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Holismin sudenkuoppa on niin sanottu Occamin parta-
veitsi: käytännön sovellettavuuden kannalta teorioiden tulisi 
olla mahdollisimman yksinkertaisia ja selittävien tekijöiden 
määrää tulisi karsia. Occamin partaveitsen periaatteen mu-
kaan kilpailevista, yhtä selitysvoimaisista teorioista tulisi aina 
valita se yksinkertaisin. Holismin yksi ongelmista on myös 
se, että useiden muuttujien välistä syy-seuraussuhteiden 
maastoa on haastavaa selvittää kiistattomasti. Tämä loputon 
tutkimusmatka itseen onkin se viimeinen rintama (engl. 
final frontier) tai nollapiste (engl. origo), jota ei välttämättä 
koskaan tavoiteta hyvistä yrityksistä huolimatta. 

Kirjan aihe eli optimaalinen terveys ja hyvinvointi on erään-
lainen paradoksi. Ihmisen rajallisen käsitekyvyn johdosta 
emme saa ehkä koskaan tietää kokonaisvaltaisen hyvinvoin-
nin avaimia tai ikuisen elämän salaisuutta, vaikkakin hyvin 
laskelmoiduilla arvauksilla, perusteellisesti valmistelluilla 
kokeiluilla ja sattuman kaupalla voimme saada poikkeuk-
sellisen hyviä tuloksia aikaan.

Biohakkeroinnin ytimessä on ajatus, että terveyden lisääminen 
on edullisempaa ja kannattavampaa kuin sairauden hoita-
minen. Tätä kutsutaan myös ennaltaehkäiseväksi terveyden-
huolloksi. Näkökulma ammentaa tietoa sekä tutkijoilta ja 
teoreetikoilta että käytännön tekijöiltä. Tavoite on selvittää 
systemaattisesti, mikä tuottaa tuloksia omalla kohdalla. 
Biohakkerointi tuokin yksilön terveys- ja hyvinvointi-
tieteiden keskiöön.

BIOHAKKEROINTI ON SYSTEEMIAJATTELUA

Ihminen on eri järjestelmistä koostuva kokonaisuus. Bio-
hakkerin tavoitteena on ymmärtää, miten nämä järjestelmät 
toimivat. Biohakkerointia voisi verrata kybernetiikkaan (krei-
kaksi kybernetike, ”ohjauksen taide”), joka tutkii automaat-
tisesti itseohjautuvia järjestelmiä. Kyberneettisen järjestelmän 
hahmottamisen kannalta on tärkeää ymmärtää sisään tuleva 
informaatio eli syötetieto (input), järjestelmässä vaikuttava 
säätelymekanismi (process), järjestelmän vaikutus ulkomaail-
maan (output) ja palautteen vaikutus syötetietoon (feedback).

Biologisissa organismeissa esiintyy itsesäätelymekanismeja 
(engl. autoregulation), joilla organismi pyrkii tasapainoon eli
homeostaasiin. Ihmisen elinjärjestelmissä on erilaisia negatii-
visia ja positiivisia palautejärjestelmiä, jotka mm. säätelevät 
monien hormonien optimaalista tasapainoa elimistössä:
• Esimerkki negatiivisesta palautejärjestelmästä on elimistön  
 stressitilaa säätelevä HPA-akseli aivojen ja lisämunuaisten
  välillä. Kun lisämunuainen on tuottanut runsaasti kor-
 tisolia (stressihormonia), syntyy negatiivinen palaute   
 aivolisäkkeeseen ja hypotalamukseen, jonka myötä 
 kortisolin tuotanto pienenee. 
• Vastaavasti positiivisessa palautejärjestelmässä ärsyke   
 vahvistaa siitä seuraavaa lopputulosta edelleen. Esimerk- 
 kinä tästä toimii veren hyytyminen. Aktivoitu verihiutale  
 vapauttaa kemikaaleja, jotka edelleen aktivoivat lisää 
 verihiutaleita, kunnes veren hyytyminen haavakohdassa  
 on riittävä tyrehdyttämään verenvuodon.

Biohakkerointi on suorituskyvyn, hyvinvoinnin ja terveyden 
optimointia hyödyntämällä tiedettä, teknologiaa ja syvällistä 
ymmärrystä ihmisen fysiologiasta ja ravitsemuksesta. Biohak-
kerointi on myös oma taiteen lajinsa, jossa ”veistoksena” on 
ihminen itse.

Tämän kirjan motivoivana taustana on kokonaisvaltainen 
lähestymistapa terveyteen ja hyvinvointiin. Lähtökohtana 
on olettamus, että ihmisen terveyttä ei voi lähestyä reduk-
tionistisesti, jos tavoitteena on hyvinvointi pitkällä aika-
välillä. Paremman elämän salaisuus ei siis löydy pilleripurkista, 
ihmedieetistä tai trendikkäästä liikuntaohjelmasta.

Reduktionismin vastakohta on holismi. Pitkään oletettiin, 
että selvittämällä ihmisen perimän (eli genetiikka) saamme 
vastaukset kaikkiin hyvinvointia ja terveyttä koskettaviin 
kysymyksiin. Sen sijaan olemme viime aikoina alkaneet 
ymmärtää, kuinka keskeistä asemaa tässä yhtälössä näyt-
televät monmutkaiset ympäristötekijät (eli epigenetiikka). 
Yksittäisten geenien tutkiminen on osoittanut meille, 
että itse asiassa ympäristön vaikutus geeneihin on se mikä 
säätelee niiden varsinaista toimintaa.

Monella nykyihmisellä on mitä moninaisinta tietoa tervey-
destä, mutta harva on kokeillut lukemiaan asioita käytän-

nössä. Tieteellisissä tutkimuksissa pyritään usein selvittämään 
se yksittäinen tekijä, jonka avulla voidaan ennustaa odotettu 
lopputulos. Luetut teoriat ja asiantuntijoilta saadut suositukset
ovat silti parhaimmillaankin vain hyviä arvauksia, kunnes 
lukija testaa niiden vaikutusta omalla kohdallaan. Näin 
teoriasta voi muodostua omakohtainen kokemus, jolla on 
todellista käytännön merkitystä.

Parempaan hyvinvointiin ei ole olemassa mitään yksiselit-
teistä hopealuotia. Hyvinvoinnin ja terveyden kehittämisen 
kannalta vasta useampi toimenpide yhdessä saa aikaan halutun
kokonaisvaltaisen muutoksen. Kerrannaisvaikutus (engl. 
compound effect) mahdollistaa sen, että 1+1=3. Kokonais-
valtainen hyvinvointi ei toisin sanoen seuraa jostakin 
yksittäisestä ruoka-aineesta, lisäravinteesta tai lääkkeestä, 
vaan merkittävin parannus omaan hyvinvointiin on lopulta 
seurausta usean toimenpiteen välisestä vuorovaikutuksesta 
(tätä osakokonaisuuksiin palautumatonta systeemitason uutta 
ominaisuutta kutsutaan myös emergenssiksi). 

Tämä voi merkitä esimerkiksi unen kannalta optimaalisen
ravitsemuksen, riittävän liikunnan ja erilaisten ympäristö-
tekijöiden yhtäaikaista optimointia yksittäisten unilääk-
keiden sijaan.

BIOHAKKEROINTI  T IETEEN JA  TAITEEN LEIKKAUSPISTEESSÄ
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• Itsensä mittaaminen sisältää itsensä seurannan erilaisten  
 älypuhelimeen kytkettyjen anturien kautta
• Itsensä mittaamiseen liittyy ”dataismi”, jossa datan merkitys  
 koetaan keskeisenä itsensä kehittämisen välineenä
• Itsensä mittaamisessa korostuu datan visualisointi ja   
 syy-seuraussuhteiden hahmottaminen
• Seurantalaitteiden luomat palautesyklit (engl. feedback  
 loops) voivat mahdollistaa käyttäytymisen muuttamisen
• Läpinäkyvyys ja sosiaalisuus korostuu datan keräämisessä ja  
 jakamisessa
• Mittaamisen tavoitteena ei välttämättä tarvitse olla opti-
 mointi, vaan se voi olla keino esittää itselle uusia kysymyksiä 
• Datan kerääminen ja visualisointi voi olla myös väline  
 itseilmaisulle

Keskipisteessä on yksilö, joka on mittauksen kohteena sekä 
subjekti että objekti (n=1). Pääasiallisena metodina datan 
keräämisen lisäksi on datan analysointi ja vertaaminen muihin 
muuttujiin. Itsensä mittaaminen tuottaa dataa, joka itsessään 
on merkityksetöntä ilman sitä selittävää kontekstia. Numerot 
visualisoidaan, ja niitä voidaan muokata vertailukelpoisiksi 
muiden ihmisten tuottaman datan kanssa. Ihmisistä kerättyä 
kollektiivista dataa voidaan myös kutsua käsitteellä ”Big Data”.

Itsensä mittaamisessa on myös edetty historiallisessa mielessä 
uusille alueille:
• Geenimutaatioiden tutkiminen ja näiden tulosten 
 hyödyntäminen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta

• Laajat laboratoriokokeet ja ravitsemuksen optimointi   
 niiden pohjalta
• Itsensä mittaamisen pelillistäminen, mikä lisää mittaamisen  
 mielekkyyttä ja palkitsevuutta
• Mikrobiomin selvittäminen ja sen pohjalta limakalvoilla ja  
 suolistossa eläviin mikrobikantoihin vaikuttaminen
• Etänä toimivien valmentajien ja tekoälyn hyödyntäminen  
 erilaisten elämänkäytäntöön liittyvien suositusten tekemisessä

Itsensä mittaamisen potentiaalisena sudenkuoppana voi 
olla se, että mittaaminen ja datan kerääminen muodostuvat 
itseisarvoiksi. Kerätty informaatio ei siis välttämättä muuta 
ihmisen elämää parempaan tai kehittävään suuntaan, vaan se 
saattaa jopa pahentaa neurooseja ja huolenaiheita tai nostaa 
esiin epämiellyttäviä lopputuloksia. Mittaamiseen voi kehit-
tyä myös riippuvuussuhde.

Biohakkerointi ei tarkoita eikä edellytä itsensä mittaamista.
Biohakkeroinnissa on kyse ihmisen hahmottamisesta koko-
naisuutena ja vaikuttamisesta tähän kokonaissysteemiin. It-
sensä mittaaminen puolestaan voi tarjota keinoja hypoteesien 
asettamiselle ja omakohtaisten koetulosten analysoinnille.
Biohakkerointi onkin itsensä mittaamista laajempi käsite. 
Ideaalitilanteessa mittaamisesta tulee tarpeetonta, jolloin 
ihminen pystyy itse tulkitsemaan elimistönsä tuottamia 
signaaleja sekä samalla muuttamaan toimintamallejaan 
senhetkisen tarpeen mukaan. Itsensä mittaaminen voi tosin 
palautesykliensä ansiosta myös nopeuttaa oppimista.

Ihminen toimii parhaimmillaan, kun se on harmonisessa 
suhteessa ympäristöönsä. Systeemiajattelun kautta voimme
hahmottaa, kuinka riippuvainen ihminen todella on 
ympäristönsä eri tekijöistä. Ihminen ei ole pohjimmiltaan 
mekanistinen, vaan hyvä elämä edellyttää monimuotoista 
suhdetta ympäristöön.

Tästä voisi esimerkkinä todeta, että ihminen voi hyvin 
ollessaan tasapainoisessa suhteessa suolistolla, limakalvoilla 
ja iholla elävien bakteerien, virusten ja muiden mikro-
organismien kanssa. Tilannetta voi verrata kasviin, joka 
on juuriensa kautta monimuotoisessa vuorovaikutuksessa 
maaperän mikrobien ja ravinteiden kanssa. Epätasapainotila 
voi johtaa kummassakin tapauksessa sairauteen.

Fysiologisen terveyden optimointi edellyttää, että tasapai-
nottaa samalla järjestelmän alempia osia (esimerkiksi ravit-
semustila, mitokondriot ja mikrobiomi) ja ylempiä kerroksia 
(esimerkiksi sosiaaliset suhteet ja ympäristö). Systeemiajat-
telun kautta onkin Pareton periaatteen hengessä mahdolli-
suus selvittää, mikä on se 20 % osatekijöistä, joka tuottaa 
80 % tuloksista.

ITSENSÄ MITTAAMISELLA LISÄÄ ITSETUNTEMUSTA

Yhdysvaltalainen teknologialehti Wired ja sen päätoimittaja 
Kevin Kelly ja toimittaja Gary Wolf loivat vuonna 2007 
käsitteen, liikkeen ja ilmiön nimeltä Quantified Self (QS) 

– vapaasti suomennettuna itsensä mittaaminen. Wiredin 
keulahahmot järjestivät ensimmäisen tapaamisen Piilaak-
sossa aiheesta kiinnostuneille vuonna 2008. Kesällä 2009 
Wired kirjoitti aiheesta kansilehden otsikolla ”Know Thyself: 
Tracking Every Facet of Life, from Sleep to Mood to Pain, 
24/7/365”. Wiredin toimittajat pystyttivät ilmiöön liittyvän 
sivuston, jolle he antoivat nimeksi Quantified Self. He 
määrittelivät tämän sloganissaan itsetuntemukseksi 
numeroiden kautta (”Self-knowledge through numbers”). 

Itsensä mittaaminen on nykyään kulttuurimme valtavirtaa. 
Erityisesti viimeisen vuosikymmenen aikana markkinoille on 
tuotu lukuisia erilaisia aktiivisuusrannekkeita ja -mittareita. 
Tätä nykyä myös monista älypuhelimista löytyy monenlaisia 
antureita ja mittaussovelluksia, jotka tuottavat dataa muun 
muassa ihmisen liikkumiseen, kaloreiden kulutukseen ja 
nukkumiseen liittyen. Erilaisia mittaustekniikoita voidaan 
käyttää hyödyksi myös työajan seurannassa.

Ilmiötä on tutkittu myös Suomessa. Helsingin yliopiston 
tutkijat Minna Ruckenstein ja Mika Pantzar ovat kiinnit-
täneet Quantified Self -liikkessä huomiota muun muassa 
seuraaviin piirteisiin:*
• Ilmiönä itsensä mittaaminen ei ole uusi; esimerkiksi   
 kybernetiikan isä Norbert Wiener tarkasteli ihmisen kehoa  
 informaatiota tuottavana ja vastaanottavana järjestelmänä  
 jo 1900-luvun alkupuolella

*Lähde: Ruckenstein, M. & Pantzar, M. (2015). Beyond the
 Quantified Self: Thematic exploration of a dataistic paradigm. 
New Media and Society epub ahead of print.
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TEKNOLOGIA-ASIANTUNTIJA TEEMU ARINA

Teemu Arina on kansainvälisesti tunnettu digitaalisen työn, oppimisen ja johtamiskysymysten asiantuntija,
teknologia-alan sarjayrittäjä sekä tulevaisuusteemoihin erikoistunut puhuja. Hän on myös kansainvälisen 
Quantified Self -liikkeen vaikuttaja Suomessa sekä Biohacker Summit -tapahtuman perustaja ja kuraattori. 

