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Länsimaissa rintakehävammat aiheuttavat paljon vammakuolemia. Osa näistä kuolemista 
olisi mahdollisesti estettävissä rintakehävammojen nopean tunnistamisen ja hoidon 
avulla. Neulatorakosenteesi toimii henkeä pelastavana hätätoimenpiteenä, kun potilaalla 
on paineilmarinta. Tunnistaakseen paineilmarinnan ensihoitajan on kyettävä monipuoli-
seen traumaperäisten hengitysvaikeutta aiheuttavien rintakehävammojen erotusdiagnos-
tiikkaan. 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda opetustallenne neulatorakosenteesistä sairaalan ul-
kopuolisessa ensihoidossa Tampereen ammattikorkeakoulun ensihoidon opiskelijoille. 
Tehtävinä oli selvittää, millaisista traumaperäisistä rintakehävammoista voi syntyä hen-
gitysvaikeus, miten traumaperäiset hengitysvaikeutta aiheuttavat rintakehävammat ilme-
nevät ihmiskehossa sekä mitkä ovat indikaatioita neulatorakosenteesille. Lisäksi opinnäy-
tetyön tehtävänä oli selvittää, miten neulatorakosenteesi toteutetaan ja mitä potilaan voin-
nissa tulee seurata. Opinnäytetyön tavoitteena oli syventää ensihoitajaopiskelijoiden tie-
toisuutta traumaperäisistä hengitysvaikeutta aiheuttavista rintakehävammoista. Tavoit-
teena oli myös syventää tekijöiden substanssiosaamista.  
 
Opinnäytetyössä käytettiin tuotokseen painottuvaa menetelmää ja työ toteutettiin kolmi-
osaisena. Työn ensimmäinen osa oli raportti, jossa kerrottiin opinnäytetyöprosessista sekä 
teoriaa opetustallenteen tekoon liittyen. Toinen osa oli teoriaosa, jossa käsiteltiin hengi-
tyselimistöä, normaalia hengitystä, erilaisia hengitysvaikeutta aiheuttavia rintakehävam-
moja, paineilmarinnan erotusdiagnostiikkaa sekä neulatorakosenteesiä. Työn kolmas osa 
oli opetustallenne, jossa esitettiin simuloidun potilastilanteen avulla paineilmarinnan ero-
tusdiagnostiikkaa sekä neulatorakosenteesin teko. Työn laaja teoriaosa tukee kohderyh-
män oppimista opetustallenteen ohessa. 
 
Jatkossa tuotoksen käytettävyyttä lisäisi ruotsin- ja englanninkieliset tekstitykset, jolloin 
opetustallennetta voisi tarjota myös muiden vastaavien koulutusohjelmien käyttöön. 
Työn laajan teoriaosan pohjalta voisi myös tehdä diat, joita voisi käyttää saman opetuksen 
yhteydessä kuin opetustallennettakin. Tällöin opetustallenne ja diat muodostaisivat val-
miin opetuskokonaisuuden. Lisäksi tutkimuksia neulatorakosenteesin teon yleisyydestä 
ja sen tekemisen osaamisesta Suomessa sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa olisi tar-
peellista tehdä, koska kyseisiä asioita ei ole vielä tutkittu. 
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ABSTRACT 
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ANTIKAINEN, ELINA & PEIPPO, ELIISA:  
Trauma-Related Ventilation Difficulty Caused by Thorax Injuries in Emergency Care 
Educational Record of Needle Thoracocentesis  
 
Bachelor's thesis 92 pages, appendices 16 pages 
March 2016 

Thorax injuries cause numerous deaths in the Western countries. Because a part of these 
deaths could be prevented with immediate treatment, these injuries must be discovered 
rapidly. Needle thoracocentesis is an emergency procedure for treating tension pneumo-
thorax. To identify tension pneumothorax it is important that paramedics know differen-
tial diagnosis to various trauma-related thorax injuries that cause ventilation difficulties.  
 
This thesis was carried out as a project and the aim was to create an educational record 
for paramedic students of Tampere University of Applied Sciences. The thesis consists 
of three parts. First, a report part was made to describe the process of making this thesis 
and educational record. Secondly, a theory part was made to support the record with in-
formation about differential diagnosis of tension pneumothorax and performing needle 
thoracocentesis. Furthermore, the theory part covers the breathing system, normal breath-
ing and various trauma-related thorax injuries that cause ventilation difficulties. The third 
part was an educational record about how to recognize tension pneumothorax and how to 
perform a needle thoracocentesis. 
 
In the future the record could be improved by adding English and Swedish subtitles to it. 
The wide theory part could also be utilized when creating an educational slide show, 
which could be used for teaching purposes. Further research is needed to examine the 
frequency of needle thoracocentesis and the capabilities of paramedics to perform it in 
the Finnish emergency care. 
 
  
 
 

 

Key words: thorax injury, ventilation difficulty, tension pneumothorax, needle thoraco-
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1 JOHDANTO 

 

 

Paineilmarinnan esiintyminen ensihoidossa on suhteellisen harvinaista. Siitä huolimatta 

se on potilaalle erittäin vaarallinen keuhkovamman komplikaatio ja se täytyy tuntea sekä 

tunnistaa. Paineilmarinnassa jo kymmenen hengenvetoa voi johtaa verenkierron romah-

tamiseen ja mahdollisesti myös potilaan kuolemaan. (Väisänen & Lassus 2012, 271.) Hoi-

tona tähän on nopeasti tehty neulatorakosenteesi, joka tasaa keuhkopussiontelon paineen 

ja laukaisee näin paineilmarinnan (Peräjoki, Taskinen & Hiltunen 2013, 527). Paineilma-

rinnan vaarallisuuden takia ensihoitajan täytyy osata paineilmarinnan erotusdiagnostiik-

kaa sekä tarvittaessa tehdä neulatorakosenteesi, kun indikaatiot sen tekemiseen täyttyvät.  

 

Koimme paineilmarinnan tunnistamisen ja sen hoidon osaamisen tärkeänä asiana ja tä-

män takia päätimme tehdä tuotoksellisen opinnäytetyön, jonka aiheena on traumaperäiset 

hengitysvaikeutta aiheuttavat rintakehävammat ensihoidossa. Opinnäytetyön tuotoksena 

teimme opetustallenteen neulatorakosenteesistä TAMKin ensihoitajaopiskelijoiden kou-

lutuksessa käytettäväksi. Käsittelemme työssämme hengityselimistön anatomiaa ja fysio-

logiaa, hengitykseen vaikuttavia rintakehävammoja sekä niiden mahdollisia syntymeka-

nismeja. Lisäksi perehdymme tarkemmin paineilmarinnan erotusdiagnostiikkaan, neula-

torakosenteesin tekoon sekä potilaan voinnin seurannassa huomioitaviin asioihin.  

 

Teimme opinnäytetyömme kolmiosaisena. Ensimmäisessä osassa eli raporttiosassa käsit-

telemme opinnäytetyön tarkoitusta, tehtäviä, tavoitteita, käsitteitä sekä opetustallenteen 

tekemistä. Lisäksi pohdimme myös opinnäytetyön eettisyyttä ja luotettavuutta. Toisessa 

osassa käsittelemme opinnäytetyön teoriaa. Tarkoituksena on, että teoriaosuutta voidaan 

käyttää opetustallennetta pohjustavana materiaalina. Kolmas osa on opetustallenne. 
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2 TARKOITUS, TEHTÄVÄT JA TAVOITE 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda opetustallenne neulatorakosenteesistä sairaalan ul-

kopuolisessa ensihoidossa Tampereen ammattikorkeakoulun ensihoidon opiskelijoille. 

Lisäksi opinnäytetyön teoriaosa tukee opiskelijoiden oppimista opetustallenteen ohessa. 

 

Opinnäytetyön tehtävät: 

 

1. Millaisista traumaperäisistä rintakehävammoista voi syntyä hengitys-

vaikeus? 

2. Miten traumaperäiset hengitysvaikeutta tuottavat rintakehävammat il-

menevät ihmiskehossa? 

3. Mitkä ovat indikaatioita neulatorakosenteesille, miten se toteutetaan ja 

mitä potilaan voinnissa tulee seurata? 

 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on syventää ensihoitajaopiskelijoiden tietoisuutta traumape-

räisistä hengitysvaikeutta aiheuttavista rintakehävammoista. Tavoitteena on myös syven-

tää tekijöiden substanssiosaamista. 
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3 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 

 

Opinnäytetyön teoreettinen lähtökohta on traumaperäiset hengitysvaikeutta aiheuttavat 

rintakehävammat ensihoidossa, joka on purettu asiasisällöiltään keskeisiin käsitteisiin 

(kuvio 1). Teoreettinen viitekehys ohjaa lukijaa lukemaan opinnäytetyötä ja löytämään 

yhteyden teoreettisen tiedon sekä opetustallenteen välille. 

 

 
 

KUVIO 1. Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys 

 

Rintakehävammat ovat rintarankaan, kylkiluihin ja -lihaksiin sekä sydämeen ja keuh-

koihin kohdistuvia vammoja. Rintakehävammojen vakavuus voi vaihdella kylkiluunmur-

tumista laajoihin henkeä uhkaaviin tuhoihin. (Saarelma 2014.) Hengitysvaikeuden synty 

riippuu rintakehävammasta ja sen asteesta. 

 

Ensihoitopalvelun tarkoituksena on ensisijaisesti vastata hoitolaitosten ulkopuolella ole-

vien potilaiden hoidon tarpeen arvioinnista ja kiireellisestä hoidosta sekä mahdollisesta 

kuljetuksesta jatkohoitoon. Ensihoito voidaan viedä potilaan luo tapahtumapaikalle ja sitä 
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voidaan antaa myös kuljetuksen aikana. Ensihoidon antajana toimii koulutettu henkilö-

kunta hoitoon tarkoitetulla välineistöllä ja lääkkeillä. Potilas lakkaa saamasta ensihoitoa 

silloin, kun hänet luovutetaan vastaanottavan hoitolaitoksen lääkärille. Ensihoitopalvelun 

hoitotasot määritellään yksiköiden henkilöstön koulutuksen kautta. Hoitotason ensihoi-

don tehtäviin kuuluu perustason valmiuksien lisäksi potilaan edistyneempi hoidontarpeen 

arviointi sekä vaativampi lääkehoito. Tästä johtuen myös henkilöstön koulutuksen tulee 

olla laajempi. (Silfvast & Kinnunen 2012, 14, 18, 20.) Hoitotason ensihoidon yksikössä 

ainakin toisen ensihoitajan on oltava ensihoitaja AMK tai terveydenhuollon ammattihen-

kilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu laillistettu sairaanhoitaja, joka on suorit-

tanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan vähintään 30 opintopisteen laajuisen opintoko-

konaisuuden. Toisen on oltava edellä mainitussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon am-

mattihenkilö tai pelastajatutkinnon suorittanut henkilö. Perustason ensihoidon yksikössä 

riittää, että toisella terveydenhuollon ammattihenkilöllä on ensihoitoon suuntautuva kou-

lutus ja toinen on terveydenhuollon ammattihenkilö tai pelastaja. (Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriön asetus ensihoitopalvelusta 340/2011.) 

 

Neulatorakosenteesi on ensihoidossa lääkäriyksikön tai hoitotason yksikön tehtävä (Ku-

rola 2013). Se on hätätoimenpide, jossa jänniteilmarinta puretaan kanavoimalla ilma 

keuhkopussiontelosta neulaa ja ruiskua käyttäen (Savolainen 2010, 165–167). 

 

Opetustallenne on oppimateriaali, joka selkeyttää teoriatietoa visuaalisessa muodossa. 

Tallenne on rakenteeltaan lyhyt ja siihen on rajattu selkeä kokonaisuus. Jokaisella kuvalla 

tulisi olla merkityksensä ja opetustallenteen olisi hyvä sisältää jonkinlainen tarina tai 

juoni, joka pitää yllä katsojan mielenkiintoa. (Jyväskylän yliopisto 2014.)  
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4 TUOTOKSEEN PAINOTTUVA OPINNÄYTETYÖ 

 

 

4.1 Tuotokseen painottuvan opinnäytetyön menetelmä 

 

Toimintaan painottuvassa opinnäytetyössä tavoitteena on tuotoksen, ei tutkimuksen teke-

minen (Vilkka & Airaksinen 2004, 6). Tuotos voi olla opas tai ohjekirja, mutta myös 

toiminnallisesti tehtynä näyttely tai tapahtuma (Vilkka & Airaksinen 2003, 9). Tuotoksen 

tarkoituksena on toimintojen järkeistäminen, minkä avulla kehitetään käytäntöjä (Heik-

kinen 2007, 16). Tuotoksen toteutustapa, kirja, opas, tapahtuma tai näyttely, valitaan koh-

deryhmän mukaan. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) Pienimuotoisen selvityksen tekemi-

nen kohderyhmästä auttaa toteutustavan valinnassa (Vilkka & Airaksinen 2003, 57).  

 

Tärkeää toiminnallista opinnäytetyötä tehdessä on käytännön työn ja sen raportoinnin yh-

distäminen tutkimusviestinnällisin tavoin (Vilkka & Airaksinen 2003, 9). Opinnäytetyö-

raportissa tekstin pitää olla kriittistä, analysoivaa ja argumentoivaa. Lisäksi tekstin pitää 

olla sidoksissa lähteisiin sekä viitekehykseen ja olla perusteltua. Opinnäytetyöraportissa 

työn tekijät osoittavat asiantuntemustaan tuotoksesta ja kykyään yhdistää alan teoreettista 

tietoa sekä ammatillista taitoa. Raportin avulla lukijan pitäisi pystyä hahmottamaan syn-

tynyt tuotos ilman sen näkemistä. (Vilkka & Airaksinen 2004, 7.) 

 

Opinnäytetyömme menetelmä on tuotokseen painottuva, koska halusimme tehdä jonkin-

laisen tuotoksen pelkän tutkimuksellisen työn sijaan. Lisäksi koemme, että ainoastaan 

teoriatieto ei ole riittävä paineilmarinnan erotusdiagnostiikan, potilaan tutkimisen sekä 

hoidon oppimiseen, vaan mielestämme tarvitaan lisäksi audiovisuaalinen oppimateriaali. 

Opetustallenne tukee erilaisia oppimistyylejä, kun siinä on käytetty sekä kuvaa että ääntä 

havainnollistamaan opittavaa asiaa. Tällöin opetetun asian ymmärtäminen sekä oppimi-

nen tehostuvat ja tuotos tukee mahdollisimman monen erityylisen oppijan oppimista. 

 

 

4.2 Tuotoksen sisältö ja ulkoasu 

 

Tuotoksen sisältöä suunniteltaessa teimme kartoituksen TAMKn ensihoitajaopiskeli-

joille, joka on esitetty liitteessä 1. Kartoituksessa selvitimme opiskelijoiden aikaisempaa 



             8 

 

tietämystä traumaperäisistä hengitysvaikeutta aiheuttavista rintakehävammoista sekä hei-

dän tarvettaan opetustallenteelle neulatorakosenteesistä. Lisäksi tiedustelimme opiskeli-

joiden toiveita muun muassa opetustallenteen pituuteen sekä ilmaisuun liittyen. Liitteessä 

2 on nähtävissä ympyrädiagrammit, joihin alkukartoituksen vastaukset on koottuna. 

 

Vastaajista 14 oli vuonna 2012 aloittaneita ensihoitajaopiskelijoita ja 27 vuonna 2014 

aloittaneita eli vastaajia oli yhteensä 41. Ennestään traumaperäisen rintakehävamman ai-

heuttamista hengitysvaikeuksista tiesi paljon 5 %, melko paljon 32 %, melko vähän 51 % 

sekä ei yhtään 12 %. Ilmarinnan, paineilmarinnan sekä avoimen ilmarinnan erot ennes-

tään ymmärsi 49 % vastaajista. Erotusdiagnostisin keinoin 33 % vastaajista osaisi oman 

käsityksensä mukaan erottaa, milloin traumaperäisessä hengitysvaikeudessa voisi olla 

kyse paineilmarinnasta, kun taas vastaajista 21 % koki ehkä osaavansa ja 45 % ei kokenut 

osaavansa. Ennestään 51 % tiesi, miten neulatorakosenteesi tehdään. 

 

Kysyttäessä opetustallenteen sopivasta pituudesta 12 % piti sopivana pituutena 5 minuut-

tia, 38 % piti 10 minuuttia, 17 % piti 15 minuuttia ja 21 % vastaajista vastasi ”jokin muu”. 

Tällöin tarkentavana vastauksena oli yleensä, että ei osannut arvioida tarvittavaa aikaa, 

kun ei tiennyt kyseessä olevasta aiheesta. Kartoituksessa ilmeni, että kaikki vastausvaih-

toehdot kysymykseen, mikä olisi hyvä lähestymistapa opetustallenteeseen ennen neula-

torakosenteesin esittämistä, saivat lähes yhtä paljon kannatusta. Vastaajista 38 % kannatti 

potilastapauksen pohjalta näyteltyä lähestymistapaa, 33 % kannatti Power Point -tyylistä 

teoriatekstiä sekä 29 % halusi kertojan kertovan tallenteella toimenpiteeseen liittyvää teo-

riaa. 

 

Opetustallenne pyrittiin tekemään mahdollisimman paljon kartoituksen pohjalta noussei-

den toiveiden mukaiseksi. Kaikki asettamamme vaihtoehdot opetustallenteen lähestymis-

tavasta aiheeseen saivat lähes yhtä paljon kannatusta. Tämän takia aihetta lähestyttiin po-

tilastapauksen pohjalta ja sitä tuki kertojan ääni sekä Power Point -tyyliset diat. Kartoi-

tuksen vastaajista suurin osa piti hyvänä pituutena opetustallenteelle 10 minuuttia, mutta 

lopullisen opetustallenteen pituudeksi tuli 8 minuuttia ja 52 sekuntia. Mielestämme tämä 

aika oli suhteellisen lähellä toivottua aikaa ja video ylsi tähän pituuteen luonnollisesti 

editoinnin jälkeen. Videossa asiat on esitetty tiiviisti ilman turhaa toistoa, mutta katsojalle 

on silti aikaa tiedon prosessointiin. Opetustallenteen avulla pyrittiin havainnollistamaan 

paineilmarinnan patofysiologiaa ja antamaan tietoa paineilmarinnan erotusdiagnostiikan 
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teosta sekä näytettiin kuinka neulatorakosenteesi tehdään. Opetustallenne on digitaali-

sessa muodossa sekä DVD:nä. DVD:n kannessa on kuva rintakehästä, johon on simuloitu 

neularotakosenteesi herättämään tulevien katsojien mielenkiintoa. 

 

Näytettyämme opetustallenteen kohderyhmän opiskelijoille teimme loppukartoituksen 

(liite 3), jossa selvitimme heidän tietotasoaan opetustallenteen katsomisen jälkeen. Lop-

pukartoituksen vastaukset ovat esitettynä ympyrädiagrammeina liitteessä 4. Vastaajia 

loppukartoituksessa oli yhteensä 42, joista 17 oli vuonna 2012 aloittaneita ja 25 oli 

vuonna 2014 aloittaneita ensihoitajaopiskelijoita.  

 

Loppukartoituksessa ilmarinnan, avoimen ilmarinnan sekä paineilmarinnan erot ymmär-

sivät 100 % vastaajista, kun alkukartoituksesta vastaavan kysymyksen tulos oli 49 %. 

Vastaajista 62 % koki osaavansa erotusdiagnostisin keinoin erottaa, milloin traumaperäi-

sessä hengitysvaikeudessa saattaisi kyse olla paineilmarinnasta. Vastaajista 38 % koki 

ehkä osaavansa, mutta kukaan vastaajista ei kuitenkaan kokenut, ettei olisi osannut tätä 

erotusdiagnostista erottelua. Alkukartoituksessa vastaavassa kysymyksessä 45 % koki, 

ettei olisi osannut tätä. Loppukartoituksessa 100 % vastaajista koki tietävänsä miten neu-

latorakosenteesi tehdään eli miten paineilmarinta puretaan, kun alkukartoituksessa vain 

51 % koki tietävänsä tämän. 

 

Loppukartoituksen kahdessa viimeisessä kysymyksessä kartoitimme opetustallenteen on-

nistumista. Vastaajista 55 % oli sitä mieltä, että tallenne oli selkeydeltään ja sisällöltään 

erinomainen, 40 % arvioi sen hyväksi ja 5 % piti opetustallennetta tyydyttävänä. Yksi-

kään vastaajista ei pitänyt opetustallennetta välttävänä tai huonona. Kaikki tallenteen näh-

neet kuitenkin suosittelisivat opetustallenteen katsomista muille ensihoitajaopiskelijoille. 

Tätä perusteltiin sillä, että opetustallenne oli selkeä, yksinkertainen ja hyvä eri oppimis-

tyyleille. Vastaajat kokivat myös, että opetustallenne tuki oppimista, sillä oppitunneilla 

ilmarintoja on käyty suppeasti sekä hieman epäselvästi. Lisäksi todettiin, että vastaavan-

laista tallennetta ei ole ollut aikaisemmin ja, että neulatorakosenteesin toteutusta on muu-

toin vaikea päästä näkemään. Katsojat olivat tyytyväisiä, että neulatorakosenteesin teko-

prosessi oli esitetty selkeästi, mutta kuitenkin pistopaikan palpoinnin olisi voinut yhden 

vastaajan mielestä esittää tarkemmin.  Ilmarintoja havainnollistavista kuvista pidettiin, 

vaikka avoimen ilmarinnan sekä paineilmarinnan kuvat olisivat voineet olla yhden vas-

taajan mukaan selkeämmät. Vastaajat kokivat, että opetustallenteella esitetty tieto tuli riit-

tävän rauhallisessa tahdissa ja tallennetta pidettiin sopivan mittaisena.  
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Kolme vastaajaa oli sitä mieltä, että opetustallenteen kertojan ääni oli hieman epäselvä ja 

sen koettiin hukkuvan taustamusiikkiin. Yhdessä vastauksessa koettiin myös, että kerto-

jan puhetta olisi voinut jaksottaa paremmin. Suurimmaksi osaksi opetustallenne sai posi-

tiivista palautetta ja vastauksista ilmenneet opetustallenteen puutteet tulivat esiin ainoas-

taan muutamissa vastauksissa.   
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5 OPPIMINEN SEKÄ OPETUSTALLENNE OPPIMATERIAALINA 

 

 

5.1 Muisti ja oppiminen 

 

Muisti on tärkeä osa oppimista. Kun ihminen lukee tekstiä, on hänen muistettava lau-

seessa aiemmin esiintyneet sanat, jotta hän voi rakentaa lauseelle merkityksen. Muistin 

hallinnassa on kolme eri vaihetta: asiat on talletettava muistiin ja liitettävä olennaisiin 

yhteyksiin, ne on säilytettävä muistissa sekä haettava ja palautettava sieltä tarvittaessa. 

