
Tutkimuksessa arvioi-

tiin työpaikan tupa-

kansavulle altistumi-

sesta johtuvaa osuutta

vuosittaisesta kuollei-

suudesta Suomessa.

Arvioinnissa käytettiin

hyväksi kuolinsyyti-

lastoa, altistuneiden

työntekijöiden luku-

määriä ja epidemiolo-

gisten tutkimusten

antamaa tietoa eri

tautien riskeistä.

Eräille tärkeille kuo-

linsyille arvioitiin

seuraavat osuudet:

keuhkosyöpä 2,8 %,

krooninen keuhkoah-

taumatauti 1,1 %, se-

pelvaltimotauti 3,4 %

ja aivoverisuonien

sairaus 9,4 %. Arvion

mukaan Suomessa

sattui vuonna 1996

yhteensä noin 250

työperäisen passiivi-

sen tupakoinnin ai-

heuttamaa kuolemaa.

A ltistuminen ympäristön tupa-
kansavulle (”passiivinen tu-
pakointi”) aiheuttaa merkit-

tävän terveysriskin (1). Tupakansavu
on monimutkainen koostumus usei-
ta kemiallisia yhdisteitä, joihin kuu-
luu mm. 40 syöpävaarallista ainetta
ja monia myrkyllisiä aineita (2). On
arvioitu, että työympäristön tupa-
kansavu on keuhkosyövän kolman-
neksi tärkein syy Suomessa (3). Ym-
päristön tupakansavulle altistumi-
seen on lisäksi yhdistetty erilaisia
muita syöpiä, esimerkiksi 4-aminofe-
nyyli aiheuttaa rakkosyöpää ja bent-
seeni on työperäinen leukemian ris-
kiä lisäävä karsinogeeni (4). Tähän
mennessä kertynyt epidemiologinen
tutkimusaineisto liittää passiivisen
tupakoinnin riskiin sairastua sydän-
ja aivoverisuonten sairauksiin sekä
hengityselinten sairauksiin, kuten
krooniseen keuhkoahtaumatautiin ja
astmaan (1,2).

Tämän tutkimuksen tarkoitukse-
na oli arvioida työpaikan tupakansa-
vun aiheuttama vuosittainen kuole-
manvaara Suomessa. Tämä artikkeli
täydentää aiemmin julkaistua katta-
vaa tutkimusta työperäisten vaarate-
kijöiden osuudesta kuolleisuuteen
Suomessa (3). 

MENETELMÄT

Kuolinsyytilasto

Miesten ja naisten kuolemien luku-
määrät vuonna 1996 saatiin Tilasto-
keskuksen kuolinsyytilastosta. Tilas-
to käyttää kansainvälistä tautiluoki-
tusta (ICD-10 koodi) peruskuolin-
syille. Vuoden 1990 väestölaskenta
antoi miesten ja naisten ikäluokittai-
set lukumäärät. Arvioitaessa työym-
päristön tupakansavun aiheuttamien

kuolemien lukumääriä on syytä las-
kea mukaan vain ne ikäluokat, joissa
oletettavasti esiintyy työperäisiä sai-
rauksia. Alaikärajaksi asetettiin 25
vuotta. Keuhkosyövän, keuhkoah-
taumataudin ja mahdollisesti myös
astman pitkän latenssiajan takia
otimme mukaan myös yli 65-vuoti-
aat. Koska verenkiertoelinten sai-
rauksien riski ulottuu eläkeikään
saakka (keskimäärin 59 vuotta Suo-
messa) ja siitä eteenpäinkin, laskim-
me mukaan myös 60–69-vuotiaat
eläkkeellä olleet entiset työntekijät.