Teemu Arinaa pidetään yhtenä digitalisoitumisen keskeisistä ajattelijoista maailmalla. Arina on erikois-
tunut erityisesti verkko-oppimisen, sosiaalisen median, digitaalisen työn, digitaalisen terveyden ja 
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin avainkysymyksiin. Vuonna 2015 hän sai Euroopan parlamentin, Saksan 
opetus-ja tutkimusministeriön sekä Unescon suojeleman Leonardo Award -tiedepalkinnon teema-alueella 
”Humanity in Digitization”. Palkinto myönnetään vuosittain oppimisen alueella uraauurtavaa työtä 
tehneelle henkilölle.

Ammattimaisena puhujana Arina on pitänyt keskimäärin yli 100 luentoa vuodessa muun muassa 
Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa, Japanissa, Hollannissa, Italiassa, Espanjassa, Venäjällä ja Saksassa. 
Suomessa hän on ollut Vuoden puhuja -finalisti. Neuvonantajatehtävissään Arina on toiminut ylimmän 
johdon apuna esimerkiksi digitalisaatioon liittyvissä hankkeissa, startup-yritysten valmentajana sekä 
Euroopan unionin rahoittamien verkko-oppimisen kehityshankkeiden ohjausryhmien puheenjohtajana.

Työuransa Arina aloitti 16-vuotiaana perustamalla ensimmäisen teknologia-alan yrityksensä ja toimimalla 
17-vuotiaana lukion opettajana Espoossa. Opetustehtäviensä ohella hän kiinnostui verkko-oppimisesta, 
ihmisen älykkäästä toiminnasta ja erilaisten rajojen ylittämisestä. Vapaa-ajallaan Arina harrastaa teknolo-
gian parissa puuhastelua, pyöräilyä, valokuvausta, luonnossa liikkumista ja ruoanlaittoa. 

LÄÄKÄRI OLLI SOVIJÄRVI

Olli Sovijärvi on yksi kokonaisvaltaisen lääketieteen pioneereista Suomessa. Sovijärven työura alkoi 
viiden vuoden jaksolla SPR:n Veripalvelussa lääketieteellisenä päivystäjänä. Hän valmistui Helsingin 
yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 2006 ja ryhtyi itsenäiseksi 
ammatinharjoittajaksi vuonna 2008. Sovijärvi suoritti John F. Kennedy Universityssä erityisesti 
psykologiaan ja filosofiaan keskittyvän integraaliteorian tutkinnon vuosina 2010–11.

Varsinainen lääkärin työuran alkupuoli kului Suomen ensimmäisessä lääkäripalveluja vuokraavassa 
yrityksessä reilun viiden vuoden ajan. Työnkuva piti sisällään muun muassa terveyskeskuspalvelua, 
lukuisia päivystyksiä ja toimimista takapäivystäjänä eri puolilla Suomea. Sovijärvi onkin työskennellyt 
Suomessa lähes 50 eri päivystyspisteessä.

Lukuisat esiintymiset mediassa, sosiaalisen median artikkelit sekä Suomen ensimmäinen terveysaiheinen 
podcast ovat luoneet ihmisille tietoisuutta siitä, mitä terveydenhoito voi parhaimmillaan olla. Sovijärvi 
on myös konsultoinut useita eri hyvinvointialan ja terveysteknologian yrityksiä ja palveluntuottajia.

Vuodesta 2013 eteenpäin Sovijärvi on harjoittanut lääkärin ammattiaan yksityisellä ravitsemukseen ja 
kokonaisvaltaiseen terveydenhoitoon keskittyvällä klinikalla, jossa toimii funktionaalista lääketiedettä 
harjoittavia lääkäreitä, hoitajia sekä Suomen ainoa hivenainelaboratorio. Sovijärvi pitää myös koulutus-
tilaisuuksia ja esitelmiä erityisesti biohakkeroinnista, suorituskyvyn optimoinnista, ravintokysymyksistä 
sekä suoliston tasapainon hoidosta. Vapaa-ajallaan hän harrastaa monipuolisesti erityisesti voimailuun
keskittyvää liikuntaa, lapsensa kanssa leikkimistä, musiikkia ja hulvatonta huumoria.

TEKI JÄT
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Liikunta
RAVINTOASIANTUNTIJA JAAKKO HALMETOJA

Jaakko Halmetoja on ravintoasiantuntija, tietokirjailija ja aktiivinen luennoitsija. Halmetojan 
intohimona on poikkeuksellisen kirkasta terveydentilaa ylläpitävän ravitsemuksen ja elämäntavan 
luominen mahdollisimman hauskalla ja nautinnollisella tavalla.

Superfood-ilmiön pioneerina, pakurikäävän ja muiden lääkinnällisten sienten popularisoijana sekä 
”suklaa-alkemistina” tunnettu Halmetoja on viimeisen vuosikymmenen aikana kansantajuistanut
TV- ja radio-ohjelmien sekä yli 600 yleisöluennon kautta lukuisten eri ruokien ja rohdoskasvien 
terveyshyötyjä ja uniikkeja käyttötapoja. 

Halmetoja on toiminut yrittäjänä 20-vuotiaasta lähtien, käynyt laskuvarjojääkärikoulun ja voittanut 
lukkopainissa Suomen mestaruuden. Yrittäjänä hän on johtanut useamman vuoden ajan huippu-
terveellisten herkkujen valmistamiseen erikoistuneita kahviloita Tampereella. Sittemmin Halmetoja 
on toiminut neuvonantajana useille kotimaisille ja kansainvälisille terveysalan kasvuyrityksille. 
Vapaa-aikaansa Jaakko viettää puutarhassaan, luonnossa ja monipuolisesti liikkuen – hymy kasvoilla.

KIITOKSET

Tämä kirja on tekijöidensä lisäksi useampien eri tahojen myötävaikutuksen tulosta. Olemme erityisen kiitollisia Biohakkerin 
käsikirjan e-kirjojen tilaajille ja heidän palautteelleen, joukkorahoituskampanjaan osallistuneille, Biohakkerin käsikirjan agenteille,  
Biohakkerin podcastin vieraille, Biohacker Centerin henkilökunnalle, verkkokursseillemme osallistuneille, Biohacker Summit 
-tapahtuman kävijöille, puhujille ja näytteilleasettajille, kirjan oikolukijoille, lähimmille ystäville, perheenjäsenille ja monille niille 
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin asiantuntijoille ja tieteen tekijöille, joita olemme saattaneet seurata, lukea ja kuunnella tarkasti. 
Tarkempi päivittyvä lista kiitoksista löytyy kotisivuiltamme osoitteesta www.biohakkerit.fi.
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Jorma on nykyajan tietotyöläinen, joka ei infoähkystään 
huolimatta malta olla vilkaisematta vielä sitä yhtä työkaverin 
linkkaamaa artikkelia. Vielä pitäisi vastata moneen tärkeään 
sähköpostiinkin. Kaiken kukkuraksi huomisen tilaisuuden esitys 
on vielä tekemättä. Ilta venyy pitkäksi, kuten moni muukin 
päivä ennen tätä sateista torstaita. Vääntää silti pitää, vaikka 
silmät ovat jo ristissä. 

Presentaatiomateriaali tulee kuin tuleekin valmiiksi väsymyk-
sestä huolimatta. Kello on jo kolme yöllä. Jorma sulkee koneen 
ja menee nukkumaan, vaikka töitä olisi vielä vaikka kuinka 
paljon tekemättä. Uni ei malta tulla, vaikka herätykseen on 
aikaa 4 tuntia ja 30 minuuttia. Mies on lopen väsynyt. Pää 
käy ylikierroksilla, huominen esitys pyörii mielessä. Ikkunan ali 
ajavien autojen ääni häiritsee. Jorma tuijottaa pimeässä silmät 
punaisena langattoman tukiaseman vilkkuvaa sinistä valoa. 
Sängyssä kieriskelyyn menee lähestulkoon tunti, ennen kuin 
uni tulee.

Aamulla herätyskellon ääni takoo armottomasti hereille. Sekava 
Jorma kieriskelee vielä kymmenen minuuttia sängyssään: ei 
malttaisi millään nousta, mutta on pakko. Aikaa ulko-ovesta 
poistumiseen on 45 minuuttia. Ajatus ei kulje, tahto ei ole 
läsnä. Kiire iskee ja aamiainen jää tekemättä – syömisestä 
puhumattakaan. Kotipihan risteyksessä meinaa tulla vaaral-
linen läheltä piti -tilanne.

”Pakko saada kahvia”. Kuppi jos toinenkin hulahtaa miehen 
punoittaviin kasvoihin konferenssin alkua odotellessa. Sitten 
tulee aika astua lavalle. Jorman presentaatio alkaa mongertaen. 
Kalvoissa on kirjoitusvirheitä. Tarina etenee hermostuneesti epä-
varmojen argumenttien kautta kohti lopullista yleisön tuomiota: 
väsyneet aplodit. ”Eihän se nyt ihan putkeen mennyt.”

Lounasaika. Ruokaa tulee hotkittua normaalia enemmän. 
Matka kulkee ruokailun jälkeen kohti vessaa, koska vatsa ei 
näytä oikein toimivan. Rintaankin sattuu. ”Painajaismainen 
päivä”, pohtii Jorma. Nyt tekisi mieli mennä lepäämään ja 
paikkaamaan univelkaa, mutta iltapäivän palaverit kutsuvat. 
”Huh, onneksi on jo perjantai.”

”VIELÄ TÄSSÄ EHTII
YHDEN JUTUN LUKEA...”

”Ihmisen tulisi unohtaa vihansa 
ennen kuin hän menee nukkumaan.” 
– Mahatma Gandhi (1869–1948)

”Uni on parasta meditaatiota.” 
– Dalai Lama (s. 1935)

”Jos pystyt uneksimaan jostain, 
pystyt myös tekemään sen.” 
– Walt Disney (1901–1966)

”Uni on puolet harjoittelustani.”  
– Jarrod Shoemaker (s. 1982)
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PÖLLÖ:  YÖN VALTIAS

”Kun pöllö huhuilee, yö on hiljainen.” 
– Charles de Leusse (s. 1976)

Unen arkkityyppi on luonnollisesti pöllö, yöajan 
ja hämärien hetkien hiljainen tarkkailija. Pöllö on 
erityisen tunnettu tarkasta hämäränäöstään ja likipitäen 
äänettömästä lentotavastaan. Pöllöillä on myös erittäin 
tarkka kuuloaisti, joka perustuu höyhenten heijastukseen 
ja kookkaisiin korva-aukkoihin. 

Muinaisina aikoina pöllöjen silmiä on syöty, koska 
tämän on uskottu parantavan hämäränäköä. Kansan-
perinteessä pöllöä on pidetty myös viisauden symbolina. 
Myös Antiikin Kreikassa viisauden jumalatar Athena 
piti pöllöä symbolinaan.

Pöllöä pidetään unimaailmassa viisauden lisäksi sisäisen 
näkemyksen, magian ja laajentuneen tietoisuuden 
vertauskuvana. 
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orman tarina on hyvä esimerkki siitä, miten tärkeää yöuni 
on suorituskyvylle, kognitiiviselle toiminnalle ja tervey-

delle. Sopivia tekniikoita käyttämällä Jorma olisi päässyt 
nopeammin uneen, hän olisi nukkunut laadukkaampaa unta 
ja suoriutunut paremmin vaativasta päivästä. Jorma oli jo 
väsynyt torstain alkaessa, joten sekin ilta venyi pitkäksi lähin-
nä aikaansaamattomuuden merkeissä. Riittävästi levänneenä 
tuloksia olisi syntynyt lyhyemmässä ajassa, ja esityskin olisi 
sujunut terävämmin ja virheettömämmin.

Yöunen merkityksestä on paljon tutkimustietoa, ja sen 
tärkeyden me tunnistamme kaikki. Uni on anabolinen tila, 
jonka aikana elimistö rakentaa energiavarastojaan, korjaa 
kudoksia ja tuottaa proteiineja. Ilman riittävää unta ihmis-
keho ei kykene toimimaan normaalisti.

Valvominen lisää kortisolin eritystä, minkä tiedetään lisäävän 
elimistön tulehdusta kuvaavien välittäjäaineiden kuten 
sytokiinien tuotantoa. Univaje aiheuttaa epäedullisia muu-
toksia elimistön immuunijärjestelmässä kuten valkosoluissa, 
ja yleisen tulehdusmarkkerin eli C-reaktiivisen proteiinin 
(CRP) määrä saattaa nousta.1

Univajeen on myös todettu nostavan systolista verenpainetta 
ja lisäävän rasva- ja sokeripitoisten ruokien kulutusta. Pitkään
kestänyt univaje johtaa nuorillakin koehenkilöillä insu-
liiniresistenssiin. Unen puutteen on todettu ennustavan 
painon nousua2 sekä lisäävän riskiä joutua liikenneonnet-
tomuuksiin,3 sairastua aikuisiän diabetekseen,4 5 mielenter-
veysongelmiin kuten masennukseen,6 kausiflunssiin7 sekä 
sydän- ja verisuonitauteihin.8 9

Univaikeudet ovat lisääntyneet työn toteutuessa yhä enem-
män istuen, päätteellä ja aineettomien asioiden parissa 
työskennellen. Tilastokeskuksen vuonna 2008 tekemän 
työolotutkimuksen mukaan nukahtamisvaikeuksista tai 
öisistä heräämisistä kärsi vähintään viikoittain joka kolmas 
palkansaaja. Väsymyksen, haluttomuuden ja tarmotto-
muuden tunne on perinteisesti ollut kaikista psyykkisistä 
oireista yleisin, mutta vuonna 2008 se sai rinnalleen edellä 
mainitut univaikeudet.10

J

T IESITKÖ

30 % AIKUISISTA ON KÄRSINYT 

VUODEN AIKANA UNETTOMUU-

DESTA VÄHINTÄÄN KOLMENA YÖNÄ 

VIIKOSSA, JA 10 % ON POTENUT 

UNETTOMUUTTA YLI KUUKAUDEN.

LÄHDE: THL (2009)

UNEN MERKITYS  TERVEYDELLE
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UNEN VAIHEISSA  SALAISUUS 
RI ITTÄVÄÄN UNEN MÄÄRÄÄN

Nukkumisen aikana vuorottelevat kaksi unen vaihetta, 
ortouni ja vilkeuni, jotka erotellaan toisistaan aivosähkö-
käyrien eli EEG:n (elektroenkefalogrammin) avulla. Suurin 
osa unesta on ortounta (ortodoksinen uni, perusuni, hiljainen 
uni, hidasaaltouni), joka voidaan jakaa kolmeen NREM 
(Non Rapid-Eye Movement) -vaiheeseen N1, N2 ja N3. 
Lisäksi erotellaan vilkeuni R (jota kutsutaan myös REM-
uneksi).13

W – valvetila (beta-aallot): Epäsäännölliset ja värähte-
lyltään matalat beta-aallot korostuvat EEG:ssä.