Mitä vaativammista tapahtumasarjoista on kyse, sitä enemmän muistikapasiteettia ne vaa-

tivat. Pitkässä tapahtumasarjassa täytyy muistaa eri toimenpiteiden suoritus sekä näiden 

järjestys, jotta suoritus onnistuu. (Sinkkonen, Kuoppala, Parkkinen & Vastamäki 2006, 

168.) 

 

Ihmisen muisti voidaan katsoa rakentuvan kolmesta erillisestä kokonaisuudesta. Sensori-

nen muisti varastoi aistihavainnon suoraan millisekuntien ajaksi. Jos aistihavainto koe-

taan tärkeäksi, tieto varastoituu työmuistiin muutamiksi sekunneiksi käyttöä varten. Lo-

pulta tieto voidaan varastoida säilömuistiin, jossa tieto voi säilyä jopa vuosia. Jokaisessa 

vaiheessa informaatio voi kuitenkin kadota eli unohtua, mikäli tietoa ei ole käsitelty siten, 

että olisi syntynyt kattava muistijälki. (Sinkkonen ym. 2006, 169–170; Paavilainen ym. 

2008, 119.) Siksi muistijälkien ja asioiden siirtymistä säilömuistiin tulee tehostaa tuke-

malla mieltämisyksiköiden muodostamista. (Paavilainen ym. 2008, 123.) Mieltämisyksi-

köt syntyvät, kun ihminen rakentaa muistettavat asiat aikaisempien säilömuistin tietojen 

varaan siten, että muodostuu mielekäs kokonaisuus. (Sinkkonen ym. 2006, 171–172.) 

 

Säilömuistissa tieto jakautuu asiasisältönsä mukaan eri osioihin. Tiedon organisointi on 

tärkeää muistista palauttamisen kannalta. (Paavilainen ym. 2008, 126.) Kun ihminen op-

pii, hän muokkaa tietoa muistinsa ja aiemmin opittujen asioiden avulla, jolloin oppiminen 

on monitahoista ja muuntuvaa. Kognitiivisen oppimisen psykologiassa korostetaan tie-

toista asioiden työstämistä eli ajattelua. Jokainen oppija on erilainen. Kaikilla on ennak-

kotietoja, asenteita ja ominaisuuksia, jotka voivat sekä edesauttaa että hidastaa oppimis-

prosessia. (Kauppila 2004, 17.) Oppimista voidaan käsitellä ja esittää konstruktivismin 

kautta. Tämän mukaan ihmisen todellisuus riippuu hänen tavastaan käsitteellistää ja ra-

kentaa todellisuutta. Tunnettu maailma on siis sellainen kuin kukin sen on mieleensä ra-
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kentanut. Konstruktivistisessa oppimisen teoriassa opiskelijan tulee siis itse luoda oppies-

saan ymmärrys opittavaan asiaan, ei saada sitä valmiina esimerkiksi opettajalta. (Kaup-

pila 2007, 36.)  Kognitiivis-konstruktiivisessa oppimisessa ihminen valikoi, tulkitsee ja 

työstää tietoa, jota hän kerää aistiensa, odotustensa, aiempien kokemuksiensa sekä omien 

tavoitteittensa avulla. Oppimisessa oleellista on vanhojen tietorakenteiden muokkaami-

nen ongelmia ratkoessa. (Kauppila 2004, 20–21.)  

 

Kognitiivis-konstruktiivisessa oppimisen mallissa oppimisen taso jaetaan kahteen. Pinta-

prosessoinnissa opiskelija ottaa tiedon sellaisenaan sitä juuri lainkaan muokkaamatta. Sy-

väprosessoinnissa oppiminen on monitahoista sekä vaatii asiaan paneutumista ja pohdin-

taa. (Kauppila 2004, 21.) Syväprosessoinnin eli syväoppimisen ymmärtävää oppimistyy-

liä arvostetaan nykyään opiskeluissa pintaprosessoinnin ulkoa opettelemista enemmän 

(Kauppila 2007, 43). Tietotekniikan kehittyessä ulkoa opetteleminen ei enää ole olennai-

sinta, kun tiedon tarkistamisesta on tullut nopeaa elektroniikan avulla. Siksi oppimisessa 

korostetaan ymmärtämistä ja soveltamista. Tämä puolestaan vaatii kognitiivista tiedon 

käsittelyä sekä monitahoista asioiden pohdintaa. (Kauppila 2004, 34–35.) Oppimista voi-

daan tehostaa luomalla oppimistilanteita, jotka palvelevat mahdollisimman monia oppi-

mistyylejä. Vaikka jokainen oppii omalla tavallaan, voidaan oppimistyylit jakaa neljään 

ryhmään, jotka on esitetty kuviossa 2. (Kauppila 2004, 65.) 
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KUVIO 2. Oppimistyylit (Kauppila 2004, 65, mukaillen) 

 

Aktiivinen toimija ajattelee realismin kautta, mutta on myös aktiivinen yrittäjä. Tällainen 

henkilö osoittaa helposti luovuutta sekä johtaa yksittäisiä ratkaisuja yleisistä periaatteista. 

Hänen kykynsä ovat parhaimmillaan kun hän saa toimia tässä ja nyt. Aktiivinen toimija 

pitää ryhmä- ja tiimityöskentelystä, jota ohjaaja tai opettaja ei ole liiaksi rajannut. Loogi-

nen ajattelija puolestaan järjestelee informaatiota pohtimalla. Hän pyrkii saavuttamaan 

ratkaisun loogisella ja järjestelmällisellä ajattelulla. Looginen ajattelija oppii parhaiten, 

jos asiat perustellaan järkevästi. Käytännön toteuttaja käyttää oppimiseen kaikkia aiste-

jaan. Hän kykenee palauttamaan säilömuististaan asioita helposti ja muistaa siten vaivat-

tomasti erilaisia kaavoja sekä sääntöjä. Käytännön toteuttaja oppii parhaiten ongelmia 

ratkomalla ja motivoituu parhaiten, kun kokee oppimastaan olevan käytännön hyötyä. 

Harkitseva tarkkailija käyttää oppiessaan mielikuvitustaan hyväksi. Hän kerää tietoa en-

nen kuin luo johtopäätöksiä. Ajattelu on analyyttistä sekä käsitteellistä. Harkitseva tark-

kailija pysyttelee ryhmätilanteissa taustalla ja onkin omimmillaan tutkimustyössä, jossa 

hän voi toimia omaehtoisesti omalla tahdillaan. (Kauppila 2004, 60–64.) 
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5.2 Oppiminen opetustallenteen avulla 

 

Audiovisuaalinen materiaali on nykyään osa jokapäiväistä elämää, joten se on myös luon-

nollinen tapa tiedon omaksumiseen (Poikkimäki & Säkkinen 2011). Opetustallenteen 

käyttö oppimistilanteessa luo opettajan ja oppilaiden välille dialogin, jossa kaikki osa-

puolet haluavat jakaa omia näkökantojaan sekä ymmärtää toistensa näkemyksiä. Jos poh-

ditaan dialogin ja kokouskeskustelun eroja, kokouksessa pyritään päätymään johonkin 

päämäärään, kun taas dialogissa pohditaan monia eri vaihtoehtoja ja pyritään luomaan 

jopa uusia ajatusmalleja. Dialogien tarkoitus on herättää oivalluksia. (Isaacs 2001, Kum-

pulaisen, Puroilan & Vanhatalon 2006, 251–252 mukaan.) Oivaltaminen ja dialogi mah-

dollistavat uuden tiedon prosessoinnin sekä organisoinnin, mikä on oleellista tiedon tal-

lentumiselle säilömuistiin. 

 

Digitaalisen median kehittyminen on kehittänyt case-työskentelyä valokuvista ja kirjalli-

sista kerronnoista digitaalisiin case-materiaaleihin eli opetustallenteisiin. Opetustallen-

teita käytettäessä on huomattu niiden stimuloivan aitoa vuorovaikutusta sekä luovan dia-

logia sisältäen argumentointia, käsitteiden ja ilmiöiden selittämistä sekä kyseenalaista-

mista. (Lin 2001, Lin & Hatano 2001, Kumpulaisen ym. 2006, 255 mukaan.) Case-perus-

taista opiskelumuotoa käyttämällä opiskelijat pääsevät autenttiseen ongelmanratkaisuti-

lanteeseen (Leinhardt 1990, Merseth 1996, Sykes & Birdth 1992, Kumpulaisen ym. 2006, 

254 mukaan). Tällöin voidaan ratkaisussa soveltaa sekä käytännönläheistä että teoreetti-

seen tietopohjaan perustuvaa ajattelun mallia. Case-perustaisen opiskelumallin ajatel-

laankin kurovan näiden kahden ratkaisumallin välistä kuilua mahdollistaen erilaisen tie-

don ja kokemuksen soveltamiset ongelmanratkaisussa. Tällainen opiskelumalli luo dialo-

gia ja mielekkäitä oppimistilanteita, kun case-materiaalia havainnoidaan, analysoidaan ja 

reflektoidaan kriittisesti. (Feltovich, Spiro & Coulson 1997, Kumpulaisen ym. 2006, 254 

mukaan.) Lisäksi vuorovaikutus saa aikaan hiljaisen tiedon ja eri kokemusten jakamista 

osallistujien kesken. Tällöin henkilökohtaisten suhteiden muodostaminen uuteen tietoon 

mahdollistuu sekä syntyy syvällisempää ymmärrystä. (Poikkimäki & Säkkinen 2011.) 

 

Opetustallenteiden käytettävyyttä on tutkittu Australialaisessa tutkimuksessa, johon osal-

listui ensihoitaja-, fysioterapia-, toimintaterapia- ja sairaanhoitajaopiskelijoita. Tutki-

muksessa pyrittiin selvittämään opetustallenteen hyötyä käytännön opetuksessa ja sen 

vaikutusta opiskelijoiden oppimiseen. Lisäksi pyrittiin selvittämään voisiko opetustallen-
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teita käyttää lisämateriaalina työelämässä tapahtuvaan harjoittelukiertoon ja siten helpot-

taa terveydenhuoltoalan taakkaa. Lopputuloksena oli, että kaikki opiskelijaryhmät pitivät 

opetustallenteista. Tallenteita pidettiin opettavaisina ja kliinisesti oleellisina. Lisäksi 

opiskelijaryhmät totesivat opetustallenteiden lievittävän stressiä työelämässä tapahtu-

vassa harjoittelussa, kun oppimistilanteita oli ensin saanut katsoa videolta ennen todelli-

seen ympäristöön joutumista. (Williams 2010, 3, 8.) 

 

Opetustallenteen heikkouksia ovat sisällön muokkaamisen vaikeus tiedon muuttuessa, 

erilaisten teknisten ongelmien vaikutus opetustilanteeseen sekä tiedon kertaamisen vai-

keus, mikäli opetustallenne ei ole opiskelijoiden käytettävissä opetustilaisuuden jälkeen. 

Toisaalta opetustallenne antaa persoonattomalle faktatiedolle kasvot. Esimerkiksi joskus 

toimenpiteen selittäminen ei juurikaan avaa itse toimintaa ilman visuaalista havainnoin-

tikeinoa. Yksi opetustallenteen haasteista on mahdollisesti opiskelijoita passivoiva vai-

kutus, jolloin tallenteen teho perustuu sen käyttötapaan. (Ahlmén-Laiho 2014, 44.) Kui-

tenkin kokemus opetustallenteiden kokeilusta on ollut pääasiallisesti kannustavaa ja nii-

den käyttöä halutaan kehittää. Opetustallennetta käytettäessä on oleellista se, millaisessa 

kontekstissa sitä käytetään. Kohderyhmän reagointi tallenteeseen on riippuvainen esimer-

kiksi ennakko-odotuksista, joita on syntynyt aiemmista kokemuksista audiovisuaalisesta 

materiaalista esimerkiksi television, videoiden ja elokuvien kautta. (Poikkimäki & Säk-

kinen 2011.) 

 

Opinnäytetyön opetustallenteessa paineilmarinnan oireet ja neulatorakosenteesin teko on 

esitetty case-perustaista mallia hyödyntäen. Tarkoituksena on, että opiskelija voi jo tal-

lenteen aikana yhdistää aiempaa teoreettista tietoa tallenteella esitettyyn käytäntöön ja 

toimintaan. Opetustallenne herättää myös ajatuksia ja dialogia, mikä mahdollistaa tiedon 

syväprosessoinnin. Erilaisia oppimistyylejä pyrittiin opetustallenteella tukemaan otta-

malla ne tallennetta suunniteltaessa huomioon. 

 

 

5.3 Opetustallenteen teko 

 

Videon teko lähtee suunnittelusta. Suunnittelun pohjalla tulee olla idea siitä kenelle video 

on suunnattu, mitä videolla halutaan kertoa, mikä on sen tyylilaji, onko videolla budjettia 

sekä onko videon toteutus mahdollista kyseisellä budjetilla. Idean ollessa selvillä pitää 
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videosta tehdä synopsis eli muutaman lauseen tai sivun mittainen luonnos videon tär-

keimmistä tapahtumista aikajärjestyksessä. (Apogee Oy 2015; Elokuvantaju 2015.) Vi-

deon kerronnalliset keinot pitää myös olla tiedossa eli onko videolla esimerkiksi näytel-

tyjä osuuksia tai dialogia (Apogee Oy 2015). 

 

Käsikirjoitus eli videon rakennesuunnitelma tehdään synopsiksen pohjalta (Apogee Oy 

2015; Leponiemi 2010, 54). Se helpottaa kuvausta ja toimii muistin apuna, mikäli halu-

taan käyttää monimuotoista kerrontaa (Leponiemi 2010, 58, 60). Käsikirjoitus jaetaan 

kohtauksiin ja kerrotaan yksiselitteisesti, mitä videolla tulee tapahtumaan (Apogee Oy 

2015; Ang 2006, 222). Kohtaukset numeroidaan ja nimetään kuvaavalla nimellä. Nimen 

lisäksi otsikkoon laitetaan tapahtumapaikka sekä merkintä kuvataanko kohtaus sisä- vai 

ulkotiloissa. Kohtauksissa kerrotaan selkeästi myös tapahtuva toiminta, dialogit, repliik-

kien lausumistavat sekä mahdollisesta kameran zoomauksesta. (Ang 2006, 222–223.)  

 

Käsikirjoituksen pohjalta voidaan tehdä kuvakäsikirjoitus eli otokset piirretään vapaa-

muotoisesti kuviksi (Apogee Oy 2015). Sarjakuvamainen kuvasarja sisältää otoksiin tu-

levat äänitehosteet, musiikin sekä selostustekstit (Apogee Oy 2015; Välikylä 2005, 50). 

Selostusteksteissä kerrotaan kuvan tapahtumat, annetaan ohjeita rajaukseen sekä kerro-

taan esimerkiksi kameran zoomauksen tarve. Kuvakäsikirjoituksen sommittelun sekä ra-

jauksen piirtämiseen riittävät tikku-ukot tai geometriset muodot. (Välikylä 2005, 50.) Pit-

kistä videoista ei yleensä tehdä kuvakäsikirjoitusta kaikista otoksista. Silloin yleensä riit-

tää kuvien teko vain tarkkaa suunnittelua vaativissa kohtauksista. (Apogee Oy 2015.) 

Toisaalta, jos käsikirjoittaja on epävarma kuvakulmien suhteen voi kuvakäsikirjoituksen 

jättää tekemättä, mikäli kuvaaja on kokenut. Kokenut kuvaaja pystyy käsikirjoituksen lu-

ettuaan hahmottamaan itse miltä kohtauksen pitäisi näyttää ja tietää, mikä kuvakulma on 

paras. (Ang 2006, 225.) Opinnäytetyön opetustallennetta suunniteltaessa ei tehty kuvakä-

sikirjoitusta, koska kuvaajana oli ammattivalokuvaaja. 
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6 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN 

 

 

6.1  Opinnäytetyön suunnittelu ja aloitus 

 

Syksyllä 2014 päätimme opinnäytetyömme aiheen sekä metodin ja teimme työn ensim-

mäiset rajaukset. Suunnittelimme myös heti alkuun aikataulua opinnäytetyön prosessin 

etenemiselle. Kävimme opinnäytetyömme ohjaajan kanssa ohjauskeskustelun, jossa 

haimme opinnäytetyön rakenteen lopullista muotoa. Myös seminaareissa saimme mieli-

piteitä opponoijalta sekä kanssaopiskelijoilta ja päädyimme siihen tulokseen, että opin-

näytetyön rakenteen olisi hyvä olla kolmiosainen. Tällöin opinnäytetyön kaikki osat oli-

sivat mahdollisimman joustavasti käytettävissä. Ohjauskeskustelussa selvisi myös, että 

aiemmat vastaavat yhteistyöyritykset TAMKin mediapuolen kanssa opinnäytetyön te-

koon liittyen ovat osoittautuneet haasteelliseksi. Tämän takia teimme sopimuksen am-

mattikuvaajan kanssa, joka oli myöntyväinen lähtemään mukaan opetustallenneprojek-

tiin.  

 

Suurimman osan lähteistä etsimme syksyn 2014 aikana ennen kuin aloimme varsinaisesti 

kirjoittaa teoriaa. Etsimme lähteitä eri tietokantoja hyväksi käyttäen samalla arvioiden 

niiden luotettavuutta. Pyrimme valitsemaan löytämiemme lähteiden joukosta tuoreimmat, 

jotta opinnäytetyössämme käytettäisiin mahdollisimman uutta tietoa. Löysimme tieto-

kantojen kautta myös muutamia hyviä englanninkielisiä lähteitä.  

 

Keväällä 2015 teimme kirjallisen opinnäytetyösopimuksen TAMKn kanssa. Teimme 

myös sopimuksen opetustallenteen kuvaajan kanssa sekä suunnittelimme alustavasti ku-

vausaikataulua. Lisäksi kirjoitimme suurimman osan opinnäytetyön teoriaosuudesta. 

 

 

6.2 Opetustallenteen teko ja kuvaus 

 

Suunnittelimme ja toteutimme keväällä 2015 TAMKin ensihoitajaopiskelijoille kartoi-

tuksen. Siinä selvitimme opiskelijoiden aikaisempaa tietämystä traumaperäisistä hengi-

tysvaikeutta aiheuttavista rintakehävammoista sekä heidän tarvettaan opetustallenteelle 

neulatorakosenteesistä. Lisäksi tiedustelimme opiskelijoiden toiveita muun muassa ope-

tustallenteen pituuteen sekä ilmaisuun liittyen.  
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Syksyllä 2015 teimme käsikirjoituksen kirjoittamaamme teoriapohjaan perustuen. Suun-

nittelimme kuvauspäivän aikataulun sekä varasimme kyseisenä päivänä tarvittavat tilat ja 

välineet. Tallenteella kuuluva repliikit sekä kertojan ääni äänitettiin ennen kuvauspäivää. 

Kuvauspäivä sovittiin marraskuulle, jotta tallenteen editointiin ja esittämiseen jäisi riittä-

västi aikaa ennen maaliskuista opinnäytetyön palauttamispäivää. Opetustallenteen ku-

vaus täytyi toteuttaa yhden päivän aikana, koska kuvaaja tuli pitkän välimatkan päästä ja 

hän osallistui opetustallenneprojektiin palkkatyönsä ohessa. 

 

Kuvauspäivän aamuna otimme opinnäytetyöhön tarvittavia valokuvia sekä tarkistimme 

iltapäivän kuvauksiin tarvittavan välineistön. Iltapäivällä ennen kuvauksien alkua kat-

soimme kuvaajan kanssa käytössämme olevat tilat sekä harjoittelimme opetustallenteen 

kohtaukset. Paikalla oli TAMKin opettaja seuraamassa kuvauksen kulkua sekä maskee-

raamassa tallenteella potilasta simuloivaa ensihoitajaopiskelijaa. Kuvausten ajan vapaa-

ehtoinen ensihoitajaopiskelija huolehti, että pysyimme käsikirjoituksessa. Kuvaukset su-

juivat suunnitelmien mukaisesti. Kuvausmateriaalia pyrittiin kuvauspäivänä saamaan 

mahdollisimman paljon tallenteen kuvausajan rajallisuuden vuoksi, joten usea kamera 

kuvasi kohtauksia samanaikaisesti eri kuvakulmista. 

 

 

6.3 Opinnäytetyön viimeistely 

 

Teimme syksyn 2015 aikana pieniä lisäyksiä opinnäytetyön sisältöön ja hioimme loppu-

tulosta. Lisäksi etsimme, otimme sekä teimme kuvia opinnäytetyön tekstin tueksi. Kuvien 

lisäämisen jälkeen etenkin hengityksen anatomian ja fysiologian osuus mielestämme sel-

keni. Teoksesta otettujen kuvien käyttöoikeudet selvitimme kustantajalta ja saimme niille 

käyttöoikeuden opinnäytetyössämme. 

 

Keväällä 2016 jatkoimme opetustallenteen viimeistelyä. Kopioimme tallenteen DVD:lle 

ja suunnittelimme sekä teimme DVD:n kannet. Esitimme opetustallenteen erikseen 

vuonna 2012 ja 2014 aloittaneille TAMKin ensihoitajaopiskelijoille ja teimme loppukar-

toituksen. Kartoituksen tarkoitus oli selvittää ensihoitajaopiskelijoiden mielipide tallen-

teen sisällöstä ja hyödyllisyydestä. Ennen opinnäytetyön palautusta tarkastimme vielä sen 

sisällön sekä rakenteen oikeellisuuden ja teimme tarpeelliset muutokset. Ennen opinnäy-

tetyön palautusta teimme opinnäytetyön tuotoksesta käyttöehtosopimuksen.  
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7 POHDINTA 

 

 

7.1 Johtopäätökset 

 

Opinnäytetyössämme on tärkeää, että aihe on tarkasti rajattuna jo otsikossa. Hengitysvai-

keutta voivat aiheuttaa monet eri tekijät ilman traumaakin ja niiden hoitomahdollisuudet 

riippuvat toimintaympäristöstä. Työmme painottuu siis traumaperäisiin rintakehävam-

moihin, jotka aiheuttavat hengitysvaikeutta. Näitä vammoja on käsitelty eritoten sairaalan 

ulkopuolisen ensihoidon näkökulmasta. Työn otsikko toimii myös teoreettisena lähtökoh-

tana ohjaten työn sisältöä ja rakennetta. Työssä käsiteltäviksi rintakehävammoiksi valit-

simme lopulta lähteiden perusteella ne, jotka muuttuvat nopeasti hengenvaarallisiksi ja 

voivat helposti sekoittua oireiltaan paineilmarinnan oireisiin. Mielestämme kävimme 

opinnäytetyössä kattavasti läpi rintakehävammoja, niiden erotusdiagnostiikkaa sekä neu-

latorakosenteesin teoriaa vastaten määrittelemiimme opinnäytetyön tehtäviin. 