Altistumisen arvio
Työympäristön tupakansavulle altis-
tuneiden työntekijöiden keskimää-
räinen lukumäärä vuosina 1985–
1994 arvioitiin Työterveyslaitoksen
tietokantaan perustuen (5). Miehistä
oli altistuneita 12 % ja naisista 8 %.
Työympäristön tupakansavulle altis-
tuminen määriteltiin kyselyn perus-
teella ammatissa toimiessa sisään-
hengitettynä muiden henkilöiden
polttaman savukkeen, piipun tai si-
karin tupakansavuna, joka oli näky-
vää tai haisi. Mukaan otettiin vain
henkilöt, jotka altistuivat vähintään
25 % työajasta. Analyysi rajoitettiin
ammatteihin, joissa vähintään 5 %
työntekijöistä altistui. Kotona tai va-
paa-aikana tapahtunutta altistumista
ei otettu huomioon.

Riskiarviot
Arviot eri sairauksien työympäristön
tupakansavulle altistumiseen liitty-
vistä riskeistä koottiin korkealaatui-
sesta epidemiologisesta kirjallisuu-
desta. Tässä artikkelissa viittaamme
vain muutamiin merkittävimpiin tut-
kimustuloksiin.

Kun kuolleisuustutkimusta ei ol-
lut käytettävissä, niin kuolleisuutta
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arvioitiin sairastuvuudella. Tällöin
oletettiin, että altistuneilla sairastu-
vuuden riskisuhde oli sama kuin
vastaava kuolleisuuden riskisuhde.
Fataalien tautien, kuten keuhkosyö-
vän, kohdalla tämä oletus lienee pä-
tevä. 

Keuhkosyövän ja ympäristön tu-
pakansavun välinen syy-yhteys on
vahvasti osoitettu (1,2), mutta arviot
riskin suuruudesta vaihtelevat. Työ-
ympäristön tupakansavulle altistu-
miseen liittyvää keuhkosyövän ris-
kin lisäystä on arvioitu kahdessa laa-
jassa eri tutkimusaineistot yhdistet-
tävässä nk. meta-analyysissa (6, 7).
Niiden arviot ovat 19 % (95 %:n
luottamusväli 7–34 %) ja 25 % (95
%:n luottamusväli 8–41 %). Lisään-
tynyt riski todettiin myös Kansainvä-
lisen syöväntutkimuslaitoksen tutki-
muksessa (14 %) (8), laajassa yhdys-
valtalaisessa tutkimuksessa (39 %)
(9) ja tuoreessa saksalaisessa tutki-
muksessa (naisilla 14 %) (10), joissa
yhdistettiin monien eri tutkimuskes-
kusten aineistot. Nämä nk. monikes-
kustutkimukset antoivat myös viit-
teitä annos-vastesuhteesta työympä-
ristön tupakansavulle altistumisen ja
keuhkosyöpäriskin välillä. Koska sa-
manlaisen altistuksen aiheuttama
riski näyttäisi olevan miehillä ja nai-
silla yhtäsuuri, valitsimme kummal-
lekin sukupuolelle riskin lisäykseksi
25 %; riskisuhde-arvioksi tuli siis
1,25. 

Sydänsairauksien ja ympäristön
tupakansavun välistä syy-yhteyttä on
arvioitu lukuisissa tutkimuksissa,
meta-analyyseissa ja kriittisissä yh-
teenvetoartikkeleissa (11). Tutki-
musaineistoista yhdistetty arvio työ-
paikka-altistukseen liittyvästä riskin
lisäyksestä on 20 % (12). Kaksi pa-
rasta tutkimusta (13,14) osoittivat
annos-vastesuhteen riskin kasvavan
altistumisen lisääntyessä. Laajin tut-
kimus (14) seurasi prospektiivisesti
10 vuoden ajan 32 000 naista, jotka
eivät olleet koskaan tupakoineet.
Tutkimuksen mukaan altistuneiden
henkilöiden sepelvaltimotaudin ris-
kin lisäys oli 71 %. Pelkästään työs-
sään altistuneiden riskin lisäys oli
satunnaisesti altistuneiden kohdalla
58 % ja säännöllisesti altistuneilla
91 %. Valitsemamme arvio riskin li-
säyksestä, 30 %, on varovainen arvio.

