
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HENGITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN CROSSFIT-HARJOIT-
TELUN NOSTOTEKNIIKOISSA 

 
Opas Crossfit-harrastajille alaselkävammojen  

ennaltaehkäisemiseksi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huitila Katri 
Jääskeläinen Jatta-Mari 

Karttunen Lotta 
 

Opinnäytetyö  
Fysioterapeuttikoulutus 
Fysioterapeutti (AMK) 

 
2021



 
Fysioterapeuttikoulutus 
Fysioterapeutti (AMK) 

 
Opinnäytetyön tiivistelmä  

 

 
Tekijät  Katri Huitila Vuosi 2021 
 Jatta-Mari Jääskeläinen 
 Lotta Karttunen 
Ohjaaja(t) Mika Rahkola 
Toimeksiantaja CrossFit Rovaniemi, Timo Autto 
Työn nimi Hengityksen hyödyntäminen Crossfit-harjoittelun 

nostotekniikoissa. Opas Crossfit-harrastajille alasel-
kävammojen ennaltaehkäisemiseksi 

Sivu- ja liitesivumäärä 43 + 13 
 
 
Opinnäytetyömme tarkoituksena ja kehittämistehtävänä on tehdä opas keskivar-
talon aktivointistrategioiden omatoimiseen harjoitteluun CrossFit Rovaniemi salin 
harrastajille.   Tavoitteena toimeksiantajalle on tuottaa opas, jonka avulla Cross-
fit-lajin harrastajat pystyvät lisäämään ymmärrystä ja osaamista erilaisista ta-
voista tukea keskivartaloa nostoissa ja sitä kautta ehkäistä alaselkävammoja. Ta-
voitteena fysioterapia-alalle on lisätä tietoa erilaisista keskivartalon aktivointistra-
tegioista ja pallean merkityksestä lannerangan stabiliteettiin. Oma tavoitteemme 
on lisätä tietämystämme keskivartalon aktivointistrategioista ja pallean tehtävästä 
lannerangan stabilaattorina. 
 
Toteutimme toiminnallisen opinnäytetyömme spiraalimallin ja sosiaali- ja terveys-
alan tuotteistamisprosessin vaiheiden mukaan. Työssä on kaksi osaa, raport-
tiosio ja opas. Raporttiosioon on koottu teoria- ja tietoperusta sekä avattu oppaan 
tuotteistamisprosessi vaiheineen. Käsittelemme opinnäytetyössämme Crossfit-
harjoittelua ja siinä esiintyviä alaselkävammojen ennaltaehkäisyä. Lisäksi käsit-
telemme keskivartalon lihasten toimintaa ja tapoja sen tukemiseksi.  
 
Oppaassa on esitetty tiivistetysti teoriaa keskivartalon aktivointistrategioista. Op-
paan harjoitteet koostuvat lantionpohjan tunnistamisharjoitteesta, palleahengitys-
harjoitteesta, bracing- ja hollowing-strategian sekä valsalva-manööverin harjoit-
teista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avainsanat  Crossfit, keskivartalo, hengitys, ennaltaehkäisy 
Muita tietoja  Työhön liittyy opas itsenäiseen harjoitteluun



 
Physiotherapy 
Bachelor of Health Care 

 
Abstract of Thesis 
 

 

 
Authors  Katri Huitila  Year 2021 
 Jatta-Mari Jääskeläinen 
 Lotta Karttunen 
Supervisor Mika Rahkola 
Commissioned by CrossFit Rovaniemi, Timo Autto 
Subject of thesis Utilization of breathing in Crossfit lifts. Guidebook for 

Crossfit-amateurs for preventing low back injuries 
Number of pages 43 + 13 
 
 
The development task of this thesis was to create a guidebook for independent 
training of core muscle activation strategies for amateurs of CrossFit Rovaniemi. 
The aim of the commissioner is to have a guidebook for Crossfit amateurs. With 
the help of the guidebook Crossfit amateurs can increase their knowledge about 
different ways of supporting the spine in different lifts and prevent low back inju-
ries. The aim for the physiotherapy field is to add knowledge about different core 
activation strategies and the meaning of diaphragm as a stabilizer of the lumbar 
spine. The aim of the authors is to learn about core activation strategies and dia-
phragm´s task as a stabilizer of the lumbar spine.  
 
This functional thesis is executed according to spiral model and productization 
process of social welfare and health care industry. There are two parts in this 
thesis, a report and a guidebook. The theory and knowledge base is collected in 
the report as well as the process of productization of the guidebook is opened up. 
This functional thesis concerns Crossfit training and prevention of low back inju-
ries in Crossfit training. It also concerns function of trunk the muscles and ways 
of supporting the trunk.  
 
In the guidebook the theory about core activation strategies is summarized. Ex-
ercises in the guidebook consist of an exercise to increase the awareness of pel-
vic floor muscles, a diaphragmatic breathing exercise and exercises for bracing 
and hollowing strategies and Valsalva manoeuvre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words  Crossfit, core, breathing, prevention 
Special remarks Thesis includes an instructional guidebook 
 
 



 

SISÄLLYS 

1 JOHDANTO .................................................................................................... 6 

2 TARKOITUS, TAVOITTEET JA KEHITTÄMISTEHTÄVÄ ............................... 9 

3 CROSSFIT-HARJOITTELU .......................................................................... 10 

3.1 Lajianalyysi .......................................................................................... 10 

3.2 Nostotekniikat ...................................................................................... 11 

3.3 Alaselkävammojen esiintyvyys Crossfit-harjoittelussa ......................... 13 

4 VAMMOJEN ENNALTAEHKÄISY ................................................................ 15 

4.1 Ennaltaehkäisyyn vaikuttavat tekijät ja fysioterapian rooli ................... 15 

4.2 Liikkuvuuden merkitys nostotekniikkaan .............................................. 16 

4.3 Suoritustekniikan merkitys alaselkävammojen ennaltaehkäisyyn ........ 19 

5 KESKIVARTALOSYLINTERIN RAKENNE JA TOIMINTA ............................ 21 

5.1 Keskivartalosylinteri ............................................................................. 21 

5.2 Asennon vaikutus hengitykseen ja pallean toimintaan ......................... 23 

5.3 Lannerangan stabiliteetti ja vatsaontelon sisäinen paine ..................... 24 

5.4 Keskivartalon aktivointistrategiat .......................................................... 25 

5.4.1 Bracing-strategia ja valsalva-manööveri ........................................ 26 

5.4.2 Hollowing-strategia ........................................................................ 27 

6 OPPAAN TUOTTEISTAMISPROSESSI ....................................................... 29 

6.1 Toiminnallinen opinnäytetyö ................................................................ 29 

6.2 Tuotteistamisprosessi vaiheineen ........................................................ 30 

6.2.1 Idea- ja luonnosteluvaihe .............................................................. 30 

6.2.2 Tuotteen kehittelyvaihe ................................................................. 32 

6.2.3 Viimeistelyvaihe ja valmis tuote ..................................................... 32 

7 POHDINTA ................................................................................................... 34 

7.1 Opinnäytetyön prosessin arviointia ...................................................... 34 

7.2 Opinnäytetyön ja oppaan luotettavuus ja eettisyys .............................. 36 

7.3 Jatkotutkimusaiheet ............................................................................. 37 

LÄHTEET .......................................................................................................... 38 

LIITTEET .......................................................................................................... 43 

 



5 

 

 

KÄYTETTYJEN TERMIEN SELITYKSET 

 

Anteriorinen = edessä sijaitseva 

Posteriorinen = takana sijaitseva 

Anterolateraalinen = edessä ja sivulla sijaitseva 

Horisontaalinen = vaakatason suuntainen 

Kraniaalinen = pääkallon puolella oleva 

Kaudaalinen = häntäluun suunnassa oleva 

Bilateraalinen = kaksipuolinen 

Instabiliteetti = epävakaus  

Stabiliteetti = vakaus, vankkuus, tukevuus 

Konsentrinen lihasjännitys = lihasjännitys, jossa lihaksen pituus lyhenee 

Eksentrinen lihasjännitys = lihasjännitys, jossa lihaksen pituus kasvaa 

Isometrinen lihasjännitys = lihasjännitys, jossa lihaksen pituus ei muutu ja jänni-

tys ei tuota liikettä 

Proprioseptiikka = Asentotunto 

Skaalaus = Crossfit-harjoittelussa liikkeen muokkaaminen omaa taitotasoa vas-

taavaksi  
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1 JOHDANTO 

Crossfit-laji on kehitetty vahvistamaan ihmisen fyysisen suorituskyvyn ominai-

suuksia mahdollisimman monipuolisesti. Se vastaa esimerkiksi sellaista harjoit-

telua, jota poliisien, palomiesten ja armeijan henkilökunnan pitäisi harjoittaa pys-

tyäkseen suoriutumaan työstään. (Akonniemi, Kormilainen & Tuppurainen 2018, 

17, 20). Harjoittelun ideana on kehittää kestävyyttä, kestovoimaa, maksimivoi-

maa, nopeusvoimaa, nopeutta, liikkuvuutta, koordinaatiota, ketteryyttä, tasapai-

noa ja tarkkuutta. (Santasport 2020; Glassman 2007).  Crossfit -harjoittelu sisäl-

tää monenlaisia liikkeitä, jotka jaetaan kolmeen pääryhmään: painolla tehtäviin 

liikkeisiin, voimisteluliikkeisiin ja aineenvaihduntaa kiihdyttäviin liikkeisiin (Pasa-

nen 2016, 13±14). Harjoitteet tehdään usein aikaa vastaan ja liikkeistä tulee suo-

riutua väsyneenäkin.  (Pasanen 2016, 22.)   

Crossfit-harjoittelussa alaselkävammat ovat olkapäävammojen jälkeen yleisim-

piä vammoja. Alaselän vammat tapahtuvat usein nostoliikkeissä. (Weisenthal, 

Beck, Maloney, DeHaven & Giordano 2014; Wagener ym. 2020.) Crossfit-har-

joittelussa tapahtuvien loukkaantumisten syynä uskotaan olevan lajin intensi-

teetti, koska harjoitukset tehdään usein lyhyillä lepoajoilla tai kokonaan ilman tau-

koja. Suoritustekniikan tulisi olla hyvä, jotta pystyisi tekemään turvalli-

sesti useita toistoja raskailla kuormilla aikaa vastaan.   (Claudino ym. 2018; El-

kin, Kammerman, Kunselman & Gallo 2019.)   

Vammojen ennaltaehkäisyssä tulee huomioida kaikki yksilön elämään vaikutta-

vat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tekijät (Ahonen ym. 2002, 19).  Yksi tär-

keimmistä asioista vammojen ennaltaehkäisyssä on hyvän suoritustekniikan 

opettelu ennen kuorman ja tehon lisäämistä (Lauersen, Andersen & Andersen 

2018; Mero, Nummela, Kalaja & Häkkinen 2016, 668). Nostoharjoittelun aikana 

tapahtuvalla hengityksellä on suuri merkitys keskivartalon tukeen ja lannerangan 

stabiliteettiin (Hacket & Chow 2013). Keskivartaloa tukevana rakenteena toimii 

vatsaonteloa vuoraavien lihasten muodostama rakenne, jota kutsutaan keskivar-

talosylinteriksi (Chaitow, Bradley, Gilbert, Bartley & Peters 2014, 50). Vatsaon-

teloa rajaa ylhäältä pallea ja alhaalta lantionpohjan lihakset. Keskivartalosylinte-
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rin seinät muodostuvat vatsa- ja selkälihaksista. (Earls & Myers 2013, 158.) Fas-

kiaalisten yhteyksien ansiosta nämä kaikki vatsaonteloa rajaavat lihakset ovat 

yhteydessä toisiinsa (Bordoni & Zanier 2013, 287). 

Opinnäytetyömme avaa hengityksen hyödyntämistä ja pallean merkitystä lanne-

rangan stabilaattorina Crossfit-lajin nostotekniikoissa. Käytämme termiä nosto-

tekniikka, jolla tarkoitamme voimanoston maastavetoa ja painonnoston ylöstyön-

töä sekä rinnallevetoa. Hyvällä tekniikalla suoritettu nosto vaatii hyvää liikku-

vuutta nilkka-, polvi-, lonkka-, olka- ja ranneniveliltä, joten käsittelemme nostoissa 

vaadittavaa liikkuvuutta. Hyvän liikkuvuuden ansiosta lantio ja rintakehä pysyvät 

optimaalisessa asennossa, joka mahdollistaa keskivartalosylinterin lihasten oike-

anlaisen toiminnan. Hollowing- ja bracing-strategia sekä valsalva-manööveri ovat 

erilaisia hengitystä hyödyntäviä keskivartalon tukea lisääviä aktivointistrategioita, 

joita käsittelemme tässä työssä.  Pallean toiminta on olennaisessa osassa lanne-

rangan stabiliteetissä ja edelleen alaselkävammojen ennaltaehkäisyssä.  Kuor-

mitusta ennen tapahtuva keskivartalon aktivointi lisää merkittävästi selkärangan 

kompressiota sekä stabiliteettia (Vera-Garcia, Elvira, Brown & McGill 2007, 

561).  

Kokemuksemme mukaan Crossfit-harjoittelun nostotekniikoita opeteltaessa oh-

jaajat neuvovat ottamaan happea sisään, sulkemaan suun ja jännittämään vat-

salihakset. He ohjaavat valsalva-manööveriä, jonka tarkoituksena on hengityk-

sen avulla saada keskivartaloon mahdollisimman hyvä tuki. Valsalva-manööveri 

on hyvä tapa lisätä keskivartalon tukea, mutta kaipaamme tarkempia ohjeita sen 

suorittamiseen.  Fysioterapeutti on liikkeen ammattilainen, jolla on tieto ihmisen 

anatomiasta, fysiologiasta ja biomekaniikasta. Fysioterapeutin yksi ydinosaamis-

alueista on ohjaus- ja neuvontaosaaminen, ja fysioterapeuttisen ohjauksen tulisi 

olla aina näyttöön perustuvaa. (Suomen fysioterapeutit 2016, 6.) Tulevina fysiote-

rapeutteina haluamme perustaa ohjaus- ja neuvontaosaamisemme tutkittuun tie-

toon, jotta osaamme perustella asiakkaillemme miksi ja miten erilaiset harjoitteet 

tehdään. Ohjauksen tarkkuus ja sen perustuminen ihmiskehon anatomiaan on 

mielestämme yksi fysioterapian kulmakivistä.  

