
 

KIIPEILIJÖIDEN KIERTÄJÄKAL-

VOSINVAMMOJEN EHKÄISY  

Harjoitteluopas 

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU 
Sosiaali- ja terveysala 
Fysioterapia 
Opinnäytetyö 
Syksy 2018 
Heidi Immonen 



 
 

 Tiivistelmä 

Tekijä 

Immonen Heidi 

Julkaisun laji  

Opinnäytetyö, AMK 

Valmistumisaika 

Syksy 2018 

Sivumäärä  

45 + 16 

 

Työn nimi  

Kiipeilijöiden kiertäjäkalvosinvammojen ennaltaehkäisy 
Harjoitteluopas 

Tutkinto 

Fysioterapia 

Tiivistelmä  

Kiipeilyharrastuksen suosio on kasvanut viime vuosina voimakkaasti, ja tämä on ym-
märrettävästi lisännyt myös kiipeilyharrastuksen parissa sattuneiden vammojen mää-
rää. Suurin osa kiipeilyharrastuksen parissa syntyneistä vammoista on ylirasituksesta 
syntyneitä yläraajavammoja, jotka olisivat ehkäistävissä oikeanlaisella harjoittelulla. 
Kiipeilyharrastuksen suosion kasvaessa vammojen ehkäisy ja kiipeilyä harrastavien 
henkilöiden tietämyksen lisääminen kiertäjäkalvosinvammojen ehkäisystä ja oikeanlai-
sesta harjoittelusta on perusteltua. 

Kiipeily vaatii kehon useiden eri lihasten, kuten olkanivelen ja lavan alueen lihasten, 
yhteistyötä. Mikäli nämä olkaniveltä stabiloivat rakenteet eivät pysty toteuttamaan teh-
täväänsä optimaalisesti, liikelaajuudet voivat pienentyä ja vammariski lisääntyä. 

Kiertäjäkalvosinvaivoja ehkäisevän liikunnan tulee sisältää harjoitteita hartian ja lavan 
alueen liikkuvuuden parantamiseksi sekä kiertäjäkalvosinlihasten että lapaluuta stabi-
loivien lihasten hallinnan ylläpitämiseksi. Tuore tutkimusnäyttö kiertäjäkalvosimen rasi-
tus- ja akuuttien vammojen ennaltaehkäisystä etenkin kiipeilyn näkökulmasta on oleel-
lista oheisharjoittelun suunnittelussa. Kiipeilyssä sattuneiden kiertäjäkalvosinvammo-
jen ennaltaehkäisyssä on hyvä ymmärtää myös teoriaa ja taustaa kiipeilyharrastuksen 
vaatimuksista liikuntamuotona. 

Yleisesti hyväksi todetut, tutkimustuloksiin pohjautuvat tehokkaat harjoitteet kiertäjäkal-
vosinvaivojen ehkäisemiseksi sopivat myös kiipeilijöille. Harjoittelussa on kuitenkin 
hyvä pyrkiä huomioimaan myös lajinomaisuus, kuten kiertäjäkalvosinta tukevien lihas-
ten aktivointi ja oikeanlainen toiminta harrastuksen parissa. Työssä tutkittiin kiipeilyhar-
rastuksen parissa sattuneimpia tavallisimpia kiertäjäkalvosinvammoja ja näitä ehkäise-
viä harjoitteita, joiden pohjalta on tuotettu opas kiipeilijöiden kiertäjäkalvosinvaivojen 
ehkäisyyn. 

Avainsanat 

kiertäjäkalvosin, kiertäjäkalvosinvamma, kiipeily, rasitusvammat, ennaltaehkäisy, 
opas 
 



 
 

 Abstract 

Author 

Immonen, Heidi 

Type of publication  

Bachelor’s thesis  

Published 

Autumn 2018 

Number of pages 

45 + 16 

 

Title of publication  

The prevention of climbers’ rotator cuff injuries 
Training guidebook 

Name of Degree 

Physiotherapy  
Abstract  

In the past few years the popularity of climbing has greatly increased, and this has also 
naturally increased the number of climbing injuries. Most climbing injuries are upper 
extremity overuse injuries which can be prevented with the right kind of exercises. As 
the popularity of climbing as a hobby is continuously increasing, it is important to inform 
climbers on how to prevent rotator cuff injuries with the right kind of exercise. 

Climbing requires the cooperation of many different muscles, for example around the 
shoulder joint and shoulder blade. If these muscles, which work as stabilizing structures 
of the shoulder joint, are unable to function optimally, the joint’s range of motion is likely 
to diminish, and the injury risk is likely to increase. 

Exercises to prevent rotator cuff injuries should include shoulder mobility training as 
well as exercises to stabilize rotator cuff and shoulder blade muscles. Recent study 
results about the prevention of rotator cuff injuries are essential in the planning of suit-
able exercises, especially from the climbing point of view. Additionally, it is beneficial to 
also understand the theory of the requirements of climbing as a form of physical activity. 

Research-based exercises that have been generally considered effective in the pre-
vention of rotator cuff injuries, are also suitable for climbers. Nevertheless, climbing as 
a sport should also be taken into consideration when planning the exercises. The most 
common rotator cuff injuries and the exercises to prevent them were studied in the 
thesis. Based on the study done in the thesis, a guidebook was produced for climbers 
to prevent rotator cuff injuries. 

 

Keywords 

rotator cuff, rotator cuff injuries, climbing, overuse injuries, prevention, guidebook 
 
 



 

SISÄLLYS 

1 JOHDANTO ............................................................................................................... 1 

2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE .......................................................... 3 

2.1 Aiheen rajaus ...................................................................................................... 3 

2.2 Tiedonhaku ......................................................................................................... 4 

3 KIIPEILYN OMINAISPIIRTEET .................................................................................. 5 

3.1 Kiipeily urheilulajina ............................................................................................ 5 

3.2 Kiipeilijän fysiikka ................................................................................................ 5 

3.3 Kiipeilyn alalajeja ................................................................................................ 5 

3.4 Kiipeilyvammat yleisesti ...................................................................................... 7 

4 KIERTÄJÄKALVOSINVAMMAT KIIPEILYSSÄ .......................................................... 9 

4.1 Hartiarenkaan ja kiertäjäkalvosimen anatomia .................................................... 9 

4.1.1 Hartiarengas ................................................................................................ 9 

4.1.2 Kiertäjäkalvosin ........................................................................................... 9 

4.2 Skapulohumeraalinen rytmi ...............................................................................11 

4.3 Yleistä kiertäjäkalvosinvammoista kiipeilyssä ....................................................12 

4.4 Riskitekijät .........................................................................................................12 

4.5 Rasitusvammat ..................................................................................................13 

4.5.1 Kiertäjäkalvosimen impingement-syndrooma ..............................................14 

4.5.1.1 Repeämät ...............................................................................................14 

4.6 Akuutit vammat ..................................................................................................15 

4.6.1 Ylemmän lapalihaksen jänteen repeämä ....................................................16 

4.6.2 Lavanaluslihaksen jänteen repeämä ...........................................................16 

4.7 Konservatiivinen hoito ........................................................................................17 

4.8 Operaatiot ..........................................................................................................17 

5 ENNALTAEHKÄISEVÄ HARJOITTELU JA KUNTOUTUS ........................................19 

5.1 Eri lihasten merkitys vammojen ehkäisyssä .......................................................19 

5.1.1 Olkanivelen ja lapaluun alueen lihakset funktioineen ..................................19 

5.1.2 Hartiarenkaan asento .................................................................................22 

5.2 Kiertäjäkalvosinvammojen ennaltaehkäisy .........................................................22 

5.3 Eri lihasten aktivoituminen kiertäjäkalvosin- ja olkapääharjoitteissa ...................24 

5.4 Kiertäjäkalvosinvammojen kuntoutus .................................................................26 

6 OPAS KIERTÄJÄKALVOSINVAMMOJEN EHKÄISYYN ...........................................28 

6.1 Tuotteistamisprosessi ........................................................................................28 

6.2 Oppaan sisällön kuvaus .....................................................................................31 

7 POHDINTA ...............................................................................................................33 



 

7.1 Johtopäätökset ..................................................................................................33 

7.2 Eettisyys ja luotettavuus ....................................................................................35 

7.3 Jatkokehitys- ja tutkimusaiheet ..........................................................................36 

LÄHTEET ........................................................................................................................39 

LIITTEET .........................................................................................................................46 

 

  



 

KESKEISET KÄSITTEET 

 
Akuutti Äkillinen 

Antagonisti Vastavaikuttaja, esim. lihas 

Bursa Nestettä sisältävä niveltä voiteleva ja han-

kausta vähentävä limapussi 

Bursiitti Limapussin tulehdus 

Degeneraatio Kuluminen, rappeutuminen 

Eksentrinen lihastyö Jarruttava lihastyö, lihas palautuu supis-

tuksesta alkuperäiseen mittaansa 

Instabiliteetti Epävakaus (esim. nivelen) 

Isometrinen lihastyö Staattinen lihastyö, lihaksen pituus ei 

muutu 

Konsentrinen lihastyö Voittava lihastyö, lihas supistuu alkuperäi-

seen pituuteensa nähden 

Konservatiivinen hoito Ei-operatiivinen hoito, vaan esimerkiksi fy-

sioterapian, lääkkeiden ja injektioiden kei-

noin annettu hoito 

Mikrotrauma Pieni vamma, esim. hankauksen aiheut-

tama 

Operatiivinen hoito Leikkaushoito 

Protraktio Lapaluun liukuminen eteenpäin, poispäin 

selkärangasta 

Retraktio Lapaluun liukuminen kohti selkärankaa 

Skapulohumeraalinen rytmi Olkanivelen ja lapa-rintakehänivelen väli-

nen toiminta olkapään loitonnuksen aikana 

Stabiliteetti Vakaus, vankkuus 

Synergisti Yhdessä tai yhteistyössä toimiva 

Tendiniitti Jännetulehdus 

Totaalinen Täydellinen 
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1 JOHDANTO 

Kiipeilyharrastuksen suosio on kasvanut viime vuosina voimakkaasti, ja kiipeilyä säännölli-

sesti harrastavia arvioidaan tällä hetkellä olevan maailmanlaajuisesti 25 miljoonaa kattaen 

kaikki ikäluokat. Vuosien 2002-2012 välillä sekä kiipeilijöiden että kiipeilyhallien määrä on 

kasvanut eri puolilla maailmaa yli 50 %. Kiipeilyn eri alalajeissa järjestetään muun muassa 

maailmanmestaruuskisoja sekä useita kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia kisoja. Suo-

men Kiipeilyliitto ry hyväksyttiin Suomen Olympiakomitean jäseneksi vuonna 2011, ja kii-

peily on myös ensimmäistä kertaa hyväksytty urheilulajiksi vuoden 2020 kesäolympialaisiin, 

mikä kasvattanee lajin suosiota entisestään. (Corrigan 2016; Grønhaug & Nordberg 2016, 

1; Olli, Käyhkö & Kiesiläinen 2017, 9; International Federation of Sport Climbing 2018.) 

Myös Suomessa kiipeilyharrastuksen suosio on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden ai-

kana merkittävästi, ja kaupallisia kiipeilyhalleja on perustettu eri puolelle Suomea. Suo-

messa arvioidaan olevan noin 50 000 kiipeilyä harrastavaa henkilöä. Kiipeily on monipuoli-

nen harrastus, joka sopii kaikenikäisille. Kiipeilyharrastuksessa yhdistyvät sekä voima- että 

tekniikkaharjoittelu, ja kiipeily kehittää myös ongelmanratkaisutaitoa. Kiipeilyn suosion kas-

vaessa yhä useammat harjoittelevat kiipeilyä myös tavoitteellisesti pyrkien nostamaan 

omaa kiipeilytasoaan. (Korosuo 2017, 9; Olli ym. 2017, 9; Vähä-Piikkiö 2018.) 

Kiipeilyharrastuksen suosion kasvu on luonnollisesti lisännyt myös kiipeilyharrastuksen pa-

rissa sattuneiden vammojen määrää. Suurin osa kiipeilyharrastuksen parissa syntyneistä 

vammoista on ylirasituksesta syntyneitä yläraajavammoja, ja arvioiden mukaan jopa 50-75 

% kaikista kiipeilijöistä on ollut joko akuutti tai krooninen yläraajavamma. (Chang, Torriani 

& Huang 2015, 205; Jones, Llewellyn & Johnson 2015, 2.) Suomessa jo vuonna 2003 teh-

dyn tutkimuksen mukaan 83 % kiipeilijöistä oli kärsinyt harrastuksen parissa syntyneistä 

vammoista, joista 67 % oli yläraajavammoja (Olli ym. 2017, 11). Kiipeilyn parissa tapahtu-

neisiin vammoihin paneudutaan tarkemmin luvussa 3.4 ja kiertäjäkalvosinvammoihin lu-

vussa 4. Koska laji on jatkuvasti kasvattanut suosiotaan sekä Suomessa että ulkomailla, on 

entistä tärkeämpää kiinnittää huomiota oikeanlaiseen harjoitteluun, oheisharjoitteisiin sekä 

palautumiseen vammojen ehkäisemiseksi.  

Työn tilaajana toimii Kiipeilyurheilijat ry, joka on kaikenikäisille kiipeilyä harrastaville vuonna 

2010 perustettu urheiluseura. Seuran toiminta painottuu pääkaupunkiseudulle, ja seurassa 

on tällä hetkellä noin 1300 jäsentä ja viisi valmentajaa. Seura järjestää jäsenilleen erilaisia 

kiipeilytapahtumia, valmennusta, kursseja, kilpailuja, matkoja sekä juniorivalmennusta. (Kii-

peilyurheilijat ry 2018c; Kiipeilyurheilijat ry 2018d.) 
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Kiipeilyurheilijat ry järjestää jäsenilleen myös kehonhuolto- ja kuntosaliohjaustunteja, joilla 

pyritään muun muassa kehittämään lihastasapainoa ja liikkuvuutta. Näitä yhden kerran mit-

taisia ohjauksia järjestetään vuodessa 2-4 kertaa keskimääräisen osallistujamäärän ollessa 

neljä osallistujaa/kerta. (Kiipeilyurheilijat ry 2018a; Kiipeilyurheilijat ry 2018b; Vidal 2018.) 

Näin ollen voidaan todeta melko pienen osan Kiipeilyurheilijoiden jäsenistöstä osallistuvan 

ohjattuihin kehonhuolto- ja kuntosalitunteihin. Lisäksi vapaasti jaettavissa olevaa, maksu-

tonta harjoitteluopasta tietyn kehonalueen lihasten välisen optimaalisen toiminnan sekä liik-

kuvuuden ylläpitämiseen ja vammojen ehkäisyyn ei toistaiseksi ole ollut saatavissa. Kiertä-

jäkalvosinvammojen ollessa kiipeilijöillä melko yleisiä ja lajin suosion jatkuvasti kasvaessa 

on harjoitteluoppaan tuottaminen olkapäävammojen ehkäisemiseen perusteltua.  
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2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 

Tämä opinnäytetyö käsittelee täysi-ikäisten kiipeilyä harrastavien henkilöiden kiertäjäkalvo-

sinvammoja ja näiden ehkäisyä. 