Australialainen tutkimus (15),
jossa iskeemiseen aivoverisuonitau-
tiin sairastuneille potilaille oli valittu
läheisen kunnan väestöstä vertailu-

henkilöt, osoitti aviopuolison tupa-
koinnille altistuneen henkilön riskin
lisäyksen olevan keskimäärin 70 %.
Uusseelantilainen, väestöpohjainen
tapaus-verrokkitutkimus (16) osoitti
vakuuttavasti, että sekä passiivinen
että henkilön oma tupakoiminen
voivat lisätä henkilön riskiä saada ai-
vohalvaus. Tutkimuksessa ei eroteltu
kotona, työssä tai muualla tapahtu-
nutta altistumista ympäristön tupa-
kansavulle, koska työssä altistumi-
sen on todettu tuottavan kotona al-
tistumista suuremman riskin (13).
Miehillä suhteellinen riski sairastua
tai kuolla aivoinfarktiin oli 2,1 (95
%:n luottamusväli 1,3–3,3) ja naisil-
la 1,7 (95 %:n luottamusväli
1,1–2,6).

Työpaikalla esiintyvä tupakansavu
on yhteydessä lisääntyneeseen ris-
kiin saada kroonisen keuhkoahtau-
mataudin oireita (17) ja aviopuoli-
son tupakointi on yhteydessä tähän
tautiin sairastumiseen tai kuolemi-
seen (18). Japanilaisessa 14 vuotta
kestäneessä 91 500 tupakoimatto-
man naisen seurantatutkimuksessa
(18) todettiin annos-vastesuhde
aviopuolison tupakoinnille altistu-
misen määrän ja keuhkoahtaumatau-
tikuolleisuuden välillä. Jos puoliso
oli joko entinen tupakoitsija tai polt-
ti 1–19 savuketta päivässä, kuole-
manvaara lisääntyi 29 % ja jos puoli-
so tupakoi 20 savuketta päivässä tai
enemmän, riskin lisäys oli 49 %. An-
nos-vastesuhde havaittiin kotona ja
työssä tapahtuvan passiivisen tupa-
koinnin ja kroonisen keuhkoahtau-
mataudin oireiden ilmaantumisen
välillä nuorten aikuisten pitkittäis-
tutkimuksessa (19). Valitsemamme
arvio riskin lisäykselle (11 %) perus-
tuu tutkimukseen (17), jossa seurat-
tiin36 800 amerikkalaista adventis-
tia, jotka olivat työskennelleet vä-
hintään 10 vuotta samassa huonees-
sa tupakoitsijan kanssa. Adventistien
alkoholin käyttö, tupakointi ja altis-
tuminen tupakansavulle kotona ovat
vähäisempiä verrattuna muuhun vä-
estöön, mutta muita eroja elintavois-
sa ei ole.

Rajallinen, mutta yhdenmukai-
nen, epidemiologinen tutkimustieto
yhdistää passiivisen tupakoinnin
työssä aikuisiän astmaan (20,21).
Laadukkaan ruotsalaiseen tutkimuk-
sen (20) antama arvio riskisuhteeksi
oli 1,5.

Tuore väestöpohjainen tapaus-
verrokkitutkimus (22) on uusi esi-

merkki passiiviseen tupakointiin liit-
tyvistä vaaroista: pneumokokki-in-
fektion riski oli 2,5-kertainen työs-
sään tai kotona tupakansavulle altis-
tuneilla henkilöillä altistumattomiin
verrattuna.

Tilastolliset menetelmät
Riskisuhteen ja altistuksen yleisyy-
den avulla laskettiin tautien työpe-
räiseen passiiviseen tupakointiin liit-
tyvä syyosuus (engl. attributable
fraction). Työperäisten kuolemien
lukumäärä saadaan kertomalla syy-
osuudella koko väestön kuolleiden
lukumäärä tarkastelluissa ikäryhmis-
sä (taulukko 1).

