvaavaa ryhmää 1= matala, 2= korkea, 3= alussa 

matala–lopussa korkea sekä 4= alussa korkea–lopussa matala. Tässä tutkimuksessa 

ryhmäjakoa käytettiin tarkasteltaessa allergioiden esiintyvyyttä suhteessa fyysisen 

aktiivisuuden tason muutoksiin. 

 

5.3 Tilastolliset menetelmät 

 

Aineiston analysointi toteutettiin IBM SPSS Statistics 20 -ohjelman avulla. Kaikissa 

analyyseissa käytettiin merkitsevyystasona .05, jolloin nollahypoteesi hylätään p-arvon 
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ollessa pienempi kuin .05 (Metsämuuronen 2006, 421-423). Taustamuuttujien keskiarvojen 

eroja tutkittiin verrannollisten parien t-testillä alku- ja lopputilanteen välillä sekä t-testillä 

allergisten ja ei-allergisten välillä. Taustamuuttujat olivat normaalisti jakautuvia jatkuvia 

muuttujia ja otoksen koko oli tarpeeksi suuri, joten t-testi soveltui keskiarvojen erojen 

testaamiseen (Metsämuuronen 2006, 374). 

Ristiintaulukoinnin avulla tutkittiin onko allergioiden esiintyvyydessä eroa tutkimuksen 

alussa ja lopussa, onko allergioiden esiintyvyyden ja asuinpaikan välillä riippuvuutta sekä 

onko fyysisen aktiivisuuden määrän muutoksilla yhteyttä allergioiden esiintyvyyteen. 

Ristiintaulukointia käyttämällä voidaan tarkastella luokiteltujen muuttujien välistä 

riippuvuutta. SPSS-ohjelman tulostamasta ristiintaulukosta, jossa tutkittavat muuttujat on 

ryhmitelty yhteen, voidaan havainnoida rivi- tai sarakeprosentteja sekä vertailla muuttujien 

jakaumia eri ryhmissä (Metsämuuronen 2006, 345-346, 513). Ristiintaulukoinnin yhteydessä 

käytettiin Khiin neliö (χ2) –testiä, joka mittaa kahden muuttujan välistä riippumattomuutta. 

Khiin neliö (χ2) –testin avulla selvitettiin, oliko allergisten ja ei-allergisten ryhmien välillä 

tilastollisesti merkitseviä eroja vai johtuvatko erot sattumasta (Metsämuuronen 2006, 347). 

Allergioiden esiintyvyyden ja fyysisen aktiivisuuden määrän (METh) yhteyttä tutkittiin 

Mann-Whitney U -testin avulla, koska fyysisen aktiivisuuden määrä on jatkuva muuttuja, joka 

ei jakaudu normaalisti. Mann-Whitney U -testillä voidaan testata, onko muuttujan 

mediaaneissa eroa kahden ryhmän välillä. Testissä tarkasteltavan aineiston arvot laitetaan 

suuruusjärjestykseen ja havainnolle annetaan suuruusjärjestykseen perustuvat järjestysluvut 

(Metsämuuronen 2006, 370). Mikäli järjestetyistä havainnoista useampi saa saman arvon, 

havaintojen arvoja muokataan ja ne saavat järjestyslukujen keskiarvon osoittaman arvon 

(Metsämuuronen 2006, 537). Jos järjestetyt havainnot jakautuvat tasaisesti, ryhmien välillä ei 

ole eroa. Jos esimerkiksi allergisten ryhmään kuuluvien havainnot sijoittuvat pääasiallisesti 

järjestyksen alkuun ja ei-allergisten ryhmään kuuluvien havainnot pääasiallisesti loppupäähän, 

ryhmien keskiarvoissa on eroa. Mann-Whitney U -arvosta nähdään, kuinka monta kertaa 

ensimmäisen ryhmän havainnot sijoittuvat ennen toisen ryhmän havaintoja järjestetyssä 

aineistossa (Metsämuuronen 2006, 370-371). Tilastollista merkitsevyyttä ei tarvitse testata 

erikseen, vaan p-arvo on ilmoitettu SPSS-ohjelman Mann-Whitney U -testin tulosteessa 

(Metsämuuronen 2006, 537).  
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6 TULOKSET 

 

Tutkimukseen osallistui 396 tyttöä, joista tutkimuksen alussa terveyskyselyyn vastasi 258 ja 

lopussa 215. Tyttöjen keski-ikä oli tutkimuksen alussa noin 11 vuotta ja lopussa noin 18 

vuotta. Kasvamiseen liittyvissä henkilökohtaisissa taustamuuttujissa, kuten iässä, pituudessa, 

painossa, estrogeeni-hormonin määrässä ja kokonaisenergian saannissa, oli tilastollisesti 

merkitsevä muutos alku- ja lopputilanteen välillä, mikä johtuu tyttöjen luonnollisesta kasvusta 

ja kehityksestä murrosiässä (Laine 2005). Painoindeksit laskettiin jakamalla paino pituuden 

neliöllä (Mustajoki 2012). Tyttöjen nuoren iän vuoksi alkutilanteen painoindeksin keskiarvo, 

17.9 kg/m2, ei ollut vertailukelpoinen lopputilanteen painoindeksin keskiarvon kanssa 

sellaisenaan. Terveyskirjaston ylläpitämällä lasten painoindeksilaskurilla voidaan laskea alle 

18-vuotiaille henkilöille keski-iänmukaisella kertoimella muunnettu painoindeksi (ISO-BMI), 

joka on vertailukelpoinen aikuisten painoindeksin kanssa (Dunkel ym. 2014). Kun tyttöjen 

alkutilanteen iän, pituuden ja painon keskiarvot syötettiin lasten painoindeksilaskuriin, saatiin 

tutkittavien keski-iänmukaisella kertoimella muunnettu painoindeksi (ISO-BMI), joka oli 21.4 

kg/m2. Näin ollen tyttöjen painoindeksin keskiarvo sijoittui sekä alku- että lopputilanteessa 

normaalipainon alueelle, joka on 18,5-25 kg/m2 (Mustajoki 2012). Lopputilanteessa 

painoindeksin perusteella tytöistä noin 77 % oli normaalipainoisia, noin 10 % alipainoisia ja 

noin 13 % ylipainoisia. Aineistoa kuvailevat taustamuuttujat tutkimuksen alussa ja lopussa on 

esitetty taulukossa 3. 
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TAULUKKO 3. Tutkittavien tyttöjen taustamuuttujien keskiarvot alku- ja lopputilanteessa. 

 Alkutilanne (n=258) Lopputilanne (n=215)  

 ka kh   ka kh p 

Ikä (v) 11.2 .75 17.9 1.04 <.001* 

Pituus (cm) 145.6 7.96 165.2 6.00 <.001* 

Paino (kg) 38.4 8.49 59.0 10.31 <.001* 

BMI (kg/ m2) 21.4c 
(17.9d) 

2.84 21.5 3.26 .698 

Rasvaprosentti (%) 24.8 8.52 26.0 7.15 .077 

Estrogeeni (nmol/l) 0.11 .07 0.45 .73 <.001* 

Kokonaisenergian 
saanti (kcal/ vrk) 

1600 375 1747 400 .010* 

a Ryhmien keskiarvojen väliset erot testattu verrannollisten parien t-testillä. * p<.05 
tilastollisesti merkitsevä ero alku- ja lopputilanteen välillä. c Alkutilanteessa tutkittavien ISO-
BMI:n keskiarvo, joka on vertailukelpoinen lopputilanteen painoindeksin keskiarvon kanssa. d 
Alkutilanteen tutkittavien painoindeksin keskiarvo, jota ei ole muunnettu keski-iänmukaisella 
kertoimella. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoitus oli tutkia allergioiden esiintyvyyttä aineistossa, joten 

henkilökohtaisia taustamuuttujia sekä elintapoihin liittyviä taustamuuttujia tarkasteltiin myös 

erikseen ei-allergisten ja allergisten ryhmien välillä alku- ja lopputilanteessa (taulukko 4). 

Allergisten ja ei-allergisten ryhmien välillä ei ollut eroa henkilökohtaisissa taustamuuttujissa 

eikä elintapoja kuvaavien taustamuuttujien, kuten painoindeksin, rasvaprosentin, 

kokonaisenergiansaannin, energiaravintoaineiden saannin, eikä passiivisen ajankäytön tai 

tupakoinnin, suhteen (n.s.). 
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TAULUKKO 4. Allergisten ja ei-allergisten tyttöjen taustamuuttujien keskiarvot allergioiden 
esiintyvyyden mukaan tutkimuksen alku- ja lopputilanteessa. 

