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Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Etelä- Karjalan pelastuslaitoksen vaihtoehtoisen työpaikkaliikunnan vaikutuksia pelastajien tasapainoon, keskivartalon
hallintaan ja alaraajojen liikkuvuuteen.
Kysymyksessä oli kvantatiivinen, eli määrällinen tutkimus. Tutkimukseen osallistuneet henkilöt olivat Etelä – Karjalan pelastuslaitoksen pelastajia. Tutkimusryhmä arvottiin työvuorojen perusteella koe - ja kontrolliryhmiin. Alku- ja loppumittaukset suoritettiin laboratorio-olosuhteissa. Tasapainoa mitattiin Good balance laitteella, keskivartalon hallintaa mitattiin SpinalMouse – laitteella ja alaraajojen liikkuvuusmittaukset tehtiin elektronisella goniometrillä.
Koeryhmä suoritti kymmenen viikkoa kestävän progressiivisen toiminnallisen
harjoittelun. Se koostui toiminnallisista dynaamisista tasapainoharjoituksista,
joissa kavennettiin tukipintaa ja horjutettiin pelastajan tasapainoa. Tähän tutkimukseen liikkeet oli valittu sen mukaan, että ne vastaavat pelastajien työtilanteita. Harjoittelua käytiin ohjaamassa kaksi kertaa viikossa Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen kuntosalilla. Lopullinen tutkimusryhmän koko oli (n=16). Koeryhmässä (n=12) oli katoa (n=4) ja kontrolliryhmässä (n=10) oli katoa (n=2). Katohenkilöiden tuloksia ei otettu mukaan analysointiin. Tulokset analysoitiin SPSS17.0 - ohjelmalla. Tutkimuksessa tilastollisen merkitsevyyden raja oli p<0,05.
Koeryhmällä vasemman lonkkanivelen extensio lisääntyi 87,5 % ja oikean polvinivelen flexio lisääntyi 9,6 %. Koeryhmällä vasemman alaraajan lonkkanivelen
flexio lisääntyi SLR – testillä mitattuna 8,7 %. 20 sekunnin oikean jalan seisonnassa sivusuuntainen huojunta väheni 9,0 %. Koeryhmällä oikean lonkkanivelen ulkokierto väheni 20,1 %. Kontrolliryhmällä oikean lonkkanivelen extensio
väheni 31,1 % ja oikean lonkkanivelen ulkokierto väheni 29,9 %. Kontrolliryhmällä vasemman lonkkanivelen flexio lisääntyi SLR – testillä mitattuna 6,2 %.
Tulokset eivät ole yleistettävissä pienen otoskoon takia. Tässä tutkimuksessa
käytetyllä toiminnallisella harjoittelulla ei tullut merkitsevää muutosta tasapainoon, keskivartalon hallintaan sekä alaraajojen liikkuvuuteen.
Jatkotutkimusaiheita tarvitaan vielä selvittämään, millä keinoilla pelastajilta tutkittuja ominaisuuksia saadaan kehitettyä.
Asiasanat: Tasapaino, keskivartalonhallinta, alaraajojen liikkuvuus, toiminnallinen harjoittelu

ABSTRACT
Mika Haaja, Antti Matilainen
Towards improved work performance for rescue workers - ten week workout for
balance, better core control, and better movement of lower extremities,
50 pages, 5 appendices
Saimaa University of Applied Sciences, Lappeenranta, Health Care and Social
Services, Degree Program in Physiotherapy
Instructor: Principal Lecturer, Dr. Kari Kauranen
The purpose of this research was to examine the effects of voluntary workplace
workouts on balance, core control, and added mobility of the lower extremities.
The research was quantitative. The participants for the research were the
emergency personnel for the South Karelia Rescue Department. The experiment and control groups for the research were selected through lottery, based
on work shifts. The beginning and end measurements were taken in a laboratory setting. The balance was measured with the Good Balance instrument. Core
control was measured with a SpinalMouse instrument, and an electronic goniometer was utilized to measure the movement of the lower extremities.
The research group participated in a ten-week progressive workout which consisted of active dynamic balance exercises where the support base was narrowed and the balance of the firefighters was destabilized. The movements had
been selected to copy actual work situations for the firefighters. The workouts
were conducted twice a week at the gym of the South Karelia Rescue Facility.
The final size of the research group was 16, and the control group, 10. The research group lost four and the control group two individuals, and their results
were not included in the analyzed data. The results were analyzed through a
SPSS-17.0 program. The significance of the statistical research was p<0.05.
The mobility of the left lower extremity of the research group as a whole increased 8.7%, the extension of the universal hip joint increased 87.5%, and the
flexibility of the right knee joint increased 9.6%. Movement from left to right
when standing on the right foot decreased 9.0%. The research groups’ movement of the right hip decreased 20.1%. The control group had their right universal hip joint extension decrease 31.1% and the outside rotation of the universal hip joint decreased 29.9%. The movement of the left lower extremity
increased 6.2%.
The results of this research cannot be generalized due to the small sample.
The exercises used in this research did not make significant changes in balance, core control, or the movement of the lower extremities.
Further research is necessary to determine what methods are necessary in order to develop the researched characteristics of the emergency personnel.
Keywords: Balance, Core Control, Movement of Lower Extremities,
related exercise
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1 JOHDANTO

Opinnäytetyön aihe on luoda Etelä-Karjalan pelastuslaitokselle harjoitusohjeita
työpaikkaliikuntaan, joka parantaisi pelastajien fyysistä toimintakykyä. Aihe on
mielenkiintoinen, koska on tärkeä tutkia pelastajien fyysisen toimintakyvyn osaalueita ja saada niistä tietoa.
Aihe on myös ajankohtainen, koska Terveys 2015 – kansanterveysohjelman
tavoitteena on työikäisten työ – ja toimintakyvyn kehittäminen, niin että ihmiset
pystyisivät olemaan työelämässä pidempään.(Sosiaali- ja terveysministeriö).
Pelastajien eläkeikää on nostettu koko ajan ylemmäksi, joten pelastajien työkyvyn ylläpitämisen merkitys on korostunut entisestään. Fyysisesti raskaan työn
mukana tulevat vammat alentavat toimintakykyä. Pelastajilla tuki – ja liikuntaelimistön ongelmat ovat suurin syy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen. Vuosina 1995 – 2004 pelastajista 178 – henkilöä (39 %) jäi tuki – ja liikuntaelin ongelmien takia työkyvyttömyyseläkkeelle (Lusa 2008).
Myös pelastajien keski-ikä nousee koko ajan ylemmäksi joten senkin vaikutus
on otettava huomioon työkykyä tutkittaessa. Pelastajilla on muihin ammattiryhmiin verrattuna enemmän sairauspoissaoloja kuin muissa kunnallisissa ammateissa. Työpaikalla tapahtuvan pakollisen liikunnan aikana pelastajille tapahtuu
paljon tapaturmia, joista on ollut paljon keskustelua ja kritiikkiä niin lehdissä kuin
muissakin tiedotusvälineissä.
Ennakko – oletuksena on että, pelastajilla on parannettavaa keskivartalon hallinnan, tasapainon ja alaraajojen liikkuvuuden osalta. Pelastajilla on vuosittain
omat fyysisen työkunnon testit, mutta näitä ominaisuuksia ei niissä tutkita.
Tutkimuksen tavoitteena on pelastajien työkyvyn parantaminen sekä tuki- ja
liikuntaelimistönkunnon kokonaisvaltainen kehittäminen työssä jaksamiseen.
Tavoitteena on myös motivoida pelastajia omatoimiseen kehon huoltoa parantavaan harjoitteluun. Tavoitteinamme on kehittyä mittausvälineiden käytössä,
koehenkilöiden liikkumisen havainnoinnissa ja tulosten analysoinnissa.
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Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia Etelä – Karjalan pelastuslaitoksen vaihtoehtoisen työpaikkaliikunnan vaikutuksia pelastajien tasapainoon, keskivartalon hallintaan ja alaraajojen liikkuvuuteen. Etelä – Karjalan pelastuslaitos haluaa, että pelastajien fyysistä toimintakykyä kartoitetaan ja sen pohjalta laaditaan
harjoitusohjelma sekä vaihtoehto tämänhetkiselle työpaikkaliikunnalle. Pelastajat harrastavat työpaikalla erilasia pallopelejä sekä kuntosalitoimintaa. Erilaiset
pallopelit ja niiden tuomat tapaturmat/ sairauspoissaolot haittaavat pelastuslaitoksen arkea.

2 PELASTAJAN AMMATTI

Nykyajan pelastaja on monipuolinen pelastustyöntekijä. Hänen tulee osata monenlaisia taitoja muuttuvissa onnettomuustilanteissa. Pelastajan on myös kyettävä suorittamaan huolellisesti rutiininomaisia valmiutta ylläpitäviä tehtäviä. Hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto on pelastajan työn perusta. Pelastajan tehtävänä on ihmisten ja omaisuuden pelastaminen eri onnettomuuksissa. Pelastajan työtehtävät jakautuvat hälytystehtäviin ja hälytysvalmiuden ylläpitotehtäviin
sekä muihin ei-hälytysluonteisiin avunantotehtäviin. (Työ- ja elinkeinotoimisto).
Hälytystehtävillä tarkoitetaan pelastustoimintaa ja siihen välittömästi liittyviä tehtäviä onnettomuustilanteessa. Hälytystehtävissä pelastaja toimii sammutus- ja
pelastusyksikön jäsenenä. Pelastusyksikkö koostuu viidestä miehestä ja johtajasta. Hälytystehtävät suoritetaan mitä erilaisimmissa työoloissa, jotka muuttuvat jokaisessa eri tilanteessa. Pelastusyksikkö työskentelee huoneisto- teollisuus- ja metsäpaloissa, liikenne- ja räjähdysonnettomuuksissa, vesivahingoissa, etsinnöissä, sortumissa tai luonnontapahtumien aiheuttamissa onnettomuuksissa. Savusukellus raskaissa suojavälineissä on tyypillinen palomiehen
työtehtävä tulipalotilanteessa. (Työ- ja elinkeinotoimisto).
Wikströmin ja Lusan (2009,1) mukaan savusukellustyö ja paineilmalaitetyöskentely ovat pelastajan kuormittavinta työtä. Savusukelluksessa raskain työvaihe oli
portaissa kulkeminen tai taakkoja, kuten pelastettavan tai letkun kantaminen.
7

Savusukelluksessa keho kulutti happea keskimäärin 2,4–3,7 l/min tai 31–44
ml/kg/min.
Lisäksi pelastajan työhön kuuluu monenlaisia eri tehtäviä. Pelastaja osallistuu
yksikkönsä lääkinnälliseen pelastustoimintaan, ja hän saattaa käyttää pelastustehtävissä nostokalustoa ja polttoleikkausvälineitä. Työhön voi sisältyä myös
sammutusauton ja erikoisajoneuvojen kuljetusta. (Työ- ja elinkeinotoimisto).
Hälytykset muodostavat vain pienen osan työajasta. Keskeinen osa valmiuden
ylläpitotehtävistä on palolaitoksen sisäiseen koulutukseen osallistumista. Perustyötehtäviä harjoitellaan jatkuvasti ja erikoistilanteiden varalta osallistutaan erikoiskoulutukseen. Pelastajan on varauduttava myös poikkeusolojen pelastustoimintaan. (Työ- ja elinkeinotoimisto).
Pelastajan työnkuvaan kuuluu myös oman fyysisen kunnon ylläpitäminen ja
työvuoroon sisältyy tunti pakollista liikuntaa. Taulukossa 1 on esitetty pelastajan
fyysisenkunnon vaatimukset 25- 55 ikävuoteen. Hapenottokyvyn täytyy olla 50–
36 ml/kg/min. Cooperin testissä tuloksen täytyy olla 3000 - 2250 metriä. Työkykytestissä rataan saa käyttää aikaa enintään 12 minuuttia 30 sekuntia. (Kinnunen 2004, 24)
Wikströmin ja Lusan (2009, 3 – 6) mukaan pelastajilla työn suorittamisen kannalta tärkeitä fyysisenkunnon osa – alueita lihasvoiman – ja kestävyyden osalta
ovat käsien maksimaalinen puristusvoima, ylävartalon maksimaalinen voima,
voimakestävyys ja lihaskestävyys. Myös keskivartalon yleinen lihaskestävyys
sekä alaraajojen maksimaalinen voima, voimakestävyys ja lihaskestävyys sekä
räjähtävävoima ovat tärkeitä ominaisuuksia pelastajan työssä. Pelastaja tarvitsee hyvää dynaamista tasapainoa korkealla tapahtuvassa työskentelyssä, savusukelluksessa painavien varusteiden kanssa, pelastettavia kannettaessa ja
raskaita työvälineitä käyttäessä.
Ammattipalokunnan lähtövalmius on 60 sekuntia hälytyksestä. Hälytyksen sattuessa pelastajat ja esimiehet lähtevät paloautolla palopaikalle. Matkan aikana
he varustautuvat sammutustyöhön pukemalla ylleen henkilökohtaiset työvarusteensa. (Työ- ja elinkeinotoimisto).
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Pelastajan työ on vuorotyötä. Pelastajilla on yleensä yksi vuorokausi töitä ja
kolme vuorokautta vapaata. Työ on jatkuvaa päivystysluontoista valmiudessa
oloa, jolloin jokainen pelastaja vastaa omalta osaltaan lähtö- ja toimintavalmiudestaan. (Työ- ja elinkeinotoimisto).
Samalla hän voi joutua alttiiksi vaaroille, jotka voivat aiheutua kuumuudesta,
liekeistä, tuntemattomista aineista, räjähdyksestä, sortuvista rakennusosista,
putoavista esineistä ja olemattomasta näkyvyydestä. Työskentely savuisissa tai
muuten hämärissä paikoissa edellyttää palomieheltä kykyä käyttää aistejaan
monipuolisesti. Silmälasit ovat työssä esteenä, samoin huimaus ja korkean paikan kammo. (Työ- ja elinkeinotoimisto).
Pelastajan on tunnettava sammutusmenetelmät, sammutusaineet ja välineet
sekä niiden käyttö erilaissa paloissa. Pelastajan on hallittava perustason sairaankuljetustehtävät ja tietyn hoitotason toimenpiteet. Hänen on osattava diagnosoida potilaan tila ja ryhdyttävä tarvittavaan ensihoitoon. (Työ- ja elinkeinotoimisto).
Pelastajan on toimittava työssään epäröimättä esimiehen käskyjen mukaan,
mutta kyettävä myös itsenäiseen päätöksentekoon. Tämä edellyttää vahvaa
tietoperustaa, kykyä soveltaa tietoa käytäntöön muuttuvissa ja vaikeissa oloissa
sekä ammattipätevyyden jatkuvaa täydentämistä. Pelastajaksi aikova voi suorittaa pelastajan tutkinnon Kuopion Pelastusopistossa. (Työ- ja elinkeinotoimisto).
2.1 Pelastajien iänmukaiset kuntosuositukset ja testaus
Savusukeltavan pelastajan täytyy lihasvoiman ja -kestävyyden toistosuorituksiin
perustuvissa testeissä saada vähintään kuntoluokka hyvä. Lihasvoima ja – kestävyys voidaan luokitella hyväksi, jos henkilö suoriutuu ohjeiden mukaisesti lihaskuntoa mittaavista testeistä. Lihasvoiman ja – kestävyyden testaus tehdään
joka toinen vuosi. Lihaskunnon voi testata palokunnissa testiin perehtynyt ja
testaukseen erikseen nimetty henkilö. Testin voi tehdä myös vuosittain, jolloin
iän myötä tapahtuvaa kunnon heikkenemistä voidaan seurata paremmin. Vatsalihasten sekä ylä- ja alaraajojen dynaamista lihasvoimaa ja kestävyyttä arvioi-
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daan seuraavilla testeillä: penkkipunnerrus, makuulta istumaan nousu, käsinkohonta ja jalkakyykky. (Kinnunen 2004, 8,10).
Testit on suunnattu henkilöille, jotka suorittavat savusukellus- ja pintapelastustehtäviä (esimerkiksi pelastajat, ylipalomiehet, palomiessairaankuljettajat, paloesimiehet). Järjestelmää voidaan soveltaa myös vesisukeltajina toimiville. Tavoitteena on, että taulukon 1(Kinnunen 2004, 24) eri kohtia tulkittaisiin kaikilla
pelastustoimen alueilla samalla tavalla. Testit ovat osa pelastusalalla työskentelevien ammattitaitoa, joten niistä on selviydyttävä. Määräajoin tehdyt maksimaaliset kuormituskokeet parantavat tiheämmin tehtyjen submaksimaalisten ja epäsuorien testien luotettavuutta sekä helpottavat työkykyä uhkaavien sairauksien
varhaista tunnistamista. Henkilön maksimitaso tulee määritellä heti uran alkuvaiheessa ja sitä seurataan määrävälein taulukon 1 suoritettavilla yleiskestävyys- ja lihaskunnon testeillä vähintään seuraavasti: viiden vuoden välein 40vuotiaaksi saakka ja kolmen vuoden välein 55-vuotiaaksi saakka. (Kinnunen
2004, 9, 24)
Taulukko 1. Pelastajan iänmukainen kuntotestitaulukko (Kinnunen 2004, 24)
Ikä
40v.