TULOKSET

Taulukko 1 esittää kirjallisuuden pe-
rusteella valitun riskisuhteen sekä
syyosuuden ja kuolemien lukumää-
rän arviot niille taudeille, joissa työ-
ympäristön tupakansavun oletettiin
olevan merkittävä etiologinen tekijä.
Suurimmat syyosuudet havaittiin
pneumokokki-infektion, aivoveri-
suonien sairauksien ja astman koh-
dalla. Eniten kuolemia aiheutui se-
pelvaltimotaudista ja keuhkosyöväs-
tä. Vuonna 1996 arvioitiin sattuneen
yhteensä noin 250 kuolemaa, jotka
olisi voitu estää jos työpaikka olisi
ollut savuton. Tämä lukumäärä on
noin 0,9 % Suomen kokonaiskuollei-
suudesta tarkastelluissa ikäluokissa. 

POHDINTA

Ympäristön tupakansavun hiukkaset
ovat pienempiä kuin henkilön oman
tupakoinnin savussa ja  ne voivat si-
säänhengittäessä kulkeutua syvem-
mälle keuhkoihin. Ympäristön tupa-
kansavu sisältää myös monia haital-
lisia kemiallisia yhdisteitä suurempi-
na pitoisuuksina (2). Esimerkiksi 4-
aminofenyyliä, joka on yhdistetty
riskiin sairastua rakkosyöpään, hen-
gitetään noin 30 kertaa enemmän
passiivisessa kuin vapaaehtoisessa
tupakoinnissa (23). Huonosti ilmas-
toiduissa tiloissa tupakansavupitoi-
suudet voivat kohota hyvinkin suu-
riksi. Tällöin esimerkiksi tupakoi-
maton baarimestari voi hengittää yh-
tä paljon bentso(a)pyreeniä ja häkää
kuin jos hän olisi itse tupakoinut.

Syyosuuksien arvioinnin perusta-
na on oletus, että vertailuhenkilöt
eivät ole altistuneet tupakansavulle.
On kuitenkin osoitettu, että ympä-
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ristön tupakansavulle ”altistumatto-
maksi” luokiteltujen henkilöiden
virtsassa on keskimäärin 8,5 ng/mL
kotiniinia (24), jota mitataan tupa-
kansavulle altistumisen merkkiai-
neena. Käyttämämme arviot eri sai-
rauksien ympäristön tupakansavuun
liittyvistä suhteellisista riskeistä siis
todennäköisesti aliarvioivat todelli-
set riskit. Edellä mainittua tietoa
hyödynnettiin yhdysvaltalaisessa ris-
kinarvioinnissa (25), jossa oletettiin
työpaikan tupakansavun aiheuttavan
1,3-kertaisen riskin sairastua keuh-
kosyöpään. Lisäksi oletettiin, että
passiivisesti tupakoivilla henkilöillä
oli ”altistumattomaksi” luokiteltuja
henkilöitä 3 kertaa suurempi altistus
ympäristön tupakansavulle (mitattu-
na virtsan kotiniinipitoisuudella).
Tällöin passiivisen tupakoitsijan ja
”altistumattoman” henkilön todelli-
set suhteelliset riskit sairastua olivat
1,54 ja 1,18 verrattuna oikeasti altis-
tumattomiin henkilöihin (on huo-

mattava, että suhteellinen riski 
on 1,54/1,18 = 1,3 ja suhteellinen,
ylimääräinen riski on (1,54–1)/
(1,18–1) = 3). Ympäristön tupakan-
savun syyosuudeksi saatiin 4,6 %.
Kun oletettiin, että työssä tapahtuva
altistus aiheuttaa puolet kaikista
passiiviseen tupakointiin liittyvistä
keuhkosyöpätapauksista, saatiin työ-
peräisen passiivisen tupakoinnin
syyosuudeksi 2,3 %. Tämä vastaa hy-
vin suomalaista arviotamme 2,8 %.
Työpaikan tupakansavun osuus
keuhkosyöpäkuolemista voi tietysti
vielä lisääntyä tästä arviosta, jos sillä
on yhdysvaikutuksia muiden riskite-
kijöiden kanssa, esimerkiksi ympä-
ristön radonsäteilyn, joka on yleistä
eräissä osissa Suomea.

