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Alkusanat 

Uudet kokemukset houkuttelevat ihmisiä matkustamaan niin lähi- kuin 

kaukokohteisiin. Yleensä ennen lähtöä tutkitaan, mitä kannattaa 

ottaa mukaan ja minkälaisiin olosuhteisiin kannattaa varautua. 

Usein kuitenkin unohdetaan, että myös silmät saattavat reagoida 

eri tavoin matkustaessa. Ärtyneistä silmistä saa inhottavan 

matkaseuralaisen. 

 

Vaikka silmät ovat pieni osa ihmistä, jotkin sairaudet saattavat 

oireilla myös silmissä, ja toiset sairaudet voivat kohdistua 

pelkästään silmiin. Jo muutamilla helpoilla keinoilla tai 

ennaltaehkäisyllä pystytään välttymään esimerkiksi kuivilta tai 

tulehtuneilta silmiltä. 

 

Halusimme toteuttaa napakan oppaan kaikille matkailun ystäville 

sekä silmien terveydestä kiinnostuneille. Oppaan välityksellä 

toivomme lisäävämme tietoa silmien hyvinvoinnista ja eri vaivojen 

ennaltaehkäisystä kohteesta riippumatta.  
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Tulehdukset 

Silmän etu- ja ulkoisten osien tulehdukset ovat yleisiä, ohimeneviä ja helposti hoidettavia silmään liittyviä sairauksia. Si-

dekalvon-, sarveiskalvon- sekä silmäluomientulehdukset ovat yleisiä ja näitä esiintyykin usein myös matkustuksen yhtey-

dessä. Myös allergiset silmäoireet ja kuivasilmäisyys voivat aiheuttaa tulehduksen. Hoito riippuu tulehduksen laadusta ja 

ilmenemismuodosta. Yleisesti silmätulehduksen yllättäessä on tärkeää muistaa hyvä hygienia ja tulehtuneen silmän puh-

distus esimerkiksi kostutetulla vanulapulla. Piilolinssien käyttö on lopetettava eikä silmiä tulisi hangata. Käytössä ollut 

ripsiväri tulee heittää roskiin, vaikka vain toinen silmä olisi tulehtunut. Optikolla ja silmälääkärillä käynti on yleisesti ottaen 

suositeltavaa, jos tulehdusoireita ilmenee.  

 

Sidekalvontulehdus
- Viruksen, bakteerin tai sienen aiheuttama
- Yleisiä oireita ovat punoittava ja kirvelevä silmä sekä kirkas tai 
märkäinen erite
- Menee joko itsestään ohi tai tarvittaessa hoidetaan lääkkeellä

Sarveiskalvontulehdus
- Viruksen, bakteerin tai sienen aiheuttama
- Yleisempi piilolinssien käyttäjillä
- Oireina punoitus, rähmiminen, virustulehduksessa 
vetinen erite, silmän aukaisemisen vaikeus, valonarkuus 
sekä sumea näkö. 
- Hoidetaan lääkekuurilla taudinaiheuttajan mukaan

Luomitulehdus
- Liittyy usein atopiaan ja allergiaan
- Tulehdus aiheuttaa luomien turvotusta ja punoitusta 
- Luomitulehdusta hoidetaan antibiooteilla tai kortisonilla sekä 
hyvällä luomihygienialla
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Kosteat  
ja  

hyvinvoivat  
silmät  

myös matkalla 

Kuivasilmäisyys  

Kuivasilmäisyys on hyvin yleinen vaiva, niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. On tärkeää muistaa, että erilaiset ilmaston- ja 

ympäristönvaihtelut, kuten kuiva ja kuuma ilma, tuulisuus ja vetoisuus sekä pölyisyys voivat altistaa silmien kuivumiselle. 

Myös ilmastointi, pitkät lentomatkat, piilolinssien liian pitkäaikainen yhtämittainen käyttö ja jotkin lääkkeet ovat myös mer-

kittäviä tekijöitä kuivuuteen. Silmien kuivuuteen löytyy helposti mukaan otettavia hoitotuotteita, joita löytyy muun muassa 

apteekista ja optikkoliikkeistä. 