Testi
25v.
30v. 35v.
45v. 50v.
ABSOLUUTTINEN AEROBINEN TEHO
Hapenotto (l/min, mitattu Vo2)
4,20
3,90 3,70 3,50 3,30 3,20
Työteho(watteina 1 min) (50W+25W/1min)
375
340
325
300
285
275
SUHTEELLINEN AEROBINEN TEHO
Hapenotto (l/min, mitattu Vo2)
50,0
47,0 44,0 42,0 40,0 38,0
Työteho(watteina 1 min) (50W+25W/1min)
4,10
3,90 3,65 3,45 3,30 3,10
Juoksumattotesti sammutusvarustus (aika
min)
17,30 16,40 15,50 15,00 14,00 13,00
Pelastajan työkykytesti (aika min)
8,30
9,00 9,30 10,10 10,50 11,40
Cooper (m)
3000 2850 2700 2550 2450 2350
LIHASKUNTOTESTIT (toistoa)
Vatsa 60 sekuntia
45
43
40
37
34
31
Penkki 60 sekuntia
32
30
28
26
24
21
Leuanveto
11
10
9
8
7
6
Kyykky 60 sekuntia
32
30
28
26
24
21
Pelastajan kuntosuositukset, jos tavoitteena on olla savusukelluskunnossa 55 vuotiaana

55v.
3,00
255
36,0
2,95
12,00
12,30
2250
29
18
5
18

2.2 Pelastajan työkykytesti
Pelastajan työkykytestissä on viisi osa-aluetta, jotka kuvaavat pelastajan työtilanteita. Testi tehdään savusukellusvarustuksessa pois lukien palonaru ja valai10

sin. Paineilmalaitteen paino on 15,5 kg ± 10 % dräger pa 94 plus mallin teräspullolla. Työkykytesti on suoritettava iästä riippumatta alle 12 min 30 s. Tavoitteena on henkilön suoriutuminen työkykytestistä iän mukaisessa tavoiteajassa
(taulukko 1). Tällä testillä fyysisen työkyvyn ylläpitoa ja kehittymistä voidaan
seurata koko työuran ajan. Radan suorittamisesta mitataan siihen kulunut aika.
Tavoitteena on edetä rata mahdillisimman nopeasti, mutta juokseminen on kiellettyä. Testi on hylätty, jos ilma loppuu paineilmalaitteesta. (Kinnunen 2004, 9).
Tämä testi on käytössä Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella.
Testin voi aloittaa, kun paineilmalaitteessa on savusukellusohjeen mukainen
minimi-ilmamäärä. Tavoitteena on suoriutua testistä submaksimaalisella kuormitustasolla, eli testattava kuormittuu 70 – 80 % hänen omasta maksimaalisesta hapenkulutuksesta. (Kinnunen 2004, 9)
Ennen testiä testattava istuu rauhallisesti paikallaan noin minuutin ajan. Testin
aikana valvoja kirjaa väliajan jokaisen osasuorituksen jälkeen, jotta voidaan jälkeenpäin analysoida, miten ajankäyttö jakautuu eri tehtävissä. Eri rasteille tulee
päästä suoraan, ilman pitkiä siirtymiä. Tavoiteajan saavuttamiseksi siirtymisiä
radalla voi olla enintään 25 sekuntia. Jos siirtymistä on enemmän, pitää tavoiteaikaa lisätä siirtymisien verran. (Kinnunen 2004, 9)
1. Kohteeseen menoa kuvaava osio
Aluksi henkilö kävelee 100 metriä käytävällä edestakaisin kantaen käsissä kahta 76 millimetrin letkurullaa, jonka paino on 11,0 ±0,25 kg/kpl. Kantotapa on tässä vapaa. Toiseen 100 metrin kävelyyn kantamukseksi letkurullien sijaan vaihdetaan kaksi kappaletta letkukehikoita, joiden korkeus on 50 senttimetriä, leveys 60 senttimetriä. Ne voivat sisältää kolme kappaletta 39 millimetrin tai 42 millimetrin hyökkäysletkuja. Kehikon paino letkuineen on 18 kg/kpl. (Kinnunen
2004,9).
2. Kerroksiin nousu
Pelastaja nousee portaita matkan, joka vastaa nousua neljänteen kerrokseen.
Nousu toteutetaan siten, että portaita noustaan yhden kerroksen välillä alhaalta
ylös ja takaisin alas niin, että vertikaalinousua kertyy yhteensä 20 metriä, eli 21
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portaan nousu 5½ kertaa, 9 portaan nousu 13 kertaa. Porraskorkeus on 17 cm.
Pelastaja kantaa edelleen mukana kaksi kappaletta 18 kg letkukehikkoa, eli yhteensä painoa on 36 kg. Testi suoritetaan kerros kerrallaan ylös ja sitten alas.
Ylhäällä ja alhaalla käännyttäessä letkukehikot saa laskea maahan. (Kinnunen
2004, 9)
3. Murtautuminen; renkaan siirtäminen
Pelastaja siirtää vanteettoman kuorma-auton renkaan, jonka kokonaishalkaisija
noin 103 cm, rengasosan leveys noin 25 cm ja paino noin 47 kg kolme metriä
moukaroimalla maalaamattomalla, kuivalla betonilattialla. Moukari painaa 6 kg
ja varren pituus on 90 cm. Kalavaa’alla vetäen renkaan tulee lähteä liikkeelle 28
kg:n voimalla tasaisesti vetämällä. Moukarointi tulee suorittaa sivusta. (Kinnunen 2004, 10)
4. Etsintä; aitojen ali - yli - ali
Pelastaja etenee 8 m pitkän radan, jossa on kolme aitaa kahden metrin välein.
Aitojen korkeus 60 cm ja leveys 150 cm. Aitojen väli on kaksi metriä. Suoritusjärjestys on aidan ali - yli - ali, minkä jälkeen kierretään kartio, joka sijaitsee
kahden metrin etäisyydessä aidoista. Rata kierretään kolme kertaa edestakaisin. Jos aitoja kaadetaan tarkoituksellisesti, tulee suoritus hylätä. Kaksi aitaa
saa kaatua. (Kinnunen 200, 10)
5. Letkun rullaus
Pelastaja rullaa suoraksi selvitetyn 39 mm letkun käsissään. Letkun pituus on
20 metriä. Toisen liittimen tulee pysyä koko ajan paikallaan. Rullaustapa on vapaa ns. varastokiepille. (Kinnunen 2004, 10)

3 ALARAAJOJEN LIIKKUVUUS

Nivelten liikkuvuuteen vaikuttaa sidekudosten venyvyys ja sen määrä, lihakset,
jänteet, peitinkalvot, jännetupet, jännekalvot, nivelkapseli ja nivelsiteet. (Ylinen
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2002)Nämä tekijät voivat rajoittaa nivelen liikkuvuutta ja näihin tekijöihin voidaan vaikuttaa venyttelyllä.(Ylinen 2006). Lisäksi nivelen liikettä rajoittavat luiset
rakenteet ja rustokudoskerros, mutta niihin ei venyttelyllä voi vaikuttaa. Liikkuvuus on yksilöllinen ominaisuus, koska perimällä on vaikutusta sidekudoksien
rakenteeseen. (Ylinen 2002)
Nivelissä voi olla myös yliliikkuvuutta, mikä voi aiheuttaa muutoksia nivelen
asennossa ja liikekaavassa. Näiden tekijöiden kautta voi aiheutua myös kipua.
Nivelen liike voi olla yhteen suuntaan rajoittunut ja toiseen suuntaan yliliikkuva.
Yliliikkuvassakin nivelessä voi olla tiukkuutta sidekudoksissa, jos yliliikkuvuus
on seurausta jostakin muusta rakenteesta. (Lahtinen & Ahonen 2001,427– 428)
Wikströmin ja Lusan mukaan (2009, 6) mukaan pelastajan työssä selviytymisen
kannalta polven koukistajalihasten (m. hamstring, kuva 2) ja lonkan koukistajalihasten (m.iliopsoas, kuva 1) sekä lonkan kiertäjälihasten elastisuuden lisääntyminen oli yhteydessä työperäisten alaselän sairauksien ehkäisyyn. Lihasten
elastisuuden lisääntyessä nivelliikkuvuus lisääntyi. Riittävät liikkuvuusominaisuudet ennaltaehkäisevät lihasrevähdyksiä ja tapaturmia, niin työssä kuin vapaa-aikana.

Kuva 1 m.iliopsoas

Kuva 2 m.hamstring

(University of Washington) (The gymcoach)
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Kuva 3 m.quadriceps femoris
(Huoltamo)

Lahtisen ja Ahosen (2001, 418) mukaan lihaskireys aiheutuu yksipuolisista liikkeistä ja siitä johtuvasta yksipuolisesta rasituksesta. Tämä saa aikaan epätasapainon lihasten ja lihasryhmien välillä. Lyhentynyt lihas estää antagonistilihaksen oikeanlaista aktivoitumista. Kipu saa aikaan lihaksen lyhentymisen ja kiristymisen, mikä johtaa lihaksen elastisuuden huononemiseen. Lihaskireyden voi
havaita muuttuneena liikekaavana, lihaksen virheellisenä aktivoitumisjärjestyksenä ja nivelen liikelaajuuden pienenemisenä lihaksen elastisuuden heikkenemisen vuoksi.
Chan, Hong ja Robinson (2000, 81 – 86) tutkivat eri venyttelymuotojen vaikutusta liikkuvuuteen ja passiiviseen kudosvastukseen m.hamstring –