Arviomme mukaan työympäristön
tupakansavun takia sepelvaltimotau-
tiin sairastuneiden työntekijöiden
osuus koko 25–64-vuotiaassa väes-
tössä oli 3,4 %. Yhdysvaltalaisessa
arviossa vastaava syyosuus oli 4,0 %

(12). Voidaan olettaa, että työssä
saadulla altistuksella ympäristön tu-
pakansavulle on krooninen vaikutus,
joka ulottuu yli 69-vuotiaisiin. Jos
näin olisi, niin arvio sepelvaltimo-
tautiin kuolleiden entisten työnteki-
jöiden lukumäärästä kasvaisi monin-
kertaisesti, koska taudin ilmaantu-
minen lisääntyy jyrkästi vanhemmis-
sa ikäluokissa.

Arvio passiivisen tupakoinnin ja
sepelvaltimotaudin välisestä 1,3-ker-
taisesta riskisuhteesta voi tuntua
suurelta verrattuna henkilön oman
tupakoinnin (20 savuketta päivässä)
aiheuttamaan 1,7-kertaiseen riskiin
(11). Tälle ilmiölle on kuitenkin löy-
detty monta biologisesti uskottavaa
selitystä. Monet sepelvaltimotautiin
liitetyt saasteet esiintyvät ympäristön
tupakansavussa kaasun muodossa
(esim. häkä), mutta henkilön oman
tupakoinnin yhteydessä ne ovat
hiukkasina. Kaasu levittäytyy syvem-
mälle keuhkoihin, joten elimistön
on vaikeampi puhdistua sen yhdis-
teistä. Keuhkoista myrkylliset aine-
osaset imeytyvät kehon nesteisiin,
joiden mukana ne voivat kiertää
etäisiin paikkoihin kuten sydämeen
tai aivoihin (26). Kokeelliset tutki-
mukset ovat osoittaneet, että ympä-
ristön tupakansavu aktivoi verihiuta-
leita ja aiheuttaa verisuonten endo-
teelin vaurioita. Näiden havaintojen
perusteella on ehdotettu, että kaasu-
muotoisilla yhdisteillä olisi merkittä-
vämpiä haittavaikutuksia kuin hiuk-
kasmuotoisilla yhdisteillä.

Passiivisen tupakoinnin on todet-
tu lisäävän voimakkaammin sepel-
valtimotaudin kuolemanvaaraa kuin
riskiä kokea puristava rintakipu (an-
gina pectoris) tai saada muita sydän-
ja verisuonitautien oireita (27).
Eräässä tutkimuksessa (28) kuole-
maan johtaneisiin sepelvaltimotauti-
kohtauksiin liitetyt riskisuhteet oli-
vat suurempia kuin ei-fataaleihin
kohtauksiin liitetyt riskisuhteet. Tä-
mä voisi merkitä sitä, että arviomme
sydäntautikuolemien työperäisestä
syyosuudesta aliarvioi todellista syy-
osuutta. Arviomme perustana käyttä-
mässämme tutkimuksessa (14) ei-fa-
taalien sepelvaltimotapausten sairas-
tumisriski ei kuitenkaan poikennut
merkitsevästi kuolemaan johtanei-
den tapausten riskistä.

Työpaikan tupakansavun syy-
osuus aivoverisuonisairauksien ai-
heuttamista kuolemista oli Suomessa
korkea, 9,4 %. Tämä selittyy passii-
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Taulukko 1. Työympäristön tupakansavusta aiheutuvien kuolemien
arvioitu syyosuus ja lukumäärä Suomessa vuonna 1996
peruskuolinsyyn mukaan. 