 Alkutilanne (n=258) Lopputilanne (n=215) 

 Ei allergiaa Allergia p Ei allergiaa Allergia p 

 ka kh ka kh  ka kh ka kh  

Ikä 11.2 .75 11.4 .77 .238 18.4 1.20 18.2 .99 .236 

Pituus (cm) 145.6 7.88 146.7 9.34 .475 165.4 5.89  166.0 5.53 .462 

Paino (kg) 39.1 8.57 40.1 9.38 .541 59.0 9.70 60.2 9.23 .359 

BMI (kg/ m2) 18.3 2.85 18.5 3.40 .709 21.6 3.06 21.9 2.98 .573 

Rasvaprosentti (%) 26.0 8.38 24.7 9.40 .459 25.4 6.43 25.5 6.61 .884 

Estrogeeni (nmol/l) .11 .06 .13 .07 .098 .35 .65 .51 .77 .123 

Kokonaisenergian 
saanti (kcal/ vrk) 

1556 383 1616 317 .415 1817 476 1735 428 .200 

Proteiinit (E%)      17.7 3.36 17.2 3.22 .284 

Rasvat (E%)      31.6 6.03 31.6 5.60 .917 

Hiilihydraatit (E%)      50.0 6.60 50.5 5.60 .627 

Istuminen (h/ vrk)      8.4 5.53 8.3 2.54 .899 

Makuullaoloaika  
(h/ vrk) 

     10.3 4.48 9.5 1.82 .117 

Tupakointi (%)      30.5  23.7  .266 

a Allergisten ja ei-allergisten ryhmien taustamuuttujien keskiarvojen väliset erot testattu t-
testillä. b Ero tupakoinnissa allergisten ja ei-allergisten ryhmien välillä testattu χ2-testillä. 

 

6.1 Allergioiden esiintyvyys 

 

Kaikista alkutilanteessa terveyskyselyyn vastanneista tytöistä (n=258) noin 11 % ilmoitti 

muuksi krooniseksi sairaudekseen vähintään yhden allergian. Lopputilanteessa kaikista 

vastanneista tytöistä (n=215) allergisia ilmoitti olevansa noin 45 %. Tarkasteltaessa otosta, 

jossa kaikki tytöt olivat vastanneet terveyskyselyyn sekä tutkimuksen alussa että lopussa 
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(n=96), allergioiden esiintyvyys oli noin 14 % alkutilanteessa ja noin 45 % lopputilanteessa 

(taulukko 5). Ero alku- ja lopputilanteen välillä oli tilastollisesti merkitsevä (p=.012). 

Allergioiden esiintyvyys lisääntyi tutkimusaineistossa pitkittäistutkimuksen aikana noin 31 %.  

 

TAULUKKO 5. Allergioiden esiintyvyyden jakaumat alku- ja lopputilanteessa otoksessa, 
jossa kaikki tytöt olivat vastanneet terveyskyselyyn tutkimuksen alussa ja lopussa (n=96). 

  Alkutilanne Lopputilanne Muutos p 

  n (%) n (%) %  

Ei allergiaa 83  (86.5) 53  (55.2)   

Allergia 13  (13.5) 43  (44.8) + 31.3 .012* 

 Yhteensä 96  (100.0) 96  (100.0)   

a Allergioiden esiintyvyyden ero alku- ja lopputilanteessa testattu χ2-testillä. b * p<.05 
tilastollisesti merkitsevä ero alku- ja lopputilanteen välillä. 

 

Ilmoitettujen allergioiden lukumääriä kartoitettiin ainoastaan allergiatyypin mukaan, sillä 

tutkittavat eivät olleet eritelleet esimerkiksi erilaisia siitepöly- tai ruoka-aineallergioita, vaikka 

heillä olisi ollut useampia samankaltaisia allergioita. Kaiken kaikkiaan ilmoitettujen 

allergioiden lukumäärä oli tutkimuksen alussa 40 kpl ja lopussa 176 kpl. Ilmoitettujen 

allergioiden esiintyvyys ja määrät tutkimuksen alussa ja lopussa on esitetty allergiatyypeittäin 

kuvassa 2. Ilmoitettujen allergioiden määriä tarkastellessa tulee huomioida, että 

alkutilanteessa (n=258) allergioistaan ilmoittaneista tutkittavista 22 (9 %) tytöllä oli yksi 

allergia ja 7 (3 %) tytöllä oli useampi kuin yksi allergia. Vastaavasti lopputilanteessa (n=215) 

tutkittavista 47 (22 %) tytöllä oli yksi allergia ja 50 (23 %) tytöllä oli useampi kuin yksi 

allergia. 
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KUVA 2. Ilmoitettujen allergioiden, keliakian sekä laktoosi-intoleranssin esiintyvyys ja 
määrät tutkimuksen alussa ja lopussa. 

 

Eri allergiatyyppien esiintyvyyksien muutoksia tutkittaessa analyysit suoritettiin otoksella, 

jossa kaikki tutkittavat olivat vastanneet terveyskyselyyn sekä tutkimuksen alussa että lopussa 

(n=96). Hengitystieallergiat, sisältäen siitepöly-, huonepöly- ja homeallergiat, eläinallergiat ja 

astman, lisääntyivät noin 20 % (p=.001). Ruoka-aineallergioiden esiintyvyys näytti 

lisääntyneen 15 % (p=.201), mikä ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä muutos. Lisäksi 

odotettujen frekvenssien prosenttiosuus oli 50 %, joten testitulosta ei voida pitää luotettavana. 

Lääkeaine- ja kemikaaliallergioiden esiintyvyys pysyi muuttumattomana, kun taas atooppisen 

ihottuman esiintyvyys oli noussut noin 1 % (p= <.001) otoksessa, jossa tutkittavat olivat 

vastanneet terveyskyselyyn alku- että lopputilanteessa (n=96). Laktoosi-intoleranssin 

esiintyvyys näytti lisääntyneen noin 27 % (p=.007), mutta testitulosta ei voida pitää 

luotettavana odotettujen frekvenssien prosenttiosuuden ollessa 50 %. Lopputilanteessa (n=96) 

tytöistä 29 (30 %) oli laktoosi-intoleranssi ja 16 (17 %) heistä oli myös jokin allergia. Kun 
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allergioita tarkasteltiin tarkemmin, huomattiin, että 8 (8 %) tytöllä oli ruoka-aineallergia 

laktoosi-intoleranssin lisäksi. 

 

6.2 Asuinpaikan yhteys allergioiden esiintyvyyteen 

 

Tutkimuksen alussa kaupungissa asui 46.5 % ja kaupungin ulkopuolella 53.5 % tytöistä 

(n=258). Alkutilanteessa allergioiden esiintyvyys oli noin 11 % sekä kaupungissa että 

kaupungin ulkopuolella, kun tarkasteltiin kaikkia tutkimuksen alussa terveyskyselyyn 

vastanneita tyttöjä (taulukko 6). Tutkimuksen lopussa kaupungissa asui noin 51 % ja 

kaupungin ulkopuolella noin 49 % kyselyyn vastanneista tytöistä (n=215). Lopputilanteessa 

allergioiden esiintyvyys oli kaupungissa noin 49 % ja kaupungin ulkopuolella noin 42 %. 

Vaikka allergioiden esiintyvyys näyttäisi olleen hieman suurempi kaupungissa kuin 

kaupungin ulkopuolella, ero asuinpaikkojen välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevä (n.s.). 

 

TAULUKKO 6. Allergioiden esiintyvyys kaupungissa ja kaupungin ulkopuolella alku- ja 
lopputilanteessa. 

  Alkutilanne (n=258) Lopputilanne (n=215) 

  Kaupungissa Kaupungin 
ulkopuolella 

Kaupungissa Kaupungin 
ulkopuolella 

  n (%) n (%) p n (%) n (%) p 

Ei allergiaa 107  (89.2) 122 (88.4)  56 (51.4) 62 (58.5)  

Allergia 13 (10.8) 16 (11.6) .847 53 (48.6) 44 (41.5) .295 

Yhteensä 120  (100.0) 138 (100.0)  109 (100.0) 106 (100.0)  

a Ryhmien väliset erot testattu χ2-testillä. 