Kiipeilyssä on lukuisia eri alamuotoja. Tähän opinnäytetyöhön on kiipeilyn alalajeista valittu 

alaköysikiipeily, trädikiipeily, boulderointi ja sisäkiipeily. Myös yläköysikiipeily otetaan huo-

mioon, mutta sitä ei käsitellä erillisenä alalajinaan, vaan yläköysikiipeily sisällytetään ala-

köysikiipeilyyn melko yhtenevien fyysisten vaatimustensa vuoksi. Sisäkiipeily puolestaan 

kattaa sekä köydellä tehtävän seinäkiipeilyn eli ala-  ja yläköysikiipeilyn että boulderoinnin. 

(Schöffl, Morrison, Schwarz, Schöffl & Küpper 2010, 660, 663; Korosuo 2017, 12.) Alala-

jeista kerrotaan tarkemmin luvussa 3.3. Rajojen veto eri alalajien väliin on haastavaa, koska 

osa harrastajista kiipeää vain sisällä, osa sisällä ja ulkona ja osa kiipeilijöistä harrastaa use-

ampaa eri alalajia sekä sisällä että ulkona. 

Opinnäytetyö on toiminnallinen, ja sen tarkoituksena on tuottaa opas Kiipeilyurheilijat ry:n 

jäsenille kiertäjäkalvosinvammoja ennaltaehkäisevään harjoitteluun. Työn tavoitteena on 

myös lisätä kiipeilijöiden tietämystä kiertäjäkalvosimen merkityksestä kiipeilyssä, vähentää 

kiipeilyä harrastavien henkilöiden kiertäjäkalvosinvammoja ja lisätä kiipeilyä tukevia kiertä-

jäkalvosimen oheisharjoitteita osaksi kiipeilyharrastusta. 

Opas pohjautuu näyttöön perustuvaan tutkimustietoon, alan kirjallisuuteen, asiantuntija-

haastatteluihin sekä muutaman kiipeilyä harrastavan, kiertäjäkalvosinvammasta kärsineen 

ja tätä kuntouttaneen kiipeilijän kanssa käytyyn keskusteluun. Tutkimustieto ja asiantuntija-

haastattelut on kuvattu opinnäytetyön teoriaosuudessa. Viitekehyksessä huomioidaan 

myös kiipeilyn ominaispiirteet liikuntamuotona ja yleisimmät vammat sekä erikseen yleisim-

mät kiertäjäkalvosinvammat kiipeilyssä. 

Oppaan kohderyhmänä on erityisesti Kiipeilyurheilijat ry:n jäsenet, mutta opas on julkisuu-

tensa vuoksi käytettävissä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Koska oppaan kohteena ovat 

kiipeilijät, työssä ei ole tarkoituksenmukaista käsitellä anatomiaa ja fysiologiaa yhtä katta-

vasti, kuin jos opas olisi suunnattu kiipeilyvalmentajille tai fysioterapeuteille. 

2.1 Aiheen rajaus 

Opinnäytetyön ulkopuolelle on rajattu alle 18-vuotiaat kiipeilyharrastajat sekä ammattikiipei-

lijät. Opinnäytetyön ulkopuolelle on rajattu myös olkapään ja kiertäjäkalvosimen mahdolliset 

rakenteelliset ongelmat, joihin ei voida kiertäjäkalvosinharjoitteilla vaikuttaa. Oppaassa esi-

tellään hartiarenkaan ja kiertäjäkalvosimen rakenne sekä kiipeilijöiden yleisimmät kiertäjä-

kalvosinvammat ja näiden syntytekijät etenkin kiipeilyharrastuksen näkökulmasta. 
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Oppaassa esitellään myös kiertäjäkalvosimen toimintaan vaikuttavat muut lihakset muun 

muassa havainnollistavien kuvien avulla. Näiden pohjalta oppaassa tarjotaan kiipeilyhar-

rastajille esimerkkiharjoitteita, joita toteuttamalla kiertäjäkalvosinvammoja voidaan pyrkiä 

ennaltaehkäisemään ja kuntouttaa jo mahdollisesti syntyneitä vammoja. 

2.2 Tiedonhaku 

Tiedonhankinnassa käytettyjä tietokantoja ovat PubMed, ResearchGate, Google Scholar, 

ScienceDirect ja Medic. Usein hyväksi havaitun tutkimuksen tai artikkelin lähdeluettelosta 

on löytynyt uusia varteenotettavia lähteitä. Lisäksi opinnäytetyön tekemisessä on pyritty 

hyödyntämään monipuolisesti painettuja lähteitä, elektronista Lääkärikirja Duodecimiä sekä 

sähköpostikirjeenvaihtoa alan eri ammattilaisten ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Tiedon-

haussa hakutulokset on pääsääntöisesti pyritty rajaamaan viimeiseen kymmeneen vuo-

teen, mutta myös joitakin vanhempia hyväksi havaittuja julkaisuja on käytetty. 

Hakusanoina on käytetty muun muassa climbing injuries, rotator cuff climbing injuries, ro-

tator cuff overuse injuries, rotator cuff acute injuries, rotator cuff physiotherapy, rotator cuff 

conservative treatment, shoulder motor control, shoulder emg, rotator cuff emg, kiipeily-

vammat, kiertäjäkalvosinvammat, kiertäjäkalvosimen konservatiivinen hoito, kiertäjäkalvo-

sinoperaatiot. Suurin osa hauista on tehty englannin kielellä. Tiedonhankinnan tukena muu-

taman kiertäjäkalvosinvammasta kärsineen kiipeilijän kanssa keskusteltiin vammaan johta-

neista seikoista ja kuntoutuksesta sekä haastateltiin kahta kiipeilevää fysioterapeuttia. 
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3 KIIPEILYN OMINAISPIIRTEET 

3.1 Kiipeily urheilulajina 

Ollin ym. (2017, 13) mukaan kiipeilyharrastajat alkoivat kehittää kalliokiipeilyä toisen maail-

mansodan jälkeen, kun taas Schöffl ym. (2010, 658) toteavat kiipeilyharrastuksen juontavan 

juurensa 1960-luvulle, jolloin osa vuorikiipeilijöistä alkoi etsiä vaikeampia reittejä kiivetä kor-

keiden vuorten huipulle. Suomalaisen kiipeilyn ajatellaan syntyneen vuonna 1956, jolloin 

ensimmäinen suomalainen matkusti Alpeille kiipeämään. Suomen ensimmäinen kiipei-

lyseura, Alppikerho ry, perustettiin vuonna 1962. 1980-luvulla kiipeilyharrastuksen suosio 

alkoi levitä maailmanlaajuisesti jakautuen useampiin kiipeilyn alalajeihin, mitä on vauhditta-

nut etenkin 1980-luvulla alkaneen kilpailutoiminnan kehittyminen. (Schöffl ym. 2010, 658; 

Olli ym. 2017, 14, 17; Tutorialspoint 2018.) 

3.2 Kiipeilijän fysiikka 

Kiipeilyn fyysiseen luonteeseen kuuluvat sekä selkeät dynaamiset liikkeet että staattiset 

osiot. Dynaamiset liikkeet voivat olla etenkin jyrkillä reiteillä hyvinkin raskaita, koska näiden 

liikkeiden tulee voittaa kehon oma paino. Yhden liikkeen aikana hyvin monet kehon eri li-

hakset työskentelevät. Optimaalinen kiipeily vaatii näin ollen kehon useiden eri lihasten, 

kuten sormien koukistajalihasten, ranteen koukistaja- ja ojentajalihasten sekä lavanlähen-

täjälihasten yhteistyötä. Myös keskivartaloa stabiloivat lihakset sekä alaraajat ovat kiipei-

lyssä merkittävässä roolissa. (Schöffl, Hochholzer & Lightner 2016, 20, 144; Olli ym. 2017, 

25.) 

Kiipeilyn taidollisiin vaatimuksiin kuuluvat esimerkiksi kyky kiivetä mahdollisimman taloudel-

lisesti voimia säästäen, oikeanlaisen tekniikan hallinta, hyvä liikkuvuus ja reitinlukutaito, eli 

kyky arvioida, millaisia liikkeitä milläkin reitillä kannattaa tehdä. Monenlaiset henkilöt voivat 

harrastaa kiipeilyä, mutta etenkin erittäin korkealla tasolla tai kilpailuihin osallistuvilla kiipei-

lijöillä etua tuo hoikka rakenne, koska pienikokoisten urheilijoiden suuresta suhteellisen voi-

man tasosta johtuen heillä on etua omaa kehoa nostettaessa. (Moilanen 2002, 6; Schöffl 

ym. 2016, 21; Olli ym. 2017, 28.) 

3.3 Kiipeilyn alalajeja 

Alaköysikiipeily eli sporttikiipeily, lead-kiipeily tai urheilukiipeily on köysikiipeilyä, jossa kal-

liossa on yleensä pultit valmiiksi asennettuina muutaman metrin välein. Ensimmäinen kii-

peilijä kiinnittää pultteihin jatkot, joihin hän tämän jälkeen kiinnittää kiipeilyvaljaissaan kiinni 

olevan köyden. Alaköysikiipeilyn fyysisiä vaatimuksia ovat reitin vaikeustasosta riippuen 
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voima, liikkuvuus, kestävyys ja koordinaatiokyky. Reittien pituudet vaihtelevat noin kymme-

nestä metristä jopa yli sadan metrin korkuisiin reitteihin, ja pultteja reiteillä on tavallisimmin 

2-5 metrin välein. Useamman metrin putoaminen on tavallista, mutta useimmiten turvallista, 

ja putoamistekniikan harjoittelu kuuluu myös harjoitteluun. Alaköysikiipeily on vaatimuksil-

taan melko samanlaista kuin seinäkiipeily sisäkiipeilyhalleissa. (Schöffl ym. 2010, 660; Ko-

rosuo 2017, 11-12; Olli ym. 2017, 21.) 

Yläköysikiipeily on köysikiipeilyä, jossa köysi on valmiiksi vietynä reitin päällä olevaan ank-

kuriin. Köysi on tässä kiipeilylajissa koko ajan suhteellisen kireällä, joten putoamismatka on 

lyhyt. Yläköysikiipeily on monen ensimmäinen kiipeilykokemus, ja tämä kiipeilylaji sopii hy-

vin myös vaikeiden reittien harjoitteluun, koska tippuminen on erittäin turvallista ja myös 

lepääminen reitillä on helpompaa. (Wright, Royle & Marshall 2001, 182; Korosuo 2017, 71.) 

Trädikiipeily, eli traditionaalinen kiipeily, on köysikiipeilyä, jossa ensimmäinen kiipeilijä kiin-

nittää itse uudelleenkäytettävät varmistukset kallion halkeamiin, joiden jälkeen hän kiinnit-

tää varmistuksiin köyden. Varmistusten välillä voi olla pitkäkin matka, jolloin luonnollisesti 

myös tippumismatkat voivat olla pidempiä kuin alaköysikiipeilyssä. Reitin kiipeämisen jäl-

keen varmistukset poistetaan kalliosta. Kuten alaköysikiipeilyssäkin, myös traditionaali-

sessa kiipeilyssä fyysisiä vaatimuksia ovat reitin vaikeustasosta riippuen voima, liikkuvuus, 

kestävyys ja koordinaatiokyky. (Schöffl ym. 2010, 660; Korosuo, 2017, 12; Olli ym. 2017, 

21.) 

Boulderointi on kiipeilyn alalaji, jossa kiivetään matalilla kivillä tai kallioilla ilman valjaita. 

Boulderreitit ovat yleensä alle viiden metrin korkuisia, mutta on olemassa jopa kymmenen 

metrin korkeuteen ulottuvia reittejä. Loukkaantumisriskin minimoimiseksi reitin alapuolella 

käytetään kiipeilypatjaa eli crash padia. Lisäksi usein kiipeilijän suoritusta varmistavat muut 

paikalla olevat kiipeilijät eli ns. spottaajat, jotka mahdollisen tippumisen sattuessa pyrkivät 

ohjaamaan kiipeilijän putoamaan patjalle. Koska boulderoinnissa reitit ovat lyhyitä, koostu-

vat nämä usein muutamasta, 6-10 vaativasta liikkeestä. Boulderoinnin fyysisiä vaatimuksia 

ovat hyvä perus- ja maksimivoima sekä hyvä tasapaino ja liikkuvuus. (Schöffl ym. 2010, 

660; Grønhaug & Nordberg 2016, 1; Korosuo 2017, 11, 199, 202; Olli ym. 2017, 21.) 

Ala- ja yläköysikiipeilyä (sisätiloissa seinäkiipeily) ja boulderointia voi harrastaa myös si-

säkiipeilyhalleissa, joissa kiipeilyyn varta vasten valmistetut otteet ja kiipeilyseinät pyrkivät 

jäljittelemään ulkokiipeilyä. Sisäkiipeilyssä fyysiset vaarat ovat lähes olemattomia. (Schöffl 

ym. 2010, 663; Korosuo 2017, 12.) 

Kaikissa kiipeilyn alalajeissa harrastaja liikuttaa omaa kehoaan ylös- tai eteenpäin, mihin 

reitin vaikeusasteesta riippuen tarvitaan tietty määrä voimaa, kestävyyttä, koordinaatioky-

kyä ja kykyä arvioida etäisyyksiä reitillä (Olli ym. 2017, 21). 
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3.4 Kiipeilyvammat yleisesti 

Kiipeilyä on yleisesti pidetty korkeariskisenä harrastuksena. Kuitenkin kiipeilyn eri alamuo-

doista esimerkiksi boulderoinnissa, ala- ja yläköysikiipeilyssä sekä sisäkiipeilyssä vamma-

riski on etenkin viimeksi mainitussa alamuodossa pieni. Esimerkiksi moottoripyöräilyssä, 

jalkapallossa ja jääkiekossa loukkaantumisriski on huomattavasti suurempi. Pienistä vam-

mariskeistä huolimatta kiipeily on kehoa erittäin spesifisti kuormittava urheilulaji, jossa suu-

ria voimia välittyy kehon keskiosista ääriosiin pienten ja suhteellisen epävakaiden rakentei-

den kautta. Suurin osa kiipeilyvammoista kohdistuu yläraajoihin, ja yleisimmin nämä ovat 

rasitusvammoja. Schöfflin ym. (2010, 658) mukaan kiipeilijän taso ei vaikuta vammariskiin, 

vaan vammoja esiintyy kaiken tasoisilla kiipeilijöillä, kun taas Clarken ja Funkin (2015) mu-

kaan vaikeampia reittejä kiipeävillä vammariski on suurentunut. Suomen kiipeilymaajouk-

kueen fysioterapeutti Sami Niskanen (2018) puolestaan toteaa vammariskin olevan suu-

rempi aloittelevilla kiipeilijöillä ja niillä, jotka kohottavat lyhyen ajan sisällä selvästi harjoitte-

lumääriään. (Schweizer 2012,1; Chang ym. 2015, 205; Jones ym. 2015, 2; Olli ym. 2017, 

134.) 

Useimpien tutkimusten mukaan 58 prosentista jopa 80 prosenttiin kaikista kiipeilyvam-

moista kohdistuu yläraajoihin, ja näistä kyynär- sekä olkapäävammojen osuus on noin 40 

prosenttia (Schöffl ym. 2010, 663; Chang ym. 2015, 205). Grønhaugin ja Nordbergin (2016, 

3) mukaan olkapäävammojen osuus on noin 33 prosenttia, kun taas Roseborroughin ja 

Lebecin (2007, 44) mukaan olkapäävammojen osuus on jopa 51 prosenttia.  