Toiminnallisen opinnäytetyömme toimeksiantaja on rovaniemeläinen Cross-

Fit Rovaniemi, joka on yhteisöllinen ja tasavertaisuutta vaaliva sali kaikenlaisille 
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ja -tasoisille CrossFit-lajin harrastajille (CrossFit Rovaniemi 2021). Työmme tar-

koituksena ja kehittämistehtävänä on tehdä opas CrossFit Rovaniemi salin jäse-

nille erilaisten hengitystekniikoiden hyödyntämisestä Crossfit-lajin nostoteknii-

koissa alaselkävammojen ennaltaehkäisemiseksi. Tavoitteena on lisätä tietoa 

pallean merkityksestä lannerangan stabiliteettiin kuormitetuissa nostoissa. 
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2 TARKOITUS, TAVOITTEET JA KEHITTÄMISTEHTÄVÄ 

Opinnäytetyön tarkoituksena ja kehittämistehtävänä on tehdä opas CrossFit Ro-

vaniemi -salin harrastajille erilaisten hengitystekniikoiden hyödyntämisestä nos-

totekniikoissa alaselkävammojen ennaltaehkäisemiseksi. Tavoitteena on jakaa 

tietoa pallean merkityksestä lannerangan stabiliteettiin kuormitetuissa nostoissa. 

Tavoitteenamme on saada toimeksiantajalle opas, jonka avulla Crossfit-lajin har-

rastajat pystyvät lisäämään ymmärrystä ja osaamista erilaisista tavoista tukea 

keskivartaloa nostoissa ja sitä kautta ehkäistä alaselkävammoja. Tavoitteena fy-

sioterapia-alalle on lisätä tietoa erilaisista keskivartalon aktivointistrategioista ja 

pallean merkityksestä lannerangan stabiliteettiin. Lisäksi tavoitteena fysioterapia-

alalle on lisätä tietoa rintakehän ja lantion asennon vaikutuksesta keskivarta-

losylinterin toimintaan.  Oma tavoitteemme on lisätä tietämystämme hengityk-

sestä hollowing- ja bracing-strategioissa ja valsalva-manööverissä, sekä pallean 

merkityksestä lannerangan stabilaattorina.   Haluamme kehittää itseämme tie-

donhaussa ja tutkimusten kriittisessä arvioinnissa sekä oppia tuottamaan toimin-

nallinen opinnäytetyö.    
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3 CROSSFIT-HARJOITTELU 

Tässä luvussa esittelemme Crossfit-lajin historiaa ja syntytaustaa. Avaamme 

Crossfit-harjoittelun luonnetta ja ideaa sekä käymme läpi lajissa harjoiteltavien 

nostotekniikoiden suoritustekniikat pääpiirteittäin.  Luvun lopussa tuomme esille 

tutkimuksia alaselkävammojen esiintyvyydestä Crossfit-harrastajilla ja -urheili-

joilla. 

3.1 Lajianalyysi 

Yhdysvaltalainen Greg Glassman on Crossfit-lajin alkuperäinen kehittäjä. Laji 

on virallisesti kehitetty vuonna 2000 ja se on saanut alkunsa Glassmanin omasta 

voimistelutaustasta. Tuolloin voimistelijat harjoittelivat kehonpainoilla, 

mutta Glassman alkoi käyttää harjoittelussa myös painoja. Laji on kehitetty vah-

vistamaan fyysistä suorituskykyä mahdollisimman monipuolisesti ja vastaamaan 

esimerkiksi sellaista harjoittelua, jota poliisien, palomiehien ja armeijan henkilö-

kunnan pitäisi tehdä pysyäkseen työkykyisinä. Lajin tarkoituksena on saada ih-

misestä mahdollisimman vahva monia eri osa-alueita kehittäen. (Akon-

niemi, Kormilainen & Tuppurainen 2018, 17, 20.)  

Crossfit-harjoittelun ideana on harjoittaa monipuolisesti ihmisen fyysistä suoritus-

kykyä. Siinä harjoitetaan kestävyyttä, kestovoimaa, maksimivoimaa, nopeusvoi-

maa, nopeutta, liikkuvuutta, koordinaatiota, ketteryyttä, tasapainoa ja tark-

kuutta. Glassman kuvailee Crossfitt-harjoittelua lajiksi, jossa harjoitellaan korke-

alla intensiteetillä toiminnallisesti ja harjoittelua muutetaan jatkuvasti.  (Santa-

sport 2020; Glassman 2007.)  Crossfit-harrastajalta vaaditaan kestävyyttä, voi-

maa ja nopeutta. Pystyäkseen suoriutumaan aikaa vastaan tehdyistä harjoituk-

sista, täytyy harrastajalla olla hyvä kestävyyskunto ja anaerobinen kunto. Liikkeet 

täytyy tehdä väsyneenäkin ja kehon olisi hyvä pystyä työskentelemään tasapuo-

lisesti kaikilla energiantuottojärjestelmillä. (Pasanen 2016.)  

Lajia voi harrastaa kuka vain kuntotasosta ja taustasta riippumatta koska kaik-

kia liikkeitä voidaan soveltaa eli skaalata jokaisen harrastajan tasoon sopi-

vaksi (Akonniemi, Kormilainen & Tuppurainen 2018, 19). Crossfit-harjoittelu si-

sältää monenlaisia liikkeitä, jotka jaetaan kolmeen pääryhmään: painoliikkeisiin, 
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voimisteluliikkeisiin ja aineenvaihduntaa kiihdyttäviin liikkeisiin. Harjoittelussa vä-

lineinä käytetään erilaisia vapaita painoja kuten levytankoa ja painoja, leuanve-

totankoja, köysiä, soutulaitetta, pyörää ja hyppynarua. Monia liikkeitä tehdään 

oman kehon painolla.  (Pasanen 2016, 13±14.) Päivän harjoitus eli WOD (wor-

kout of the day) koostuu erilaisista vaihtelevista harjoituksista. Joinakin päivinä 

voi olla painonnostoa, joinakin voimisteluliikkeiden harjoituksia ja joinakin yhdis-

teltynä monia eri harjoittelumuotoja. (Pasanen 2016, 14±15.) 

3.2 Nostotekniikat 

Crossfit-lajissa harjoiteltavat nostotekniikat eivät eroa perinteisen painonnos-

ton ja voimanoston tekniikoista. Nostotekniikat, joita käsittelemme tässä työssä 

ovat maastaveto sekä työntö, joka koostuu kahdesta erillisestä liikkeestä: rinnal-

levedosta ja ylöstyönnöstä (Pasanen 2016, 10; Akonniemi, Kormilainen & Tup-

purainen 2018, 40.) Maastaveto lukeutuu voimanostotekniikoihin yhdessä jalka-

kyykyn ja penkkipunnerruksen kanssa.  Rinnalleveto ja ylöstyöntö ovat tempauk-

sen lisäksi painonnostotekniikoita. (Suomen Voimanostoliitto ry 2020; Puputti 

2019, 227.) Tässä työssä käytämme termiä nostotekniikka, jolla tarkoitamme 

maastavetoa, ylöstyöntöä ja rinnallevetoa.  

Maastavedossa nostajan tarkoituksena on nostaa tankoa lattiasta, kunnes nos-

taja seisoo suorana (Kuvasarja 1±3). Nosto aloitetaan tangon ollessa lattialla 

vaakasuorassa nostajan edessä. Nostaja ottaa vapaavalintaisen otteen tangosta 

molemmilla käsillä. Jalkojen asento jää nostajan itsensä päätettäväksi. Nosto-

Kuvasarja 1±3: Maastavedon lähtöasento, keskivaihe ja loppuasento. Tangossa ei 
ole painoja, jotta nostajan asento näkyisi hyvin.  
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suorituksessa nostaja lähtee ojentamaan jalkoja, selän pysyessä suorana. Tan-

koa nostetaan niin kauan, kunnes nostaja seisoo suorana. Nosto loppuu, kun 

nostaja on saanut lukittua polvensa suoriksi ja vietyä olkapäät taakse seisoma-

asennossa edelleen tangosta kiinni pitäen. (Suomen Voimanostoliitto ry 2020.) 

Rinnallevedossa nostajan tarkoituksena on vetää tanko yhdellä liikkeellä latti-

asta rinnalle tangon kulkiessa mahdollisimman läheltä kehoa (Internati-

onal Weightlifting federation 2021). Nosto aloitetaan tangon ollessa lattialla, nos-

tajan ollessa kyykistyneenä ja selkä suorana tangosta kiinni pitäen hartioidenle-

vyisellä otteella. Nosto aloitetaan voimakkaasti jalkoja ojentamalla, jolloin tanko 

liikkuu lattiasta nostajan polvien ohi. Nostajan selän asento pysyy samana alku-

vedon ajan. Polvien ohituksen jälkeen nostaja ojentaa selkäänsä, jolloin lantio 

siirtyy kohti tankoa ja polvia koukistetaan lievästi tangon alle pääsemiseksi. Tä-

män jälkeen nostaja aloittaa voimakkaan loppuvedon hartioista ja selästä, sa-

malla jaloilla voimakkaasti ponnistaen ojennettuun asentoon. Kun tanko on saa-

vuttanut vyötärön korkeuden, nostaja ottaa tangon vastaan etukyykkyasentoon 

olkapäiden päälle, jonka jälkeen nostaja nousee ryhdikkääseen seisoma-asen-

toon (Kuvasarja 4±6). Kyykkyasennossa on tärkeää pitää hyvä ryhti keskivarta-

lossa. (Painonnostoliitto 2020.)  

Ylöstyönnössä nostajan tarkoituksena on työntää tanko olkapäiden päältä suo-

rille käsille pään päälle (International Weightlifting federation 2021) (Kuvasarja 

6±9). Ylöstyönnön alkuasennossa nostaja seisoo ryhdikkäästi tanko olkapäiden 

päällä, kyynärpäät koukussa ja jalat hartioiden levyisessä asennossa. Vauhdin 

 Kuvasarja 4±9: Rinnalleveto tapahtuu kuvissa 4±7.  Ylöstyöntö tapahtuu kuvissa 7±
9. Tangossa ei ole painoja, jotta nostajan asento näkyisi hyvin. 
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otto liikkeeseen alkaa pienellä kyykistymisliikkeellä vartalon pysyessä pys-

tyssä. Kyykystä nostaja ponnistaa voimakkaasti ylöspäin samalla suoristaen kä-

det mahdollisimman terävästi. Ponnistuksen aikana toinen jalka siirtyy noin jalka-

terän verran eteenpäin ja toinen jalka siirtyy noin 1,5 jalkaterän mittaa taakse. Ja-

lat tuodaan saksausasennosta vierekkäin ensin etujalkaa siirtämällä keskilinjaan. 

Tämän jälkeen takajalka siirtyy toisen jalan viereen ja nosto on valmis. (Painon-

nostoliitto 2020.)  

3.3 Alaselkävammojen esiintyvyys Crossfit-harjoittelussa  

Erilaisia urheiluvammoja on paljon, ja ne kohdistuvat tuki- ja liikuntaelimistöön: 

lihaksiin, luihin, niveliin, rustokudoksiin, limapusseihin, nivelsiteisiin tai jänteisiin 

(Walker ym. 2014, 9).  Urheiluvammat voidaan jakaa syntytapansa perusteella 

akuutteihin vammoihin ja rasitusvammoihin. Akuutti vamma syntyy äkillisesti esi-

merkiksi ulkoisen kontaktin tai virheellisen suoritustekniikan johdosta. Rasitus-

vamma syntyy ajan kuluessa liiallisen rasituksen johdosta. Se voi johtua yksipuo-

lisesta, paljon toistoja sisältävästä tai liian usein toteutetusta harjoittelusta. Myös 

liian nopea harjoittelumäärän nosto, huonot varusteet tai olosuhteet, liian kova 

tehoharjoittelu tai levon, unen ja ravitsemuksen laiminlyönti voivat altistaa rasi-

tusvammoille. (Ahonen ym. 2002, 666.) Yleisimpiä syitä vammoille ovat muun 

muassa liiallinen harjoittelu, kehon ylikuormittuminen, huono suoritustekniikka, 

lämmittelyn   laiminlyönti, onnettomuus, sekä vanha vamma (Hautala & Ruuhi-

nen 2011, 7).  

Tutkimusten mukaan alaselkävammat ovat olkapäävammojen jälkeen yleisimpiä 

vammoja Crossfit-harjoittelussa. Olkanivelen loukkaantumiset tapahtuvat 

yleensä voimisteluliikkeissä ja alaselän vammat nostoliikkeissä. (Weisenthal, 

Beck, Maloney, DeHaven & Giordano 2014; Wagener ym. 2020.) Crossfit-har-

joittelussa loukkaantuminen on tavallista painonnostoharjoittelua todennäköi-

sempää, mutta loukkaantumisia tapahtuu vähemmän kuin esimerkiksi useissa 

kontaktilajeissa (Claudino ym. 2018). Crossfit-lajin parissa tapahtuvien loukkaan-

tumisten syynä on todennäköisesti lajin korkea intensiteetti. Loukkaantumisriski 

kasvaa, kun yksilön motivaatio saavuttaa tavoitteensa sekä toisten urheilijoiden 

paine ja odotukset voivat saada yksilön ylittämään omat fyysiset rajansa.   (El-

kin, Kammerman, Kunselman & Gallo 2019.)   
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Wagenerin ym. (2020) mukaan vasta-aloittaneiden harrastajien riski loukkaantua 

on suurempi kuin pitempään lajia harrastaneiden.    Hopkins ym. (2019) mukaan 

Crossfit-urheilijoilla riski alaselän loukkaantumiselle oli verrokkiryhmää korke-

ampi. Myös Gardinerin, Devereux:n ja Beaton (2020) tutkimus tukee väitettä, 

että Crossfit-kilpailijoilla vammautumisriski on harrastajia suurempi. Tutkimuk-

sissa tulee kuitenkin ilmi, että vammautumismekanismeista ja harjoituskuormi-

tuksen vaikutuksista loukkaantumiseen tarvitaan lisää tutkimuksia (Gardiner, De-

vereux & Beato 2020; Wagener ym. 2020).  
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4 VAMMOJEN ENNALTAEHKÄISY 

Tässä luvussa kerromme urheiluvammojen riskitekijöistä ja vammojen ennalta-

ehkäisyyn vaikuttavista tekijöistä. Avaamme fysioterapian osuutta ennaltaeh-

käisyssä. Tuomme myös esille liikkuvuuden merkitystä nostotekniikoiden suorit-

tamiseen ja hyvän nostotekniikan merkityksen alaselkävammojen ennaltaeh-

käisyssä.   

4.1 Ennaltaehkäisyyn vaikuttavat tekijät ja fysioterapian rooli 

Ennaltaehkäisyssä on tärkeää tuntea ja tunnistaa urheiluvammojen riskitekijät ja 

syntymekanismit.  Riskitekijät voidaan jaotella sisäisiin ja ulkoisiin riskitekijöihin. 

Sisäisiä riskitekijöitä ovat ikä, sukupuoli, kehon paino, pituus, aikaisemmat louk-

kaantumiset, anatomiset poikkeavuudet, lihasepätasapaino, liikkuvuus ja voima. 