 
 
 

 
’ 

  

Kuiva-
silmäisyys

Aiheutuu
kuivasta ja  
tuulisesta 

ympäristöstä, 
piilolinssien 

käytöstä, 
pölyisyydestä

Oireina
väsyneet, 
valonarat 

silmät, roskan 
tunne, vetistys

Aiheuttaa
alentunutta 

näöntarkkuutta 
ja punoitusta 
sekä silmien 
vuotamista

Itsehoitona
geeli- ja 

kostutustipat

Silmien 
tulehtuessa, 
on mentävä 

lääkäriin

Hyvä nesteytys 
pitää myös 

silmät kostean 
tuntoisina
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Allergiat 

Kuivasilmäisyyden lisäksi toinen yleinen vaiva on silmään kohdistuva allerginen reaktio. Se voi yllättää myös matkalla, jos 

on allergiataipumusta. Oire aiheutuu siitä, kun jokin allergeeni pääsee silmään ja ärsyttää sitä. Ärsytys johtaa useimmiten 

allergiseen sidekalvon tulehdukseen, joka ilmenee nopeasti, mutta ei ole tarttuvaa. Vaiva on kuitenkin helppo hoitaa 

matkan aikana. On tärkeä varata matkalle mukaa antihistamiinia, allergian hoitoon tarkoitettuja silmätippoja tai muita omia 

määrättyjä allergialääkkeitä. Silmätippoja voi alkaa käyttämään ennaltaehkäisyksi jo ennen matkaan lähtöä. 

 

 
 
 
  Allergia

Aiheuttaja: 
Siitepöly, home, 

kosmetiikka, 
ruoka-aine, 

ärsytys esim. 
hyönteisen 

purema

Oireet: 
Silmäluomien ja 
silmien turvotus, 
ihottuma, silmien 
verekkyys, kutina

Itsehoito: 
Varaudu 

allergialääkkeillä 
ja -suihkeella sekä 

kostutustipoilla.

Jos allergiaan 
liittyy 

tulehdusepäilys, 
on käännyttävä 

lääkärin puoleen
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Piilolinssit ja matkustus 

Matkailu ei ole esteenä piilolinssien käytölle, kunhan linssien asianmukainen hoito on kunnossa. Hygienia on erinomai-

sen tärkeää, jotta piilolinssien aiheuttamilta silmätulehduksilta vältytään. Huolettominta käyttöä matkustaessa on kerta-

käyttöisillä linsseillä, jotta joka käyttökerran jälkeen ne voi heittää pois ja tilalle ottaa puhtaat. Jos kuitenkin silmissä alkaa 

olla viitteitä silmätulehduksesta, kuten punoitusta, rähmimistä tai ärsytystä, linssien käyttö tulee lopettaa välittömästi ja 

pitää taukoa, kunnes tulehdus on 

hoidettu. Myös optikolla käynti on 

asian yhteydessä tärkeää. Kostu-

tustippoja voi käyttää oireiden lie-

vittämiseen. Silmälääkäri määrit-

tää tarvittaessa sopivan hoidon 

tapauskohtaisesti.   

Matkailu ei 

ole esteenä 

piilolinssien 

käytölle. 

Suosi kerta-
käyttöisiä

piilolinssejä

Vinkkejä 
piilolinssien 

käytössä 
matkustaessa

Huolehdi 
hyvästä 

hygieniasta

Pidä silmät ja 
piilolinssit 

kosteutettuina

Muista 
optikkosi 

suosittelemat 
käyttöajat

Vältä uimista 
piilolinssit 

silmissä

Nauti 
piilolinssien 

käytön 
helppoudesta

Lopeta 
piilolinssien 
käyttö, jos 

silmissä 
ilmenee 

muutosta
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UV-valon vaikutus, lumisokeus 

Matkustaessa kohteisiin, joissa UV-säteilyn määrä on suuri, siltä suojautuminen on erittäin tärkeää. Tällaisia paikkoja ovat 

aurinkoiset kohteet kuten hiekkarannat ja aavikot sekä lumiset kohteet kuten vuoristot. Lumisokeus ei kuitenkaan nimensä 

mukaisesti aiheudu lumesta. Liiallinen altistuminen ja heikko suojautuminen UV-säteilyltä voi aiheuttaa niin kutsutun lumi-

sokeuden. Tällöin silmä oireilee muutaman tunnin kuluttua altistumisesta mm. äkillisenä roskan tai kivun tunteena, punoi-

tuksena ja vetistyksenä. Lumisokeudelta on kuitenkin helppoa suojautua laadukkailla aurinkolaseilla. 

 

  

Lumisokeudelta on 

kuitenkin helppoa 

suojautua laadukkailla 

aurinkolaseilla. 

Ennaltaehkäisy

•Aurinkolasit

•Hyvät UV-suojatut linssit sekä kohteeseen sopiva tummuusaste

•Istuva ja suojaava malli, jottei valonsäteet pääse sivuilta tai ylhäältä silmään. Esim. 
leveät aisat ja etuosan kaarevuus suojaavat tehokkaasti

Oireet

•Kivun ja poltteen tunne, vetistys ja punoitus sekä roskan ja karheuden tunne

•Valoherkkyys ja päänsärky, silmien turvotus sekä lievä ohimenevä näön 
heikentyminen

•Oireet menevät yleensä ohi itsestään

Hoito

•Piilolinssien käyttö tulee keskeyttää

•Oireita voi lievittää säilöntäaineettomilla kostutustipoilla ja tulehduskipulääkkeillä