 

Tarkasteltaessa otosta, jossa kaikki tytöt olivat vastanneet terveyskyselyyn sekä tutkimuksen 

alussa että lopussa (n=96), allergioiden esiintyvyys oli kaupungissa 14 % ja kaupungin 

ulkopuolella 13 % alkutilanteessa (taulukko 7). Lopputilanteessa allergioiden esiintyvyys oli 
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muuttunut siten, että kaupungissa asuvista tytöistä allergisia oli 56 % ja kaupungin 

ulkopuolella asuvista tytöistä noin 33 %. Lopputilanteessa allergioiden esiintyvyydessä oli 

tilastollisesti merkitsevä ero kaupungissa ja kaupungin ulkopuolella asuvien välillä (p=.021). 

 

TAULUKKO 7. Allergioiden esiintyvyys kaupungissa ja kaupungin ulkopuolella alku- ja 
lopputilanteessa otoksessa, jossa kaikilla on mittaustulos alussa ja lopussa (n=96). 

  Alkutilanne (n=96) Lopputilanne (n=96) 

  Kaupungissa Kaupungin 
ulkopuolella 

Kaupungissa Kaupungin 
ulkopuolella 

  n (%) n (%) p n (%) n (%) p 

Ei allergiaa 43  (86.0) 40 (87.0)  22 (44.0) 31 (67.4)  

Allergia 7 (14.0) 6 (13.0) .891 28 (56.0) 15 (32.6) .021* 

Yhteensä 50  (100.0) 46 (100.0)  50 (100.0) 46 (100.0)  

a Ryhmien väliset erot testattu χ2-testillä. b Lopputilanne * p<.05 tilastollisesti merkitsevä ero 
asuinpaikkojen välillä. 

 

6.3 Allergioiden esiintyvyys ja fyysinen aktiivisuus 

 

Tutkittavien fyysisen aktiivisuuden määrää tarkasteltiin MET-tuntien avulla (taulukko 8). 

Pitkittäistutkimuksessa mukana olleiden tyttöjen keskimääräisen fyysisen aktiivisuuden määrä 

(METh) oli lisääntynyt noin 81 METh tutkimuksen aikana (p=.020). Alkutilanteessa ei-

allergisten ryhmän keskimääräinen viikoittainen fyysinen aktiivisuus oli 154 (±185) METh ja 

allergisten 175 (±196) METh. Lopputilanteessa ei-allergisten ryhmän keskimääräinen 

viikoittainen fyysinen aktiivisuus oli 242 (±274) METh ja allergisten 252 (±300) METh. 

MET-tunteina arvioidun fyysisen aktiivisuuden määrän keskiarvoissa ei ollut tilastollisesti 

merkitsevää eroa allergisten ja ei-allergisten tyttöjen välillä tutkimuksen alussa eikä lopussa 

(n.s.).
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TAULUKKO 8. Fyysisen aktiivisuuden määrä (METh / vko) allergisilla ja ei-allergisilla. 

Fyysinen aktiivisuus METh / vko 

  Alkutilanne Lopputilanne 

  n ka kh  p n ka kh p 

Ei allergiaa 192 154 185 
 

.517 
86 242 274 

 

.724 
Allergia 25 175 196 75 252 300 

Kaikki alussa ja 
lopussa fyysisen 
aktiivisuuden 
kyselyyn vastanneet 

71 155 183    71 236 275 .020* 

a Allergisten ja ei-allergisten ryhmien fyysisen aktiivisuuden määrän (METh) keskiarvojen ero 
on testattu Mann-Whitney U -testillä. b Fyysisen aktiivisuuden määrän (METh) ero alku- ja 
lopputilanteen välillä on testattu verrannollisten parien t-testillä. c Ei tilastollisesti merkitsevää 
eroa allergisten ja ei-allergisten välillä alku- ja lopputilanteessa (n.s.). d * p<.05 tilastollisesti 
merkitsevä ero kaikkien kyselyyn vastanneiden fyysisen aktiivisuuden määrässä alku- ja 
lopputilanteen välillä. 

 

Allergioiden esiintyvyyttä vertailtiin tutkittavien yleisimmäksi ilmoittaman liikuntamuodon 

mukaan lopputilanteessa (taulukko 9). Kestävyystyyppistä liikuntaa enimmäkseen 

harrastavista tytöistä noin 42 % oli allergisia, uintia harrastavista noin 36 %, pallopelejä 

harrastavista noin 71 % sekä voima- ja taitolajeja harrastavista noin 58 % oli allergisia 

(p=.088). Hengitystieallergioita tarkastellessa allergioiden esiintyvyys oli kestävyyslajeissa 

noin 31 %, uinnissa noin 29 %, pallopeleissä noin 43 % sekä voima- ja taitolajeissa noin 53 % 

(p=.237). Eri liikuntamuotojen välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa allergioiden 

esiintyvyyden suhteen (n.s.). 



     
 

36 

TAULUKKO 9. Allergioiden esiintyvyys lopputilanteessa yleisimmäksi ilmoitetun 

liikuntamuodon mukaan (n=211). 

 Kestävyys-
liikunta 

Uinti Pallopelit Voima- ja 
taitolajit 

 

 n (%) n (%) n  (%) n (%) p 

Ei allergiaa 96 (58.5) 9 (64.3) 4 (28.6) 8 (42.1)  

Allergia 68 (41.5) 5 (35.7) 10 (71.4) 11 (57.9) .088 

 Yhteensä 164  (100.0) 14 (100.0) 14 (100.0) 19 (100.0)  

aRyhmien väliset erot testattu χ2-testillä. 

 

Allergioiden esiintyvyyttä tarkasteltiin myös fyysisen aktiivisuuden tason muutosten suhteen 

(taulukko 10). Fyysisen aktiivisuuden taso oli osalla tytöistä pysynyt matalana tai korkeana 

koko tutkimuksen ajan, kun taas osalla fyysisen aktiivisuuden taso oli noussut matalasta 

korkeaksi tai laskenut korkeasta matalaksi. Eri aktiivisuusryhmien välillä ei ollut tilastollisesti 

merkitsevää eroa allergioiden esiintyvyydessä (p=.363). Kaikki aktiivisuusryhmät 

huomioivan analyysin lisäksi ryhmien keskinäiset erot testattiin pareittain χ2-testillä (n.s.). 

Pareittain suoritetut analyysit varmistivat, ettei allergioiden esiintyvyydellä ollut yhteyttä 

siihen, oliko fyysisen aktiivisuuden taso pysynyt koko tutkimuksen ajan matalana tai 

korkeana tai oliko aktiivisuuden taso muuttunut matalasta korkeaksi tai päinvastoin. 
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TAULUKKO 10. Allergioiden esiintyvyys lopputilanteessa fyysisen aktiivisuuden tason 
mukaan (n=85). 

 Fyysisen aktiivisuuden taso  

 Matala Korkea Alussa matala – 
lopussa korkea 

Alussa korkea – 
lopussa matala 

 

  n (%) n (%) n (%) n (%) p 

Ei allergiaa 18 (58.1) 12 (46.2) 10 (62.5) 4 (33.3)  

Allergia 13 (41.9) 14 (53.8) 6 (37.5) 8 (66.7) .363 

 Yhteensä 31  (100.0) 26 (100.0) 16 (100.0) 12 (100.0)  

a Ryhmien väliset erot testattu χ2-testillä. 

  



     
 

38 

7 POHDINTA 

 

7.1 Tulosten tarkastelu 

 

Tutkimusaineistossa allergioiden esiintyvyys lisääntyi noin 31 % vuosien 1999-2007 aikana, 

mikä oli tilastollisesti merkitsevä muutos. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu allergioiden 

lisääntyneen viime vuosikymmenten aikana (Strachan ym. 1997; Romagnani 2004; Latvala 

ym. 2005), ja tämän aineiston perusteella trendi on jatkunut edelleen 2000 luvulla Keski-

Suomessa. Verratessa aineistossa esiintyneiden allergioiden yleisyyttä aiemmin 2000-luvulla 

koottuihin tilastoihin suomalaisten allergioista havaittiin, että lopputilanteessa aineistossa 

esiintyneiden allergiatyyppien yleisyys oli samaa luokkaa kuin Haahtelan ja Hannukselan 

(2007) kokoamissa allergiatilastoissa. Siitepöly-, huonepöly- tai homeallergioita oli 

aineistossa noin 30 % tutkittavista, kun allergisen nuhan ja siitepölyallergioiden 

esiintyvyyden arvioitiin olevan 20-30 % väestössä 2000-luvulla. Eläinallergioiden esiintyvyys 

oli aineistossa noin 15 %, mikä täsmäsi arvioidun esiintyvyyden kanssa. Myös astman 

esiintyvyys oli sekä aineistossa että tilastojen perusteella noin 6 %. Ruoka-aineallergioita oli 

aineistossa noin 17 % tutkittavista, mikä näyttäisi hieman suuremmalta esiintyvyydeltä kuin 

ruoka-aineallergioiden arvioitu esiintyvyys (10 %) väestössä. Atooppista ihottumaa esiintyi 

aineistossa noin 8 % tutkittavista, vaikka tilastojen mukaan esiintyvyys oli noin 15 %. 

