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Ohjeita siitepölyallergiselle   

Siitepölyallergian oireet 

Ensisijaisesti oireilua on hengitysteissä. Siitepölyallergian oireita voivat olla: vesinuha, aivastelu ja 
nenän tukkoisuus, yskänärsytys, astmaoireet, silmien kutina ja kirvely, ”roskan tunne silmässä”, 
luomien punoitus ja ihottuma, korvien tukkoisuus, kutina ja särky sekä toistuvat keskikorvan vi-
rus- tai bakteeritulehdukset, atooppisen ihottuman paheneminen ja urtikaria. Oireena voi olla 
myös voimakas väsymys. Oireet voivat esiintyä yksin tai useampi oire samanaikaisesti. 

 
Siitepölystä johtuva oireilu on yleensä jaksottaista ja loppuu siitepölykauden päätyttyä. 

 
Yleisimmät siitepölyallergian aiheuttajakasvit kukkimisjärjestyksessä 
 

LEPPÄ ja PÄHKINÄPENSAS     
Kukinta-aika maalis - toukokuussa. Oireita aiheuttavat sekä terva- että harmaalepän siite-
pöly.    
 
KOIVU 
Kukinta-aika huhti - kesäkuussa. Lisäksi koivusta on todettu irtoavan kasvukauden aikana 
pieniä allergeenihiukkasia, jotka siitepölyhiukkasten tavoin aiheuttavat oireita. Koivu on 
Suomessa tavallisin siitepölyallergian aiheuttaja. Koivun siitepölylle herkistyneistä 85-90 % 
saa oireita myös lepän ja pähkinäpensaan siitepölyistä. Koivuallergikot oireilevat usein 
myös tuoreista hedelmistä tai raaoista juureksista sekä pähkinöistä ja manteleista. 

 
MUUT LEHTIPUUT kuten haapa, poppeli, paju, vaahtera, saarni, lehmus, tammi ja jalava 
aiheuttavat oireita vain harvoille ja alueittain. 

 
HAVUPUUT kuten kuusi, mänty ja kataja 
Suomessa kasvavien havupuiden siitepöly ei aiheuta allergiaoireita. 

 
HEINÄT 
Kukinta-aika kesä - elokuussa. Ainakin 40 lajia tuottaa allergisoivaa siitepölyä. Jos oireita 
saa yhdestä heinäkasvista, on aiheellista karttaa kaikkia heinäkasveja niiden kukinta-
aikana. Tavallisimpia oireita aiheuttavia heinäkasveja ovat timotei, puntarpäät, nadat, 
nurmikat, koiranheinät, lauhat ja järviruoko.  
 
Viljakasveista ainoa tuulipölytteinen ruis heilimöi kesäkuun lopulla aiheuttaen oireita 
heinäallergiselle. 

 
PUJO 
Kukinta-aika heinä - elokuussa. Pujo rehottaa teiden varsilla ja joutomailla rikkakasveina. 
Pujoallerginen voi saada oireita muista mykerökukkaisista kasveista (mali eli koiruoho, 
rakuuna, piiskut, päivänkakkarat, asterit, kärsämöt, voikukka ja kehäkukka) niiden vä-
littömässä läheisyydessä. Monia mykerökukkaisia kasveja käytetään yrtteinä mausteissa, 
teesekoituksissa, viineissä ja kosmeettisissa tuotteissa. Näistä tuotteista voi aiheutua pujo-
allergiselle oireita. 
Pujoa kannattaa hävittää kitkemällä se juurineen, koska sen siitepöly on raskasta eikä 
lennä kuin 10-100 metriä kasvupaikasta, toisin kuin esimerkiksi koivun siitepöly, joka 
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kevyenä voi lentää satojakin kilometrejä. Tehokkain aika kitkemiselle on juuri ennen pujon 
kukintaa heinäkuun puolivälissä. 

 
ULKOMAILLA siitepölyallergiaa voivat aiheuttaa toisetkin lajit. 

 
HOMEITIÖT JA MUUT ITIÖKASVIT 
Itiökasvien, kuten sanikkaisten ja levien ja sienten, kuten home-, lahottaja- ja ruokasienien 
itiöt saattavat aiheuttaa allergiaoireita, jotka ovat samantapaisia kuin siitepölyallergian oi-
reet. Homeitiöitä on ilmassa heti lumien sulaessa. Eniten niitä on loppukesällä heinäkuus-
ta syyskuuhun. Maan jäätyessä homeitiöt häviävät ulkoilmasta. Tärkeimpiä ulkoilman sie-
ni-itiöallergian aiheuttajasukuja ovat Gladosporium ja Alternaria-homeet. Homeherkät saat-
tavat saada oireita huonekasvien ruukkujen ja mullan homekasvusta. 