 

Opinnäytetyömme on kolmiosainen, koska ajattelimme sen olevan selkeämmin luetta-

vissa sekä käytettävissä. Ensimmäisen osan sisällysluettelon jälkeen on toisen osan ot-

sikko sekä kyseisen osan sivunumerot, jotta lukija hahmottaa työn rakenteen. Tähän ot-

sikkoriviin lisäsimme linkin, joka vie toisen osan sisällysluetteloon. Tämä auttaa PDF-

muodossa olevan työn lukijaa pääsemään helposti työn toiseen osaan ilman ensimmäisen 

osan läpikäymistä. Halusimme teoriaosan tukevan opetustallennetta ja antavan tietoa hen-

gitysvaikeutta aiheuttavista rintakehävammoista. Koimme, että on tärkeää ymmärtää ter-

veen keuhkon ja hengitystyön toimintaa, jotta voisi ymmärtää miksi trauma aiheuttaa on-

gelmia näissä. Sen takia teoriaosuus käsittelee laajasti myös hengityksen anatomiaa ja 

fysiologiaa eikä vain rintakehävammoja. Laajan teoriaosan kirjoittaminen on lisännyt 

myös substanssiosaamistamme ja tietoamme normaalista hengityksestä ja rintakehävam-

moista. Opinnäytetyön kirjoittamisprosessin myötä ymmärrämme rintakehävammojen 

patofysiologiaa paremmin. 

 

Käytimme opinnäytetyössämme sekä vieraskielisiä että kotimaisia lähteitä. Työssä käy-

tetyt lähteet ovat ajantasaisia ja niiden kirjoittajat ovat tunnettuja alan ammattilaisia. Jot-

kut työn ensimmäisessä osassa käytetyistä lähteistä ovat hieman vanhempia, koska uu-

dempia ei ole ollut saatavilla. Nämä lähteet liittyvät kuitenkin aiheisiin, joissa tieto ei ole 
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muuttunut viimeaikoina ja lähteiden sisältö pätee edelleen. Työmme teoriaosuuden poh-

jana olivat tutkimukset, oppikirjat, tieteelliset artikkelit, alan ammattilaisten luennot ja 

sähköpostihaastattelut sekä Käypä hoito -suositukset. Neulatorakosenteesin toteutuksen 

hyödyistä ja haitoista löytyi vain vähän tutkimuksia ja suurin osa kirjallisuudesta painot-

tui ainoastaan neulatorakosenteesin konkreettiseen tekemiseen. Lisäksi joidenkin lähtei-

den sisällöissä oli huomattavia tarkkuuseroja. Tällöin pyrimme yhdistelemään tietoja kes-

kenään ja luomaan yleispätevää kokonaisuutta, joka ei ole ristiriidassa minkään lähteen 

kanssa.  

 

Käytimme lähteitä harkiten ja kirjoittajia kunnioittaen heidän tekstiään plagioimatta. 

Emme vääristelleet lähteiden asiasisältöä edullisempaan muotoon tukemaan työtämme, 

vaan esitimme asiat niin kuin ne oli lähteissä ilmaistu. Koska työ on suunnattu tuleville 

alan ammattilaisille, se sisältää ammattisanastoa. Epäselvyyksien välttämiseksi ava-

simme kuitenkin ammattisanaston kattavasti, jotta lukija oppimistaustastaan riippumatta 

ymmärtää opinnäytetyön sisällön. Tekstin sisältöä selkeyttämään valitsimme myös har-

kiten sopivia kuvia. Kappaleessa, jossa kerromme neulatorakosenteesin toteutuksesta, lai-

toimme toimenpiteen vaiheista kuvat allekkain ja kuvien viereen kuvatekstit, joissa ker-

roimme kustakin vaiheesta. Tällä tavoin mahdollistimme sen, että toimenpide on nopeasti 

ja selkeästi lukijan kerrattavissa sekä tarkastettavissa, vaikkei koko kappaletta lukisikaan. 

Joistakin aihealueista ei löytynyt kuvia, joita olisi saanut käyttää, joten osan opinnäyte-

työmme kuvista teimme tai otimme itse. Itse ottamissamme kuvissa huolehdimme kuvat-

tavan yksityisyyden säilymisestä siten, ettei kuvattava ollut tunnistettavissa niistä. Tästä 

huolehdimme muokkaamalla kuvat mustavalkoisiksi ja siirtämällä tarkennuspisteen ra-

jaamaan olennaista asiaa. Kyseiset muokkaukset eivät kuitenkaan vääristäneet kuvien 

asiasisältöä. 

 

Mielestämme opinnäytetyö prosesseineen sujui hyvin ja lopputuloksesta tuli sellainen 

kuin olimme halunneet. Teoriaosa tukee selkeästi opetustallennetta, sillä opetustallen-

teella esitetyt asiat on selvitetty siinä syvällisemmin ja tarkemmin kuin mitä opetustallen-

teella oli mahdollista. Opetustallenteella ei esimerkiksi perehdytä juurikaan anatomiaan 

ja fysiologiaan, jotka löytyvät tarkemmin teoriaosuudesta. Työn onnistumista kuvaa 

myös se, että opinnäytetyö on luotettava. Luotettavuudesta kertoo tarkka opinnäytetyön 

prosessikuvaus, liitteenä löytyvät tutkimustaulukko, kartoitukset ja niiden tulokset, ope-

tustallenteen käsikirjoitus sekä tarkat lähdeviitteet ja lähdeluettelo. 

 



             21 

 

 

7.2 Tuotoksen pohdinta 

 

Opinnäytetyön varsinainen tuotos oli opetustallenne. Opetustallenteen tekoprosessi alkoi 

käsikirjoituksen suunnittelusta. Käsikirjoituksen rakenne perustuu kirjallisuuteen sekä 

kuvaajan esittämiin vaatimuksiin. Valmiin käsikirjoituksen laitoimme opinnäytetyöhön 

liitteeksi (liite 5) lisäämään tallenteen tekoprosessin luotettavuutta. Tarkka käsikirjoitus 

sekä suunnittelu helpottivat kuvauspäivän kulkua, kun roolijaot olivat selvillä ja kaikki 

tiesivät tehtävänsä. Olennaisena osana kuvauspäivää olivat myös vapaaehtoiset avustajat, 

jotka huolehtivat muun muassa maskeerauksesta ja käsikirjoituksen mukaisesta etenemi-

sestä. Lisäksi kuvauksia oli seuraamassa TAMKin opettaja, joka ennen kuvausta tutustui 

käsikirjoitukseen. Tämä lisää mielestämme opetustallenteen sisällön luotettavuutta. Ope-

tustallenne on tuotettu täysin omakustanteisesti ja vapaaehtoisten voimin. Tällöin mikään 

maksava taho ei ole voinut vaikuttaa opetustallenteen sisältöön ja lopputulokseen. Ku-

vauksiin toi haasteensa tiukka aikataulu, jonka vuoksi kuvauksista tuli suoriutua yhden 

iltapäivän aikana. Myöskään kuvauspäivän jälkeisiin uusintaottoihin ei ollut mahdolli-

suutta. Lyhyen kuvausajan vuoksi kuvaaja maksimoi kuvamateriaalin määrän käyttä-

mällä useaa kameraa samanaikaisesti eri kuvakulmista.  

 

Tuotoksesta tuli mielestämme onnistunut selkeä. Etenkin itse tekemämme kuvat selven-

sivät mielestämme hyvin puhuttua teoriaosuutta. Potilasta simuloineen ensihoitajaopis-

kelijan toiminta oli uskottavaa tallenteella. Lisäksi opetustallenteen tarkoitus tuli selkeästi 

ilmi tallenteen ulkoasusta ja sisällöstä. Tallenteen kertojana on mies, koska kokemuk-

semme mukaan miehen ääni kuulostaa opetustallenteilla selkeämmältä ja vakuuttavam-

malta kuin naisen ääni. Tallenteen äänitystä tehdessä oli teknisiä ongelmia, minkä vuoksi 

kertojan ääni kuulostaa erilaiselta joissain kohtauksissa. Tästä huolimatta asiasisältö vä-

littyy mielestämme katsojille hyvin. Tallenteen taustalla soi kuvaajan valitsema musiikki, 

joka sitoo kohtaukset ja erilliset äänitiedostot yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Musiikki on 

tekijänoikeusvapaa, eli se on kaikkien vapaassa käytössä ilman erillisiä sopimuksia. 

 

Ennen opetustallenteen kuvaamista pohdimme, käyttäisimmekö opetustallenteella ilma-

rintapunktioneula TPAK:ia vai oranssia laskimokanyyliä. Päädyimme kuitenkin laskimo-

kanyyliin, koska opetustallenteen tekohetkellä Pirkanmaalla ei ollut ilmarintapunk-

tioneulaa käytössä kuin harvoissa ambulansseissa sekä ensihoidon kenttäjohtajalla ja en-
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sihoitolääkärillä. Jälkeenpäin, kun tallenne oli jo valmis, pohdimme lisäksi aseptiikan to-

teutumisen näkymistä tallenteella. Totesimme kuitenkin aseptiikan oleellisimpien koh-

tien toteutumisen, kuten esimerkiksi neulatorakosenteesin pistopaikan pyyhkimisen puh-

distuspyyhkeellä, näkyvän.  

 

Ennen opetustallenteen tekoprosessin alkua teimme vuonna 2012 sekä 2014 aloittaneille 

ensihoitajaopiskelijoille alkukartoituksen, jossa selvitimme heidän sen hetkistä tietämys-

tään ilmarinnoista sekä paineilmarinnan purusta neulatorakosenteesillä. Selvitimme myös 

heiden mielipiteensä koskien opetustallenteen sisältöä ja pituutta. Alkukartoituksen vas-

taukset ovat koottuna ympyrädiagrammeihin liitteessä 2. Opetustallenne luotiin alkukar-

toituksen pohjalta ja tallenteen näyttämisen jälkeen pidimme kohderyhmälle loppukartoi-

tuksen.  

 

Loppukartoituksessa selvitimme kohderyhmän tietotasoa opetustallenteen katsomisen 

jälkeen. Loppukartoituksen vastaukset ovat koottuna ympyrädiagrammeihin liitteessä 4. 

Tuotoksesta saatu palaute oli pääasiassa positiivista ja muutama negatiivinen palaute 

koski opetustallenteen teknistä toteutusta kuten ääntä. Mielestämme on kuitenkin mah-

dollista, että osa puutteista on selitettävissä esitystilanteeseen liittyvillä syillä. Esimer-

kiksi voi olla, ettei tallenteen kertojan ääni kuulunut luokan takaosaan samalla tavalla 

kuin luokan etu- ja keskiosaan. Kuitenkin loppukartoituksen vastausten perusteella vas-

taajat suosittelisivat tallenteen katsomista myös muille ensihoidon opiskelijoille. Opetus-

tallenteen katsomisen jälkeen kaikki vastaajista kokivat ymmärtävänsä ilmarinnan, avoi-

men ilmarinnan sekä paineilmarinnan erot. Kaikki vastaajista kokivat myös tietävänsä 

miten neulatorakosenteesi tehdään. Nämä loppukartoituksen tulokset kertovat mieles-

tämme siitä, että opinnäytetyömme tuotos oli onnistunut kokonaisuus ja palvelee hyvin 

kohderyhmäänsä. 

 

Koska tuotoksellisen opinnäytetyön yhteydessä pienimuotoisen kartoituksen tekeminen 

tukee tuotoksen tekoa, teimme työssämme kaksi kartoitusta. Kartoituksiin pyrimme va-

litsemaan kysymykset niin, että vastauksia voisi käyttää hyödyksi opetustallennetta teh-

dessä sekä sen onnistumisen arvioinnissa. Tiedostimme, että kartoituksissa olisi suositel-

tavaa tehdä testikartoitus ennen varsinaista kartoitusta, mutta emme tätä kuitenkaan kii-

reellisen aikataulun vuoksi tehneet. Lisäksi emme kokeneet testikartoitusta välttämättö-

mäksi, sillä kartoitus on tässä tapauksessa vain tuotosta tukeva väline.  
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Jatkossa tuotoksen käytettävyyttä lisäisi ruotsin- ja englanninkieliset tekstitykset, jolloin 

opetustallennetta voisi tarjota myös muiden vastaavien koulutusohjelmien käyttöön. 

Työn laajan teoriaosan pohjalta voisi tehdä myös diat, joita voisi käyttää saman opetuksen 

yhteydessä kuin opetustallennettakin. Tällöin kokonaisuudesta saisi valmiin opetuspake-

tin. Lisäksi tutkimuksia neulatorakosenteesin yleisyydestä ja sen tekemisen osaamisesta 

Suomessa sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa olisi tarpeellista tehdä, koska kyseisiä 

asioita ei ole vielä tutkittu. 
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LIITTEET 

Liite 1. Alkukartoituslomake 

1 (3) 

Saate: 

 

Tämä on kartoitus opinnäytetyötä ”Traumaperäiset hengitysvaikeutta aiheuttavat rintake-

hävammat ensihoidossa – opetustallenne neulatorakosenteesistä” varten. Opinnäytetyö 

toteutetaan tukemaan TAMKin ensihoitajaopiskelijoiden oppimista. 

 

Tarkoituksenamme on kartoittaa TAMKin ensihoitajaopiskelijoiden tietämystä paineil-

marinnasta, sen erottamista muista traumaperäisistä rintakehävammojen aiheuttamista 

hengitysvaikeuksista ja paineilmarinnan purusta hätätilanteessa. Haluamme kartoittaa 

myös opiskelijoiden mielipidettä siitä, millainen on hyvä opetustallenne. 

 

Kartoitukseen vastaaja: 

 

Vastaa mahdollisimman totuudenmukaisesti seuraavalla sivulla alkavaan kyselyyn ny-

kyisen tietotaitosi pohjalta. Kysymyksiä on yhteensä 7 kappaletta. Kartoituksesta saatuja 

tietoja ei käytetä missään muussa yhteydessä kuin opinnäytetyössämme. Vastaajat pysy-

vät nimettöminä ja ainoastaan opinnäytetyötä tekevät käsittelevät vastauksia. Vastauksia 

ei tulla suoraan näyttämään, vaan ne tilastoidaan ja tulokset esitetään tilastojen pohjalta. 

 

Tarkoituksenamme on tehdä toinen kartoitus TAMKin ensihoitajaopiskelijoille opetus-

tallenteen näyttämisen jälkeen. 

 

Kiitos vastauksestasi, 

 

Elina Antikainen ja Eliisa Peippo 

 

 

(jatkuu)  
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2 (3) 

Kartoitus: 

 

Merkkaa selkeästi yksi tai useampi mielestäsi sopiva vaihtoehto. 

 

1. Olen luokalla 

a) 12EH 

b) 14EH 

 

2. Tiedän ennestään traumaperäisen rintakehävamman aiheuttamista hengitysvaikeuk-

sista: 

a) Paljon 

b) Melko paljon 

c) Melko vähän 

d) En yhtään 

 

3. Ymmärrän ilmarinnan, paineilmarinnan sekä avoimen ilmarinnan erot. 

a) Kyllä 

b) En 

 

4. Osaan erotusdiagnostisin keinoin erottaa, milloin traumaperäisessä hengitysvaikeu-

dessa saattaisi kyse olla paineilmarinnasta. 

a) Kyllä 

b) Ehkä 

c) En 

 

5. Tiedän ennestään miten neulatorakosenteesi tehdään eli miten paineilmarinta puretaan. 

a) Kyllä 

b) En 
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3 (3) 

6. Minkä pituinen opetustallenne neulatorakosenteesin teosta olisi sinun mielestäsi sopi-

van mittainen? 

a) 5min 

b) 10min 

c) 15min 

d) 20min 

e) Muu (mikä):___________________ 

 

7. Mikä olisi hyvä lähestymistapa opetustallenteeseen ennen neulatorakosenteesin esittä-

mistä? 

a) Potilastapauksen pohjalta näyteltynä. 

b) Power point –tyylisesti teoriatekstiä alustamaan neulatorakosenteesin tekoa. 

c) Kertoja kertoo tallenteella neulatorakosenteesin tekoon liittyvää teoriaa. 
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Liite 2. Alkukartoituksen vastaukset 

1 (2) 

 

 

 

(jatkuu)  
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2 (2) 
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Liite 3. Loppukartoituslomake 

1 (3) 

Saate: 

 

Olet juuri katsonut opetustallenteen liittyen opinnäytetyöhön Traumaperäiset hengitys-

vaikeutta aiheuttavat rintakehävammat ensihoidossa – Opetustallenne neulatorakosentee-

sistä. Opetustallenne on luotu tukemaan TAMKin ensihoitajaopiskelijoiden oppimista.  

 

Kartoituksen tarkoituksena on selvittää TAMKin ensihoitajaopiskelijoiden mielipide tal-

lenteen sisällöstä ja hyödyllisyydestä. 

 

Kartoitukseen vastaaja: 

 

Vastaa mahdollisimman totuudenmukaisesti seuraavalla sivulla alkavaan kartoitukseen 

näkemäsi opetustallenteen pohjalta. Kysymyksiä on yhteensä 7 kappaletta. Kartoituksesta 

saatuja tietoja ei käytetä missään muussa yhteydessä kuin opinnäytetyössämme. Vastaajat 

pysyvät nimettöminä ja ainoastaan opinnäytetyötä tekevät käsittelevät vastauksia. Vas-

tauksia ei tulla suoraan näyttämään, vaan ne tilastoidaan ja tulokset esitetään tilastojen 

pohjalta. 

 

Kiitos vastauksestasi, 

 

Elina Antikainen & Eliisa Peippo 

 

 

 

 

 

 

 

 

(jatkuu)  
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2 (3) 

Kartoitus: 

 

Merkkaa selkeästi yksi tai useampi mielestäsi sopiva vaihtoehto. 

 

1. Olen luokalla 

a) 12EH 

b) 14EH 

 

2. Ymmärrän ilmarinnan, paineilmarinnan sekä avoimen ilmarinnan erot. 

a) Kyllä 

b) En 

 

3. Opetustallenne auttoi minua ymmärtämään eri ilmarintojen (ilmarinta, avoin ilmarinta 

ja paineilmarinta) eroavaisuudet: 

a) Paljon 

b) Melko paljon 

c) Melko vähän 

d) Ei yhtään 

 

4. Osaan erotusdiagnostisin keinoin erottaa, milloin traumaperäisessä hengitysvaikeu-

dessa saattaisi kyse olla paineilmarinnasta. 

a) Kyllä 

b) Ehkä 

c) En 

 

5. Tiedän miten neulatorakosenteesi tehdään eli miten paineilmarinta puretaan. 

a) Kyllä 

b) En 
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3 (3) 

6. Mielestäni opetustallenne oli selkeydeltään ja sisällöltään 

a) Erinomainen 

b) Hyvä 

c) Tyydyttävä 

d) Välttävä 

e) Huono 

 

7. Suosittelisin opetustallenteen katsomista muille ensihoitajaopiskelijoille 

a) Kyllä, koska________________________________________________________ 

b) En, koska__________________________________________________________ 
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Liite 4. Loppukartoituksen vastaukset 

1 (2) 
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Liite 5. Opetustallenteen käsikirjoitus 

1 (4) 

 

OPETUSTALLENTEEN KÄSIKIRJOITUS 
 

- Kohtaus 1: Musta ruutu, äänet ”taustalla”: 
o Soitto hätäkeskukseen: 

 Puhelimen valintaääni: Tuut, tuut, tuut 
 Hätäkeskus vastaa: Hätäkeskus (puhelinääni) 
 Soittaja: Olin maalaamassa… tuota seinää… Kaaduin tikapuilla 

pöydän kulmaan… Nyt on vaikea hengittää… Kylkeen sattuu… 
 

- Alkuteksti: Mustalle ruudulle ilman ääniä ilmestyy otsikko Opetustallenne 
neulatorakosenteesista valkoisella tekstillä 
 

- Kohtaus 2: Dialle ilmestyy tärkeimmät sanat sekä kaavakuva kertojan puheen 
kanssa yhtäaikaisesti (valkoinen pohja musta teksti) 

 Kertoja: Erilaiset ilmarinnat jaotellaan ilmarintaan, avoimeen il-
marintaan sekä paineilmarintaan riippuen siitä, miten keuhko on 
vaurioitunut ja miten ilmaa virtaa keuhkopussionteloon. Ilmarin-
nassa ilmaa pääsee kulkeutumaan keuhkon sisältä keuhkopussi-
onteloon. Tällöin keuhko alkaa keuhkopussiontelon paineen 
muuttuessa vetäytyä kasaan.  
1. DIA:  Ilmarinta 

KUVA ILMARINNASTA 
  

 Kertoja: Avoimessa ilmarinnassa rintakehään on tullut lävistävä 
vamma, jonka seurauksena reikä ulottuu rintakehän iholta keuh-
kopussiontelon lehteen. Tällöin ilmaa kulkeutuu sisäänhengityk-
sessä keuhkopussionteloon ja uloshengityksessä sieltä pois. Ilma-
virta siis tuntuu potilaan hengittäessä pistohaavalla. Tavallisesti 
sisäänhengityksen aikana keuhko laajenee, mutta avoimessa il-
marinnassa sisään hengitettäessä ilmaa kulkeutuu keuhkopussi-
onteloon ja vie näin tilaa keuhkon laajenemiselta painaen sitä ka-
saan.  
2. DIA: Avoin ilmarinta 

KUVA AVOIMESTA ILMARINNASTA 
 

 Kertoja: Ilmarinta voi muuttua paineilmarinnaksi, jolloin keuhko-
pussionteloon tullut reikä muuttuu yksisuuntaiseksi. Tällöin ilmaa 
virtaa lisää keuhkopussionteloon jokaisen sisäänhengityksen yh-
teydessä, mutta yksisuuntaisen reitin vuoksi se ei pääse poistu 
maan sieltä. Tällöin keuhkopussiontelon ilmamäärä kasvaa jatku-
vasti ja kasvattaa vaurioituneeseen keuhkoon kohdistuvaa pai-
netta painaen sitä kasaan. Tämä paine voi kasvaa niin suureksi, 
että se alkaa painamaan myös tervettä keuhkoa, sydäntä sekä 
suuria verisuonia. 

