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Mikä on legionella ?

• Legionella on bakteeri. 

• Legionella tarttuu veden välityksellä aerosoleina 
hengitettynä, mutta myös mullasta (maanparanteista) pölyn 
mukana.

• Ei tartu ihmisestä toiseen. 

• Legionellalajeja tunnetaan 61 ja seroryhmiä 70. Näistä yleisin 
on Legionella pneumophila, erityisesti sen seroryhmä 1, joka 
myös useinmiten taudinaiheuttaja.



Legionelloosi ja legioonalaistauti 

• Legionella voi aiheuttaa ihmiselle infektiotaudin jota 
kutsutaan legionelloosiksi

• oireeton infektio  <->  vaikea keuhkokuume eli 
legioonalaistauti. 

• kuiva yskä, kuume, päänsärky, lihaskipu, hengenahdistus. Voi 
olla myös rinta- ja vatsakipua. Yli neljänneksellä esiintyy ripulia 
ja puolella sekavuutta. Alle 5 % altistuneista sairastuu 
keuhkokuumeeseen, jossa kuolleisuus n. 10 % 



• joskus legionellat aiheuttavat lyhyen itsestään rajoittuvan 
kuumetaudin, Pontiac-kuumeen, jonka itämisaika on alle 
2 vuorokautta. Pontiac-kuume muistuttaa influenssaa.

• itämisaika tartunnasta ensioireisiin on 2‒10 vrk. 

• riskiä lisäävät perussairaudet, korkea ikä, tupakointi, 
krooninen keuhkosairaus 

• Suomessa alidiagnosoitu 

• keuhkokuumetapaukset ilmoitetaan Tartuntatautirekisteriin 
sekä ECDC:lle (European Centre for Disease Prevention and 
Control)



• Sairastumisia on raportoitu tapauksissa, joissa 
tartuntalähteessä veden legionellapitoisuus on ollut 
yleensä noin 10 000–10 miljoonaa pesäkettä 
muodostavaa yksikköä litrassa (pmy/l).

• Luonnonvesien legionellapitoisuudet ovat yleensä 
suurimmillaan satoja pmy/l.

• vuosina 1995-2019 Suomessa todettu 5-44 
keuhkokuumetapausta vuosittain (Euroopassa 1300-11 
000/vuosi samalla aikavälillä) 



Tartuntalähteet Suomessa todetuissa 
keuhkokuumetapauksissa v. 2014-2019

Matkustus ulkomailla 59,1 %
Koti 16,1 % (airbnb ?)
Sairaala 3,6 % 
Työpaikka 3,6 %
Uimahalli (suihku) 1,5 % 
Hotelli 1,5 %
Tuntematon kotimainen 10,2 %
Ei tutkittu kotimainen 4,4 % 

Aiheuttajana 80,3 % tapauksista L. pneumophila sr 1.



Legionellabakteerit voivat kasvaa esimerkiksi:

• Talousvesijärjestelmissä (kylmä)
• Lämpimän käyttöveden järjestelmissä
• Porealtaissa ja poreammeissa
• Kostuttimissa
• Jäähdytysvesijärjestelmissä
• Prosessivesijärjestelmissä
• Jätevesijärjestelmissä



Erityisen otollisia legionellan kasvulle ja ihmisten 
haitalliselle altistumiselle ovat:

• Jäähdytysjärjestelmät
• Lämpimän käyttöveden järjestelmät
• Jätevesien puhdistusjärjestelmät
• Porealtaat



Kiinteistöjen vesijärjestelmät 

Veden lämpötilalla on vaikutusta legionellabakteerien kasvu- ja 
selviytymismahdollisuuksiin: 

• 50 °C vesi tappaa legionelloista 90 % muutamassa tunnissa, 55 °C 
vesi muutamassa kymmenessä minuutissa ja 60 °C vesi 
muutamassa minuutissa

• Legionellat voivat lisääntyä 20-45 °C lämpötilassa
• Alle 20 °C vesi ei suosi legionellojen kasvua, mutta legionella

säilyy viileässä vedessä hyvin. Kestävät jopa pakkasta. 
=> hävittäminen pelkästään lämpötilan hallinnalla 
vaikeaa



Legionella matkailuyrityksissä

Riskikohteena majoitusliikkeet, mutta miksi ? 

• Porealtaat ja muut aerosoleja tuottavat vesilaitteet 

• Toiminta kausiluonteista:
veden lämpötila (energiansäästö)
veden kulutus, biofilmi

• Vähän käytetyt vesipisteet – tekninen tila, sosiaalitilat jne.  



Poreallasproblematiikka

 Lämpötila = lisääntymislämpötila
 Desinfiointi eli klooraus

- Automaattisyöttö vs. käsisyöttö
- Kloorin ominaisuudet 
- Veden puhtaus

 Suuttimet

Case Levi 2017 
- Poreallas
- 3 sairastui keuhkokuumeeseen, 4 Pontiac-kuumeeseen



THL: Legionellariskin torjuminen koronapandemia aikana 
suljetussa vesijärjestelmissä

Aiheina mm. 
 Legionellojen kasvua lisäävät riskitekijät 
 Legionellojen torjuntatavat 
 Toimenpidesuositus lyhytaikaisessa tai osittaisessa 

sulkemisessa
 Toimenpidesuositukset pidempiaikaisessa ja nopeasti 

peruttavassa sulkemisessa
 Toimenpidesuositukset pidempiaikaisessa ja 

perusteellisemmassa sulkemisessa
 Toimenpiteet, jos biosideja ei käytetä tai voida käyttää 

tyhjentäessä ja käynnistäessä



Eurooppalainen tekninen legionellaohjeisto sisältää 
ohjeita ja pitoisuusrajoja, joiden mukaan 
torjuntatoimenpiteitä legionellaa vastaan tulisi tehdä:

” European Technical Guidelines for the Prevention 
Control and Investigation of Infections Caused by 
Legionella species June 2017 ”



Legionella viranomaisnäkökulmasta 

• Legionellaa ei vielä talousvedestä valvota eikä sille ole    
lainsäädännössä raja-arvoa
• EU:n juomavesidirektiivi:

- toimenpideraja 1000 pmy/l  (kaikki legionellat) 
- riskinarviointi tehtävä ns. prioriteettikiinteistöille; 
koulut, sairaalat, vanhusten hoivakodit, lastentarhat, 
majoitusliikkeet, leirintäalueet, urheilu-, ostos- ja 
virkistyskeskukset)
- jos riski todetaan, esiintymistä seurattava 
näytteenotolla
- voimaan Suomessa mahdollisesti vuonna 2022/2023



Kiitos!
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