Schöfflin ym. (2016, 30) mukaan 60 prosenttia vammoista on rasitusvammoja ja 40 pro-

senttia akuutteja vammoja. Kuitenkin Baláš, Duchačová, Giles, Kotalíková, Pánek ja Draper 

(2017, 107) toteavat rasitusvammojen osuuden kaikista vammoista olevan jopa 93 prosent-

tia ja Jonesin ym. (2015, 2) mukaan rasitusvammojen osuus on vain 33 prosenttia, akuuttien 

vammojen osuus 28 prosenttia ja putoamisvammojen osuus 10 prosenttia. 

Rasitusvammat johtuvat tavallisimmin samojen vaikeiden kiipeilyliikkeiden liian usein tois-

tuvasta harjoittelusta, kun taas akuutit vammat aiheutuvat tavallisimmin alaköysikiipeilyssä 

raskaista liikkeistä tai yllättävästä putoamisesta. Rasitusvammojen riskiä lisää myös liian 

usein toteutettu harjoittelu. Trädikiipeilyssä putoaminen on suurin akuuttien vammojen ai-

heuttaja. Sisäkiipeilyssä rasitusvammat ovat vammoista tavallisimpia. Rasitusvammojen 

riskiä lisäävät vaikeampien reittien kiipeämisen lisäksi boulderoinnissa suoritettavat raskaat 

liikkeet, alaköysikiipeily verrattuna yläköysikiipeilyyn, samojen liikkeiden toistuva suoritta-

minen vaikeilla reiteillä ja yli kymmenen vuotta jatkunut kiipeilyharrastus. Kuitenkin myös 

aloittelijoilla rasitusvammat ovat melko tavanomaisia. Yläraajoihin kohdistuvat akuutit vam-

mat ovat akuutteja alaraajavammoja harvinaisempia. Akuutit olkapäähän kohdistuvat 
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yläraajavammat ovat tavanomaisimmin yllättävästä tippumisesta johtuvia dislokaatiovam-

moja. (Backe, Ericson, Janson & Timpka 2009, 852; Schöffl ym. 2010, 657-658, 670-671; 

Schöffl, Hoffmann & Küpper 2013, 191; Jones ym. 2015, 2; Grønhaug & Nordberg 2016, 1; 

Laver, Pengas & Mei-Dan 2017, 3; Luukkonen 2018; Niskanen 2018.) 

Jones ym. (2015,1, 3) toteavat, että mikäli minkä tahansa urheiluharrastuksen parissa on 

sattunut jokin vamma, uusiutuu tämä melko herkästi. Noin 36 prosentilla kiipeilyä harrasta-

villa henkilöillä aiempi vamma uusiutuu, joten kyse on merkittävästä määrästä. Uusiutu-

neista vammoista arviolta 63 prosenttia johtuu ylirasituksesta. Vammojen uusiutumisriski 

on alaköysikiipeilyssä ja boulderoinnissa suurin harrastajan kiivetessä osaamiseensa näh-

den haastavia reittejä. Backen ym. (2009, 852) tutkimuksen mukaan miehillä kiipeilyvamma 

uusiutuu naisia herkemmin ja vamman uusiutumisriskiin vaikuttaa myös kiipeilijän paino. 

Voidaan siis todeta, että muiden liikuntaharrastusten tavoin myös kiipeilyssä kuitenkin on 

loukkaantumisriski. 
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4 KIERTÄJÄKALVOSINVAMMAT KIIPEILYSSÄ 

4.1 Hartiarenkaan ja kiertäjäkalvosimen anatomia 

4.1.1 Hartiarengas 

Yläraajat vartaloon yhdistävä luinen hartiarengas muodostuu takaa katsottuna lapaluista 

(scapula) ja edessä solisluista (clavicula), jotka yhdistyvät toisiinsa rintalastan kahvan (ma-

nubrium sternum) kautta. Rintalastaan ja toisesta päästään lapaluuhun niveltymisensä 

kautta solisluu tukee olkapäätä ja pitää lapaluuta sopivalla etäisyydellä vartalosta yläraajan 

eri liikkeiden aikana. Lapaluu niveltyy solisluun lisäksi olkaluuhun ja rintakehään. Joidenkin 

lähteiden mukaan myös olkaluu (humerus) mielletään osaksi hartiarengasta. Lapaluulla on 

merkittävä rooli olkanivelen optimaalisen asennon ylläpitämisessä ja huomattava määrä eri 

lihaksia kiinnittyy tähän luuhun. Suhteellisen pienetkin epäedulliset muutokset lapaluun ja 

rintakehän alueen lihasten toiminnassa voivat vaikuttaa olkanivelen toimintaan negatiivi-

sesti. Hartiarenkaan anatomia on esitelty kuviossa 1. (Sahrmann 2002, 193; Neumann 

2010, 51, 126; Jones 2017; Kenhub 2018.) 

 

 

KUVIO 1. Hartiarenkaan luut ja nivelet (Mukaillen Radiology Key 2016) 

4.1.2 Kiertäjäkalvosin 

Kiertäjäkalvosimeen kuuluvat anatomisesti neljä eri lihasta: lavanaluslihas (m. subscapula-

ris), ylempi lapalihas (m. supraspinatus), alempi lapalihas (m. infraspinatus) ja pieni lapali-

has (m. teres minor). Kiertäjäkalvosimen toimintaan kuuluu olkanivelen sisä- ja ulkokierto, 

Solisluu 
Akromioklavikulaarinivel 
(AC-nivel) 
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rinivel (SC-nivel) 
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olkaluun pään pitäminen paikallaan lapaluun nivelkuopassa (cavitas glenoidalis) ja yläraa-

jan loitonnus vartalosta. Kiertäjäkalvosimen neljä lihasta toimivat olkanivelen voimakkaina 

stabilisaattoreina olkanivelen kaikkien aktiivisten liikkeiden aikana, joten kiertäjäkalvosin on 

olkapään toiminnan kannalta erittäin merkittävä rakenne. (Neumann 2010, 136, 140, 146; 

Pohjolainen 2015; Schöffl ym. 2016, 18.) 

Kaikki kiertäjäkalvosinlihakset lähtevät lapaluun eri kohdista ja kiinnittyvät olkaluuhun. Nel-

jästä kiertäjäkalvosinlihaksesta vahvin on lavanaluslihas, joka sijaitsee olkanivelen nivel-

kapselin (capsula articularis humeri) etupuolella lapaluuta vasten. Ylempi lapalihas sijaitsee 

olkalisäkkeen (acromion) alapuolella lapaluuta vasten, nivelkapselin ylä- ja takapuolella. 

Alempi lapalihas sijaitsee ylemmän lapalihaksen alapuolella lapaluuta vasten ja tämän alla 

sijaitsee pieni lapalihas osittain lapaluuta vasten, molemmat nivelkapselin takapuolella. 

Nämä lihakset muodostavat kalvosimen, joka suojelee ja aktiivisesti stabiloi olkaniveltä 

etenkin voimakkaiden liikkeiden aikana eli pyrkii pitämään olkaluun pään nivelkuopassaan. 

Lihakset sijaitsevat hyvin lähellä olkaniveltä ja näiden lihasten jänteet sulautuvat olkanive-

len nivelkapseliin. Kiertäjäkalvosimen lihakset on esitelty kuviossa 2. (Schöffl ym. 2016, 18; 

Neumann 2010, 136, 139-140, 146.) 

 

 

KUVIO 2. Kiertäjäkalvosimen lihakset ja luiset rakenteet (Mukaillen 50k-shoulder injury 

2013) 

Ylempi lapalihas 

Pieni liereälihas Lavanaluslihas Alempi lapalihas 

Kiertäjäkalvosin edestä  Kiertäjäkalvosin takaa 

Lapaluun harju 

Olkaluu 

Olkalisäke Korppilisäke 



11 

4.2 Skapulohumeraalinen rytmi 

Terveessä olkapäässä loitonnettaessa olkaniveltä vartalosta lapaluu alkaa tietyn pisteen 

jälkeen kiertymään ylös- ja ulospäin. Lapa-rintakehänivel koostuu lapaluusta (scapula) ja 

siihen kiinnittyvistä lihaksista ja lapaluun hallinta on täysin näiden lihasten varassa. Tämän 

vuoksi lapaluu pystyy liikkumaan merkittävästi moniin eri suuntiin. Skapulohumeraalinen 

rytmi tarkoittaa olkanivelen ja lapa-rintakehänivelen välistä toimintaa olkapään loitonnuksen 

aikana. Ensimmäisen 30 asteen loitonnuksen aikana lapaluu pysyy tavallisesti täysin pai-

kallaan rintakehää vasten ja liike tulee vain olkanivelestä. 30 asteen jälkeen olkanivelen 

liike suhteessa lapa-rintakehäniveleen on noin 2:1. Saavutettaessa olkanivelen täysi liike-

rata, 180 astetta loitonnuksessa, 120 astetta liikkeestä on optimaalisesti tullut olkanivelestä 

ja 60 astetta lapa-rintakehänivelestä. Epävakaasti toimivassa olkapäässä skapulohumeraa-

linen rytmi on tavallisesti häiriintynyt joko lapaluuta tai olkaluuta stabiloivien lihasten epä-

edullisen toiminnan vuoksi. Skapulohumeraalinen rytmi on esitelty havainnollistavammin 

kuviossa 3. (Neumann 2010, 146; Magee 2014, 274-275; Hänninen & Koivuranta 2016.) 

Optimaalisen skapulohumeraalisen rytmin saavuttamiseksi muun muassa etummaisen sa-

halihaksen (m. serratus anterior), epäkäslihaksen alaosan (m. trapezius pars descens) että 

pienen rintalihaksen (pectoralis minor) toiminnan tulee olla häiriötöntä. Etummaisella saha-

lihaksella ja epäkäslihaksella tulee olla optimaalinen pituus-voima -suhde ja pienen rintali-

haksen tulee olla joustava. (Roseborrough & Lebec 2007, 47.) 

 

KUVIO 3. Skapulohumeraalinen rytmi (Parry 2017) 
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4.3 Yleistä kiertäjäkalvosinvammoista kiipeilyssä 

Kiertäjäkalvosinvammat ovat yleinen syy olkapään kivuille ja liikerajoituksille, ja ne ovat 

sekä merkittävä suora, että epäsuora menoerä teollisuusmaissa. Kiertäjäkalvosinvammo-

jen oikeanlainen diagnosointi ja oireenmukainen hoito ovat oleellisia liitännäisvaivojen ja -

rajoitusten ehkäisemiseksi. Kiertäjäkalvosinvammojen hoito on joko konservatiivista tai 

operatiivista. (Longo, Franceschi, Berton, Maffulli & Denaro 2011, 90.) 

Viime vuosikymmenten aikana erilaiset olkapäävammat ja -ongelmat ovat lisääntyneet 

myös kiipeilijöillä. Olkanivelen tehtävänä on kiipeillessä sekä laajojen liikelaajuuksien tuot-

taminen kuroteltaessa toisella yläraajalla seuraavaa otetta, että toisella yläraajalla saman-

aikaisesti lähes jopa koko kehon painon kannattelu. Koska olkanivel on kehon liikkuvin nivel 

ja sen stabiliteetista huolehtivat pääasiassa aktiivinen lihaskontrolli ja löyhä nivelkapselira-

kenne, on se myös altis vaurioille välittäessään kiipeilyssä merkittäviä voimia kehon keski-

osista ääreisosiin. Lihasepätasapaino ja muun muassa lihaskireyksistä sekä epäedullisesta 

ryhdistä johtuva lihasten lyhentyminen lisäävät kiipeilijöiden kiertäjäkalvosinvammojen ris-

kiä. (Roseborrough & Lebec 2007, 45; Schweizer 2012, 5; Olli ym. 2017, 134.) 

Mikäli olkaniveltä stabiloivat rakenteet, kuten kiertäjäkalvosimen lihakset, eivät pysty toteut-

tamaan tehtäväänsä optimaalisesti, liikelaajuudet todennäköisesti pienenevät ja vamma-

riski lisääntyy. Erilaiset vammat voivat pysäyttää kehityksen tai jopa laskea väliaikaisesti 

kiipeilijän tasoa, etenkin mikäli vamman ei malteta antaa parantua kunnolla. Tämä on taval-

lista etenkin jännetulehduksista kärsivillä kiipeilijöillä. (Schweizer 2012, 5; Schöffl ym. 2016, 

149.) 

McDonaldin, Henrien, Teramoton, Melinan ja Willickin (2017, 190) mukaan kiertäjäkalvo-

sinvammasta kärsineillä kiipeilijöillä jopa 50 prosentilla oireet eivät ole täysin helpottaneet 

vamman jälkeen kiipeilyharrastuksen pariin palatessa. Monella kivut heidän mukaansa 

myös kroonistuvat ja vammautuneen olkapään liikerata pienenee, joten kiertäjäkalvosin-

vammojen ehkäisy ja mahdollisimman nopea parantuminen on hyvin tärkeää häiriöttömän 

ja mielekkään kiipeilyharrastuksen jatkamiseksi. Kaurasen (2017, 146) mukaan pienet mik-

rovammat voivat tosin parantua itsestäänkin, mutta kiertäjäkalvosin voi tällöin jäädä aiem-

paa heikommaksi. 

4.4 Riskitekijät 

Yläraajojen mahdolliset rakenteelliset poikkeavuudet yhdistettynä korkeakuormitteiseen 

harjoitteluun lisäävät rasitusvammojen riskiä merkittävästi. Kuitenkin kiipeilijöillä olkapää-

vammat ovat tavanomaisimmin seurausta jo aiemmin mainitusta lihasepätasapainosta. 
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Kiipeily kehittää erityisesti olkanivelen sisäkiertäjiä, kuten lavanaluslihasta. Ulkokiertäjät, 

kuten alempi lapalihas ja pieni liereälihas jäävät helposti sisäkiertäjiä heikommiksi, jolloin 

olkanivelen asento voi muuttua, johtaen erilaisiin ongelmiin. Puutteellinen lihastasapaino 

voi aiheuttaa äkillisiä vammoja, koska epäedullisesti toimivat olkanivelen ulkokiertäjät eivät 

pysty stabiloimaan olkaniveltä äkillisissä liikkeissä tai kovassa kuormituksessa. Myös mo-

nilla muilla lihaksilla on merkittävä rooli lihastasapainon ylläpitäjänä ja olkapäävammojen 

ehkäisijänä, kuten lapaluuta stabiloivilla suunnikaslihaksilla (m. rhomboideus minor & ma-

jor) ja epäkäslihaksella (m. trapezius). (Schöffl ym. 2016, 22, 80-81; Olli ym. 2017, 137; 

Niskanen 2018.) 

Kiipeily kehittää myös esimerkiksi leveää selkälihasta (m. latissimus dorsi), mutta rintalihak-

set (m. pectoralis major & minor) voivat jäädä suhteessa heikommiksi ja lyhentyä. Myös 

hauislihakset (m. biceps brachii) ovat kiipeilijöillä usein hyvin kireät. Näiden kireiden lihasten 

myötä kiipeilijän ryhti painuu herkästi kasaan ja olkanivelet kiertyvät sisäänpäin, mikä voi 

selkäongelmien lisäksi vaikuttaa muun muassa myös kiertäjäkalvosimen impingement-syn-

drooman syntyyn. (Schöffl ym. 2016, 80-81.) 

