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Tietoa matkaripulista 

Ripuli on yleisin suomalaisen matkailijan terveysongelma. Suomesta matkustavan riski sairastua matkaripuliin 
vaihtelee 10:stä 40 %:iin. Todennäköisyys ripuliin sairastumiseen vaihtelee matkakohteen, matkan luonteen ja 
vuodenajan mukaan. Riski sairastumiseen on suurin lämpimänä vuodenaikana ja alueilla, joissa elintarvikehygienia 
on heikkoa. Suuren riskin alueita ovat Etelä-Aasia, Länsi- ja Pohjois-Afrikka sekä päiväntasaajan Afrikka. Länsi-
Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja Japanissa ripulin vaara ei ole 
sen suurempi kuin Suomessakaan. 

Matkaripulia aiheuttavat bakteerit, virukset ja alkueläimet. Bakteerit aiheuttavat yli 60 %, virukset 5–25 % ja 
alkueläimet noin 5 % matkailijoiden ripuleista. Oireiden perusteella ei yleensä ole mahdollista tunnistaa 
taudinaiheuttajaa. Matkaripulia aiheuttavien bakteerien ja virusten itämisaika on keskimäärin 6–72 tuntia, 
alkueläinten 1–2 viikkoa. 

Matkaripulia vastaan ei ole yleistä suojaa antavaa rokotetta. Yleensä matkaripulin saa saastuneesta ruoasta tai 
juomasta. Elintarvike- ja käsihygienia ovat tärkeimmät ripulin ehkäisykeinot eli huolellinen käsien pesu/käsidesin 
käyttö WC:ssä, ennen ruoan valmistusta ja ruokailua. Ruokien tulee olla hyvin kypsennettyjä ja turvallisinta on käyttää 
pullotettua vettä juomiseen ja hampaiden pesuun.  

Oireet 

Useimmiten matkaripuli puhkeaa ensimmäisen matkaviikon lopulla, 15 % sairastuu vasta kotiin palattuaan. 
Matkaripulin tyypillisiä oireita ovat eriasteinen ripuli, vatsakouristukset ja pahoinvointi. Alle vuorokauden kestävää 
kuumetta tai päänsärkyä saattaa esiintyä. Ripuli kestää keskimäärin 3-5 vuorokautta, mutta kivut ja vatsan kurina 
voivat jatkua jopa useita viikkoja. Alkueläimen aiheuttama ripuli kestää hoitamattomana usein viikkoja, jopa 
kuukausia. 

Ripulin nestehoito 

Lievän ripulin hoidoksi riittävät lepo ja runsas nesteiden nauttiminen. Sopivia juomia ovat tee, vesi ja laimea mehu 
sekä pakkauksen ohjeen mukaan valmistettava ripulijuoma.   

Normaalisti aikuisen nestetarve on useita litroja päivässä. Ripuli moninkertaistaa luontaisen nestetarpeen. Janon 
tunne on selkeä nestevajauksen oire. Varsinkin pienet lapset ja vanhukset ovat alttiita nopealle kuivumiselle.  

Riittävän nesteen nauttimisen lisäksi tulisi syödä kevyttä, helposti sulavaa ruokaa, esimerkiksi riisiä ja banaaneja. 
Yleensä suositellaan, että matkailija pidättäytyy alkoholista, kahvista (diureettinen efekti) ja maitotuotteista ripulin 
akuuttivaiheessa.  

Jos yleisvointi heikkenee, ripuli pitkittyy, on korkeaa kuumetta tai veriripulia, tulee olla yhteydessä terveydenhuoltoon. 

Ripulin mikrobilääkehoito  

Matkaripuli paranee lähes aina itsestään eikä vaadi mikrobilääkehoitoa.  

Lähde: www.thl.fi -> matkailijan terveysopas -> matkaripuli  
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