(jatkuu) 
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2 (4) 
 

3. DIA: Paineilmarinta 

KUVA PAINEILMARINNASTA 
 

- Kohtaus 4: Ensihoitajat reppuineen tulevat kohteeseen rappukäytävän ovesta si-
sään (Kokovartalokuva selän puolelta) ja kävelevät käytävää pitkin (Kokovarta-
lokuva edestäpäin, ensihoitajat kävelevät kuvaajaa kohti) 

 Kertoja: Kaatumisen seurauksena rintakehään kohdistunut isku 
on tavallisimpia rintakehävammojen aiheuttajia. Paineilmarinta 
voi syntyä mitättömältäkin tuntuvan trauman seurauksena. 
 

- Kohtaus 5: Huoneiston ovi on raollaan, ensihoitajat kävelevät sisään ja kohtaa-
vat potilaan (Puolivartalokuva ensihoitajien selän puolelta). 
 

- Kohtaus 6: Ensihoitaja 1: kättelee potilasta, tunnustelee radialiksen, (Kokovar-
talokuva ensihoitajien oikealta puolelta) kertoja puhuu taustalla. 

 Kertoja (kohtaus 5 ja 6 aikana): Ensihoitajien saavuttua tapahtu-
mapaikalle he tekevät nopean ensiarvion. Siinä arvioidaan vam-
mamekanismia, potilaan peruselintoimintoja sekä välittömästi 
tehtävien hätäensiaputoimenpiteiden tarvetta. 
 

- Kohtaus 7: Potilas istuu sohvalla ja nojaa eteen, hengittää raskaasti. Ensihoitajat 
avaavat ensihoitolaukut potilaan vierellä ja polvistuvat potilaan puoleen. Ensi-
hoitaja 1: Käynnistää LP:n, kiinnittää saturaatio- sekä verenpainemittarit, painaa 
verenpainemittauksen käyntiin. Ensihoitaja 2: Laskee hengitystaajuuden (katsoo 
rannekelloa ja pitää kättä potilaan rintakehällä), kuuntelee hengitysäänet steto-
skoopeilla. (Laaja tilan kuvaus siten, että ensihoitajat tavaroineen ja potilas nä-
kyvät. Kuvakulma ensihoitajien oikealta puolelta.) Kertoja puhuu taustalla. 

 Tämän jälkeen potilas tutkitaan ABCDE-menetelmän mukaisesti 
ja tutkimisen edetessä tehdään välittömät peruselintoimintojen 
turvaamiseksi vaaditut hoitotoimenpiteet.  
 

- Kohtaus 8: Kuvataan LP:tä, jossa näkyy RR lasku, pulssi koholla, matala happi-
saturaatio, kertoja kertoo löydöksistä. (Lähikuva LP:n näytöstä) 

 Kertoja: Tutkittaessa huomataan, että potilaan hengitystaajuus on 
koholla, potilas on syanoottinen sekä hänen happisaturaationsa on 
matala. Hengitysäänet ovat hiljentyneet vasemmalta (vamma) puo-
lelta. Verenpaine on matala, mutta pulssitaajuus on korkea.  
 

- Kohtaus 9: Kuvataan potilasta sekä polvistuneita ensihoitajia. Ensihoitaja 2 lait-
taa potilaalle happimaskin. Potilas hengittää entistä vaikeammin sekä on levo-
ton. Ensihoitajien ”time-out”, keskustelevat potilaan tilanteesta keskenään. (Ko-
kovartalokuva oikealta puolelta, fokus potilaassa, ensihoitajat taustalla.) Kertoja 
puhuu taustalla. 

 Kertoja: Potilaan tila tuntuu vaikeutuvan hetki hetkeltä. Löydök-
set viittaavat paineilmarintaan, johon ensihoitajien on suoritet-
tava henkeä pelastavana toimenpiteenä neulatorakosenteesi 
 

- Kohtaus 10: Ensihoitaja 1: ”kertoo” potilaalle toimenpiteestä, valmistelee poti-
laan toimenpiteeseen: asettelee hyvään asentoon selkä sohvan selkänojaa vasten,  
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paljastaa rintakehän. Ensihoitaja 2: Alkaa nostelemaan tarvittavia välineitä pöy-
dälle (Laaja tilankuvaus) 

 Kertoja: Toisen ensihoitajan valmistellessa potilasta toimenpitee-
seen, alkaa toinen valmistelemaan välineitä toimenpidettä varten. 
 

- Kohtaus 11:Ensihoitaja 2 nostelee välineitä pöydälle (puhdistuspyyhkeitä, 
oranssi laskimokanyyli, 10 ml ruisku, lyhyt kolmitiehana, teippiä ja taitoksia), 
kertoja kertoo mitä välineet ovat. Ensihoitaja 2 irrottaa laskimokanyylistä korkin 
ja liittää ruiskun siihen ja laskee takaisin pöydälle. Ensihoitaja 2 ottaa taitokset 
paketeistaan ja leikkaa ne valmiiksi ja laskee pöydälle. (Lähikuva pöydästä ja 
välineistä.) 

 Kertoja: Neulatorakosenteesin tekoon tarvitaan… puhdistuspyyh-
keitä… oranssi laskimokanyyli… 10 ml:n ruisku… kolmi-
tiehana… teippiä ja… taitoksia.. Laskimokanyylistä irrotetaan 
korkki ja ruisku liitetään siihen kiinni. Sidoksien yhteen reunaan 
leikataan halkio. 
 

- Kohtaus 12: Ensihoitaja 1 palpoi oikean pistopaikan vasemmalta rintakehältä 
keskisolislinjasta 2. –3. kylkiluuvälistä (Puolivartalokuva potilaasta.) 

 Kertoja: Oikea pistopaikka on keskisolislinjassa 2. –3. kylkiluuvä-
lissä 3. kylkiluun yläpuolelta. Tällöin pistos ei vaurioita kylkivä-
lihermoja tai -verisuonia 
 

- Kohtaus 13: Ensihoitaja 1 pyyhkäisee pistopaikan ja pistää kanyylin samalla 
ruiskua aspiroiden aiemmin palpoituun paikkaan, irrottaa neulan ja ruiskun ka-
nyylistä, sekä yhdistää kolmitiehanan kanyyliin. (Lähikuva siankyljestä.) 

 Kertoja: Ensihoitaja pyyhkäisee pistopaikan ja pistää kanyylin 
ihon läpi ruiskua samalla aspiroiden. Kun ruiskuun aspiroituu 
ilmaa, tiedetään, että kanyyli on keuhkopussiontelossa. Ruisku ja 
neula poistetaan kanyylista ja kanyyliin yhdistetään kolmi-
tiehana. Kolmitiehana mahdollistaa ilman ulostulon säätelyn 
sekä aspiroinnin myöhemminkin.  
 

- Kohtaus 14: Ensihoitaja 1 pitää leikattua kanyylia potilaan rintakehää vasten, 
Ensihoitaja 2 laittaa sidokset. (Puolivartalokuva ihmispotilaan rintakehästä.) 

 Kertoja: Laskimokanyyli kiinnitetään ihoon tukevasti taitoksin ja 
teipein. 
 

- Kohtaus 15: Potilaan vointi näyttää helpommalta, Ensihoitaja 1 kuuntelee hen-
gitysääniä, Ensihoitaja 2 painaa verenpainemittauksen käyntiin. (Kokovartalo-
kuva potilaasta ja ensihoitajista.) 

 Kertoja: Potilaan vointi alkaa helpottaa nopeasti toimenpiteen 
jälkeen, kun keuhkopussionteloon pakkautunut ilma pääsee pur-
kautumaan ulos. 
 

- Kohtaus 16: Dialle (valkoinen pohja, musta teksti) tulee tärkeimmät asiat poti-
laan seurannasta samalla kun kertoja kertoo: 

 Kertoja: Vaikka potilaan tila helpottaa toimenpiteen jälkeen, on 
silti tärkeää jatkaa potilaan tilan seurantaa toistetulla ABCDE-
protokollalla, koska pehmeä laskimokanyyli tukkeutuu helposti.  
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Tällöin ilmarinta muuttuu jälleen vaaralliseksi paineilmarin-
naksi, jolloin neulatorakosenteesi täytyy uusia. Neulatorakosen-
teesin ollessa henkeä pelastava hätätoimenpide, lopullinen pai-
neilmarinnan hoito on lääkärin laittama pleuradreeni. 
DIA 4:  Neulatorakosenteesin jälkeen 

– Seuraa potilaan tilaa jatkuvasti ABCDE-
protokollan mukaisesti 
– Varaudu uusimaan neulatorakosenteesi 
tarvittaessa   
– Lopullinen hoito on lääkärin laittama pleu-
radreeni 
 

- Kohtaus 17: Dialle (valkoinen pohja, musta teksti) tulee tärkeimmät asiat poti-
laan seurannasta samalla kun kertoja kertoo: 

 Kertoja: Epäile paineilmarintaa aina rintakehään kohdistuneen 
trauman yhteydessä, mikäli siihen liittyy hengitysvaikeus. Hengi-
tysvaikeudesta kärsivältä potilaalta on aina kuunneltava hengi-
tysäänet. Vaikka potilaan tila helpottaa neulatorakosenteesillä, 
on aina mahdollista, että se heikkenee nopeasti uudelleen. Muista 
siis jatkuva tilan arviointi. 
DIA 5: Kertauksena 
  – Epäile paineilmarintaa aina rintakehään  

kohdistuneen trauman yhteydessä, mikäli sii-
hen liittyy hengitysvaikeus.  
– Kuuntele aina hengitysäänet hengitysvai-
keudesta kärsivältä potilaalta.  
– Vaikka potilaan tila helpottaa neulatorako-
senteesillä, on aina mahdollista, että se heik-
kenee nopeasti uudelleen.  
– Muista jatkuva tilan arviointi. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Rintakehävammat aiheuttavat noin neljänneksen kaikista länsimaissa tapahtuvista vam-

makuolemista. Vammat voivat syntyä mitättömiltäkin tuntuvien traumojen seurauksena, 

esimerkiksi aortta voi olla revennyt ilman ulkoisesti näkyvää kylkiluun murtumaa. (Sa-

volainen 2010, 160.) Rintakehävammojen nopea tunnistus hoidon ja elvytyksen aikana 

auttavat pienentämään niiden aiheuttamaa kuolleisuutta sekä vakavuutta (Gallagher 2014, 

375). Tämän takia erilaisten vammojen ja vammamekanismien tunteminen on tärkeää 

potilaan ennusteen kannalta. Ensihoidossa vaikeiden rintakehävammojen hoito on pää-

asiassa peruselintoimintojen turvaamista joitain pelastavia toimenpiteitä lukuun otta-

matta. Siksi täytyy ymmärtää mitä hengitystyön aikana tapahtuu, jotta hoitaminen olisi 

tehokasta eikä aiheuttaisi tilan pahenemista. (Foy 2005, 10.)  

 

Rintakehän alueelle sattuvien vammojen vakavuus perustuu iskun voimakkuuteen tai pis-

tovammojen syvyyteen. Kaatumisen tai rintakehään kohdistuvan iskun aiheuttamat vam-

mat ovat rintakehävammoista tavallisimpia, jolloin voi melko helposti murtua 1–2 kylki-

luuta. Kuitenkin esimerkiksi auto-onnettomuuden seurauksena voi syntyä vakavia laajoja 

rintakehävammoja, jotka voivat vahingoittaa rintakehän suojaamia elintärkeitä elimiä, sy-

däntä ja keuhkoja. (Saarelma 2014.)  

 

On olemassa kaksitoista rintakehävammaa, jotka tunnetaan tappavana tusinana, koska ne 

kaikki voivat johtaa potilaan kuolemaan. Nämä on jaettu kahteen ryhmään: kuolettaviin 

sekä piileviin. Kuolettavat kuusi, joita ovat ilmatie-este, paineilmarinta, sydänpussin tam-

ponaatio, avoin ilmarinta, veririnta ja hetkurinta, vaativat välitöntä hoitoa potilaan pelas-

tamiseksi. Rinta-aortan ja henkitorven vauriot, sydänlihaskontuusio, pallean sekä ruoka-

torven vauriot ja keuhkokontuusio tunnetaan piilevänä kuutena ja ne voivat olla mahdol-

lisesti henkeä uhkaavia. Piilevät kuusi vammaa tulisi havainnoida tarkennetussa tilanar-

viossa, mutta eivät välttämättä vaadi välittömiä toimia. (Yamamoto, Schroeder & Beli-

veau 2005, 22.) 

 

Opinnäytetyössämme käsittelemme pääasiassa kuolettavaa kuutta vammaa, jotka ovat 

edellä mainittuna. Käsittelemämme vammat aiheuttavat jollain tapaa hengitysvaikeutta, 

ja tavoitteenamme on kuvata niiden erotusdiagnostisia eroja. Tämä helpottaa paineilma-
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rinnan tunnistamista ja voi siten nopeuttaa purkua neulatorakosenteesillä. Lisäksi käsitte-

lemme normaalia hengitystä sekä kaasujen vaihtoa, mikä lisää ymmärrystä eri vammojen 

hoidosta sekä peruselintoimintojen turvaamiseen vaikuttavista seikoista. 

 

Mielestämme opetustallenne neulatorakosenteesistä on tarpeellinen, koska kokemuk-

semme mukaan ensihoitajat eivät kohtaa kyseistä toimenpidettä työtehtävillään usein. 

Kuitenkin esimerkiksi vammapotilaan elvytyksessä tulisi olla valmius molemmin puolei-

sen neulatorakosenteesin tekoon (Käypä hoito 2016). Toimenpide tulee kyetä tekemään 

mahdollisimman nopeasti ja teknisesti oikein tarpeen vaatiessa, sillä paineilmarinta voi 

hoitamattomana romahduttaa nopeasti potilaan verenkierron ja aiheuttaa kuoleman (Bet-

hel 2008, 26).  
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2 HENGITYS 

 

 

2.1 Anatomia 

 

Hengitystiet jaetaan ylä- ja alahengitysteihin, jotka näkyvät kuvassa 1. Nenäontelot, 

suuontelo, nenänielu sekä nielu kuuluvat ylähengitysteihin (Leppäluoto ym. 2013, 196; 

Sand ym. 2012, 356–357). Hengitetty ilma kulkee nenäontelon lisäksi myös suuontelon 

kautta ja nämä ilmavirrat kohtaavat nielussa. Nielussa sijaitsee kaksi aukkoa, joista an-

teriorinen johtaa kurkunpäähän ja posteriorinen ruokatorveen. (Sand ym. 2012, 357–358.)  

 

 

KUVA 1. Ylä- ja alahengitystiet (Sand ym. 2012, 356, muokattu) 

 

Kurkunpää, henkitorvi, keuhkoputket sekä ilmatiehyet kuuluvat alahengitysteihin, jotka 

on esitetty kuvassa 2. Kurkunpää on lasi- sekä kimmorustosta muodostuva putki, jonka 

yläaukon yläpuolella sijaitsee rustoinen kurkunkansi. Kurkunkansi painuu nielemisen yh-

teydessä kurkunpään aukon suojaksi, estäen näin esimerkiksi ruoan pääsyn henkitorveen. 
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Äänihuulet sijaitsevat kurkunpään alaosassa henkitorven aukon yläpuolella. Kurkunpää-

hän yhdistyvä henkitorvi koostuu lasirustokaarista sekä sidekudossäikeistä. Koostumuk-

sensa ansioista henkitorvi pitää muotonsa keuhkotuuletuksen aikaisten painevaihteluiden 

aikana. Henkitorvi jakautuu kahteen pääkeuhkoputkeen, joista toinen työntyy vasempaan 

ja toinen oikeaan keuhkoon. Tätä työntymiskohtaa kutsutaan keuhkoportiksi. (Sand ym.  

2012, 358–359.) Keuhkoportin jälkeen keuhkoputkien vierellä kulkee aina keuhkorakku-

loihin eli alveoleihin saakka keuhkoverenkierron valtimot sekä laskimot (Leppäluoto ym. 

2013, 197; Sand ym. 2012, 362). 

 

KUVA 2. Alahengitystiet (Sand ym. 2012, 360, muokattu) 

 

Rustoisista pääkeuhkoputkista lähtee yhä pienemmiksi haarautuvia keuhkoputkia, ruston 

määrän vähentyessä aina asteittain putken pienentyessä. Pienimmissä putkissa eli ilma-

tiehyissä ei ole lainkaan rustokudosta. Ilmatiehyet haarautuvat vielä niitäkin pienempiin 

keuhkorakkulatiehyisiin, joiden päässä sijaitsevat keuhkorakkulasäkit. (Leppäluoto ym. 

2013, 197, 200; Sand ym. 2012, 359.) Keuhkorakkuloita on molemmissa keuhkoissa yh-

teensä noin 300–500 miljoonaa (Sand ym. 2012, 359–360; Vauhkonen 2012a, 619–620).  
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Vasen keuhko jakaantuu kahteen ja oikea keuhko kolmeen lohkoon. Keuhkojen lohkot 

erottaa toisistaan keuhkon pinnalta aina keuhkon tyveen saakka ulottuva rako. Keuhko-

lohkojen ansioista keuhkot liikkuvat paremmin keuhkotuuletuksen aikana sekä täyttyvät 

helpommin ilmalla. Keuhkolohkot voidaan jakaa vielä keuhkojaokkeisiin, joita on va-

semmassa keuhkossa kahdeksan ja oikeassa kymmenen. Keuhkojaokkeeksi kutsutaan 

sellaista aluetta keuhkolohkossa, johon yksi pääkeuhkoputken haara sekä sen rinnalla kul-

keva keuhkovaltimon päähaara päättyy. Keuhkojaokerakenteen ansiosta keuhkoista voi-

daan poistaa jaoke ilman, että se vaikuttaa muun keuhkokudoksen toimintaan.  (Sand ym. 

2012, 227, 362.)  

 

Keuhkot sijaitsevat suljetussa rintaontelossa luu- ja rustokudoksesta koostuvan rintake-

hän suojassa, tämä näkyy hyvin kuvassa 3 (Sand ym. 2012, 227, 361). Suljetun rintaon-

telon yläosan muodostaa kaulan eri lihakset ja alaosan litteä, kupolin muotoinen palleali-

has. Rintakehä koostuu selkärangan rintanikamista, kylkiluista, sisemmistä ja uloimmista 

kylkivälilihaksista sekä rintalastasta. Rintakehän sisällä keuhkot ovat sijoittuneet rintake-

hän kummallekin laidalle rintalastasta selkärankaan ulottuvan välikarsinan erottaessa ne 

toisistaan. Kummankin keuhkon yläosa ulottuu noin 2 cm solisluun yläpuolelle ja alaosa 

on vasten pallean pintaa. (Sand ym. 2012, 361.) Molempia keuhkoja peittää oma kaut-

taaltaan kaksilehtinen umpinainen keuhkopussi. Sen sisempi lehti verhoaa tiiviisti keuh-

koja ja ulompi lehti on kiinnittynyt välikarsinan rakenteisiin, pallealihakseen sekä rinta-

kehän sisäseinämään. (Leppäluoto ym. 2013, 197; Sand 2012, 361–362.) Keuhkopussin 

lehtien välissä on pieni nesteen täyttämä rako, jota kutsutaan keuhkopussionteloksi. 

Keuhkopussiontelon eli pleuraontelon nesteen ansioista keuhkopussin lehdet pysyvät 

kiinni toisissaan keuhkotuuletuksen aikana ja liikkuvat toisiaan vasten lähes kitkatto-

masti. (Sand ym. 2012, 227, 362.) 
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Kuva 3. Keuhkojen sijainti suljetussa rintaontelossa (Sand ym. 2012, 361, muokattu) 

 

 

2.2 Keuhkotuuletus 

 

Keuhkotuuletuksella eli ventilaatiolla tarkoitetaan sisään- ja uloshengitystä sekä niiden 

aikana tapahtuvaa ilmanvaihtoa keuhkorakkuloissa (Sand ym. 2012, 362; Tortora & Der-

rickson 2009, 890). Ilma siirtyy aina korkeamman ilmanpaineen alueelta matalamman 

alueelle. Ulkoilman paineen ollessa muuttumaton, merenpinnan tasolla noin 760 mmHg, 

keuhkorakkuloissa kulloinkin oleva ilmanpaine määrittää virtaako ilma sisään vai ulos 

keuhkoista. (Sand ym. 2012, 362; Tortora & Derrickson 2009, 890.) 

 

Juuri ennen sisäänhengitystä keuhkojen ilmanpaine on sama kuin ulkoilman paine. Jotta 

ilma siirtyisi ulkoilmasta keuhkoihin, täytyy keuhkorakkuloiden ilmanpaineen madaltua 

eli muuttua negatiiviseksi. Tämä tapahtuu keuhkojen kokoa lisäämällä. (Sand ym. 364–

365; Tortora & Derrickson 2009, 890.) Tiivis nesteen täyttämä keuhkopussiontelo ei 

pysty merkittävästi lisäämään kokoaan, joten rintaontelon laajentuessa keuhkopussionte-

lon paine laskee. Tämä alipaineinen keuhkoissa tiiviisti kiinni oleva keuhkopussiontelo 

vetää keuhkoja mukanaan rintaontelon laajentuessa. (Leppäluoto ym. 2013, 197; Sand 

ym. 2012, 362.) Näin ollen keuhkot laajentuvat samassa suhteessa rintaontelon kanssa. 

Keuhkojen laajentuessa keuhkorakkuloihin syntyy alipaine ulkoilman paineeseen verrat-
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tuna. Tämän seurauksena ulkoilmaa alkaa virrata hengitysteiden kautta keuhkorakkuloi-

hin, kunnes keuhkorakkuloiden ja ulkoilman paine-ero on tasoittunut. (Sand ym. 2012, 

362–363.) 

 

Sisäänhengityksessä ihminen käyttää levossa ollessaan pallealihasta sekä ulompia kylki-

välilihaksia, tämä näkyy kuvassa 4. Pallea on näistä lihaksista tärkein. Sen supistuessa 

lihaksen kupolimainen muoto laskee, mikä saa rintaontelon laajentumaan. Samalla uloim-

mat kylkivälilihakset supistuvat nostaen kylkiluita ja näin leventäen rintakehää. Fyysi-

sessä rasituksessa ihminen käyttää näiden lisäksi kaulan lihaksia apuhengityslihaksina. 

Ne auttavat nostamaan kylkiluita entistä ylemmäs. Sisäänhengityksen päätyttyä supistu-

neina olleet sisäänhengityslihakset rentoutuvat. (Sand ym. 2012, 363.) Sisäänhengitys on 

aina niin levossa kuin fyysisessä rasituksessakin aktiivista, sillä sisäänhengityksen ai-

kaansaamiseksi sisäänhengityslihasten pitää supistua (Tortora & Derrickson 2009, 892). 