Lääkeaine- ja kemikaaliallergioiden esiintyvyys oli aineistossa noin 7 %, kun taas tilastojen 

mukaan lääkeaineallergioita oli noin 2 % ja kemikaaliallergioita noin 8 % väestössä 2000-

luvulla (Haahtela & Hannuksela 2007, 20). 

Jos lapsuudessa ei ole kehittynyt toleranssia ympäristön valkuaisaineita ja kemikaaleja 

vastaan, henkilö saattaa herkistyä tietylle allergeenille, minkä seurauksena elimistö alkaa 

tuottaa allergeenille spesifisiä vasta-aineita (Terho ym. 1999, 78; Chen ym. 2007; Haahtela & 

Hannuksela 2007, 17). Haahtelan ja Hannukselan (2007) mukaan noin 40 % nuorista 

aikuisista on herkistynyt jollekin ympäristön tavallisimmista allergeeneista, mutta vain noin 

puolella heistä on allergiaoireita (Haahtela & Hannuksela 2007, 18). On siis mahdollista, että 

jo alkutilanteessa osa tytöistä oli herkistynyt tietyille allergeeneille, mutta heillä ei ilmennyt 

oireita. Alkutilanteessa (n=258) tutkittavista 9 % oli yksi allergia ja 3 % oli useampi kuin yksi 

allergia. Vastaavasti lopputilanteessa (n=215) tutkittavista 22 % oli yksi allergia ja 23 % oli 
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useampi kuin yksi allergia. Lopputilanteessa useampi tyttö oli allerginen kuin tutkimuksen 

alussa. Lisäksi huomion arvoista oli se, että usealle allergeenille allergisten tyttöjen osuus 

aineistossa oli kasvanut samankokoiseksi kuin yhdelle allergeenille allergisten tyttöjen osuus.  

Tästä voidaan päätellä, että allergioiden lisääntymisen taustalla saattaa olla herkistymisen 

mekanismi, jonka käynnistyminen johtaa helposti myös uusien allergioiden kehittymiseen 

(Haahtela & Hannuksela 2007, 14). 

Näyttää siltä, että erityisesti IgE-välitteisten hengitystieallergioiden, kuten 

siitepölyallergioiden, esiintyvyys lisääntyi tutkittavilla jostain syystä murrosiässä. IgE-

välitteisillä allergioilla on perinnöllinen taipumus (Haahtela & Hannuksela 2007, 26-27), 

mutta von Mutiuksen (2000) tutkimuksen perusteella geneettisen perimän lisäksi allergioiden 

esiintyvyyttä tarkastellessa tulee tutkia elintapojen ja ympäristötekijöiden merkitystä. Lisäksi 

tässä tutkimuksessa tulee ottaa huomioon, että tutkittavat henkilöt olivat murrosiässä, jolloin 

myös normaali kasvu ja kehitys aiheuttavat muutoksia elimistön rakenteissa ja toiminnoissa 

(Laine 2005). Hormonaalisiin muutoksiin liittyvä estrogeenin lisääntyminen murrosiässä ei 

selittänyt allergioiden lisääntymistä aineistossa, sillä estrogeenin määrässä ei ollut eroa ei-

allergisten ja allergisten ryhmien välillä. 

Tutkimuksessa kartoitettiin tyttöjen elintapoja kuvaavia taustamuuttujina, kuten 

ravintotottumuksia, tupakointia sekä passiivista istumiseen ja makuulla olemiseen käytettyä 

aikaa, mutta analyysien perusteella ei löydetty yhteyttä elintapojen ja allergioiden 

esiintyvyyden väliltä. Vaikka tässä tutkimuksessa tutkittavien ravitsemustottumuksia ei 

tutkittu tarkasti, ravinnon osalta voidaan todeta, että energiaravintoaineiden saanti näytti 

olleen suomalaisten ravitsemussuositusten mukaista sekä ei-allergisten että allergisten 

ryhmissä (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014, 25). Tupakoivien tyttöjen osuudessa ei 

ollut tilastollisesti merkitsevää eroa ei-allergisten ja allergisten ryhmiä vertailtaessa. 

Vuorokaudessa istumiseen käytetyn ajan keskiarvo vastasi molemmissa ryhmissä Matthewsin 

ym. (2008) tutkimuksessa saatua tulosta 16-19-vuotiaiden tyttöjen istumiseen päivittäin 

kuluttamasta keskimääräisestä ajasta (8h). Vastaavasti makuulla olemiseen käytetty aika oli 

molemmissa ryhmissä keskimäärin 10 h, mikä kuvaa nuorten keskimääräistä unen ja levon 

tarvetta (Carskadon & Acebon 2002). Passiivisesti vietetyn ajan lisäksi fyysistä aktiivisuutta 

tutkittiin useista näkökulmista suhteessa allergioiden esiintyvyyteen. 

Airan ym. (2013) pitkittäistutkimuksen tulosten mukaan nuorten fyysinen aktiivisuus vähenee 

selvästi murrosiässä sekä tavanomaisesti liikkuvilla että fyysisesti erittäin aktiivisilla nuorilla. 
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Tässä tutkimuksessa sitä vastoin nuorten tyttöjen viikoittaisen fyysinen aktiivisuuden määrä 

oli keskimäärin lisääntynyt murrosiässä. Lisääntynyt fyysinen aktiivisuus ei kuitenkaan selitä 

allergioiden esiintyvyyden kasvua, sillä ei-allergisten ja allergisten ryhmien keskimääräisessä 

fyysisen aktiivisuuden määrässä ei ollut eroa alku- eikä lopputilanteessa. Allergioiden 

esiintyvyydessä ei ilmennyt eroja verratessa karkeasti erityyppisiä liikuntamuotoja, kuten 

kestävyysliikuntaa, uintia, pallopelejä sekä taito- ja voimalajeja. Myös Katelaris ym. (2006) 

ovat tutkimuksessaan saaneet samansuuntaisia tuloksia siitä, ettei allergioiden esiintyvyys 

eroa erityyppisten urheilulajien välillä. Tässä tutkimuksessa eri liikuntamuotojen vertailussa 

käytettiin tutkittavien yleisimmäksi ilmoittamia fyysisen aktiivisuuden muotoja, joten 

urheiluharrastusten lisäksi mukana oli hyötyliikuntamuotoja, kuten kävely ja pyöräily. 

Tutkimusaineistosta pystyttiin erottamaan fyysisen aktiivisuuden tason perusteella neljä 

ryhmää, joista yhdessä ryhmässä fyysisen aktiivisuuden taso oli pysynyt matalana ja toisessa 

korkeana koko tutkimuksen ajan. Kolmannessa ryhmässä fyysisen aktiivisuuden taso oli 

muuttunut matalasta korkeaksi ja neljännessä ryhmässä muutos oli tapahtunut korkeasta 

matalaksi. Tulosten perusteella allergioiden esiintyvyydessä ei ollut tilastollisesti merkitsevää 

eroa fyysisen aktiivisuuden tason mukaan luokiteltujen ryhmien välillä, mikä viittaa siihen, 

etteivät fyysisen aktiivisuuden määrä tai siihen liittyvät muutokset ole yhteydessä allergioiden 

esiintyvyyteen. Tulee kuitenkin ottaa huomioon, että tutkimuksessa ryhmäkoot jäivät 

pienehköiksi, sillä tutkittavien määrä vaihteli ryhmissä 12:sta 31:een. 