Kuolinsyy
(ICD-10 koodi) Riskisuhde Syyosuus, % Kuolemien 

lukumäärä

Keuhkosyöpä (C34)1

Miehet 1,25 3,0 44
Naiset 1,25 2,0 8
Yhteensä 2,8 52

Keuhkoahtaumatauti (J41-J44, J47)1

Miehet 1,1 1,2 9
Naiset 1,1 0,9 2
Yhteensä 1,1 11

Astma (J45)1

Miehet 1,5 5,8 2
Naiset 1,5 3,9 2
Yhteensä 4,5 4

Pneumokki-infektio (A40.3)2

Miehet 2,5 15,6 1
Naiset 2,5 10,9 –
Yhteensä 14,3 1

Sepelvaltimotauti (I21–I25)3

Miehet 1,3 3,6 92
Naiset 1,3 2,4 14
Yhteensä 3,4 106

Aivoverisuonien sairaudet (I60–I69)3

Miehet 1,7 12,0 62
Naiset 2,1 5,1 16
Yhteensä 1,8 9,4 78

Kaikki yllämainitut kuolinsyyt
Miehet 1,3 210
Naiset 0,3 42
Yhteensä 0,9 252

125-vuotiaat ja vanhemmat, 225–64-vuotiaat, 325–69-vuotiaat



visen tupakointiin liittyvällä kor-
kealla (1,8-kertaisella) riskillä sairas-
tua näihin sairauksiin (16). Tämä
riskisuhde voi vaikuttaa suurelta,
mutta itse asiassa se on paljon pie-
nempi kuin aktiivitupakoijilla ha-
vaittu 4,1 suuruinen riskisuhde (16).

Arviomme passiivisen tupakoin-
nin vaikutuksesta hengityselinsai-
rauksiin voi olla alimitoitettu kah-
desta syystä johtuen. Ensinnäkin ris-
kinarvioinnissa otettiin huomioon
vain peruskuolinsyy. Kuolemien lu-
kumäärät olisivat oletettavasti kasva-
neet, ainakin keuhkoahtaumataudin
kohdalla, jos myös välittömistä ja
myötävaikuttavista syistä aiheutu-
neet kuolemat olisi laskettu mukaan.
Toisaalta ympäristön tupakansavu
voi lisätä muista syistä aiheutunei-
den kroonisen keuhkoahtaumatau-
din ja astman vakavuusastetta. 

Työperäisestä tupakansavusta ai-
heutunut kuolleisuus vuonna 1996
liittyy menneiden vuosien tai vuosi-
kymmenien aikaiseen altistumiseen.
Suomessa altistui työpaikoilla ympä-
ristön tupakansavulle vuosina
1985–1994 noin 10 % työvoimasta
(5). Tämä %-osuus on pienempi
kuin useissa muissa maissa, esimer-
kiksi Yhdysvalloissa arviot vaihtele-
vat 14 %:sta (29) 20 %:iin (12). Suo-
messa tupakkalain vuoden 1995 uu-
distuksen jälkeen altistuneiden
osuus vähentyi siten, että vuosina
1998–2000 arviolta 8 % työntekijöis-
tä altistui tupakansavulle työpaikalla
(5). Jo vuoden kuluessa lainsäädäntö
vaikutti siihen, että työntekijöiden
altistuminen tupakansavulle väheni
huomattavasti (30). Vuoden 1999 tu-
pakkalain uudistuksen ansiosta
myös ravintolat tulivat tupakkalain
piiriin. Laki tulee täysin voimaan
vuonna 2003. On odotettavissa, että
sairastuvuus- ja kuolleisuusluvut tu-
levat noudattamaan samaa laskevaa
suuntaa kuin altistuksen esiintymi-
nenkin.
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