 
Siitepölyallergiaan liittyvä ruoka-allergia  
( hedelmä-, juures- ja mausteallergia ) 
 

Oireita voivat olla: huulten, suun ja nielun poltetta, kutinaa, turvotusta, palan tunnetta 
kurkussa ja äänen käheyttä, nenän tukkoisuutta, aivastelua, korvakäytävien kutinaa, nuhaa, 
silmien vuotamista, atooppisen ihottuman pahenemista, vatsakipuja, turvotusta tai ripulia. 
Pahimmillaan voi seurata voimakas allerginen yleisreaktio, anafylaksia. Toisilla ruoka-
aineiden aiheuttamat oireet esiintyvät vain siitepölyaikaan, toisilla ympäri vuoden. Pää-
sääntöisesti siitepölyallergisen tulee välttää vain niitä ruokia, joista tulee oireita. 
 
Mausteet voivat aiheuttaa oireita sekä syötyinä että hengitettyinä ja kosketeltaessa. 
Mausteita ei tarvitse enää yksilöidä tuoteselosteissa, koska ne eivät lain mukaan kuulu lisä-
aineisiin. 
 
Hedelmien ja juuresten kuoriminen tai peseminen voi jo aiheuttaa oireita. 

 
Mitään ruokaa ei tule välttää, ellei se aiheuta oireita. Varmuuden vuoksi ruokaa vält-
tämällä ei voi estää ruoka-allergian kehittymistä. 

 
Välttämis-altistuskoe 
Epävarmaa ruoka-allergiaa voidaan selvittää välttämis-altistuskokein. Oireiden aiheuttajaksi 
epäilty ruoka-aine/ruoka-aineet jätetään täysin pois ruokavaliosta n. kuukauden ajaksi. Mi-
käli oireet täydellisen välttämisjakson aikana häviävät tai vähentyvät oleellisesti, saattaa jo-
kin ruokavaliosta poisjätetyistä ruoista olla oireilun syy. Epäily vahvistuu, jos kyseisen ruo-
an palauttaminen ruokavalioon saa aikaan oireiden pahenemisen uudelleen. 

 
Tärkeimmät oireiden aiheuttajat: 
Koivun siitepölyallergikolle aiheuttavat useimmiten oireita ananas, kiivi, kirsikka, luumu, 
omena, aprikoosi, kastanja, nektariini, mango, passio, persikka, päärynä, banaani, 
paprika, persilja, peruna, porkkana, tomaatti, herneet ja pavut, lanttu ja nauris. Em. ai-
heuttavat oireita vain tuoreina nautittuna eli keitettynä, kuivattuna, pakastettuna ja säilyk-
keinä niitä voi useimmiten syödä normaaliin tapaan. Seuraavana luetellut aiheuttavat kai-
kissa muodoissaan oireita: hasselpähkinä, manteli, saksanpähkinä, palsternakka ja sel-
leri. Joskus on herkistymistä myös mausteille, kuten currylle, inkiväärille, kanelille, ko-
rianterille, kuminalle, kurkumalle, pippurille ja sinapille. 
Heinäallergikon on syytä tarkkailla herneitä, melonia, maapähkinää, soijaa ja tomaattia, 
jotka kokemuksen mukaan aiheuttavat usein oireita. Myös viljojen jauhopöly voi aiheuttaa 
heinäallergikolle oireita. 
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Pujoallergiaan on liitetty reaktioita mm. seuraaviin kasviksiin, mausteisiin ja yrtteihin: cur-
ry, kamomilla, korianteri, palsternakka, kumina, mali, persilja, selleri, pippurit, tuore 
porkkana, valkosipuli. 

 
Apua oireisiin 
 

SIITEPÖLYN VÄLTTÄMINEN 
 
Ulkona siitepölyä on ilmassa vähemmän aamuisin, iltaisin ja kostealla säällä. Ennen ja jäl-
keen sateen koivun ja heinien allergeenien määrä moninkertaistuu ilmassa, mikä saattaa 
pahentaa oireita. 
 