lihaksissa

nuorilla aikuisilla. Venytys suoritettiin istuma-asennossa taivuttamalla lantiota
venytettävää jalkaa kohti selkä suorana. Venytysaika oli 30 sekuntia ja venytys
piti suorittaa maksimaalisesti ilman, että se aiheuttaa kipua. Venytys toistettiin
viisi kertaa ja palautus venytyksen välillä oli 30 sekuntia.
Ensimmäinen ryhmä teki venytyksiä kolme kertaa viikossa kahdeksan viikon
ajan. Toinen ryhmä teki venytyksiä samalla tavalla kuin ensimmäinen ryhmä,
mutta venytystoistojen välinen palautusaika oli yksi minuutti. He tekivät myös
kolme kertaa viikossa venytyksiä, mutta interventiojakson pituus oli neljä viikkoa. Molemmilla ryhmillä oli kontrolliryhmät, joissa ei tapahtunut muutoksia.
Liikkuvuus lisääntyi molemmissa interventioryhmissä (p<0.05).
Kahdeksan viikkoa venytelleessä ryhmässä liikelaajuus lisääntyi 11,2° ja neljän
viikon ryhmässä liikkuvuus lisääntyi 8,9°. Toisella ryhmällä ei tapahtunut muutosta kudosvastuksessa, mutta ensimmäisessä ryhmässä tapahtui. Tämän tutkimuksen mukaan venytysharjoitteluohjelman tulee kestää kahdeksan viikkoa,
jos halutaan vaikutuksia kudostasolla.
Willy, Kyle, Moore ja Chleboun (2001,138 – 144) tutkivat staattisen venyttelyn
aloittamisen ja lopettamisen vaikutuksia m.hamstring lihasten venyvyyteen.
Venytys suoritettiin seisten. Venytettävä jalka laitettiin suorana korotetun tason
päälle. Lantiota koukistettiin eteenpäin, kunnes venytys alkoi tuntua epämiellyttävältä. Venytyksiä tehtiin kaksi kertaa 30 sekuntia. Palautus venytyksien välillä
oli 30 sekuntia.
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Venyttelyä suoritettiin viitenä päivänä viikossa. Venyttelyä tehtiin kuuden viikon
ajan, minkä jälkeen polvinivelen extensio – liikkuvuus parantui keskimäärin 9,4°.
Venyttelyjakson jälkeen pidettiin neljän viikon venyttelytauko ja sen aikana liikkuvuus heikkeni keskimäärin 7°, eli liikkuvuus oli vain 2° parempi lähtötilanteeseen nähden, joten venyttelyjakson aikana saatu hyöty menetettiin lähes täysin.
Tämän jälkeen tehtiin uusi kuuden viikon venyttely jakso ja sen seurauksena
polvinivelen extensio – liikkuvuus parani keskimäärin 11° lähtötilanteeseen
nähden. Liikkuvuus lisääntyi molempien venytysjaksojen aikana (p<0.05). Tämän tutkimuksen mukaan venyttelyä on jatkettava, jos haluaa lihasten venyvyyden säilyvän.
Bandy, Irion ja Briggler (1997,1 – 7) tutkivat venytyksen keston ja venytyksen
toistojen määrän vaikutusta m.hamstring – lihasten venyvyyteen. Neljä ryhmää
venytteli viisi kertaa viikossa kuuden viikon ajan. Yksi ryhmä toimi kontrolliryhmänä. Ensimmäinen ryhmä venytteli 3x1 minuutin, toinen ryhmä venytteli 3x30
sekuntia, kolmas ryhmä venytteli 1x1 minuutin, neljäs ryhmä venytteli 1x30 sekuntia ja viides ryhmä oli kontrolliryhmä. Kaikissa venyttelyryhmissä liikkuvuus
lisääntyi (p<0.01). Kontrolliryhmässä muutosta ei tapahtunut. Tutkimustulokset
todistavat, että 30 sekunnin kestoinen venytysaika on tehokas ja riittävä ylläpitämään m. hamstring- lihasten venyvyyttä ja lisäämään liikelaajuutta. Liikkuvuuden lisääntymistä ei tapahtunut, kun venytysaikaa lisättiin 30 sekunnista 60 sekuntiin tai kun venytyskertojen määrää lisättiin yhdestä kolmeen kertaan päivässä.
Ylisen (2006) mukaan passiivisesti venytettäessä venytettävä raaja on rentona
ja venytys saadaan aikaan painovoimaa, vartalon ja alaraajojen työntövoimaa
tai yläraajaa apuna käyttäen. Aktiivisesti venyttäessä venytys saadaan aikaan
aktivoimalla nivelen vastavaikuttaja lihaksia. Tässä tutkimuksessa passiivisesta
ja aktiivisesta venyttelystä käytetään näitä samoja määritelmiä.
Winters, Blake, Trost ym. (2004, 800 – 7) tutkivat aktiivisen ja passiivisen venyttelyn vaikutuksien eroja lonkan extensio liikkuvuuteen koehenkilöllä, joilla on
lonkan flexoreiden kireyttä. Lonkan flexoreita venytettiin passiivisen harjoittelun
ryhmässä painovoimaa vastaan ja aktiivisen venyttelyn ryhmä suoritti venyttelyn
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vastavaikuttajalihasten aktiivisella lihastyöllä. Venytysaika oli molemmissa ryhmissä 30 sekuntia, ja venytys toistettiin kymmenen kertaa. Venytysten välillä
pidettiin 30 sekunnin palautus. Interventiojakso kesti kuusi viikkoa. Liikkuvuudet
testattiin Thomasin testillä kuuden viikon venyttelyn jälkeen. Liikkuvuus parani
11° passiivisen venyttelyn ryhmässä ja 14° aktiivis en venyttelyn ryhmässä kuuden viikon venyttelyjakson jälkeen. Liikkuvuudessa ei tapahtunut eroa passiivisen ja aktiivisen ryhmän välillä (p<0.21). Tutkimuksen perusteella ei ole merkitystä, tekeekö passiivisia vai aktiivisia venytyksiä.
Näitä tutkimustuloksia hyödyntäen tässä tutkimuksessa venyttelyharjoittelua
tehdään yli kahdeksan viikkoa, että saadaan vaikutuksia kudostasolla. Venytysajaksi riittää 30 sekuntia, koska liikelaajuus lisääntyi yhtä paljon 60 sekunnin
venyttelyllä. Venytyksen toistomääräksi riittää yksi toisto, koska tutkimusten
mukaan venyttelykertojen lisäys yhdestä kolmeen kertaan päivässä ei lisännyt
liikkuvuutta yhtään enempää. Bandy ym. (2004). tutkimuksessa venyteltiin viisi
kertaa viikossa ja tässä tutkimuksessa kertoja tulee vain kahdesta kolmeen kertaan viikossa, joten sen takia lisätään toistoja ja ohjelman mukaan venytellään
2x30 sekuntia. Edellisen kappaleen tutkimuksen perusteella ei ole väliä, tehdäänkö aktiivisia vai passiivia venytyksiä.

4 DYNAAMINEN JA STAATTINEN TASAPAINO

Ahtiaisen (2007, 187–188) mukaan tasapainolla tarkoitetaan kykyä ylläpitää
haluttu kehon asento liikkeessä tai paikallaan ollessa. Tasapaino on lihasvoiman, liikkuvuuden, anaerobisen tehon, ketteryyden ja koordinaation yhteistoimintaa. Tasapaino on vestibulaarijärjestelmän kykyä hahmottaa kehon asento
ja liikkeet. Näkö, pinta- ja nivelaisti eli somatosensoriikka ja proprioseptiikka
ovat tärkeitä aisteja tasapainon kannalta. Staattinen tasapaino on kyky säilyttää
tasapainotila paikallaan yhdessä pisteessä. Staattista tasapainoa voidaan testata esimerkiksi seisomalla yhdellä jalalla. Dynaamisella tasapainolla tarkoitetaan
puolestaan kykyä säilyttää tasapainotila liikkuessa pisteestä toiseen. Dynaamista tasapainoa voidaan testata liikkumattomalla tai liikkuvalla alustalla. Mittauksia
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voidaan suorittaa voimalevyjärjestelmillä ja käyttämällä tasapainon analyysiohjelmia.
Dynaamisen ja staattisen tasapainon ero on kuitenkin vaikea määritellä, koska
dynaaminen liike vaatii aina joiltakin kehonosilta staattista stabilointia, jotta dynaaminen suoritus saadaan suoritettua hallitusti (Saari 2000). Myös pidettäessä
staattista tasapainotilaa yllä, tapahtuu aina pientä liikettä, joten on vaikea erotella, missä vaiheessa staattinen tasapaino muuttuu dynaamiseksi.
Grönqvist, Hirvonen, Punakallio (2005, 455 – 468) ovat tutkineet eri-ikäisten
palomiesten tasapainoa ja savusukellusvarustuksen käytön vaikutusta tasapainoon. Tasapainomittaukset tehtiin Good balancelaitteella.

Tutkimuksessa yli

49-vuotiaiden palomiesten tasapaino oli heikompi nuorempiin verrattuna. Vanhemmilla palomiehillä varustus ja silmien sulkeminen vaikutti tasapainon heikkenemiseen (p<0,033) sivuttaissuuntaiseen heiluntaan ja vauhtimomenttiin
(p<0,05). Tutkimuksen mukaan savusukellusvaruste heikentää tasapainonhallintaa. Liukastumisen ja kaatumisen riskiä mitattiin kävelemällä liukkaalla alustalla. Kävelynopeus oli 100 askelta minuutissa. Koehenkilöillä, jotka saivat huonot tulokset dynaamisen tasapainon testissä, liukastumismatka oli ≥ 5cm. Vastaavasti koehenkilöt, joilla liukastumismatka oli <5cm, saivat paremmat tulokset
dynaamisen tasapainon testissä. Tutkimuksen mukaan liukastumisriskiä vähentää hyvä dynaaminen tasapaino.
Rasool ja George(2007, 177 – 184) ovat tutkineet yhden jalan tasapainoharjoitusten vaikutusta dynaamiseen tasapainoon.

Tutkittavina oli 30 – tervettä

miesurheilijaa, jotka jaettiin koe- ja kontrolliryhmiin. Harjoitteluaika oli 2 – 4 viikkoa. Testaus suoritettiin Star excursion tasapainotestillä, jossa mitataan vapaan
jalan ulottuvuus etäisyyttä kahdeksaan eri liikesuuntaan. Testissä tukijalan on
pysyttävä paikallaan. Tulokset eivät muuttuneet kontrollijalassa, mutta harjoiteltavan jalan tulokset lisääntyivät tilastollisesti merkitsevästi (P<0.01). Yksittäisten
suuntien ulottuvuus etäisyys parani 11 – 36 %. Lähtötilanteessa taakse suuntaisen liikkeen tulos oli 97±6cm. Taakse suuntainen liike lisääntyi kahden viikon
harjoittelun jälkeen, jolloin tulos oli 112±9cm. Tulos parani edelleen neljän viikon
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harjoittelun jälkeen, jolloin tulos oli 121±7cm. Tutkimuksen perusteella nousujohteinen yhden jalan tasapainoharjoittelu parantaa dynaamista tasapainoa.
Du Pasquier, Blank, Sinnreicht, Landis, Burchard, Vingerhoets (2003, 213 –
218) tutkivat ikääntymisen vaikutuksia tasapainon hallintaan. Testiin osallistui
50 koehenkilöä, joiden ikäjakauma oli 25–83 vuotta. Testaus tehtiin Kistlerin
voimalevyllä niin, että koehenkilöt seisoivat ensimmäisessä mittauksessa kahdella jalalla levyn päällä 30 sekuntia silmät auki ja toinen 30 sekuntia mittaus
tehtiin silmät kiinni. Mittauksissa tarkasteltiin sivuttaissuuntaista sekä eteen – ja
taaksesuuntaista heiluntaa. Lisäksi 11 koehenkilöä mitattiin uudestaan 2 ja 6
kuukauden jälkeen ja 28 koehenkilöä 2 vuoden jälkeen ensimmäisestä mittauksesta. Tulokset kertovat, että eteen – taakse suuntainen heilunta lisääntyi koehenkilöillä 0.66–0.75 cm/s/vuosi (p<0,001). Tämän tutkimuksen perusteella iäkkäämmät pelastajat saavat huonompia tuloksia tasapainotesteissä nuorempiin
verrattuna.
Tutkimustuloksia tarkasteltaessa huomaa iän merkityksen dynaamisen tasapainon heikkenemiseen. Dynaaminen tasapaino on yhteydessä myös liukastumisriskiin ja sen heikkeneminen lisää tapaturmien määrää. Hyvä dynaaminen tasapaino laskee liukastumisriskiä pelastajilla. (Grönqvist ym. 2005) (Rasool
ym.2007.) tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että nousujohteisella yhden
jalan tasapainoharjoittelulla voidaan kehittää dynaamista tasapainoa.

5 KESKIVARTALON HALLINTA

Liikkeessä vartalon kiertoliikkeiden hallinta ja kehon kannattelu vatsa- ja selkälihasten yhteistyöllä on tärkeää lannerangan ja välilevyjen tukemisen ja kuormituksen tasaamisen kannalta. Syvien lihasten aktivoituminen ennen pinnallisia
lihaksia on tärkeää. (Ahonen 2007)
Antero-lateraaliset vatsalihakset, pallea (m.diaphragma), lantionpohjanlihakset
sekä posterolateraaliset vatsaontelon seinämät ja iso lannelihas (m. psoas major) osallistuvat keskivartalon hallintaan. Lihakset tukevat lannerangan aluetta.
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Poikittaisen vatsalihaksen (m.transversus abdominis) (kuva 4) aktivaatio pienentää abdominaalisen seinämän ympärysmittaa ja nostaa vatsaontelon sisäistä painetta sekä thoracolumbaalisen ja anteriorisen fascian jännitettä. (Hodges
2005, 31 – 33).
Sisemmän vinon vatsalihaksen (m. obliquus internus abdominis) tehtävänä on
vartalon lateraali flexio, rotaatio samalle puolelle ja vartalon flexion avustaminen. Lihas nostaa vatsaontelon sisäistä painetta ja lihaksen alimmat säikeet
vaikuttavat SI- nivelen stabiliteettiin. Ulomman vinon vatsalihaksen (m. obliquus
externus abdominis) tehtävänä on vartalon lateraali flexio, vartalon rotaatio vastakkaiselle puolelle ja vartalon flexion avustaminen. (Hodges 2005, 34 – 35).
M.diaphgrama on tärkein sisäänhengityslihas, ja sen suurin osuus rangan hallinnassa on vatsaontelon sisäisen paineen säätely. Lantionpohjan lihakset tukevat lantion alueen sisäelimiä, mikä on tärkeää tehostetussa uloshengityksessä
ja vatsaontelon sisäisen paineen säätelyssä. (Hodges 2005, 36 – 37).
M. psoas majorin tehtävä on lonkan flexio, ulkorotaatio ja sen posterioriset säikeet vaikuttavat rangan hallintaan, koska toispuoleisesti supistuessaan funktiona on vartalon lateraali flexio. Nelikulmaisen lannelihaksen (m.quadratus lumborum) tehtävä on vartalon lateraali flexio ja sen mediaaliset säikeet avustavat
rangan hallinnassa (Hodges 2005, 38 – 39).

Kuva 4. m.Transversus abdominis (Right health)
Willardsonin (2007,979 – 985) mukaan fyysisen kunnon harjoittajat ovat lisääntyvästi suositelleet keskivartalon hallintaa parantavia harjoituksia urheilussa ja
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fyysisen kunnon parantamisessa. Parempi keskivartalon hallinta voi parantaa
suoritusta urheiltaessa antaen enemmän voimantuotto kykyä ylä- sekä alaraajoissa. Perinteiset vastusharjoittelut ovat modifioitu parantamaan keskivartalon
hallintaa. Modifioidut harjoitukset ovat sisältäneet harjoituksia epävakaalla alustalla ennemmin kuin vakaalla. Harjoituksia suoritetaan enemmin seisaaltaan
kuin istualtaan ja vapaiden painojen käyttöä kuin laitteiden käyttöä. Siitä huolimatta, kuinka suosittua keskivartalonhallinta harjoittelu on, siitä on saatu vähän
tieteellisiä tutkimustuloksia, jotka demonstroisivat hyötyjä terveillä urheilijoilla.
Willardsonin (2007) mukaan keskivartalon hallintaharjoituksien määrää pitäisi
vaihdella, ottaen huomioon mikä vaihe harjoittelussa on menossa ja minkälainen on urheilijan terveystilanne. Kilpailuun valmistavalla kaudella ja kilpailukaudella vapaiden painojen harjoitukset tehdään seisaaltaan vakaalla alustalla. Tätä on suositeltu lisäämään keskivartalon lihaksiston kestovoimaa ja maksimivoimaa. Tällä tavalla tehtävien vapaiden painojen harjoitukset ovat spesifejä
keskivartalonhallinnan vaatimusten kannalta liittyen lajin vaatimuksiin.