Vaikka fyysisen aktiivisuuden tason mukaan luokiteltujen ryhmien välillä ei ollut 

tilastollisesti merkitsevää eroa allergioiden esiintyvyydessä, allergisten henkilöiden 

suhteellinen osuus näytti olleen suurin niissä ryhmissä, joissa fyysisen aktiivisuuden taso oli 

muuttunut korkeasta matalaksi tai pysynyt korkeana koko tutkimuksen ajan. Tämän 

perusteella suuremmalla fyysisen aktiivisuuden määrällä ei näytä olleen allergioilta suojaavaa 

vaikutusta. Voidaan myös pohtia, oliko korkea fyysisen aktiivisuuden taso käynnistänyt 

herkistymisen mekanismin jo aiemmin tai edistänyt allergiaoireiden puhkeamista murrosiässä. 

Useissa tutkimuksissa on saatu viitteitä myös siitä, että allergia saattaa häiritä henkilön 

päivittäistä fyysistä aktiivisuutta tai liikunnan harrastamista, jos allergiset oireet esiintyvät 

fyysisen aktiivisuuden aikana tai sen jälkeen (Aihara ym. 2001; Randolph ym. 2006; Macucci 

ym. 2007; Mansournia ym. 2007; Rakkhong ym. 2011; Marefati ym. 2012). Tämän pohjalta 

tulee pohtia, liittyikö allergioiden suureen esiintyvyyteen (67 %) mahdollisesti myös fyysistä 

aktiivisuutta rajoittavia allergiaoireita ryhmässä, jossa fyysisen aktiivisuuden taso oli 

muuttunut korkeasta matalaksi.  
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Allergiaoireet puhkeavat sitä helpommin, mitä voimakkaammasta herkistymisestä on kyse ja 

mitä enemmän seerumissa on allergeenille spesifistä vasta-ainetta (Haahtela & Hannuksela 

2007, 17). Oireet puhkeavat usein voimakkaan allergeeni-altistuksen yhteydessä, esimerkiksi 

siitepölykautena (Djukanovic ym. 1996). Tämän perusteella tulee pohtia, muuttuivatko 

murrosiässä jotkin ympäristötekijät siten, että tytöt altistuivat voimakkaammin tietyille 

allergeeneille. Tällaisia ympäristötekijöitä voisivat olla esimerkiksi lisääntyneet 

siitepölymäärät tai ilman saasteet elinympäristöissä, koulurakennus, jossa on 

sisäilmaongelmia, tai ystäväpiiri, jossa aloitetaan tupakointi. Myös vapaa-ajanviettopaikalla 

tai liikuntaympäristöllä, jossa vietetään enemmän aikaa kuin aikaisemmin, saattaa olla yhteys 

herkistyneen henkilön allergiaoireiden puhkeamiseen murrosiässä. Tässä tutkimuksessa 

käytettyyn aineistoon ei kerätty tietoa kouluista tai muista ympäristöistä, joissa tutkittavat 

viettivät paljon aikaa murrosiässä, joten allergioiden esiintyvyyteen liittyvien 

ympäristötekijöiden tarkastelu rajoittui asuinpaikkojen vertailuun. 

Kaupunki- ja maaseutualueiden eroja allergioiden esiintyvyyden suhteen on tutkittu paljon. 

On esitetty, että allergioiden korkeaan esiintyvyyteen liittyisi kaupungistunut elämäntapa, 

ilman saasteet, parantunut hygienia, pienempi perheiden koko ja muuttunut infektiokuva 

(Strachan ym. 1997; Kilpeläinen ym. 2000; von Mutius 2000; Leynaert ym. 2001; D’Amato 

ym. 2010). Tässä tutkimuksessa allergioiden esiintyvyydestä löytyi tilastollisesti merkitsevä 

ero Jyväskylän kaupunkialueen ja Jyväskylän lähialueiden väliltä. Tulosten perusteella 

kaupunkialueella esiintyy enemmän allergioita kuin kaupungin ulkopuolella, mikä vahvistaa 

käsitystä ympäristön merkityksestä allergiaoireiden puhkeamisessa. Ero ei kuitenkaan 

ilmennyt analyysissä, jossa laskettiin mukaan kaikki terveyskyselyistä poimitut allergioita 

koskevat vastaukset riippumatta siitä, oliko tutkittava vastannut kyselyyn tutkimuksen alussa 

ja lopussa vai ainoastaan jommassakummassa vaiheessa. Kun analyysissä olivat mukana 

myös yhdessä aikapisteessä kyselyyn vastanneet tutkittavat, on mahdollista, että sattuma 

vaikutti tulokseen esimerkiksi siten, että merkitsevä osa allergisia henkilöitä jäi seurannan 

aikana pois tutkimuksesta. Toisaalta Keski-Suomen alueella ei ole suurta eroa kaupunkialueen 

ja sitä ympäröivien pienempien kuntien välillä toisin kuin esimerkiksi kehittyvissä maissa. 

Suomessa kaupungistuneeseen ja maaseudulla asumiseen liitetyissä elämäntyyleissä ei ilmene 

suuria eroja, koska elintaso on noussut tasaisesti koko maassa. Esimerkiksi hygieniasta 

pidetään yhtälailla huolta ja terveydenhuollon palvelut ovat kaikkien käytössä riippumatta 

siitä, asuiko henkilö maaseudulla vai kaupungissa. Näin ollen myös allergioiden 

esiintyvyyteen liittyvä ero asuinympäristöjen suhteen saattaa olla häilyvä. 
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7.2 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

 

Tässä tutkimuksesta käytetty aineisto oli kerätty vuosina 1999-2007 Calex-tutkimusta varten, 

mutta laaja terveyskysely mahdollisti allergioiden esiintyvyyden ja fyysisen aktiivisuuden 

tutkimisen. Tutkimusaineisto on erityislaatuinen, sillä aineistoa kerättiin pitkältä ajalta ja 

tutkimuksen kohteena oli kattava otos kasvuikäisiä tyttöjä. Tutkimuksen perusjoukkoon 

kuuluivat Jyväskylän seudun nuoret tytöt. Otokseen poimittiin 396 tyttöä, jotka olivat 

vastanneet Calex-tutkimuksen terveyskyselyyn joko tutkimuksen alussa tai lopussa. 

Analyysivaiheessa huomattiin, että terveyskyselyyn oli vastannut tutkimuksen alussa 258 ja 

lopussa 215 tyttöä. Allergioita käsitteleviin kysymyksiin oli vastannut sekä tutkimuksen 

alussa että lopussa 96 kaikista tutkittavista. Nuorten terveystottumuksista ja fyysisestä 

aktiivisuudesta kertyi seurantatutkimuksen aikana kattava aineisto. Myös allergioiden 

esiintyvyyttä tarkastelevissa analyyseissa otos oli edustava. Lopputilanteessa aineistossa 

esiintyneiden eri allergiatyyppien yleisyys vastasi 2000-luvun allergiatilastoja, minkä 

perusteella voidaan ajatella, että allergioiden esiintyvyyttä koskevia tuloksia olisi luotettavaa 

yleistää tutkimuksen perusjoukkoon. 

Kaikista tutkittavista 85 tyttöä oli vastannut sekä fyysistä aktiivisuutta että allergioita 

kartoittaviin kysymyksiin tutkimuksen alussa ja lopussa. Fyysistä aktiivisuutta koskevissa 

kysymyksissä vastaajat jakautuivat tasaisesti eri luokkiin, mutta erityisesti fyysisen 

aktiivisuuden tyyppiä ja muutoksia tarkastelevissa analyyseissä ryhmien koot jäivät hieman 

pieniksi. Esimerkiksi pitkittäistutkimuksen aikana tapahtuneita muutoksia allergioiden 

esiintyvyydessä ei pystytty tutkimaan fyysisen aktiivisuuden tason perusteella luokitelluissa 

ryhmissä, sillä odotettujen frekvenssien prosenttiosuus oli liian suuri, eikä luotettavia tuloksia 

tuottavia analyysejä pystytty toteuttamaan. 