Ulkoisia riskitekijöitä ovat sääolosuhteet, varusteet, kilpailutaso, alusta, säännöt 

ja huono suoritustekniikka. (Peterson & Renstrom 2016, 14±20.) Voima, kestä-

vyys ja lajikohtainen tekniikka muodostavat pohjan harjoittelijan suorituskyvyn 

parantamiselle (Naclerio & Moody 2016, 87). Vammojen ennaltaehkäisyssä tulee 

huomioida kaikki yksilön elämään vaikuttavat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset 

tekijät. Näistä esimerkkeinä ovat lajin vaatimusten ymmärtäminen, harjoittelun 

nousujohteisuuden hallitseminen, kokonaisrasituksen kontrollointi, tekniikan, 

koordinaation ja lihastasapainon harjoittaminen ja alku- ja loppuverryttely-

jen sekä liikkuvuusharjoittelun tekeminen. Lisäksi harjoitusolosuhteiden huomioi-

minen, oikeanlaisten varusteiden käyttäminen sekä ravinnon, levon ja unen mer-

kityksen ymmärtäminen on olennaista. (Ahonen ym. 2002, 19.)  

Ohjaus- ja neuvontaosaaminen kuuluvat fysioterapeutin ydinosaamiseen asiak-

kaan toimintakyvyn edistämiseksi ja vammojen ennaltaehkäisemiseksi. Muita fy-

sioterapeutin ydinosaamisalueita ovat terapiaosaaminen, tutkimis- ja arviointi-

osaaminen, eettinen osaaminen, teknologiaosaaminen, sekä esteettömyys- ja 

saavutettavuusosaaminen. (Suomen fysioterapeutit 2016, 6, 13.) Fysioterapeut-

tisessa ohjauksessa ja neuvonnassa käytetään apuna muun muassa manuaali-

sia, suullisia, digitaalisia ja visuaalisia menetelmiä. Ohjaus ja neuvonnan tulee 
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olla näyttöön perustuvaa ja sillä pyritään saamaan aikaan positiivinen muutos yk-

silön liikkeen, liikkumisen ja toimintakyvyn laatuun. (Suomen fysioterapeutit 2016, 

13.)  

Fysioterapeutin tulee perehtyä kunkin urheilulajin ja liikuntamuodon erityispiirtei-

siin, jotta ohjauksella ja neuvonnalla ennaltaehkäistäisiin lajityypillisiä vammoja 

(Suomen urheilufysioterapeutit SUFT ry 2021). Vammojen ennaltaehkäisyssä 

vammautumisen syntymämekanismit ja riskitekijät on tärkeä tunnistaa, jotta niihin 

voidaan puuttua. Mechelen julkaisi nelivaiheisen urheiluvammojen ennaltaeh-

käisy mallin, ja se on edelleen käytössä urheiluvammoja tutkittaessa. Mallin vai-

heet ovat urheiluvammojen esiintyvyyden ja vakavuuden tutkiminen, vammame-

kanismin ja riskitekijöiden tutkiminen, ehkäisymenetelmien suunnittelu ja ehkäi-

symenetelmien tehokkuuden arviointi. (Pasanen 2021, 22, 26.) 

4.2 Liikkuvuuden merkitys nostotekniikkaan 

Liikkuvuudella tarkoitetaan nivelten liikelaajuutta. Hyvä liikkuvuus näkyy parem-

pana suoritus- ja toimintakykynä ja useimmat urheilulajit vaativat hyvää liikku-

vuutta. Hyvän liikkuvuuden vaikutuksia ovat esimerkiksi liikkeiden taloudellisuu-

den lisääntyminen, kuormituksen sietokyvyn kasvaminen, loukkaantumisriskin 

pienentyminen, lihasepätasapainon ehkäiseminen ja ryhtivirheiden vähenemi-

nen. Liikkuvuuden hyödyntämiseksi tarvitaan voimaa ja liikkeen hallintaa.  Liian 

suuri liikkuvuus voi aiheuttaa ongelmia urheilusuorituksessa, varsinkin jos voima 

ja hallinta eivät ole riittävällä tasolla. Saavutetun liikkuvuuden ylläpitäminen vaatii 

jatkuvaa ylläpitoa. Riittävä liikkuvuus nostajalla mahdollistaa nostotekniikoiden 

oikean ja turvallisen suorittamisen. (Mero ym. 2016, 313±314; Pihlman, Luomala 

& Mäkinen 2018, 13; Bousquet & Olson, 2018.)   

Nilkan riittävä koukistussuunnan liike on välttämätön nostoliikkeessä suoritetta-

van kyykyn kannalta. Rajoittunut liikkuvuus nilkassa altistaa nostajan kompensoi-

maan puuttuvaa liikettä lonkista, alaselästä ja keskivartalosta. Kompensoimalla 

liikettä välilevyihin kohdistuu normaalia enemmän painetta. Tällöin selkärankaan 

kohdistuu 6±10 kertaa nostajan kehonpainoa suurempi paine, joka altistaa nos-

tajan välilevyvammoille. Nilkan koukistussuunnan riittävää liikkuvuutta voidaan 
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testata esimerkiksi polvi seinään testauksella (knee to wall test) (Kuva 10). Tes-

tissä asetetaan varpaat noin 10 senttimetrin päähän seinästä. Tämän jälkeen koi-

tetaan viedä polvi kiinni seinään, pitäen kantapää ja jalkapohja maassa. Polven 

osuessa seinään siirretään jalkaa sentti taaksepäin. Jos polvi ei osu seinään, siir-

retään jalkaa sentti lähemmäs. Testi toistetaan, 

kunnes on löydetty maksimi etäisyys, josta testat-

tavan polvi edelleen osuu seinään. Riittävänä nil-

kan liikkuvuutena kyykkyjen tekemiseen pidetään 

10.75 senttimetrissä.  (Bousquet & Olson, 2018; 

Kusuma, Rilastio, Syafei, Nugroho & Budiharjo 

2018, 132±136.)  

Ei ole olemassa tarkkaa määritelmää riittävälle lonkan liikkuvuudelle nostoliikkei-

den tekemiseen.  Lonkan koukistussuunnan liikkuvuus on harvemmin rajoittava 

tekijä kyykkyliikkeitä tehdessä. Kirjallisuudessa suositellaan polven koukistus-

suunnan liikkuvuuden olevan vähintään 135° ja lonkan koukistussuunnan liikku-

vuuden vähintään 95±116°. Polven ja lonkan riittävää liikkuvuutta voidaan testata 

selinmakuulla tuomalla polvia rinnan päälle koukkuun (su-

pine knees to chest test) pitämällä kiinni säären alaosasta (Kuva 11). Lonkan liik-

kuvuus on riittävä, jos testissä pystyy koukistamaan polvia alimpien kylkiluiden 

kanssa samalle tasolle. Polvien liikkuvuus on riittävä, kun testissä saadaan kou-

kistettua polvia niin, että pohkeet ja takareidet ovat kosketuksissa. Jos tätä testiä 

tehdessä polven liikkuvuus ei riitä, testiä voidaan modifioida pitämällä kiinni pel-

kästään takareisistä (Kuva 12). Tällöin testi mittaa pelkästään lonkan liikkuvuutta. 

(Bousquet & Olson 2018; Kusuma ym. 2018, 132-136.)  

 

Kuva 10: Knee to wall test  

Kuva 11: Supine knees to chest test Kuva 12: Modifioitu Supine knees to 
chest test 
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Olkapään riittävää liikkuvuutta tarvitaan muun muassa ylöstyöntöä tehdessä. Ol-

kapään liikkuvuus sekä stabiliteetti ovat tärkeässä roolissa olkapäävammojen eh-

käisyssä. Liikerajoitus ja huono tekniikka altistavat nostajaa olkapäävammoille. 

Pään yläpuolella suoritettavien liikkeiden tekemiseksi olkapään liikkuvuuden mi-

nimivaatimuksena pidetään olkapään 180° loitonnusta. Olkapään riittävää liikku-

YXXWWD�YRL�WHVWDWD�OLX¶XWWDPDOOD�NlVLl�VHLQll�YDVWHQ��reserve wall slide test). Tes-

tattava asettuu seisomaan selkä seinää vasten jalkojen ollessa noin 6 senttimet-

rin etäisyydellä seinästä. Testattava asettaa olkapäät ja kyynärpäät 90° kul-

maan seinää vasten, olkanivelten ollessa ulkokierrossa (Kuva 13). Tämän jäl-

NHHQ�WHVWDWWDYD�OlKWHH�OLX¶XWWDPDDQ�NlVLl�VHLQll�SLWNLQ�NRKWL�NDWWRD��SLWlHQ�NlP�

menselän ja käden kontaktissa seinään (Kuva 14). Olkapään riittäväksi liikkuvuu-

deksi lasketaan, jos liikkeen onnistuu tekemään niin, että kämmenselät pysyvät 

seinässä ja kyynärpäät ojentuvat suoriksi pään yläpuolelle (Kuva 15). (Bousquet 

& Olson 2018; Kusuma ym. 2018, 132±136.) 

 

Olkapään riittävä liikkuvuus mahdollistaa suurimman osan pään yläpuolella suo-

ritettavista liikkeistä. Ranteen riittävä liikkuvuus kuitenkin takaa mahdollisuuden 

hallita pään yläpuolelle nostettavaa objektia, sekä antaa vakaan alustan hallitta-

valle kuormalle. Ranteen ojennussuunnan liikkuvuudeksi suositellaan vähintään 

95° liikettä. Ranteen riittävää liikkuvuutta voidaan testata testillä, jossa testattava 

asettaa kämmenen tasaiselle alustalle sormet ja kyynärpää suorina (Kuvat 16±

Kuvat 13±15: Reserve wall slide test aloitusasento kuvassa 13, keskivaihe ku-
vassa 14 ja loppuasento kuvassa 15. 
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18). Sormet osoittavat poispäin kehosta. Tämän jälkeen nojataan testattavaan 

käteen ja aletaan siirtämään painoa kohti sormia kämmenen pysyessä kontak-

tissa alustaan. Yli 95° kulma ranteessa riittää ranteen liikkuvuudeksi.  Jos kyy-

närvarsi ei tule testissä pystysuoraan kulmaan, voidaan testiä modifioida laitta-

malla sormet koukkuun. Sormien koukistus rentouttaa kyynärvarren lihaksia, jol-

loin mahdollistuu parempi liike ranteeseen. (Bousquet & Olson 2018; Kusuma 

ym. 2018, 132±136.) 

 

 

4.3 Suoritustekniikan merkitys alaselkävammojen ennaltaehkäisyyn  

Heikko alaselän ja lannerangan hallinta nostojen aikana altistaa nostajan selän 

rakennevaurioille, joko äkillisesti tai vähitellen rasituksen myötä. Heikko hallinta 

voi näkyä nostajalla vartalon kiertymisenä, alaselän pyöristymisenä tai notkolle 

menemisenä. Alaselän pyöristyminen altistaa nostajan välilevyperäisille ongel-

mille. Alaselän notkistuminen kuormittaa nostajan selän takarakenteita, joiden 

myötä esim. rasitusmurtumien riski kasvaa. (Painonnostoliitto 2020; Sandström 

& Ahonen 2011, 250±252.) Suoritustekniikan tulisi olla hyvä, jotta pystyisi teke-

mään turvallisesti useita toistoja raskailla kuormilla aikaa vastaan. Crossfit-har-

joitukset tehdään usein lyhyillä lepoajoilla tai kokonaan ilman taukoja, ja jos edel-

lisestä harjoituksesta ei olla palauduttu on loukkaantumisriski suurempi. (Clau-

dino ym. 2018.)  

Kuvat 16±18: Ranteen liikkuvuuden testi. Aloitusasento kuvassa 16, loppuasento ku-
vassa 17. Modifioitu testi kuvassa 18. 
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Voimaharjoittelun on huomattu vähentävän rasitusvammoja, ja loukkaantumisia. 

Yksi tärkeimmistä asioista vammojen ennaltaehkäisyssä on hyvän tekniikan 

opettelu ennen kuorman ja tehon lisäämistä. Liikehallinnan ja lajinomaisen suo-

rituksen kehittyminen on yhteydessä akuuttien ja rasitusperäisten vammojen eh-

käisyyn. (Lauersen, Andersen & Andersen 2018; Mero ym. 2016, 668.) Nosto-

harjoittelun aikana tapahtuvalla hengityksellä on suuri merkitys keskivartalon tu-

keen ja lannerangan stabiliteettiin. On tärkeä oppia käyttämään hengitystekniik-

kaa apuna tukemaan keskivartalon lihasten toimintaa. Valsalva-manööveriä hyö-

dyntämällä saadaan vatsansisäinenpaine nousemaan, ja sitä kautta voidaan 

edesauttaa ja tukea selkärangan oikeanlaista asentoa sekä vähentää alaselän 

loukkaantumisriskiä. (Hacket & Chow 2013.) Nostovyön käyttö kokeneella har-

joittelijalla nostaa vatsaontelon sisäistä painetta ja voi parantaa nostajan suori-

tuskykyä. Vyön käyttö ei lisää nostojen turvallisuutta tai ennaltaehkäise alaselkä-

vammoja nostoissa. (Mäennenä ym. 2019, 126.) 
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5 KESKIVARTALOSYLINTERIN RAKENNE JA TOIMINTA 

Tässä luvussa avaamme keskivartalosylinterin rakennetta ja toimintaa.  Käsitte-

lemme hengitystä ja pallean tehtävää lannerangan stabilaattorina sekä asennon 

vaikutusta pallean ja lantionpohjan toimintaan. Luvun lopussa esittelemme kes-

kivartalon aktivointistrategiat bracing ja hollowing sekä valsalva-manööverin. Tar-

kemman keskivartalon anatomian olemme avanneet liitteessä 2. 

5.1 Keskivartalosylinteri  

Keskivartalosylinteriksi (Kuva 19) kutsutaan vatsaonteloa vuoraavien lihasten 

muodostamaa rakennetta (Chaitow, Bradley &Gilbert, 2014, 50).  Vatsaonteloa 

rajaa ylhäältä pallea ja alhaalta lantionpohjan lihakset. Etu- ja sivuosilta vatsaon-

teloa rajaa suora vatsalihas, poikittainen vatsalihas, sisemmät ja ulommat vinot 

vatsalihakset. Takaosan muodostavat lonkan koukistaja ja nelikulmainen lanne-

lihas sekä selkäranka. (Earls & Myers 2013, 158.) Faskiaalisten yhteyksien ansi-

osta nämä kaikki vatsaonteloa rajaavat lihakset ovat yhteydessä toisiinsa (Bor-

doni & Zanier 2013, 287).   