•Aurinkolasien käyttö helpottaa valonarkuutta

•Lääkärin määräämä antibioottivoide
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Harvinaisemmat vaivat 

Matkustaessa kohtaa harvemmin ikävämpiä vaivoja, mutta niistä on hyvä olla tietoinen etenkin matkustaessa trooppisem-

piin olosuhteisiin. Todennäköisyys tartunnalle on kuitenkin hyvin pieni. Hyvästä hygieniasta huolehtiminen sekä puhtaan 

veden käyttö on tärkeää. Jos oireita kuitenkin ilmenee ja ne ovat voimakkaita, niihin liittyy valonarkuutta tai hämärtynyttä 

näköä sekä yleiskunnon laskua lääkärissä käynti on ehdotonta, jotta hoito voidaan aloittaa mahdollisimman nopeasti. 

Harvinaisemmista silmiin kohdistuvista vaivoista haluamme nostaa esille maailmanlaajuiset vaivat, kuten borrelioosi, tra-

kooma ja tuberkuloosi. 

 

 

 

Borrelioosi
(Lymen tauti)

Yleisin borrelioosin 
kantaja on punkki

Oireet:
- sidekalvontulehdus

- valonarkuus
- silmän reuna-

alueiden turvotus

Myöhemmät oireet:
- kipu silmää 
liikuttaessa

- silmän sisäiset ja 
pinnalliset 

tulehdukset
- luomien 

yhteenkasvu

Hoito:
- antibiootti ja 
kortikosteroidi

Esiintyy pääasiassa 
Euroopassa, Pohjois-

Amerikassa ja Pohjois-
Aasiassa

Trakooma

Bakteerin aiheuttama. 
Leviää silmäeritteiden 

ja kärpästen 
välityksellä

Oireet: 
- silmäluomen 

sisäpinnan 
arpeutuminen 
-> silmäluomet 

kääntyvät sisäänpäin
-> ripset hiertävät 

sisäpintaa
->sarveiskalvo 

arpeutuu -> näön 
heikkeneminen, 

sokeus

Hoito: 
- antibiootti tai 

lääkevoide

Esiintyy pääasiassa 
Afrikassa, Lähi-Idässä 

ja Aasiassa

Silmä-
tuberkuloosi

Infektiotauti, joka 
leviää ilmasta

Voi esiintyä vain 
silmässä tai se on 
edennyt silmään 

keuhkoista

Oireet:
- hämärtynyt näkö, 

valonarkuus, 
päänsärky

- silmien punoitus, 
valon välähdykset, 

kellujat näkökentässä
- voi olla oireeton

Hoito: 
- systeeminen terapia

- taustalla olevan 
infektion lääkehoito

Esiintyy
maailmanlaajuisesti
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Muistilista 

 

 

 

 

 

  

ENNEN MATKAA:
- Oikeanlainen 

varustautuminen 
mm. 

kostutustipoilla, 
luomipyyhkeillä, 
aurinkolaseilla

MATKAN AIKANA:
-Hyvä hygienia
- Oikeanlainen 

varustus
- Ennaltaehkäisyn 

keinot

Onnistunut 
matka



 

14   MATKAILIJAN SILMÄOPAS 

 

  



 

 MATKAILIJAN SILMÄOPAS   15 

 

Aiheesta lisää 

 

CooperVision. 2018. Acanthamoeba-keratiitti. Viitattu 19.9.2018, https://coopervision.fi/silmien-hoito-terveys/acant-

hamoeba-keratiitti  

Dryeyeandmgd.com Tear Science 2017, Traveling With Dry Eye and MGD Takes Some Preparation. Viitattu 

4.10.2017,   

https://dryeyeandmgd.com/traveling-with-dry-eye-takes-some-preparatio./ 

Duker, J. S. & Yanoff, M. 2004. Ophthalmology. Third edition. Englanti: MOSBY ELSEVIER 

Duodecim Terveyskirjasto 2017. https://terveyskirjasto.fi 

Mayo Clinic Diseases and Conditions Keratitis. 2015. Viitattu 10.10.2017, http://www.mayoclinic.org/diseases-condi-

tions/keratitis/basics/definition/con-20035288  

PIILARI.info Piilolinssi-infosi netissä. 2014. Piilolinssien käytöstä johtuvat silmätulehdukset. Viitattu 3.10.2017, http://pii-

lari.info/piilolinssit-silmatulehdus/ 

Spalton, D., Hitchings, R. & Hunter, H. 1993. Atlas of clinical ophtalmology. Second edition. London: Wolfe 

World Health Organization. 2018. http://www.who.int 

www.freestockphotos.biz/stockphoto/16301  

https://pxhere.com/fi/photo/120138      

https://pxhere.com/fi/photo/1175964 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