Otoskoon lisäksi tutkimuksen validiteettiin, eli luotettavuuteen, vaikuttaa tutkimuksessa 

käytettyjen mittareiden ja analyysimenetelmien pätevyys, eli kyky mitata 

tarkoituksenmukaisesti juuri sitä, mistä halutaan tietoa. Reliabiliteetti, eli toistettavuus, kuvaa 

tutkimuksen, mittausten ja analyysien kykyä tuottaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Esimerkiksi 

tutkimuksen analyysien antamat tulokset tulee olla samat riippumatta analyysit tehneestä 

henkilöstä (Hirsjärvi ym. 2001, 213). Tässä tutkimuksessa toistettavuutta pyrittiin 

parantamaan raportoimalla työn vaiheita huolellisesti ja selkeästi. Vaikka tutkimuksessa 

käytettiin sekundaariaineistoa, joka oli valmiiksi syötetty SPSS-ohjelmaan, muodostettujen 
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muuttujien ja analyysimenetelmien lisäksi alkuperäistä tutkimusasetelmaa ja 

aineistonkeruuprosessia kuvailtiin johdonmukaisesti. Tilastolliset analyysimenetelmät valittiin 

aineiston ja muuttujien perusteella siten, että analyysit tuottaisivat mahdollisimman pätevää 

tietoa tutkimuskysymysten selvittämiseksi (Hirsjärvi ym. 2001, 210). Rasvaprosentin 

mittauksessa käytettiin matalaenergiseen röntgensäteilyyn perustuvaa kaksienergistä 

röntgenabsorptiometria -menetelmää (DXA), jolla saadaan luotettavaa tietoa kehoa 

antropometrista muuttujista (Bridge ym. 2011). Laitteeseen perehtyneet tutkijat toteuttivat 

mittaukset, joten antropometristen mittausten osalta toistettavuutta voidaan pitää riittävänä. 

Tämän tutkimuksen kannalta tärkein mittari oli terveyskyselylomake, joka on alun perin 

Maailman terveysjärjestön määrittelemä. Hirsjärven ym. (2001) mukaan kyselylomake on 

nopea ja taloudellinen tapa kerätä tietoa, mutta siihen sisältyy jonkin verran heikkouksia 

mittarina. Ei voida olla täysin varmoja siitä, miten rehellisesti ja huolellisesti tutkittavat 

täyttivät kyselylomakkeet. Toisaalta ei voida myöskään kontrolloida mahdollisia 

väärinymmärryksiä, mikäli kysymyksissä oli tulkinnan varaa (Hirsjärvi ym. 2001, 182). 

Tämän tutkimuksen kannalta kyselylomake ei ole yksistään täysin luotettava mittari, koska 

sen avulla ei pystytä selvittämään piileviä allergioita tai erottamaan esimerkiksi ei-allergista 

astmaa, nuha-silmäoireita tai nokkosihottumaa sairauksien allergisista muodoista (Haahtela & 

Hannuksela 2007, 15, 18; Haahtela 2007, 219). Mikäli allergioiden esiintyvyydestä on 

tarkoitus saada luotettavaa tietoa, tulisi aineiston keruussa terveyskyselyn ohella käyttää 

allergiatestejä ja vasta-aineiden määritystä verikokeesta (Høst ym. 2003). Tässä tutkimuksessa 

käytetyn aineiston keruuvaiheessa ei käytetty vasta-aineiden määrityksiä, sillä alkuperäisen 

tutkimuksen päätutkimuskohteena eivät olleet allergiat tai allergioiden esiintyvyys. 

Viimeaikaisen tutkimustiedon nojalla olisi perusteltua tutkia erilaisia ympäristötekijöitä, joilla 

voisi olla yhteyttä allergioihin (Heederik & von Mutius 2012). Calex-tutkimuksessa arvioitiin 

kalsiumlisän, D-vitamiinin saannin sekä fyysisen aktiivisuuden ja perimän vaikutusta tyttöjen 

luumassaan, joten kyselyssä ei kartoitettu erilaisia elinympäristöjä, kuten koulu, vapaa-

ajanviettopaikka ja koti, joilla kuitenkin saattaisi olla merkitystä allergioiden esiintyvyyden 

kannalta. Erilaisiin ympäristöihin liittyen voisi selvittää esimerkiksi lähipiirin 

tupakointitottumuksia ja muita ilman laatuun vaikuttavia tekijöitä. Alkukyselyssä selvitettiin, 

mistä alakouluista tutkittavat olivat, mutta yläkouluja ja toisen asteen koulutuspaikkoja ei 

kysytty pitkittäistutkimuksen edetessä. Toinen koulu-ympäristön tarkasteluun liittyvä 

ongelma oli se, että tutkittavat henkilöt olivat jo alkutilanteessa 51 koulusta, jolloin eri 

kouluista muodostetut ryhmät olivat analyysin kannalta liian pieniä. Ympäristötekijöihin 
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liittyen olisi ollut myös mielenkiintoista selvittää, oliko tutkittavilla esimerkiksi kotieläimiä 

tai lemmikkejä ja oliko tällä yhteyttä allergioiden esiintyvyyteen. Näitä kysymyksiä olisi ollut 

epäeettistä ja työlästä lähteä selvittämään tutkittavilta yksitellen puhelimitse jälkeenpäin.  

Tutkittaessa, oliko allergioiden esiintyvyydessä eroa kaupungissa ja maaseudulla, tutkittavien 

asuinpaikat jaettiin postinumeron perusteella joko kaupunkialueeksi tai kaupungin 

ulkopuolella olevaksi alueeksi siten, että Jyväskylä on kaupunkia ja lähiseudut kaupungin 

ulkopuolista aluetta. Jako on kuitenkin vain suuntaa antava, sillä Keski-Suomen alueella ei 

voida helposti erotella alueita kaupungiksi ja maaseuduksi. Tämän vuoksi sanaa ”maaseutu” 

ei käytetty kuvaamaan Jyväskylän lähialueita. Lisäksi ei voida olla varmoja siitä, kävivätkö 

tutkittavat myös koulua tai viettivätkö he vapaa-aikaansa kodin lähettyvillä.  

Terveyskyselyssä kartoitettiin fyysisen aktiivisuuden määrää viikkotasolla erikseen kesällä ja 

talvella. Kysymysten asettelu saattoi vaikuttaa tutkittavien vastauksiin, sillä tutkittavat 

arvioivat subjektiivisesti fyysisten aktiviteettien kestoa ja frekvenssiä lomakkeen valmiiden 

vastausvaihtoehtojen avulla (Hirsjärvi ym. 2001, 188). On mahdollista, että tutkittavat yli- tai 

aliarvioivat viikoittaista fyysisen aktiivisuuden määräänsä. Kyselyssä ei pyydetty arvioimaan 

fyysistä aktiivisuutta esimerkiksi viime viikon tai kuluvan kuukauden ajalta, mikä saattoi 

myös vääristää todellista tilannetta, jos liikkuminen oli epäsäännöllistä. Kyselyssä tutkittavia 

pyydettiin listaamaan erikseen heille kesällä ja talvella kolme yleisintä fyysisen aktiivisuuden 

muotoa sekä valitsemaan niitä kuvaava keskimääräinen kesto ja intensiteetti 

vastausvaihtoehdoista. Koska fyysistä aktiivisuutta kartoittanut kysely oli subjektiivinen ja 

erilaisten aktiviteettien intensiteetit olivat arvioita, yhteenlaskettua viikoittaista fyysisen 

aktiivisuuden määrää ei voida pitää täysin luotettavana. Tässä tutkimuksessa käytettiin kesän 

ajalta arvioitua fyysistä aktiivisuutta, joten fyysiseen aktiivisuuteen liittyviä tuloksia ei 

luotettavaa yleistää kaikkia vuodenaikoja koskettaviksi. 

Tutkimusaineiston käsittelyssä ja analyysien toteuttamisessa noudatettiin hyvää tieteellistä 

käytäntöä ja eettisiä periaatteita. Tutkimuksen teoriaosuudessa käytettiin kirjallisuushaun 

tuottamia luotettaviksi arvioituja artikkeleita sekä alan oppikirjoja. Kirjallisessa työssä 

viitattiin lähteisiin tekstissä, ja työn lopussa on luettelo lähdetiedoista kokonaisuudessaan. 

Aineisto kerättiin noudattaen hyvää tutkimuskäytäntöä, johon liittyy huolellisuus, 

tutkimusluvat ja eettinen ennakkoarviointi. Aineistoa säilytettiin ja käsiteltiin tietosuojaa ja 

eettisesti kestävää tutkimuskäytäntöä noudattaen. Aineiston kuvaus ja tutkimustulokset 

esitettiin sellaisessa muodossa, ettei tutkittavia voida tunnistaa. Tutkimustulokset raportoitiin 
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sellaisenaan, eikä niitä ole vääristelty. Tutkimusprosessia kuvattiin ja menetelmiä arvioitiin 

tieteelliselle tutkimukselle asetettujen vaatimusten mukaisesti (Jyväskylän yliopisto 2012; 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012). 