 

Keskivartalosylinterin katon muodostaa päähengityslihas pallea, joka on kupolin-

muotoinen 2±4 mm paksuinen lihas, joka erottaa rintakehän vatsasta.  Anatomi-

sesti pallealla on vasen ja oikea kupoli ja kupolien välissä on keskusjänne. Oikea 

Kuva 19: Keskivarta-
losylinterin poikki-
leikkaus ja kuva si-
vusta.  
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ja vasen kaari tukevat keuhkoja ja keskusjänne antaa tukea sydämelle. Pallean 

muoto vaihtelee hengityksen vaiheiden aikana. Täydessä uloshengityksessä pal-

lea nousee neljännen kylkiluun korkeudelle ja täydessä sisäänhengityksessä 

pallea litistyy ja laskeutuu 12 kylkiluun tasolle. Pallealla on hengityksen lisäksi 

muitakin tehtäviä. Se säätelee vatsan sisäistä painetta, osallistuu ryhdin ylläpi-

toon, auttaa virtsaamisessa, ulostamisessa ja synnytyksessä. Lisäksi se on tär-

keä lihas sydämen toiminnassa ja lymfanesteiden kierrossa. (Kocjan, Ada-

mek, Griz-Zroska, Czyzewski & Rydel 2017, 225±227).   

Lantionpohjan lihakset (m. diaphragma pelvis) muodostavat keskivartalosylinte-

rin pohjan.  Lantionpohjan toiminta on vahvasti yhteydessä hengitykseen, sekä 

keski- ja alaraajojen toimintaan. Sisäänhengityksessä pallea supistuu ja laskeu-

tuu alaspäin, lantionpohjan lihakset rentoutuvat ja laskeutuvat myös alas-

päin (Park & Han 2015, 2113±2115) (Kuva 20). Lantiopohjalihasten tehtävänä 

on tukea ja kannatella sisäelimiä, ja lisäksi ne osallistuvat virtsaamis-, ulostamis- 

ja seksuaalitoimintoihin.  Lantionpohjan lihaksisto koostuu kolmesta lihaskerrok-

sesta, jossa jokaisella kerroksella on omat toimintansa. (Heiskanen ym. 2020, 60; 

Sandström & Ahonen 2013, 231.) Lantionpohjan lihasten jännittyminen aktivoi 

poikittaisen vatsalihaksen ja sisemmät vinot vatsalihakset sekä lisäksi nostaa vat-

saontelon sisäistä painetta. Lantionpohjan lihakset osallistuvat vatsaontelon si-

säisen paineen vaihteluihin ja keskivartalon stabiliteettiin, mitä edellytetään hen-

gittäessä ja yskiessä sekä pallean ja anterolateraalisten vatsalihasten jännitty-

essä samanaikaisesti. (Kuva 21) (Bordoni & Zanier 2013, 282±283; Park 

& Han 2015, 2113±2115.)   

 

 

 

 

 

 

 

 Kuva 20: Pallean ja lanti-
onpohjan lihasten liike 
hengityksen aikana.  

Kuva 21: Yhdessä pallean kanssa lan-
tion pohjan lihakset osallistuvat vatsa-
ontelon sisäisen paineen vaihteluihin.  
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5.2 Asennon vaikutus hengitykseen ja pallean toimintaan 

Hengityksen avulla elimistö saa happea ja elimistöstä poistuu aineenvaihdunnan 

tuloksena syntynyttä hiilidioksidia. Hengityksellä säädellään elimistön hap-

poemästasapainoa ja hengitysliikkeet auttavat laskimoveren virtausta sekä 

lymfa- ja aivoselkäydinnesteen kiertoa. Normaali hengitys ylläpitää selkärangan 

ja sitä ympäröivien luu- ja lihasrakenteiden joustavuutta, auttaa ruuansulatustoi-

mintaa ja pitää sisäelinten verenkierron optimaalisena.  Hengitys on myös yhtey-

dessä liikkeiden joustavuuteen, vaivattomuuteen ja koordinaatioon.  Hyvä ja tar-

koituksenmukainen hengitystekniikka on avuksi esimerkiksi raskaassa fyysi-

sessä ponnistuksessa. Hengitystapoja on monenlaisia ja tietty hengitystapa ker-

tookin yksilön sen hetkisestä tunnetilasta, ilmaisutavasta ja persoonallisuu-

desta. (Martin, Seppä, Lehtinen & Törö 2014, 36±37.) 

Rintakehän alaosassa sijaitseva pallea (m. diaphragma) on päähengitysli-

has, jolla on hengityksen lisäksi toinenkin tehtävä lannerangan stabilaatto-

rina (Hodges & Gandevia 2000, 967). Fysiologisesti optimaalista ja luonnollista 

hengitystä kutsutaan palleahengitykseksi tai vatsahengitykseksi. Rauhallisessa 

palleahengityksessä sisäänhengityksen aikana pallea supistuu ja laskeutuu alas-

päin, sekä ulommat kylkivälilihakset supistuvat. Sisäänhengityksen aiheut-

tama liike keskivartalossa näkyy rintakehän alaosien ja vatsan laajentumi-

sena joka suuntaan. Uloshengitys on passiivinen ja hengityksen ollessa rauhal-

lista, uloshengityksessä ei jännity mikään lihas. (Nienstedt, Hänninen, Arstila & 

Björkqvist 2004, 272±275.) Palleahengityksessä rintalastan liike tapahtuu an-

teriorisesti ja posteriorisesti, ei kraniaalisesti ja kaudaalisesti. Rintalastan ja kyl-

kiluiden välisten nivelten (sternoklavikulaarinivelten) kiertyminen mahdollistaa 

rintalastan liikkeen anteriorisesti ja posteriorisesti. Pallean ja kylkivälilihas-

ten jännittyessä sisäänhengityksessä, rintakehä laajenee anteriorisesti ja late-

raalisesti. Ei-optimaalisessa hengitystavassa rintalasta liikkuu kraniaali-

sesti ja kaudaalisesti, jolloin sternoklavikulaarinivelten liike korvautuu korppili-

säkkeen ja kylkiluiden välissä olevan nivelen (akromioklavikulaarinivel) liikkeellä. 

Solisluiden asento muuttuu horisontaalisemmaksi, apuhengityslihakset ovat ak-

tiivisia ja kireitä, mikä edelleen johtaa rintakehän huonoon asentoon.  (Kolar, Ko-

besova, Valouchova & Bitnar 2014, 13.)  
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Rintakehän neutraalissa asennossa hengitys ja keskivartalon hallinta tapahtu-

vat ilman apuhengityslihasten aktivoitumista. Neutraalissa asennossa rintaranka 

on pystyasennossa, rintakehä on sijoittunut samansuuntaisesti lantion kanssa 

ja pallean keskusjänne on horisontaalitasossa (Kuva 22). Tämä linjaus mahdol-

listaa pallean keskusjänteen toimimisen kaudaalisesti, lantionpohjaa vasten kuin 

mäntä. (Kolar ym. 2014, 14±15.) Myös lantion asennolla on suuri merkitys hengi-

tykseen ja koko kehon toimintaan. Oikeanlainen lantion asento mahdollistaa kes-

kivartalon lihasten ja elinten, hengityselimistön, virtsaamis- ulostamis- ja seksu-

aalitoimintojen, sekä alaraajojen hermojen, verenkierron ja lymfakierron luonnol-

lisen toiminnan. (Heiskanen ym. 2020, 78.)  

 

5.3 Lannerangan stabiliteetti ja vatsaontelon sisäinen paine   

Pallea osallistuu kaikkiin erilaisiin hengitystapoihin, olivatpa ne sitten optimaalisia 

tai häiriytyneitä hengitystapoja. Ihminen ei pysty hengittämään ilman palleaa, ellei 

WDXVWDOOD�ROH�MRNLQ�OllNHWLHWHHOOLQHQ�WLOD��<OHLVHVWL�Nl\WHWW\�RKMH�´S\UL�KHQJLWWlPllQ�

SDOOHDOOD´�RQ�VLLV�PHUNLW\NVHW|Q��NRVND�SDOOHD�RVDOOLVWXX�DLQD�KHQJLW\NVHHQ�  Pin-

nallinen hengitys, jossa vain pallean posteriorinen osa liikkuu alaspäin, ovat 

kaikki häiriintyneitä hengitystapoja. Ne vähentävät hengityksen kapasiteettia ja 

keskivartalon stabiliteettia. Optimaalisessa tilanteessa pallean jännitys jännittää 

Kuva 22: Vasemmalla opti-
maalisessa rintakehän ja 
lantion asennossa pallea ja 
lantionpohja asettuvat hori-
sontaalisesti päällekkäin.  
 
Oikealla rintakehä kallistu-
nut posteriorisesti ja lantio 
kallistunut anteriorisesti 
(Mukaillen Kolar ym. 2014, 
33±34.) 
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koko pallealihaksen, joka painuu alas vatsaonteloon. Tämä näkyy rintakehän ala-

osan ja vatsaontelon laajentumisena kaikkiin suuntiin. (Lindgren 2016.)  

Pallea on olennaisessa osassa, kun puhutaan lannerangan stabiliteetista ja edel-

leen alaselkävammojen ennaltaehkäisystä.  Lannerangan stabiliteetin kasvatta-

minen alkaa vatsaontelon sisäisen paineen lisäämisestä sisäänhengityksen ai-

kana, kun pallea jännittyy konsentrisesti ja laskeutuu kohti vatsaonteloa. Tämän 

jälkeen lantionpohjan lihasten konsentrinen jännitys ja koko vatsanseinämän li-

hasten eksentrinen jännitys lisäävät painetta selkärangan etuosaan. Vastavoima 

selkärangan etuosan paineelle syntyy lannerangan ojentajien aktivoitumisella, 

jolloin lanneranka on täysin stabiloitu. Pallean tulee jännittyä ensin ja sitten vat-

salihasten, ei toisinpäin. Liian aikainen ja liian voimakas vatsanseinämän jännitys 

estää pallean laskeutumista kunnolla, ja siten vähentää lannerangan stabilaa-

tiota. Ilman kunnollista pallean jännittymistä sisäänhengityksessä lisääntynyt vat-

saontelon paine ei ulotu lannerankaan asti, jossa tukea tarvitaan eniten kuorman 

ollessa suuri. (Kolar, Kobesova, Valouchova & Bitnar 2014, 37±39; Lindgren 

2016.) Vatsaontelon sisäinen paine nousee erilaisissa selkärankaa kuormitta-

vissa tehtävissä, kuten nostaminen, hyppiminen ja raajojen liikuttaminen. (Hod-

ges, Erikson, Shirley & Gandevia 2005, 1873). Kuormitusta ennen tapahtuva 

keskivartalon aktivointi lisää merkittävästi selkärangan kompressiota sekä stabi-

liteettia (Vera-Garcia, Elvira, Brown & McGill 2007, 561) 

5.4 Keskivartalon aktivointistrategiat 

Keskivartalon aktivointistrategioita on käytetty harjoitusmetodeina alaselkäkivun 

vähentämiseksi ja keskivartalon stabiliteetin parantamiseksi. Keskivartalon akti-

vointistrategiat ovat englanniksi hollowing ja bracing (Kim ym. 2016; McGill 2016, 

229±230) ja käytämme tässä työssä niiden englanninkielisiä termejä. Hollowing 

ja bracing-strategioiden lisäksi käsittelemme valsalva-manööveriä, jonka tekemi-

nen edellyttää bracing-strategian osaamista.   
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5.4.1 Bracing-strategia ja valsalva-manööveri 

Bracing-strategiassa on ajatuksena jännittää kaikkia lannerankaa ympäröiviä li-

haksia tasaisesti lantion ollessa neutraalissa asennossa (Slosberg 2009). Bra-

cing-strategiassa otetaan syvä sisäänhengitys, jossa pallea laskeutuu alaspäin, 

vatsa kohoaa ja rintakehä laajenee sivu- ja takasuuntaan. Tämän jälkeen 

uloshengityksen alussa jännitetään kaikkia keskivartalon lihaksia tasaisesti, lan-

tion pysyessä neutraalissa asennossa (Kuva 23). Hengityksen tulisi jatkua nor-

maalisti. (Lindgren 2016.) Bracing-strategia aktivoi hollowing-strategiaa tasai-

semmin vatsalihasten pinnallisia ja syviä osia. (Koh, Cho & Kim 2014, 298).  Se 

nostaa vatsaontelon painetta, lisäten tehokkaasti voimaa ja lannerangan tukea 

ilman ulkoista kuormitusta. Tämä on huomattu etenkin liikkeissä, joissa vartalo 

tai lonkkanivel ojentuu. (Tayashiki, Maeo, Usui, Miyamoto & Kane-

hisa 2016.)  Yksi hyvä mielikuva bracing-strategian harjoitteluun on ajatella vas-

taanottavansa lyöntiä vatsaan, jolloin kylkikaaret painetaan alas ja vatsalihakset 

jännitetään. (Mäennenä ym. 2019, 118.) 

 

 

Bracing-strategian ja valsalva-manööverin ero on hengityksen kulku. Bracing-

strategiassa hengitys jatkuu ja valsalva-manööverissä hengitystä pidätetään.  

Valsalva-manööverissä tehdään samanlainen sisäänhengitys ja keskivartalon li-

hasten aktivointi kuin bracing-strategiassa. Sen jälkeen tuotetaan voimakas 

uloshengitys suljettuja ilmateitä vastaan. Kun valsalva-manööverissä yhdistetään 

Kuva 23: Vatsaontelon sisäisen paineen kasvu jännit-
tää vatsalihasseinämän bracing-strategiassa. (Mukail-
len Lindgren 2016)  



27 

 

keskivartalon lihasten staattinen jännitys ja pallean laskeutuminen, nousee vat-

saontelon paine normaalia suuremmaksi. Valsalva-manööveri kasvattaa vatsa-

ontelon painetta, joka edelleen lisää lannerangan tukea. Raskaita painoja nosta-

essa valsalva-manööverin käyttö on välttämätöntä lannerangan tukemiseksi ja 

moni meistä osaa sen luonnostaan. Valsalva-manööveri tulee ottaa käyttöön 

myös nostaessa kevyempiä painoja silloin kun nostaja alkaa väsymään. (Mäen-

nenä ym. 2019, 117±118; Hackett & Chow 2013, 2338.) Valsava-manööveri nos-

taa systolista verenpainetta, joten henkilöiden, joilla on sydän- ja verisuonisairaus 

tai glaukooma eli silmänpainetauti tulisi välttää valsalva-manööverin tekemistä 

voimaharjoittelussa. (Hackett & Chow 2013, 2338; Chaitow 2014,197.)  