Meditatiivinen tila silmät kiinni: Synkronisemmat alfa-
ja theta-aallot näkyvät EEG:ssä. Lisääntynyt serotoniinin 
tuotanto. Alfa- ja theta-aaltojen lisäämisellä esimerkiksi 
meditaation kautta on todettu useita terveysvaikutuksia.14 15 16

N1 – ensimmäinen vaihe (theta-aallot, 4–8 Hz): 
EEG:ssä näkyy epäsäännöllistä värinää. Theta-aallot ovat 
taajuudeltaan alfa-aaltoja hitaampia ja värähtelyltään 
korkeampia. Kyseessä on siirtymävaihe valvetilan ja kevyen 
unen välillä. Asentoa vaihdellaan usein, ja henkilö on syvässä 
meditatiivisessa tilassa, mutta herätettäessä hän ei välttämättä 
koe nukkuvansa. Kesto noin 10 min.

N2 – toinen vaihe (unisukkulat, 11–16 Hz): Kevyen 
unen vaihe, jonka aikana liikkeitä ei ole ja hengitys on 
rauhallista.Toisessa vaiheessa muodostuu hetkittäisiä taa-
juuden nousuja, niin sanottuja unisukkuloita. Aivotoiminta 
on toisessa vaiheessa aktiivisempaa kuin ensimmäisessä 
vaiheessa, ja toisen vaiheen aikana voi nähdä jo untakin. 
Riittävä määrä toisen vaiheen unta parantaa motoriikkaa.17 

Ihmisen saa vielä helposti herätettyä tämän vaiheen 
aikana. Kesto 20–30 min.

N3 – kolmas vaihe (delta-aallot, 0–8 Hz):  Syvän unen 
vaihe, jolloin hengitys on tasaista ja EEG-aallot hitaita 
delta-aaltoja. Lihakset ovat täysin rentoutuneet ja pulssi, 
ruumiinlämpö ja verenpaine ovat laskeneet. Kasvuhormonin 
tuotanto alkaa, ja kehon korjausmekanismit aktivoituvat. 
Nukkuva ihminen ei herää, jos joku kulkee huoneessa. 
Pulssi, verenpaine ja ruumiinlämpö ovat alhaisimmillaan. 
Kesto 30–40 min. Vanhemmilla ihmisillä tämän vaiheen 
pituus lyhenee jopa kuudella minuutilla.

R – vilkeuni (alfa- ja beta-aallot): Vilkeunessa eli 
REM-unessa aivot ovat valveilla, mutta muu elimistö 
nukkuu. Nukkujan niska- ja vartalolihakset ovat vilkeunen 
aikana halvaantuneet, joten unissakävely ei ole mahdollista. 
Vilkeunen aikana silmät liikkuvat silmäluomien alla ja 
unien näkeminen on vilkkainta. Aikuisen ihmisen yössä
on keskimäärin 4–5 vilkeunen jaksoa. Ensimmäiset jaksot

N1

N2

N3

R

Biohakkerin näkökulmasta tarkasteltuna riittävällä ja 
laadukkaalla yöunella on keskeinen vaikutus suoritustasoon, 
tarkkaavaisuuteen, mielialaan, kykyyn hallita stressiä, ihon
laatuun,11 urheilusuorituksiin, mahdollisuuksiin oppia uusia 
asioita ja ylläpitää yleistä terveyttä. Biohakkerin tavoitteena 
on varata mahdollisimman paljon aikaa tärkeäksi koettuihin
asioihin ja varmistaa samalla riittävä unen saanti, jotta palau-
tuminen ja päivän aikana opittujen asioiden omaksuminen 
toteutuisi optimaalisesti.

Usein sanotaan, että aikuisen ihmisen tulisi saada vähintään 
7–8 tuntia unta päivässä. Warwickin yliopistossa tehdyssä 
metatutkimuksessa havaittiin, että kuusi tuntia tai vähem-
män unta yössä saaneilla kuolleisuusriski kasvoi 12 %, 
mutta myös yhdeksän tuntia tai enemmän nukkuneilla 
kuolleisuusriski lisääntyi jopa 30 %.12 Paljon nukkuvien 
kuoleman riskin kohoaminen havaittiin lähinnä vanhuksilla, 
ei niinkään nuorilla ihmisillä. Tutkimusten mukaan osa 
ihmisistä, joilla on DEC2-geenin mutaatio, selviää kaksi 
tuntia vähemmällä yöunella. Mikä sitten on riittävästi ja 
miten laadukas riittävä yöuni saavutetaan päivän askareista 
tinkimättä?
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Normaalin aikuisen 7–8 tunnin yöunen aikana nukkuja
siirtyy tasolta yksi tasolle kaksi ja kolme – ja jälleen takaisin 
tasolle kaksi, jonka jälkeen taso yksi korvautuu vilkeunella. 
Tämän jälkeen sykli toistuu 4–5 kertaa. Yksi sykli kestää 
noin 90 minuuttia. Laadukkaan yöunen näkökulmasta on

tärkeää maksimoida syvän unen (N3) määrä. Riittävä unen 
saanti järjestää muistia uudelleen20 ja parantaa oppimistu-
loksia.21 Myöhemmissä sykleissä vilkeunen määrä lisääntyy 
ja syvän delta-unen määrä vähenee, kunnes delta-unta ei 
esiinny enää ollenkaan.

YHDEN SYKLIN VAIHEET

ovat kestoltaan noin 10 minuuttia ja myöhemmät usein 
pidempiä, noin 30 minuuttia. Vilkeuni on tärkeää aivojen 
hermosolujen uusiutumisen kannalta.18 Unen puutoskokeissa
on todettu, että vilkeuni on välttämätöntä: puutos aiheuttaa

ärtyvyyden lisääntymistä, uupumusta, muistihäiriöitä ja 
keskittymiskyvyn huononemista. Kasvuvaiheessa olevat 
pienet lapset nukkuvat paljon REM-unta: noin 16 tunnin 
yöunesta noin 50 % on vilkeunta.19

UNEN VAIHEET

R

N1

N2

N3

REM

Deltauni

1               2               3               4               5               6               7               8h

1. sykli               2. sykli               3. sykli             4. sykli          5. sykli

R RRR R

N1 N2 N3 R

4–5 % 45–55 % 16–21 % 20–25 %
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Muillakin hormoneilla on vaikutusta vuorokausi-
rytmiin, mikä on hyvä huomioida unta 
optimoitaessa. Korkeat dopamiini- ja 
serotoniinitasot on linkitetty koke-
mukseen hereillä olosta ja matalat 
tasot puolestaan uneliaisuuteen. 
Kortisolilla eli niin sanotulla 
”stressihormonilla” on roolinsa 
yöllisissä heräämisissä, ja sen 
tuotanto on korostuneesti 
käynnissä noin 30 
minuuttia heräämisen 
jälkeen.
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SIRKADIAANINEN RYTMI25VUOROKAUSIRYTMISTÄ  TASAPAINOA, 
L ISÄÄ  V IRTAA  PÄIVÄÄN JA  LAATUA UNEEN 

Sirkadiaaninen rytmi on mikä tahansa biologinen prosessi, 
joka toistuu esimerkiksi vuorokausirytmin mukaan. Rytmiin 
liittyvät vaihtelut voidaan havaita esimerkiksi seuraavista 
tekijöistä:

• Ruumiinlämpö
• Syke ja verenpaine
• Reaktioaika ja suorituskyky
• Melatoniinin, serotoniinin ja kortisolin tuotanto
• Suoliston toiminta

Moni liikematkustaja kokee käytännössä, kuinka tärkeää 
on mukautuminen uuteen aikavyöhykkeeseen ja miten 
sopeutumattomuus voi lisätä univaikeuksia, sekavuutta ja 
muita mielen häiriöitä. Moni vuorotyötä tekevä tai vaikkapa 
kirkkaiden valojen parissa työskentelevä ihminen voi kokea 
vastaavia häiriöitä, kun päivittäinen rytmi häiriintyy.

Ihmisellä on sisäinen kello, joka on kestoltaan noin 25 
tuntia, ja se nollautuu päivittäin päivänvalon vaikutuksesta.22 
Tästä syystä sokeilla ihmisillä on ajoittaisia univaikeuksia, 
mutta valosta huolimatta heidänkin kehonsa toimii pääosin 
normaalisti.23

Valolla on siis keskeinen merkitys vuorokausirytmin yllä-
pidossa. Valolla voidaan vaikuttaa sirkadiaanisen rytmin 
nollautumiseen. Valon tulisi olla intensiteetiltään vähintään 
1000 luxia, jotta valolla olisi vaikutusta. Vertailuna normaali 
toimistovalaistus on noin 320–500 luxia ja suora auringon-
valo on noin 32 000–130 000 luxia.

Valo vaikuttaa suoraan melatoniinin eli niin sanotun 
“pimeähormonin” tuotantoon, jota erittyy käpyrauhasesta 
erityisesti pimeään vuorokaudenaikaan. Melatoniini 
linkittyy uni- ja valvetilan säätelyyn.

Vastasyntyneellä ei ole melatoniinin tuotantoa kolmen
kuukauden ikäiseksi asti. Tämän jälkeen tuotanto lisääntyy 
murrosikään tultaessa ja tasoittuu aikuisiällä. Myöhäis-
keski-iässä melatoniinin tuotanto alkaa laskea. Osittain 
tästä syystä epäillään, että vanhemmat ihmiset eivät saa 
yhtä paljon unta kuin nuoremmat.

Valon intensiteetin lisäksi valon aallonpituus vaikuttaa 
melatoniinin tuotantoon. Päivänvalossa korostuva niin 
sanottu sininen valo (lyhyttä aallonpituutta noin 420–485 
nm) estää tehokkaasti melatoniinin tuotannon. Esimerkiksi 
tutkimusten mukaan valkoinen LED-valaistus estää viisi 
kertaa tehokkaammin melatoniinin tuotannon kuin hehku-
lamput.24
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nivaikeuksista kärsivät saattavat ensimmäiseksi 
kääntyä lääkärin ja unilääkkeiden puoleen. Uni-

lääkkeet ovatkin jo 1,6 miljardin markkina pelkästään 
USA:ssa.26 Unilääkkeiden käyttöön liittyy kuitenkin 
monenlaisia riskejä – riippuvuus, vieroitusoireet kuten 
unettomuus, väsyneisyys, muistihäiriöt, epäedulliset 
muutokset aivoissa ja paljon muuta. Esimerkiksi 
vuonna 1991 Iso-Britanniassa markkinoilta poistettu 
Halcion aiheutti masennusta ja muistin menetystä.27 
Univaikeuksien lääkekehoidon haitat voivat toisin 
sanoen ylittää niiden tuomat hyödyt.

On siis hyvä lähteä liikkelle perusasioista ja tarkastella 
tutkimuksen valossa erilaisia vaihtoehtoisia välineitä, 
joiden avulla pillerit voidaan hyvässä lykyssä jättää 
apteekin hyllylle ja univaikeudet historiaan. Biohakkerin 
arsenaaliin kuuluu monia mahtavia teknisiä ja biologisia 
apuvälineitä, joiden avulla nukkumisesta voi tulla 
miellyttävä ja antoisa kokemus.

U

VÄLINEET  NUKKUMISEN 
PÄIVITTÄMISEEN
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• Maadoitusmaton käyttö
• Makuuhuoneen skannaus säteilytasojen suhteen 
 (EMF- ja EMC-mittarit)
• Langattomien tukiasemien ja kännyköiden sijoittaminen
 kauemmas itsestä ja lentokonetilan päälle kytkeminen   
 mobiililaitteisiin. Huomioi kuitenkin, että 20 minuutin 
 puhelusta saa enemmän säteilyä kuin wlan-tukiasemasta  
 vuodessa.
• Paljain jaloin käveleminen päivällä tai maadoituskenkien  
 käyttäminen

SISÄILMAN LAADUN VARMISTAMINEN

Tutkimusten mukaan sisäilman huono laatu 
vaikuttaa hengityselimiin ja voi sitä kautta 
lisätä univaikeuksia.29 Ratkaisuja asiaan:
• Riittävä tuulettaminen päivisin
• Homeriskin poissulkeminen (itse suoritetut testit tai 
 ammattilaisen tekemät mittaukset)
• Huonekasvien käyttö, mikä lisää ilmankosteutta, muuttaa  
 hiilidioksidia hapeksi ja tuottaa ilmaan negatiivisesti 
 varautuneita ioneja: kultapalmu (Dypsis lutescens),   
 isoanopinkieli (Sansevieria trifasciata) ja kultaköynnös   
 (Epipremnum aureaum)30

• Huolehdi yöaikaisesta ilmanvaihdosta, mutta vältä 
 vetoa pään kohdalla
• Ilmansuodatus (UV, HEPA, aktiivihiilisuodatus, 
 fotokatalyyttinen hapetus, ionisaattori)
• Ilmankosteuden säätö teknisin apuvälinein. 
 Useimmille ihmisille ideaali on 30–50 %.
• Hengittävä talo ja sisätilojen materiaalien tiedostaminen:  
 luonnonmukainen rakentaminen, perinteiset maalit ja  
 pintakäsittelyaineet
• Suitsukkeet ja relaksoivat eteeriset öljyt (ylang ylang, 
 vanilja, ruusu) saattavat lisätä unisuutta ilmanlaadun   
 kustannuksella

PIDÄ MAKUUHUONE VIILEÄNÄ

Kehon lämpötila laskee unen aikana. 
Nukkuminen sopivassa lämpötilassa auttaa 
kehoa ylläpitämään optimaalista lämpötilaa. 
Ratkaisuja asiaan:
• Optimaalinen lämpötila useimmille on 18–22 astetta
• Lämpöpatterien ja ilmastoinnin säätäminen
• Ikkunan pitäminen auki ja tuuletus

MAKUUHUONEEN VALMISTELU

HUONEEN PIMENNYS JA OPTIMAALINEN 

VALAISTUS

Auringon, kuun ja elektroniikan tuottama valo 
voi häiritä unta. Ratkaisuja asiaan:
• Pimennysverhot
• Elektronisten laitteiden LED-valojen peittäminen 
 mustalla teipillä
• Lamppujen vaihto sellaisiin, jotka eivät lähetä sinistä   
 aallonpituutta
 – Erikoislamput, jotka vaihtavat valon spektriä 
  vuorokauden ajan mukaan
 – Himmeät suolalamput