 

7.3 Jatkotutkimusaiheita 

 

Allergiatutkimus on monimutkaisten ja osittain tuntemattomien immunologisten prosessien 

vuoksi haasteellinen ala. Tässä tutkimuksessa saatiin viitteitä siitä, että allergioiden 

esiintyvyys on edelleen lisääntynyt 2000-luvulla, mutta vielä ei ole pystytty selvittämään 

kaikkia allergioiden lisääntymiseen liittyviä tekijöitä. Allergisten sairauksien ehkäisemisen ja 

hoidon kannalta olisi tärkeää tehdä jatkotutkimusta ja etsiä allergioiden esiintyvyyteen 

yhteydessä olevia ympäristötekijöitä sekä elintapoihin liittyviä tekijöitä. Ero allergioiden 

esiintyvyydessä kaupungissa ja kaupungin ulkopuolella vahvistaa käsitystä ympäristön 

merkityksestä allergiaoireiden puhkeamisessa. Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia, 

tapahtuuko allergioiden esiintyvyydessä muutosta, jos allergiset henkilöt muuttavat 

kaupunkialueelta maaseudulle tai päinvastoin. Tällaiseen tutkimukseen suuren 

tutkimusotoksen kerääminen saattaa osoittautua mahdottomaksi, mutta tapaustutkimuksia 

olisi hyödyllistä toteuttaa.  

Tämän tutkimuksen myötä esille nousi myös näkökulma, jonka mukaan osa tutkittavista 

saattoi olla herkistynyt tietylle allergeenille jo aiemmin, mutta murrosiässä jokin aiheutti 

allergiaoireiden puhkeamisen. Murrosikä on haasteellinen ikävaihe, sillä fysiologisten 

muutosten lisäksi nuorilla saattaa tapahtua muutoksia psyykkisellä tasolla tai sosiaalisissa 

suhteissa. Sen sijaan olisi mielenkiintoista selvittää, onko immuunijärjestelmän toimintaan 

liittyen lapsena sairastettujen infektiosairauksien määrällä tai lapsuudessa käytettyjen 

antibioottikuurien määrällä yhteyttä allergioiden esiintyvyyteen. 

Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia, saadaanko fyysisen aktiivisuuden ja allergioiden 

esiintyvyyden yhteydestä samankaltaisia tuloksia myös otoksissa, joissa tutkittavina olisi 

poikia, sekä otoksissa, joissa edustettuna olisi työikäisten ikäryhmä. Fyysisen aktiivisuuden 

tason muutokset antoivat pohdinnan aihetta, vaikka ryhmien välillä ei ollut tilastollisia eroja 

allergioiden esiintyvyydessä. Tutkimusta olisi hyödyllistä jatkaa suuremmalla otoksella siitä 

näkökulmasta, onko korkealla fyysisen aktiivisuuden tasolla yhteyttä herkistymiseen 
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hengitettäville allergeeneille, ja liittyykö toisaalta fyysisen aktiivisuuden vähentymiseen 

allergiaoireista aiheutuva haitta. Herkistymisen selvittäminen ja piilevien allergioiden 

toteaminen vaativat allergiatestit ja vasta-ainemäärityksen verikokeen avulla, sillä 

allergiaoireet saattavat olla hyvin lieviä tai niitä ei ilmene ollenkaan. Toisaalta samalla voisi 

kartoittaa kyselyn avulla, kuinka hyvin tutkittavien ilmoittamat allergiat korreloivat 

verikokeesta määritetyn allergiatestituloksen kanssa.  

Koska fyysisen aktiivisuuden suuremmalla määrällä ei näyttänyt olevan allergioilta suojaavaa 

vaikutusta, olisi mielenkiintoista tarkastella jatkotutkimuksissa, onko kevyellä ja raskaalla 

intensiteetillä liikkuvien välillä eroa allergioiden esiintyvyydessä tai esimerkiksi oireiden 

vaikeusasteessa. Fyysiseen aktiivisuuteen liittyen olisi myös hyödyllistä tutkia, aiheutuuko 

allergiaoireista haittaa päivittäiseen fyysiseen aktiivisuuteen esimerkiksi siten, että 

arkiliikuntaa vältellään tai liikuntaharrastuksiin osallistumisen koetaan rajoittuvan 

allergiaoireiden vuoksi. 

Kun fyysisen aktiivisuuden intensiteetin vaikutuksesta ja allergioihin liittyvistä 

ympäristötekijöistä saadaan lisää tutkimustietoa, on mahdollisesti perusteltua kehittää 

allergikoille soveltava liikuntasuositus, jossa liikunta-annostelun lisäksi huomioidaan 

liikuntaympäristöt sekä allergiaoireita pahentavat siitepölykaudet ja talven pakkaskelit. Koska 

lähes kolmanneksella suomalaisista on jokin hengitystieallergia tai nuha-silmäoireita 

aiheuttava allergia, olisi tärkeää ehkäistä allergioista johtuvaa fyysisen aktiivisuuden 

vähenemistä ja kannustaa tätä ryhmää ylläpitämään terveyttään tarkoituksenmukaisen 

liikunnan avulla. Toisaalta allergikoiden liikuntasuosituksen avulla voitaisiin mahdollisesti 

ehkäistä paljon liikkuvien allergisten henkilöiden oireiden pahenemista ja herkistymistä 

uusille allergeeneille. 
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7.4 Yhteenveto 

 

Tutkimusaineiston perusteella allergioiden esiintyvyyden kasvu näyttäisi jatkuneen edelleen 

2000-luvulla Keski-Suomessa. Erityisesti perinnöllisten IgE-välitteisten 

hengitystieallergioiden esiintyvyys lisääntyi tutkittavilla murrosiässä. Taustalla saattaa olla 

aiemmin käynnistynyt herkistymisen mekanismi, jonka seurauksena puhkeaa uusia 

allergiaoireita voimakkaan allergeenialtistuksen yhteydessä (Djukanovic ym. 1996; Haahtela 

& Hannuksela 2007, 14). Analyysien perusteella elintavoilla ja allergioiden esiintyvyydellä ei 

ollut yhteyttä. Allergioiden esiintyvyys ei eronnut fyysisen aktiivisuuden määrän tai 

erityyppisten liikuntamuotojen suhteen. Toisaalta fyysisellä aktiivisuudella ei myöskään näytä 

olleen allergioilta suojaavaa vaikutusta, sillä esiintyvyydessä ei ollut eroa fyysisen 

aktiivisuuden tason mukaan luokitelluissa ryhmissä. Ero allergioiden esiintyvyydessä 

kaupungissa ja kaupungin ulkopuolella vahvistaa käsitystä ympäristön merkityksestä 

allergiaoireiden puhkeamisessa. Jatkossa tulisi tutkia ympäristötekijöitä ja elintapoja, jotka 

liittyvät allergiaoireiden puhkeamiseen perimän kautta altistuneilla sekä herkistyneillä 

henkilöillä.  
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Tutkimus:                                                                 Päiväys:____________ 

Nimikirjaimet___________   Seulontatunniste 
 
 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin niin tarkasti kuin mahdollista. Kirjoita 
vastauksesi viivoille, tai rastita oikea vastausvaihtoehto. 
 
Osa kysymyksistä voi olla sellaisia, jotka eivät koske sinua, tällöin voit siirtyä 
eteenpäin. 
 
Syntymäpäivä: ____/____/____ 
         pp     kk    vuosi 
 
1. Nimi: _________________________________________________________ 

  Etunimet   Sukunimi  
 
2. Osoite:_________________________________________________________ 
            Katuosoite 
            __________________________________________________________ 
     Postinumero    Postitoimipaikka 
 
3. Puhelinnumero: 
Koti: (______)___________________       (______)___________________ 
 
GSM: (______)___________________       (______)___________________ 
 
4. Sähköpostiosoite: ________________________________________________ 
 
 
5. Kirjoita tähän sellaisen henkilön yhteystiedot (esim. vanhempasi), jonka 
kautta saamme sinuun jatkossa yhteyden, jos omat tietosi ovat vanhentuneet 
esimerkiksi muuton vuoksi. 
 