5.4.2 Hollowing-strategia 

Hollowing-strategiassa, joka tunnetaan myös drawing-in strategiana, on ajatuk-

sena vetää napaa kohti selkärankaa samalla pitäen selkäranka neutraalissa 

asennossa. Tämän seurauksena etenkin poikittainen vatsalihas ja selän multi-

fidus-lihakset jännittyvät (Kuva 24). Lihasten jännittyminen vähentää alaselkäki-

pua ja vähentää myöhemmän alaselkävamman riskiä. (Slosberg 2009.) Hollo-

wing-strategian on todettu aktivoivan enemmän syviä vatsalihaksia ilman pinnal-

listen vatsalihasten merkittävää aktivatiota (Koh, Cho & Kim 2014, 298).  Strate-

gian ei ole kuitenkaan suoranaisesti todettu vaikuttavan selkärankaan stabi-

loivana mekanismina, jolloin hyppyjä, nostoja, veto- ja työntöliikkeitä tehdessä se 

ei ole paras aktivointikeino.  Näihin harjoitteisiin bracing-strategia on parempi 

vaihtoehto. Hollowing-strategian on todettu olevan tehokas keino vatsalihasten 

motorisen kontrollin palauttamisessa. Näin ollen se parantaa lannerangan stabi-

liteettia, alentaa kipua sekä vähentää toimintarajoituksia. (Vera-Garcia, Elvira, 

Brown & McGill 2007, 556±557.)  

Kuva 24: Hollo-
wing-strategiassa 
vedetään napaa 
kohti selkärankaa, 
jolloin vyötärön ym-
pärysmitta pienen-
nee. (Mukaillen 
Lindgren 2016) 
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Hollowing-strategian avulla lannerangan stabiliteettia pystyttiin nostamaan 14 

prosenttia, kun samalla rankaan kohdistui alle 0,1 prosentin kompressio. Bra-

cing ±strategialla pystyttiin tuottamaan parempi stabiliteetti lannerankaan. Bra-

cing-strategian avulla pystyttiin nostamaan lannerangan stabiliteettia 32 prosent-

tia, mutta samalla rankaan kohdistui noin 15 prosentin kompressio. 

(Grenier & McGill 2007, 58.) Bracingin hyödyistä huolimatta liiallisen lanneran-

kaan kohdistuvan kompression on todettu olevan mekaanisesti yhteydessä ala-

selkäkipuihin (Vera-Garcia, Elvira, Brown & McGill 2007, 563). 
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6  OPPAAN TUOTTEISTAMISPROSESSI   

Tässä luvussa kerromme opinnäytetyön tuotteistamisprosessin eri vaiheista al-

kuvaiheen ideoinnista lopulliseen oppaaseen.   

6.1 Toiminnallinen opinnäytetyö  

Opinnäytetyön tavoitteena on oppia soveltamaan tutkimustietoa ja sen hyödyn-

tämistä työelämän ongelmien ratkaisemiseksi. Opinnäytetyön tarkoituksena on 

kehittää opiskelijan kykyä tehdä yhteistyötä vuorovaikutustaitoja kehittäen ja op-

pia verkostoitumaan. Lisäksi opinnäytetyön työstäminen kehittää opiskelijan am-

matillista osaamista sekä kehittävää ja tutkimuksellista työskentelytapaa. Opin-

näytetyö voi olla tutkimuksellinen tai toiminnallinen, jolloin opinnäytetyön tuotok-

sena voi olla muun muassa opas, tapahtuma, projekti, työväline tai -mene-

telmä. (Lapin AMK 2021.) Ammattikorkeakoulusta opiskelija saa valmiudet toimia 

oman alansa asiantuntijana. Opinnäytetyöprosessin läpikäynnissä opiskelija op-

pii kehittämisen ja tutkimisen perusteet. Opinnäytetyön tuotoksesta on hyvä 

nähdä, että tekijät ovat tehneet sen mahdollisimman työelämälähtöisesti, käytän-

nönläheisesti ja niin että tutkimuksellinen asenne erottuu työstä. Myös tekijöiden 

tietojen ja taitojen hallinnan tulee tulla työstä esiin.  (Vilkka & Airaksinen 2003, 

10.) Opinnäytetyömme toteutusmuoto on toiminnallinen opinnäytetyö, sillä halu-

simme tehdä työn, josta olisi käytännön hyötyä mahdollisimman monelle ja halu-

simme tuottaa jonkin konkreettisen tuotoksen.   

Opinnäytetyömme toimeksiantaja on CrossFit Rovaniemi, joka on yhteisölli-

nen ja tasavertaisuutta vaaliva sali kaikenlaisille ja -tasoisille Crossfit-lajin har-

rastajille (CrossFit Rovaniemi 2021). Opinnäytetyömme tuotos on opas Cross-

Fit Rovaniemi salin harrastajille erilaisten hengitystekniikoiden hyödyntämisestä 

voimanoston maastavedossa ja painonoston rinnallevedossa ja ylöstyön-

nössä alaselkävammojen ennaltaehkäisemiseksi.  Toimeksiantosopimus on lii-

tetty työhön (Liite 1). 



30 

 

6.2 Tuotteistamisprosessi vaiheineen  

Kehittämistoiminnan eteneminen valmiiseen tuotteeseen asti voi noudattaa eri-

laisia etenemismalleja. Yksi malleista on spiraalimalli, joka, ottaa huomioon pro-

sessin inhimilliset, kulttuuriset ja sosiaaliset piirteet. Spiraalimallissa reflektointi, 

arviointi ja vuorovaikutus ovat keskeisessä asemassa ja kehittämishankkeen teh-

tävät eli perustelu, organisointi, toteutus ja arviointi muodostavat kehän. Spiraa-

limallimaiseen työskentelyyn kuuluu työskentely- ja etenemistapa pienin askelin, 

jossa asiat muuttuvat ja tarkentuvat työn edetessä. (Salonen 2013, 14±15.) Jäm-

sän & Mannisen (2000, 28) mukaan sosiaali- ja terveysalan tuotteistamisproses-

sissa on viisi vaihetta, josta ensimmäinen vaihe on ongelman ja kehittämistar-

peen tunnistaminen. Muut vaiheet ovat ideavaihe, luonnosteluvaihe, tuotteen ke-

hittelyvaihe ja tuotteen viimeistely. Vaiheesta toiseen siirtyminen voi tapahtua 

vaikka edellinen vaihe olisi vielä kesken.  

Työskentelimme opinnäytetyössämme spiraalimallin mukaisesti ja prosessi eteni 

sosiaali- ja terveysalan tuotteistamisprosessin viiden vaiheen kautta. Ongelma- 

ja kehittämistehtävä syntyi kiinnostuksesta Crossfit-lajiin. Alustavan tiedonhaun 

perusteella Crossfit-lajin tyypillisimmät vammat ovat alaselkä- ja olkapäävam-

moja. Toinen kiinnostuksen kohde oli hengitys, erityisesti lantionpohjan ja pallean 

yhteistoiminta.  Lopulta aiheeksi valikoitui Crossfit-lajin nostotekniikat ja oikean-

laisen hengitystekniikan hyödyntäminen niissä alaselkävammojen ennaltaehkäi-

semiseksi. 

6.2.1 Idea- ja luonnosteluvaihe 

Ideavaiheen tarkoitus on löytää keino kehittämistehtävän toteuttamiseksi (Jämsä 

& Manninen 2000, 35). Idean toteuttamistapaa pohtiessa tulee tarkastella omia 

taitoja, kykyjä ja valmiuksia. (Vilkka & Airaksinen 2003, 27.) Meille oli alusta asti 

selvää, että haluamme tehdä toiminnallisen opinnäytetyön. Tuotetta mietties-

sämme meillä oli vaihtoehtoina tehdä opas tai työpaja Crossfit-lajin harrastajille. 

Epäilimme omia taitojamme pitää työpaja aiheesta, jossa osaamisemme perustui 

vain teoriatietoon, joten valitsimme tuotteeksi kirjallisen oppaan. Ideavaiheen en-

simmäinen tuotos oli ideapaperi, joka kehittyi tutkimussuunnitelmaksi. Tutkimus-
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suunnitelman tarkoitus on selventää mitä tehdään, miten tehdään ja miksi teh-

dään. Tutkimussuunnitelmaan kirjataan työn tarkoitus, tavoitteet ja kehittämisteh-

tävä, teoria- ja tietoperusta, toimeksiantaja, raportointitapa, aikataulu sekä tieto 

siitä miten työ julkaistaan.  Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa jotain uutta 

alalle, joten on tärkeä tutkia onko aiheeseen liittyvää opinnäytetyötä jo tehty. 

Alustava tiedonhaku auttaa rajaamaan ideaa, selventää kehittämistehtävää ja 

työn merkitystä kohderyhmälle.  (Vilkka & Airaksinen 2003, 26±27.)  

Luonnosteluvaihe sekoittui ideavaiheeseen koska hahmottelimme jo ideavai-

heessa sitä, millainen tuote on ja miten se valmistetaan. Tavoitteenamme oli 

tehdä helposti ymmärrettävä ja -saavutettavissa oleva opas CrossFit Rovaniemi 

±salin harrastajille. Tuotteen laatuun vaikuttaa tuotteen asiasisältö, palvelujen 

tuottaja, rahoitus, asiantuntijatieto, arvot ja periaatteet, toimintaympäristö, sää-

dökset ja ohjeet, sidosryhmät sekä asiakasprofiili.  (Jämsä & Manninen 2000, 43.) 

Oppaan tekemisen aikana palasimme useamman kerran yllä mainittuihin laatu-

näkökohtiin varmistaaksemme, että opas oli mielestämme riittävän laadukas ja 

täyttää hyvän oppaan kriteerit.  Toimintaympäristö CrossFit Rovaniemi oli yhdelle 

meistä tuttu ja hyödynsimme hänen tietämystään siitä. Suuntasimme oppaan sa-

lin harrastajien käyttöön, koska myös valmentajille suunnatusta oppaasta olisi 

tullut liian laaja. Meillä ei ollut rahoitusta, joten päätimme ottaa oppaan kuvat itse, 

näin varmistimme myös, että saamme kuvista juuri sellaiset kuin halusimme. 

Suunnittelimme oppaan visuaalisen ilmeen itse, käyttäen Crossfit Rovaniemen 

logoa, sekä värisävyjä.  

Ideapaperia työstäessämme käytimme aivoriihi menetelmää apunamme. (Jämsä 

& Manninen 2000, 35±36). Aivoriihi tuotti paljon ideoita, ja ymmärsimme, kuinka 

laaja aihe jo hengitys itsessään on. Sen vuoksi rajasimme aihetta Crossfit-lajin 

nostotekniikoihin ja niissä syntyviin alaselkävammoihin. Fysioterapeuttinen näkö-

kulma työhön tuli, kun määrittelimme työmme tarkoitukseksi alaselkävammojen 

ennaltaehkäisyn.  Pyrimme tekemään tutkimussuunnitelman mahdollisimman 

tarkasti, koska se on opinnäytetyöprosessin yksi tärkeimmistä vaiheista.  
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6.2.2 Tuotteen kehittelyvaihe 

Tuotteen kehittelyvaihe etenee luonnosteluvaiheessa tehtyjen suunnitelmien mu-

kaisesti (Jämsä & Manninen 2000, 54). Kehittelyvaiheessa etsimme tietoa ai-

heestamme ja laadimme työn teoria- ja tietoperustan.  Tiedonhaussa hyödyn-

simme Pubmed, Medic, Pedro ja Cinahl ±tietokantoja, sekä luc.finna.fi -sivustoa. 

Pyrimme hakemaan viimeisinpää tutkimustietoa ja alan kirjallisuutta suomeksi ja 

englanniksi. Opasta aloimme tekemään alkusyksyllä 2021, kun olimme saaneet 

raporttiosion lähes valmiiksi.  Tekijänoikeusasioiden ja oppaan yhtenäisen ulko-

asun vuoksi otimme itse oppaan valokuvat CrossFit Rovaniemen tiloissa.  

Oppaassa on teoriatietoa Crossfitin alaselkävammojen synnystä ja ennaltaeh-

käisystä, sekä pallean merkityksestä lannerangan tuelle.  Oppaan teoriatiedon 

kirjoittaminen oli haastavaa, koska halusimme mahdollisimman tiiviin, ymmärret-

tävän ja helppolukuisen oppaan, jossa ei mennä liian syvälle anatomiaan ja lihas-

ten toimintatapoihin. Pyrimme tekemään oppaan, jonka asiasisältö on kirjoitettu 

ymmärrettävästi ja täsmällisesti ja se huomioi käyttäjän tiedontarpeen. Haas-

teena oppaan sisällölle oli myös sen käyttäjien heterogeenisyys. (Jämsä & Man-

ninen 2000, 54.) Oppaaseen valikoituneet harjoitteet pohjautuvat raporttiosion 

teoria- ja tietoperustaan. Oppaassa on kuusi harjoitetta, joista kolme ensimmäistä 

ovat tunnistamisharjoitteita. Loput kolme harjoitetta ohjaavat harjoittelemaan kes-

kivartalon eri aktivointistrategioita. Jokaisessa harjoitteessa on kolme eri vaihetta 

helpommasta haastavampaan harjoitteeseen.  Opas on tehty sellaiseksi, että 

Crossfit Rovaniemi salin harrastajat pystyvät käyttämään sitä itsenäisesti, ilman 

valmentajan ohjausta. Työstövaiheen loppupuolella otimme vielä yhteyttä toimek-

siantajaamme tiedustellaksemme heidän toiveitaan oppaalle. He luottivat mei-

dän arviointikykyymme ja taitoihin ja saimme itse suunnitella oppaan sisällön ja 

toteutuksen.  

6.2.3 Viimeistelyvaihe ja valmis tuote  

Tuotteen viimeistelyvaiheessa olisi hyvä antaa tuote koekäyttöön ja saada pa-

lautetta siitä. Koekäytöstä saadun palautteen perusteella tuote viimeistellään lo-

pulliseen muotoonsa.  Viimeistelyvaiheessa suunnitellaan myös tuotteen jakelu 
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sen käyttäjille.  (Jämsä & Manninen 2000, 80±81.) Annoimme oppaan kommen-

toitavaksi toimeksiantajallemme ja muutamalle koekäyttäjille, jotka antoivat siitä 

palautetta. Toimeksiantaja oli tyytyväinen oppaaseen ja koekäyttäjät kokivat op-

paan selkeäksi ja oppaan ulkoasusta tykättiin. Kävimme oppaan läpi komment-

tien pohjalta ja teimme siihen pieniä muutoksia.  Opas luovutetaan sähköisessä 

muodossa pdf-tiedostona ja se julkaistaan CrossFit Rovaniemi ±salin käyttäjien 

suljetussa Facebook-ryhmässä. Lisäksi salin käyttäjät saavat oppaan käyttöönsä 

ilmoittautumisjärjestelmän WODconnectin kautta. Oppaan teoria perustuu raport-

tiosioon, emmekä oppaan luettavuuden takia lisänneet oppaaseen lähteitä. Val-

mis työ löytyy theseus.fi -sivustolta ja sieltä pääsee halutessaan alkuperäisten 

lähteiden äärelle.   