SÄNGYN ERGONOMIA JA LAATU

Huonosti hengittävät, allergisoivat ja ergonomialtaan heikot 
sänkymateriaalit voivat häiritä unta. Ratkaisuja asiaan:
• Polyuretaanin ja kemikaaleilla pintakäsiteltyjen, 
 mahdollisesti allergisoivien patjojen sijaan luonnollinen  
 puuvillasta, villasta, hampusta tai luonnonkumista 
 valmistettu patja tai futon
• Kaura-, kirsikka-, speltti- tai tattarityynyt 

• Lakanoiden ja peiton materiaalien 
 päivittäminen paremman lämpötilan 
 säätelyn saavuttamiseksi (luomu-
 puuvilla, eläinten nahka, silkki yms.) 
• Nukkuminen ilman vaatteita (ei lymfajärjestelmää 
 tukkivia kuminauhoja lantiolla) 
• Nukkuminen ilman tyynyä
• Tyynyn käyttö, joka on muotoiltu tukemaan niskaa
• Tyyny jalkojen välissä
• Nukkuminen selällään tai vasemmalla kyljellä, koska   
 muut asennot kuormittavat sisäelimiä
 – Painavan peiton ja lakanan käyttö yön aikana paljon  
  asentoa vaihtaville ihmisille
 – Vatsa-asentoa ei suositella kenellekään nukkumiseen  
  (poikkeuksena välilevyn pullistumista kärsivät ihmiset)
 – Uniapneaa sairastaville selällään nukkumista ei   
  suositella hengityksen pysähtymisvaaran vuoksi
 
ELEKTROMAGNEETTISEN SAASTEEN POISTAMINEN

Jotkin ihmiset kokevat olevansa herkkiä elektromagneet-
tiselle säteilylle. Sähköyliherkkyydestä on tehty kymmeniä 
tutkimuksia, mutta sen olemassaoloa ei ole pystytty 
todistamaan. Maadoituksesta on joidenkin tutkimusten 
mukaan löytynyt apua univaikeuksiin.28 Ratkaisuja asiaan:
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TOIMENPITEET  PÄIVÄN AIKANA,  JOTKA 
HELPOTTAVAT  UNEN SAANTIA  ILLALLA

RIITTÄVÄN SINISEN AALLONPITUUDEN VALON 

SAAMINEN PÄIVISIN

Sinisen valon aallonpituuden (450−490 nm) saaminen 
päivittäin erityisesti heräämisen jälkeen on tärkeää 
vuorokausirytmin ja virkeyden ylläpitämiseksi.
• Auringonvalo
 – Esim. vähintään 15 minuutin kävely ulkona päivittäin
 – Työpisteen asettaminen ikkunan viereen
• Aurinkolasien käytön välttäminen päivisin, sillä se voi 
 käynnistää melatoniinin tuotannon väärään aikaan
• Päivänvalolampun käyttäminen

SÄÄNNÖLLINEN LIIKUNTA PÄIVITTÄIN

• 20–30 min liikuntaa päivässä tasapainoittaa päivärytmiä31  

 ja parantaa merkittävästi unen laatua32

LIHASJÄYKKYYDEN POISTAMINEN

Lihasten ja sidekudosten kipu voi aiheuttaa univaikeuksia.
• Akupunktio, hieronta, sauna, jooga ja venyttely
• Rentouttavat kylvyt (mm. magnesiumkloridi kylpyvedessä  
 iltaisin)

BIOHAKKERIN MAKUUHUONE

PIMENNYSVERHO

MUOTOILTU TYYNY
KÄNNYKKÄ 
LENTOKONETILASSA

SUOLALAMPPU

ILMANKOSTUTIN/
PUHDISTIN/IONISAATTORI

HUONEKASVIT

MAGNESIUM

VALON SPEKTRIÄ 
VAIHTAVA LAMPPU

FUTONHENGITTÄVÄT 
PINTAMATERIAALIT

LÄMPÖTILA N. 18–22°
ILMANKOSTEUS 
N. 30–50 %

BIOMETRINEN ANTURI
PETAUSPATJAN ALLA
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• Sinkki testosteronitasojen luonnolliseen nostamiseen,40 
 mikä riittävällä tasolla parantaa yöunen laatua41

• Tauriini vähentää stressiä ja ahdistusta42 sekä nostaa 
 rauhoittavan GABA-välittäjäaineen pitoisuutta 
 elimistössä43

 – 500–1500 mg tauriinia iltaisin noin tunti ennen   
   nukkumaanmenoa 
• Terapialähtöisesti lisäravinteena (käytä ainoastaan 
 viimeisenä oljenkortena): 
 – 5-HTP 200 mg tai melatoniini 0,3–1 mg mg noin tunti
    ennen nukkumaanmenoa. Vaikutusta voi tukea nautti-
   malla 50 mg B6-vitamiinia ja 15 mg sinkkiä.   
 – L-tryptofaani 500–1000 mg 1–2 kertaa päivässä, 
   mieluiten myöhään illalla. Imeytyy parhaiten nautit-
   tuna yhdessä hiilihydraattien kanssa (vältä proteiinia  
   samalla aterialla). Folaatti ja C-vitamiini tukevat   
   konvertoitumista 5-HTP:ksi.
• Ota D-vitamiini aamulla tai päivällä rasvaisen ruoan    
 kanssa illan sijaan, sillä D-vitamiini vaikuttaa melatoniinin  
 tuotantoon44

MELATONIININ TUOTANNON TUKEMINEN 
PAINOTTAMALLA KETJUN ALKUPÄÄN YHDISTEITÄVALMISTAUTUMINEN NUKKUMAANMENOON

NUKKUMAANMENO SIRKADIAANISEN RYTMIN 

MUKAAN

Säännöllinen vuorokausirytmi parantaa unen laatua ja 
vähentää terveysriskejä.33 Se tasapainottaa myös ruumiin 
lämpötilan yön ajaksi. Suosituksena on minimoida kodin 
valaistuksen lisäksi kuun valo yöaikaan, koska se voi 
vaikuttaa melatoniinin tuotantoon.34

NUKKUMISTA JA UNEN LAATUA EDESAUTTAVAT 

RAVINTEET

Lisäravinteilla ja ruoka-aineilla voi tukea kehoa muun 
muassa melatoniinin tuotannossa, auttaa kehoa rentou-
tumaan ja lisätä unen N1-vaiheeseen liittyviä aivoaaltoja.
• 400 mg magnesiumsitraattia auttaa unen saannissa 
 kevyenä sedatiivina, lisää syvän unen määrää ja alentaa  
 yönaikaisia kortisolitasoja35 36

• Magnesiumglysinaatti, magnesiumglyserofosfaatti   
 ja magnesiumtauraatti tarjoavat lisäksi maksaa tukevia 
 aminohappoja yön ajaksi
 – Sopiva annostus vaihtelee 400–1000 mg välillä
• Kaliumsitraatti 200–400 mg tai kaliumbikarbonaatti 
 – Toimii synergistisesti magnesiumin kanssa
 – Voi vähentää yönaikaisia raajojen kouristuksia
 – Tasapainoittaa yöunta37

• Tryptofaani toimii serotoniinin ja melatoniinin esiasteena.  
 Tryptofaanitasoja voi nostaa syömällä illalla noin 1–2  
 tuntia ennen nukkumaanmenoa jotakin seuraavista   
 ruoka-aineista: riisi, banaani, kurpitsansiemenet, kalkkuna,  
 kana, kananmunat, pähkinät, kokojyvät, tumma riisi, 
 linssit, seesaminsiemenet, auringonkukansiemenet, 
 vaaleat  kalat ja avokado. Kalsium ja B6-vitamiini auttavat  
 tryptofaanin imeytymisessä.
• Rauhoittavat adaptogeenit: lakkakääpä, pyhäbasilika ja  
 rohtokoiso
• Teaniini lisää alfa-aaltoja aivoissa ja voi siten helpottaa  
 nukahtamista38 
• Rottakokeissa teaniinin on todettu parantavan unen laatua,  
 kun päivän aikana on nautittu kahvia39

L-tryptofaani

5-hydroksi-
tryptofaani

(5-HTP)

Serotoniini

Melatoniini

Niasiini
(B3-vitamiini) Reaktiota tukevat ravinteet:

folaatti & C-vitamiini

Reaktiota tukevat ravinteet:
B6-vitamiini & sinkki

Reaktiota tukevat ravinteet:
B6-vitamiini & sinkki
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NUKAHTAMISTA TUKEVAT JUOMAT

Tyypillisesti aivojen GABA-välittäjäaineeseen 
vaikuttavat juomat avustavat nukahtamisessa.
• Rohtovirmajuuri (Valeriaana)47 150–300 mg  
 ennen nukkumaanmenoa 
• Kamomilla 400–1600 mg ennen nukkumaan- 
 menoa
• Kärsimyskukka 100–200 mg 2–3 kertaa päivässä
• Humala 100–200 mg 2–3 kertaa päivässä
• Kava 120–150 mg ennen nukkumaanmenoa
• Lakkakääpä 3 g ennen nukkumaanmenoa

HUOLEHDI RIITTÄVÄSTÄ NESTEYTYKSESTÄ

Nestevaje ja toisaalta liika nesteen nauttiminen voi 
herättää öisin.
• Juo vettä, varsinkin jos olet nauttinut diureetteja  
 kuten alkoholia
• Rajoita illalla nautitun nesteen määrää, jos   
 huomaat usein herääväsi yöllä vessaan. Hyvä   
 määrä on noin 2–3 dl 90 minuuttia ennen 
 nukkumaanmenoa.
• Jos heräilet usein klo 01:00–03:00 välillä 
 (tyypillisesti maksa on tällöin aktiivisimmillaan),  
 voi kyseessä olla heikko nesteytys, stressi ja 
 antioksidanttien puute ravinnossa
• Jos kärsit eturauhasongelmista, sahapalmusta tai  
 nokkosenjuuresta voi olla apua

UNTA HÄIRITSEVIEN SUBSTANSSIEN VÄLTTÄMINEN

• Kofeiinin (kahvi, tee, energiajuomat) välttäminen 
 5–8 tuntia ennen nukkumaanmenoa. Tarvittaessa   
 1000–2000 mg C-vitamiinia nopeuttamaan kofeiinin  
 poistumista kehosta (kakadu, camu camu, acerola, 
 ruusunmarja, askorbiinihappo) tai kardemumman
 siemenet (5–10 kpl) pureskeltuna kokonaisina   
 vähentämään keskushermoston stimulaatiota.
• Muiden tyypillisten stimulanttien (tee, kaakao, maté)   
 vähentäminen. Teobromiinin (kaakao) välttäminen 6–10  
 tuntia ennen nukkumaanmenoa. Lisäksi teofylliini (tee) 
 ja muut piristävät yhdisteet (esim. mateiini, guaraniini).
• Alkoholin rajoittaminen korkeintaan kahteen lasiin 
 ennen nukkumaanmenoa. Nauti viimeinen lasi 
 viimeistään 90 minuuttia ennen nukkumaanmenoa.
• Tyramiini lisää noradrenaliinin eritystä, mikä lisää   
 aivotoimintaa ja voi valvottaa. Seuraavat ruoka-aineet 
 sisältävät tyramiinia, joten vältä niitä illallisen yhteydessä:
 pekoni, juusto, suklaa, munakoiso, kinkku, perunat,   
 hapankaali, makkara, pinaatti, tomaatti ja viini.

MAGNESIUM

Magnesium on yksi keskeisimmistä mine-

raaleista yli 200 aineenvaihdunnallisessa 

reaktiossa. Elimistössä sitä on peräti 20–28 

grammaa, josta puolet on solujen sisällä ja 

puolet luustossa. Arvioiden mukaan 75 %:lla 

suomalaisista on jonkinasteinen magnesiumin 

vajaus elimistössään. Magnesiumin mittaus 

verestä ei poissulje mahdollista vajausta, sillä 

vain 1 % magnesiumista on vapaana veren-

kierrossa.45 Magnesiumin liian vähäinen saanti 

on yhteydessä Suomessa varsin yleiseen 

D-vitamiinin puutokseen, sillä magnesium 

edistää D-vitamiinin synteesiä auringonvalosta 

ihossa.46 Magnesiumin vaikutukset terveyteen 

ovat merkittävät, sillä se muun muassa ehkäi-

see stressiä ja masennusta, parantaa yöunen 

laatua sekä ehkäisee monilta kroonisilta sai-

rauksilta. Lisäksi magnesiumilla on keskeinen 

rooli lihas- ja sydänlihassolujen energian-

tuotannossa. 
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YÖAIKAISESTA VERENSOKERISTA 

HUOLEHTIMINEN

Jos verensokeritaso laskee yön aikana, aiheuttaa se 
glukoosia säätelevien hormonien kuten adrena-
liinin, glukagonin, kortisolin ja kasvuhormonin 
erittymistä, mikä voi herättää.
• Syö viimeistään kaksi tuntia ennen nukkumaan- 
 menoa
• Syö hitaasti sulavat raaka-aineet kuten liha neljä  
 tuntia ennen nukkumaanmenoa, jotta ruoka  
 ehtii sulaa ruoansulatusjärjestelmässä 
• 1–2 rkl MCT-öljyä tai omega 3 -öljyä 30–60 min  
 ennen nukkumaanmenoa
• 1–2 rkl kollageenia tai heraproteiinia. 
 Älä sekoita sokerien kanssa.
• Lusikallinen luomuhunajaa maksan glykogeeni- 
 varastojen täydentämiseen. Varastot tyhjenevät  
 12 tunnissa. Älä sekoita proteiinien kanssa.