 

KUVA 4. Sisäänhengitys (Sand ym. 2012, 364, muokattu) 
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Uloshengitys tapahtuu ihmisellä levossa passiivisesti eli ilman hengityslihasten supistu-

mista. Pallealihaksen ja ulompien kylkivälilihasten rentoutuessa sisäänhengityksen jäl-

keen keuhkojen ja rintakehän kimmoisat rakenteet supistavat rintaontelon ennen raken-

teiden venymistä olleeseen muotoon. (Tortora & Derrickson 2009, 892–893.) Tämä on 

esitettynä kuvassa 5. Keuhkopussiontelon paine on levossa tapahtuvassa uloshengityk-

sessä aina negatiivinen, koska keuhkojen kimmoisat rakenteet pyrkivät jatkuvasti vetä-

mään keuhkoja kasaan. Kun keuhkojen tilavuus pienenee, keuhkorakkuloissa oleva il-

manpaine nousee suuremmaksi ulkoilman paineeseen verrattuna eli muuttuu positii-

viseksi. Tämän seurauksena ilma virtaa hengitysteitä pitkin ulos keuhkoista, kunnes keuh-

korakkuloiden ja ulkoilman paine-ero on tasoittunut. (Sand ym. 2012, 364–365.) 

 

 

KUVA 5. Uloshengitys (Sand ym. 2012, 364, muokattu) 
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Fyysisessä rasituksessa uloshengitys on aktiivista. Tällöin uloshengityslihakset eli sisem-

mät kylkivälilihakset ja apuhengityslihaksina toimivat vatsalihakset aktivoituvat nopeut-

taen rintaontelon tilavuuden supistamista. (Leppäluoto ym. 2013, 206; Sand ym. 2012, 

364; Tortora & Derrickson 2009, 893.) Samanaikaisesti sisemmät kylkivälilihakset vetä-

vät aktivoituessaan kylkiluita alaspäin ja samaan aikaan supistuneet vatsalihakset pakot-

tavat vatsaontelon painetta nostamalla pallean palautumaan ylemmäs (Sand ym. 2012, 

364). Äärimmäinen aktiivinen uloshengitys sekä yskiminen voi rintaontelon nopeamman 

pienenemisen ansiosta muuttaa keuhkopussiontelon paineen väliaikaisesti positiiviseksi 

(Leppäluoto ym. 2013, 202; Sand ym. 2012, 365). Keuhkopussiontelon positiivisen pai-

neen ansiosta pienimmät keuhkoputket ja keuhkorakkulat pyrkivät painumaan kasaan, 

aiheuttaen näin ihmisellä tukehtumisen tunteen (Leppäluoto ym. 2013, 202). 

 

Terve ihminen hengittää levossa pääosin nenäontelon kautta noin 12 kertaa minuutissa. 

Tällöin joka sisään- ja uloshengityksellä 500 ml ilmaa liikkuu sisään ja ulos keuhkoista. 

(Leppäluoto ym. 2013, 196; Sand ym. 2012, 357; Tortora & Derrickson 2009, 894.) Mak-

simaalisessa rasituksessa tämä lepotilan hengityksen minuuttitilavuus ei enää riitä, vaan 

keuhkotuuletuksen on tehostuttava. Näin ollen ihminen voi maksimaalisessa rasituksessa 

hengittää jopa 40–50 kertaa minuutissa niin, että osa ilmasta virtaa nenäontelon lisäksi 

myös suuontelon läpi. Myös kertahengitystilavuus kasvaa siten, että keuhkoihin mahtuu 

sisäänhengityksessä jopa 3500 ml ilmaa ja uloshengityksessä poistuu jopa 2000 ml ilmaa. 

Uloshengityksen jälkeen keuhkoihin jää aina 1000 ml jäännösilmaa huolimatta siitä, onko 

kyseessä maksimaalisen suorituksen vai levon aikana tapahtuva uloshengitys. (Sand ym. 

2012, 357, 366–367.)  

 

 

2.3 Keuhkotuuletukseen vaikuttavat tekijät 

 

Hengitysteiden virtausvastusta pidetään yhtenä keuhkotuuletukseen vaikuttavana teki-

jänä. Virtausvastus on sitä suurempi mitä nopeammin ja raskaammin ihminen hengittää. 

Ilman nopea virtaaminen hengitysteihin lisää sen normaalia pyörteistä liikettä henkitor-

vessa sekä suurissa keuhkoputkissa nostaen niiden virtausvastusta. Suurimman virtaus-

vastuksen sanotaan kuitenkin olevan keskisuurissa keuhkoputkissa, sillä henkitorven vir-

tausvastuksen merkitys on vähäinen. (Sand ym. 2012, 365.) Ilmavirran nopeus ei vaikuta 

enää pienemmissä keuhkoputkissa, sillä keuhkorakkuloita kohti edettäessä ilman virtaus 

hidastuu ja muuttuu tasaiseksi (Leppäluoto ym. 2013, 203; Sand ym. 2012, 365). 
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Virtaavan ilman virtausvastus suurenee myös keuhkoputkien läpimitan pienentyessä. Vir-

tausvastuksen kasvaessa ulkoilman paineen ja keuhkorakkulapaineen välisen eron on 

suurennuttava samassa suhteessa, jotta keuhkotuuletus pysyisi normaalina. Terveellä ih-

misellä hengitysteiden virtausvastus on onneksi kuitenkin niin pieni, että jo pieni ero ul-

koilman ja keuhkorakkuloiden ilmanpaineen välillä riittää turvaamaan hengitysteissä il-

man normaalin virtaamisen. (Sand ym. 2012, 365.) Myös sympaattinen ja parasympaat-

tinen hermosto vaikuttavat aktivoituessaan hengitysteiden virtausvastukseen säätelemällä 

keuhkoputkien läpimittaa. Sympaattisen hermoston aktivoituessa lisämunuaisytimestä 

erittyvä adrenaliini saa keuhkoputkien sileän lihaksen rentoutuman, mikä suurentaa keuh-

koputkien läpimittaa. Sen sijaan parasympaattisen hermoston aktivoituessa parasympaat-

tiset hermosyyt stimuloivat keuhkoputkien sileälihassyitä, minkä ansiosta keuhkoputket 

supistuvat. (Leppäluoto ym. 2013, 203–204.) 

 

Keuhkotuuletukseen vaikuttavat myös keuhkojen ja rintakehän kimmoisuus. Terveellä 

ihmisellä sisäänhengityksen aikana kimmoisat rakenteet keuhkoissa sekä rintakehässä 

vastustavat lisävenytystä. Lisävenytyksen vastustus saa aikaan kimmoisien rakenteiden 

vetäytymisen takaisin venyttämättömään muotoonsa uloshengityksen aikana. Tällöin 

keuhkot eivät kuitenkaan tyhjene kokonaan, sillä rintakehän jäykkyys estää keuhkoja pai-

numasta kasaan. (Sand ym. 2012, 365–366.) Keuhkojen sekä rintakehän kimmoisuus voi 

vähentyä joidenkin sairauksien, traumojen sekä ikääntymisen myötä (Leppäluoto ym 

2013, 202; Sand ym. 2012, 366).  

 

Yksi keuhkotuuletukseen vaikuttavista tekijöistä on keuhkorakkuloiden pintaa peittävän 

ohuen nestekalvon aiheuttama pintajännitys (Sand ym. 2012, 366). Pintajännitys pyrkii 

painamaan keuhkorakkuloita kasaan ja siten estämään keuhkojen laajentumisen. Riittä-

västi kehittyneissä keuhkoissa keuhkorakkuloiden tietyt seinämäsolut kuitenkin erittävät 

surfaktantti-nimistä ainetta, jonka ansiosta nestekalvon pintajännitys vähenee. (Leppä-

luoto ym. 2013, 203; Sand ym. 2012, 366.) Pintajännityksen vähentyessä keuhkorakkulat 

laajenevat helpommin sisäänhengityksen yhteydessä eivätkä painu kasaan uloshengityk-

sen aikana (Sand ym. 2012, 360). 
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2.4 Kaasujen vaihto 

 

Kaasujen vaihdon eli diffuusion kannalta hengitysteitä kutsutaan anatomisesti kuolleeksi 

tilaksi, sillä tämä toiminto onnistuu ainoastaan keuhkorakkuloissa. Kuolleen tilan tilavuus 

on noin 150 ml, joten kertahengitystilavuuden ollessa 500 ml ainoastaan 350 ml yltää 

keuhkorakkulatasolle kaasujen vaihtoon. Diffuusiossa keuhkorakkulailman happi (O2) 

kulkeutuu verenkiertoon ja sen mukana kudoksiin. Solujen aineenvaihdunnassa syntyvä 

hiilidioksidi (CO2) puolestaan siirtyy kudoksista veren mukana keuhkorakkuloihin ja 

uloshengityksen kautta pois ihmiskehosta. Diffuusio onnistuu ilman ja hiusverisuonissa 

kiertävän veren välissä olevan ohuen soluseinämän, keuhkojen runsaan verenkierron sekä 

keuhkorakkuloiden muodostaman ison diffuusiopinta-alan ansiosta. (Sand ym. 2012, 

367.) 

 

Diffuusion tärkein tekijä on kaasujen muodostamat osapaineet. Kaasujen kokonaispaine 

tarkoittaa painetta, jonka kaasumolekyylit aiheuttavat tilavuutta rajaaviin seinämiin jat-

kuvalla liikkeellään ja törmäilyllään. Kokonaispaine riippuu siis kaasumolekyylien mää-

rästä tiettyä tilavuutta kohdin. Koska erikokoisilla kaasumolekyyleillä on sama liike-ener-

gia, kaasuseoksissa kaasujen osapaineet syntyvät ainoastaan molekyylien määrän perus-

teella. Tämä mahdollistaa kaasujen osapaineiden laskemisen, kun tiedetään niiden eri pro-

senttiosuudet. (Sand ym. 2012, 368.) Tavallisessa ulkoilmassa on 79 % typpeä ja 21 % 

happea. Ulkoilmassa on vain vähäisiä määriä vesihöyryä ja hiilidioksidia, joten niitä ei 

tässä oteta huomioon. Merenpinnan tasolla oleva kokonaisilmanpaine on noin 101 kPa, 

josta saadaan laskettua osapaine hapelle. Kun hapen osuus ulkoilmasta on 21 %, täytyy 

sen osuuden kokonaispaineestakin olla sama, eli hapen osapaine ulkoilmassa on noin 21 

kPa. Diffuusiossa kaasut pyrkivät siirtymään puoliläpäisevän kalvon läpi aina suuremman 

osapaineen alueelta pienemmän osapaineen alueelle. (Leppäluoto ym. 2013, 209.) 

 

Kaasut pystyvät myös liukenemaan nesteisiin. Liukeneminen tapahtuu, kun kaasu joutuu 

kosketuksiin nesteen kanssa ja kaasumolekyylit törmäilevät nesteen pintaan. Liukenevan 

kaasun määrään vaikuttavat siis kaasun osapaine, eli pintaan törmäilevien molekyylien 

määrä, ja kemiallisista ominaisuuksista syntyvä kyky liueta nesteeseen. Nämä kemialliset 

ominaisuudet aiheuttavat muun muassa sen, että hiilidioksidi on jopa 24 kertaa vesiliukoi-

sempi kuin happi. (Tortora & Derrickson 2009, 897.)  
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Keuhkorakkulailman hapen osapaineen tulee pysyä suurena ja hiilidioksidin osapaineen 

pienenä, jotta diffuusio solukalvon läpi toimii kuten pitää. Keuhkorakkulailman happi-

osapaine voi vaihdella riippuen hapen osapaineesta ulkona, keuhkorakkulatuuletuksesta 

sekä elimistön hapenkulutuksesta. Hapen diffuusio vereen onnistuu, koska soluhengityk-

sen vuoksi laskimoveren happiosapaine on vain 5,3 kPa sen ollessa keuhkorakkulail-

massa 13,3 kPa. Tällöin happimolekyylit siirtyvät suuremmasta osapaineesta pienem-

pään. Koska diffuusiota tapahtuu jatkuvasti, keuhkorakkulailman happiosapaine säilyy 

pienempänä kuin ulkoilman happiosapaine. (Sand ym. 2012, 370.) Kuvassa 6 on esitet-

tynä kaaviona kaasujen diffuusio. 

 

Hapen osapaine keuhkorakkulailmassa on tärkein osatekijä, joka määrittää, kuinka paljon 

happea sitoutuu hemoglobiiniin. Hapen kuljetus keuhkoista kudoksiin vaati hemoglobii-

nia, koska sen liukoisuus ei riitä kulkeutumiseen vereen liuenneena. Sisään hengitetystä 

hapesta ainoastaan 25 % diffusoituu vereen ja tästä 1,5 % kulkeutuu kudoksiin vereen 

liuenneena ja loput 98,5 % hemoglobiiniin sitoutuneena. (Tortora & Derrickson 2009, 

901.) Hemoglobiini on punasolussa sijaitseva yksikkö, jonka neljä hemiyksikköä kyke-

nevät kukin sitomaan yhden happimolekyylin. Tällöin yksi hemoglobiinimolekyyli voi 

sitoa yhteensä neljä happimolekyyliä. (Leppäluoto ym. 2013, 129.) Happisaturaatio ker-

too suhdeluvun hapen kanssa sitoutuneiden hemiyksiköiden ja sitoutumattomien yksiköi-

den välillä. Happisaturaation ollessa 100 % kaikki hemoglobiineissa olevat hemiyksiköt 

ovat sitoneet happimolekyylin. Jos vain puolet hemiyksiköistä ovat sitoutuneina, happi-

saturaatio on 50 %. (Tortora & Derrickson 2009, 901.) Hapen sitoutuminen hemoglobii-

niin on nopeaa lyhyen diffuusiomatkan sekä keuhkorakkulailman ja keuhkokapillaariston 

valtimoveren välillä vallitsevan osapaine-eron vuoksi. Punasolujen mukana happi kul-

keutuu kaikkialle elimistöön ja lopulta se diffusoituu solujen kudoksiin paikallisen osa-

paine-eron vuoksi. Soluissa happea käytetään osana mitokondrioiden soluhengitystä, jol-

loin tuotoksena syntyy hiilidioksidia. (Leppäluoto ym. 2013, 41, 210.) 

 

Hiilidioksidin kulkeutuminen kudoksista tapahtuu kolmella eri tavalla. Noin 7 % veren 

hiilidioksidista on liuenneena plasmaan ja 23 % on sitoutuneena veren proteiineihin, osa 

on muun muassa hemoglobiinin peptidiketjuun kiinnittyneenä. Loput muodostavat veden 

kanssa bikarbonaatti-ioneja, jotka erilaisten reaktioiden seurauksena luovuttavat keuhko-

jen kapillaarisuonissa hiilidioksidin jälleen vapaaksi vereen. Keuhkorakkulailman hiili-

dioksidiosapaine on pienempi kuin veren, joten hiilidioksidi diffusoituu verestä keuhko-

rakkuloihin ja se hengitetään lopulta ulos. (Tortora & Derrickson 2009, 905.)  
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KUVA 6. Kaasujen diffusoituminen suuremmasta osa-paineesta (kPa) pienempään (Sand 

ym. 2012, 370, mukaillen) 

 

 

2.5 Keuhkotuuletuksen säätely 

 

Hengitystyö syntyy, kun aivot lähettävät hengityslihaksille sähköisenä impulssina käskyn 

supistua. Kun impulssin tulo lakkaa, lihakset rentoutuvat. (Tortora & Derrickson 2009, 

905.) Nämä impulssit syntyvät aivojen ydinjatkeen sisäänhengityskeskuksen hermoso-

luista säännöllisin väliajoin aktiopotentiaalisarjoina. Voimakkaassa uloshengityksessä 

uloshengityskeskuksen hermosolut aktivoivat uloshengityslihaksia. Nämä hengityksen 

eri vaiheet käynnistävät hermosolut muodostavat hengityskeskuksen, joka on osa hengi-

tyksen sentraalista säätelyä. (Sand ym. 2012, 373; Leppäluoto ym. 2013, 215.) Toinen 

osa sentraalista säätelyä ovat sentraaliset kemoreseptorit, jotka myös sijaitsevat ydinjat-

keessa ja ovat yhteydessä hengityskeskuksen hermosolujen kanssa. Ne reagoivat aivo-
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selkäydinnesteen pH:n muutoksiin. Koska veri-aivoeste ei anna vety-ionien (H+) kulkeu-

tua lävitseen, aivo-selkäydinnesteen pH-muutokset johtuvat pääasiassa sen hiilidioksidi-

pitoisuuden muutoksista. (Sand ym. 2012, 374; Tortora & Derrickson 2009, 907; Leppä-

luoto ym. 2013, 215.) Myös hengityksen tahdonalainen kontrolli tulee lukea sentraaliseen 

säätelyyn (Leppäluoto ym. 2013, 215). Yhteys aivokuoreen mahdollistaa hetkellisesti tie-

toisen hengityksen säätelyn, kuten esimerkiksi hengityksen pidättämisen. Kuitenkin tä-

män säätelymekanismin ohittaa sisäänhengityksen stimulaatio, kun veren hiilidioksidipi-

toisuus kasvaa liian suureksi. Vaikka ihminen pyörtyisi hengitystä pidätettyään, tajunnan 

kadotessa hengitys jatkuu jälleen. (Tortora & Derrickson 2009, 906–907.)  

 

Elimistössä on monissa eri osissa reseptoreja, jotka luovat oman vaikutuksensa hengityk-

sen säätelyyn. Tätä hengityksen säätelyn osa-aluetta kutsutaan perifeeriseksi säätelyksi. 

(Leppäluoto ym. 2013, 215.) Keuhkokudoksessa on esimerkiksi kudoksen venytystä ais-

tivia mekanoreseptoreita, jotka aktivoituessaan estävät sisäänhengityskeskuksen impuls-

sien muodostamista. Tämä toiminto ilmenee kuitenkin vasta silloin, kun kertahengitysti-

lavuus ylittää yli yhden litran eli käytännössä näin käy ainoastaan raskaan fyysisen rasi-

tuksen aikana. (Sand ym. 2012, 374–375; Tortora & Derrickson 2009, 906; Leppäluoto 

ym. 2013, 217.) Perifeerisiä kemoreseptoreita on kaulavaltimoiden ja aortankaaren sei-

nämissä. Ne reagoivat valtimoveren happipitoisuuden ja pH:n muutoksiin (Sand ym. 

2012, 374; Tortora & Derrickson 2009, 907). Perifeeristen kemoreseptoreiden rekiste-

röimä informaatio siirtyy hengityskeskukseen sensorisia hermosyitä pitkin (Sand ym. 

2012, 374; Tortora & Derrickson 2009, 907). Kuvassa 7 on esitettynä keuhkotuuletuksen 

tehostuminen, kun valtimoveren hiilidioksidiosapaine ja vety-ionipitoisuus nousevat. 
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KUVA 7. Keuhkotuuletuksen tehostuminen valtimoveren hiilidioksidiosapaineen (pCO2) 

ja vety-ionien (H+) pitoisuuksien kasvaessa (Sand ym. 2012, 375, mukaillen) 

 

Hapen pitoisuuden pieneneminen käynnistää hitaasti hengityksen tehostumisen. Käytän-

nössä pitoisuuden on täytynyt laskea noin arvoon 8 kPa ennen kuin laajentuvien valtimoi-

den perifeerisistä kemoreseptoreista lähtee toistuvia impulsseja hengityskeskukseen. 

Tämä hapenosapaineen laskun aiheuttama keuhkotuuletuksen tehostuminen on esitettynä 

kuvassa 8. Impulssien lähettäminen nostattaa kuitenkin hengitystiheyttä tehokkaasti si-

säänhengityskeskusta aktivoimalla. Koska hapen pitoisuus stimuloi hengitystiheyttä 

myöhäisessä vaiheessa, on oleellista, että hengitystä säätelevät muutkin kemialliset teki-

jät. Perifeeristen kemoreseptoreiden tärkeys ilmenee kuitenkin sellaisissa tilanteissa, kun 

elimistön happamoituminen johtuu jostain muusta kuin hiilidioksidipitoisuuden kasvami-

sesta. (Sand ym. 2012, 374–375.) 
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KUVA 8. Keuhkotuuletuksen tehostuminen, kun valtimoveren happiosapaine (pO2) las-

kee (Sand ym. 2012, 375, mukaillen) 

 

Rasituksessa sydämen minuuttivirtaus kasvaa, jonka seurauksena myös keuhkoverenkier-

ron tilavuus lisääntyy. Lisäksi hapen diffusoitumismäärä voi jopa kolminkertaistua, kun 

pienten keuhkokapillaarisuonien verenkierto toimii maksimaalisesti. Rankassa rasituk-

sessa hapen kulutus ja hiilidioksidin tuotto lisääntyvät voimakkaasti. Alussa hapen tar-

vetta kompensoidaan tehostamalla keuhkotuuletusta lähettämällä hermoimpulsseja si-

säänhengityskeskukseen. (Tortora & Derrickson 2009, 910.)  Selvää vaikutusmekanismia 

ei tunneta, mutta lihaksissa, jänteissä ja nivelissä on huomattu olevan niin sanottuja pro-

prioreseptoreita, jotka reagoivat herkästi lihasliikkeeseen ja aktivoivat nopeasti sisään-

hengityskeskusta. Samansuuntainen vaikutus on huomattu olevan myös aivokuorelta li-

haksiin johtavalla motorisella radalla. (Leppäluoto ym. 2013, 215–216.) Rasituksen edel-

leen jatkuessa keuhkotuuletuksen tehokkuutta kasvatetaan asteittain. Kohtalaisessa rasi-

tuksessa muutos syntyy pääsääntöisesti hengityksen syvyyttä kasvattamalla. Rasituksen 

voimistuessa keuhkotuuletusta tehostetaan myös hengitystaajuutta kiihdyttämällä. (Tor-

tora & Derrickson 2009, 910.) 
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3 HENGITYKSEEN VAIKUTTAVAT RINTAKEHÄVAMMAT 

 

 

3.1 Vammamekaniikka 

 

Vammat syntyvät tapaturmien seurauksena. Tapaturmat ovat tahdosta riippumattomia ja 

hallitsemattomia tilanteita, joita voidaan kuvata yllättävinä poikkeustilanteina ihmisten ja 

ympäristön välisessä vuorovaikutuksessa. Tapaturma vaatii yleensä jonkinlaisen ulkoisen 

energian tai voiman aiheuttajakseen. Kun tämä energia tai voima ylittää kohteensa sieto-

kyvyn, syntyy eriasteisia vammoja. (Parkkari & Kannus 2010, 17.) 