Opas lisensointiin CC BY-NC-ND 4.0 -lisenssillä, joka tarkoittaa, että opasta saa 

jakaa sisältöä muokkaamatta mutta opasta ei saa levittää eikä käyttää kaupalli-

sesti. Tekijöiden nimet tulee mainita opasta jaettaessa.  (Creative Commons 

2021.) 
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7 POHDINTA  

Tässä luvussa pohdimme opinnäytetyön prosessia ja sen toteutumista sekä opin-

näytetyön eettisyyttä ja luotettavuutta. Lisäksi pohdimme mahdollista jatkotutki-

musaihetta työllemme. 

7.1 Opinnäytetyön prosessin arviointia  

Crossfit-lajista on tullut suosittu harrastus sen monipuolisuuden vuoksi. Se kehit-

tää harrastajan kehonhallintaa, tasapainoa, voimaa, kestävyyttä, nopeutta, kette-

ryyttä, räjähtävyyttä ja liikkuvuutta. Tutkimusten mukaan alaselkävammat ovat 

yleisiä Crossfit-harrastajilla ja vammautumiset tapahtuvat painonnostoliikkeissä. 

Kirjallisuuden ja tutkimusten perusteella vammojen ennaltaehkäisyyn vaikuttavat 

monet fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tekijät. Riittävä liikkuvuus mahdollistaa 

hyvän nostotekniikan ja oikeanlainen hengityksen hyödyntäminen nostoissa sta-

biloi lannerankaa.  

Keskivartalon lihaksista muodostuu keskivartalosylinteri, jonka katon muodostaa 

pallea, lattian lantionpohjanlihakset ja seinät selkä- ja vatsalihakset. Koko keski-

vartalosylinteri on keskeisessä osassa vatsaontelon sisäisen paineen säätelyssä 

ja edelleen lannerangan stabiloimisessa. Crossfit-lajin nostoissa hyödynnetään 

bracing-strategiaa ja valsalva-manööveria, jotka lisäävät lannerangan stabiliteet-

tia ja ennaltaehkäisevät alaselän vammoja. Tekniikoissa hyödynnetään sisään-

hengityksen aikana tapahtuvaa pallean alaspäin suuntautuvaa liikettä, joka kas-

vattaa vatsaontelon sisäistä painetta. 

Fysioterapeutti on liikkeen ja liikkumisen ammattilainen, joten fysioterapeutin oh-

jaama liike tai liikesuoritus tulee olla tarkasti ohjattu. Yleistävä ja epätarkka 

ohje antaa suuremman mahdollisuuden virheelliseen suoritukseen. Fysiotera-

peutin tulisi perehtyä lajin erityispiirteisiin ja tunnistaa lajityypillisten vammojen 

syntymekanismit ja riskitekijät, jotta niihin voidaan puuttua ja vammoja voitaisiin 

ennaltaehkäistä.  Päätimme tehdä oppaan Crossfit-harrastajille, koska kokemuk-

semme mukaan keskivartalon aktivointiin ja hengityksen käyttöön nostoissa ei 

ohjeisteta riittävän tarkasti. Oppaassa ohjataan optimaalinen palleahengitys ja 
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opetetaan hollowing- ja bracing-strategiat sekä valsalva-manööveri. Optimaali-

sen palleahengityksen osaaminen on edellytys bracing-strategian ja valsalva-ma-

nööverin oppimiseen.  

Yhteinen kiinnostuksemme Crossfit-lajiin, hengitykseen sekä pallean ja lantion-

pohjan yhteistoimintaan ohjasi aiheen rajausta. Alusta asti meille oli selvää, että 

työmme ei käsittele lantionpohjan ongelmia. Aiheen valinta oli helppo, mutta ai-

heen rajaaminen tuotti aluksi haasteita.  Haastavimmalta tuntui ennaltaehkäise-

vien tekijöiden rajaaminen, sillä selkeää tutkimusnäyttöä vammamekanismeista 

Crossfit-harjoittelussa ei löytynyt. Lukemissamme tutkimuksissa alaselkävammo-

jen syyksi mainittiin usein huono suoritustekniikka muiden syiden joukossa. Se 

herätti mielenkiintomme ja päätimme rajata työmme hengitykseen ja keskivarta-

lon aktivointistrategioihin. Monissa tutkimuksissa mainittiin valsalva-manööveri ja 

vatsaontelon sisäisen paineen nousu lannerangan stabiliteettia lisäävänä teki-

jänä. Tämä vahvisti käsitystämme hengityksen merkityksestä nostoissa alasel-

kävammojen ennaltaehkäisemiksi.  Löysimme mielestämme aiheen kannalta hy-

viä kirja- ja tutkimuslähteitä, joista saimme oleellisimmat asiat työhömme.  

Opinnäytetyömme tavoitteena on lisätä Crossfit-harrastajien tietämystä hollo-

wing- ja bracing-strategioista, valsalva-manööverista sekä pallean merkityksestä 

lannerangan stabiliteettiin kuormitetuissa nostoissa. Mielestämme oppaasta tuli 

selkeä ja siihen valikoidut harjoitteet ovat perusteltuja ja turvallisia toteuttaa itse-

näisesti. Ohjaamme oppaan käyttäjää kääntymään fysioterapeutin puoleen, mi-

käli hän on epävarma harjoitteiden suoritustavasta tai oppaan harjoitteet aiheut-

tavat kipua. Toimeksiantajan tavoite oli saada opas salin harrastajien käyttöön, 

ja uskomme että toimeksiantaja sekä salin käyttäjät hyötyvät oppaasta. Us-

komme myös, että muut fysioterapia-alalla toimivat hyötyvät oppaasta ja raport-

tiin tiivistetystä ja kerätystä tiedosta.   

Opinnäytetyön tekemisen myötä olemme syventäneet tietämystämme hengityk-

sestä, hollowing- ja bracing-strategioista, valsalva-manööverista sekä pallean 

merkityksestä lannerangan stabilaattorina.   Isoin oppi on tullut pallealihaksen toi-

minnan ymmärtämisestä sekä rintakehän ja lantion asennon merkityksestä kes-

kivartalosylinterin optimaaliseen toimintaan. Olemme kehittyneet tiedonhaussa ja 

tutkimusten kriittisessä arvioinnissa sekä niiden lukemisessa. Olemme käyneet 
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läpi toiminnallisen opinnäytetyöprosessin ja oppineet muun muassa tuotteistami-

sesta, yhdessä kirjoittamisesta, aikatauluttamisesta ja omien näkökulmien ja mie-

lipiteiden perustelusta. Työ on opettanut armollisuutta itseämme kohtaan ja 

omien resurssien tunnistamista.   

7.2 Opinnäytetyön ja oppaan luotettavuus ja eettisyys  

Opinnäytetyön tiedonhankinnassa käytimme suomen- ja englanninkielisiä säh-

köisiä ja painettuja lähteitä. Pyrimme käyttämään mahdollisimman tuoreita tutki-

muksia, artikkeleita ja kirjoja. Oppaan tekstit perustuvat opinnäytetyön raportin 

tietoon, joka on mielestämme kerätty luotettavista ja laadukkaista lähteistä. Pää-

timme jättää oppaasta lähteet pois sen luettavuuden takia.  

Tutustuimme Arene ry:n julkaisemaan ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden 

eettisiin suosituksiin sekä Suomen fysioterapeuttien eettisiin ohjeisiin. Tulevina 

fysioterapeutteina sitoudumme itsemme, ammattitaitomme ja ammattialamme 

kehittämiseen, sekä noudattamaan tutkimuseettisiä periaatteita ja hyvää tieteel-

listä käytäntöä. (Kulju, Lähteenmäki, Mesiäinen, Myyryläinen & Rautonen 2014.) 

Huomioimme toisemme tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti sekä pyrimme hyvään 

vuorovaikutukseen toistemme ja toimeksiantajamme kanssa. Toimimme opin-

näytetyötä tehdessä rehellisesti, huolellisesti, avoimesti ja kunnioitamme muiden 

tutkijoiden työtä. Pyrimme valitsemaan laadukkaita ja mahdollisimman tuoreita 

tutkimuksia teorian ja tietoperustamme rakentamiseen. Olemme koko työn ajan 

viitanneet alkuperäisiin tekijöihin raporttiosiota kirjoittaessamme. (Arene 2020.) 

 

Raporttiosion kuvat on piirretty itse tai mukailtu valmiista kuvasta, jolloin kuvaan 

on aina merkitty alkuperäinen tekijä. Yritimme saada lupaa käyttää muutamia val-

miita kuvia, mutta emme saaneet ikinä niihin vastausta. Oppaan kuvat halusimme 

ottaa Crossfit-Rovaniemen salilla, jotta saamme oppaan kuvat käyttäjille tutussa 

ympäristössä. Näin saimme varmistettua myös sen, että kuvista tuli juuri oikean-

laiset, selkeät ja helposti ymmärrettävät. Koska opas on tarkoitettu itsenäiseen 

käyttöön, liikkeiden väärinsuorittamisen vaara on kuitenkin aina olemassa. Poh-

dimme mahdollisuutta pitää työpaja Crossfit Rovaniemi salin harrastajille ja ke-
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rätä heidän kokemuksiaan oppaasta, mutta aikataulullisista syistä työpaja jäi to-

teuttamatta. Työpajan pitäminen olisi mahdollistanut sen, että olisimme voineet 

varmistaa liikkeiden oikeanlaisen suoritustekniikan. 

7.3 Jatkotutkimusaiheet 

Jatkotutkimusehdotuksina ensimmäisenä mieleemme nousi, saada tietoa op-

paan liikkeiden vaikuttavuudesta Crossfit-harrastajien alaselkäongelmiin esimer-

kiksi tapaustutkimuksen muodossa. Myös muiden ennaltaehkäisevien tekijöiden 

kuten tekniikkaharjoittelun, liikkuvuuden parantamisen tai lämmittelyn vaikutusta 

olisi hyvä tutkia Crossfit-harrastajien parissa. Crossfitin alaselkävammoja on tut-

kittu paljonkin, mutta tarkempia vammamekanismeja ja kudosvaurioita ei tutki-

muksissa mainittu. Näiden tutkiminen toisi varmasti lisää tietoa, joka mahdollis-

taisi vammojen parempaa ennaltaehkäisyä.  
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KESKIVARTALON ANATOMIA 
 
Hengityselimistö 
Hengityselimistö jaetaan ylä- ja alahengitysteihin. Ylähengitysteihin kuuluvat ne-

näontelo, nenän sivuontelot, nielu ja kurkunpää. Alahengitysteihin kuuluvat hen-

kitorvi, kaksi pääkeuhkoputkea ja pääkeuhkoputkista haarautuvat pienemmät 

keuhkoputket ja ilmatiehyet. (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie 2011, 357±359.) 

Päähengityslihaksia ovat pallea (m. diaphragma) ja sisemmät ja ulommat kylki-

välilihakset (mm. intercostalis internus ja externus).  Apuhengityslihaksiin kuulu-

vat vatsalihakset (m. obliquus externus ja internus abdominis, m. transversus ab-

dominis), päännyökkääjälihas (m. sternocleidomastoideus), kylkiluun kannattaja-

lihakset (mm. scaleni), pienet ja isot rintalihakset (m. pectoralis minor ja major), 

solislihas (m. subclavius), epäkäslihas (m. trapezius), etummaiset ja takimmaiset 

sahalihakset (m. serratus anterior ja posterior), ylempi takimmainen sahalihas (m. 

serratus posterior inferior), leveä selkälihas (m. latissimus dorsi), nelikulmainen 

lannelihas (m. quadratus lumborum) ja suolikylkiluulihas (m. iliocostalis lumbo-

rum). Fyysisen kuormituksen kasvaessa ja hengästyessä apuhengityslihakset 

osallistuvat hengitykseen. (Nienstedt, Hänninen, Arstila & Björkqvist 2004, 272±

274.)  

Kuva 1: Anterioriset 
hengitykseen liittyvät 
lihakset (Mukaillen 
BrainKart 2021 
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Pallea (kuva 5) 

Päähengityslihas pallea (m. diaphragma) on kupolinmuotoinen 2±4 mm paksui-

nen lihas, joka erottaa rintakehän vatsasta.  Anatomisten lähtökohtien mukaisesti  

 

Kuva 2: Posteriorisia hengitykseen liittyviä lihak-
sia (Mukaillen Wikipedia commons 2021) 

Kuva 3: Nelikulmainen lanneli-
has (Wikipedia commons 2021) 

Kuva 4: Selän ojentajat, joihin 
suolikylkiluulihas kuuluu (Wi-
kipedia commons 2021) 
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pallea jaetaan kolmeen osaan, kostaaliseen, lumbaaliseen ja sternaaliseen. 

Kaikki osat kiinnittyvät keskusjänteeseen (centrum tendineum). Pars kostaliksen 

origo on kylkiluiden 7±12 sisäpinta, pars lumbaliksen mediaalinen osa lähtee L1-

L3 nikamien rungosta, välilevyista ja ligamentun longitudinale anteriuksesta. La-

teraalinen osa lähtee ligamentum arcuatan laterale ja medialesta. Pars sternalis 

lähtee processus xiphoideuksen posterioriselta pinnalta. Pallean keskellä on 

kaksi aukkoa, toinen ruokatorvelle (hiatus oesophageus) ja toinen yläonttolaski-

molle (foramen venae cavae). (Gilroy & McPherson 2017, 64±65). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatsaonteloa rajaa ylhäältä pallea ja alhaalta lantionpohjan lihakset. Etu- ja si-

vuosilta vatsaonteloa rajaa suora vatsalihas (m. rectus abdomins), poikittainen 

vatsalihas (m. transversus abdominis), sisemmät ja ulommat vinot vatsalihakset 

(m. obliquus internus ja externus). Takaosan muodostavat lonkan koukistaja (m. 

psoas major) ja nelikulmainen lannelihas (m. quadratus lumborus) sekä selkä-

ranka. (Earls & Myers 2013, 158.)  

Kuva 5: Pallea (Wikipedia commons 2021) 
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Supistuessaan bilateraalisesti (molemminpuolisesti) m. transversus abdominis eli 

poikittainen vatsalihas lisää vatsaontelon painetta (Gilroy & McPherson 

2017,148). Lantionpohjan lihaksilla ja poikittaisella vatsalihaksella on neurologi-

nen yhteys ja supistuessaan yhtäaikaisesti ne tuottavat vahvan stabiliteetin kes-

kivartalon alueelle. (Earls & Myers 2013, 159. 