Yli-

menokaudella ja lepokaudella terapiapallolla on suositeltu tehdä isometrisiä lihasaktivaatioharjoitteita pienillä painoilla ja pitkillä jännitysajoilla lisäämään keskivartalonlihasten kestävyyttä. Lisäksi tasapainolauta – ja tasapainotyyny harjoitteet yhdistettynä plyometrisiin harjoituksiin ovat suositeltavia, koska ne lisäävät proprioseptisia ja reaktiivisia ominaisuuksia, jotka voivat vähentää todennäköisyyttä alaraajavammoihin.
Stanton, Reaburn ja Humphries (2004,522 – 528) tutkivat lyhytaikaisen terapiapallolla tehtävän keskivartalonhallinta harjoituksen vaikutusta keskivartalonhallintaan ja juoksun taloudellisuuteen. Urheilijoilta määritettiin ennen tutkimusta ja sen jälkeen koko, kehon paino, keskivartalon hallinta, elektromyografinen
aktiviteetti vatsa- ja selkälihaksista, kuntopyörällä VO2max, juoksun taloudellisuus sekä juoksuasento. Otoksesta jaettiin kaksi ryhmää. Toinen ryhmä oli koeryhmä ja toinen ryhmä toimi kontrolliryhmänä. Testiryhmä suoritti kaksi terapiapallo harjoitusta viikossa kuuden viikon ajan. Tulokset lisääntyivät noin kymmenen sekuntia, eli noin 40 % (p < 0.05) koeryhmällä terapiapallo harjoituksessa keskivartalon hallinnassa. Muita tilastollisesti merkitseviä eroja ei löytynyt
myoelektristä aktiivisuutta vatsa- eikä selkälihaksissa, VO2 max:ssa, juoksun
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taloudellisuudessa tai juoksuasennossa kummassakaan ryhmässä. Terapiapalloharjoittelu näyttäisi vaikuttavan positiivisesti keskivartalolihasten hallintaan
ilman samanaikaista fyysisenkunnon parantumista nuorilla urheilijoilla.
Marshall ja Murphy (2005,242 – 249) tutkivat lannerangan ja lantion ylimeno
alueen lihasten aktiivisuutta erilaisten keskivartalolihasten hallintaa parantavien
harjoituksien vaikutuksia terapiapallolla ja ilman terapiapalloa. Koehenkilöt tekivät neljä harjoitusliikettä ilman terapiapalloa ja neljä harjoitusliikettä pallon
kanssa. Liikkeet olivat punnerrus, ylävartalon rullaus, yhden jalan pito ja kontallaan tehtävä keskivartalonhallinta harjoite. Tutkimuksessa mitattiin suoran vatsalihaksen aktivoitumista elektromyografilla, jonka pintaelektrodit oli aseteltu
lannerangan ja lantion ylimenoalueen lihasten päälle. Tietoa kerättiin maksimaalisesta isometrisestä jännityksestä ja mediaani frekvenssivoiman spektristä.
Aktivaation lisääntymistä tapahtui (p< 0.05) 121 % suorassa vatsalihaksessa
yhden jalan pidossa. Punnerruksessa terapiapallon päällä aktivaation lisääntymistä tapahtui 325 % verrattuna ilman palloa tehtyihin samoin harjoitteisiin. Tutkimustulokset osoittivat, että terapiapallolla tehdyt liikkeet stimuloivat suoraa
vatsalihasta.
Tutkimuksien perusteella terapiapallon kanssa suoritetut harjoitteet lisäävät
keskivartalon lihasten aktiivisuutta. Voidaan päätellä, että epätasailla alustalla
tapahtuva harjoittelu lisää keskivartalon lihasten aktivaation tarvetta. Willardson
(2007) mukaan keskivartalon hallinnan kannalta harjoittelua on suositeltavaa
tehdä epävakaalla alustalla ennemmin kuin vakaalla alustalla, suorittaa harjoituksia seisaaltaan enemmän kuin istualtaan ja käyttää vapaita painoja ennemmin kuin laitteita.

6 TOIMINNALLINEN HARJOITTELU

Toiminnallisella harjoittelulla tarkoitetaan lihasten dynaamista yhteistyötä vaativaa harjoittelua. Liikkeet ovat suljetun kineettisen ketjun harjoitteita. Harjoituksissa keskitytään keskivartalon ja tasapainon hallintaan.
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Ryhtiä ylläpitävissä vartalon lihaksissa on tärkeää olla hyvä lihaskestävyys tukevan ryhdin ylläpitoa varten, ja nopeusvoiman kehittäminen alaraajoille auttaa
tasapainon ylläpitämisessä nopeaa reagointia vaativissa tilanteissa. Lihaskestävyyttä harjoitettaessa toistoja pitää olla paljon 20 - 50 ja kuorman tulee olla
pieni. Nopeusvoimaa harjoitetaan tekemällä liike mahdollisimman nopeasti kevyellä kuormalla, joka on noin 30 – 50 %. Toistoja tehdään 6 – 10. Liikkeet tehdään syklisesti eli yhtäjaksoisesti. (UKK-instituutti)
Puhtaassa nopeusvoimaharjoittelussa sarjan keston pitäisi olla yhdestä kymmeneen sekuntia. Sen takia, että käytettäisiin välittömiä energianlähteitä (ATP
ja KP), eikä maitohapon tuottaminen nouse liian suureksi. Jos maitohappoa kerääntyy liikaa lihaksiin, niin lihas väsyy ja lihaksen supistuskoneiston toiminta
häiriintyy (Häkkinen, Mäkelä & Mero 2004, 258 – 260). Lihaskestävyyden ja
nopeusvoima ominaisuuksien hyvä yhteistoiminta auttaa tasapainon ylläpitämisessä.
Kehittyminen vaatii elimistön tavanomaista suurempaa kuormitusta eli fysiologista ylikuormitusta. Harjoitusvaikutuksia saadaan aikaan vain niillä osa-alueilla,
joita kuormitetaan (Vuori 2005, 26).
Harjoittelun vaikutukset lihaksissa ovat pääosin adaptaatiomuutoksia. Elimistö
sopeutuu kasvaneeseen kuormitukseen ja rasitukseen. Lihas- sekä hermokudos ovat adaptaatiokykyisiä kudoksia, joita voidaan kehittää aktivaation avulla.
Muutokset ovat harjoitusmuodosta riippuvaisia. Harjoittelun alkuvaiheessa muutoksia tapahtuu nopeasti, mutta harjoittelun jatkuessa kuukausia nämä muutokset hidastuvat. Silloin vaaditaan lisää kuormitusta ja ärsykkeiden määrän lisääntymistä, jotta kehitystä tapahtuisi.

Harjoittelun alkuvaiheessa (vko 0 – 10),

adaptaatiota tapahtuu hermostollisella puolella ja voiman lisäyksestä suurin osa
on hermolihasjärjestelmän kehityksestä johtuvaa. (Kauranen & Nurkka 2010)
Kiertoharjoittelu tarjoaa kokonaisvaltaisen harjoituksen, parantamalla samalla
kertaa kehon koostumusta, lihasvoimaa, lihaskestävyyttä sekä verenkierto ja
hengityselinten kuntoa (McArdle, Katch, Katch 2001).
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On haasteellista harjoittaa keskivartalon hallintaa ja tasapaino-ominaisuuksia
samassa harjoituksessa, koska kestävyys ja nopeusvoimaharjoittelu ovat hyvin
erilaisia. Keskivartalon hallintaa ylläpitävissä vartalon lihaksissa on tärkeää olla
hyvä lihaskestävyys ja nopeusvoiman kehittäminen alaraajoille auttaa tasapainon ylläpitämisessä.

7 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen
pelastajien 10 viikkoa kestävän harjoitusjakson vaikutuksia tasapainoon, keskivartalonhallintaan sekä alaraajojen liikkuvuuteen. Tutkimusongelmat olivat seuraavat:
1. Mikä on 10 viikkoa kestävän toiminnallisen harjoittelun vaikutus pelastajan tasapainoon?
2. Mikä on 10 viikkoa kestävän toiminnallisen harjoittelun ja venyttelyharjoittelun vaikutus pelastajan alaraajojen liikkuvuuteen?
3. Mikä on 10 viikkoa kestävän toiminnallisen harjoittelun vaikutus pelastajan keskivartalon hallintaan?

8 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS

Opinnäytetyön toteuttamisesta solmittiin yhteistyösopimus Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen kanssa. Alku – ja loppumittaukset tehtiin Saimaan ammattikorkeakoulun työ –

ja toimintakyvyn tutkimuslaboratoriossa. Koeryhmän harjoittelu

suoritettiin Etelä- Karjalan pelastuslaitoksen kuntosalilla.
8.1 Koehenkilöt
Koehenkilöiden valinnassa sisäänottokriteerinä oli, että koehenkilö työskentelee
pelastajana Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella. Poissulkukriteerinä oli, että pe23

lastaja ei ole työkykyinen. Tutkimukseen siis osallistuivat kaikki Etelä-Karjalan
pelastuslaitoksen työkykyiset pelastajat, joka olivat työvuorossa alkumittauskertoina. Tutkimukseen osallistuneiden pelastajien kokonaismääräksi muodostui
(n=16). Alkumittauksissa pelastajia oli (n=22), eli katoa oli (n=5) pelastajaa.
Koehenkilöt työskentelivät neljässä eri työvuorossa. Normaalitilanteessa vuorojen vahvuus on viisi pelastajaa ja yksi esimies. Esimiehellä on samat fyysiset
vaatimukset kuin pelastajilla, ja yksi jokaisen työvuoron pelastajista on vuorollaan lomalla.
Taulukossa 2 on esitelty kaikkien tutkittavien taustamuuttuja ominaisuudet. Taulukosta ilmenee koehenkilöiden iän, painon, pituuden ja painoindeksin(BMI),
keskiarvo(KA), keskihajonta(SD) sekä maksimi – ja minimi arvot.
Taulukko 2. Tutkittavien taustamuuttujat

Ikä (v)
Kaikki
Koeryhmä
Kontrolliryhmä
p-arvo
Paino (kg)
Kaikki
Koeryhmä
Kontrolliryhmä
p-arvo
Pituus (cm)
Kaikki
Koeryhmä
Kontrolliryhmä
p-arvo
BMI
Kaikki
Koeryhmä
Kontrolliryhmä

KA

SD

MAX/MIN

41,05
36,8
45,3
0,07

9,4
6,5
10,4

59/25
47/31
59/25

95,9
92,2
99,6
0,19

10,9
9,4
11,7

116,3/76,1
104,7/76,1
116,3/83,6

184,2
181,9
186,5
0,25

7,9
6,7
8,8

203/172,9
190,5/172,9
203/173,9

28,3
27,9
28,6

2,5
2,21
2,9

33/25,5
31,8/25,5
33/25,6
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Taulukosta nähdään, että koe- ja kontrolliryhmän välillä ei ilmennyt eroa pituuden (p> 0,05), painon (p>0,05) ja iän suhteen (p>0,05), joten ryhmät olivat vertailukelpoisia keskenään.
Taulukoissa ilmenevät paino – ja BMI – arvot, eivät ole yleistettävissä, koska
painon mittaus suoritettiin sammutusvarustus päällä. Pelastajan sammutusvarustus painaa n. 10–15 kg.
8.2 Tutkimusasetelma ja tutkimuksen kulku
Tutkimusasetelma ja aikataulu on esitetty kuviossa 1. Tutkimus oli kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus (n=22). Pelastajien työvuoroista luotiin koe – ja
kontrolliryhmäasetelma ryväsotannalla, eli kaksi työvuoroa osallistui koeryhmään (n=12) ja kaksi työvuoroa osallistui kontrolliryhmään (n=10). Koeryhmässä kato oli (n=4) pelastajaa, joista yksi pelastaja keskeytti intervention sairauden takia. Kolmen pelastajan harjoitteluaktiivisuus jäi liian vähäiseksi, joten heitä ei huomioitu loppumittauksissa. Lopullinen koehenkilöiden määrä oli (n=8).
Kontrolliryhmässä kato oli (n=2) pelastajaa. Loppumittausten aikaan kaksi kontrolliryhmän pelastajaa oli lomalla eli lopullinen kontrolliryhmän koko oli (n=8).
Lopulliseen analysointiin hyväksyttyjen pelastajien kokonaismäärä oli (n=16).
Kaikille työvuoroille tehtiin samat alku – ja loppumittaukset.
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Kevät 2010

Tutkimussuunnitelma

Syksy 2010
vko 35

Alkumittaukset (n=22)

Koeryhmä(n=12)

Kontrolliryhmä(n=10)

Harjoitteluaktiivisuus(n=3)

Interventio
vko 36-45

Kato(n=4)

Kato(n=2)

Lomalla(n=2)

Sairaus(n=1)

vko 46

Loppumittaus(n=8)

Loppumittaus(n=8)

Analysointi(n=16)

vko 51

Tammikuu 2011

Raportin kirjoittaminen

Kuvio 1. Tutkimusasetelma ja tutkimuksen kulku
Alkumittaukset suoritettiin neljänä eri päivänä koehenkilöiden työvuorojen mukaan. Kymmenen viikon interventiojakso aloitettiin heti alkumittauksien jälkeen
ja loppumittaukset suoritettiin heti seuraavalla viikolla intervention päätyttyä.
Opinnäytetyö oli valmis maaliskuussa 2011.
8.3 Tutkimusmenetelmät
Taulukossa 6 kerrotaan, mitä mittaria käytetään tasapainon, keskivartalon hallinnan ja alaraajojen liikkuvuuden mittaamiseen.
Taulukko 6 Mittareiden käyttö

Mittauksen kohde
Tasapaino
Keskivartalon hallinta
Alaraajojen liikkuvuus

Mittari
Good balanElektroninen
ce
SpinalMouse goniometri
x
x
x
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Ensimmäisenä mittauksen kohteena oli tasapaino. Punakallion (2004) mukaan
pelastajan työkyvyn seurannassa on käytössä yleiskestävyyttä ja lihaskuntoa
mittaavat testit, mutta ei tasapainon hallintaa mittaavia testejä. Wikströmin ja
Lusan (2009) mukaan pelastaja tarvitsee hyvää tasapainoa korkealla tapahtuvassa työskentelyssä, savusukelluksessa painavien varusteiden kanssa, pelastettavia kannettaessa ja raskaita työvälineitä käyttäessä.
Tasapainonmittaus Good balance – tasapainolevyllä
Tasapainomittaus tehtiin Good balance – tasapainolevyllä. Levy on rakenteeltaan tasasivuisen kolmion muotoinen, jonka sivun pituus on 800 millimetriä ja
korkeus 70 millimetriä. Tasapainolevyllä mitataan levyyn kohdistuvia pystysuuntaisia voimia antureiden avulla, jotka on sijoitettu voimalevyn kulmiin. Järjestelmässä on voimavahvistin, joka muuttaa vahvistimelta tulevat jännitesignaalit
numeeriseen muotoon. (Metitur Oy 2000.)
Mittauksia olivat yhdellä jalalla seisominen vasemmalla ja oikealla jalalla (20 s)
(kuva 5) ja kyykky kahdella jalalla (kuva 6), niin että polvikulma saavuttaa 90˚.
Kyykkytestissä kokonaisaika oli 10 sekuntia ja kyykyn suorittaminen tehtiin 7– 5
sekunnin kohdalla. Kyykky suoritettiin kahdessa sekunnissa, niin että koehenkilö käytti yhden sekunnin alaspäin menoon ja yhden sekunnin ylöspäin tultaessa.
Pelastaja teki kyykyn komennolla kyykkää nyt yksi, kaksi. Oikea kyykyn syvyys
mitattiin goniometrillä jokaiselta testattavalta ennen testiä. Oikea suoritus syvyys varmistettiin testattavan taakse laitettavalla hoitopöydällä. Koehenkilö harjoitteli kyykyn tekemisen ennen testiä yhdestä kahteen kertaan, niin että se onnistuu ohjeiden mukaan. Tutkittavan jalat olivat kyykyssä luonnollisella leveydellä. Jalkaterien väli mitattiin saappaiden sisäreunasta kantapään kohdalta ja samaa leveyttä käytettiin loppumittauksissa.
Yhden jalan seisomisessa tukijalka oli tasapainolevyn keskikohdassa ja vapaa
jalka nostettiin irti alustasta. Vapaa jalka ei saanut olla kosketuksessa toiseen
jalkaan. Mittaukset tehtiin kaksi kertaa, joista ensimmäinen oli harjoituskerta ja
toinen oli virallinen mittauskerta. Mittaukset tehtiin silmät auki ja katse oli suo-
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raan eteenpäin. Molemmissa testeissä kädet olivat kiinni lantiolla. Mitattavilla oli
pelastajan sammutusvarustus päällä.