Olkanivelen instabiliteettia esiintyy etenkin iäkkäämmillä kiipeilijöillä ja niillä, jotka kiipeilevät 

paljon hyvin jyrkkiä reittejä. Kiipeilijöillä on usein tapana levätä reitillä roikkumalla yläraajat 

suorina ja olkanivel rentoutuneena, jolloin kiipeilijän kehon paino roikkuu olkanivelen nivel-

siteiden, nivelkapselin ja jänteiden varassa. Ajan myötä toistuva rasitus voi heikentää näitä 

rakenteita ja näin ollen löystyttää olkaniveltä. Kiertäjäkalvosimen jänteiden degeneraatio on 

myös usein olkanivelen ongelmien syynä. (Schöffl ym. 2016, 18, 82.) 

Korkea painoindeksi voi lisätä loukkaantumisriskiä ja miehillä loukkaantumisriskin arvioi-

daan olevan naisia suurempi. Myös esimerkiksi tupakointi voi suurentaa tuki- ja liikuntaelin-

vammojen riskiä, koska tupakointi muun muassa heikentää luiden mineraalipitoisuutta, li-

hasten aineenvaihduntaa, ääreisverenkiertoa ja näin ollen myös jännerepeämien riskiä. Li-

säksi tupakoinnin on osoitettu lisäävän muun muassa olkapää- ja alaselkäkipuja. Myös tie-

tyt metaboliset sairaudet lisäävät kiertäjäkalvosinvammojen riskiä. (Backe ym. 2009, 852-

853; Abate, Vanni, Pantalone & Salini 2013, 63, 67; McDonald ym. 2017, 194; Luukkonen 

2018; Niskanen 2018.) 

4.5 Rasitusvammat 

Rasitusvammat kehittyvät ajan myötä esimerkiksi toistettaessa jotain vaikeaa liikettä liian 

usein tai liian lyhyellä toipumisajalla, jolloin kehon rakenteisiin voi aiheutua toistuvia mik-

rotraumoja. Myös väärällä tekniikalla toteutetut liikkeet lisäävät rasitusvammojen riskiä. Ta-

vallisimmin rasitusvammat kehittyvät jänteisiin ja nivelsiteisiin, koska näissä pienet vauriot 
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eivät korjaannu yhtä nopeasti kuin lihaksissa. Vakavat, toistuvasta rasituksesta johtuvat 

vammat voivat johtaa peruuttamattomiin muutoksiin rakenteissa. Rasitusvammat kehittyvät 

etenkin olkapäähän akuuttien traumojen sijaan. Rasitusvammat voivat pitkittyessään tuleh-

tua ja levitä myös alkuperäisen vamma-alueen ulkopuolelle. Tämä on tavallista etenkin jän-

nevammoissa, joka voi levitä laajemmalle alueelle tai aiheuttaa jänteeseen repeämän. Pit-

kittyessään ja levitessään rasitusvammat voivat olla hyvinkin kivuliaita ja kipua on usein 

myös levossa. (Schweizer, 2012, 1; Paloneva 2016; Schöffl ym. 2016, 57, 119, 149; Baláš 

ym. 2017, 107.) 

4.5.1 Kiertäjäkalvosimen impingement-syndrooma 

Mikäli lavanlähentäjinä ja lapaluun stabilaattoreina toimivat lihakset, kuten suunnikaslihak-

set ja epäkäslihas eivät toimi optimaalisesti, olkaluun pään ja olkalisäkkeen (acromion) vä-

linen tila eli subakromiaalinen tila voi kaventua ja painaa olkanivelessä olevia limapusseja 

(bursa) ja kiertäjäkalvosinlihasten jänteitä etenkin nostettaessa yläraajaa. Tätä tilaa kutsu-

taan kiertäjäkalvosimen impingement-syndroomaksi tai ahtaaksi olkapääksi. Tällöin olkali-

säkkeen alainen limapussi voi tulehtua (subakromiaalinen bursiitti) ja kiertäjäkalvosinjän-

teistä ylemmän lapalihaksen jänne voi tulehtua, kalkkiintua tai jopa osittain revetä. Etenkin 

keski-ikäiset kiipeilijät kärsivät kiertäjäkalvosinjänteiden repeämistä. Kiertäjäkalvosimen im-

pingement-syndroomassa kipua esiintyy usein myös levossa ja yöaikaan, lisäksi yläraajan 

nosto ylös ja sivulle voi olla vaikeutunut. Myös esimerkiksi rintalihakset ovat usein kiipeili-

jöillä hyvin kireitä, mikä lisää olkanivelen sisäkiertoa ja pienentää tilaa olkalisäkkeen alla. 

Kiertäjäkalvosimen impingement-syndrooma on esitelty kuviossa 4. (Vastamäki 2000; 

Schweizer 2012, 5; Schöffl ym. 2016, 80-81.) 

Olkanivelessä on useita limapusseja eli bursia. Bursat sisältävät niveliä voitelevaa ainetta 

ja näitä on nivelten ympäristössä etenkin alueilla, jotka kuormittuvat herkästi. Bursien teh-

tävänä on suojella niveltä yhdistäviä kudoksia, vähentää niveltä ympäröivien kudosten vä-

listä hankausta ja tasata niveleen kohdistuvaa kuormitusta. Subakromiaalinen bursa sijait-

see olkaluun pään ja olkalisäkkeen välissä. Bursa voi tulehtua, mikäli se puristuu jatkuvasti 

näiden kahden luisen rakenteen väliin. Tällöin puhutaan subakromiaalisesta bursiitista. Bur-

san tulehtuessa olkapäässä tuntuva kipu voi ilmetä hyvinkin äkillisesti. Kuviossa 4 on ha-

vainnollistettu myös subakromiaalinen bursiitti. (Neumann 2010, 30; Hänninen & Koivuranta 

2016; Paloneva 2016.) 

4.5.1.1 Repeämät 

Kuten kappaleessa 3.5 todettiin, kiertäjäkalvosimen impingement-syndrooma ja tätä myötä 

tulehtunut limapussi, bursa voi aiheuttaa ylemmän lapalihaksen jänteeseen jopa osittaisen 
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repeämän. Lisäksi iän myötä tapahtuva jänteen kuluminen ja haurastuminen voi ajan 

kanssa aiheuttaa kiertäjäkalvosinjänteeseen repeämän. Kuitenkin kiertäjäkalvosimen re-

peämät ovat tavallisemmin akuutista vammasta, kuten kaatumisesta johtuvia. Kiertäjäkal-

vosinrepeämät ovat yleinen olkapään kipujen ja toimintahäiriöiden syy ja niiden oikea diag-

nosointi sekä hoito on oleellista liitännäisvammojen ja -rajoitteiden ehkäisemiseksi. Ylem-

män lapalihaksen jänteen repeämä on myös havainnollistettu kuviossa 4. (Vastamäki 2009, 

1915; Longo ym. 2011, 90; Paloneva 2014; Schöffl ym. 2016, 80.) Akuuteista kiertäjäkalvo-

sinvammoista johtuvia repeämiä käsitellään seuraavassa kappaleessa. 

 

KUVIO 4. Kiertäjäkalvosimen rasitusvammoja (Mukaillen Mayo Clinic 2018) 

 

4.6 Akuutit vammat 

Akuutit vammat ovat kiipeilijöillä ylipäätään melko harvinaisia ja nämä kohdistuvat useim-

miten alaraajoihin putoamisen yhteydessä. Mikäli akuutteja kiertäjäkalvosinvammoja syn-

tyy, ovat nämä tavanomaisimmin jänteen revähdyksiä tai repeämiä, joskus myös lihasre-

vähdyksiä. Kuitenkin tapaturmainen jännerepeämä voi syntyä terveeseen kiertäjäkal-

vosimeen esimerkiksi tiputtaessa hartian tai ojennetun raajan varaan. Myös rappeutunut 

jänne voi revetä, tai aiempi repeämä suurentua tippumisen sattuessa. Lisäksi akuutti 

vamma voi syntyä myös erittäin raskasta tai haastavaa liikettä tehtäessä, joskin nämä 
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kohdistuvat yleensä sormiin eikä olkapäihin. Kiertäjäkalvosinjänteen repeämässä olkapään 

nosto vaakatason yläpuolelle ei yleensä onnistu. Myös olkapään sisä- ja ulkokierto saatta-

vat olla heikentyneitä. Myös olkapään osittain tai totaalinen dislokaatiovamma voi aiheuttaa 

repeämän kiertäjäkalvosinjänteeseen tai -jänteisiin etenkin yli 40-vuotiailla. Tutkimukset 

ovat osoittaneet, että ylemmän lapalihaksen jänteen etuosassa sijaitseva repeämä laajenee 

herkimmin. (Schöffl ym. 2010, 661; Longo ym. 2011,94; Paloneva 2014; Jones ym. 2015, 

2; Schöffl ym. 2016, 79; McDonald ym. 2017, 186-187.) 

Skapulohumeraalinen rytmi on akuutissa kiertäjäkalvosinvammassa usein häiriintynyt. Ryt-

min muuttumiseen on aina jokin syy, joita ovat pääsääntöisesti kipu, liikerajoitus tai voiman 

puute. Loukkaantuneen yläraajan aktiivisessa loitontamisessa kipua voidaan pyrkiä välttä-

mään nostamalla yläraajaa lapaluun liikkeen avulla olkanivelen liikettä välttäen. Mikäli re-

peämä ulottuu alemman lapalihaksen jänteen alueelle, aktiivinen ulkokierto on useimmiten 

rajoittunut ja voimaton. On kuitenkin huomioitavaa, että olkanivelen aktiiviset liikkeet voivat 

olla normaalitkin, mikäli repeämä on pieni. Pääsääntöisesti skapulohumeraalinen rytmi kor-

jaantuu, kun alkuperäinen syy rytmin muuttumiselle on korjattu. (Vastamäki 2000; Niskanen 

2018.) 

4.6.1 Ylemmän lapalihaksen jänteen repeämä 

Kiertäjäkalvosimen repeämä on yleisimmin ylemmän lapalihaksen jänteen alueella, josta se 

voi ulottua vamman luonteen mukaan joko lavanaluslihaksen ja/tai alemman lapalihaksen 

jänteen alueelle. Repeämä voi olla joko totaalinen, eli koko jännekudoksen läpi ulottuva, tai 

osittainen, eli repeämä ulottuu vain osaan kiertäjäkalvosimen paksuutta. Tapaturmaisessa 

repeämässä olkapään alueella tuntuu tyypillisesti äkillistä kipua ja joskus myös rusahdus. 

Kiertäjäkalvosimen repeämän erottaa oireiltaan muun muassa impingement-syndroomasta 

yläraajan loitonnuksen tai ulkokierron heikkous, joka ei häviä kipeän alueen puuduttami-

sella. Taudinkuva on yleensä myös rajumpi olkapään kipeytyessä nopeasti niin, että kaikki 

olkapään liikuttelu on kivuliasta. (Vastamäki 2002, 1915; Pohjolainen 2015.) 

4.6.2 Lavanaluslihaksen jänteen repeämä 

Pelkkä lavanaluslihaksen jänteen repeämä on harvinainen, mutta se voi syntyä esimerkiksi 

jäätäessä roikkumaan yläraajan varaan etenkin loitonnetun yläraajan ollessa ulkokierrossa 

tai ääriojennuksessa. Lavanaluslihaksen jännerepeämä on vaikea diagnosoida, koska iso 

rintalihas pystyy korvaamaan lavanaluslihaksen tehokkaasti tietyissä asennoissa. Ajan 

myötä yläraajan toiminta voi kuitenkin heikentyä. Lavanaluslihaksen jännerepeämässä 

usein myös muita kiertäjäkalvosimen vaurioita esiintyy. Lavanaluslihasten jännerepeämien 
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osuus kiertäjäkalvosinjännerepeämissä on noin 5 prosenttia.  (Vastamäki 2000; Kreuz, Re-

minger, Erggelet, Hinterwimmer, Niemeyer & Gähter 2005, 1831, 1833.) 

4.7 Konservatiivinen hoito 

Konservatiivisen hoidon tuloksellisuus vaihtelee tutkimuksesta riippuen runsaasti, 33 pro-

sentista jopa 92 prosenttiin. Kuitenkin ei-operatiivinen hoito on usein kiertäjäkalvosinvam-

moissa suositeltua, mikäli olkapäässä ei ole merkittävää tai etenevää heikkoutta, oireet ei-

vät ole rajuja, ovat kestäneet alle vuoden ja mahdollisen repeämän ollessa alle 1 cm pak-

suinen. Konservatiivinen hoito sisältää tavallisimmin useita hoitomuotoja, kuten tulehduski-

pulääkkeiden käyttöä, puudutteiden ja/tai kortikosteroidien injektoimista subakromiaaliselle 

alueelle sekä fysioterapiaa, kuten harjoitteiden ohjaamista. (Tanaka, Itoi, Sato, Hamada, 

Hitachi, Tojo, Honda & Tabata 2010, 193; Longo ym. 2011, 91; Petri, Ettinger, Brand, 

Stuebig, Krettek, & Omar 2016, 353.) 

Konservatiivisen hoidon tavoitteena on vähentää olkapään alueen kipua ja palauttaa olka-

pään liikelaajuuksia. Kivun vähenemisen ja liikelaajuuksien lisääntymisen myötä tavoit-

teena on pienentää olkapään pinnetilan riskiä, vähentää turvotusta ja tulehdusta sekä mini-

moida tulevien kiertäjäkalvosinvammojen riskiä. Kappaleessa 3.4 toteutetun vertailun pe-

rusteella voidaan valtaosan kiipeilijöiden kiertäjäkalvosinvammoista olevan rasitusvammoja 

ilman repeämiä, jolloin tarvetta operaatiolle ei ole ja sopivin hoito- ja kuntoutusmuoto on 

konservatiivinen. (Longo ym. 2011, 91.) 

4.8 Operaatiot 

Vaikkakin kiertäjäkalvosinrepeämät ovat yleinen olkapään kipujen ja toimintahäiriöiden syy, 

ne ovat kappaleessa 3.4 toteutetun vertailun perusteella kiipeilyharrastuksen seurauksena 

rasitusvammoja huomattavasti epätodennäköisempiä. 

Kuitenkin mikäli kiertäjäkalvosinvamman jälkeen olkapäässä on etenkin yhtäkkistä heik-

koutta, tulee kiertäjäkalvosin tutkia totaalirepeämän varalta. Jos kiertäjäkalvosimessa tode-

taan totaalirepeämä, on leikkaus suositeltavaa. Viivyttelemättä suoritettu leikkaus johtaa 

usein parempaan ennusteeseen etenkin massiivirepeämissä eli useamman jänteen alu-

eelle ulottuvissa repeämissä. Paranemisennusteeseen vaikuttavat kliinisen tutkimuksen tu-

lokset, oireiden kesto ja repeämän koko. (Longo ym. 2011, 91.) 

Repeämät voidaan jakaa seuraavanlaisesti: pienet, alle 1 cm paksuiset, keskikokoiset, alle 

3 cm paksuiset, suuret, alle 5 cm paksuiset ja massiiviset, yli 5 cm paksuiset repeämät. 