 

Lantionpohja (kuva 6) 

Lantionpohjan lihakset sijaitsevat lantioaukossa häpyluusta häntäluuhun, ja poi-

kittain istuinluusta istuinluuhun (Sansdström & Ahonen 2013, 231.) Ylimmässä 

kerroksessa on m. levator ani: peräaukon kohottajalihas, joka kulkee häpyluusta 

peräsuolen ja häntäluun alueelle. Lihaksessa on kolme osaa, jotka osallistuvat 

lantionpohjan ja peräsuolen kannatteluun ja sulkijoihin.  Syvimpään kerrokseen 

voidaan lukea myös piriformis, obturatorius internus ja coccygeus lihakset. Kes-

kimmäisessä kerroksessa olevia lihaksia kutsutaan urogenitaalilihaksiksi. Lihak-

set kulkevat poikittaissuunnassa ja osallistuvat lantionpohjan kannatteluun ja virt-

san pidätykseen. Alimman kerroksen lihaksia kutsutaan perineaalilihaksiksi. 

Alimmassa kerroksessa on uloimmat sulkijalihakset ja seksuaalitoimintoihin osal-

listuvia lihaksia. Alimpaan kerrokseen lasketaan myös välilihas. (Heiskanen ym. 

2020, 60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kuva 6: Lantionpohjan lihakset (Wikipedia commons 2021) 



49 

 

Liite 2 5(12) 

 

Selkäranka (kuva 7)  
Vartalon luinen tukirakenne on selkäranka. 

Selkäranka koostuu 33±34 nikamasta, joista 

kaularankaan kuuluu 7 nikamaa, rintarankaan 

12 nikamaa, lannerankaan 5 nikamaa, risti-

luuhun 5 nikamaa sekä häntäluuhun 4-5 nika-

maa. Ristiluussa 5 ristinikamaa ja häntä-

luussa 4 tai 5 häntänikamaa ovat luutuneet  

yhteen. Jäljellejäävät 24 nikamaa ovat toi-

siinsa niveltyviä nikamia. (Hervonen 2020, 

69.) 

 

 

Nikaman rakenne 
Nikaman suurinta tuki osaa kutsutaan nikamasolmuksi (corpus vertenbrae). Vie-

rekkäin olevien nikamasolmujen väliin jää välilevy (discus intervertebrae), joka 

yhdessä nikamien kanssa mahdollistaa selkärangan liikkeet. Nikamasolmun ta-

kana on nikamakaari (arcus vertebrae), jonka tehtävänä on yhdessä ligamenttien 

kanssa suojata sen keskellä jäävää nikama aukkoa (foramen vertebralis), jossa 

kulkee selkäydinkanava (canalis vertebralis). Nikamakaaresta lähtee kolme eri-

laista uloketta. Okaharake (processus spinosus) joka suuntautuu keskilinjassa 

taakse ja hieman alaspäin, Poikkihaarake (processus transversus) joka suuntau-

tuu sivulle sekä nivelhaarakkeet (processus articularis) jotka suuntautuvat päätä 

ja häntäluuta kohti). (Hervonen 2020, 69±70.) 

 

Lannerangassa nikamasolmut ovat kooltaan suurempia ja nikama kaaren sisään 

jäävä nikama aukko on kolmion muotoinen. Okahaarakkeet ovat sivulta litisty-

neet. Lannerangan poikkihaarakkeet vastaavat surkastuneita rintarankaan nivel-

tyviä kylkiluita. Lannerangan ensimmäisessä nikamassa voi kuitenkin joskus 

esiintyä lyhyt ylkiluu, jota voidaan kutsua lantiokylkiluuksi. Lannerangassa olevat 

nivelhaarakkeet niveltyvät toistensa kanssa päällekkäin, jolloin nivelrako pysyy 

pystysuorassa tasossa. (Hervonen 2020, 77.) Lannerangassa tapahtuvat liikkeet  

Kuva 7: Selkäranka takaa ja si-
vulta päin kuvattuna. (Wikipedia 
commons 2021) 
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ovat pääasiassa eteen ja taaksetaivutus. Sivulletaivutusta tapahtuu pääasiassa 

vain kolmannen ja neljännen sekä neljännen ja viidennen lannenikamien välissä, 

mutta tapahtuvan liikkeen määrä on vähäinen. (Hervonen 2020, 77.)  

 

Välilevyt 
Nikamavälilevyt (discus intervertebralis) muodostavat selkärangan pituudesta 

noin neljänneksen. Nikamavälilevy koostuu kahdesta osasta. Sen rengas-

maiseksi muodostunut säierusto osa (anulus fibrosus) ympäröis keskellä olevaa 

hyytelömäistä tyynyä (nucleus pulposus). Nikamavälilevyjen hyytelömäinen kes-

kusta mahdollistaa selkärangan liikkeet. Nikamien liikkuessa esimerkiksi taivu-

tukseen, hyytelö siirtyy tyynyn sisällä rangan venyvälle puolelle ja antaa nika-

malle tilaa liikkua. (Hervonen 2020, 78±79.)  

 
SI-nivel (kuva 8) 

Risti-suoliluunivel, joka tunneteen yleisemmin SI-nivelenä on jäykkä synoviaali-

nivel, joka sijaitsee nimensä mukaisesti ristiluun ja suoliluiden välissä. SI-nive-

lessä tapahtuu vain pientä liikettä. SI-nivel toimii selkärangan ja lantion välisenä 

nivelyhteytenä, jonka päätehtävänä on jakaa kehoon kohdistuva paino lantioren-

kaan kautta alaraajoihin. (Hervonen 2020, 93)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8: SI-nivel edestäpäin kuvattuna 
(Wikipedia commons 2021) 
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Thorakolumbaalinen faskia (kuva 9)  

Thorakoloumbaalinen faskia verhoaa selkälihaksia ristiluusta rintakehään asti. 

Se jaetaan kolmeen kerrokseen, anterioriseen, keskimmäiseen ja posterioriseen-

kerrokseen. Thorakolumbaalinen faskia ulottuu Se ulottuu leveään selkälihak-

seen, epäkäslihakseen, isoon pakaralihakseen ja ulompiin vinoihin vatsalihaksiin, 

sekä ligamentteihin jotka kulkevat suoliluusta ristiluuhun (Bordoni & Zanier 2013, 

287.) Kolmea paraspinaalilihasta, multifiiduksia, longissimusta ja iliocostaalista 

ympäröi paraspinaalinen retinaculum. Sen lateriaalisessa reunassa yhtyvät apo-

neuroosin kautta poikittainen vatsalihas ja syvä vinovatsalihas. Tätä yhtymäkoh-

taa kutsutaan lateral rapheksi, joka lähtee suoliluun harjusta alimpaan kylkiluu-

hun.  Lateral raphe saattaa olla tärkeä voimien välittäjä vatsalihaksista lum-

bosakraaliseen selkärankaan. Tutkimuksissa on osoitettu, että poikittainen vat-

salihas ja syvemmät vinot vatsalihakset kykenevät luomaan jännityksen thorako-

lumbaaliseen faskiaan. Tämä jännitys välittyy lateral raphen kautta. (Schuenke, 

Vleeming, Van Hoof & Willard 2012)  

 

 

Kuva 9: Alaselän thorakolumbaalinen faskia. 
Kuvattu vaalealla kuvassa. (Wikipedia com-
mons 2021 
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Keskivartalon globaalit ja lokaalit lihakset 

Keskivartalon lihakset voidaan jakaa lokaaleihin, eli syviin lihaksiin sekä globaa-

leihin, eli pinnallisiin lihaksiin. Kumpikaan lihasryhmä ei yksinään pysty tuotta-

maan optimaalista stabiliteettia rangan alueelle, vaan niiden tulee toimia yh-

dessä.  Aktiviteetin puuttuessa syvistä lihaksista, rangasta tulee epästabiili, 

vaikka pinnalliset lihakset tuottaisivatkin merkittävää voimaa alueelle. Pienikin ak-

tiviteetin lisäys syviin lihaksiin ehkäisee tehokkaasti instabiliteetin syntyä. 

(Richardson, Hodges, Hides, Honkala & Honkala 2005, 17±18.)  

Lokaaleihin lihaksiin lasketaan ne lihakset, jotka kiinnittyvät suoraan tai faskiara-

kenteen kautta lannerankaan. Niiden tehtävänä on kontrolloida rangan jäyk-

kyyttä, rangan nikamien välistä liikesuhdetta sekä lannerangan osien asentoja. 

Lokaaleiden lihasten aktivaatio on merkittävässä osassa lannerangan osien sta-

biloijana. (Richardson ym. 2005, 17±18.) Lokaaleja lihaksia ovat poikittainen vat-

salihas (m. transversus abdominis), pallealihas (m. diaphragma), iso lannelihas 

(m. psoas major), pieni lannelihas (m. psoas minor), monijakoinen lihas (m. mul-

tifidus), nelikulmainen lannelihas (m. quadratus lumborum), lantionpohjan lihak-

set (mm. diaphragma pelvis) sekä kiertäjälihakset (mm. rotatores) (Sandströn & 

Ahonen 2011, 226).  

Globaaleiksi lihaksiksi lasketaan suuret, pinnalliset vartalon lihakset. Globaalit li-

hakset toimivat voiman siirtäjänä, halliten rangan asentoa, tasapainottaen ran-

kaan kohdistuvia ulkoisia voimia sekä siirtäen rankaan kohdistuvia voimia lanti-

oon. Globaalit lihakset ovat tärkeä osa lumbopelvisen alueen stabiliteetissa. Ky-

seiset lihakset eivät kuitenkaan pysty hienosäätämään hallitusti rangan nikamien 

välisiä liikkeitä. (Richardson ym. 2005, 18.) Globaaleja lihaksia ovat suora vatsa-

lihas (m. rectus abdominis), ulompi- ja sisempi vino vatsalihas (m. oblique exter-

nus ja internus), selkärangan ojentajalihakset (mm. erector spinae) sekä leveä 

selkälihas (m. latissimus dorsi).  (Sandström & Ahonen 2011, 226).  
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Pallean faskiaaliset yhteydet keskivartalosylinterin muihin osiin   

Faskia on kolmiulotteinen, tiheäsäikeinen, kollageenia sisältävä sidekudosra-

kenne, joka läpäisee koko kehon.  Faskia lävistää ja ympäröi kaikki elimet, lihak-

set, luut, hermot antaen keholle toiminnallisen rakenteen, jossa kaikki kehon jär-

jestelmät voivat toimia integroidusti. (Bordoni, Mahabadi & Varacallo 2021.) Fas-

kia yhdistää kaiken kaikkeen kehossamme.  Faskia on runsaasti hermotettua ja 

se osallistuu voiman siirtoon, koordinaation sekä proprioseptiikkaan. Lisäksi se 

osallistuu lämmönsäätelyyn, immuunipuolustukseen sekä hermoston ja veri-

suoniston toimintaan. (Pihlman & Luomala 2016, 15±17.) 

Faskiaalisten yhteyksien kautta pallea on yhteydessä keskivartalokanisterin mui-

hin osiin; vatsalihaksiin, lantionpohjaan ja alaselkään. Pallean faskiaalisia yh-

teyksiä tarkasteltaessa, nousee esiin neljä faskiaalisista rakennetta: vatsakal-

vontakainen faskia, joka yhdistää aortan, yläonttolaskimon, maksan, lonkan kou-

kistajat, nelikulmaisen lannelihaksen, sydämen ja munuaiset. Faskia transversa-

lis, joka lähtee kaulan alueelta ja etenee poikittaisen vatsalihaksen, suoran vat-

salihaksen valkoisen jännesauman kautta häpyluuhun ja nivustaipeen alu-

eelle. Pallea on myös yhteydessä alaselän thorakolumbaaliseen faskiaan, joka 

on laaja alaselän alueella oleva faskiarakenne. Se ulottuu leveään selkälihak-

seen, epäkäslihakseen, isoon pakaralihakseen ja ulompiin vinoihin vatsalihaksiin, 

sekä ligamentteihin jotka kulkevat suoliluusta ristiluuhun. Neljäs faskiaalinen ra-

kennne on lateral raphe joka lähtee kahdennestatoista kylkiluusta ja etenee suo-

liluun harjanteeseen. (Bordoni & Zanier 2013, 287.) Lateral raphe sijaitsee pa-

raspinaalihasten (mulfidus, longissimus ja iliocostalis) lateraalisella puolella ja 

siinä poikittaisen vatsalihaksen ja syvät vinot vatsalihakset yhdistyvät selkäran-

kaan. Lateral raphe luetaan osaksi thorakolumbaalista faskiaa. (Schuenke, Vlee-

ming, Van Hoof & Willard 2012) 

Pallea ja lantionpohjan lihakset ovat siis yhteydessä toisiinsa. Normaalin hengi-

tyksen aikana, yskiessä tai minkä tahansa pallean fysiologisen muutoksen ai-

kana, havaitaan muutos myös lantionpohjan lihaksissa. Lantionpohjan lihakset  
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reagoivat vatsaontelon paineen muutoksiin, mikä mahdollistaa keskivartalon va-

kauden ja kontinenssin hengityksen ja yskimisen aikana. Ennen sisäänhengi-

tystä tapahtuu sähköisen toiminnan muutoksia lantionpohjan lihaksissa, poikittai-

sessa vatsalihaksessa ja sisemmissä vinoissa vatsalihaksissa. Näin ollen lanti-

onpohjan lihakset ovat keskeisessä roolissa hengitystapahtumassa. (Bor-

doni & Zanier 2013, 282±283.) 
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OPAS CROSSFIT -HARRASTAJILLE HENGITYKSEN 

HYÖDYNTÄMISEEN ALASELKÄVAMMOJEN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI. 

 

  



ALKUSANAT 

Kädessäsi on opas keskivartalon aktivointistrate-

gioiden harjoitteluun ja niiden hyödyntämiseen 

painonnostoliikkeissä. Aktivointistrategioilla tar-

koitetaan keskivartalon lihasten jännittämistä tie-

tyllä tavalla. Tässä oppaassa ohjataan keskivarta-

lon lihasten aktivointistrategiat hollowing ja bra-

cing, sekä valsalva-manööveri. Näiden aktivointi-

strategioiden avulla on tarkoitus oppia hyödyntä-

mään pallea lihaksen käyttö lannerangan stabili-

teetin lisäämiseksi.    

 

ALASELKÄVAMMOJEN ENNALTAEHKÄISY 

CROSSFITISSÄ 

Alaselkävammat ovat olkapäävammojen jälkeen 

yleisimpiä vammoja Crossfit-lajin harrastajilla ja 

ne tapahtuvat yleensä nostoliikkeissä. Suoritus-

tekniikan tulisi olla hyvä, jotta pystyisi tekemään 

turvallisesti toistoja raskailla kuormilla aikaa vas-

taan. Tärkeimpiä ennaltaehkäisykeinoja on hyvän 

tekniikan opettelu ennen kuorman ja tehon lisää-

mistä. Nostoharjoittelun aikana tapahtuvalla hen-

gityksellä on suuri merkitys keskivartalon tukeen.  

 

Heikko keskivartalon hallinta nostojen aikana al-

tistaa nostajan selän rakennevaurioille, joko äkilli-

sesti tai vähitellen rasituksen myötä. Heikko hal-

linta voi näkyä nostajalla vartalon kiertymisenä, 

alaselän pyöristymisenä tai notkolle menemisenä. 