Autoa ajaessa ikkunat tulee olla suljettuna pahimpaan siitepölyaikaan. Tuuletuslaitteisiin 
voi asentaa suodattimet (monissa uusissa autoissa onkin jo tehokas ilmanpuhdistusjärjes-
telmä!). 
 
Siitepölyaikaan tulisi välttää lähikontaktia eläimeen, koska eläinten turkkiin on usein tart-
tunut paljon siitepölyä. Myös herkistyminen eläinallergeeneille tapahtuu helpommin silloin, 
kun elimistön immuunijärjestelmä on siitepölyn takia valmiiksi hälytystilassa. 
 
Sisällä tuuletusikkunoihin ja venttiileihin voi asentaa siitepölysuojaimen. Paras suoja on 
kuitenkin koneellinen ilmanvaihto, jossa on tuloilman hiukkassuodatin. 
 
Pyyhi pölyt nihkeällä liinalla tai mikrokuituliinalla. 

 
Seuraa siitepölytiedotuksia lehdistä, televisiosta, teksti-tv:stä ja internetistä. 

 
Huuhtele siitepöly hiuksista ennen nukkumaanmenoa. 
 
Älä kuivaa pyykkiä ulkona pahimpana siitepölyaikana. Pyykinkuivausrumpu, joka myös tii-
vistää poistoveden, vähentää samalla pyykistä irtoavaa pölyä. 
 
Pidä kodin ilma puhtaana tupakansavusta ja kemikaaliärsykkeistä. Tupakansavu vahingoit-
taa limakalvoja, ja allergeenit pääsevät helpommin tunkeutumaan syvemmälle ja aiheutta-
maan immuunivasteen. 

 
Ilmanpuhdistimesta saattaa olla hyötyä allergeenisten pienhiukkasten poistamisessa. Puh-
distin suodattaa ilmassa pitkään leijuvia hiukkasia, mutta ei poista pinnoilla olevaa pölyä. 
 
Huolehdi piha-alueestasi: hävitä pujo nyhtämällä se juurineen (mieluiten ennen kukintaa 
heinäkuun alkupuolella), maatuneet lehtikasat ja hoitamattomat kosteikot. Koivua ei piha-
piiristä kannata kaataa, koska sen siitepöly kulkee ilmavirtojen mukana kymmenien, jopa 
satojen kilometrien päähän. Kotipihan nurmikko on hyvä leikata kasteisena, jolloin se pöl-
lyää vähemmän. 

 
LÄÄKEHOITO 
 
Siitepölyallergian hoidon perustana ovat lääkkeet, koska siitepölyä ei voi paeta. Lääkehoito 
tulee aloittaa heti kun ensimmäiset oireet tuntuvat tai jopa mielellään hieman ennen, kun 
siitepölykausi ehtii alkaa. 
 
Nuhaoireisiin antihistamiinitabletteja, antihistamiini- ja/tai kortisonisuihkeet nenän lima-
kalvolle. 
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Silmäoireisiin antihistamiinitabletteja, silmätippoja. 
 
Astmaoireisiin astmalääkitys. 
 
Iho-oireisiin perusvoiteita, kortisonivoidekuureja, pesuihin hajusteettomat herkkäihoisen 
pesuaineet sekä kevyet perusvoiteet. 

 
 

SIEDÄTYSHOITO 
 
Siedätyshoito on allergian aiheuttajaan kohdistuvaa hoitoa toisin kuin lääkitys, joka vaikut-
taa oireisiin. Siedätyshoidolla on saavutettu hyviä tuloksia erityisesti lehtipuiden ja heini-
en aiheuttamissa silmäoireilussa, nuhassa ja astmassa. Sen avulla oireet vähenevät ja 
parhaassa tapauksessa häviävät kokonaan. Siedätyshoito saattaa myös ehkäistä allergi-
an pahenemista ja allergisen nuhan kehittymisen astmaksi. Lapsilla siedätyshoito voidaan 
aloittaa aikaisintaan viiden vuoden iässä.  
 
Pistoshoidossa allergeeniuutetta annetaan ihon alle ruiskeina aluksi viikon välein ja jat-
kossa 4-8 viikon välein, kerta kerralta annosta lisäten potilaan sietokyvyn mukaan. Heinäal-
lergiassa voidaan käyttää myös tablettisiedätystä. Kokonaisuudessaan sekä pistos- että 
tablettihoito kestävät kolmesta viiteen vuoteen. Hoidon teho säilyy useimmilla vuosikausia 
hoidon lopettamisen jälkeen. 
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