Suurissa ja massiivissa kiertäjäkalvosinjänteiden repeämissä leikkaushoito on yleensä tar-

peen. Kuitenkin joidenkin tutkimusten mukaan osa kiertäjäkalvosinvammoista kärsineistä 
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henkilöistä hyötyvät myös konservatiivisesta hoidosta operoinnin sijaan. Lisäksi kivun aste 

ja asiakkaan ikä ovat usein hoitotapaan vaikuttavia tekijöitä. Myös leikkaushoidon jälkeen 

fysioterapeutin ohjaamat harjoitteet ovat olkapään tuloksellisen kuntouttamisen kannalta 

oleellisia. (Tanaka ym. 2010, 197; Longo ym. 2011, 92; Tarnanen 2016.) 
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5 ENNALTAEHKÄISEVÄ HARJOITTELU JA KUNTOUTUS 

5.1 Eri lihasten merkitys vammojen ehkäisyssä 

Kuten kappaleessa 4.4 todettiin, useilla lihaksilla on merkittävä rooli lihastasapainon ylläpi-

täjänä ja olkapäävammojen ehkäisijänä. Näitä lihaksia ovat muun muassa rintalihakset, 

suunnikaslihakset, leveä selkälihas, epäkäslihaksen yläosa, lavankohottajalihas ja etum-

mainen sahalihas, jotka auttavat stabiloimaan lapaluuta, liikuttavat vartaloa pitäessään ylä-

raajoja paikallaan ja liikuttavat lapaluuta yläraajan eri liikkeissä. Lapaluun pienet liikkeet 

ovat oleellisia kaikissa yläraajan liikkeissä, joten lapaluun heikentynyt hallinta tai liikkuvuus 

vaikuttaa suoraan olkanivelen toimintaan epäedullisesti vammariskiä lisäten. (Escamilla, 

Yamashiro, Paulos & Andrews 2009, 681; Schöffl ym. 2016, 18-20, 141.) 

Lisäksi kappaleessa 4.4 todettiin kiipeilyn kehittävän erityisesti olkanivelen sisäkiertäjiä ul-

kokiertäjien jäädessä helposti heikommiksi, jonka seurauksena lihasten keskinäinen häiriin-

tynyt tasapaino voi muuttaa olkanivelen asentoa johtaen erilaisiin ongelmiin. Kiipeilijöillä 

usein hyvin kehittynyt kolmipäinen hartialihas (m. deltoideus) ja leveä selkälihas (m. latissi-

mus dorsi), mutta esimerkiksi kiertäjäkalvosin- ja rintalihakset jäävät helposti vähemmälle 

huomiolle. Olkanivelen ulkokiertäjä- ja yläraajan ojentajalihasten säännöllinen harjoittami-

nen on näin ollen myös suositeltavaa. Olkanivelen toimintaan keskeisimmin vaikuttavat li-

hakset on esitelty kuvioissa 5 ja 6. (Schweizer 2012, 5; Schöffl ym. 2016, 141-142; Olli ym. 

2017, 37.) 

Kiipeilyä harrastavan OMT-fysioterapeutti Mika Luukkosen (2018) mukaan kiipeilijöiden tu-

lisi harjoitella vammoja ehkäistäkseen ylipäätään mahdollisimman monipuolisesti. Harjoit-

telun tulisi hänen mukaansa sisältää rintakehän liikkuvuusharjoitteita, lavan liike- ja asento-

kontrollia sekä olkaniveltä ympäröivien lihasten tasapuolista voimanharjoittamista. 

5.1.1 Olkanivelen ja lapaluun alueen lihakset funktioineen 

Myllärin (2014, 89-99, 97) ja Kaurasen (2017, 131-132) mukaan olkanivelen ja lapaluun 

eri lihakset funktioineen ryhmittyvät seuraavanlaisesti: 

Olkanivel 

Olkanivelen koukistus (fleksio): Kolmipäinen hartialihas (etu- ja keskiosa), korppiolkaluuli-

has, kaksipäinen olkalihas ”hauis” (lyhyt pää), iso rintalihas. 

Olkanivelen ojennus (ekstensio): Kolmipäinen hartialihas (takaosa), leveä selkälihas, iso 

liereälihas, pieni liereälihas, kolmipäinen olkalihas ”ojentajat” (pitkä pää). 
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Olkanivelen loitonnus (abduktio): kolmipäinen hartialihas (keskiosa), ylempi lapalihas, kak-

sipäinen olkalihas (pitkä pää). 

Olkanivelen loitonnus horisontaalitasossa (olkanivel 90 asteessa): kolmipäinen hartialihas 

(takaosa), alempi lapalihas, iso liereälihas, pieni liereälihas. 

Olkanivelen lähennys (adduktio): iso rintalihas, korppiolkaluulihas, kolmipäinen hartialihas 

(etu- ja takaosa), iso liereälihas, leveä selkälihas. 

Olkanivelen lähennys horisontaalitasossa (olkanivel 90 asteessa): iso rintalihas, kolmipäi-

nen hartialihas (etuosa). 

Olkanivelen sisäkierto (mediaalirotaatio): leveä selkälihas, iso rintalihas, lavanaluslihas, iso 

liereälihas, korppiolkaluulihas, kolmipäinen hartialihas (etuosa). 

Olkanivelen ulkokierto (lateraalirotaatio): alempi lapalihas, pieni liereälihas, kolmipäinen 

hartialihas (takaosa). 

Lapaluu  

Lapaluun kohotus (elevaatio): lavankohottajalihas, epäkäslihas (yläosa), iso suunnikasli-

has, pieni suunnikaslihas. 

Lapaluun laskeminen (depressio): etummainen sahalihas, epäkäslihas (alaosa). 

Lapaluun eteen työntäminen (protraktio): etummainen sahalihas. 

Lapaluun taakse vetäminen (retraktio): epäkäslihas (keskiosa), iso suunnikaslihas, pieni 

suunnikaslihas. 

Lapaluun kierto ulospäin lateraalinen rotaatio): epäkäslihas (ylä- ja alaosa), etummainen 

sahalihas. 

Lapaluun kierto sisäänpäin (mediaalinen rotaatio): lavankohottajalihas, iso suunnikaslihas, 

pieni suunnikaslihas. 
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KUVIO 5. Lapaluuhun kiinnittyviä ja olkapään toimintaan oleellisimmin vaikuttavia lihaksia 

takaa (Mukaillen Rolnick 2018) 

 

 

KUVIO 6. Olkapään toimintaan oleellisimmin vaikuttavia lihaksia edestä (Mukaillen Reddy 

2018) 
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5.1.2 Hartiarenkaan asento 

Neumannin (2010, 51) mukaan hartiarenkaan ideaalisessa asennossa lapaluu on hieman 

koholla eli elevaatiossa ja hieman retraktiossa. Lapaluun liiallinen protraktio eli erkaantumi-

nen selkärangasta kohti olkapäitä pienentää subakromiaalista tilaa lisäten muun muassa 

impingement-syndrooman riskiä. Lapaluun protraktiota tapahtuu, kun rintalihakset ja etu-

mainen sahalihas vetävät lapaluuta eteenpäin. Lapaluun retraktiossa eli liukumisessa kohti 

selkärankaa tärkeimmät lihakset ovat suunnikaslihakset ja epäkäslihaksen keskiosa. Lapa-

luun retraktio lisää subakromiaalista tilaa ja edesauttaa ylemmän lapalihaksen voimantuot-

toa olkapään noston aikana. Näin ollen voidaan edelleen todeta olkanivelen optimaalisen 

asennon ja hyvän ryhdin ylläpidon voidaan olevan tärkeitä kiertäjäkalvosinvammojen en-

naltaehkäisyssä. Lapaluun protraktio ja retraktio on havainnollistettu kuviossa 7. (Escamilla 

ym. 670; Vastamäki 2009, 4457.) 

 

KUVIO 7. Lapaluun protraktio (erkaneminen) ja retraktio (lähentyminen) selkärankaan 

nähden (Mukaillen Johnson 2018) 

5.2 Kiertäjäkalvosinvammojen ennaltaehkäisy 

Palonevan (2014) mukaan olkapääsairauksien ehkäisy on usein mahdollista toteuttaa pie-

nemmillä toimenpiteillä kuin näiden hoito. Kiertäjäkalvosinvaivoja ehkäisevän liikunnan tu-

lee sisältää harjoitteita hartian ja olkapään alueen liikkuvuuden parantamiseksi sekä kiertä-

jäkalvosinlihasten että lapaluuta stabiloivien lihasten hallinnan ylläpitämiseksi. Myös hyvä 

ryhti ja keskivartalon hallinta ovat olkapään oikeanlaisen toiminnan kannalta tärkeitä. Nis-

kanen (2018) toteaa koko olkapään monipuolisen harjoituttamisen sekä lajinomaisen 
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harjoittelun olevan tärkeää kiertäjäkalvosinvammojen ehkäisyssä. Sopivasti annosteltu 

kuormitus jänteille lisää näiden kestävyyttä myös aikuisiällä, ja liikunta lisää kudosten kes-

tävyyttä sekä hidastaa iän myötä tapahtuvaa heikentymistä.  Schöfflin ym. (2016, 118) mu-

kaan lajinomaisessa harjoittelussa tärkeää on vaihdella harjoitusmetodeja säännöllisesti 

esimerkiksi kiipeämällä monipuolisesti erilaisia reittejä ja käyttämällä monia erilaisia otteita.  

Schöffl ym. (2016, 104, 119) toteavat kunnollisen lämmittelyn ennen kiipeilysuoritusta pa-

rantavan aineenvaihduntaa ja tämän myötä nostavan lihasten lämpötilaa sekä kuljettavan 

nivelille näitä voitelevia nesteitä. Tämän seurauksena nivelten liikerata suurenee, jänteet 

muuttuvat joustavammiksi ja hermo-lihaskontrolli paranee. Lämmittelyn myötä kohentunut 

verenkierto vähentää lihasten, jänteiden ja nivelsiteiden välistä kitkaa ja näin ollen vamma-

riski urheilusuorituksen aikana pienenee. Harjoittelu tulisi lopettaa ennen lopullista väsy-

mistä, koska tällöin kudokset ovat herkempiä vaurioitumaan ja vammautumisriski on suu-

rentunut. 

Levättäessä reitillä liikkeiden välissä koko kehon painon kannattelua täysin rentojen olka-

nivelten varassa tulisi välttää, koska tämä rasittaa ja kuluttaa etenkin jänteitä, mutta myös 

muita niveltä ympäröiviä kudoksia. Suorankin yläraajan varassa levättäessä tulisi pyrkiä ol-

kanivelen mahdollisimman optimaaliseen toimintaan muun muassa aktivoimalla lavanlä-

hentäjälihaksia ja olkanivelen ulkokiertäjiä. (Schweizer 2012, 5; Smith & Blumenthal 2016.) 

Kiipeilyharrastuksessa lihastyö on enimmäkseen isometristä eli staattista tietyn asennon 

ylläpidon aikana ja konsentrista eli voittavaa lihastyötä seuraavaa otetta tavoitellessa (Li-

monta, Cé, Veicstenas & Esposito 2008, 37). Tutkimusten mukaan suurimmat lihasvoimat 

saavutetaan eksentrisessä eli jarruttavassa lihastyössä ja konsentrisessa lihastyössä voi-

mantuotto puolestaan vähenee, mitä nopeammin liike tuotetaan (Moilanen 2002, 12). 

Koska eksentrinen lihastyö jää kiipeilyn aikana vähäiseksi, näin ollen myös kiipeilyharras-

tusta tukevia harjoitteita tehdessä on suositeltavaa suorittaa harjoitteluliikkeet rauhallisesti 

etenkin palautusvaihe huomioiden. 

Liikkuvuuden parantamiseksi ja ylläpitämiseksi tehty venyttely on olennainen osa ennalta-

ehkäisevää harjoittelua myös kiipeilyharrastuksessa. Lihakset kiristyvät ja lyhenevät her-

kästi etenkin yksipuolisen, vain tiettyjä lihaksia vahvistavan harjoittelun myötä mahdollisen 

tukiharjoittelun puuttuessa. Ajan myötä kiristyneet lihakset voivat rajoittaa nivelen liikku-

vuutta ja mahdollisesti painaa nivelen rakenteita. Maltillinen venyttely pienentää vammau-

tumisriskiä, joskin ääriasennoissa tehtävää venyttelyä ei suositella mahdollisten mikro- tai 

isompien repeämien riskin vuoksi. Lämmittelyn yhteydessä tulisi tehdä lyhyet venyttelyt ke-

hon valmistamiseksi tulevaan harjoitteluun ja samalla varmistaa, että eri liikkeitä haittaavia 
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kireyksiä ei kehossa ole. Harjoittelun jälkeen tehtävä venyttely vähentää lihasjännitystä ja 

voi nopeuttaa palautumista. (Schöffl ym. 2016, 121-122; Olli ym. 2017, 141-142.) 

Luukkosen (2018) mukaan harjoitteluun tulee suhtautua sitä ammattimaisemmin, mitä ko-

vemmalla tasolla kiipeilee. Mikäli kiipeilytaso ja -intensiteetti ovat suuria, olisi kiipeilijän hyvä 

ymmärtää myös kuormitusfysiologisista perusasioista sekä harjoittelun, levon ja ravinnon 

merkityksestä. Schöfflin ym. (2016, 105) mukaan esimerkiksi kestävyyttä harjoitettaessa 

täydellinen palautumisaika on kahdesta kolmeen päivää ja maksimivoimaa harjoitettaessa 

noin kolme päivää, joten on tärkeää muistaa pitää myös tarpeeksi lepopäiviä kiipeilystä. 

Kiipeilypäivien välissä voi paneutua esimerkiksi tukiharjoitteluun ja/tai aerobiseen harjoitte-

luun, kuten juoksuun. 

5.3 Eri lihasten aktivoituminen kiertäjäkalvosin- ja olkapääharjoitteissa 

Lihasten erilaisista funktioista huolimatta yläraajan ja olkapään liikuttelu on kuitenkin käy-

tännössä useiden eri lihasten sekä lihasryhmien yhteistyötä (Hawkes, Alizadehkhaiyat, 

Fisher, Kemp, Roebuck & Frostick 2011, 53), ja kiipeilyssäkään ei voida ajatella käytettävän 

tietyssä liikkeessä vain tiettyä lihasta. Muutos lihaksen voimassa tai pituudessa voi vaikut-

taa heikentävästi olkapään lihasten väliseen tasapainoon ja tätä myötä toimintaan. Syner-

gistien eli yhdessä toimivien sekä antagonistien eli vastavaikuttajina toimivien lihasten ym-

märrys on oleellista olkapään optimaalisen toiminnan ja toisaalta harjoitteiden kannalta. Esi-

merkiksi rintakehän ja lapaluun välisten lihasten, kuten suunnikaslihasten, tulee liikuttaa 

lapaluuta oikein, jotta lapaluun ja olkaluun väliset lihakset, kuten kiertäjäkalvosinlihakset, 

pystyvät tarjoamaan olkanivelelle optimaalisen kontrollin sekä pitämään optimaalisesti yllä 

lapaluun ja olkaluun välistä toimintaa. (Sahrmann 2002, 206-207.) 