SINISEN AALLONPITUUDEN VÄLTTÄMINEN 

JA AURINGONLASKUN SIMULOINTI

Sinisen aallonpituuden valon väheneminen illalla 
ja punaisen aallonpituuden valon lisääntyminen 
avustavat melatoniinin tuotannon käynnisty-
misessä.
• Tietokoneen, kännykän ja television käytön   
 välttäminen tuntia ennen nukkumaanmenoa
• Suodata sinisen aallonpituuden valo sopivalla  
 tietokoneohjelmalla tai ruudulle asennetulla   
 kalvolla
• Sinisen aallonpituuden suodattavat  lasit ennen  
 nukkumaanmenoa tai yöllä käydessäsi vessassa
• Punaisen aallonpituuden valoa lisäävä ja sinisen  
 aallonpituuden valoa vähentävä valaistus

MIELEN TYHJENNYS PÄIVÄN ASKAREISTA

Päässä pyörivät ajatukset erityisesti pitkän työ-
päivän tai tulevan työlistan suhteen voivat ylläpitää 
aivotoimintaa, mikä häiritsee nukahtamista.
• Meditaatio mielen tyhjennykseen
• Työskentelyn lopettaminen vähintään tuntia   
 ennen nukkumaanmenoa
• Seuraavan päivän tehtävälistan kirjoittaminen
 ylös, jotta tekemättömät työt eivät jää   
 pyörimään mieleen
• Kiitollisuuspäiväkirja ennen nukkumaanmenoa  
 (esimerkiksi kolme asiaa, joista päivän aikana  
 ollut kiitollinen)
• Affirmaatiot (mielen ohjelmointi seuraavaan   
 päivään)

LASKE KEHON LÄMPÖTILAA 

ENNEN NUKKUMAANMENOA

Kehon lämpötila laskee yön aikana, ja ruumiin-
lämmön laskua voi tukea eri keinoin.
• Liikunnan välttäminen kaksi tuntia ennen 
 nukkumaanmenoa sen keskushermostoa 
 stimuloivan ja ruumiin lämpötilaa nostavan   
 vaikutuksen vuoksi
• Kylmäaltistus iltaisin (esim. kylmä suihku,   
 avantouinti tai jääkylpy)
• Nukkuminen ilman vaatteita
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VALOERISTYS

Erityisesti sinisen aallonpituuden valo voi 
häiritä yöunta. Esimerkiksi matkustet-
taessa ei ole aina mahdollista eristää koko 
huonetta ulkopuolisilta valonlähteiltä.
Ratkaisuja asiaan:
• Silmälaput ja -maskit, jotka 
 estävät valoa pääsemästä silmiin
• Pimennysverhot

SÄHKÖSTIMULAATIO

Aivojen sähköstimulaatiolla on 
todettu olevan vaikutusta
muun muassa aivojen välittäjä-
aineiden kuten GABA:n ja
serotoniinin tuotantoon.48 

Ratkaisu asiaan:
• Kraniaalisella elektroterapiastimu-  
 loinnilla (engl. Cranial Electrotherapy  
 Stimulation, CES) tai niin sanotulla
 ”electrosleep” -stimulaatiolla on   
 todettu olevan positiivisia vaiku-  
 tuksia univaikeuksien hoidossa.49

SELKOUNIEN TIETOINEN 

HARJOITTAMINEN

Selkounen aikana henkilö tiedostaa 
näkevänsä unta. Ratkaisuja asiaan:
• Unipäiväkirja unien muistamiseen
• Itsesuggestio ennen nukahtamista    
   ja unen aikana todellisuustestit
• Itsensä herättäminen
   vilkeunen aikana
• Selkounien harjoittamista voivat tukea  
 niin kutsutut uniyrtit kuten Artemisa  
 vulgaris, Heimia salicifolia, Synaptolepis  
 kirkii ja Huperzia serrata

ÄÄNIERISTYS

Äänet, jotka käynnistävät kognitiivisen 
toiminnan, voivat häiritä nukahtamista
ja yöunta. Äänistimulaation lisäksi
äänieristys auttaa sulkemaan pois 
ulkopuoliset äänet.
Ratkaisuja asiaan:
• Nukkumiseen sopivat korvatulpat
• Lentomatkoille painetta
 tasaavat korvatulpat

NUKKUMAANMENO

HENGITYSTEIDEN AVAAMINEN

Hengitysvaikeudet voivat
häiritä yöunta. Ratkaisuja asiaan:
• Hengittäminen nenän kautta
• Nenätarra tai nenäsumutteet   
 hengitysteiden avaamiseen
• Nenäkannun käyttö
• Ilmanlaadun parantaminen

RAUHOITTUMINEN JA STRESSIN POISTO

Sympaattisen hermoston aktiivisuus voi häiritä 
nukahtamista. Ratkaisuja asiaan:
• Stressinpoisto sydänvariaatioharjoittelulla ennen 
 nukkumaanmenoa
• Piikkimatto pintaverenkierron parantamiseen ja 
 endorfiinien ja oksitosiinin vapautumiseen, mikä 
 auttaa rauhoittumaan ja rentoutumaan
• Hengitysharjoitukset
• Rauhoittavien äänitteiden 
 kuuntelu
• Seksin harrastaminen
• Sauna ja avanto

ÄÄNI- JA VALOSTIMULAATIO

Monet valo- ja äänistimulaatioon 
perustuvat sovellukset ja laitteet 
on suunniteltu nukkumisen 
helpottamiseen. Ratkaisuja asiaan:
• Binaural beats -äänistimulaatio 
 yhdistettynä nukkumiseen
 soveltuviin kuulokkeisiin
• Luonnollisen äänimaiseman 
 luominen tietokone- tai
 mobiililaitteiden sovelluksilla
• Valostimulaatio, joka on suunniteltu  
 avustamaan nukahtamisessa
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UNEN LAADUN TULKINTA  JA  SEURANTA

Uneen liittyvän fysiologisen tiedon ja sen keräämisen historia 
ulottuu yli sadan vuoden päähän. Jo Sigmung Freud pohti 
unia, aikana ennen aivosähkökäyriä ja REM-uneen liittyviä 
löydöksiä. Vuonna 1913 ranskalainen tiedemies Henri 
Pieron kirjoitti kirjan Le probleme physiologique du sommeil,
jossa ensimmäistä kertaa käsiteltiin unta fysiologisesta näkö-
kulmasta. Saksalainen psykiatri Hans Berger nauhoitti 
ensimmäisen unenaikaisen aivosähkökäyrän eli EEG:n 
vuonna 1924 Amerikkalaisen modernin unitutkimuksen 
isä Nathaniel Kleitman puolestaan teki uraa uurtavaa työtä 
sirkadiaanisen kellon ja REM-unen parissa. Sittemmin 
tohtori Allan Rechtschaffen julkaisi vuonna 1968 yhdessä 
kollegansa Anthony Kalesin kanssa ikonisen manuaalin 
A Manual of Standardized Terminology, Techniques and 
Scoring System for Sleep Stages of Human Subjects, joka on 
toiminut keskeisenä kuvauksena unen eri vaiheista aina 
tähän päivään asti.

Viimeisen viiden vuoden aikana unen mittaamiseen 
liittyvä teknologia on karannut unilaboratorioista kulutta-
jien saataville. Nykyajan biohakkeri kykenee hankkimaan 
edullisia kuluttajalaitteita ja keräämään yöunestaan runsaasti 
tietoa.

YÖUNEN LAATUA VOI ARVIOIDA MUUN 

MUASSA SEURAAVILLA TESTEILLÄ:

• EEG – Aivosähkökäyrä: unen eri vaiheet ja syklit  
 ovat tunnistettavissa aivosähkökäyrästä
• EMG – Leuanaluslihasten lihasjännitys
• EOG – Silmänliikkeet
• HRV – Sydämen sykevälivaihtelu: yön aikana  
 sydänvariaatiosta voidaan arvioida kehon stressitila  
 ja palautuminen. Parasympaattinen hermosto  
 aktivoituu ortounen aikana ja sympaattinen 
 hermosto puolestaan vilkeunen aikana.50

• Liike yön aikana: yöunessa tulisi olla vähintään  
 15 minuutin pätkiä, jolloin liikettä ei ole
• Lämpötila: huoneen lämpötila
• MSLT – Nukahtamisviivetutkimus 
• MWT – Hereilläpysymistutkimus
• Ruumiinlämpö: yön aikana ruumiinlämpö laskee
• Syljestä mitattavat melatoniinipitoisuudet
• Syke: yön aikana syke hidastuu
• Veren happikyllästeisyys (happisaturaatio)
• Verenpaine: yön aikana verenpaine laskee
• Äänitasot: taustaäänet ja kuorsaus

HERÄÄMINEN

LUONNOLLINEN HERÄÄMINEN

Luonnollisen ympäristön simuloinnilla voi vähentää 
stressivastetta, jonka normaali herätyskello aiheuttaa.
Ratkaisuja asiaan:
• Herätysvalon käyttäminen, joka simuloi auringon nousua
• Hiljalleen voimistuvan äänimaiseman luominen, joka   
 jäljittelee heräävää luontoa

AUTA KEHOASI KÄYNNISTYMÄÄN

Keho on paastonnut koko yön, ja lihakset saattavat olla 
jumissa. Ratkaisuja asiaan:
• Juo 4 dl vettä (nesteytykseen), 2 rkl sitruunamehua   
 (vatsahappojen tasapainottamiseen) ja puoli teelusikallista  
 suolaa (lisämunuaisille) 30 minuutin sisällä heräämisestä
• Inversio ja käsillä tai päällä seisonta nesteiden kierron   
 parantamiseksi ja lisämunuaisten tukemiseksi
• Jooga, aamulenkki tai venyttely
• Lämmin suihku tai kylpy, joka viimeistellään kylmällä  
 suihkulla (sulkee ihohuokoset)
• Tärinälevy tai minitrampoliini verenkierron ja lymfa-
 kierron vahvistamiseen
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Unen laadun kannalta seuraavat määreet ovat 
tavoittelemisen arvoisia:
• Vilkeunen määrä on 20–25 % yöunen pituudesta
• Syvän unen määrä on 10–20 % yöunen pituudesta
• Yöunen pituus 7–8 tuntia yössä
• Nukahtamisnopeus on riittävän lyhyt (alle 15 minuuttia)
• Yöllisten heräämisten määrä on vähäinen
• Yön aikana sykevälivaihtelu (HRV) on lisääntynyt, 
 mikä viittaa parasympaattisen hermoston aktivoitumiseen  
 (RMSSD)
• HF-komponentti on riittävän korkea (HF lisääntyy para- 
 sympaattisen hermoston aktivoitumisen yhteydessä)
• Päivittäinen aamun leposyke pysyy linjassa tai laskee 
 kuukauden keskiarvoon verrattuna
• Kuorsaus on vähäistä
• Yönaikainen levottomuus ja liikehdintä eivät eroa 
 perustasosta
• Yönaikainen äänimaisema ei sisällä perustasosta erottuvia  
 ääniä

Aina ei ole mahdollista nukkua riittävästi – esimerkiksi 
matkustamisesta tai työkiireistä johtuen yöunen pituus voi 
jäädä lyhyeksi. Tällöin kannattaa seurata erityisesti hermos-
ton palautumista (HRV), nukahtamisnopeutta ja syvän unen 
määrää suhteessa yöunen pituuteen. Jos aamun leposyke 
alkaa seurannassa nousta, pyri järjestämään palautumista 
lisääviä lepopäiviä.

Lisää laitevinkkejä käsikirjan lisämateriaaleissa:

biohack.to/uni

VINKKEJÄ UNEN MITTAAMISEEN

Unen mittaamiseen on saatavilla useita eri kuluttajalaitteita:
• Aktiivisuusrannekkeet ja -kellot, joissa on unitoiminto
• Puettavat korut kuten älysormukset ja -riipukset, joissa on  
 unitoiminto
• Unen aikana radioaaltojen avulla kehon liikkeitä aistivat  
 unimittarit
• Petauspatjan alle asennettavat unimittarit
• Puhelimen liikeantureita hyödyntävät unisovellukset
• Päähän asennettavat, silmien liikkeitä tai aivosähkökäyrää  
 aistivat unimittarit
• Yöunen laatua mittaavat sykevyöt

Tarkkuuden ja käyttömukavuuden kannalta parhaita ovat 
petauspatjan alle asennettavat unimittarit. Merkittävä osa 
aktiivisuusmittareista tunnistaa unen eri vaiheet vain kehon 
liikkeistä. Näitä ovat esimerkiksi monet aktiivisuusrannek-
keet ja älypuhelinsovellukset. Kun mukaan lisätään syke 
ja hengitystiheys erillisen anturin kautta, mittaustarkkuus 
paranee merkittävästi. Markkinoilla on myös ollut aivosäh-
kökäyrän perusteella toimivia unimittareita, joiden tarkkuus 
voi olla vieläkin tarkempi.

Unen mittaamisesssa alkuun 
pääsee jo ihan pelkillä älypuhe-
linsovelluksilla, tosin ne ovat 
varsin epätarkkoja verrattuna 
tarkoitusta varten suunnitel-
tuihin laitteisiin. Käyttömuka-
vuuden kannalta petauspatjan 
alle asennettavat mittarit, älysor-
mukset ja etäältä kehon liikkeitä 
aistivat anturit ovat vähiten 
yöunta häiritseviä laitteita. 

Aktiivisuusrannekkeet, sykevyöt ja erilaiset päähineet voivat 
olla epämukavia käyttää, sillä ne voivat häiritä veren opti-
maalista virtausta. Jos sähkömagneettinen säteily huolettaa, 
kannattaa valita laite, jota ei asenneta suoraan iholle ja jonka 
saa lentokonetilaan yön ajaksi. Sähkömagneettisen säteilyn 
riskin osalta kannattaa valita Bluetooth-laite, jonka kantama 
on lyhyt (0,5–1,0 mW).
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TEHOKKAAT PÄIVÄUNET

Espanjalainen surrealisti Salvador Dalí rakasti 
päiväunia. Hänellä oli tapana nojatuolissa nukkuessaan 
roikottaa lusikkaa lautasen yläpuolella. Vaipuessaan uneen 
lusikka tipahti lautaselle ja herätti hänet. Salvadorin päiväuni 
oli ”power nap”.

Tehokkaiden päiväunien salaisuus on siinä, että pyrkii ole-
maan vaipumatta N1- ja N2-tasoja syvemmälle. Päiväunet 
olisi hyvä mitoittaa korkeintaan 20 minuutin mittaisiksi. 
Tätä pidemmät päiväunet johtavat usein hitaaseen ja seka-
vaan heräämiseen (”sleep inertia” -ilmiö johtuen adenosiinin 
tuotannon lisääntymisestä). Univelan paikkaamiseksi tai 
oppimisen kiihdyttämiseksi51 voi olla toisinaan tarpeen 
nukkua pidempään, jolloin päiväunen pituus kannattaa 
mitoittaa yhden kokonaisen unisyklin mittaiseksi eli noin 
90 minuuttiin. Paras ajankohta päiväunille on noin 6–8 
tuntia heräämisestä.

Tutkimusten mukaan päiväunet muun muassa parantavat
muistin toimintaa ja nollaavat infoähkyn aiheuttaman 
aistikuorman.52 Lougboroughin yliopiston unilaboratoriossa 
tehdyissä tutkimuksissa on havaittu, että alle 15 minuutin 
päiväunet vähensivät yksitoikkoisessa ajotestissä virheitä 9 %. 
Samassa testissä 200 mg kofeiinia ennen päiväunia nautti-
neet tekivät 34 % vähemmän virheitä.

Kofeiinin yhdistäminen päiväuniin onkin tehokas 
kombinaatio: kofeiinin imeytyminen kestää noin 20–45 
minuuttia eli kahvi välittömästi ennen päiväunia nautittuna 
alkaa vaikuttaa vasta päiväunien jälkeen (eikä siten häiritse 
unta).53

90 min20 min

UNTA  TUKEVAT  RESEPTIT
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Vältä stimulantteja kuten kahvia noin 6 tuntia 
ennen lentoa.

Käy WC:ssä heti päästyäsi lentokoneeseen.

Valitse ikkunapaikka, niin sinun ei tarvitse väistää 
WC-tiloihin kulkevia vierustovereita.