 

Vammamekaniikka vaikuttaa traumoissa vammojen laatuun ja sen selvittäminen on tär-

keä osa anamneesia, sillä potilasta tutkiessa tämä antaa tietoa vamman mahdollisesta va-

kavuudesta (Saarelma 2014). Lisäksi tiedetään, että tietyt vammamekaniikat aiheuttavat 

tiettyjä vammoja (Lassus & Kröger 2010, 25). Hengitysvaikeutta voivat aiheuttaa tylpät 

vammat, lävistävät vammat sekä räjähdysvammat (Peräjoki, Taskinen & Hiltunen 2013a, 

514–519). Anamneesissa tulee traumatilanteissa ottaa huomioon myös potilaan perussai-

raudet, jotka voivat vaikuttaa vammamekaniikkaan. Esimerkiksi osteoporoosi eli luukato 

aiheuttaa luun haurastumista ja murtuma-alttiutta (Vauhkonen 2012b, 292), jolloin vähäi-

nenkin vammaenergia voi riittää aiheuttamaan rintakehävammoja. 

 

Vammamekaniikan kannalta kudosvauriot on oleellista jaotella suuri- ja pienienergisiin 

sekä suoriin ja epäsuoriin vammoihin. Suurienergisissä vammoissa tyypillistä on suuri 

liike-energia, jolloin vammoina on tyypillisesti vaikea kudosvaurio yhdessä tai useam-

massa kehonosassa ja vitaalielintoimintojen vaarantuminen. Pienienergisissä vammoissa 

liike-energia puolestaan on pieni, jolloin kudosvauriot eivät vaikuta elintoimintoihin. 

Suora vamma syntyy, kun vammaenergia kohdistuu tietylle alueelle kehossa. Epäsuo-

rassa vammassa puolestaan vamma voi syntyä kauaskin vammaenergian osumakohdasta. 

(Lassus & Kröger 2010, 25.) Esimerkiksi säären murtumassa luun kannalta on oikeastaan 

lähes sama tilanne kohdistuuko murtava voima suoraan sääreen, vai onko voima epäsuora 

seuraus nilkan vääntymisestä. Eroavuus on ympäröivien pehmytkudosten vammojen laa-

juudessa, kun suorassa iskussa pehmytkudos puristuu luun ja voiman välittäjän väliin. 

(Salo 2010, 100.) 
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Putoamiset ja liikenneonnettomuudet ovat yleisiä suurienergisiä tylppiä vammamekanis-

meja, joissa vammaenergia kohdistuu laajalle alueelle kehossa. Nämä johtavat yleensä 

laajoihin kudosvaurioihin. Putoamisvammoissa ratkaiseva tekijä on putoamisasento sekä 

putoamiskorkeus. Putoamisasento vaikuttaa vammaenergian kohdistumiseen tiettyihin 

kehonosiin. Esimerkiksi pää edellä pudotessa aivo- ja rankavammat ovat todennäköisem-

piä kuin jalat edellä pudotessa, jolloin vammaenergia kohdistuu kantapäihin ja lanneran-

kaan. Epäsuorien ja sisäelinten vammojen riski kasvaa putoamiskorkeuden kasvaessa. 

(Peräjoki ym. 2013a, 514.) Eri kudoksilla on erilaisia ominaisuuksia kuinka ne kestävät 

äkillisiä nopeudenmuutoksia sekä iskuja. Lopulta kudostuhon määritteleekin pääasiassa 

se, missä ajassa vammaenergia purkautuu ja kuinka suurelle alueelle se kohdistuu. Siispä 

putoamistapaturmissakaan pelkkä putoamiskorkeus ei riitä vammojen arviointiin. (Salo 

2010, 100.) 

 

Liikenneonnettomuuksissa turvavyö vähentää oikein käytettynä jopa 80 % kuolemia ja 

vakavia vammoja. Turvavyö ei kuitenkaan poista tai vähennä vammaenergiaa, vaan se 

siirtää energian rintakehän, vatsan ja lantion kosketuskohtiin. Tällöin tyypillisiä vammoja 

ovat rintalastan keskikolmanneksen ja alimpien kylkiluiden murtumat. Ilman turvavyötä 

keula edellä törmätessä matkustajan törmäysnopeus auton rakenteisiin on kuitenkin sama 

kuin auton törmäysnopeus, jolloin rintakehä voi saada vakavia vammoja iskeytyessään 

ohjauspyörään. Henkilöauton törmätessä aikuiseen jalankulkijaan rintakehävammat ovat 

sekundaarisia vammoja. Suora vammaenergia kohdistuu tällöin jalkoihin ja korkeintaan 

lantion korkeudelle, mutta uhrin lentäessä iskun voimasta ilmaan ja pudotessa auton 

päälle tai maahan syntyvät toissijaiset vammat. (Peräjoki ym. 2013a, 514–517.)  

 

Myös lävistävät vammat jaotellaan yleensä pieni- ja suurienergisiksi. Pienienergisissä 

vammoissa kudostuhot ovat paikallisia ja niitä syntyy esimerkiksi puukotusten seurauk-

sena. Tällöin vamman vakavuus riippuu osumakohdasta ja syntyvän haavan syvyydestä. 

Suurienergiset vammat syntyvät yleensä ampuma-aseilla. Tällöin vammaenergia purkau-

tuu laajalle alueelle kudoksiin painevaikutuksen ja sinkoutuvien luunpalojen vuoksi. Am-

pumavammojen arvioinnissa on tärkeää selvittää aseen tyyppi ja ampumaetäisyys sekä 

löytää potilaasta luodin sisään- ja ulostuloaukot. (Peräjoki ym. 2013a, 517–518.) Myös 

aseen tunnistaminen voi helpottaa kudostuhon laajuuden arviointia. Kaukaa ammuttuna 

haulikonlaukaus on kohtalaisen matalaenerginen kohdatessaan potilaan, mutta nykyaikai-

silla sotilasaseilla on niin suuri lähtönopeus, että etäältäkin ammuttuna luodit aiheuttavat 

laajoja vammoja. (Salo 2010, 101.) 
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Räjähdysvammat syntyvät yleensä ilotulitteiden, räjähteiden tai teollisuuden painekatti-

loiden räjähdyksistä. Räjähdyksessä vammaenergia purkautuu paineaaltona, mikä aiheut-

taa vammojen synnyn kolmessa eri vaiheessa. Primaarivammat syntyvät paineaallon ai-

heuttaessa vammoja kaasutäytteisiin elimiin, kuten keuhkoihin. Jos räjähdys on voima-

kas, voi syntyä myös suoria kontaktivammoja, kuten esimerkiksi keuhkokontuusio. Pri-

maarivammat ovat yleensä luonteeltaan tylppiä vammoja. Sekundaarivammat syntyvät 

räjähdyksen voimasta lentävästä materiaalista, kuten esimerkiksi sirpaleista, jotka voivat 

aiheuttaa uhrille lävistäviä vammoja. Tertiäärivammat puolestaan johtuvat paineaallon 

vuoksi tapahtuvista kaatumisista, kierimisistä, törmäyksistä ja putoamisista. (Peräjoki 

ym. 2013a, 518–519.) 

 

 

3.2 Veri- ja vesirinta 

 

Veririnta eli hemothorax syntyy, kun jokin rintakehän verisuonista rikkoutuu ja alkaa 

vuotaa. Vuoto voi käytännössä olla lähtöisin keuhkokudoksesta, kylkiluiden verisuonista, 

rintaontelon seinämän verisuonista tai suurista sydämeen liittyvistä verisuonista. (Väisä-

nen & Lassus 2012, 271.) Veririnnan kliinisinä löydöksinä ovat heikentyneet hengitysää-

net, painumus perkussiossa sekä hengitystoiminnan huononeminen (Salo, Sihvo, Räsänen 

& Valmonen 2010, 315). Massiivisessa vuodossa potilaalla on verenvuotosokin oireet 

(Väisänen & Lassus 2012, 271). Kun vuotoa on enemmän kuin 1–1½ litraa tai vuoto on 

jatkuvaa, veririnta on hengenvaarallinen (Salo ym. 2010, 315). Verenvuotosokissa poti-

laan tajunta laskee, ilmenee kalpeutta sekä raajojen lämpörajojen nousua. Hengitystaa-

juus yleensä kohoaa ja ilmenee sinustakykardiaa. Verenpaineen nopea lasku on yleensä 

myöhäinen oire, kun kompensatoriset keinot hemodynamiikan ylläpitoon on käytetty. 

(Silfvast 2014, 136–137.)  

 

Veririnnassa vuoto painaa keuhkon osaa kasaan, jolloin kyseinen osa ei voi osallistua 

kaasujen vaihtoon. Pieni vuoto keuhkon perifeerisistä suonista voi tyrehtyä sisäänhengi-

tyksessä, kun keuhko laajenee, eikä välttämättä aiheuta minkäänlaista oireistoa. Veririn-

nan oireiden ilmeneminen liittyy vammaan ja sen laajuuteen. (Savolainen 2010, 168.) 

Veririnta syntyy useammin läpäisevissä rintakehän vammoissa kuin tylpissä (Salo ym. 

2010, 315). 
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Vesirinta eli nonkardiogeeninen keuhkopöhö voi syntyä trauman seurauksena tai hengi-

tystiepaineen äärivoimakkaissa vaihteluissa, kuten esimerkiksi tukehtumisen jälkeen tai 

vuoristosairaudessa. Oireet ovat keuhkopöhön kaltaiset. Potilaalle syntyy hengenahdis-

tusta, jolloin hän hakeutuu istuma-asentoon helpottaakseen hengitystyötä. Potilaan hen-

gittäessä voidaan kuulla yleensä jopa paljain korvin rohinaa. Rohinat kuuluvat stetoskoo-

pilla kuunneltaessa symmetrisesti ja painovoiman mukaisesti keuhkojen alaosista. 

(Holmström & Alaspää 2013, 315–316.) 

 

 

3.3 Ilmarinta 

 

Ilmarinta voi syntyä joko rintakehävamman seurauksena tai itsestään eli spontaanisti 

(Leppäluoto ym. 2013, 202). Spontaanisti syntyneessä ilmarinnassa keuhkorakkulan puh-

keaminen synnyttää reiän keuhkon pintaa tiiviisti peittävään sisempään keuhkopussion-

telon lehteen. Sen sijaan rintakehävamman seurauksena syntyneessä ilmarinnassa esimer-

kiksi kylkiluu voi puhkaista keuhkon ja keuhkopussin tai kova isku voi aiheuttaa keuhkon 

repeämän. Molemmissa tapauksissa syntyneen reiän kautta alkaa virrata ilmaa keuhkon 

sisältä keuhkopussionteloon, mikä saa aikaan keuhkopussiontelon negatiivisen paineen 

muuttumisen positiiviseksi. Ilman virtaus näkyy hyvin kuvassa 9. (Leppäluoto ym. 2013, 

197, 202; Sand ym. 2012, 361–362; Toivio 2014.) Keuhkopussiontelon paineen muuttu-

essa positiiviseksi keuhkon kimmoisat rakenteet alkavat vetää keuhkoa kasaan. Kasaan 

menneen keuhkon keuhkotuuletuskyky laskee joko vähäiseksi tai olemattomaksi riippuen 

siitä, kuinka paljon ilmaa on kokonaisuudessaan päässyt virtaamaan keuhkopussionte-

loon. (Leppäluoto ym. 2013, 197, 202; Sand ym. 2012, 361–362.) 
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KUVA 9. Ilmarinnassa ilma virtaa keuhkoista kehkopussionteloon (Leppäluoto ym. 

2013, 197, 202; Sand ym. 2012, 361–362; Toivio 2014; Kuva: Peippo 2015) 

 

Ilmarinnan oireina potilaalla on rasituksessa sekä syvään hengittäessä ilmenevä paheneva 

rintakipu, joka säteilee ilmarinnanpuoleiseen hartiaan, ja hengenahdistus. Lisäksi oireina 

ovat epäsymmetriset hengitysliikkeet, yskänärsytys sekä hengitysäänien hiljeneminen 

vammautuneen keuhkon puolelta. (Laukkanen 2010, 83.) Toisaalta spontaanissa ilmarin-

nassa hengitysäänet eivät välttämättä hiljene, jos keuhko ei ole painunut kokonaan kasaan  

(Holmström & Alaspää 2013, 328). Tällöin rintakehän koputusäänien muuttuminen ku-

miseviksi viittaa kuitenkin ilmarintaan (Holmström & Puolakka 2013, 126.) Joskus ilma-

rintaan voi liittyä myös subkutaaniemfyseema eli ihon alla on ilmaa, joka ritisee sitä pai-

neltaessa (Heikkinen 2012; Laukkanen 2010, 84). Ihonalaista ilmaa esiintyy rintakehän 

sekä kaulan alueella, mutta joskus myös kasvoilla (Laukkanen 2010, 84). Ilmarinta, jossa 

ilmaa on päässyt virtaamaan vain pieni määrä keuhkopussionteloon, voi parantua muuta-

man päivän aikana itsestään ilman kadotessa keuhkopussiontelosta (Heikkinen 2012; 

Leppäluoto ym. 2013, 202). Suuren ilmamäärän päästyä keuhkopussionteloon ilmarinta 

ei kuitenkaan parane itsestään, vaan potilas tarvitsee pleuradreenihoitoa, jossa ilma ime-

tään pois keuhkopussiontelosta (Leppäluoto ym. 2013, 202). 
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3.4 Avoin ilmarinta 

 

Avoin ilmarinta syntyy, kun rintaontelon seinämään sekä siihen tiiviisti kiinnittyneen 

keuhkopussiontelon lehteen tulee lävistävä reikä (Peräjoki, Taskinen & Hiltunen 2013b, 

527; Sand ym. 2012, 361–362; Toivio 2014). Sisäänhengityksen aikana pallean liike 

muuttaa keuhkopussiontelon paineen negatiiviseksi, joka saa aikaan ilman virtaamisen 

rintaontelon lävistäneen reiän kautta keuhkopussionteloon. Uloshengityksessä käy päin-

vastoin. Ilman virtaus avoimessa ilmarinnassa näkyy kuvassa 10. (Väisänen & Lassus 

2012, 271.) Sisäänhengityksessä keuhkopussionteloon virtaava ilma muuttaa ontelon pai-

neen positiiviseksi ja tämä kasvava paine alkaa painaa vammautunutta keuhkoa kasaan 

haitaten sekä estäen sen kaasujenvaihtoa. (Toivio 2014.) Myös terveen keuhkon toiminta 

häiriintyy, sillä avoimen ilmarinnan takia ilmaa ei virtaa nenän eikä suun kautta riittävästi 

kumpaankaan keuhkoon kaasujen vaihtoon (Väisänen & Lassus 2012, 271). 

 

KUVA 10. Avoimessa ilmarinnassa ilmaa virtaa sisään ja ulos keuhkopussiontelosta 

(Väisänen & Lassus 2012, 271; Kuva: Peippo 2015) 

 

Avoimessa ilmarinnassa potilaalla on oireena hapenpuute. Myös rintakehän vamman 

kohdalta hengityksen tahtiin tunnettavissa oleva ilmavirtaus, kertoo kyseessä olevan 

avoin ilmarinta. (Väisänen & Lassus 2012, 271.) Avoimessa ilmarinnassa potilaalta pitää 

ensisijaisesti turvata kaasujen vaihto. Tämä onnistuu, kun keuhkopussionteloon johtava 
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reikä peitetään niin, ettei ilma pääse enää virtaamaan sitä kautta. (Väisänen & Lassus 

2012, 273.) Reikä peitetään ilmatiiviisti esimerkiksi muovikelmulla niin, että kelmun yksi 

reuna jää avoimeksi. Avoimen reunan kautta keuhkoissa oleva positiivinen paine pääsee 

purkautumaan ulos. (Peräjoki ym. 2013b, 527.) Kelmua käytettäessä täytyy tilannetta ak-

tiivisesti seurata, sillä liian tiivis sidos reiän päällä voi johtaa paineilmarinnan kehittymi-

seen (Peräjoki ym. 2013b, 527; Väisänen & Lassus 2012, 273). Mikäli paineilmarinnan 

oireita alkaa ilmetä, pitää sidos poistaa rintakehältä välittömästi (Väisänen & Lassus 

2012, 273). 

 

 

3.5 Äkillinen sydäntamponaatio 

 

Sydän on rintaontelon välikarsinassa, rintalastan takana, hiukan keskiviivan vasemmalla 

puolella. Se on ontto lihas, joka tietyin väliajoin supistuessaan saa aikaiseksi verenkier-

toelimistössä painevaihteluita. Näiden painevaihteluiden ansioista veri virtaa tarvittavalla 

nopeudella ihmiskehossa. (Sand ym. 2012, 270–271.)  Kaksilehtinen sydänpussi eli peri-

cardium ympäröi sydäntä. Sydänpussin sisempi lehti on kiinni sydämen ulkoseinässä ja 

ulompi sidekudoksinen paksumpi lehti on kiinnittynyt palleaan. Sydänpussiontelossa on 

nestettä normaalisti 5–50 ml, jonka ansiosta sydän pystyy liikkumaan suhteellisen kitkat-

tomasti pussin sisällä. (Niemelä & Karjalainen 2008; Sand ym. 2012, 270–271.) Voidaan 

sanoa, että sydänpussin suhde sydämeen on sama kuin keuhkopussin suhde keuhkoon 

(Sand ym. 2012, 361). 

 

Äkillisen sydäntamponaation syitä ovat yleensä vamma tai aortan tai sydämen repeämi-

nen (Niemelä & Karjalainen 2008). Vamman voi aiheuttaa suuren tylpän energian aikaan-

saama rintakehävamma, joka syntyy kiihtyvyysvoimien tai suoran iskun takia (Peräjoki 

ym. 2013b, 527). Myös terävä rintakehävamma, joka on Suomessa tavallisimmin puuko-

tus, voi aiheuttaa sydäntamponaation (Vento 2015). Ilman vammaa syntyvän tamponaa-

tion syitä ovat nousevan aortan dissekaatio tai aneyrysman repeämä sekä sydäninfarktin 

aiheuttama repeämä (Varstela & Heikkinen 2011). Äkillisessä sydäntamponaatiossa lii-

allisen nesteen kertyminen sydänpussiin muuttaa sydänpussin paineen suuremmaksi sy-

dämen eteisiin ja kammioihin verrattuna, mikä vaikeuttaa kammioiden täyttymistä sekä 

heikentää sydämen iskutilavuutta ja minuuttitilavuutta. (Niemelä & Karjalainen 2008.) 

Tila johtaa nopeasti obstruktiiviseen sokkiin ja verenkierron romahtamiseen (Peräjoki 

ym. 2013b, 527; Ångerman-Haasmaa & Aaltonen 2013, 432).  
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Äkillisestä sydäntamponaatiosta kärsivällä potilaalla on kohonnut hengitystaajuus, hen-

genahdistus, yskä sekä synkopee (Niemelä & Karjalainen 2008). Ihminen voi olla levoton 

tai sekava. Lisäksi hänellä voi olla pullottavat kaulalaskimot, matala verenpaine, korkea 

syke, viilentynyt periferia, hiljentyneet sydänäänet sekä EKG:ssä voidaan nähdä yleinen 

matalavolttisuus. (Vento 2015.) Oireena voi olla myös syanoosi sekä paradoksaalinen 

pulssi eli sisäänhengityksen aikana systolinen verenpaine laskee ja syke heikkenee 

(Varstela & Heikkinen 2011). Usein oireet ovat aluksi kuitenkin edellä kuvattua paljon 

vähäisemmät ja ne pahenevat vasta seurannan aikana (Savolainen 2010, 170). Lopullinen 

varmuus sydäntamponaatiosta saadaan ensihoitovaiheessa lääkärin suorittamalla ultraää-

nitutkimuksella. Todettu tamponaatio voidaan jossain tapauksissa purkaa jo sairaalan ul-

kopuolella lääkärin suorittamalla torakotomialla eli rintakehän avauksella. Perikar-

diumpunktiota eli sydäntamponaation purkua neulalla ja ruiskulla aspiroiden ei suositella 

sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa komplikaatioriskien vuoksi. Myös toimenpiteen 

onnistumisprosenttien on tutkimuksissa raportoitu olevan alhaisia. (Peräjoki ym. 2013b, 

527–528.) 

 

 

3.6 Kylkiluun murtuma ja hetkurinta 

 

Kylkiluu voi murtua jo pieneltäkin tuntuvan vamman yhteydessä. Riittää, että iskun 

suunta ja terävyys on oikeanlainen, niin kylkiluu murtuu. (Saarelma 2014.) Yhden kylki-

luun murtuma ei yleensä aiheuta rintaontelon sisäisiä vammoja. Useamman kuin yhden 

kylkiluun murtuma viittaa kuitenkin jo korkeampaan vammaenergiaan. Silloin vamman 

yhteydessä on voinut kylkiluiden murtumien lisäksi tulla myös rintakehän vammoja. 

(Salo & Räsänen 2011a.) Tällöin on otettava huomioon, että keuhkopussiin on voinut 

tulla repeämä ja sen myötä kehittyä ilmarinta. Lisäksi verenvuodon mahdollisuus lisään-

tyy. (Hirvensalo 2013.) 

 

Potilas, jolla on kylkiluun murtuma, kärsii kivusta etenkin hengittäessä sekä yskiessä 

(Saarelma 2014). Lisäksi murtumakohta on kosketusarka ja yleensä myös johtoarka eli 

jos murtunutta kylkiluuta painaa kauempaa kipukohtaan nähden niin ihminen tuntee ki-

pua (Hirvensalo 2013). Mikäli murtuneita kylkiluita on kaksi tai useampi, voi se haitata 

rintakehän laajenemista sisäänhengityksen yhteydessä ja näin ollen myös hengitys voi 

vaikeutua (Saarelma 2014). Murtuma-aluetta voi kivunlievityksenä tukea siteellä, mutta 
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se ei saa heikentää hengitystapahtumaa (Hirvensalo 2013). Yhden kylkiluunmurtuman 

voi yleensä hoitaa sairaalassa tapahtuvan puuduttamisen jälkeen riittävällä kipulääkityk-

sellä kotona, jos potilaalle ei kehity hengenahdistusta (Hirvensalo 2013; Saarelma 2014). 

Kahden tai useamman kylkiluun murtuma sen sijaan vaatii sairaalatarkkailua (Saarelma 

2014). 

 

Hetkurinta syntyy kahden tai useamman kylkiluun murruttua katki kahdesta tai useam-

masta kohtaa. Tämä saa aikaan rintakehälle hetkuvan alueen, joka hengitysliikkeen yh-

teydessä liikkuu eri tahtiin muuhun rintakehän liikkeeseen verrattuna. (Peräjoki ym. 