Esimerkiksi Hawkesin ym. (2011, 59) tutkimuksen mukaan yläraajan noston aikana kolmi-

päisen hartialihaksen etu- ja keskiosa sekä iso rintalihas aktivoituvat ensin, kun kädessä 

kannateltiin yhden kilogramman painoa. Myös leveän selkälihaksen ja ison liereälihaksen 

aktivaatio oli saman tutkimuksen mukaan huomattavasti suurempaa yläraajan aktiivisen 

noston kuin laskun aikana, vaikka joissain lähteissä iso liereälihas toimii vain yläraajan lä-

hentäjänä eikä loitontajana. Tardon, Halakin, Cathersin ja Ginnin (2012, 241-242) tutkimuk-

sen mukaan olkanivelen ollessa 90 asteen loitonnuksessa ja kyynärpään 90 asteen koukis-

tuksessa olkanivelen ulkokierron aikana alempi lapalihas on dominoivassa roolissa suh-

teessa ylempään lapalihakseen, jolla puolestaan on tässä asennossa ja liikkeessä suu-

rempi tukilihaksen rooli. Tutkimuksessa todettiin myös, että tässä asennossa myös kolmi-

päinen hartialihas aktivoituu stabiloimaan olkaniveltä. Yläraajan nostossa ja olkanivelen pi-

tämisessä 90 asteessa epäkäslihaksen yläosa ja etummainen sahalihas työskentelevät 

myös liikkeen tuottajina ja stabiloijina.  
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Hawkesin ym. (2011, 59) mukaan yläraajan noston aikana leveä selkälihas ja iso liereälihas 

toimivat kolmipäisen hartialihaksen vastavaikuttajina olkaniveltä stabiloimalla. Sahrmannin 

(2002, 232) mukaan kierrettäessä olkaniveltä sisäkiertoon iso rintalihas on lavanaluslihasta 

suuremmassa roolissa. Painettaessa olkaluuta alaspäin alempi lapalihas ja pieni liereälihas 

puolestaan syttyvät lavanaluslihasta vahvemmin. Lisäksi Hawkesin ym. (2011, 55) tutki-

muksen mukaan eri lihasryhmien huippuaktivaatiopiste yläraajaa eteenpäin nostettaessa 

oli kiertäjäkalvosinlihaksilla 54 prosentin (97 asteen), olkapään lähentäjälihaksilla 66 pro-

sentin (120 asteen) ja kolmipäisellä hartialihaksella 69 prosentin (124 asteen) kohdalla. 

Martan, Pezarat-Correian, Fernandesin, Caritan, Cabrin ja de Moraesin (2013, 5, 11) tutki-

muksessa verrattiin olkapään eri harjoitteiden vaikutusta kiertäjäkalvosimen ja kolmipäisen 

hartialihaksen takaosien sekä epäkäslihaksen aktivoitumiseen. Tutkimuksen mukaan kol-

mipäisen hartialihaksen aktivaatio on suurinta olkanivelen ollessa horisontaalisessa loiton-

nuksessa eli vaakatasossa vartaloon nähden (90 asteen kulmassa). Alempi lapalihas akti-

voitui tutkimuksessa parhaiten päin- ja kylkimakuulla tehtävissä harjoituksissa olkanivelen 

ollessa 90 asteen loitonnuksessa ja kyynärnivelen 90 asteen koukistuksessa, kun taas pieni 

liereälihas aktivoitui hyvin sekä päin- ja kylkimakuulla että seisten tehtävissä harjoitteessa, 

kun olkanivel oli vähintään 45 asteen kulmassa vartaloon nähden. Epäkäslihaksen keski- 

ja etenkin alaosa aktivoituivat pääosin vahvasti suurimmassa osassa mainituista harjoit-

teista. 

Hardwickin, Beebeen, McDonnellin ja Langin (2007, 909) tutkimuksen mukaan ns. wall slide 

-harjoitteessa etummaisen sahalihaksen aktivaatio ja lapaluun elevaatio lisääntyi olkanive-

len liikkuessa yli 90 asteen. Etummaisen sahalihaksen heikkous vaikuttaa omalta osaltaan 

impingement-syndrooman syntyyn, joten wall slide -harjoitteen voidaan tämän tutkimuksen 

perusteella olevan hyödyllinen myös kiertäjäkalvosinvaivojen ehkäisyssä ja kuntouttami-

sessa. 

Balášin ym. (2017, 110-111) tutkimuksessa vertailtiin neljän erilaisen kiipeilylle tyypillisen 

asennon vaikutusta olkapään alueen lihasten aktivoitumiseen kiipeilijöiden luonnostaan va-

likoituneiden ja optimaaliseksi korjattujen asentojen välillä. Tutkimuksen tulosten mukaan 

kiipeilijät tapaavat kohottaa hartioitaan ja olkapäitään liiallisesti ollessaan staattisissa kiipei-

lyasennoissa. Kaikissa testiasennoissa todettiin, että luonnostaan valikoituneissa asen-

noissa muun muassa epäkäslihaksen keski- ja alaosan, etummaisen sahalihaksen ja ison 

rintalihaksen aktivoituminen oli vähäisempää kuin optimaaliseksi korjatuissa asennoissa. 

Balášin ym. (2017, 112) mukaan kiipeilyasentojen hyödyntäminen harjoittelussa voi osal-

taan auttaa ennaltaehkäisemään tai kuntouttamaan kiertäjäkalvosinvammoja, koska lapa-

luuta stabiloivat lihakset aktivoituvat tällöin vahvasti. Esimerkiksi reitillä levättäessä 
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lavanlähentäjälihasten tietoinen aktivointi ja olkaluun pään vetäminen nivelkuoppaan voi 

toimia tällaisena harjoitteena. 

Yllä mainitut tutkimustulokset korostavat entisestään optimaalisen ryhdin ja tukilihasten har-

joittamisen tärkeyttä ja näiden tukilihasten oikeanlainen työskentely pitäisi saada siirrettyä 

myös reiteillä tapahtuvaan asennonhallintaan. On myös hyvä huomioida, että lihasten eri-

laisista varsinaisista tehtävistä huolimatta ne voivat ilmeisesti osallistua työskentelyyn myös 

näiden ulkopuolelta ja esimerkiksi lihaskontrolli tulee huomioida yhtä hyvin liikkeen kaikissa 

eri vaiheissa. Lisäksi eri lihaksilla ja lihasryhmillä näyttää olevan erilaiset syttymisajankoh-

dat ja työskentelyn huippuaktivaatiopisteet. Näin ollen voidaan todeta olkapään eri lihasten 

ja lihasryhmien monipuolisen harjoittamisen olevan ylipäätään avainasemassa kiertäjäkal-

vosinvammojen ehkäisyssä ja kuntoutuksessa. 

5.4 Kiertäjäkalvosinvammojen kuntoutus 

Kiertäjäkalvosinvammojen fysioterapia koostuu yleisimmin ammattilaisen tekemästä yksi-

löllisestä lihaksia vahvistavasta kotiharjoitteluohjelmasta, jonka tulee sisältää myös venyt-

telyä. Harjoitteluohjelma tulisi räätälöidä vamman sijainnin sekä tyypin mukaan ja ohjelman 

tavoitteena tulee olla olkanivelen jäykkyyden vähentäminen, liikelaajuuksien lisääminen ja 

kiertäjäkalvosinlihasten sekä lapaluuta stabiloivien lihasten hallinnan ylläpito- sekä vahvis-

tavia harjoitteita. Myös akuutissa vaiheessa yläraajaa tulee käyttää, mutta kiertäjäkalvosin-

kipuja provosoivia liikkeitä, kuten yläraajan nostoa pään yläpuolelle tulisi rajoittaa. Fysiote-

rapian on todettu olevan kiertäjäkalvosinvammojen kuntoutuksessa usein yhtä tehokasta ja 

kustannustehokkaampaa kuin operointi. (Longo 2011, 91-92; Paloneva 2014; Kinsella, Co-

wan, Watson & Pizzari 2017, 2; Niskanen 2018.) 

Kiertäjäkalvosinvammojen omahoitoon kuuluvat alkuvaiheessa esimerkiksi yläraajan kuor-

mituksen säätely, erilaiset liikehoidot, työasennon ja ryhdin korjaus, kylmähoito sekä kipu-

lääkitys. Fysioterapeutin ohjaamilla omaharjoitteilla pyritään edesauttamaan pehmytkudok-

sen paranemisprosessia sekä lievittämään tulehdusta ja kipua. Kiertäjäkalvosinvammoja 

ennaltaehkäisevissä harjoitteissa ja kiertäjäkalvosinvammojen kuntoutuksen aikaisissa har-

joitteissa on paljon samankaltaisuutta. Kiertäjäkalvosinvammoissa terapeuttiseen harjoitte-

luun kuuluvat olennaisena osana olkanivelen liikelaajuuksien palauttaminen sekä olkapään, 

lavan alueen ja keskivartalon lihasten asennon, hallinnan sekä voimien parantaminen. Har-

joitteita tehdessä tulee huomioida etenkin eksentrisen eli jarruttavan lihastyön merkitys. Li-

säksi hoitojakson tulee olla tarpeeksi pitkä ja harjoittelun nousujohteista. (Paloneva 2014.) 

Terapeuttiseen harjoitteluun kuuluu myös mahdollisesti normaalimitastaan lyhentyneiden 

lihasten tunnistaminen ja näiden venyttely säännöllisesti (MacLeod 2015, 160). Säännölli-

nen venyttely auttaa myös liikkuvuuden lisääntymisessä (Olli ym. 2017, 141). 
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Kuten kappaleessa 4.2 todettiin, epävakaasti toimivassa olkapäässä skapulohumeraalinen 

rytmi on tavallisesti häiriintynyt joko lapaluuta tai olkaluuta stabiloivien lihasten epäedullisen 

toiminnan vuoksi. Niskasen (2018) mukaan skapulohumeraalisen rytmin muuttumisen syitä 

ovat joko kipu, olkapään liikerajoitus tai voiman puute. Kun vammautuneen alueen toiminta 

on normalisoitunut esimerkiksi terapeuttisen harjoittelun myötä, myös skapulohumeraalinen 

rytmi pääsääntöisesti korjaantuu. Näin ollen varsinaisia erillisiä harjoitteita rytmin korjaa-

miseksi ei ole tarpeen tehdä. 
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6 OPAS KIERTÄJÄKALVOSINVAMMOJEN EHKÄISYYN 

6.1 Tuotteistamisprosessi 

Vilkan ja Airaksisen (2003, 9-10, 51) mukaan toiminnallinen opinnäytetyö tavoittelee muun 

muassa käytännön toiminnan ohjeistamista, opastamista tai järkeistämistä ammatillisen 

kentän alueella. Toiminnallinen opinnäytetyö voi olla esimerkiksi ammatilliseen käyttöön 

suunnattu ohje tai opastus, jonka toteutustapana voi olla esimerkiksi kansio, vihko tai opas. 

Ammattikorkeakoulun toiminnallisessa opinnäytetyössä on tärkeää käytännön toteutuksen 

ja yhdistyminen tämän raportoinnin toteutukseen tutkimusviestinnän keinoin. Opinnäyte-

työn tulisi olla muun muassa käytännönläheinen, tutkimuksellisella asenteella toteutettu ja 

alan tietojen ja taitojen riittävän tason hallinnan osoittava. Toiminnalliseen opinnäytetyöhön 

kuuluu aina sekä selvityksen eli raportin tekeminen ja jokin konkreettinen tuote, kuten oh-

jeistus, tietopaketti tai portfolio. Edellä kuvaillun toiminnallisen opinnäytetyön määritteiden 

mukaan tässä opinnäytetyössä yhdistyvät selvitys eli raportti ja konkreettinen tuote, joka on 

kiipeilijöiden kiertäjäkalvosinvammojen ehkäisyyn tarkoitettu tukiharjoitteluopas. 

Salosen (2013, 17) mukaan kehittämishankkeessa aloitusvaihe on liikkeellepaneva voima, 

jossa on jo ilmaistu kehittämistarve ja ajatus mukana olevista toimijoista sekä heidän osal-

listumisestaan ja sitoutumisestaan työskentelyyn. Aloitusvaiheessa on hyvä puhua myös 

esimerkiksi aiheen realistisesta rajauksesta. Suunnitteluvaiheessa hankkeesta tehdään kir-

jallinen suunnitelma, tässä tapauksessa opinnäytetyösuunnitelma. Suunnitelmasta tulee il-

metä muun muassa työn tavoitteet, vaiheet, toimijat, käytettävissä oleva aineisto ja tiedon-

hankintamenetelmät sekä dokumentointitavat, jotka tarkentuvat työskentelyn aikana. 

Opinnäytetyön ja oppaan laatimiseen vaadittava prosessi alkoi tammikuussa 2018 keskus-

telulla fysioterapian lehtori Anu Kaksosen kanssa, joka nimettiin myös opinnäytetyön ohjaa-

jaksi. Tämän jälkeen oltiin yhteydessä Kiipeilyurheilijat ry:n hallituksen puheenjohtaja San-

teri Vidaliin. Kiipeilyurheilijat ry:n hallituksen päätöksellä seura oli halukas ryhtymään opin-

näytetyön toimeksiantajaksi sekä hyödyntämään opinnäytetyön tuloksia. 

Salonen (2013, 17) toteaa, että työstövaiheessa eli varsinaisessa opinnäytetyön tekemisen 

vaiheessa opiskelija työskentelee aktiivisesti kohti yhdessä sovittua tavoitetta ja tuotosta. 

Työstämisessä aktivoituvat esimerkiksi suunnitelmallisuus, vastuullisuus, vuorovaikuttei-

suus, epävarmuuden sieto ja itsensä kehittäminen. Työstövaihe onkin Salosen mukaan 

vaativin ja pisin osuus työn laadinnassa. 

Opinnäytetyön teoriaosuuden työstäminen alkoi maaliskuussa 2018 teoriaviitekehyksen 

laatimisella, potentiaalisten lähteiden kartoittamisella ja kirjoitustyön aloittamisella. Maalis-

kuuhun 2018 ajoittui myös yhteydenotot kahteen kiipeilevään fysioterapeuttiin, joiden 
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haastatteluja on myös hyödynnetty opinnäytetyön lähdemateriaalina. Suunnitelmasemi-

naari ajoittui huhtikuulle 2018, jonka jälkeen teoriaosuuden työstäminen jatkui huhti-touko-

kuun ajan. Touko-kesäkuussa keskusteltiin muutaman kiertäjäkalvosinvammasta kärsineen 

kiipeilijän kanssa vinkkien saamiseksi oppaaseen. Sopivat haastateltavat löytyivät kahden 

eri kiipeilyaiheisen Facebook-ryhmän kautta, Kiipeilyurheilijat ja Sisäkiipeilyn salaliitto. 

Oppaan työstäminen alkoi toukokuussa 2018 sopivien harjoitteiden miettimisellä. Kirjalli-

suus- ja tutkimuslähteiden, asiantuntijahaastatteluiden sekä muutaman kiertäjäkalvosin-

vammasta kärsineen kiipeilijän kanssa käytyjen keskusteluiden perusteella rakentui kesä-

syyskuun 2018 aikana opas kiipeilijöiden kiertäjäkalvosinvammojen ehkäisyyn. Oppaan va-

lokuvat otettiin Helsingissä KiipeilyAreenan kuntosalilla Maarit Vähä-Piikkiön toimiessa mal-

lina, jolta pyydettiin myös lupa nimen julkaisuun opinnäytetyössä. Kuvien ottojärjestys ja 

sopivimmat kuvakulmat oli pohdittu etukäteen sujuvan kuvaustilanteen varmistamiseksi, 

joskin näitä muokattiin vielä kuvauspaikalla. Kuvauksen jälkeen oppaan kuvien ja tekstien 

sommittelu tehtiin Scribus-ohjelmalla. Haastavinta oppaan laadinnassa oli oppaan ulkoasun 

työstäminen houkuttelevan ja silmiä miellyttävän näköiseksi sekä tarpeeksi hyvälaatuisten 

kuvien ottaminen ammattivalokuvauskaluston ja -osaamisen puuttuessa. 