Kuva 5. 20 sekunnin yhdellä jalalla seisominen

Kuva 6. Kyykky 90°
Mitattavat parametrit Good balancen testeissä ovat vauhtimomentti (mm²/s),
joka koostuu painekeskipisteen liikkeenmäärän ja painekeskipisteen etäisyydestä koko testin keskipisteeseen. Vauhtimomentin arvo nousee sen mukaan,
kuinka kaukana liike on keskipisteestä ja liikkeen nopeuden kasvaessa. Testeissä katsottiin myös sivusuuntainen liike ja eteen – ja taakse – suuntainen
liike, joista saadaan käsitys siitä, että kuinka paljon huojuntaa tapahtuu (Era
2009). Huojunnan määrää tarkastellaan matkana, jonka koehenkilö testin aikana huojuu. Matka ilmoitetaan millimetreinä (mm).
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Keskivartalon hallinnan mittaus SpinalMousella
Toisena mittauksen kohteena oli keskivartalon hallinta. Tarkastelun kohteena oli
selän asento lannerangan alueella, kun koehenkilö teki 60˚ eteentaivutuksen.
Mittauksessa testattiin sitä, kuinka hyvin koehenkilön selän asento säilyi eteentaivutuksessa lähellä normaalin seisoma-asennon tilannetta. Liike tulee puhtaassa suorituksessa vain lonkista lannerangan pysyessä paikallaan. Mittaus
suoritettiin SpinalMousella.
SpinalMouse – laite, jossa on kaksi pyörää jotka mittaavat kuljettua matkaa sekä sisäänrakennettu inklinometri, joka mittaa laitteen asentoa laitetta käytettäessä. SpinalMousella vedetään Th1:stä S3:een, ja se mittaa kuljettua matkaa
sekä yhden millimetrin välein omaa asentoansa. Se todentaa selän asentoa
noin 400–600 mittauspisteen kautta yhden mittauksen aikana. Laite vertaa mittaustuloksia 180 henkilön viitearvoihin, josta ohjelma laskee, minkä segmentin
kohdalla mikäkin hiiren asento oli. Näistä tiedoista ohjelma piirtää ja laskee arvot eri ranganosien ja segmenttien välille. (Medical Tech Oy.)
Lähtötilanteessa koehenkilö seisoi luonnollisessa seisoma-asennossa kädet
vartalon vierellä, jolloin suoritettiin lähtötilanteen mittaus (Kuva 7). Sen jälkeen
koehenkilö laittoi kädet rintakehän päälle ristiin ja teki 60° eteentaivutuksen,
josta mitattiin lopputilanne (Kuva 8).
Alaraajat olivat mittauksen aikana suorana ja pään asento oli vartalon jatkeena.
Kulma mitattiin elektronisella goniometrillä TH – 7:n kohdalta. Mittarin yläreuna
oli TH – 7 processus spinosuksen päällä. Koehenkilön jalat olivat luonnollisella
leveydellä. Väli mitattiin ja samaa jalkojen leveyttä käytettiin loppumittauksissa.
SpinalMouse – mittarilla vedettiin C7 – S3 processus spinosusten välinen alue.
Mitattavan alueen alku- ja loppukohdat etsittiin palpoimalla ja ne merkittiin kynällä ennen testin suorittamista.
Tutkittavat parametrit olivat lannerangan nikamien L1 – 5 välisen alueen liike
posterior – ja anterior suunnassa. Mittauksessa tutkitaan alkuasennon ja loppuasennon välistä muutosta. Muuttujat ovat asteita ja kertovat nikamien välisestä
liikkeestä. Mitä lähempänä loppuasennon asteet ovat alkuasentoa, sitä parem29

min testihenkilö pystyy kontrolloimaan asentoa. Alueen liikettä tutkitaan kokonaisuutena.

Kun nikamat kääntyvät anteriorisesti, asteet muuttuvat positiivi-

seen suuntaan ja posteriorisessa liikkeessä asteet muuttuvat negatiiviseen
suuntaan. Lannerangan alueella posteriorisen liikkeen lisääntyminen eli selän
pyöristyminen kertoo asennon hallinnan muutoksesta heikompaan suuntaan.
Toissijaisena mittauksen kohteena oli ranganliikkuvuus, jossa mitattiin maksimaalinen eteentaivutus selkä mahdollisimman pyöreänä sekä taakse taivutus.
Tilanteessa, jossa koehenkilölle ei tule muutosta lannerangan alueelle 60°:n
eteentaivutus testissä, niin voidaan tarkastella lannerangan liikkuvuutta. Rangan liikkuvuutta mitattiin, koska hypomobiili lanneranka voi vääristää 60° eteentaivutustestin tuloksia, niin että koehenkilön hyvä lannerangan hallinta johtuukin
jäykkyydestä eikä lihasaktivaation kautta tapahtuvasta hallinnasta.

Kuva 7. SpinalMouse – mittaus alkuasennosta
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Kuva 8. SpinalMouse – mittaus 60° eteentaivutuksest a
Kolmantena mittauksen kohteena oli alaraajojen liikkuvuus. Wikström ja Lusa(2009) kirjoittavat artikkelissaan, että riittävät liikkuvuusominaisuudet ehkäisevät lihasrevähdyksiä ja tapaturmia sekä työssä, että vapaa-aikana. Liikkuvuuden parantaminen oli yhteydessä työperäisten alaselän sairauksien ehkäisyyn.
Tässä tutkimuksessa mitattavina kohteina olivat lonkan extensio liikkuvuus, lonkan ulko – ja sisärotaation liikkuvuus, polven flexio – liikkuvuus ja lonkan flexio
– liikkuvuus mitattuna suoran jalan nostolla (SLR).
Lonkan extensioon vaikuttaa lihastasolla m.iliopsoas lihasten kireys (kuva 1),
polven flexioon vaikuttaa m.quadriceps femoriksen kireys (kuva 3), lonkan flexio
liikkuvuuteen SLR – testillä mitattuna vaikuttaa hamstring (kuva 2) lihasten kireys. Lonkan ulkokiertoon vaikuttaa lonkan sisäkiertäjien kireys eli m.adductor
longus/brevis/magnus, m.gluteus medius/minimus (etuosat), m.tensor fascia
latae,m.pectineus ja m.gracilis. Lonkan sisäkiertoon vaikuttaa ulkokiertäjien kireys eli m. gluteus maximus, gluteus medius(takaosa), obturator internus/externus, quadratus femoris, piriformis, gemellus superior/inferior ja sartorius. (Magee 2006).
Mittaukset tehdään elektronisella goniometrillä. Lonkan extensio liikkuvuus (kuva 9) ja polven flexio liikkuvuus (kuva 10) mitataan niin, että mitattava on hoitopöydän päässä selinmakuulla ja pöydän reuna on sacrumin kohdalla. Mitattava
alaraaja on vapaana hoitopöydän reunan ulkopuolella ja toisen alaraajan koe31

henkilö vetää säären yläosasta vartaloaan vasten. Tällöin lantio kestää paikallaan. Lonkan extensio – liikkuvuuden mittauksessa goniometri on asetettu spina
iliaca anterior inferiorin alareunaan. Polven flexio – liikkuvuuden mittauksessa
goniometrin yläreuna on kiinni tuberositas tibiassa.

Kuva 9. Lonkan – extensio liikkuvuuden mittaus

Kuva10. Polven – flexio liikkuvuuden mittaus
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Lonkan kierrot mitataan niin, että mitattava on hoitopöydällä päinmakuulla ja
mittaaja vie polven 90°:n fleksioon, minkä jälkeen mittaaja kiertää lonkan sisä –
(kuva 11) ja ulkokiertoon (kuva 12). Sisäkiertoa mitattaessa alaraajaa kierretään
niin pitkälle kuin vastakkaisen puolen sacrumin yläreuna kestää kiinni hoitopöydässä. Ulkokiertoa mitattaessa alaraaja kierretään siihen asti, kun mitattavan
puolen sacrum kestää kiinni hoitopöydässä. Goniometri on kiinni lateraalisen
malleolin yläreunassa.

Kuva 11. Lonkan sisäkierron liikkuvuuden mittaus

Kuva 12. Lonkan ulkokierron liikkuvuuden mittaus
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Kuva 13. Lonkan flexio liikkuvuuden mittaus SLR – testillä
Lonkan flexio – liikkuvuuden mittauksessa suoran jalan nostolla (kuva 13) pelastaja on selinmakuulla hoitopöydän päällä. Mitattavaa jalkaa nostetaan suorana ilmaan niin ylös, kuin hoitopöydällä oleva jalka kestää paikallaan.
8.4 Pelastajien kymmenen viikon harjoittelu
Interventiojakson pituus oli kymmenen viikkoa, ja koeryhmään kuuluvat pelastajat tekivät harjoituksia työvuoron aikana kaksi kertaa viikossa, joista vähintään
yksi oli ohjattu kerta. Harjoittelua ohjattiin paikanpäällä yhdestä kahteen kertaan
viikossa työvuoroa kohti eli yhteensä noin neljä kertaa viikossa. Kontrolliryhmä
jatkoi normaalia elämää interventiojakson ajan.
Kiertoharjoittelu soveltui tähän tutkimukseen sen takia, että pelastajille oli varattu 60 minuuttia harjoitteluaikaa, joten ajan saa käytettyä tällä menetelmällä tehokkaasti ilman pitkiä palautuksia.
Tässä tutkimuksessa käytettävässä harjoitusohjelmassa yritettiin kehittää lihaskestävyyttä ja osa harjoitteista pyrittiin tekemään räjähtävästi. Harjoittelussa
kehitettiin pääasiassa lihaskestävyyttä, koska puhdasta nopeusvoimaharjoittelua ei tapahtunut pitkien sarjakestojen takia.
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Harjoitukset tehtiin kiertoharjoitteluperiaatteella. Harjoitusliikkeitä oli yhdeksän
(Liite 1). Yhteensä harjoitteita tehtiin neljä kierrosta, jossa ensimmäinen oli
lämmittelykierros 20 sekuntia/liike. Toisen ja neljännen kierroksen pituudet vaihtelivat harjoitusviikkojen mukaan progressiivisesti määrää lisäten 30 sekunnista
60 sekuntiin. Harjoitteiden haastavuutta ja kuormaa lisättiin harjoittelun edetessä. Liikkeiden välissä oli 15 sekunnin liikkeenvaihtopalautus. Kierrosten välissä
oli palautusta kolmesta viiteen minuuttiin.
Tutkimuksen harjoitusohjelma oli progressiivinen, koska tavoitteena oli saada
aikaan kehitystä. Progressiivisuus toi myös mielenkiintoa ja vaihtelevuutta harjoitteluun. Pelastajilla oli työvuorojen välissä kaksi vapaapäivää, joten palautumisaikaa harjoitusten välissä oli riittävästi.
Suosituksena oli, että harjoituskertoja tulisi kolme kertaa viikossa, mutta silloin
pelastajan olisi pitänyt tehdä yksi harjoitus vapaa-aikana. Kun työvuoro sattui
keskiviikoksi, harjoitusta ei voitu tehdä, koska pelastajilla oli keskiviikkoisin muuta palvelusta. Keskiviikkoja oli interventiojakson aikana toisella interventio ryhmällä kolme kertaa ja toisella neljä kertaa. Tämän perusteella harjoitusten vähimmäiskertamääräksi muodostui toisella koeryhmän työvuorolla 16 harjoitusta
ja toisella työvuorolla 17 harjoitusta.
Pelastajien harjoitusaktiivisuutta seurattiin harjoituspäiväkirjalla, johon he merkitsivät, ovatko he tehneet sovittuja harjoituksia. Koehenkilöiden tuloksia ei analysoitu, jos osallistumisprosentti harjoituksiin oli alle 70 %.
Jos pelastajat olisivat joutuneet keskeyttämään harjoituksen esimerkiksi hälytyksen tullessa, niin harjoitus merkittiin tehdyksi, jos sitä oli ehditty tehdä 30 minuuttia. Yhtään hälytystä ei harjoittelun aikana tullut.
Interventiojakson harjoitukset koostuivat toiminnallisista dynaamisista tasapainoharjoituksista, joissa kavennettiin tukipintaa ja horjutettiin pelastajan tasapainoa. Tähän tutkimukseen liikkeet oli valittu sen mukaan, että ne vastaavat pelastajan työtilanteita. Liikkuvuusosio koostui venyttelyistä alaraajojen suurimmille lihasryhmille.
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Rasool ym. (2007) tutkimuksen perusteella nousujohteinen yhden jalan tasapainoharjoittelu parantaa dynaamista tasapainoa. Tässä tutkimuksessa käytettiin harjoitteita, jossa joutui varaamaan painoa yhdelle jalalle.
Bandy ym. (1997) tutkimustulosten mukaan 30 sekunnin kestoinen venytysaika
on tehokas ylläpitämään m.hamstring – lihasten venyvyyttä ja lisäämään liikelaajuutta. Liikkuvuuden lisääntymistä ei tapahtunut, kun venytysaikaa lisättiin 30
sekunnista 60 sekuntiin tai kun venytyskertojen määrää lisättiin yhdestä kolmeen kertaan päivässä. Tutkimuksessa venyteltiin viisi kertaa viikossa. Tässä
tutkimuksessa kertoja tulee vain kahdesta kolmeen kertaan viikossa, joten sen
takia lisätään toistoja. Tässä tutkimuksessa suoritettiin 30 sekuntia venytyksiä
niin, että toistoja tehtiin kaksi lihasryhmää kohti. Venytykset tehtiin molemmille
puolille. Winters ym. (2004) tutkimuksessa ei saatu eroa aktiivisen ja passiivisen
venyttelyn vaikuttavuudessa, joten tässä tutkimuksessa tehtiin passiivisia venytyksiä.
Harjoittelu suoritettiin pelastajien työvuoron aikana, ja heillä oli pakollista liikuntaa työvuorossa 60 minuuttia, joten venyttelyt suoritettiin kiertoharjoittelun jälkeen. Kiertoharjoitteluun oli varattu aikaa noin 45 minuuttia ja venyttelyyn 15
minuuttia. (Liite 1.)
Tässä tutkimuksessa käytetyt harjoitusliikkeet olivat:
-

askelkyykky käsipainoilla

-

hoover+ryömintäliike

-

heiluri kahvakuulalla

-

tasapaino/keskivartalonkiertoliike kuminauhalla

-

painon pyöritys epävakaalla alustalla (bosupallo)