Hanki enemmän jalkatilaa valitsemalla exit-rivin paikka  
tai käytä parasta istumapaikkaa suosittelevia sivustoja.

Vältä välittömästi WC:n tai lentokoneen moottoreiden  
yhteydessä olevia paikkoja.

Pukeudu mukavasti, käytä tarvittaessa lämmintä   
päähinettä ja laita kenkien tilalle lentosukat/villasukat.

Käytä tarvittaessa nukahtamista helpottavia ravintolisiä
(esimerkiksi l-teaniini tai magnesium).

Kerro lentoemännälle ja vierustoverille, että aiot 
nukkua etkä kaipaa häiriötekijöitä.

Poista häiriötekijät käyttämällä unimaskia ja korvatulppia. 
Kokemuksemme mukaan ääntä eristävät ja noise cancelling 
-toiminnon omaavat kuulokkeet tai kuulosuojaimet voivat 
toimia vielä paremmin.

LENTOKONEESSA NUKKUMINEN

Lentomatka on mahdollisuus nukkua univelkaa pois, mutta moni on varmasti kokenut 
asian myös haastavaksi. Alla on joitakin vinkkejä siihen, miten nukkumisesta lentokoneessa (tai 
jossakin toisessa kulkuvälineessä) tulee mahdollisesti helpompaa:

Aloita nukkuminen välittömästi, kun pääset koneeseen. Liikkeelle lähtö ja nousu kestää yleensä niin kauan, että olet ruoan saapuessa hyvin 
levännyt. Älä kuitenkaan säädä selkänojaa makuuasentoon tai jätä turvavyötä lukitsematta, koska siinä tapauksessa lentoemäntä herättää sinut 
nousuun lähdön yhteydessä. Sama koskee laskeutumista: opettele nukkumaan selkänoja suorassa ja turvavyö kiinnitettynä.

TEHOKKAAN PÄIVÄUNEN RESEPTI

• Vältä kofeiinia 1–4 tuntia ennen päiväunia
• Juo kuppi kahvia tai ota 200 mg kofeiinia välittömästi  
 ennen päiväunia
• Säädä herätys 20 minuuttiin (kofeiinin kanssa tai ilman) 
 tai 90 minuuttiin (ilman kofeiinia)
• Peitä silmät unimaskilla, jolloin vältät häiritsevän valon
• Jos ympäristössä on melua, käytä korvatulppia tai   
 tarkoitusta varten suunniteltua ääniraitaa
• Hengitä syvään ja rauhallisesti. Voit kuvitella esimerkiksi  
 imitoivasi nukkuvaa ihmistä.
• Suosituksemme: käytä piikkimattoa pintaverenkierron  
 lisäämiseksi ja kipuja lievittävien endorfiinien tuottamiseksi

20 
min

90 
min



50 51

UNI UNI

UNIHIEKKA

• puolikas avokado

• kourallinen liotettuja ja murskattuja manteleita 

 ja/tai raakoja styrian-lajikkeen kurpitsansiemeniä

• 1 rkl hunajaa

• puolikas banaani

• ripaus ruususuolaa

Halutessasi voit sekoittaa joukkoon:

• 1 dl rauhoittavaa teetä 

• ripaus kärsimyskukka- tai valeriaanajauhetta

• 1 rkl mehiläisten siitepölyä

UNEN TULOA HELPOTTAVA ILTAPALA

Sekoita kulhossa haarukalla mössöksi unta 
tukevia ruokia ja lisäravinteita seuraavan ohjeen 
mukaan. Nauti noin tunti ennen nukkumaanmenoa.

STRESSITÖN HERÄÄMINEN

Olet varmasti huomannut, että joinakin aamuina 
herätessäsi olo on virkeä ja toimintakykyinen ja toisinaan 
taas olo on hidas ja sekava riippumatta nukutusta tunti-
määrästä. Tämä voi johtua siitä, että herääminen tapahtuu 
syvimmästä unen vaiheesta, jolloin adenosiini on lamautta-
nut osan keskushermostosta. Normaali herätyskello ei osaa 
eritellä unen eri vaiheita.

Teknologian avulla voit rakentaa herätyskellon, joka osaa 
herättää optimaaliseen aikaan. Tämä onnistuu muun muassa 
sellaisten sovellusten avulla, jotka seuraavat unen vaihetta ja 
pyrkivät herättämään nukkujan unen kevyimmästä vaiheesta.

Yleensä näissä sovelluksissa määrittelet aikaikkunan, jonka 
sisällä laite pyrkii herätyksen tekemään. Mitä pidemmäksi 
aikaikkunan määrittelee, sitä todennäköisemmin laite osaa 
herättää oikeaan aikaan.

Kortisolin eli niin sanotun stressihor-
monin tuotanto on korkeimmillaan noin 
30 minuuttia heräämisestä. Lisämunuaiset 
tuottavat tuolloin keskimäärin noin 50 % enemmän 
kortisolia kuin muun vuorokauden aikana. Herääminen 
tavallista aikaisemmin lisää stressivastetta entisestään. Stressi-
vastetta voi eri tutkimusten mukaan pienentää seuraavasti:
• Kevyt äänimaisema yön aikana (luonnon äänet, etäinen
  liikenteen melu) vähentää stressivastetta aamulla.54 
 Voit simuloita äänimaisemaa tätä tarkoitusta varten 
 suunnitellulla sovelluksella.
• Herääminen myöhemmin aamulla
• Herääminen pimeässä valoisan sijaan. Evolutionäärisestä  
 näkökulmasta tarkasteltuna kyse voi olla siitä, että olet  
 ikään kuin suojassa luontaisilta vihollisilta.55

• Kokemus stressistä tai liiasta työmäärästä lisää stressivastetta
  aamulla. Kirjaa ennen nukkumaanmenoa mielessä   
 pyörivät ajatukset ja seuraavalle päivälle kolme tärkeintä  
 asiaa. Suorita tämän jälkeen kevyt meditaatio. Näin saat 
 tyhjennettyä mielesi ennen nukkumaanmenoa.

Auta lisämunuaisia käynnistymään suolan ja invertoidun 
asennon avulla. Nauti heti aamulla 15 minuutin sisällä 
heräämisestä puoli litraa vettä, johon olet sekoittanut puo-
likkaan teelusikallisen suolaa. Makaa lattialla selälläsi jalat 
seinää pitkin noin 8 minuuttia. Tämä auttaa lisämunuaisia 
käynnistymään, jolloin stressivaste on pienempi.

Sovelluksia ja laitteita käsikirjan lisämateriaaleissa:

biohack.to/uni
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Mari hieroo unisia silmiään ja löntystää keittiöön. Olo tuntuu 
vetämättömältä ja jotain helppoa pitäisi keksiä mukaan töihin. 
Hän heittää jogurttipurkin ja banaanin käsilaukkuunsa ja 
starttaa auton. Aamuruuhka lipuu hitaasti eteenpäin. Tylsyys 
nostaa pintaan näläntunteen, jonka Mari selättää hetkeksi 
mukaan tulleella banaanilla.

Mari vie takin naulakkoon, hakee kahvia ja istahtaa keskustele-
maan työkavereidensa kanssa. Puoli tuntia myöhemmin kahvi-
kuppi täyttyy uudelleen, kun korkokengät suuntaavat kohti 
työpistettä. Olo on hieman rauhaton, ja keskittyminen tuntuu 
vaikealta. Tärkeä projekti saa tällä erää odottaa iltapäivään. 
Sähköposteihin vastailu tuntuu nyt vähemmän raskaalta.

Lounaalla lautaselle ilmestyy työpaikan ruokalan perustarjon-
taa: nakkikastiketta, perunaa, leipää ja pari hassua kurkun-
palaa. Vatsa tulee täyteen, mutta olo on väsynyt. Tuntuu kuin 
aivoja ympäröisi mystinen sumuverho. Mari uneksii ottavansa 
pitkät päiväunet heti, kun pääsee kotiin.

Kello alkaa lähestyä neljää, ja Mari alkaa pakata käsilaukkuaan. 
Puhelimessa on viesti aviomieheltä: ”Muista käydä kaupassa.” 
Marketissa on tyypilliseen tapaan ruuhkaista, ja kaikilla on 
kiire kotiin. Tutuilta käytäviltä ostoskärryyn tarttuu maitoa, 
leipää, tuoremehua, juustoa, kinkkua, jogurttia ja hieman 
keksejä. Lapsille ruuaksi valmismakaronilaatikkoa, pinaatti-
lettuja ja pakastettua pyttipannua. Lopuksi kärryyn vielä pullo 
limsaa ja pari siideriä illaksi.

Kassalla Mari panee merkille hänen edessään hihnalle ostok-
siaan latovan naisen hehkuvan olemuksen. Naisen iho näyttää 
ikäisekseen käsittämättömän sileältä. Hihnalla näkyy paljon 
voimakkaita värejä: kasviksia, vihanneksia, marjoja ja useita 
tuoretuotteita.

Mieleen nousee ajatus: ”Voisiko hihnalla näkyvillä ruokavalin-
noilla olla yhteys naisen ihon kuntoon ja positiiviseen olemuk-
seen?” Ajatus lipuu kuitenkin nopeasti ohi, ja Mari miettii jo 
kotona odottavia nälkäisiä suita.

”KAI SITÄ PITÄISI TAAS 
SYÖDÄ JOTAIN...””Syö elääksesi, älä elä syödäksesi.” 

– Molière (1622–1673)

”Ruoka olkoon lääkkeesi 
ja lääke ruokasi.” 
– Hippokrates (460–370 eaa.)

”Ei ole myrkytöntä ainetta. 
Vasta annos ratkaisee, onko 
aine myrkyllinen vai ei.” 
– Paracelsus (1493–1541)

”Useimmat ihmiset tekevät kovasti
töitä ja menettävät terveytensä 
saavuttaakseen vaurautta. Sitten
he siirtyvät eläkkeelle ja yrittävät 
saada terveytensä takaisin.”  
– Dalai Lama (s. 1935)
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KARHU:  METSÄN KUNINGAS

”Parasta ei ole hunaja, vaan hetki ennen hunajaa.”
– Nalle Puh (s. 1921)

Ravinnon arkkityyppi on tässä kirjassa karhu, Euroopan 
suurin maalla elävä petoeläin ja Suomen kansalliseläin. 
Karhu on monen pohjoisen kansan toteemi, palvottu ja
kunnioitettu eläin, kultin kohde, heimon ja suvun symboli. 

Suurinta osaa karhulajeista yhdistää kasvipainotteinen 
kaikkiruokaisuus. Eri lajit ovat kuitenkin sopeutuneet
haastaviin ympäristöihin, ja ääripäiden välillä löytyy merkit-
tävää vaihtelua. Jääkarhut syövät käytännössä vain hylkeitä,
kun taas pandakarhut syövät lähes pelkästään bambua. 
Suomessa karhut nauttivat ravinnokseen pääasiassa kasveja, 
mutta ovat myös opportunistisia lihansyöjiä. Karhut syövät 
muun muassa kasviksia, marjoja, kaloja, sieniä ja hunajaa. 
Keväisin karhut voivat myös saalistaa hirviä. 

Suurinta osaa ihmisistä yhdistää myös kasvipainotteinen
kaikkiruokaisuus. Ihminen kykenee sopeutumaan ympäris-
töönsä ja rakentamaan ruokavalionsa erilaisista raaka-aineista. 
Biohakkerin käsikirjan Ravinto-osion tavoitteena on kirkastaa
erilaisissa ympäristöissä sekä erilaisten tavoitteiden ja resurs-
sien ympäröimänä elävien ihmisten ravintoasioihin liittyviä 
erityispiirteitä, mahdollisuuksia sekä käytännön sovelluksia.
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 erro minulle, mitä syöt, 
ja kerron sinulle, mitä olet.”

– ranskalainen gastronomi 
   Jean Anthelme Brillat-Savarin (1755–1826)

Ruoka yhdistää, tarjoaa nautintoa ja luo merkittävän pohjan 
elämän muiden osa-alueiden kukoistukselle. Ravitsemuksen 
älykäs optimointi onkin biohakkerin arjen keskiössä.

Haasteena ravitsemuksesta puhuttaessa on valitettavan 
yleinen dualistinen tapa lajitella ruokia hyviin ja huonoihin 
vaihtoehtoihin. Asiat eivät kuitenkaan ole niin mustavalkoisia,
kuin esimerkiksi rasvojen kohdalla annetaan ymmärtää. 
Muun muassa raaka-aineen laatu, sen prosessointi ja ihmisen 
yksilölliset tekijät vaikuttavat yhdessä siihen, miten ravinto 
meissä vaikuttaa.

YKSILÖLLISYYS

Seuraavilla sivuilla esitellään näkökulmia, joiden avulla on 
mahdollista ymmärtää syvällisemmin ravinnon vaikutuksia
omaan kehoon ja terveyteen. Ruoka-aineita ei eritellä perin-
teisesti ja rajoittuneesti dieetteihin, vaan niiden yksityis-
kohtaisia ominaisuuksia tarkastellaan osana laajempaa 
yksilöllistä kokonaisuutta. Esiin nostetaan esimerkiksi 
ruoka-aineiden vaikutus elimistön eri tasapainotiloihin, 
ravinteiden saantia parantavat valmistus- ja käsittely-
menetelmät sekä genetiikan ja epigenetiikan lähtökohdat.

Biohakkeri lähestyy ravitsemusta yksilökeskeisesti huo-
mioiden samalla raaka-aineiden laatutekijät ja odotetut 
vaikutukset kehossa. Ruoka-aineista ei valita vain valtavirran 
suosikkeja, vaan valinnoissa syvennytään myös vähemmän 
tunnettuihin vaihtoehtoihin. Biohakkeri näkee ravinnon 
”teknologiana”, jota voi hyödyntää vipuvartena arjen eri 
haasteissa. 

OPTIMAALISUUS

Jokainen meistä on tietoinen virallisista ravitsemussuosi-
tuksista tai ravinteiden saannin yleisistä linjauksista. 
Valtaväestölle suunnattujen suositusten vahvuus ja toisaalta 
heikkous piilee niiden yksinkertaistuksissa ja yleistyksissä.

Ravinteiden saantiin liittyvät yleiset suositukset kuvastavat 
usein niitä raja-arvoja, joiden puitteissa riski altistua tietyille 
tunnetuille sairauksille vähenee. Väestöllisillä keskiarvoilla 
ei kuitenkaan ole välttämättä merkitystä yksilöllisen optimi-
tason kannalta. Hyvänä esimerkkinä voi pitää esimerkiksi
D-vitamiinia. Mainitun vitamiinin reseptorin (VDR) 
geneettiset eroavaisuudet eri yksilöillä vaikuttavat kalsiumin 
imeytymiseen ja sitä kautta yksilöllisiin suosituksiin.1

MONIPUOLISUUS

Elintason nousu ei ole kaikilta osin heijastunut ravitsemuksen
parantumiseen. Investoimme nykypäivänä ruokaan suhteessa 
vähemmän, ja yhteytemme ruoan alkuperään on heikompi 

K

OLET  MITÄ  SYÖT
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1.   Syö hyvin huomista varten, älä ainoastaan tämän       

  päivän tarpeisiin.