Tarkistusvaiheessa toimijat arvioivat syntynyttä tuotosta, jonka perusteella tuotos voidaan 

joko palauttaa vielä takaisin työstettäväksi tai siirtää suoraan viimeistelyvaiheeseen. Vii-

meistelyvaiheeseen on syytä varata tarpeeksi aikaa. Vaihe työllistää toiminnallisessa opin-

näytetyössä yleensä siksi, että siinä on viimeisteltävä sekä tuotos eli tässä tapauksessa 

opas että kehittämishankeraportti. Vaikkakin vastuu on viimeistelyvaiheessa opiskelijalla, 

voi tässä vaiheessa olla mukana muitakin henkilöitä. Tuotosta voi esimerkiksi esitellä käyt-

täjille, asiakkaille ja toimeksiantajalle. (Salonen 2017, 18). Tässä opinnäytetyössä tarkistus- 

ja viimeistelyvaihe ovat osittain päällekkäisiä ja sulautuneita toisiinsa. 

Opas lähetettiin kommentoitavaksi kahdelle loppuvaiheen fysioterapiaopiskelijalle ja yh-

delle juuri valmistuneelle fysioterapeutille, joilta pyydettiin vapaamuotoisia huomioita ja ke-

hitysehdotuksia oppaaseen. Kaikki kolme vastasivat kommentointipyyntöön ja heiltä saadut 

palautteet auttoivat edelleen selkeyttämään ja tarkentamaan opasta. Tämän jälkeen opas 

lähetettiin kaikille Kiipeilyurheilijat ry:n hallituksen jäsenille, joita on yhteensä seitsemän (Kii-

peilyurheilijat 2018d). Toimeksiantajan edustajista kaksi vastasi kommentointipyyntöön, 

mutta heiltä saadut kommentit ja parannusehdotukset olivat erittäin hyödyllisiä. 

Oppaasta syntyvien ajatusten tueksi oppaan lähettämisvaiheessa esitettiin seuraavat tuki-

kysymykset: 

- Mikä oppaassa on hyvää? 

- Miten opasta voisi parantaa tai kehittää? 
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- Ovatko tekstit ja kuvat selkeitä? 

- Mitä mieltä olet oppaan pituudesta? 

- Mitä mieltä olet jaottelusta (liikkuvuus, stabilointi, lihaskestävyys ja venyttely)? 

- Sana on vapaa: 

 

Palautteissa oppaan pituutta pidettiin hyvänä, kuvia selkeinä ja harjoitteiden jaottelua eri 

kategorioihin selkeinä. Palautteen perusteella oppaaseen muun muassa lisättiin sisällys-

luettelo ja muutaman liikkeen ohjetekstiä tarkennettiin. Oppaasta oli kommenttikierrokselle 

lähettäessä jäänyt myös uupumaan tieto siitä, kuinka usein eri liikkeitä olisi hyvä tehdä ja 

missä vaiheessa harjoittelua: ennen kiipeilyä, kiipeilyn jälkeen vai kokonaan erillisenä ajan-

kohtana. Lisäksi kaivattiin tietoa siitä, voiko oppaassa olevia liikkeitä hyödyntää myös kier-

täjäkalvosinvammojen kuntoutuksessa. Myös tiettyjen sivujen taittoa toivottiin hieman sel-

keämmäksi ja tämä on pyritty ottamaan huomioon opasta viimeistellessä, joskin ajoittain 

kuvien ja tekstien kanssa oli tehtävä kompromisseja taiton suhteen, jotta kaikki oppaaseen 

haluttu tieto saatiin mahdutettua halutuille sivuille. 

Salosen (2018, 19-20) mukaan kehittämishankkeen tuloksena syntynyt konkreettisen tuot-

teen, kuten oppaan, esittely, julkaiseminen ja levittäminen on myös syytä miettiä. Lisäksi on 

hyvä pohtia ja sopia mahdollisista käyttöoikeuksista eri osapuolten kanssa. 

Oppaan esittely kohderyhmälle tehtiin Helsingissä KiipeilyAreenan tiloissa pidetyllä luen-

nolla. Kiipeilyurheilijoiden jäseniä informoitiin luennosta etukäteen ja luennolle oli etukäteis-

ilmoittautuminen. Luentoa mainostettiin sekä Kiipeilyurheilijat ry:n uutiskirjeessä että Face-

book-sivulla. 

Oppaan julkaisumuodoksi valittiin sähköinen PDF-muotoinen opas muun muassa paino-

kustannusten säästämisen ja oppaan helpon jakamisen vuoksi. Opas on kuitenkin myös 

helposti tulostettavissa käyttäjän niin halutessa. Kuten kappaleessa 2, ”Opinnäytetyön tar-

koitus ja tavoite”, todetaan, on oppaan kohderyhmänä erityisesti Kiipeilyurheilijat ry:n jäse-

net. Opas on kuitenkin julkinen, joten se on käytettävissä kaikille aiheesta kiinnostuneille 

eikä käyttöoikeuksia ole julkisessa opinnäytetyössä perusteltua rajata. Oppaan julkaisuka-

navina on hyödynnetty Kiipeilyurheilijoiden internet-sivuja, uutiskirjettä, Facebook-ryhmää 

ja opas on myös tulostettu KiipeilyAreenan kuntosalille. 
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6.2 Oppaan sisällön kuvaus 

Opas perustuu tässä raportissa kuvattuun teoreettiseen viitekehykseen. Oppaan sisältö on 

pyritty valitsemaan perustuen tuoreeseen tutkimusnäyttöön kiertäjäkalvosimen rasitus- ja 

akuuttien vammojen ennaltaehkäisystä etenkin kiipeilyn näkökulmasta. Oppaan sisällön 

laadinnassa on hyödynnetty myös teoriaa kiipeilyharrastuksen vaatimuksista liikuntamuo-

tona ja muutaman kiertäjäkalvosinvammasta kärsineen kiipeilyä harrastavan henkilön 

kanssa käytyjä keskusteluja heitä parhaiten auttaneista harjoitteista ja kuntoutusohjelmasta 

yleisesti. 

Teoriaosuuden pohjalta voidaan todeta, että kiipeilyä harrastavilla henkilöillä suurin osa 

kiertäjäkalvosinvammoista on rasitusvammoja, ja näihin vaikuttavat etenkin olkapään sekä 

hartian alueen lihasepätasapaino, lihaskireydet, samojen haastavien liikkeiden toistaminen 

liian usein tai liian lyhyellä toipumisajalla sekä väärällä tekniikalla toteutetut liikkeet. Lisäksi 

kiipelijöillä melko yleinen tapa roikkua suoralla yläraajalla olkapään tukirakenteiden varassa 

voi heikentää olkapään rakenteita ja lisätä omalta osaltaan vammariskiä. Lisäksi mahdolli-

nen puutteellinen lämmittely ja venyttely ennen kiipeilysuoritusta on myös yksi vammoja 

lisäävä riskitekijä. 

Näin ollen kiipeilijöiden kiertäjäkalvosinvammojen ennaltaehkäisyyn tarkoitetussa op-

paassa pyritään kiinnittämään huomio olkapään alueen liikkuvuusharjoitteisiin, olka-lapa-

seudun lihastasapainon parantamiseen ja ylläpitämiseen sekä venyttelyyn. Vaikkakin kap-

paleessa 4.3 todetaan, että etenkin kiertäjäkalvosinvammojen fysioterapian kotiharjoitte-

luohjelman tulisi olla yksilöllinen, ei tämä ole tässä muodossa toteutetussa työssä mahdol-

lista. Kuitenkin eri harjoitteiden toivotut vaikutusmekanismit on mahdollista määritellä teo-

riapohjan kautta. Näin ollen oppaaseen on pyritty valitsemaan ns. yleispäteviä harjoitteita 

tutkimustietoon pohjaten. Harjoitteissa on pyritty huomioimaan myös lajinomaisuus ja eten-

kin kiipeilyharrastuksessa vähemmälle käytölle jäävien lihasten ja liikeratojen aktivointi. Op-

paassa muistutetaan myös progressiivisuuden merkityksestä eli esimerkiksi lihaskuntoa pa-

rantavien harjoitteiden toistomäärien asteittaisesta lisäämisestä tai liikkeen vaikeuttami-

sesta. Lisäksi eri harjoitteiden tekemisessä säännöllisyys on erittäin tärkeää. 

Koska Kiipeilyurheilijat ry:n jäsenten voidaan olettaa koostuvan pääosin muista kuin ter-

veys- tai liikunta-alan ammattilaisista, oppaan teksti on toteutettu yleiskielisesti pyrkien vält-

tämään fysioterapian ammattisanastoa. Oppaasta on pyritty tekemään ytimekäs, ymmär-

rettävä ja harjoitteista helposti toteutettavia. Opas on jaettu neljään eri osioon: liikkuvuus, 

stabilointi, voimaharjoittelu ja venyttely. Jokaiseen eri osa-alueeseen on valittu neljä hel-

posti toteutettavaa harjoitetta, joista jokaisen opasta hyödyntävän kiipeilijän toivotaan löy-

tävän itselleen mieluisimmat ja omaan tilanteeseen sopivimmat harjoitteet. Lisäksi 
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oppaassa on yksi täysin kiipeilyspesifi harjoite ja oppaassa on esitelty myös hartiarenkaan 

ja kiertäjäkalvosimen anatomia. Oppaassa kiipeilijöiden ajatuksia pyritään herättelemään 

myös ylipäätään muistamaan monipuolisen lajinomaisen harjoittelun, tukiharjoittelun ja pa-

lautumisen suhde. 
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7 POHDINTA 

7.1 Johtopäätökset 

Tämän opinnäytetyön pohjalta on syntynyt opas kiipeilyä harrastavien täysi-ikäisten henki-

löiden kiertäjäkalvosinvammojen ennaltaehkäisyyn. Teoriapohjassa on pyritty laaja-alai-

sesti kartoittamaan erilaisten lähteiden perusteella kiipeilijöiden yleisimpiä kiertäjäkalvosin-

vammoja ja mistä nämä tavanomaisimmin johtuvat. Teoriaosuudessa on esitelty kiipeily-

harrastuksen historiaa, eri alalajeja ja lajispesifisiä ominaisuuksia. Teoriaosuudessa on kar-

toitettu myös yleisesti kiertäjäkalvosinvammojen syntysyitä, riskitekijöitä, yleisyyttä sekä 

kuntoutusprosessia. Teoriaosuudessa käytettyjen lähteiden perusteella on pystytty poimi-

maan erilaisia keinoja ja harjoitteita kiertäjäkalvosinvammojen riskin pienentämiseksi. Op-

paaseen on pyritty valitsemaan teoriaosuuteen pohjautuvia, helposti toteutettavia ja asteit-

tain vaikeutettavissa olevia harjoitteita. 

Kirjallisuuden ja tutkimusartikkeleiden pohjalta eri kiipeilyn alalajeista huolimatta kiipeilyn 

fyysisiin ominaisuuksiin voidaan todeta kuuluvan selkeiden dynaamisten liikkeiden, että 

staattisten osioiden vaihtelu. Dynaamisissa liikkeissä korostuu usein raskaus etenkin jyrkillä 

seinillä kiivetessä monien eri lihasten, kuten sormien, yläraajojen, lavanlähentäjälihasten 

sekä keskivartaloa stabiloivien ja alaraajalihasten työskennellessä. Kiipeilyn fyysisten vaa-

timusten lisäksi kiipeilyn vaatimuksiin voidaan lukea kyky kiivetä mahdollisimman taloudel-

lisesti, oikeanlaisen tekniikan hallinta, hyvä liikkuvuus ja reitinlukutaito. (Moilanen 2002, 6; 

Schöffl, ym. 2016, 20-21, 144; Olli ym. 2017, 25, 28.) 

Tutkimusten mukaan kiipeily on moneen muuhun urheilulajiin melko matalariskinen harras-

tus. Kuitenkin kiipeily on kehoa erittäin spesifisti kuormittava urheilulaji suurien voimien vä-

littyessä kehon keskiosista ääriosiin pienten ja suhteellisen epävakaiden rakenteiden 

kautta. Suurin osa yläraajoihin kohdistuvista vammoista ovat rasitusvammoja, jotka johtuvat 

tavallisimmin samojen vaikeiden kiipeilyliikkeiden liian usein toistuvasta harjoittelusta. Näin 

ollen tutkimusten perusteella rasitusvammoja olisi mahdollisuus pyrkiä tehokkaasti ehkäi-

semään oikeanlaisella harjoittelun, tukiharjoittelun ja palautumisen suhteella. Akuutteja 

vammojakin valitettavasti sattuu, ja näitä ei aina pystytä ehkäisemään huolellisesta valmis-

tautumisesta ja kiipeilysuorituksesta huolimatta. Lisäksi teoriaosuuden pohjalta voidaan to-

deta, että vamman uusiutumisriski on valitettavan suuri, mikäli vamman ei anneta parantua 

kunnolla ja tukiharjoittelusta ei huolehdita asianmukaisesti. On myös otettava huomioon 

ikään liittyvät, rakenteita haurastuttavat tekijät sekä esimerkiksi kiipeilijän elintavat kuten 

tupakointi, jonka on todettu myöskin haurastuttavan rakenteita mm. verenkierron heikenty-

misen vuoksi. (Abate ym. 2013, 63, 67.) 
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Teoriaosuuden perusteella kiipeilyä harrastavien henkilöiden yleisin kiertäjäkalvosimen alu-

een vamma on rasitusvamma ylemmässä lapalihaksessa, mikä tapahtuu tavallisimmin 

ylemmän lapalihaksen, lihaksen jänteen tai limapussin tulehtuessa esimerkiksi pinnetilan 

yhteydessä. Teoriaosuudessa todettiin lavan ja olkapään alueen lihasten toiminnassa ta-

pahtuvien pientenkin epäedullisten muutosten voivan vaikuttavan ratkaisevasti kiertäjäkal-

vosinvamman syntymiseen muun muassa tiettyjen olkapään alueen ahtaiden rakenteiden 

vuoksi. Kuitenkin isolla osalla kiipeilijöitä etenkin rasitusvammat voisivat teoriaosuuden ja 

omien havaintojeni perusteella olla vältettävissä, mikäli tukiharjoitteluun, optimaaliseen kii-

peilytyyliin ja palautumiseen kiinnitettäisiin tarpeeksi huomioita. 

Vaikkakin teoriaosuudessa todettiin konservatiivisen eli ei-operatiivisen hoidon tulokselli-

suuden vaihtelevan tutkimuksesta riippuen runsaasti, on tämä hoitomuoto kiertäjäkalvosin-

vammoissa tavanomaisin. Konservatiivisen hoidon tulisi aina sisältää fysioterapiaa, joka on 

etupäässä harjoitteiden ohjaamista vammautuneen alueen kivun helpottamiseksi, toiminta-

kyvyn palauttamiseksi ja uudelleenvammautumisen ehkäisemiseksi. Koska teoriaosuu-

dessa todettiin valtaosan kiipeilijöiden kiertäjäkalvosinvammoista olevan rasitusvammoja 

ilman repeämiä, on konservatiivinen hoito suositeltavin kuntoutusmuoto. (Tanaka ym.  

2010, 193; Longo ym. 2011, 91; Petri ym. 2016, 353.) 