-

penkin yli astuminen+ ylöstyöntö käsipainoilla

-

yhden jalan rinnalle veto

-

yhdenjalanpito/yliveto terapiapallolla+ (tanko)
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-

vastakkainen käsi/jalka kosketus pystyasennossa

Tässä tutkimuksessa käytetyt venytysliikkeet olivat:
-

lonkan flexoreiden venytys (lonkan koukistajien venytys), lonkan ulkorotaattoreiden venytys (pakaran venytys), lonkan sisärotaattoreiden venytys(lähentäjien venytys), polven extensoreiden venytys (reiden etuosan
venytys), polven flexoreiden venytys (reidentakaosan venytys), nilkan
plantaariflexoreiden venytys (pohkeen venytys). Harjoitusohjelmassa liikkeiden nimissä on käytetty kansanomaisia nimiä, koska kuvat annettiin
pelastajien harjoittelun tueksi.

Harjoittelun eteneminen, harjoitteiden kuvat sekä suoritusohjeet ovat liitteessä 1.
8.5 Aineiston analysointi
Aineisto analysoitiin SPSS 17 – ohjelmalla loppumittauksien jälkeen. Koehenkilöiden määrä oli alle 50, joten aineiston jakautuminen testattiin Shapiro – Wilk –
testillä. Koe – ja kontrolliryhmän alkumittausten välistä eroa testattiin epänormaalisti jakautuneessa aineistossa Mann – Whitney U – testillä, ja kun aineisto
oli normaalisti jakautunut, käytettiin Kahden otoksen T – testiä. Alku - ja loppumittausten tuloksia tarkasteltiin ryhmien sisällä. Alku- ja loppumittauksien välistä
eroa testattiin normaalisti jakautuneessa aineistossa Toistettujen mittausten Ttestillä ja epänormaalisti jakautuneessa aineistossa käytettiin Wilcoxonin testiä.
Koe – ja kontrolliryhmien alku – ja loppumittausten tuloksien keskiarvo (KA),
keskihajonta (SD) sekä tuloksen muutos prosentteina (%) esitetään numeerisessa muodossa. Tilastollisen merkitsevyyden raja on (p < 0.05).
8.6 Eettiset näkökohdat
Tutkimuksesta laadittiin kirjallinen yhteistyösopimus Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen kanssa. Sopimuskappaleita on kolme, joista yksi jäi pelastuslaitokselle,
yksi tutkimuksen tekijöille ja yksi vietiin koulun opintotoimistoon. Ennen tutkimuksen aloittamista jokaiselle pelastajalle annettiin tieto, mitä tässä tutkimuksessa tehdään ja mitä se vaatii pelastajilta. Jokaiselta tutkimukseen osallistuval37

ta pelastajalta pyydettiin kirjallinen suostumus osallistumisesta. Pelastajien
henkilöllisyyttä ei julkaistu työssä, vaan ne pysyivät salassa. Kaikki nimelliset
dokumentit hävitettiin tutkimuksen päätyttyä. Pelastajien osallistuminen tutkimukseen oli vapaaehtoista ja he olisivat voineet keskeyttää osallistumisen missä vaiheessa tahansa.

9 TULOKSET

Alkumittaustuloksissa ei ilmennyt eroa koe- ja kontrolliryhmien välillä (p>0,05).
Ryhmät olivat täten vertailukelpoisia keskenään. Alku- ja loppumittaustulokset
on ilmoitettu taulukoissa 7 ja 8. Taulukoista ilmenee koe- ja kontrolliryhmien
tulosten keskiarvo (KA), keskihajonta (SD), tuloksen muutos prosentteina (%) ja
tilastollista merkitsevyyttä kuvaava p-arvo.
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9.1 Alaraajojen liikkuvuus
Taulukossa 7 esitellään ryhmien alku – ja loppumittaustulosten välistä eroa.
Taulukko 7 Alaraajojen liikkuvuus alku- ja loppumittaustulokset
Alkumittaus Loppumittaus Muutos% p-arvo
KA(SD)
KA(SD)
SLR oikea (°)
Koeryhmä
Kontrolliryhmä
SLR vasen (°)
Koeryhmä
Kontrolliryhmä
Lonkkaniv. ext.liikk.oikea (°)
Koeryhmä
Kontrolliryhmä
Lonkkaniv. ext.liikk.vasen (°)
Koeryhmä
Kontrolliryhmä
Polviniv. flx.liikk.oikea (°)
Koeryhmä
Kontrolliryhmä
Polviniv. flx.liikk.vasen (°)
Koeryhmä
Kontrolliryhmä
Lonkkaniv. ulkokiert.liikk.oikea (°)
Koeryhmä
Kontrolliryhmä
Lonkkaniv. ulkokiert.liikk.vasen (°)
Koeryhmä
Kontrolliryhmä
Lonkkaniv. sisäkiert.liikk.oikea (°)
Koeryhmä
Kontrolliryhmä
Lonkkaniv. sisäkiert.liikk.vasen (°)
Koeryhmä
Kontrolliryhmä

64,6(7,5)
62,3(9,2)

68,5(8,3)
61,9(7,9)

6,0
-0,6

0,11
0,89

65,3(6,5)
61,3(9,2)

71(7,3)
65,1(10,0)

8,7
6,2

0,017*
0,02*

16,37(4,7)
19(5,5)

13,3(6,3)
13,1(5,5)

-18,7
-31,1

0,1
0,048*

6,4(8,2)
9(3,8)

12(8,2)
12,9(6,5)

87,5
43,3

0,043*
0,13

74,7(9,8)
77,5(8,9)

81,9(8,5)
80,9(6,7)

9,6
4,4

0,015*
0,194

77,8(10,0)
75,4(8,0)

79(8,0)
77,6(4,6)

1,5
2,9

0,624
0,39

33,9(10,3)
31,4(8,0)

27,1(5,5)
22(8,8)

-20,1
-29,9

0,019*
0,019*

29,6(6,4)
29,8(8,2)

28,1(8,0)
25,8(5,8)

-5,1
-13,4

0,61
0,259

26,3(6,2)
27,8(6,3)

29,1(5,8)
29,6(6,1)

10,6
6,5

0,26

25,4(6,3)
30,4(8,3)

24,9(8,0)
27,6(5,8)

-0,6
-9,2

0,78
0,44

0,18

Koeryhmällä vasemman lonkkanivelen extensio lisääntyi 87,5 % ja oikean polvinivelen flexio lisääntyi 9,6 %. Koeryhmällä vasemman alaraajan lonkkanivelen
flexio lisääntyi SLR – testillä mitattuna 8,7 %. 20 sekunnin oikean jalan seisonnassa sivusuuntainen huojunta väheni 9,0 %. Koeryhmällä oikean lonkkanivelen ulkokierto väheni 20,1 %. Kontrolliryhmällä oikean lonkkanivelen extensio
väheni 31,1 % ja oikean lonkkanivelen ulkokierto väheni 29,9 %. Kontrolliryhmällä vasemman lonkkanivelen flexio lisääntyi 6,2 % SLR – testillä mitattuna.
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9.2 Tasapaino ja keskivartalon hallinta
Taulukossa 8 ilmenee, että koeryhmällä 20 sekunnin yhden jalan seisonnassa
sivusuuntainen huojunta väheni 9 %.
Muihin tasapainon ja keskivartalon hallinnan mittaustuloksiin ei tullut muutosta
koe- ja kontrolliryhmällä (p>0,05).
Taulukko 8 Tasapaino ja keskivartalon hallinta alku- ja loppumittaus
Alkumittaus
KA(SD)
20s seisonta oikea jalka
Heilunta sivusuunnassa(mm)
Koeryhmä
Kontrolliryhmä
Heilunta eteen taakse (mm)
Koeryhmä
Kontrolliryhmä
Vauhtimomentti mm²/s
Koeryhmä
Kontrolliryhmä
20s seisonta vasen jalka
Heilunta sivusuunnassa(mm)
Koeryhmä
Kontrolliryhmä
Heilunta eteen taakse (mm)
Koeryhmä
Kontrolliryhmä
Vauhtimomentti mm²/s
Koeryhmä
Kontrolliryhmä
Kyykky 90°
Heilunta sivusuunnassa(mm)
Koeryhmä
Kontrolliryhmä
Heilunta eteen taakse (mm)
Koeryhmä
Kontrolliryhmä
Vauhtimomentti mm²/s
Koeryhmä
Kontrolliryhmä
60° eteentaivutus (°)
Koeryhmä
Kontrolliryhmä

Loppumittaus Muutos% p-arvo
KA(SD)

0,05*

385,6(102,0) 351(89,0)
422,8(139,5) 419,6(122,3)

9,0
0,8

332,7(84,3) 324,8(52,3)
342,3(131,2) 346(78,0)

2,4
-1,1

0,92

0,94
0,75

74,7(39,6)
88,4(89,5)

65,6(17,5)
122,4(121,9)

12,2
-38,5

0,38
0,2

429(130,2)
362,1(63,8)

408,1(78,7)

4,9
-16,7

0,55
0,12

422,4(106,5)

367,3(106,3) 361,6(84,9)
333,1(85,3)

367,4(98,7)

1,6
-10,3

0,75
0,18

67,7(32,7)

71,3(31,5)
84,7(29,4)

-5,3
-14,9

0,35

73,7(34,0)

0,75

178,8(32,7)
148,6(18,2)

184,9(42,0)
149,6(18,6)

-3,4
-0,7

0,74
0,61

310,4(97,2)
272,4(47,3)

320,9(50,4)
307,7(47,8)

-3,4
-13,0

0,75

195,5(73,8)
147,5(41,8)

209,1(110,0)

-7,0
-8,2

0,77

29,5(9,3)

29,4(6,0)
26,4(6,5)

0,3
-17,3

0,97

22,5(20,6)

159,6(35,1)
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0,24

0,4

0,89

Toissijaisena mittauksen kohteena oli ranganliikkuvuus. Kaikilla koehenkilöillä
tuli muutosta lähtötilanteen ja 60° eteentaivutukse n välillä, joten tarkempaa rangan liikkuvuuden tarkastelua ei tarvinnut tehdä. Kaikki mittaustulokset olivat tämän mukaan analysointikelpoisia. SpinalMouse – testillä tehtyjä eteentaivutustestien tuloksia selkä mahdollisimman pyöreänä ja taakse taivutus testin tuloksia ei analysoitu, koska harjoittelun tarkoituksena ei ollut lisätä selkärangan liikkuvuutta.

10 POHDINTA

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Etelä – Karjalan pelastuslaitoksen vaihtoehtoisen työpaikkaliikunnan vaikutuksia pelastajien tasapainoon, keskivartalon
hallintaan ja alaraajojen liikkuvuuteen. Etelä – Karjalan pelastuslaitos halusi,
että pelastajien fyysinen toimintakyky tutkitaan ja sen pohjalta laaditaan harjoitusohjelma sekä vaihtoehto tämänhetkiselle työpaikkaliikunnalle. Pelastajat ovat
harrastaneet työpaikalla erilasia pallopelejä sekä kuntosalitoimintaa. Erilaiset
pallopelit ja niiden tuomat tapaturmat ja sairaus poissaolot ovat haitanneet pelastuslaitoksen arkea.
Koehenkilöiden määrä oli tutkimuksessa pieni (n=16), minkä takia tulokset eivät
ole yleistettäviä ja niiden todistusarvo on heikko. Tämän takia tuloksia on syytä
tarkastella kriittisesti.
11.1 Koehenkilöt
Tutkimuksen koehenkilöiden saaminen tutkimukseen ei tuottanut vaikeuksia,
koska tutkimuspyynnön esitti pelastuslaitos. Neljästä työvuorosta oli helppo
muodostaa koe – ja kontrolliryhmät. Vaikka tutkimuksessa oli katoa, niin koe- ja
kontrolliryhmät jakautuivat tasaisesti.
Tutkimuksen lähtökohta oli hyvä, koska ryhmät olivat vertailukelpoisia keskenään iältään, painoltaan ja pituudeltaan. Myöskään alkumittausten perusteella
ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa.
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Luotettavuutta parantaa myös harjoittelun kontrolloiminen harjoituspäiväkirjalla
ja oikeiden suoritustekniikoiden valvominen ja ohjaus paikanpäällä.
Pelastajien pakollinen työpaikkaliikunta helpotti aikataulujen sekä tutkimuksen
toteutuksen järjestämistä. Pelastajat olivat motivoituneita tekemään harjoitusohjelmaa työaikana, mutta työajan ulkopuolella harjoitteluaktiivisuus jäi vähäiseksi.
Pelastajien lomien ja poissaolojen takia työvuorot vaihtuivat välillä, niin että koeryhmän pelastaja oli kontrolliryhmän työvuorossa. Näissä tapauksissa henkilön
tuli tehdä harjoittelu itsenäisesti, mikä jäi helposti sen takia tekemättä. Jokaisella työvuorolla on kuitenkin omanlaisensa aikataulut ja rutiinit.
Hälytykset olisivat voineet sotkea mittaus – ja harjoittelutilanteita, mutta niitä ei
onneksi tullut.
Harjoitusmääriä olisi voitu lisätä järjestämällä yksi ohjattu harjoitus viikossa lisää. Toisaalta koehenkilöt olisivat voineet tulla tekemään harjoittelua aina toisen koeryhmään kuuluvan työvuoron mukana. Tämä olisi tietysti vaatinut pelastajilta lisää motivaatiota vapaa-aikana tapahtuvaan harjoitteluun.