2013b, 526.) Alue voi olla vain toisella puolella tai molemmin puolin rintakehää (Väisä-

nen & Lassus 2012, 271). Sisäänhengityksessä rintakehän hetkuva puoli painuu alaspäin 

keuhkojen alipaineen vetämänä ja terve puoli laajenee normaalisti (Peräjoki ym. 2013b, 

526–527; Salo & Räsänen 2011a). Nuoremmilla ihmisillä vammautumisen yhteydessä 

hetkurinnan lisäksi syntyy usein myös keuhkokontuusio. Vanhemmilla ihmisillä sen si-

jaan voi syntyä hetkurinta ilman keuhkovammaa. (Salo & Räsänen 2011a.) 

 

Hetkurinnasta kärsivällä potilaalla ilmenee usein hengitysvaikeutta. Hengitysvaikeus joh-

tuu siitä, että vammautuneella puolen keuhko ei kykene vaihtamaan kaasuja kunnolla rin-

takehän paradoksaalisen liikkeen vuoksi. Tämä aiheuttaa hapenpuutetta, jonka vuoksi 

hengitystyö lisääntyy. (Salo & Räsänen 2011a; Väisänen & Lassus 2012, 272.) Lisäksi 

rintakehän edestakainen liike aiheuttaa ihmiselle kipua. Ensihoidossa hoitona on hengi-

tyksen tukeminen CPAP-naamarilla tai intubaatiolla sekä kivunlievitys. (Peräjoki ym. 

2013b, 527.) Hetkurintaa voi myös yrittää tukea teippaamalla. Teippi ei saa kuitenkaan 

mennä koko rintakehän ympäri, vaan se saa ulottua vain rintalastalta selkärankaan. (Väi-

sänen & Lassus 2012, 273.) Hetkurinta vaatii yleensä aina tehohoitoa, kunnes hengitys-

vajauksen uhka on ohi (Reitala 2014). 

 

 

3.7 Keuhkokontuusio 

 

Keuhkokontuusio on tyypillinen vamma rintakehään kohdistuneen tylpän iskun jälkeen 

yhdessä kylkiluunmurtuman ja hetkurinnan kanssa (Gallagher 2014, 380). Etenkin nuo-

rilla potilailla keuhkokontuusio voi syntyä myös ilman kylkiluunmurtumia, koska nuo-

rilla kylkiluut ovat taipuisampia. On siis huomioitava, että kylkiluunmurtumien puuttu-

minen ei poissulje vakavaakaan keuhkokontuusiota. (Salo ym. 2010, 316.)  
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Keuhkokontuusiossa alkaa trauman seurauksena tihkua verta keuhkokudoksiin. Tästä 

seuraa paikallinen tulehdusreaktio kudokseen, joka kasvattaa keuhkojen kapillaarisuon-

ten läpäisevyyttä ja mahdollistaa plasmapitoisen nesteen joutumisen suonista keuhkorak-

kuloihin. Toinen vaihtoehto on, että surfaktanttia tuottavat solut vaurioituvat, mikä ai-

heuttaa keuhkorakkuloiden painumisen kasaan.  Molemmissa tapauksissa kaasujenvaihto 

ja happeutuminen häiriintyy. (Gallagher 2014, 380.) 

 

Potilaan keuhkokontuusio tunnistetaan yleensä jo vammamekanismin perusteella, mutta 

diagnosointiin käytetään myös kliinisiä sekä radiologisia tutkimuksia. Kliinisiin havain-

toihin kuuluvat muun muassa rintakipu, hengitysvaikeus sekä veriyskökset. Oireet ja 

vamman laajuus pahenevat yleensä 24–48 tunnin aikana. Vaikka rintakehän röntgenku-

vaus on vakiintunut diagnoosin tekemiseen, ainoastaan 47 % keuhkokontuusioista näkyy 

kuvissa. Jos kuvantaminen uusitaan esimerkiksi 24 tunnin kuluttua vamman synnystä, sen 

näkyminen on todennäköisempää. Kuitenkin rintakehän röntgenkuvausta käytetään 

yleensä ainoastaan keuhkokontuusion aikaiseen tunnistamiseen. (Gallagher 2014, 380–

381.) Hoidoksi riittävät yleensä potilaan kivunhoito, annettu lisähappi ja seuranta (Salo 

ym. 2010, 316). 
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4 PAINEILMARINNAN EROTUSDIAGNOSTIIKKA 

 

 

4.1 Äkillinen hengitysvajaus 

 

Äkillinen hengitysvajaus on elintoimintahäiriö, joka liittyy keskushermoston, keuhkojen, 

keuhkoverenkierron, hengityslihasten sekä rintakehän sairauksiin (Käypä hoito 2014). 

Äkillisessä hengitysvajauksessa häiriön elimistön tasapainossa aiheuttaa häiriö happeu-

tumisessa, hiilidioksidin kertyminen tai hengitystyön lisääntyminen (Käypä hoito 2014; 

Reinikainen 2014, 100). Hengitysvajaus jaotellaan tilaan johtaneen mekanismin mukaan 

joko keuhkorakkuloiden kaasujenvaihtohäiriöön tai keuhkotuuletuksen häiriöön, mutta 

usein äkillisen hengitysvajauksen syynä ovat nämä molemmat. Syntyneeseen tilaan liit-

tyy lisäksi lähes aina myös jokin muu elintoiminnan häiriö ja keskeisinä tilan kehittymi-

seen vaikuttavina tekijöinä voidaan pitää hengityksen sekä verenkierron yhteisvaikutuk-

sia. (Käypä hoito 2014.) Kehittyneen hengitysvajauksen perussyynä voikin olla veren-

kiertovajaus ja vastaavasti verenkiertovajauksen syynä hengitysvajaus (Reinikainen 

2014, 107). 

 

Kaasujenvaihtohäiriö keuhkorakkulatasolla ilmenee ennen kaikkea hypoksemiana eli ve-

ren vähähappisuutena (Käypä hoito 2014). Hypoksemian syyt voidaan jakaa matalaan 

alveolikaasun eli keuhkorakkulakaasun happiosapaineeseen, diffuusiohäiriöön sekä li-

sääntyneeseen laskimosekoittumaan (Reinikainen 2014, 100). Matalan keuhkorakkula-

kaasun happiosapaineen syynä voi olla vähähappisen kaasuseoksen hengittäminen esi-

merkiksi suljettuun tilaan joutumisen takia (Harve 2014, 18–19). Lisäksi syynä voi olla 

vähäisen keuhkotuuletuksen takia korkea hiilidioksidiosapaine, mikä johtaa alhaiseen 

happiosapaineeseen esimerkiksi intoksikaation yhteydessä (Reinikainen 2014, 101). Dif-

fuusiohäiriössä hapen siirtyminen keuhkorakkuloista vereen on vaikeutunut. Ensihoi-

dossa diffuusiohäiriön syynä voivat olla keuhkorakkuloihin kertyvä neste esimerkiksi tu-

lehduksen tai keuhkopöhön yhteydessä esiintyvä erite tai veri. (Harve 2014, 20.) Myös 

verentungos keuhkoverenkierrossa voi vaikeuttaa diffuusiota suuren verimäärän pidentä-

essä happimolekyylin kulkemaa matkaa (Reinikainen 2014, 101). Lisääntyneen laskimo-

sekoittuman syynä voi olla joko oikovirtaus tai ventilaatio-perfuusio epäsuhta. Oikovir-

tauksesta puhutaan silloin, kun osa keuhkoverenkierrosta kulkee täysin tuulettumattoman 

keuhkojen osan läpi esimerkiksi keuhkon atelektaasin yhteydessä. (Larmila 2010, 16–17; 
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Reinikainen 2014, 102.) Ventilaatio-perfuusio epäsuhta syntyy silloin, kun keuhkon jon-

kun osan tuulettuminen on huonoa vaikka verenkierto olisi hyvä, esimerkiksi, kun ilma-

rinta tai liiallinen neste keuhkopussiontelossa painaa keuhkoa kasaan (Reinikainen 2014, 

102–103). Tässä tilanteessa keuhkoista sydämeen palaa siis hyvin happeutuneen veren 

sekä huonosti happeutuneen veren sekoitusta (Harve 2014, 20). 

 

Ventilaation eli keuhkotuuletuksen vajaus aiheuttaa ennen kaikkea valtimoveren hiilidi-

oksidiosapaineen nousua (Käypä hoito 2014). Hiilidioksidiosapaine voi nousta valtimo-

veressä riittämättömän keuhkotuuletuksen lisäksi myös kuolleen tilan osuuden sekä hii-

lidioksidin tuotannon lisääntymisen takia (Reinikainen 2014, 104). Hiilidioksiditason 

nouseminen riittävän korkealle aiheuttaa tajunnantason laskua ja mikäli hiilidioksidi ei 

poistu kehosta ollenkaan on lopputuloksena hengityksen pysähtyminen (Harve 2014, 20). 

Keuhkotuuletuksen vajauksen syynä voi olla hengityslihasten tai niiden hermotuksen häi-

riö, hengityskeskuksen toiminnan häiriö, hengitystieobstruktio tai jokin keuhkotuuletusta 

mekaanisesti estävä syy (Reinikainen 2014, 104). Kuollut tila voi lisääntyä keuhkoissa, 

esimerkiksi keuhkoveritulpan tukkiessa osan keuhkoverenkierrosta. Tällöin kyseisessä 

keuhkojen osassa tapahtuu kyllä keuhkotuuletusta, mutta ei kaasujen vaihtoa. (Harve 

2014, 21.) Hiilidioksidin tuotanto voi lisääntyä fyysisessä rasituksessa, jolloin terve ih-

minen korjaa tilanteen lisäämällä keuhkotuuletusta. Hiilidioksidin tuotanto lisääntyy 

myös tulehduksellisissa tiloissa aineenvaihdunnan kiihtymisen takia. Kyseisessä tilan-

teessa kroonista keuhkosairautta sairastava tai muulla tavoin huonossa kunnossa oleva 

ihminen ei pysty välttämättä lisäämään keuhkotuuletusta, vaan seurauksena on hiilidiok-

sidin määrän lisääntyminen. (Reinikainen 2014, 106.)  

 

Äkillisessä hengitysvajauksessa ei ole vakiintuneita raja-arvoja potilaasta otettaville fy-

siologisille mittaustuloksille. Kuitenkin ajatellaan, että aiemmin terveillä potilailla poik-

keavana voidaan pitää äkillistä happisaturaation pienenemistä alle 90 %:n sekä hengitys-

taajuuden kohoamista yli 25 kertaan minuutissa. Myös valtimoveren hiilidioksidiosapai-

neen suurenemista yli 6 kPa:n aiemmin terveellä ihmisellä pidetään hälyttävänä merkkinä 

ja se vaatii hoitotoimia varsinkin, jos tilaan liittyy tajunnantason häiriö. (Käypä hoito 

2014.) Verikaasuanalyysi on ainoa luotettava mittaus keuhkotuuletuksen riittämättömyy-

den toteamiseksi tai poissulkemiseksi. Ensihoidossa lähinnä lääkäriyksiköillä on mahdol-

lisuus tehdä verikaasuanalyysi. Valtimoveren hiilidioksidiosapainetta voidaan seurata 

myös mittaamalla ihmisen uloshengityksen hiilidioksidipitoisuutta kapnometrin avulla. 
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Kapnometri heijastelee veren hiilidioksidipitoisuutta, mutta se on epätarkka, mikäli poti-

lasta ei ole intuboitu. Lisäksi se on riippuvainen hengityksen kertatilavuudesta. Mikäli 

kertatilavuus on pieni, ei keuhkorakkuloihin kertynyt hiilidioksidi pääse kapnometriin 

asti. Kuitenkin, jos uloshengitysilmasta mitataan korkea hiilidioksidipitoisuus, on se kor-

kea silloin myös veressä, sillä uloshengitysilmasta mitattu hiilidioksidipitoisuus on pie-

nempi kuin verestä mitattu. Tällöin ihminen siis kärsii riittämättömästä keuhkotuuletuk-

sesta. Sen sijaan matala tai normaali uloshengityksen hiilidioksidipitoisuus ei sulje pois 

riittämätöntä keuhkotuuletusta.  (Harve 2014, 21.) 

 

 

4.2 Hengitysvaikeudesta kärsivän vammapotilaan tutkiminen 

 

Elintoimintahäiriön ollessa hengitys- tai verenkiertoelimistössä, potilas on hengenvaa-

rassa (Alaspää & Holmström 2013, 120). Potilaan tilan muuttuessa kriittiseksi hänen hen-

gitystyönsä lisääntyy, ilmenee hengitysvajausta, verenkierto heikkenee sekä tajunnan 

taso laskee (Ala-Kokko & Ruokonen 2014, 73). Kriittisessä tilassa olevan potilaan tutki-

minen on tehtävä nopeasti. Keskeisintä on selvittää ne potilaan elintoimintahäiriöt, jotka 

vaativat välittömiä hoitotoimia, tehdä työdiagnoosi sekä päättää potilaan jatkohoito-

paikka. (Koskenkari 2014, 81.) Hengitys- tai verenkiertovajauksen perussyyn selvittämi-

nen ei saa hidastaa elintoimintahäiriön hoidon välitöntä aloitusta tai potilaan pääsyä jat-

kohoitopaikkaan (Ala-Kokko & Ruokonen 2014, 73). 

 

Potilaan tilaa arvioidaan ensiarvion sekä tarkennetun tilannearvion avulla. Ensiarviossa 

arvioidaan vallitsevia olosuhteita, ensihoidon resurssien riittävyyttä sekä ensihoitajan ja 

potilaan turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi arvioidaan mahdollista vammame-

kanismia, potilaan peruselintoimintoja sekä välittömästi tehtävien hätäensiapuatoimenpi-

teiden tarvetta. (Peräjoki, Taskinen & Hiltunen 2013c, 519–520.) Kohteeseen saavuttuaan 

ensihoitaja voi tehdä tilanteen yleisilmeen perusteella ensimmäisen alustavan arvion po-

tilaan tilasta sekä tämän hoidon kiireellisyydestä (Väisänen, Hiltunen & Reitala 2012, 

150). Tämän jälkeen vammapotilas tutkitaan ABCDE-menetelmän mukaisesti, joka on 

esitetty tarkemmin taulukossa 1 (Ala-Kokko & Ruokonen 2014, 74; Peräjoki ym. 2013c, 

520–521, 526). Tutkimisen yhteydessä potilaalle tehdään välittömät peruselintoimintojen 

turvaamiseksi vaaditut hoitotoimenpiteet ja huomioidaan esimerkiksi hengitysvaikeu-

desta kärsivän potilaan asento (Peräjoki ym.2013c, 520; Reitala 2012, 170). Potilaan tilaa 
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arvioidaan ABCDE-menetelmän mukaisessa järjestyksessä säännöllisin väliajoin sekä li-

säksi aina, kun annettuun hoitoon ei saada toivottua vastetta tai potilaan tila muuttuu (Pe-

räjoki ym.2013c, 520). 
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TAULUKKO 1. Ensiarvion ABCDE -menetelmä (Ala-Kokko & Ruokonen 2014, 74; Pe-

räjoki ym. 2013c, 520–521, 526; Holmström & Puolakka 2013, 125–126 mukaillen) 

 

Airway eli ilmatiet – Tarkista ovatko ilmatiet auki.  

– Tarvittaessa varmista ilmatiet (Potilas on tajuton, 

ei torju kipua, GCS<9). 

Breathing eli hengitys – Arvioi, onko hengitys riittävää (Potilas puhuu 

lausein). 

– Arvioi, onko hengitys riittämätöntä (Potilas pu-

huu sanoin tai lyhyin lausein, hengitystaajuus 

<8/min tai >30/min).  

– Kuuntele hengitysäänet (Symmetrisesti molem-

min puolin, onko poikkeavat tai onko puolieroja). 

– Mikäli hengitysäänet eivät kuulu, millaiset ovat 

koputteluäänet (Painunut ääni viittaa nesteeseen 

keuhkoissa ja kumiseva ääni ilmarintaan). 

– Arvioi, onko hengitys työlästä. 

– Arvioi, ovatko hengitysliikkeet symmetriset. 

– Arvioi, onko rintakehä stabiili ja onko ihonalaista 

ilmaa havaittavissa. 

Circulation eli verenkierto – Tunnustele, tuntuuko rannesyke. 

– Mikäli rannesyke ei tunnu, arvioi, tuntuuko kau-

lavaltimon syke. 

– Arvioi, onko sisäisiä verenvuotoja. 

– Arvioi, onko ulkoisia verenvuotoja. 

Disability eli tajunnan taso – Arvioi, onko potilas orientoitunut, sekava tai ta-

juton. 

– Laske Glasgow´n kooma-asteikoin pisteet. 

Expose eli näkyvien löydösten 

paljastaminen 

– Paljasta vammat ”suurin uhka” periaatteen mu-

kaisesti järjestyksessä rinta, vatsa, lantio, kallo, 

ranka sekä raajat. 

– Tarvittaessa tue potilas, esimerkiksi tuki-

kaulurilla tai tyhjiöpatjalla. 

– Estä potilaan jäähtyminen. 
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Ensiarvion jälkeen potilaalle tehdään tarkennettu tilannearvio, jonka tarkoituksena on 

muodostaa tarkempi käsitys potilaan anamneesista eli esitiedoista, onnettomuuteen joh-

taneista tapahtumista sekä potilaan sen hetkisestä tilasta. Potilas tutkitaan tarkemmin ja 

viimeistään tarkennetun tilannearvion aikana potilaalta mitataan happisaturaatio sekä 

uloshengityksen hiilidioksidiosapaine, mikäli potilas on intuboitu. Lisäksi mitataan ve-

renpaine, syketaajuus sekä rytmi, korvalämpö, verensokeri ja veren alkoholipitoisuus. 

Tarkennetun tilannearvion aikana tehdään myös ensiarviossa jo esiin tulleiden kriteerei-

den mukaisesti jatkuvaa potilaan tilan tarkkailua ABCDE-menetelmän mukaisesti. Eri-

tyisesti huomioidaan vammamekanismin perusteella sekä ensiarvion aikana tehtyjen löy-

dösten mukaiset vartalon alueet. Tarkennetun tilannearvion aikana päätetään lisäksi poti-

laan jatkohoitopaikka, potilaan kuljetustapa sekä kuljetuksen aikana mahdollisesti tarvit-

tavat valmiudet. (Peräjoki ym. 2013c, 522–523.) Mikäli potilaan tila arvioidaan kiireel-

listä sairaalahoitoa vaativaksi, lähdetään potilasta kuljettamaan lopulliseen hoitopaikkaan 

ennen tarkennetun tilannearvion tekemistä (Väisänen ym. 2012, 158). 

 

 

4.3 Paineilmarinnan tunnistaminen 

 

Trauman seurauksena tai spontaanisti syntynyt ilmarinta voi muuttua hengenvaaralliseksi 

paineilmarinnaksi. Tällöin keuhkopussiontelon lehteen tullut reikä muuttuu yksisuun-

taiseksi, jolloin ilmaa virtaa keuhkoista keuhkopussionteloon sisäänhengityksen yhtey-

dessä. Uloshengityksen yhteydessä kudokset kuitenkin tukkivat reiän eräänlaisella lä-

pällä, joka estää ilmaa virtaamasta ulos. (Leppäluoto ym. 2013, 202.) Ilman virtaus pai-

neilmarinnassa näkyy kuvassa 11. Jokaisella sisäänhengityksellä ilmaa kertyy yhä enem-

män keuhkopussionteloon aiheuttaen vaurioituneen keuhkon kasaan painumisen (Perä-

joki ym. 2013b, 527). Kasaan painunut keuhko alkaa keuhkopussiontelon paineen lisään-

tyessä painaa tervettä keuhkoa sekä sydäntä kasaan työntäen niitä samalla rintakehän toi-

selle laidalle (Peräjoki ym. 2013b, 527; Ångerman-Haasmaa & Aaltonen 2013, 432). Li-

sääntyneen paineen takia sydän joutuu tekemään enemmän töitä työskennellessään syn-

tynyttä painetta vastaan. Rintaontelon paine painaa myös sydämeen johtavan alaonttolas-

kimoa kasaan, mikä johtaa sydämen laskimopaluun vähenemiseen sekä pulssipaineen 

pienenemiseen. (Peräjoki ym. 2013b, 527; Ångerman-Haasmaa & Aaltonen 2013, 431.)  

Seurauksena on nopeasti kehittyvä hengitysvaikeus sekä syvenevä hypotensio eli ihminen 
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menee obstruktiiviseen sokkiin. Ellei obstruktion syytä, eli paineilmarintaa, kyetä tunnis-

tamaan ja hoitamaan heti, johtaa tila ensin sydämen sykkeettömään rytmiin ja sen jälkeen 

kuolemaan. (Ångerman-Haasmaa & Aaltonen 2013, 431.) 

 

KUVA 11. Paineilmarinnassa ilmaa virtaa keuhkopussionteloon yksisuuntaisen läpän 

kautta (Leppäluoto ym. 2013, 202; Kuva: Peippo 2015) 

 

Ilmarinnan yhteydessä ilmeneviä oireita esiintyy myös paineilmarinnan oireina. Tällöin 

potilas kärsii sekä rasituksessa että syvään hengittäessä pahenevasta paineilmarinnanpuo-

leiseen hartiaan säteilevästä rintakivusta ja hengenahdistuksesta. (Laukkanen 2010, 83.) 

Lisäksi paineilmarinnan yhteydessä hengitysäänet sekä -liikkeet voivat olla heikentyneet 

tai puuttua vammautuneelta puolelta. Vammapuolen rintakehä voi olla pingottunut lisään-

tyneestä paineesta, potilaalla voi olla yskänärsytys sekä mahdollinen subkutaa-

niemfyseema. (Laukkanen 2010, 83; Salo ym. 2010, 313–314.)  Paineilmarinnalle tyypil-

lisiä oireita ovat myös kasvojen sekä kaulan alueen syanoosi, kaulalaskimoiden pullotus, 

verenpaineen lasku ja sydämen syketaajuuden nousu. Paineilmarinnan myöhäisessä vai-

heessa on tyypillistä henkitorven siirtyminen vastakkaiselle puolelle, matala happisatu-

raatio, bradykardia, sisäänhengityksen yhteydessä paheneva hypotensio, verenpaineen 

mahdollinen romahdus sekä nopeasti lisääntyvä hengitysvastus intuboiduilla sekä naama-

riventiloiduilla potilailla. (Laukkanen & Bergman 2010, 86; Peräjoki ym. 2013b, 527; 
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Salo ym. 2010, 314; Ångerman-Haasmaa & Aaltonen 2013, 431.)  Usein paineilmarinta 

kehittyy kuitenkin niin nopeasti, että ensimmäinen huomattu oire on romahtanut veren-

kierto (Peräjoki ym. 2013b, 527).  