Nimi: _________________________________________________________
  Etunimi                                                 Sukunimi 
 
Osoite: __________________________________________________________ 
 Katuosoite                             
            __________________________________________________________ 
     Postinumero    Postitoimipaikka 
 
Puhelinnumero: (_______)________________________________ 
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Tutkimus:                                                                 Päiväys:____________ 
Nimikirjaimet___________   Seulontatunniste 

 

14. Onko sinulla jokin lääkärin toteama ja jatkuvaa hoitoa vaativa sairaus? 

      Kyllä     Ei 

Krooninen silmä- tai korvasairaus, mikä? 
 __________________________________ 

 Insuliinihoitoinen diabetes (tyyppi I)  
 Tyypin II diabetes    
 Kilpirauhasen vajaatoiminta  
 Kilpirauhasen liikatoiminta (Gravesin tauti) 
 Lisäkilpirauhasen sairaus, mikä  
 __________________________________  

 Laktoosi-intoleranssi     
 Keliakia     
 Ärtynyt paksusuoli (colon irritabile)  
 Chronin tauti    
 Haavainen paksusuolentulehdus (colitis ulserosa) 
 Anemia     
 Muu verisairaus, mikä?  
 ____________________________________ 

Astma    
 Sarkoidoosi    
 Krooninen ihottuma, mikä?  
 ____________________________________ 

Onko sinulla jokin allergia, mikä?   
 ____________________________________ 

Nivelreuma   
 Selkärankareuma    
 Punahukka eli lupus (SLE)    
 Selkävika (esim. skolioosi), mikä?  
 ______________________________________ 

 Selän kehityshäiriö (esim. Scheurmannin tauti), mikä? 
 ______________________________________ 
  

  

 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 



     
 

 

Tutkimus:                                                                 Päiväys:____________ 

Nimikirjaimet___________   Seulontatunniste 

  

(jatkoa) Onko sinulla jokin lääkärin toteama ja jatkuvaa hoitoa vaativa sairaus? 

Kyllä     Ei 

 
Nikamamurtuma ja -siirtymä (spondylolysis et olistesis) 
Lonkka- tai polvinivelen kasvuhäiriö, mikä?   
___________________________________ 
Sääriluun reunan kiputila (penikkatauti) 
Kantapään pitkittynyt kiputila (Severin tauti)   
Polvikyhmyn kiputila (Osgood-Schlatterin tauti) 
Anoreksia 
Bulimia  
Mielialasairaus (esim. depressio), mikä?   
______________________________________ 
Migreeni 
MS-tauti  
Epilepsia 
Ääreishermoston sairaus (neuropatia)   
Sydänvika, mikä? 
______________________________________ 
Verenpainetauti     
Maksasairaus, mikä?_____________________  
Munuais- tai virtsaelinsairaus, mikä?  
______________________________________ 
Gynekologinen sairaus (esim. endometrioosi), mikä? 
_____________________________________ 
Syöpä, mikä? __________________________  
Onko sinulla jokin muu pitkäaikaissairaus, mikä?  
______________________________________  

 
  

 
 

 

  
  

  
 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 



     
 

 

Tutkimus:                                                                 Päiväys:____________ 

Nimikirjaimet___________   Seulontatunniste 
 
 
15. Onko sinulla ollut luunmurtumia? 
 

 Kyllä  Ei   
 
Minkä 
ikäisenä? 

Murtunut luu Murtumisen syy Missä hoidettu? 

    

    

    

    

    

    

 
 
16. Onko sinulla ollut jonkun nivelalueen vammoja tai sairauksia (esim. nivelen 
rustovaurio, nivelkierukkavamma, nivelsidevamma)? 
Minkä 
ikäisenä? 

Vamma Vamman syy Missä hoidettu? 

    

    

    

    

 
17. Onko sinulla jokin muu vakavan vamman jälkitila (esim. kallo-), mikä?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________
  



     
 

 

 
Tutkimus:                                                                 Päiväys:____________ 

Nimikirjaimet___________   Seulontatunniste 

 

40. Oletko koskaan tupakoinut elämäsi aikana? 

   Kyllä    En → Siirry kysymykseen 42 

        ↓    

41. Kuinka kuvailisit tupakointitottumuksiasi? 

     Tupakoin päivittäin 

   Tupakoin epäsäännöllisesti 

   Olen lopettanut 

   

  Aloitin tupakoinnin _______-vuotiaana 

  Olen tupakoinut _______ vuotta 

  Poltan _______ savuketta päivässä  

 



     
 

 

Tutkimus:                                                                 Päiväys:____________ 

Nimikirjaimet___________   Seulontatunniste 

 

42. Kuinka usein tavallisesti harrastat vapaa-aikanasi liikuntaa, joka aiheuttaa 
hengästymistä ja hikoilua? 

        En koskaan       
   Harvemmin kuin kerran viikossa    
   Kerran viikossa      
   2–3 kertaa viikossa     
   4–6 kertaa viikossa     
   Joka päivä       

 

43. Kuinka monta tuntia tavallisesti harrastat viikossa liikuntaa, joka aiheuttaa 
hengästymistä ja hikoilua? 

     En ollenkaan   
         Noin ½ tuntia     
         Noin tunnin      
         Noin 2–3 tuntia     
         Noin 4–6 tuntia 
     7 tuntia tai enemmän    

 

44. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten liikuntaharrastuksiasi? (Rastita vain yksi 
vaihtoehto) 

    En harrasta liikuntaa enempää kuin päivittäiset askareet vaativat 
     Harrastan kevyttä liikuntaa 
     Harrastan liikuntaa, jossa hikoilen ja hengästyn 
    Harrastan liikuntaa, joka aiheuttaa voimakasta hikoilua ja 

hengästymistä 
     Harrastan kilpaurheilua ja harjoittelen säännöllisesti 
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Tutkimus:                                                                 Päiväys:____________ 

Nimikirjaimet___________   Seulontatunniste 

 

45. Minkälaista kuntoliikuntaa pääasiassa harrastat (esim. reipas kävely, 
sauvakävely, tanssi jne. Mainitse 3 lajia kesäisin ja talvisin.) 

   

 Kesäisin: 1) _____________ 2) _______________ 3) ________________
   

 Talvisin: 1) _____________ 2) _______________ 3) ________________ 

 

46. Kuinka kauan keskimäärin kerrallaan harrastat kyseisiä lajeja? 

 

Kesäisin laji 1:   Kesäisin laji 2:   Kesäisin laji 3: 

�  Alle 30 minuuttia  �  Alle 30 minuuttia  �  Alle 30 minuuttia 

�  30–60 minuuttia   �  30–60 minuuttia   �  30–60 minuuttia 

�  1–2 tuntia    �  1–2 tuntia    �  1–2 tuntia  

�  Yli 2 tuntia    �  Yli 2 tuntia    �  Yli 2 tuntia 
   

Talvisin laji 1:   Talvisin laji 2:   Talvisin laji 3: 

�  Alle 30 minuuttia  �  Alle 30 minuuttia  �  Alle 30 minuuttia 

�  30–60 minuuttia   �  30–60 minuuttia   �  30–60 minuuttia 

�  1–2 tuntia    �  1–2 tuntia    �  1–2 tuntia  

�  Yli 2 tuntia    �  Yli 2 tuntia    �  Yli 2 tuntia  

 
  



     
 

 

Tutkimus:                                                                 Päiväys:____________ 

Nimikirjaimet___________   Seulontatunniste 

 

47. Jos harrastat kävelyä, hölkkää tai juoksua, kuinka monta kilometriä viikossa: 

  kävelet? _______ (kilometriä viikossa) 

  hölkkäät? _______ (kilometriä viikossa) 

  juokset? _______ (kilometriä viikossa) 

 

48. Kuinka monta tuntia viikossa keskimäärin käytät aikaa raskaisiin kotitöihin 
kuten imurointiin, lattian pesuun, lakaisuun, pihatöihin, puutarhatöihin 
lumenluontiin? 

  ______tuntia viikossa 

 

49. Kuinka monta tuntia vuorokaudessa nukut ja lepäät makuullasi? (Huomioi 
yöunet, TV:n katselu ja muu makuullaan oleilu) 

   

  _____tuntia vuorokaudessa 

 

50. Kuinka monta tuntia vuorokaudessa istut? (Huomioi istumatyö, ruokailu, 
autolla-ajo, linja-autossa matkustaminen, TV:n katselu istuallaan jne.) 

   

  _____tuntia vuorokaudessa 