Pelastajilla

olisi ollut mahdollisuus tehdä harjoittelua ohjattuna kahdesta neljään kertaan
viikossa.
Harjoitusohjelman liikkeet olivat osalle pelastajista helpompia kuin toisille. Tähän vaikuttaa pelastajien yksilölliset liikuntatottumukset. Keskimäärin nuoremmat pelastajat tarvitsivat vähemmän ohjausta ja huomiota liikkeiden oikeaoppiseen suorittamiseen. Tämän seurauksena harjoitteiden vaikeusastetta ja kuormaa nostettiin yksilöllisesti.
Silmämääräisesti koehenkilöiden keskivartalon hallinta ja tasapaino kehittyivät
interventiojakson aikana. Tästä todisteena on myös se, että harjoitteiden haastavuutta ja kuormaa pystyttiin nostamaan.
Kaiken kaikkiaan lähtökohdat tutkimukselle olivat hyvät ja tutkimus eteni hyvin
suunnitelman mukaan. Ainoa negatiivinen asia tutkimuksen kannalta koehenkilöiden osalta oli vähäinen harjoitteluaktiivisuus. Tähän vaikuttaa suurelta osin
pelastajien työkierto. Jos pelastajat olisivat useamman kerran viikossa töissä,
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niin harjoitteluakin olisi tullut enemmän. Työvuoron aikana pelastajien motivaatio harjoitteluun oli kuitenkin hyvä.
11.2 Mittaukset
Validiteetillä tarkoitetaan sitä, että mittari mittaa sitä ominaisuutta, jota on tarkoituskin mitata. Reliabiliteetilla tarkoitetaan mittarin toistettavuutta eli sitä, kuinka
paljon mittaustuloksissa on vaihtelevuutta, vaikka mittaus suoritetaan täysin
samoissa olosuhteissa. (Heikkilä 2008)
Tässä tutkimuksessa sama mittaaja mittasi aina kaikki kyseisen osa – alueen
mittaukset, joten mittaajien välisiä eroja ei päässyt tulemaan. Mittaajan sisäinen
toistettavuus eli intraobserver voi vaikuttaa tuloksiin, eli pystyykö mittaaja vakioimaan oman toimintansa niin, että mittaus tehdään jokaiselle mitattavalle samalla tavalla. Mittaustilanteissa oli mukana kuitenkin aina mittaajan lisäksi toinen henkilö varmistamassa, että satunnaisia virheitä ei päässyt tulemaan.
Goniometrillä nivelten liikelaajuuksien mittaaminen on tutkimusten mukaan erittäin altis mittausvirheille (Saarikoski 2004, 158). Alku- ja loppumittaukset tehtiin
illalla samaan vuorokauden aikaan ja mittauspaikka oli sama molemmilla mittauskerroilla. Tila oli rauhallinen, joten ulkoisia häiriötekijöitä, kuten melua ei ollut.
Mittaustilanteeseen otettiin aina yksi pelastaja kerrallaan ja muut odottivat vuoroaan käytävässä. Tällä tavoin tilanteesta saatiin kaikki ylimääräiset häiriötekijät
pois. Mittaustulokset merkittiin ylös heti mittauksen jälkeen.
SpinalMouse – testissä ja Good balance – testissä testattavien jalkaterien, katseen, yläraajojen paikka vakioitiin. Good balance testissä pelastajien sammutusvarustuksen säädöt myös vakioitiin. Good balancella tehtävässä kyykyssä
pelastajat ottivat luonnollisen seisoma-asennon ja jalkaterien väli mitattiin saappaan sisäreunasta kantapään kohdalta ja merkittiin ylös alkumittauksissa loppumittauksia varten. Good balance kalibroitiin aina ennen jokaisen työvuoron
mittausta. Pelastajille ohjattiin jokaisen testin oikea suoritustekniikka ja näin
varmistettiin oikean suoritustekniikan hallitseminen.
Keller, Mannion ja Grob (2000) ovat tutkineet SpinalMousen mittarin luotettavuutta rangan sagitaalitason mittauksissa. Koehenkilöitä oli tutkimuksessa 20
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eikä heillä ollut selkäongelmia. Mittauksia tehtiin koehenkilöille seisoma – ja
istuma-asennossa, niin että molemmista asennoista otettiin kolme mittausta.
Samat mittaukset toistettiin kahden päivän kuluttua. Mittauskertojen välinen reliabiliteetti laskettiin Intraclass Correlation Coefficient (ICC) – kertoimen avulla.
Tuloksien mukaan samana päivänä tehtyjen mittausten korrelaatio oli seisoma asennossa ICC=0.74 ja istuma – asennossa ICC=0.83. Eri päivien välillä mittausten korrelaatio oli seisoma – asennossa ICC=0.74 ja istuma – asennossa
ICC=0.83. Tulosten perusteella SpinalMouse – mittauksen toistettavuus on
erinomainen.
Tässä tutkimuksessa suoritetun 60°:n eteentaivutusm ittauksen sisäistä validiteettia voidaan pohtia, mitattiinko oikein sitä ominaisuutta, jota haluttiin mitata.
Tuloksissa katsottiin lannerangan liikettä kokonaisuutena, johon vaikuttaa nikamien kääntyminen anteriorisiin ja posteriorisiin suuntiin. Koehenkilön alkuasento
vaikuttaa lopulliseen mittaustulokseen niin, että jos lannerangan lordoosi on
korostunut alkuasennossa, se voi heikentää koehenkilön saamaa tulosta. Yhdenkään koehenkilön lanneranka ei kestänyt alkumittausasennossa, vaan pyöristymistä tapahtui kaikilla koehenkilöillä. Kaikkien koehenkilöiden lanneranka
pyöristyi alku- ja loppuasennon välillä, joten nikamien kääntymistä posterioriseen suuntaan ei tapahtunut.
Good balance – laitteella tehty 90° kyykyn nopeus o li vakioitu käskyllä yksi, jolloin pelastaja menee kyykkyyn ja komentoon kaksi, jolloin kyykystä tullaan ylös.
Kyykyn nopeudessa oli siitä huolimatta yksilöllistä vaihtelua. Alkuperäisen
suunnitelman mukaan kyykyn nopeuden vakiointiin oli tarkoitus käyttää metronomia. Metronomin käytöllä olisi voitu luultavasti vakioida kyykyn nopeus tarkemmin. Emme käyttäneet metronomia, koska sitä ei ollut mittaushetkellä saatavilla.
Nopeus voi helposti muuttaa tutkimuksessa käytettyjä parametreja eli vauhtimomenttia ja heiluntaa suorituksen aikana. Nopeuden kasvaessa vartalon hallintaa tarvitaan enemmän. Tämä ei kuitenkaan vaikuta alku- ja loppumittausten
välisiin tuloksiin, jos mitattava henkilö on tehnyt suorituksen samalla tavalla alku- ja loppumittauksissa.
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Mittaustilanteet oli vakioitu hyvin niin, että mittaukset pystyttiin toistamaan samalla tavalla alku – ja loppumittauksissa. 90°:n ky ykkytestissä suoritusnopeus
olisi saatu metronomin avulla vakioitua paremmin. Mittaukset suoritettiin samaan vuorokauden aikaan. Mittaustilanteen järjestelyllä saatiin myös ulkoiset
häiriötekijät pois. Nämä tekijät lisäsivät tutkimuksen luotettavuutta.
11.3 Tulokset
Pelastajien interventionaikaiset harjoitusmäärät jäivät suhteellisen pieniksi. Pelastajat harjoittelivat keskimäärin 1,5 kertaa viikossa, joten suuria muutoksia
näillä harjoitusmäärillä ei pystytty saavuttamaan.
Tuloksien pohjalta voidaan myös miettiä, harjoiteltiinko intervention aikana niitä
ominaisuuksia, joita mitattiin. Harjoitusohjelmassa oli paljon yhden jalan varassa tapahtuvaa harjoittelua. Good balancen 20 sekunnin yhdenjalan seisontatesti
oli siis oikein kohdistettu.
SpinalMousella mitattu 60°:n eteentaivutus testi m ittaa lannerangan hallintaa.
Harjoittelussa liikkeitä tehtiin 20 – 60 sekuntia, joten eteentaivutustestin olisi
voinut myös suorittaa pidempikestoisena.
Pelastajilta olisi voinut vaatia tarkan harjoituspäiväkirjan, jossa olisi ilmennyt
myös vapaa-aikana tapahtuva liikunnan määrä ja laatu. Sen pohjalta olisimme
saaneet lisätietoa pelastajien liikunta-aktiivisuudesta. Silloin voitaisiin pohtia,
olisiko vapaa- aikana tapahtuva liikunta voinut vaikuttaa mittaustuloksiin. Myös
kontrolliryhmältä olisi voinut vaatia harjoituspäiväkirjan pitoa, koska silloin olisi
voitu pohtia, onko esimerkiksi sählyn pelaamisella vaikutusta mittaustuloksiin.
Huomiota herättää koe – ja kontrolliryhmän mittaustulokset vasemman alaraajan lonkkanivelen flexio liikkuvuuden osalta SLR – testillä mitattuna ja oikean
lonkan ulkokierron osalta. Vasemman lonkkanivelen flexio – liikkuvuus lisääntyi
SLR – testillä mitattuna molemmilla ryhmillä ja oikean lonkan ulkokiertoliikkuvuus väheni. Tämä voi johtua siitä, että pelastajien työssä on jokin asia, joka
vaikuttaa kyseisiin ominaisuuksiin. Tähän voi vaikuttaa pelastajien työasennot
tai tavat suorittaa pelastajan työtä eli pelastajan työn toispuoleisuus.
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Tuloksien perusteella voidaan päätellä, että tässä tutkimuksessa käytetyllä toiminnallisella ja liikkuvuusharjoittelulla ei saada merkitsevää muutosta aikaiseksi tasapainoon, keskivartalon hallintaan sekä alaraajojen liikkuvuuteen. Tuloksissa saatiin tilastollisesti merkitsevää muutosta aina vain toiselle puolelle. Koe
– ja kontrolliryhmän mittaustulokset olivat samanlaiset vasemman alaraajan
lonkkanivelen flexio – liikkuvuuden osalta ja oikean lonkan ulkokierron osalta.

12 JOHTOPÄÄTÖKSET
Tutkimusotoksen määrä oli tutkimuksessa varsin pieni (n=16), minkä takia tulokset eivät ole yleistettäviä.
Koeryhmällä vasemman lonkkanivelen extensio lisääntyi 87,5 % ja oikean polvinivelen flexio lisääntyi 9,6 %. Koeryhmällä vasemman alaraajan lonkkanivelen
flexio lisääntyi SLR – testillä mitattuna 8,7 %. 20 sekunnin oikean jalan seisonnassa sivusuuntainen huojunta väheni 9,0 %. Koeryhmällä oikean lonkkanivelen ulkokierto väheni 20,1 %. Kontrolliryhmällä oikean lonkkanivelen extensio
väheni 31,1 % ja oikean lonkkanivelen ulkokierto väheni 29,9 %. Kontrolliryhmällä vasemman lonkkanivelen flexio lisääntyi SLR – testillä mitattuna 6,2 %.
Muihin tasapainon ja keskivartalon hallinnan mittaustuloksiin ei tullut tilastollisesti merkitsevää muutosta koe- ja kontrolliryhmällä.
Tuloksien perusteella tutkimuksessa käytetyllä harjoitusohjelmalla ja harjoitusaktiivisuudella ei saada tilastollisesti merkitsevää hyötyä aikaiseksi.
Jatkotutkimusaiheita tarvitaan vielä selvittämään, millä keinoilla pelastajilta tutkittuja ominaisuuksia saadaan kehitettyä ja mikä asia vaikutti pelastajien oikean
lonkkanivelen ulkokierron liikkuvuuden vähenemiseen tai vasemman lonkan
flexio – liikkuvuuden lisääntymiseen.
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Liite 1
Etelä – Karjalan pelastuslaitoksen pelastajien harjoitusohjelman toteutuminen

Harjoittelu suoritettiin kiertoharjoitteluna, jossa oli 4 kierrosta. Kierroksen aikana liikkeiden
välissä oli liikkeenvaihtopalautus n. 15 sekuntia ja kierrosten välissä pidettiin noin 3 – 5
minuutin palautus. Harjoittelukierrosten jälkeen suoritettiin venyttely, jossa jokaista
venytystä tehtiin molemmille alaraajoille 30 sekuntia. Harjoituksen kokonaiskesto oli noin
60 minuuttia.

Viikot 1 – 3

Harjoittelussa tehtiin 20 sekunnin lämmittelykierros, toinen kierros oli 30 sekuntia, kolmas
kierros 45 sekuntia ja neljäs kierros 45 sekuntia. Painot valittiin sen mukaan, että liikkeet
pystytään tekemään jatkuvana ja puhtaalla suoritustekniikalla
Liikkeessä 1. oli 7,5 kg:n käsipainot, liikkeessä 2. kädet pysyivät paikallaan, liikkeessä 3.
oli 12 kg:n kahvakuula, liikkeessä 4. käytettiin kuminauhaa yksinkerroin, liikkeessä 5. oli
painona koripallo, liikkeessä 6. käytettiin 5 kg:n käsipainoja ja penkin korkeus oli 45 cm,
liikkeessä 7. käytettiin 8 kg:n ja 12 kg:n kahvakuulia, liikkeessä 8. painona käytettiin keppiä
ja liikkeessä 9. ei ollut lisäpainoja ollenkaan.

Viikot 4 – 6

Harjoittelussa tehtiin 20 sekunnin lämmittelykierros, toinen kierros oli 30 sekuntia, kolmas
kierros 45 sekuntia ja neljäs kierros 45 sekuntia. Liikkeisiin valittiin maksimaaliset painot,
niin että liikkeet pystyi tekemään jatkuvana ja puhtaalla suoritustekniikalla. Liikkeet 3. ja 7.
tehtiin mahdollisimman räjähtävästi.
Liikkeessä 1. oli 10 – 12,5 kg:n käsipainot, liikkeessä 2. kädet pysyivät paikallaan,
liikkeessä 3. oli 12 – 16 kg:n kahvakuulalla, liikkeessä 4. käytettiin kuminauhaa kaksin
kerroin, liikkeessä 5. oli painona 5 kg:n levy, liikkeessä 6. käytettiin 5 kg:n käsipainoja ja
penkin korkeutta nostettiin 20 cm, liikkeessä 7. käytettiin 12 kg:n ja 16 kg:n kahvakuulia,
liikkeessä 8. painona käytettiin 10 kg:n tankoa ja liikkeessä 9. oli 3 kg:n käsipainot.