 

Paineilmarinta tulee pystyä tunnistamaan kliinisesti ilman kuvantamisvälineitä (Toivio 

2014). Erityisen tärkeää rintakehään vammautuneella on rintakehän paljastaminen sekä 

tunnustelu edestä ja takaa. Näin huomataan mahdolliset mustelmat, murtumat, kaulalas-

kimoiden täyttyneisyys, subkutaaniemfyseema sekä epäsymmetriset hengitysliikkeet. 

(Salo & Räsänen 2011b.) Hengitysvaikeudesta kärsivä potilas hakeutuu yleensä puoli-

istuvaan tai istuvaan asentoon, koska makuuasento saattaa aiheuttaa tukehtumisen tun-

netta. Potilaan istuma-asentoa on kuitenkin syytä tukea esimerkiksi tyynyin, jolloin hel-

potetaan potilaan istumiseen vaadittavaa lihastyötä ja vähennetään näin sen aiheuttamaa 

hapenkulutusta. (Reitala 2012, 170.) Myös verenpaineen, sykkeen ja happisaturaation 

mittaus sekä hengitysäänien kuuntelu antavat arvokasta tietoa (Salo & Räsänen 2011b). 

Lisäksi potilaan oireiden kartoittaminen, vammamekaniikka sekä vammaenergia antavat 

viitteitä mahdollisesta vauriosta (Toivio 2014). Paineilmarintaa voi erehtyä helposti luu-

lemaan sydäntamponaatioksi, sillä myös sydäntamponaation oireina ovat takykardia, 

syanoosi, kaulalaskimoiden pullotus sekä obtruktiivinen sokki. Sydäntamponaatiossa 

hengitysäänet ovat kuitenkin symmetriset ja henkitorven siirtymistä ei ilmene. Varmuu-

della sydäntamponaation todennäköisyyden voi ensihoidossa sulkea pois joistakin lääkä-

riyksiköistä löytyvällä ultraäänilaitteella. (Peräjoki ym. 2013b, 527.) 
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5 NEULATORAKOSENTEESI 

 

 

5.1 Välineet 

 

Paineilmarinnan purku vaatii hätätoimenpiteenä neulatorakosenteesin, jonka suorittaa 

hoitotason ensihoitaja tai ensihoitolääkäri (Kurola 2013). Välineinä käytetään yleensä 

ambulanssista löytyvää isointa mahdollista laskimokanyylia, 10 tai 20 ml:n ruiskua, mah-

dollisesti kolmitiehanaa sekä sidoksia ja taitoksia kanyylin kiinnittämiseksi (Kurola 2013; 

Toivio 2014). Tällä hetkellä suurin markkinoilla oleva laskimokanyyli on 4,5 cm pituinen 

ja 14 gaugen oranssi kanyyli (BD Medical Surgical Systems 2013; MedKit Finland Oy 

2015). Neulatorakosenteesin teko laskimokanyylia käyttäen ei kuitenkaan ole ongelma-

tonta. Isokokoisella potilaalla on hankalaa yltää kanyylia käyttäen pleuratilaan. Lisäksi 

laskimokanyylin pehmeä kanyyliosa on suunniteltu uimaan helposti rikkoutuvissa suo-

nissa. Neulatorakosenteesissä tämä ominaisuus voi kuitenkin aiheuttaa kanyylin mene-

misen kieroon ja kasaan rintakehän lihaksiston vaikutuksesta. (White 2013.) 

 

Laskimokanyylin käyttämisessä neulatorakosenteesissä ilmenneiden ongelmien vuoksi 

tilalle on kehitetty muita vaihtoehtoisia välineitä (White 2013). Pirkanmaalla kenttäjoh-

tajalla on esimerkiksi käytössään yhdysvaltalaisen TyTek Medicalin valmistama TPAK-

ilmarintapunktioneula, joka on esitelty kuvissa 12–13. TPAK on armeijalle suunniteltu 

nopea ja helppokäyttöinen jänniteilmarinnan purkuun tehty 3,25 tuumainen (8,26 cm) ja 

14 gaugen kanyyli, joka on suojassa kotelonsa sisällä. Kotelo tekee TPAK:sta helposti 

tunnistettavan ja siten myös helposti erotettavan muista kanyyleista sekä neuloista. Ka-

nyyli on kotelonsa sisällä täysin käyttövalmis, mikä myös helpottaa TPAK:n käyttöä. 

(TyTek Medical 2011.) 

 

 

KUVA 12. TPAK-ilmarintapunktioneula kotelossaan (Kuva: Peippo 2015) 
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KUVA 13. TPAK-ilmarintapunktioneula kotelo avattuna, neula ja kanyyli toisistaan ero-

tettuna (Kuva: Peippo 2015) 

 

 

5.2 Toteutus ja potilaan seuranta 

 

Paineilmarinnan hoitona on vaurioituneen keuhkon painetilan tasaaminen neulatorako-

senteesillä. Siinä laskimokanyyli pistetään ihon läpi keuhkopussionteloon, mikä saa ai-

kaan keuhkopussionteloon syntyneen ylipaineen purkautumisen kanyylin kautta. (Väisä-

nen & Lassus 2012, 273.) Tällä tavalla paineilmarinta saadaan muutettua avoimeksi il-

marinnaksi (Laukkanen & Bergman 2010, 86).  

 

Toimenpide aloitetaan palpoimalla pistopaikka, joka on keskisolislinjassa 2.–3. kylkiluun 

välissä (Toivio 2014; Kurola 2013). Pistopaikka puhdistetaan siihen soveltuvalla puhdis-

tuspyyhkeellä. Tämän jälkeen kanyylin takaosasta irrotetaan tippakammio ja ruisku liite-

tään siihen kiinni. Kanyyli pistetään kolmannen kylkiluun yläpuolelta 90 asteen kulmassa 

ihon läpi. Tällöin toimenpide ei vaurioita kylkiluun alareunassa kulkevia kylkiväliher-

moja tai -verisuonia. Neulalla pistettäessä ruiskua aspiroidaan jatkuvasti. Kun ilmaa as-

piroituu ruiskuun, tiedetään kanyylin olevan keuhkopussiontelossa. Tämän jälkeen ruisku 

irrotetaan kanyylistä ja neula poistetaan kanyylin sisältä. (Toivio 2014; Kurola 2013; Ku-

vatietokanta 2005.) Mikäli kanyyliä on vielä esillä ihon ulkopuolella, se viedään koko-

naan sisään (Oksanen & Turva 2015, 260). Kanyylin päähän voidaan liittää kolmitiehana, 

joka mahdollistaa ilman ulostulon säätelyn sekä ilman aspiroimisen myöhemminkin. Tä-

män jälkeen kanyyli kiinnitetään ihoon sidoksin ja se poistetaan vasta pleuradreenin asen-

nuksen jälkeen. (Toivio 2014; Kurola 2013.) Neulatorakosenteesin teko on esitetty ku-

vissa 14–17. 
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KUVA 14. Pistopaikka palpoidaan kes-

kisolislinjassa 2. kylkiluuvälistä kol-

mannen kylkiluun yläpuolelta 

(Toivio 2014; Kurola 2013; Kuva: 

Peippo 2015) 

KUVA 15. Pistopaikka puhdistetaan tar-

koitukseen soveltuvalla puhdistuspyyh-

keellä (Toivio 2014; Kurola 2013; Kuva-

tietokanta 2005; Kuva: Peippo 2015) 

 

KUVA 16. Neula pistetään 3. kylkiluun 

yläreunaa mukaillen samalla ruiskua aspi-

roiden. Kun neula saavuttaa keuhkopussi-

ontelon, ilma aspiroituu ruiskuun. Tämän 

jälkeen ruisku irrotetaan ja neula poiste-

taan kanyylin sisältä ja kanyyli viedään 

kokonaan sisään (Toivio 2014; Kurola 

2013; Kuvatietokanta 2005; Kuva: Peippo 

2015) 

 

KUVA 17. Kanyyliin kiinnitetään kolmi-

tiehana, jolla voidaan säädellä ilman tuloa 

kanyylin kautta ja kanyyli kiinnitetään tei-

pein ja taitoksin kiinni. Kuvassa kolmi-

tiehana on auki, eli ilmaa pääsee virtaa-

maan ulos (Toivio 2014; Kurola 2013; 

Kuva: Peippo 2015) 
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Mikäli ensihoitotilanteessa on mahdollista, on ensihoitajan hyvä ilmoittaa päivystävälle 

ensihoitolääkärille potilaan paineilmarintaepäilystä. Tällöin myös lääkäriyksikkö voi liit-

tyä tehtävään. Pirkanmaalla ei kuitenkaan ole erillistä velvoitetta lääkärin konsultointiin 

ennen neulatorakosenteesin tekoa. Ensihoitaja voi tarvittaessa suorittaa toimenpiteen 

oman arvionsa perusteella potilaan tilan ollessa kriittinen. Toisaalta mikäli tilanne on rau-

hallinen ja on pätevät perusteet epäillä potilaalla paineilmarintaa, tulisi ensihoitolääkäriä 

konsultoida hoidosta. (Antman 2015.) 

 

Neulatorakosenteesi on hätätoimenpide, joka helpottaa potilaan oloa ja antaa lisäaikaa 

tilan vakiinnuttamiseksi. Toimenpiteessä käytetty kanyyli kuitenkin tukkeutuu helposti ja 

siksi toimenpiteen voi joutua uusimaan useastikin. (Setälä 2015a.) Kanyylin tukkeutuessa 

sitä voi koettaa avata huuhtelemalla kanyyliä 5 ml:lla NaCl 0,9 % (Oksanen & Turva 

2015, 260). Lisäksi toimenpide voidaan joutua uusimaan, jos potilaan asento muuttuu, 

kanyyli taittuu tai se siirtyy pois keuhkopussiontelosta (Wernick ym. 2015). Toimenpi-

dettä tehdessä tulee varautua myös siihen, että kanyylista voi tulla runsaasti verta, tai että 

kanyylista ei tule ilmaa, vaikka se olisi paikallaan. Molemmissa tapauksissa neula ja ka-

nyyli tulee poistaa ruiskulla aspiroiden. (Oksanen & Turva 2015, 260.) Mikäli paineilma-

rinnan purku ei onnistu 2.–3. kylkiluun välistä potilaan tahdistimen takia, tulee neulato-

rakosenteesi sen sijaan tehdä 5. kylkiluun yläpuolelta keskikainalolinjassa (Setälä 2015b). 

Paineilmarinnan lopullinen hoito on pleuradreenin laitto sairaalassa (Ångerman-Haasmaa 

& Aaltonen 2013, 432). Pirkanmaalla ensihoitolääkäri voi kuitenkin purkaa paineilma-

rinnan jo ensihoitovaiheessa torakostomialla, jossa keuhkopussi avataan yleensä keski-

kainalolinjassa (Antman 2015). Potilaan seurannassa on tärkeää tehdä jatkuvaa tarkkailua 

ABCDE-protokollan mukaisesti, jotta kanyylin tukkeutuminen sekä uusiutuva paineilma-

rinta huomataan ajoissa. 

 

 

5.3 Neulatorakosenteesin komplikaatiot 

 

Yleisesti neulatorakosenteesin aiheuttamat komplikaatiot ovat sangen lieviä. Näistä 

yleensä mainittuina ovat ilmarinta, joka punktion aiheuttamana useimmiten on pieni ja 

rajoittunut, sekä veririnta, jossa vuoto on vähäistä (Kurola 2013). Muita mahdollisia 

komplikaatioita ovat sydäntamponaatio, toimenpiteenpuoleisen kyljen hermovauriot sekä 

keuhkovaltimon ja kylkiluuvälien verisuonten vuodot. Lisäksi neulatorakosenteesi voi ai-

heuttaa potilaalle ilmarinnan, mikäli työdiagnoosi on ollut väärä ja potilaalla ei ole ollut 
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paineilmarintaa. (Wernick ym. 2015.) Neulatorakosenteesin tehokkuudesta on tehty tut-

kimuksia, ja sen hyöty on joissain tutkimuksissa kyseenalaistettu täysin (Peräjoki ym. 

2013b, 537). Laskimokanyylin käyttöä neulatorakosenteesin tekoon on kritisoitu ongel-

miensa vuoksi. Pehmeä kanyyli taipuu helposti ja menee rintakehän lihaksiston vaikutuk-

sesta mutkalle, jolloin neulatorakosenteesi joudutaan uusimaan kanyylin tukkeutumisen 

vuoksi. (White 2013.) Lisäksi on todettu, että tavallisten laskimokanyyleiden pituus riit-

tää harvoin paineilmarinnan purkamiseen. (Wernick 2015.)  

 

Laskimokanyyli voi tukkeutua veren, pienhiukkasten, taittumisen ja kudospalasten vai-

kutuksesta. Neulatorakosenteesi voidaan tehdä väärään paikkaan ja kanyyli voi olla vää-

rän pituinen. Tällöin laskimokanyylin kautta poistuva ilmamäärä on pienempi kuin mitä 

keuhkopussionteloon siirtyy vammautuneen kudoksen reiän kautta, eikä neulatorakosen-

teesireitti ole silloin tehokas. Lisäksi vaarana on, että kuljetuksen aikana potilaan liikku-

essa kanyyli voi siirtyä pois paikaltaan, mikä poistaa neulatorakosenteesin tehon. Tätä 

voidaan ehkäistä kanyylin kunnollisella tukemisella. (Wernick ym. 2015.) Suositeltu ka-

nyylin pituus on yli 6,44 cm, jotta kanyyli yltäisi 95 %:lla potilaista keuhkopussionteloon 

2. kylkiluuvälistä keskisolislinjassa (Clemency ym. 2015, 251–252). On kuitenkin toden-

näköistä, että traumapotilaalla vaadittu kanyylin pituus olisi vielä tästäkin pidempi sub-

kutaaniemfyseeman ja turvotuksen vuoksi (Laan ym. 2015, 6; Hecker ym. 2016, 123).  

 

Naissukupuoli, obesiteetti ja lihaksiston koko kasvattavat rintakehän paksuutta ja vaativat 

myös pidempää laskimokanyylia (Inaba ym. 2015, 1044; Wernick ym. 2015). Meta-ana-

lyyseissä on kuitenkin todettu, että tutkimusteknisistä syistä tulokset ovat olleet hyvin 

vaihtelevia, kun on tutkittu neulan pituuden vaikutusta neulatorakosenteesin epäonnistu-

miseen. Neulatorakosenteesin teko 5 cm kanyylilla on esimerkiksi joissain tutkimuksissa 

todettu epäonnistuneen 4 %:ssa tapauksista, kun taas joissain tutkimuksissa oli vastaa-

vaksi tulokseksi saatu 50 %. Tämän vuoksi ei ole mahdollista määritellä luotettavaa on-

nistumisprosenttia kanyyleilla, joiden pituus on alle 6,44 cm. (Laan ym. 2015, 3–4; Wer-

nick ym. 2015.)  Neulan pituuden kasvaessa mahdollisuus iatrogeenisten eli hoidosta joh-

tuvien vammojen synnylle, kuten veririnnalle, sydäntamponaatiolle ja keuhkovaltimon 

rikkoutumiselle, lisääntyy (Clemency ym. 2015, 251).  

 

Yleisin vaihtoehtoinen pistopaikka neulatorakosenteesille on 4. ja 5. kylkiluuväli keski-

kainalo- tai etukainalolinjassa. (Laan ym. 2015, 2.) Keskisolislinjaan verrattuna kainalo-

linjassa rintakehän paksuus on ohuempi (Wernick ym. 2015). Tutkimuksissa on myös 
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todettu, että keskisolislinjan 2. kylkiluuväli osataan paikantaa huonosti, vaikka teoreetti-

sesti oikea pistopaikka tiedettäisiin (Inaba ym. 2015, 1045; Wernick ym. 2015). Lisäksi 

2. kylkiluuväliin neulalla pistettäessä on riski osua 3. kylkiluuhun (Inaba ym. 2015, 

1046). Kainalolinjaan tehty neulatorakosenteesi on myös paremmin suojassa käden ja 

kyljen välissä kuljetuksen aikana kuin keskisolislinjaan tehty neulatorakosenteesi (Inaba 

ym. 2015, 1044). Kuitenkaan 4., 5. ja 6. kylkiluuvälissä hermosyyt eivät ole välttämättä 

niin hyvin suojattuna kuin on aiemmin ajateltu (Wernick ym. 2015). Vaihtoehtoisia pis-

topaikkoja voisi ajatella käytettävän ensisijaisesti esimerkiksi potilailla, joilla on odotet-

tavissa neulatorakosenteesin epäonnistuminen paksun rintakehän vuoksi keskisolislin-

jassa. Lisäksi vaihtoehtoisia pistopaikkoja voisi käyttää toissijaisina vaihtoehtoina, kun 

neulatorakosenteesi joudutaan uusimaan. (Laan ym. 2015, 5.) Olennaisinta pistopaikan 

valinnassa on kuitenkin se, ettei ihoalue tai rintakehä ole kyseisestä paikasta infektoitunut 

(Wernick ym. 2015).  

 

Vaikka pleuradreenin laitto on lopullinen hoitomuoto paineilmarinnan yhteydessä, on 

neulatorakosenteesi sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa tarpeellinen sen nopeuden 

vuoksi. Lisäksi esimerkiksi armeijassa on mahdollista kouluttaa henkilöitä, jotka eivät ole 

terveydenhuollon ammattilaisia, toteuttamaan neulatorakosenteesi toimenpiteen helppou-

den vuoksi. (Hecker ym. 2016, 121.) Pleuradreenin laittoon liittyy ilmarinnan, rintakehän 

suonten vuodon sekä keuhkopöhön riski. Eräässä tutkimuksessa todettiin, että keuhkopö-

hön syntymisen riski voi olla yhteydessä pleuradreenin imulla poistetun nesteen määrään. 

Tutkimuksessa ei kuitenkaan ollut sellaista toimenpidettä, jossa nestettä ei olisi poistettu, 

joten tätä ei voitu todistaa. (Ault 2014, 3.) 
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6 YHTEENVETO 

 

 

Hengitysvaikeutta aiheuttavia rintakehävammoja voi syntyä tylppien sekä lävistävien 

vammojen ja räjähdysvammojen seurauksena (Peräjoki ym. 2013a, 514–519). Tällaisia 

rintakehävammoja ovat esimerkiksi erilaiset ilmarinnat, veri- ja vesirinta, äkillinen sy-

däntamponaatio, kylkiluunmurtuma ja hetkurinta sekä keuhkokontuusio (Yamamoto ym. 

2005, 22; Holmström & Alaspää 2013, 315).  

 

Äkillisessä hengitysvajauksessa joko keuhkotuuletus tai keuhkorakkuloiden kaasujen 

vaihto tai molemmat näistä ovat häiriintyneet (Käypä hoito 2014). Kun potilaan tila muut-

tuu kriittiseksi, hänen hengitystyönsä lisääntyy, ilmenee hengitysvajausta, verenkierto 

heikkenee sekä tajunnantaso laskee (Ala-Kokko & Ruokonen 2014, 73). Kriittisessä ti-

lassa olevan potilaan tutkiminen täytyy tehdä nopeasti: on selvitettävä välittömiä hoito-

toimia vaativat elintoimintahäiriöt, tehdä työdiagnoosi ja päättää potilaan jatkohoito-

paikka (Koskenkari 2014, 81).  

 

Vammapotilaan tilaa arvioidaan ABCDE-menetelmää käyttäen tekemällä ensiarvio sekä 

tarkennettu tilannearvio. Näiden yhteydessä potilaalle tehdään välittömät elintoimintojen 

turvaamiseksi vaaditut hoitotoimenpiteet. (Peräjoki ym. 2013c, 519–520.) Paineilmarin-

nan purkuun tehtävä neulatorakosenteesi on tällainen välittömästi suoritettava hätätoi-

menpide (Kurola 2013). Siinä isoin mahdollinen laskimokanyyli pistetään 2. kylkiluuvä-

listä 3. kylkiluun yläpuolelta keuhkopussionteloon saakka, jolloin onteloon pakkautunut 

ilma pääsee purkautumaan ja puristuksissa ollut keuhko täyttymään vapaasti (Kurola 

2013; Toivio 2014). Laskimokanyylin yltäminen keuhkopussionteloon on kyseenalais-

tettu joissakin tutkimuksissa ja markkinoille on tullut vaihtoehtoisia välineitä neulatora-

kosenteesin tekoon (Wernick ym. 2015; White 2013; TyTek Medical 2011). 
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Clemency ym. 
(2015) 
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ei määritelty 
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Needle decompres-
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in Northeast Ger-
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 J Trauma Acute 
Care Surg 80 (1), 
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Tutkia rintakehän 
paksuutta keskiso-
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keskisolislinjan 
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takehän valtimoi-
den vammojen syn-
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J Trauma Acute 
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hoidon suoritusten 
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ossa, kun se teh-
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nalolinjassa verrat-
tuna  
B) toiseen kylki-
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Tutkimuspaikkaa ei 
määritelty 
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Kokeellinen tutki-
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paikkoja vertail-
lessa 
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ottaa huomioon uu-
sia hoitosuosituksia 
tehdessä 
 

Laan, ym.  
(2015) 
 
Chest wall thick-
ness and decom-
pression failure: A 
systematic review 
and meta-analysis 
comparing ana-
tomic location in 
needle thora-
costomy 
 
Injury, 1–8 

Määritellä rintake-
hän paksuus  
A) toisessa kylki-
luuvälissä keskiso-
lislinjassa 
B) neljännessä tai 
viidennessä kylki-
luuvälissä etukai-
nalolinjassa 
C) neljännessä tai 
viidennessä kylki-
luuvälissä keskikai-
nalolinjassa 
 
Selvittää riski neu-
latorakosenteesin 
epäonnistumiselle, 
kun käytetään 5 cm 
suonikanyyliä 
 

Meta-analyysi 
 
Tutkimuspaikka ei 
määritelty 
 
N = 28 
 
Laaja kirjallisuus-
katsaus 

– paikka A:ssa rin-
takehän paksuuden 
keskiarvo oli 42,79 
mm 
 
– paikka B:ssä rin-
takehän paksuuden 
keskiarvo oli 34,33 
mm 
 
– paikka C:ssä rin-
takehän paksuuden 
keskiarvo oli 39,85 
mm 
 
– paikka B:ssä on 
mahdollisesti pie-
nin riski neulatora-
kosenteesin epäon-
nistumiselle 
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