2.   Kehitä terveyttäsi silloin, kun olet terve.

3.   Laatu korvaa määrän.

4.   Lisää ruoan ravinnetiheyttä.

5.   Vähennä toksiineja.

6.   Säilytä tasapaino eri raaka-aineiden hyödyntämisen   

  suhteen.

7.   Älä syö termejä. Vähärasvainen tai sokeriton ravinto  

      ei ole välttämättä terveellisempi vaihtoehto kuin   

      rasvaa ja sokeria sisältävä.

8.   Omaksu ravitsemuksellisia periaatteita ja strategioita,  

  joita voit soveltaa eri tilanteissa.

9.   Käytä ruokailua keinona kokemusten, osaamisen ja   

  hetkien jakamiseen.

10.   Löydä perimääsi ja elämäntilanteeseesi sopiva, 

  ennen kaikkea elämän laatua ja pituutta edistävä   

  ruokavalio.

1. Kyky hyödyntää älykkäästi saatavilla olevia 

 ravitsemuksellisia resursseja haastavissakin tilanteissa.

2. Keinot ylläpitää energiatasoja, mielen kirkkautta ja 

     muita elämän ja hyvinvoinnin kannalta keskeisiä 

     tavoitteita.

3. Osaaminen ja ymmärrys oman terveyden ja 

 hyvinvoinnin lisäämiseen.

  

1. Lisää aitoja ja voimakkaita värejä ja makuja ruoka-  

 valioosi. 

2. Investoi raaka-aineiden laatuun etenkin eniten 

 käyttämiesi tuotteiden kohdalla.

3. Mittaa ja analysoi säännöllisesti ruoan vaikutuksia   

 elimistössäsi.

BIOHAKKERIN 
RAVINTO-
MANIFESTI

TAVOITETILA

KOMPASSI

kuin aikaisemmin. Ravinnon monimuotoisuuden 
vähentyessä monet esi-isillämme harvinaiset sairaudet 
ovat lisääntyneet.

Maailmassa on noin 50 000 syötävää kasvia, joista 15 eniten 
käytettyä vastaa noin 90 % energiankulutuksesta. Riisi, maissi 
ja vehnä yksin ruokkivat noin 60 % maailman väestöstä.2 
Vertailun vuoksi todettakoon, että ihmislajin kehityshistorian

kannalta ravitsemukseemme on kuulunut ympäristöstä 
riippuen vähintään sata eri kasvilajia. On hyvä muistaa, että 
markkinataloudessa tarjonta vastaa kysyntään: äänestämme 
kukkaroillamme ja valinnoillamme, mihin suuntaan elintar-
viketeollisuus ravitsemustamme kehittää. Nyt biohakkerin 
käytössä on uusin tutkimustieto ja edistynein teknologia 
ravinto-asioiden päivittämiseksi uudelle tasolle.

10 MAAILMAN TÄRKEINTÄ VILJELYKASVIA (2008)

Lähde: Allianz
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uoansulatuselimistö muodostuu 
elimistä, jotka liittyvät ravinnon 

sulattamiseen, ravinteiden imeyty-
miseen, kuona-aineiden poistoon ja 
ulosteen muodostamiseen.

Kokonaisuudessaan ruoansulatuska-
nava alkaa suusta ja päättyy peräauk-
koon. Toiminnallisesti tarkasteltuna 
ruoansulatuskanavan tärkeimmät osat 
ovat ylempään ruoansulatuskanavaan 
kuuluvat ruokatorvi, mahalaukku ja 
pohjukaissuoli (duodenum, ohut-
suolen osa) sekä alempaan ruoansu-
latuskanavaan kuuluvat tyhjäsuoli, 
sykkyräsuoli, paksusuoli ja peräsuoli. 
Ruoansulatuselimistöön liittyvät myös 
sylkirauhaset, haima, maksa, perna ja 
sappirakko, joilla on omat tehtävänsä 
ruoansulatuksessa.

Ruoansulatuksen pääasiallisena 
tehtävänä on ravinnon pilkkominen

pienempiin osiin ja ravinteiden 
imeyttäminen ohutsuolesta veren-
kiertoon. Ruoansulatukseen kuuluu 
karkeasti kaksi toiminnallista vaihetta: 
mekaaninen ruoansulatus (jossa ruoka 
pureskellaan pienemmiksi paloiksi) 
ja kemiallinen ruoansulatus (jossa 
entsyymit pilkkovat ravinnon pieniksi 
molekyyleiksi).

Erityisesti pureskelun tärkeyttä ravin-
non imeytymisessä ei usein oteta 
tarpeeksi hyvin huomioon. Hitaasti 
syöminen ja pureskelu voi tuottaa 
paremman kylläisyyden tunteen ja 
lisätä ravinteiden imeytymistä.3

Ruoansulatuselimistön toinen tärkeä 
tehtävä on elimistön puolustusjärjes-
telmän ylläpito taudinaiheuttajia 
vastaan. Tätä käsitellään tarkemmin 
kappaleessa ”Mikrobiomi”.

R

RUOANSULATUSELIMISTÖN
RAKENNE JA  TOIMINTA
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RUOAN MATKA LÄPI ELIMISTÖN

Lähde: Medimeal Oy
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HORMONI

Gastriini

Histamiini

Kolekystokiniini

Somatostatiini

GIP

Enteroglukagoni

Leptiini

Greliini

TOIMINTA MAHALAUKUSSA

Edistää suolahapon muodostumista 

ja lisää mahalaukun liikkeitä

Osallistuu mahalaukun happamuuden

säätelyyn H2-reseptorien kautta

Hidastaa mahalaukun tyhjenemistä

Estää gastriinin, sekretiinin ja 

histamiinin erittymistä mahalaukusta, 

näin hidastaen ruoansulatusta

Vähentää suolahapon erittymistä 

sekä mahalaukun liikkeitä

Vähentää suolahapon erittymistä 

sekä mahalaukun liikkeitä

Säätelee ruokahalua

Stimuloi ruokahalua

Lisää mahalaukun tyhjenemistä

         (Gastric 
inhibitory peptide)

ENTSYYMI/

MUU YHDISTE

Pepsiini

Lipaasi

Sisäinen tekijä (IF)

Musiini

Gastrinen 

lipaasi

TOIMINTA MAHALAUKUSSA

Pilkkoo proteiineja peptideiksi

Pilkkoo rasvoja rasvahapoiksi

Sitoutuu B12-vitamiiniin ja auttaa 

sen imeytymisessä ohutsuolen 

loppuosasta

Lima-aine, joka suojaa mahalaukun 

pintaa vaurioilta

Pilkkoo rasvoja rasvahapoiksi

RUOANSULATUSELIMISTÖN OSAT MAHALAUKKU

Mahalaukku sijaitsee ruokatorven ja ohutsuolen alkuosan eli 
pohjukaissuolen välissä vatsaontelon vasemmassa ylänurkassa 
aivan pallean alla. Mahalaukussa on kaksi sulkijaa, jotka 
säätelevät mahalaukun sisällön määrää ja liikettä: ruokatorven
alasulkija ja mahanportin sulkija (pylorus), joka päästää 
ruokamassan pohjukaissuoleen.

Aikuisen mahalaukku on tyhjänä tilavuudeltaan noin 75 
millilitraa ja pystyy vastaanottamaan ruokaa noin litran 
verran.4 Mahalaukku erittää mahanestettä, jossa on ruoan-
sulatuksessa tarvittavia hormoneita ja entsyymeitä sekä 
ravinnon pilkkoutumisen osalta tärkeää suolahappoa ja 
B12-vitamiinin imeytymiseen tarvittavaa sisäistä tekijää 
(engl. intrinsic factor, IF).5 

Mahanesteen happamuus tuhoaa ravinnon mukana tulevia
haitallisia mikro-organismeja. Suolahapon tuotanto on 
kuitenkin monilla ihmisillä heikentynyt erilaisten stressi-
tekijöiden, huonon ruokavalion ja haitallisten kemiallisten 
aineiden vuoksi.6 Matala suolahappotaso (hypoklorhydria) 
altistaa ravinnepuutoksille, osteoporoosille7 sekä erilaisille 
infektioille8 ja mahalaukun syövälle. Pitkäaikainen happo-
salpaajien käyttö puolestaan voi aiheuttaa anemiaa,9 B12-
vitamiinin puutosta10 sekä mahalaukun ja ohutsuolen 
bakteerien liikakasvua.11
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ENTSYYMI 

Amylaasi

Laktaasi*

Maltaasi

Sukraasi

Glukoamylaasi

Trypsiini

Kymotrypsiini

Aminopeptidaasi 

ja dipeptidaasi

Lipaasi 

(useita eri tyyppejä)13

Fosfolipaasi 

(useita eri tyyppejä)14

TOIMINTA OHUTSUOLESSA

Pilkkoo hiilihydraatteja lyhyemmiksi 

sakkaridiketjuiksi tai sokereiksi

Pilkkoo laktoosia (maitosokeri) 

glukoosiksi ja galaktoosiksi

Pilkkoo maltoosia glukoosiksi

Pilkkoo sukroosia fruktoosiksi ja glukoosiksi

Pilkkoo glukoosipolymeerejä 

(esim. tärkkelystä) glukoosiksi

Pilkkoo proteiineja aminohapoiksi

Pilkkoo proteiineja aminohapoiksi 

Pilkkovat polypeptideistä ja dipepti-

deistä peptidejä ja aminohappoja

Pilkkoo triglyseridejä rasvahapoiksi ja 

glyseroliksi

Pilkkoo fosfolipidejä rasvahapoiksi ja 

muiksi rasvaliukoisiksi aineiksi

HORMONI 

Kolekys-

tokiniini

Sekretiini

VIP

Entero-

glukagoni

Glukagonin 

kaltainen 

peptidi-1

TOIMINTA OHUTSUOLESSA

• Stimuloi sappirakon supistumista 

 sekä suoliston liikkeitä

• Kiihdyttää insuliinin, glukagonin ja   

 haiman polypeptidien erittymistä

• Stimuloi haiman bikarbonaatin, 

 entsyymien ja insuliinin erittymistä

• Hidastaa mahalaukun ja ohutsuolen 

 liikkeitä

• Estää gastriinin erittymistä

• Rentouttaa suoliston sileitä lihaksia

• Lisää haiman ja ohutsuolen veden ja  

 elektrolyyttien erittymistä 

• Vapauttaa muita hormoneja haimasta,  

 suolistosta ja hypotalamuksesta

Estää insuliinin erittymistä

Lisää insuliinin erittymistä

*Puuttuu kokonaan tai toiminta on heikentynyt yli 75 %:lla maapallon väestöstä.

OHUTSUOLI

Ohutsuoli sijaitsee mahalaukun ja paksusuolen välissä. 
Ohutsuoli muodostaa keskimäärin seitsemän metriä pitkän 
kerämäisen rakenteen, joka on vatsaontelossa paksusuolen 
ympäröimänä. Ohutsuoli jaetaan pohjukaissuoleen, tyhjä-
suoleen ja sykkyräsuoleen.

Ohutsuoli vastaanottaa mahalaukusta saapuvan ruokamassan 
ja jatkaa eri ruoka-aineiden pilkkomista. Ruoansulatuksen 
apuna toimii maksassa muodostuva mutta sappirakosta 
erittyvä sappineste sekä haimasta erittyvä runsaasti ruoan-
sulatusentsyymejä sisältävä haimaneste.

Ohutsuolessa pilkotaan pääasiassa kolmea ravintoryhmää: 
proteiineja, rasvoja ja hiilihydraatteja. Proteiinit pilkotaan 
pienemmiksi peptideiksi ja aminohapoiksi. Rasvat pilkotaan 
rasvahapoiksi ja glyseroliksi. Hiilihydraatit pilkotaan mono-
sakkarideiksi (esimerkiksi glukoosi) ja tärkkelys oligosak-
karideiksi. Pilkotut ravinteet imeytyvät suoliston seinämän 
kautta. Ohutsuolen nukan (villus ja mikrovillus) rakenteiden 
ansiosta ravinteiden imeytymispinta-ala on todella suuri, 
noin puolikkaan sulkapallokentän kokoinen.12
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Paksusuolen alkuosassa umpisuolen alla sijaitsee umpilisäke, 
joka tuottaa muun muassa syömistä sääteleviä hormoneita 
(peptidihormoneita). Umpilisäke toimii hyödyllisten baktee-
rien varastona17 ja voi suojata joiltakin infektioilta.18 Lääke-
tieteessä on ollut vallassa käsitys, että aikuisiällä tulehtunut 
umpilisäke voidaan tarpeettomana poistaa. Nykytutkimuksen 
valossa antibioottihoidolla voitaisiin saada monesti yhtä hyvä 
hoitotulos.19

Tulehduksellisten suolistosairauksien (IBD) kuten haavaisen 
paksusuolen tulehduksen sekä Crohnin taudin esiintyvyys 
on Suomessa lisääntynyt lähes kolminkertaiseksi viimeisen 
15 vuoden aikana.20 Länsimainen, runsaasti prosessoitua 
ravintoa sisältävä ruokavalio on yhteydessä tulehduksellisten
suolistosairauksien kehittymiseen.21 Nämä taudit voivat 

puhjeta geneettisesti alttiilla henkilöillä suoliston bakteeri-
kannan muutosten sekä häiriintyneen immuunivasteen 
vuoksi. Viimeisimmän tutkimustiedon mukaan tauteihin 
liittyvät myös suoliston läpäisevyys (ns. vuotava suoli) sekä 
jokin ympäristöön liittyvä laukaiseva tekijä kuten esimerkiksi 
infektio.22

Suolistoa mahdollisesti vaurioittavien antiravinteiden 
(ks. tarkemmin ”Antiravinteet”-kappale) poistamisesta ja 
tulehdusta vähentävästä ruokavaliosta on yleensä paljon 
hyötyä sairaudesta toipumiselle.23 Erityisesti gluteenin24 rooli 
IBD:n kehittymisessä sekä geneettinen yhteys keliakiaan on 
osoitettu viimeaikaisissa tutkimuksissa.25 Tuoreen tutkimus-
katsauksen (2014) perusteella suurin osa IBD-potilaista hyötyy 
gluteenin poistamisesta ruokavaliosta.26

ALKU SAMALTA TASOLTA KUIN 
VIEREISEN SIVUN LEIPIS?

PAKSUSUOLI

Paksusuoli sijaitsee ohutsuolen ja peräaukon välissä. Noin 
1,5 metriä pitkä paksusuoli koostuu umpisuolesta (cecum), 
nousevasta koolonista, poikittaisesta koolonista, laskevasta 
koolonista ja sigma- eli vemmelsuolesta. Paksusuoli sijaitsee 
vatsaontelossa ja ympäröi ohutsuolen. 
 