Viikot 7 – 10

Harjoittelussa tehtiin 20 sekunnin lämmittelykierros, toinen kierros oli 30 sekuntia, kolmas
kierros 45 sekuntia ja neljäs kierros 45 – 60 sekuntia. Liikkeisiin valittiin maksimaaliset
painot, niin että liikkeet pystyi tekemään jatkuvana ja puhtaalla suoritustekniikalla. Liikkeet
3. ja 7. tehtiin mahdollisimman räjähtävästi. .
Liikkeessä 1. oli 10 – 17,5 kg:n käsipainot, liikkeessä 2. kädet pysyivät osalla
koehenkilöistä paikallaan ja osa pystyi ottamaan ne mukaan vähäksi aikaa kerrallaan,
liikkeessä 3. oli 12 – 24 kg:n kahvakuulalla, liikkeessä 4. kuminauha vaihdettiin
jäykempään, liikkeessä 5. oli painona 10 kg:n levy, liikkeessä 6. käytettiin 5 kg:n
käsipainoja, penkin korkeus oli 70 cm ja tukijalan alle laitettiin tasapainotyyny, liikkeessä 7.
käytettiin 12 kg:n ja 20 kg:n kahvakuulia, liikkeessä 8. painona käytettiin 10 kg:n tankoa
sekä 15 kg:n levypainoa ja liikkeessä 9. oli 3 kg:n käsipainot. tai 4 kg:n kahvakuulat.

Toiminnallisen harjoittelun liikkeet:

-

askelkyykky käsipainoilla (kuva 1), jossa pääsuorittajalihakset ovat iso pakaralihas
(m.gluteus maximus), nelipäinen reisilihas (m.quadriceps femoris) ja avustajana
ovat polven koukistajalihakset (m.hamstring). Liike vaatii tasapainon hallintaa.
Liikkeellä harjoitetaan ominaisuuksia, joita pelastaja tarvitsee kantaessaan
työtilanteissa letkukehikoita, jotka painavat 18 kg kappale.

-

hoover+ryömintäliike

(kuva

2),

jossa

kaikki

päälihasryhmät

työskentelevät.

Liikkeessä harjoitetaan keskivartalon hallintaa. Liike vastaa pelastajan työtilannetta,
jossa pelastaja joutuu ryömimään.
-

heiluri kahvakuulalla ( kuva 3), jossa pääsuorittajalihakset ovat alaraajojen ja selän
ojentajat. Liikkeessä harjoitetaan keskivartalon hallintaa, tasapainoa ja nopeaa
voimantuottoa. Tämä liike vastaa työtilanteita joissa pelastaja joutuu käyttämään
raivausvälineitä esimerkiksi lekaa.

-

tasapaino/keskivartalonkiertoliike kuminauhalla (kuva 4), pääsuorittajalihakset ovat
vinot vatsalihakset (m.transversus abdominis). Liikkeessä harjoitetaan keskivartalon

hallintaa ja tasapainoa. Liike vastaa pelastajan työtilannetta, jossa joudutaan
toimimaan sammutusletkun kanssa.
-

pyöritys epävakaalla alustalla (bosupallo) (kuva 5) Kuvastaa työntekohetkeä, jossa
ollaan epävakaalla alustalla ja on pystyttävä pitämään letkua tai jotain muuta
työvälinettä hallinnassa.

-

penkin yli astuminen+ylöstyöntö käsipainoilla (kuva 6) Kuvastaa työtä, jossa pitää
pystyä kantamaan henkilöä tai tavaroita ja astumaan esteiden yli esimerkiksi
rakennuspalossa.

-

yhden jalan rinnalle veto kahvakuulalla (kuva 7) Kuvastaa työtä, jossa ahtaassa
tilassa ei pysty pitämään molempia jalkoja alustalla ja pitää pystyä nostamaan
tavaroita syliin

-

yhden jalan pito/yliveto terapiapallolla+ (tanko) (kuva 8) Kuvastaa työtilannetta
jossa, tarvitsee olla selällään epävakaalla alustalla ja samalla vetää itseään
liikkeelle tai vetää tavaraa pään takaa.

-

vastakkainen käsi – ja jalkakosketus pystyasennossa (kuva 9), Kuvastaa työtä,
jossa joutuu kurottamaan tavaroita ahtaassa tilassa.

Tässä tutkimuksessa käytetyt venytysliikkeet olivat:

-

lonkan koukistajien venytys (kuva 10), pakaran venytys (kuva 11), lonkan
lähentäjien venytys (kuva 12), reiden etuosan venytys (kuva 13), reiden takaosan
venytys (kuva 14), pohkeen venytys (kuva 15).

Liite 2
Harjoitusliikkeet ja suoritusohjeet

Liike 1.
1. Askelkyykky käsipainoilla
Alkuasento: Seiso jalat lantion leveydellä ja pidä käsipainot käsissä vartalon vieressä.
Loppuasento: Askeleen lopussa askeltavan jalan polvikulma on 90˚ ja takajalan polvi
hipaisee kevyesti lattiaa. Liike: Ota askel eteen pitäen ylävartalo pystyssä ja hengitä
sisään. Palaa lähtöasentoon hengittämällä samalla ulos. Toista liike askeltamalla
toisella jalalla. Liikkeen aikana polven tulee olla samassa linjassa jalkaterän kanssa ja
askeltavan jalan polvi ei saa ylittää varvaslinjaa.

Liike 2.

2. Hoover+ ryömintä liike
Alkuasento&Loppuasento: Käy lattialle nojaamaan kyynärvarsien ja jalkaterien
varaan. Muu osa vartalosta on irti lattiasta. Keskivartalo on suorassa linjassa pään ja
alaraajojen kanssa. Liike: Koukista polvea vieden alaraajaa samalla vartalon sivulle ja
ojenna samalla vastakkaisen puolen yläraajaa. Palaa lähtöasentoon ja toista liike
vastakkaisen puolen raajoilla. Lannerangan luonnollinen notko ei saa lisääntyä liikkeen
aikana.

Liike 3.
3.Heiluri kahvakuulalla
Alkuasento: Seiso jalat hieman lantiota leveämmällä ja käännä jalkateriä ulospäin.
Kädet ovat suoraan alaspäin. Pidä kahvakuulasta kiinni myötäotteella. Loppuasento:
Yläasennossa kantapäät voivat nousta irti alustasta. Liike: Tee enintään 90˚ kyykky ja
lähde nousemaan ylös työntäen lantiota eteenpäin ja samalla nosta kahvakuula kädet
suorana ylös 90˚ kulmaan vartaloon nähden. Kyykkyyn mentäessä vartalo kallistuu
eteenpäin, mutta selkä on suorana koko liikkeen ajan. Liike tehdään jatkuvana.
Liikkeen aikana polven tulee olla samassa linjassa jalkaterän kanssa. Kyykkyyn
mentäessä hengitä sisään ja ylöstultaessa hengitä ulos.

Liike 4.

4. Tasapaino/Keskivartalonkierto liike kuminauhalla
Alkuasento: Seiso jalat lantion leveydellä ja ota molemmilla käsillä kuminauhasta
kiinni. Loppuasento: Jalkaterät kääntyvät samassa tahdissa ja samaan linjaan
vartalon kanssa. Liike: Lähde kiertämään vartaloa toiselle puolelle koukistaen polvia
samalla. Kädet pidetään suorana koko liikkeen ajan. Takajalan kantapää nousee
liikkeen aikana irti alustasta. Liikkeen aikana polven tulee olla samassa linjassa
jalkaterän kanssa.

Liike 5.
5. Painon pyöritys epävakaalla alustalla(bosupallo)
Alkuasento: Hartian levyinen haara-asento, paino edessä. Loppuasento: Paino
pään tasolla kädet hieman koukussa. Liike: Kieräytä paino edessäsi ympäri
puolelta toiselle.

Liike 6.

6. Astuminen penkin yli +ylöstyöntö käsipainoilla
Alkuasento: Käsipainot hartioiden korkeudella, toinen jalka tuolin vieressä toinen
tuolin takana. Loppuasento: Toinen jalka tuolin edessä ja toinen edelleen vieressä.
Liike: Astu tuolin yli ja samalla työnnä käsipainot ylös. Pyri pitämään lantio
suorassa.

Liike 7.
7. 1-jalan rinnalle veto- kahvakuulalla
Alkuasento: Seiso yhdellä jalalla, kahvakuula toisessa kädessä. Loppuasento:
Seiso yhdellä jalalla kahvakuula rinnankorkeudella edessä kuula käden ja vartalon
välissä. Liike: Koukista polvea ja pidä selkä suorana, anna kahvakuulan koskettaa

lattiaa ja samanaikaisesti ponnista polvisuoraksi ja vie keho painon alle ja suorista
selkä.

Liike 8.

8.Yhden jalanpito/yliveto terapiapallo (paino)
Alkuasento: Terapiapallo selän alla, tanko pään takana ja kyynärpäät hieman
koukussa, polvet 90 asteen kulmassa. Loppuasento: Toinen jalka suorana ilmassa ja
toinen tukena 90 asteen kulmassa maassa. Tanko navan kohdalla ilmassa. Kyynärpäät
90 asteen kulmassa. Liike: Vedä tanko pään takaa navan kohdalle ja samalla suorista
toinen jalka ilmaan. Pyri pitämään tasapaino ja terapiapallo selän alla.

Liike 9.
9. Vastakkainen käsi/jalka kosketus pystyasennossa(kahvakuulat)
Alkuasento: Toinen jalka maassa, toinen ilmassa takana. Vastakkainen käsi+
kahvakuula maassa. Loppuasento: Toinen jalka maassa, toinen ilmassa suorassa
vastakkainen käsi+ kahvakuula koskettavat varpaita/kengän kärkeä. Liike: Suorista
polvi maassa olevasta jalasta, heilauta ilmassa oleva jalka suorana eteen ja samalla
vie vastakkainen käsi+ kahvakuula eteen ja pyri koskettamaan kengänkärkeä. Pidä
selkä suorana ja pyri pitämään tasapaino koko liikkeen ajan.
Venyttely
Jokaista venytystä tehdään 2x 30 sekuntia molemmille alaraajoille.

Liike 10.
10. Lonkan koukistajien venytys
Toispolviseisonnassa nojaa eteenpäin ja käännä samalla lantiota taaksepäin

Liike 11.

11. Pakaran venytys
Istu lattialla ja vie toinen jalka toisen yli vastakkaiselle puolelle ja laita polvi koukkuun.
Vedä yläraajoilla venytettävää jalkaa vartaloa kohti.

Liike 12.
12. Lonkan lähentäjien venytys
Tee sivukyykky toiselle puolelle, kunnes venytys tuntuu suoran jalan
lähentäjälihaksissa. Jalkaterät ovat suunnattu eteenpäin.

.
Liike 13.
13. Reidenetuosan venytys
Takimmainen jalka penkillä/tuolilla polvi maassa, etummainen jalka polvesta n.90 asteen
kulmassa. Pidä selkä suorassa ja työnnä lantiota eteen, niin venytys tuntuu reiden
etuosassa.

Liike 14.
14. Reidentakaosan venytys
Venytettävä jalka penkillä, tukijalka suorana, selkä suorana, taivuta lantiosta itseäsi
eteenpäin penkillä olevaa jalkaa kohti. Venytys tuntuu reiden takaosassa.

.
Liike 15.
15. Pohkeen venytys
Paina venytettävän jalan kantapää maahan, vie polvea suoraksi. Venytys tuntuu
pohkeessa. Toinen jalka voi tukea venyttävän jalan vieressä.
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Saimaan ammattikorkeakoulu
Fysioterapian koulutusohjelma

Saate
Pvm. 12.4.2010

Etelä-Karjalan Pelastuslaitoksen pelastajat!
Olemme kaksi Saimaan ammattikorkeakoulun fysioterapian opiskelijaa ja teemme opinnäytetyötä EteläKarjalan pelastuslaitokselle. Opinnäytetyö liittyy fysioterapiaopiskelijoiden koulutukseen Saimaan
ammattikorkeakoulussa.
Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia pelastajien tasapainoa, keskivartalon hallintaa ja alaraajojen
lihaskireyksiä syksyllä 2010. Jokaiselle pelastajalle tehdään alku- ja loppumittaukset. Koe- ja
kontrolliryhmät arvotaan työvuorojen mukaan. Koeryhmä tulee suorittamaan 10- viikkoisen
harjoitusohjelman, jossa harjoitetaan mitattuja ominaisuuksia. Kontrolliryhmä suorittaa vain mittaukset.
Alku - ja loppumittauksineen tutkimukseen menee 12 viikkoa. Mittaukset ja harjoittelu suoritetaan
työajalla.
Olemme saaneet pyynnön Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta suunnitella vaihtoehtoista työpaikkaliikuntaa,
joka tukee pelastajan työ- ja toimintakykyä. Tietoja pelastuslaitoksesta ja pelastajan työstä yleisesti
olemme saaneet…. Opinnäytetyön tuloksia käytetään Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen työpaikkaliikunnan
kehittämisessä.
Uskomme löytävämme motivoituneita ja innostuneita pelastajia olemaan mukana opinnäytetyö
prosessissa.
Henkilökohtaiset tutkimustulokset käsitellään nimettömästi ja dokumentit hävitetään tutkimuksen
päätyttyä. Kaikki osallistujat ovat vapaaehtoisesti mukana omalla vastuulla. Pelastaja voi keskeyttää
tutkimukseen osallistumisen missä tahansa vaiheessa.
Suostumuslomake palautetaan 2 viikkoa ennen alkumittauksia.

__________________________________________________________________________
ft.opisk. Mika Haaja
ft.opisk. Antti Matilainen
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Sosiaali- ja terveysala

Syksy 2010

SUOSTUMUS

Olen saanut riittävästi tietoa fysioterapiaopiskelijoiden opinnäytetyöstä ja olen ymmärtänyt saamani
tiedon. Olen voinut esittää kysymyksiä ja olen saanut kysymyksiini riittävät vastaukset.

_______________________________
Paikka

____________________________
Aika

_______________________________
Pelastaja

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Opiskelija/opiskelijat
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Pelastajan harjoituspäiväkirja
Nimi _____________________________________Työvuoro:______
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Merkitse rastilla(x), kun olet suorittanut toiminnallisen harjoituksen
Hälytyksen tullessa, jos olet tehnyt harjoituksesta yli 30 minuuttia,voit merkitä harjoituksen tehdyksi
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