Kuten teoriaosuudessa todettiin, olkapääsairauksien ehkäisy on usein mahdollista toteuttaa 

pienemmillä toimenpiteillä kuin näiden hoito. Sekä kiertäjäkalvosinvammojen ennaltaeh-

käisyssä että kuntoutuksessa korostuvat harjoitteet hartian alueen liikkuvuuden paranta-

miseksi sekä kiertäjäkalvosinlihasten että lapaluuta stabiloivien lihasten hallinnan ylläpitä-

miseksi. Vaikkakin esimerkiksi ikääntyminen on tahdosta riippumaton tekijä, lisää sopivasti 

annosteltu kuormitus kudosten kestävyyttä sekä hidastaa iän myötä tapahtuvaa heikenty-

mistä. Jälleen kerran korostuu myös monipuolisuus harjoitusmetodien vaihtelemisen 

myötä. (Paloneva 2014; Schöffl 2016, 118.)  

Valitettavan usein alku- ja loppuverryttely tuntuu jäävän lajista huolimatta puutteelliseksi, 

vaikka molempien hyödyllisyydestä sekä urheilusuorituksessa että vammojen ehkäisyssä 

on paljon tutkimusnäyttöä. Lisäksi kiipeilyharrastuksessa tavallinen projektoinniksi kutsut-

tava tapa, jolloin vaikeaa, itselle vielä pääsemätöntä reittiä harjoitellaan hyvin useilla toisto-

määrillä ja -kerroilla, voidaan tutkimustulosten perusteella todeta olevan riskitekijä sekä eri-

laisille akuuteille vammoille että rasitusvammoille. Omakohtaisesta kokemuksesta ja kiipei-

levää lähipiiriä seurattuani voin todeta ajoissa lopettamisen olevan ajoittain haastavaa. Teo-

riaosuuteen ja omiin kokemuksiini nojaten tämäkin on omiaan lisäämään vammariskiä, 

koska lopullisen väsymyksen iskettyä kudokset ovat herkempiä vaurioitumaan ja tällöin 

myös esimerkiksi tippumisriskin voidaan olettaa suurentuneen. 
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Yksi kiipeilijöille ominainen tapa on usein myös roikkua jyrkillä seinillä täysin rentojen olka-

nivelten varassa, koska tämä säästää reitillä tarvittavia lihaksia. Kuitenkin tällä tavalla moni 

kiipeilijä tekee itselleen karhunpalveluksen, koska täysin suorilla yläraajoilla roikkuminen 

rasittaa ja kuluttaa jänteitä ja muita niveliä ympäröiviä kudoksia. Näin ollen myös levättä-

essä reitillä kiipeilijän olisi pyrkiä hyvä aktivoimaan olkapään ja lavan alueen lihaksia sääs-

tääkseen olkanivelen tukirakenteita. (Schweizer 2012, 5; Smith & Blumenthal 2016.) 

Omien kokemusteni mukaan myös venyttelystä laistetaan harmillisen usein, vaikka tämäkin 

on teoriaosuuden pohjalta olennainen osa vammoja ennaltaehkäisevää harjoittelua myös 

kiipeilyssä. Koska etenkin yksipuolisen harjoittelun myötä herkästi kiristyneet lihakset voivat 

rajoittaa liikkuvuutta ja näin ollen painaa rakenteita, tulisi venyttelyn sisältyä kiipeilijänkin 

harjoitteluohjelmaan. Lisäksi kuten saliharjoittelussa, juoksussa tai missä tahansa muussa 

liikuntaharrastuksessa, myös kiipeilyssä tulisi osata ottaa huomioon tarpeeksi pitkä palau-

tumisaika. Esimerkiksi kestävyyttä harjoitellessa täydellinen palautumisaika on kahdesta 

kolmeen päivään, mutta käytännön kokemusten mukaan usein kiipeilemään suunnataan 

tätä useammin ja ei niin houkutteleva tukiharjoittelu saattaa jäädä väliin. 

Tämän opinnäytetyön teoriaosuuden pohjalta syntynyt opas pyrkii omalta osaltaan herätte-

lemään kiipeilijöitä olkapään alueen tukiharjoittelun hyödyllisyyteen ja oppaassa pyritään 

nostamaan esiin myös muita yleispäteviä seikkoja vammariskin minimoimiseksi, esimer-

kiksi muistuttamalla tarpeeksi pitkistä palautumisajoista. Eri kanavien avulla jaetun oppaan 

toivotaan löytävän kohdeyleisönsä ja kannustamaan heitä monipuoliseen harjoitteluun sekä 

kiipeilyseinällä ja -kalliolla että kuntosalin puolella tukiharjoitteita tehdessä. 

7.2 Eettisyys ja luotettavuus 

Opinnäytetyön tekemisen eri vaiheissa työn eettisyyttä ja luotettavuutta on pohdittu Tutki-

museettisen neuvottelukunnan laatiman ohjeen pohjalta. Tutkimuseettinen neuvottelukunta 

toteaa Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeessaan, että tutkimuksessa tulee noudattaa rehelli-

syyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta. Niin ikään ohjeessa todetaan, että työssä tulee 

soveltaa kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä. (Tutkimuseettinen neu-

vottelukunta 2012.) 

Tutkimusaiheena kiipeily ja kiipeilyssä sattuneet vammat ovat toistaiseksi melko vähän tut-

kittu aihe, joka teki sopivien tutkimusten löytämisestä ajoittain haastavaa. Kuitenkin lähtei-

den huolellisella kartoituksella oli mahdollista löytää työhön sopivia tutkimusartikkeleita ja 

kirjalähteitä. Osaa kirjalähteistä ei ollut mahdollista saada kunnallisista tai eri oppilaitosten 

kirjastoista, joten muutaman kirjan osalta tehtiin päätös ostaa opus omaan käyttöön myös 
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sillä ajatuksella, että kyseisiä ostettuja painettuja teoksia voi hyödyntää myös tulevaisuu-

dessa, tämän opinnäytetyön valmistuttua. 

Teoreettiseen viitekehykseen on pyritty hyväksymään enimmäkseen alle kymmenen vuotta 

vanhoja alkuperäisiä tutkimus- ja kirjalähteitä, jotka kattavat 89 % kaikista työssä käytetyistä 

lähteistä. Vanhemmat viitekehykseen hyväksytyt lähteet ovat edelleen tutkimuksissa esiin-

tyviä ja useasti viitattuja lähteitä. Esimerkiksi Sahrmannin kirja vuodelta 2002 on edelleen 

suosittu teos (esimerkiksi Google Scholar -palvelussa viittauksia on 1616 kappaletta). Toi-

sinaan etsitty tieto on löytynyt vain yli kymmenen vuotta vanhasta lähteestä, jolloin lähde 

on hyväksytty mukaan tämän vuoksi. Eri lähteitä on pyritty hyödyntämään laajasti ja kan-

sainvälisesti. Hyväksytyissä lähteissä on pyritty huomioimaan lähteiden tekijöiden taustat ja 

mukaan on hyväksytty lähinnä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten, kuten lääkäreiden ja 

fysioterapeuttien tuottamia töitä. 

Etenkin kiipeilijöiden kiertäjäkalvosinvammojen ehkäisyn osalta on pyritty löytämään tuo-

reita tai viime vuosina päivitettyjä lähteitä etenkin Google Scholar- ja Research Gate -pal-

veluiden kautta. Osa löydetyistä potentiaalisista lähteistä jäi käyttämättä tutkimusartikkelien 

maksullisuuden vuoksi, mutta tässä Research Gate -palvelu osoittautui korvaamattomaksi 

mahdollisuudessaan pyytää artikkelin tekijältä lupaa artikkelin hyödyntämiseen opinnäyte-

työssä. Arviolta 40-50 % pyydettyihin artikkeleihin myönnettiin lopulta lupa artikkelin vapaa-

seen lukemiseen. Näin ollen erilaisia kansainvälisiä kirjallisia ja sähköisiä vertaisarvioituja 

julkaisuja on pystytty hyödyntämään opinnäytetyön tekemisessä monipuolisesti. 

Opasta laadittaessa kerättiin kirjallista ja suullista palautetta fysioterapeuteilta ja loppuvai-

heen fysioterapeuttiopiskelijoilta, Kiipeilyurheilijat ry:n hallituksen jäseniltä ja muutamalta 

muulta kiipeilyä harrastavalta henkilöltä, joiden kommenttien pohjalta opas muokattiin lo-

pulliseen muotoonsa. Opasta tehdessä ajatuksena oli saada kuviin malliksi kiipeilyä harras-

tava henkilö ja malliksi pyydetty henkilö on vapaasta tahdostaan osallistunut oppaan teke-

miseen ja hänet on mainittu nimellä oppaan yhteydessä. 

7.3 Jatkokehitys- ja tutkimusaiheet 

Opinnäytetyössä tarvittavaa tietoa ja sopivia lähteitä etsiessä hankalinta oli löytää tietoa 

lihasten aktivoitumisjärjestyksestä eri olkapään liikkeissä. Tämän osa-alueen lähteiden et-

simisessä meni eniten aikaa, mutta etsinnän jälkeen muutama lähteeksi sopiva tutkimus 

löytyi. Lopulta löytyi myös Balášin ym. vuonna 2017 julkaistu tutkimus ”Shoulder Muscle 

Activity in Sport Climbing in Naturally Chosen and Corrected Shoulder Positions”, joka oli 

täysin tämän opinnäytetyön lähteeksi sopiva. Kuitenkin tästä osa-alueesta olisi hyödyllistä 

päästä lukemaan enemmänkin tutkimustuloksia, koska esimerkiksi Balášin ym. 
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tutkimuksessa otos oli kovin vähäinen, vain kuusi henkilöä. Tutkimustulokset olisivat hyö-

dyllisiä erilaisia tuki- ja kuntoutusharjoitteita mietittäessä. Etenkin spesifiä tietoa olkapään 

alueen lihasten aktivoitumisesta juuri kiipeilyn aikana olisi erittäin mielenkiintoista lukea, 

koska tällä voisi perustella ergonomisemman kiipeilytyylin harjoittelemista kiipeileville hen-

kilöille. 

Tutkimustulokset olkapään alueelle sattuvista kiipeilyn aiheuttamista vammoista vaihtelevat 

tutkimuksesta riippuen runsaasti, 33 prosentista 51 prosenttiin. Useassa tässä työssä käy-

tetyssä lähteessä tulokset on saatu kyselytutkimusten avulla, jolloin tutkimuksen tekijät ovat 

kartoittaneet esimerkiksi lähialueen kaupallisen kiipeilyhallin kävijöiden kokemia kiipeilyn 

parissa sattuneita vammoja. On vaikea sanoa, mistä näinkin suuri ero olkapää- tai kiertäjä-

kalvosinvammojen osuudessa eri alueilla johtuu: onko sisätiloissa esimerkiksi eri alueilla 

huonommat turvajärjestelyt kuten liian heikkolaatuiset patjat, luistavat otteet, ulkokallioilla 

enemmän luonnon aiheuttamia vaaroja tms. Olisi hyvä, jos tulevissa tutkimuksissa otettai-

siin paremmin kantaa myös ympäristötekijöihin, jotta luotettavampaa tietoa erilaisista olka-

päävammoihin johtaneista seikoista olisi käytettävissä. 

Myös kiipeilyn parissa sattuneiden rasitusvammojen ja akuuttien vammojen suhde eri tutki-

muksissa vaihteli suuresti. Esimerkiksi Schöfflin ym. viimeksi vuonna 2016 päivitetyssä kir-

jassa ”One Move Too Many… How to Understand the Injuries and Overuse Syndroms of 

Rock Climbing” todettiin rasitusvammojen osuuden kaikista kiipeilyvammoista olevan 60 

prosenttia ja akuuttien vammojen 40 prosenttia, kehonosaa erittelemättä. Jonesin ym. 2015 

julkaistun tutkimuksen mukaan rasitusvammojen osuus olisi niinkin alhainen kuin 33 pro-

senttia. Täysin eri tuloksia tarjosi taas Balášin ym. 2017 julkaistu tutkimus, jonka mukaan 

rasitusvammojen osuus kaikista kiipeilyvammoista on jopa 93 prosenttia. Jotta saataisiin 

vertailukelpoista tietoa, tutkimuksista olisi hyvä käydä ilmi millaisissa olosuhteissa vammat 

ovat sattuneet: sisällä, ulkona, johtiko vammaan huolimattomuus, otteen irtoaminen vai esi-

merkiksi luonnonolosuhteet. 

Longon ym. 2011 julkaistussa kiertäjäkalvosinrepeämien konservatiivista hoitoa käsitel-

lessä tutkimusartikkelissa ilmaistiin tarve lisätutkimuksille fysioterapian roolin määrittele-

miseksi kiertäjäkalvosinvammojen kuntoutuksessa. Lisätutkimuksen tarve tuntui tämän tut-

kimuksen perusteella olevan etenkin sen määrittelemiseksi, riittäisikö konservatiivinen hoito 

myös tietyissä repeämissä leikkauksen sijaan. Lisäksi Tanakan ym. 2010 julkaistussa tut-

kimuksessa kiertäjäkalvosinrepeämien konservatiivisen hoidon onnistumisprosentin todet-

tiin vaihtelevan 33 prosentista 88 prosenttiin. Tämän arveltiin johtuvan eri tutkimusten eri 

kriteereistä konservatiiviselle ja operatiivisille hoidoille, eli jatkossa tutkimuksissa olisi hyvä 

olla ilmaistuna tarkemmin, mitkä kriteerit ovat olleet hoitomuodosta päätettäessä. Niin ikään 
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Petrin ym. 2015 julkaistussa tutkimuksessa otettiin kantaa kiertäjäkalvosinvammojen kon-

servatiivisen hoidon ristiriitaisiin tuloksiin eri tutkimuksissa. Petrin ym. tutkimuksen perus-

teella konservatiivisen hoidon onnistumisprosentti kiertäjäkalvosinrepeämissä oli jopa 75 

prosenttia. Mikäli yhteneväisempää tietoa eri hoitomuotojen kriteereistä ja onnistumispro-

senteista olisi saatavissa, olisi tällöin myös fysioterapian näkökulmasta saatavilla hyödyl-

listä tutkimustietoa siitä, millä keinoin ja harjoittein erilaisia kiertäjäkalvosinvammoja olisi 

hyvä lähteä kuntouttamaan. 

Tähän opinnäytetyöhön oli alun perin tarkoituksena sisällyttää haastatteluita ja/tai sähköi-

sesti toteutettu kyselytutkimus, jossa paikalliset kiipeilyä harrastavat henkilöt olisivat voineet 

kertoa omakohtaisesti, mikä tai mitkä seikat johtivat kiertäjäkalvosinvammaan ja miten vam-

maa kuntoutettiin. Kuitenkin tällöin opinnäytetyö olisi kasvanut liian suureksi, joten lopulta 

oppaan teon tueksi päädyttiin kyselemään vapaamuotoisesti muutamalta kiertäjäkalvosin-

vammasta kärsineeltä kiipeilijältä vammaan johtaneita seikkoja ja parhaaksi koettuja liik-

keitä vamman kuntoutusvaiheessa. Kiipeilijöiden kiertäjäkalvosinvammoihin liittyen toteu-

tettu kyselytutkimus olisikin näin ollen mielestäni mielenkiintoinen opinnäytetyön aihe. Täl-

löin olisi laajemmin saatavilla ensi käden tietoa siitä, mikä tai mitkä seikat johtivat vammaan 

ja mitkä ovat parhaiksi koettuja liikkeitä vamman kuntouttamisessa. Lisäksi haastattelulla 

tai kyselytutkimuksella olisi mahdollista selvittää missä olosuhteissa vamma tapahtui, eli 

onko kyseessä rasitusvamma vai akuutti vamma. Tällöin olisi mahdollista ottaa paremmin 

kantaa myös näiden vammojen keskinäiseen suhteeseen. 
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