On tärkeä oppia käyttämään hengitystekniikkaa 

apuna tukemaan keskivartalon lihasten toimin-

taa. Bracing-strategiaa ja valsalva-manööveriä hyö-

dyntämällä nostetaan vatsansisäistä painetta, jol-

loin lannerangan stabiliteetti kasvaa ja loukkaan-

tumisriski vähenee.  

 

Hyvällä lämmittelyprosessilla valmistellaan keho 

tulevaan suoritukseen, millä pystytään minimoi-

maan urheiluvammojen riskiä. Lämmittelyyn tu-

lisi sisältyä elimistön lämpötilan nosto, liikerato-

jen avaus, hermoston ja lihasten aktivointi ja har-

joitukseen asennoituminen.   Muiden vammoja 

ennaltaehkäisevien tekijöiden kuten unen, levon 

ja ravinnon merkitystä ei sovi unohtaa.  

 

LANNERANGAN STABILITEETTI 

Rintakehän alaosassa sijaitseva pallea on päähen-

gityslihas, jolla on hengityksen lisäksi toinenkin 

tehtävä lannerangan stabilaattorina.  Pallea osallis-

tuu muiden keskivartaloa vuoraavien lihasten 

kanssa vatsaontelon sisäisen paineen säätelyyn. 

Vatsaontelon sisäinen paine stabiloi selkärankaa, 

lantiota ja rintakehää ja paineen määrä riippuu 

siitä, minkälaista tukea suoritettava liike vaatii. 

Kun rintakehä ja lantio ovat hyvässä linjassa, pallea 

ja lantionpohja ovat päällekkäin. Intra-abdominaa-

lisen paineen lisääminen alkaa sisäänhengityk-

sellä, kun pallea jännittyy ja laskeutuu kohti lan-

tiota.  Pallean jännittymisen aikaansaama ulospäin 

suuntautuva voima vatsaontelossa jännittää vat-

sanseinämän, lantionpohjan ja selän lihakset, mikä 

luo vahvan tuen lannerangalle.  

 

HOLLOWING 

Hollowing-aktivaatiostrategiassa on ajatuksena 

vetää napaa kohti selkärankaa samalla pitäen lan-

tio neutraalissa asennossa. Tämän seurauksena 

etenkin poikittainen vatsalihas ja selän syvät mul-

tifidus -lihakset jännittyvät. Hollowing-strategian 

on todettu olevan tehokas keino keskivartalon li-

hasten motorisen kontrollin palauttamisessa. Hol-

lowing-strategia on hyvä matalatehoisissa 



harjoitteissa, joissa haetaan kevyt keskivartalon 

tuki liikkeille. Strategian ei ole kuitenkaan todettu 

vaikuttavan selkärankaan stabiloivana mekanis-

mina, jolloin hyppyjä, nostoja, veto- ja työntöliik-

keitä tehdessä se ei ole paras aktivointikeino.ௗ 

 

BRACING JA VALSALVA  

Bracing-aktivaatiostrategiassa on ajatuksena jän-

nittää kaikkia lannerankaa ympäröiviä lihaksia ta-

saisesti, lantion ollessa neutraalissa asennossa. 

Bracing-strategiassa otetaan syvä sisäänhengitys, 

jossa pallea laskeutuu alaspäin, vatsa kohoaa ja rin-

takehä laajenee sivu- ja takasuuntaan. Tämän jäl-

keen, uloshengityksen alussa jännitetään kaikkia 

keskivartalon lihaksia tasaisesti, lantion pysyessä 

neutraalissa asennossa.  Hengityksen tulisi jatkua 

normaalisti. Bracing-strategia aktivoi vatsalihas-

ten pinnallisia ja syviä osia, sekä nostaa vatsaonte-

lon painetta, lisäten tehokkaasti voimaa ja lanne-

rangan tukea ilman ulkoista kuormitusta. Yksi 

hyvä mielikuva bracing-strategian harjoitteluun 

on ajatella vastaanottavansa lyöntiä vatsaan, jol-

loin kylkikaaret painetaan alas ja vatsalihakset jän-

nitetään. 

Bracing-strategia ja valsalva-manööverin ero on 

hengityksen kulku. Bracing-strategiassa hengitys 

jatkuu ja valsalva-manööverissä hengitystä pidäte-

tään.  Valsalva-manööverissä tehdään samanlainen 

sisäänhengitys ja keskivartalon lihasten aktivointi 

kuin bracing-strategiassa, jonka jälkeen tuotetaan 

voimakas uloshengitys suljettuja ilmateitä vastaan. 

Valsalva-manööverissä yhdistetään keskivartalon 

lihasten staattinen jännitys ja pallean laskeutumi-

nen, nousee vatsaontelon paine normaalia suurem-

maksi. Valsalva-manööveri kasvattaa vatsaontelon 

painetta, joka edelleen lisää lannerangan tukea. 

Raskaita painoja nostaessa valsalva-manööveri 

käyttö on välttämätöntä lannerangan tukemiseksi 

ja moni meistä osaa sen luonnostaan. Valsalva-ma-

nööveri tulee ottaa käyttöön myös nostaessa kevy-

empiä painoja silloin kun nostaja alkaa väsy-

mään. Valsava-manööveri nostaa systolista ve-

renpainetta, joten henkilöiden, joilla on sydän- 

ja verisuonisairaus tai glaukooma (silmänpaine-

tauti) tulisi välttää valsalva-manööverin käyttöä 

voimaharjoittelussa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HARJOITTEET: 

Oppaan harjoitteet eivät korvaa hyvää alkulämmittelyä. Oppaassa ei ohjata nostojen suoritustekniikoita. Mi-
käli tarvitset ohjausta nostojen suoritustekniikoihin, käänny osaavan ammattilaisen puoleen.  
Harjoitteiden tarkoitus on oppia käyttämään erilaisia keskivartalon aktivointistrategioita. Toista jokaista 
harjoitetta 10²15 kertaa, tai omien tuntemusten mukaisesti.  
 

PALLEAHENGITYS 

Jotta pystyt tekemään bracing- ja hollowing-strategiat sekä valsalva-manööverin oikein, sinun tulee osata 

luonnollinen palleahengitys.  

 

Asetu selinmakuulle ja laita polvet ja lonkat koukkuun siten että jalkapohjat ovat lattiassa. Voit laittaa tyynyn 

pään alle. Hengitä sisään niin, että alimmat kylkiluut avautuvat sivulle ja vatsanpeite kohoaa. Rintakehän 

tulisi laajeta sivuille, ei liikkua ylä- ja alasuunnassa kohti päätä ja lantiota. Hengitä ulos, jolloin rintakehän 

tilavuus pienenee ja vatsanpeite painuu alaspäin. 

 

 

Mikäli sinulla on vaikeuksia saada rintakehä laajenemaan sivuille ja taakse, voit kietoa leveän jumppakumi-

nauhan rintakehäsi ympärille. Pyri hengittämään sisään kohti jumppakuminauhan kiristystä. Tätä harjoitetta 

voit tehdä selinmakuulla tai istuen.  

 

  



 

LANNERANGAN NEUTRAALIASENNON TUNNISTAMINEN 

Asetu selinmakuulle ja laita polvet ja lonkat koukkuun siten että jalkapohjat ovat lattiassa.  Käännä lantiota 

niin että alaselkä painuu lattiaan, alaselkä pyöristyy MD�´KlQWl�NllQW\\�NRLSLHQYlOLLQµ.  Tämän jälkeen palauta 

lantio alkuasentoon jatkaen liikettä, niin että alaselän notko kasvaa. Toista muutaman kerran ja jätä lantio 

neutraaliin asentoon, jossa suoliluiden etukärjet ja häpyluu ovat samalla tasolla.   

 

 

 

LANTIONPOHJAN TUNNISTAMISHARJOITE:  

Tämä harjoite on otettu Suomen lantionpohja fysioterapeutit ry:n internetsivuilta: 

www.pelvicus.fi/tulostettavaa.html 

 

Kokeile tunnistusharjoitetta myös seisten.  Pallon asettaminen polvien väliin voi auttaa lantionpohjan tun-

nistamisessa.  

´Asetu selinmakuulle ja laita polvet koukkuun. Laita tarvittaessa tyyny pään alle.  

Supista kevyesti peräaukko ikään kuin pidättäisit ilmaa. Lisää supistus virtsaputkeen, ikään kuin pidättäisit virtsaa. Rentouta 

ensin virtsaputki sitten peräaukko. Tee harjoitus kevyesti etsien lihastoimintaa lantionpohjaan. Pidä muut lihakset mahdolli-

simman rentoina. Toista.µ     

 

  



 

BRACING 

Vaihe 1.   

Asetu makaamaan selinmakuulle, polvet ja lonkat koukussa, 

jalkapohjat lattialla.  

Aseta sormet lantion suoliluun ylä- ja etukärkien sisäpuo-

lelle.  

Ota syvä sisäänhengitys palleahengitystekniikalla ja anna 

vatsan laajentua niin, että tunnet vatsanpeitteen liikkeen 

sormiesi alla. 

Ennen uloshengitystä jännitä keskivartalon lihakset. 

Jatka nyt hengittämistä ylläpitäen keskivartalon jännitystä. 

Älä päästä vatsaa vajoamaan alaspäin. Suora vatsalihas ei saa 

NRKRWD� µNXLQ� SDWRQNLµ�� YDDQ� YDWVDQ� WXOLVL� NDDUHXWXD� WDVDL�

sesti kuten kuvassa. 

 

Vaihe 2.  

Asetu makaamaan selinmakuulle, lonkat ja polvet 90° kul-

massa.  

Aseta sormet lantion suoliluun ylä- ja etukärkien sisäpuolelle. 

Ota syvä sisäänhengitys palleahengitystekniikalla ja anna  

vatsan laajentua niin, että tunnet vatsanpeitteen liikkeen  

sormiesi alla. 

Ennen uloshengitystä jännitä keskivartalon lihakset, pitäen lon-

kat ja polvet 90° kulmassa.  

Jatka nyt hengittämistä ylläpitäen keskivartalon jän-       

nitystä. Älä päästä vatsaa vajoamaan alaspäin��6XRUD�YDWVDOLKDV�HL�VDD�NRKRWD�µNXLQ�SDWRQNLµ��vaan vatsan tulisi 

kaareutua tasaisesti kuten kuvassa. 

 

Vaihe 3.  

Tee vaihe 2 ja lisää yläraajojen liike pään yläpuolelle ja takaisin vartalon viereen.  

 

 

  



 

VALSALVA 

Moni meistä osaa valsalva-manööverin jo luonnostaan. Jos mietit tilanteita, joissa olet esimerkiksi työntänyt 

lumeen kiinni jäänyttä autoa, olet todennäköisesti hyödyntänyt valsalva-manööveriä.  

 

Vaihe 1.  

Asetu seisomaan seinän viereen siten, että nojaat kämmenillä  

seinään. 

Ota syvä sisäänhengitys palleahengitystekniikalla.  

Jännitä keskivartalon lihakset kuten bracing-harjoituksessa ja sulje 

ilmatiet.  

Työnnä voimakkaasti seinää vasten muutaman sekunnin 

ajan, jännittäen keskivartalo ja päästämättä ilmaa ulos.  

 

 

 

 

 

Vaihe 2. Maastaveto 

Ota ote tangosta ja asetu noston aloitusasentoon. 

Ota syvä sisäänhengitys palleahengitystekniikalla.  

Tee valsalva: Jännitä keskivartalon lihakset kuten bracing-harjoituksessa ja sulje ilmatiet.  

Lähde nostamaan tankoa ylläpitäen keskivartalon jännitys, päästämättä ilmaa ulos.  

Saadessasi noston valmiiksi, laske/pudota painot maahan ja hengitä normaalisti. 

 

 



 

Vaihe 3. Rinnalleveto ja ylöstyöntö 

Ota ote tangosta ja asetu noston alkuasentoon.  

Ota syvä sisäänhengitys palleahengitystekniikalla.  

Tee valsalva: Jännitä keskivartalon lihakset kuten bracing-harjoituksessa ja sulje ilmatiet.  

Lähde nostamaan tankoa ylläpitäen keskivartalon jännitys, päästämättä ilmaa ulos. Saadessasi rinnalleveto-

osuuden valmiiksi, hengitä normaalisti. 

Ota uudelleen valsalva ja tee ylöstyöntö.  

  



 

HOLLOWING 

Asetu selinmakuulle ja laita polvet koukkuun. Laita tarvittaessa tyyny pään alle. Pallon asettaminen polvien 

väliin voi helpottaa lantionpohjan jännittämistä. 

 

Vaihe 1.  

Aseta kämmenet alavatsan päälle, siten että keskisormet 

ovat lähellä napaa. 

Hengitä sisään ja anna rintakehäsi laajentua sivulle ja 

taakse.  

Uloshengityksen alussa aktivoi lantionpohjan lihakset ke-

vyesti kuten tunnistamisharjoituksessa. Sen jälkeen vedä 

YDWVDD� VLVllQ� NHY\HVWL�� µQDSD� NRKWL� VHONlUDQNDDµ�� 7XQQHW�

kämmeniesi alla kevyen lihasjännityksen.  

 

Vaihe 2.  

Aseta kämmenet pään taakse ja suuntaa kyynärpäät etuviistoihin.  

Hengitä sisään ja anna rintakehäsi laajentua sivulle ja 

taakse.  

Uloshengityksellä aktivoi lantionpohjan lihakset ja napa 

kohti selkärankaa. Nosta pää ja ylävartalo irti alustasta ja 

käännä katse kohti polvia.  

Hengitä sisään ja säilytä ylävartalon asento. Ohjaa sisään-

hengitys kylkiin ja yläselkään. Vältä vatsan pullistumista 

kohti kattoa.  

Uloshengityksellä laske ylävartalo alustalle.  

 

 
 
Jos jokin harjoitus tuntuu liian haastavalta, etkä mielestäsi saa noudatettua ohjeita, voit hakeutua osaavan 
fysioterapeutin ohjattavaksi. Minkään oppaassa ohjattujen liikkeiden ei tulisi aiheuttaa kipua. 
 
Tekijät: Fysioterapeuttiopiskelijat Katri Huitila, Jatta-Mari Jääskeläinen ja Lotta Karttunen.  
 
Tämä opas on osa opinnäytetyötämme, joka on luettavissa Theseus.fi. -sivustolta. Opas perustuu opinnäyte-
työn teoria- ja tietoperustaan, ja lähteet löytyvät työn lähdeluettelosta. Työ löytyy Theseuksesta nimellä: 
Hengityksen hyödyntäminen Crossfit-harjoittelun nostotekniikoissa.  Opas Crossfit-harrastajille alaselkävammojen ennaltaeh-
käisemiseksi. 
 
 
Kiitos yhteistyöstä CrossFit Rovaniemi!  
 