Paksusuolen tehtäviin kuuluvat suoliston bakteerikannan
ylläpidon lisäksi veden ja jäljellä olevien ravinteiden 
imeyttäminen ennen ulosteen siirtymistä peräsuoleen. 
Imeytyviä vitamiineja ovat muun muassa K-vitamiinit, 
tiamiini (B1) ja riboflaviini (B2).15

Paksusuoli muodostaa etenevästä ruokasulasta ulostemassaa. 
Suoliston bakteerikanta käyttää ravinnokseen ulosteessa 
olevan kuitumassan ja tuottaa rasvahappoja, joita käytetään 
energianlähteenä (ks. tarkemmin ”Mikrobiomi”-kappale).16 
Bakteerien avulla myös poistetaan elimistöstä kuona-aineita 
ja myrkkyjä.
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HORMONI

Glukagoni 

(alfa-soluista)

Insuliini 

(beeta-soluista)

Somatostatiini 

(delta-soluista)

Haiman 

polypeptidi 

(gamma-

soluista)

TOIMINTA HAIMASSA

• Nostaa veren glukoosipitoisuutta 

 purkamalla maksan ja lihasten 

 glykogeenia

• Laskee veren glukoosipitoisuutta   

 lisäämällä sen imeytymistä lihaksiin 

 ja rasvakudoksiin

• Muita aineenvaihdunnallisia vaiku-

 tuksia (ks. tarkemmin kappale 

 ”Verensokerin säätely”)

• Estää insuliinin ja glukagonin 

 erittymistä

• Estää ruoansulatusentsyymien 

 erittymistä 

• Säätelee haiman eritystoimintaa 

 (endokriininen ja eksokriininen)

• Erittyminen lisääntyy syömisen 

 jälkeen vähentäen samalla ruoka-

 halua ja syömistä27 

ENTSYYMI 

Haiman lipaasi

Fosfolipaasi

Haiman amylaasi

Nukleaasit

Elastaasi (useita)

Karboksi-

peptidaasi

TOIMINTA HAIMASSA

Pilkkoo triglyseridejä rasvahapoiksi 

ja glyseroliksi

Pilkkoo fosfolipidejä rasvahapoiksi 

ja muiksi rasvaliukoisiksi aineiksi

Pilkkoo tärkkelystä ja glykogeenia 

glukoosiksi

Pilkkovat nukleiinihappoja (DNA ja 

RNA)

Pilkkoo elastiinia ja muutamia muita 

proteiineja aminohapoiksi

Pilkkoo proteiinien päistä 

aminohappoja

HAIMA

Haima sijaitsee vatsaontelossa mahalaukun takana, pernan 
vieressä pohjukaissuolen ympäröimänä. Haima on yhtey-
dessä ohutsuoleen sekä sappirakkoon. Haimalla on kaksi 
eri roolia: miljoonista saarekkeista koostuva umpieritteinen
osa (2 % haimasta) toimii hormonien (mm. insuliini ja 
glukagoni) erittäjänä ja avoeritteinen osa (98 % haimasta) 
ruoansulatuksen apuna. 

ENTSYYMI 

Trypsinogeeni

Kymotrypsino-

geeni

TOIMINTA HAIMASSA

Aktivoituu ohutsuolessa entero-

peptidaasin28 vaikutuksesta 

trypsiiniksi (ks. ohutsuoli)

Aktivoituu ohutsuolessa entero-

peptidaasin vaikutuksesta 

kymotrypsiiniksi (ks. ohutsuoli)
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• Proteiiniaineenvaihdunta:
 – Hajottaa aminohappoja
 – Muuntaa myrkyllisen ammoniakin ureaksi (ureakierto)
 – Tuottaa veren plasman proteiineja (mm. albumiini)
 – Tuottaa aminohappoja ja muuntaa niitä muiksi yhdisteiksi
• Sapen eritys
• Veren punasolujen ja hyytymiseen tarvittavien tekijöiden 
 tuotanto
• Glukoosin (glykogeeni), rasvaliukoisten vitamiinien (A, D,  
 K) sekä B12-vitamiinin, raudan ja kuparin varastointi

Siivous- ja puolustustoiminnot:
• Hajottaa useita hormoneja (mm. insuliinia)
• Hajottaa ja tekee vaarattomaksi myrkyllisiä aineita   
 (ns. detoksifikaatio)
• Poistaa virtsan mukana hajoavien punasolujen 
 vapauttamaa bilirubiinia

Kuolleisuus maksasairauksiin on kolminkertaistunut 
vuosikymmenten 1970–2010 aikana.30 Nykyajan stres-
saava työkulttuuri, alkoholi, ongelmallinen ravinto
ja ympäristön muut rasitteet ovat johtaneet siihen, 
että monien henkilöiden maksan toiminta on heiken-

tynyt.31 Erityisesti keskivartalolihavuus altistaa rasva-
maksan kehittymiselle.32 Erilaisilla lääkeaineilla on myös 
merkittävä rooli maksavaurioiden kehittymisessä. Peräti yli 
900 lääkkeen on raportoitu aiheuttavan maksavaurioita. 
Puolet akuuteista maksan vajaatoimintatapauksista on eri 
lääkeaineiden aiheuttamia.33 Myös joillakin lääkinnällisillä 
yrttivalmisteilla voi olla maksan kannalta haitallisia vaiku-
tuksia.34

Maksalla on hämmästyttävä kyky uusiutua. Se onkin ainoa 
sisäelin, joka pystyy tähän. Jopa 75 prosenttisesti tuhou-
tunut maksa voi palautua normaalikuntoiseksi.35 Maksan 
toimintaa voidaan tukea ravinnon kautta. Tähän liittyy 
oleellisesti maksan puhdistustoimintaan liittyvän sytokromi 
P450 -entsyymijärjestelmän tukeminen. Kyseinen järjes-
telmä jakautuu kahteen eri vaiheeseen (1 ja 2).36

TIESITKÖ

SUOMESSA ALKOHOLIN KÄYTTÖ 

AIHEUTTAA VUOSITTAIN RUN-

SAASTI MAKSASAIRAUKSIA (MM. 

RASVAMAKSA, MAKSATULEHDUS JA 

MAKSAKIRROOSI) .  JOPA 90 PROSEN-

TISSA MAKSAKIRROOSITAPAUKSISTA 

PÄÄASIALLISENA AIHEUTTAJANA ON 

ALKOHOLI. 

MAKSA

Maksa sijaitsee vatsaontelon oikeassa ylänurkassa juuri pallean 
alapuolella mahalaukun oikealla puolella. Maksan alle jää 
lepäämään sappirakko. Maksalla on muihin sisäelimiin 
verrattuna kaksinkertainen verenkierto porttilaskimon ja 
maksan omien valtimoiden kautta, mikä heijastelee maksan 
tärkeyttä koko elimistössä. 

Maksassa on myös niin sanottu sappitieverkosto, johon 
kerääntyy maksan tuottama sappineste. Sappiteillä tarkoi-
tetaan yleisesti kaikkia niitä tiehyitä, joita pitkin sappi 
kulkee maksasta sappirakkoon ja pohjukaissuoleen.

Maksan tärkeimmät toiminnot:29

• Hiilihydraattiaineenvaihdunta:
 – Valmistaa glukoosia aminohapoista, maitohaposta
    ja glyserolista
 – Hajottaa glykogeenia glukoosiksi
 – Rakentaa glykogeenia glukoosista
• Rasva-aineenvaihdunta:
 – Hapettaa rasvahappoja energiaksi
 – Tuottaa suuria määriä kolesterolia, fosfolipidejä ja   
    lipoproteiineja (kuten LDL, HDL, VLDL)
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SAPPIRAKKO

Sappirakko sijaitsee maksan oikean lohkon alapuolella. Se 
on noin kahdeksan senttimetrin mittainen pieni elin, jonka 
pääasiallinen tehtävä on maksan tuottaman sapen varastointi. 
Sappirakko yhdistyy maksatiehyen kanssa sapenjohtimeksi, 
joka johtaa sappinesteen ohutsuoleen Vaterin ampullasta 
(yhtymiskohta haimatiehyiden kanssa).37

Sappea erittyy ruoansulatuksen yhteydessä sappirakosta ohut-
suoleen. Sapen avulla muodostetaan niin sanottuja misellejä, 
jotka helpottavat rasvojen imeytymistä. Sapella on myös 
tärkeä rooli rasvaliukoisten vitamiinien (A, D, E ja K) imey-
tymisessä sekä muun muassa bilirubiinin kierrättämisessä 
elimistöstä.38 Sappihapot toimivat elimistössä hormonien 
tavoin ja osallistuvat aineenvaihduntaan elimistössä (ener-
giatasapaino, rasva-aineenvaihdunnan säätely ja sokeritasa-
paino).39 Puutteellinen sapen ja sappihappojen tuotanto voi 
aiheuttaa merkittäviä terveysongelmia kuten ylipainoa
ja insuliiniresistenssiä.40 Sappirakkoon saattaa myös joskus
kertyä sappikiviä erilaisten ruoansulatushäiriöiden tai 
epätasapainoisen ruokavalion vuoksi. Esimerkiksi vähäinen 
sappisuolojen muodostuminen maksassa yhdistettynä 
runsaasti kolesterolia sisältävään ravintoon voi altistaa 
sappikivien muodostumiselle.41

MYRKYT 1. VAIHE

Vierasaineiden muunto haitatto-

miksi yhdisteiksi. Toimintaa tukevat 

ravinteet:

• B-ryhmän vitamiinit

• Glutationi (maksan tärkein 

 antioksidantti)

• Haaraketjuiset aminohapot 

 (BCAA)

• Flavonoidit

• Fosfolipidit

• Karotenoidit

• C-vitamiini

• E-vitamiini

• Seleeni, sinkki, kupari ja 

   mangaani

• Ubikinoni eli koentsyymi Q10

• Maarianohdake

• Artisokka 

• Kurkuma

• Ristikukkaiset kasvit 

   (kuten parsakaali)

• Greippi

• Alfalipoiinihappo (ALA)

• N-asetyylikysteiini  (NAC)

• Kalsium D-glukaraatti

• MSM

• Aminohapot:

   – Glysiini

   – Tauriini

   – Glutamiini

   – Kysteiini

   – Metioniini

• Rikkiä sisältävät ruoka-aineet:

   – Kananmuna

   – Ristikukkaiset kasvit

   – Valkosipuli ja muut sipulit

2.  VAIHE

Muun muassa 

aineenvaihdunnan 

sivutuotteet, 

torjunta-aineet, 

ympäristömyrkyt, 

lisäaineet ja 

lääkkeet.

Poistettavaan aineeseen liitetään 

vesiliukoinen molekyyli, jonka 

avulla yhdiste voidaan poistaa 

turvallisesti suoliston tai munuaisten 

kautta. Toimintaa tukevat ravinteet:

 

POISTUMINEN KEHOSTA

SAPPIRAKKO MUNUAISET

ULOSTE VIRTSA

MAKSAN PUHDISTUSMEKANISMI
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MIKROBIOMI

Mikrobiomilla tarkoitetaan mikro-organismien muodostamia 
yhteisöjä, joita elää muun muassa iholla, suun limakalvolla, 
silmän sidekalvolla ja suolistossa. Näissä yhteisöissä elää 
symbioottisia (molemmat osapuolet hyödyntävät toisiaan), 
kommensaalisia (toinen osapuoli hyödyntää toista yksipuo-
lisesti) ja patogeenisia (sairautta aiheuttavia) mikro-orga-
nismeja. Näitä yhteisöjä elää muun muassa iholla, suun 
limakalvolla, silmän sidekalvolla ja suolistossa.

Eri arvioiden mukaan suolistossa elää 500–1000 eri bak-
teerilajia. Yleisimmät suolistossa elävät bakteerilajit ovat 
Bacteroides, Blostridium, Fusobacterium ja Bifidobacterium. 
Muita tunnettuja kantoja ovat esimerkiksi Escherichia ja 
Lactobacillus.46 Bifidobacterium- ja Lactobacillus -kantoja on
tyypillisesti probiootti- eli maitohappobakteerivalmisteissa, 
koska näiden vaikutuksia suolistossa on tutkittu eniten.47 

Bakteereiden tehtävänä suolistossa on muun muassa 
pilkkoa hiilihydraatteja (fermentaatio), joita keho ei 
muuten pysty sulattamaan. Tässä prosessissa syntyy 
lyhytketjuisia rasvahappoja, jotka toimivat energian-
lähteenä elimistössä. Esimerkiksi butyraatti käytetään 
hyväksi suoliston pintasoluissa, proprionaatti maksassa 
ja asetaatti lihassoluissa.48

Suoliston kunto vaikuttaa siis merkittävästi myös elimistön 
energiantuotantoon. Suoliston bakteerikannalla on myös 
oma roolinsa K-vitamiinien, B-vitamiinien sekä joidenkin 
mineraalien (magnesium, kalsium ja rauta) imeytymisessä, 
sappihappojen tuotannossa sekä immuunijärjestelmässä. 
Lisäksi ne toimivat suojamuurina erilaisia patogeeneja vastaan.49

ANTIBIOOTIT VAIKUTTAVAT SUOLISTON 

BAKTEERIKANTAAN 

Yksikin antibioottikuuri vaikuttaa peräti 30 prosenttiin
koko suoliston mikrobiomista ja voi sekoittaa suoliston
bakteeritasapainon puolesta vuodesta jopa kahteen vuoteen.50

Joskus antibioottien käyttö on kuitenkin välttämätöntä, 
jos suolistoon on päässyt haitallinen patogeeninen bakteeri 
esimerkiksi salmonella, shigella, kampylobakteeri tai yersinia. 
Nämä ovat myös virusten ohella yleisimpiä turistiripulin tai 
suolistoinfektioiden aiheuttajia.

TIESITKÖ

ELIMISTÖSI KANTAMISTA SOLUISTA 

VAIN 40–50 % ON IHMISPERÄISIÄ. 

LOPUT 50–60 % MUODOSTUU ELI-

MISTÖSSÄSI ELÄVIEN BAKTEEREIDEN, 

SIENIEN JA MIKRO-ORGANISMIEN 

SOLUISTA.44 GEENIEN OSALTA ERO 

ON VIELÄKIN SUUREMPI,  SILLÄ

YHTÄ IHMISGEENIÄ KOHDEN ON 

100 MIKRO-ORGANISMIN GEENIÄ.45 

Sappikiville altistavia riskitekijöitä ovat muun muassa 
ylipaino, nopea painonpudotus, ummetus ja vähentynyt 
kuitujen sekä ravinteiden saanti (folaatti, magnesium, 
kalsium ja C-vitamiini). C-vitamiinin käyttö ravintolisänä 
voi ehkäistä sappikivien muodostumista.42 Myös melatonii-
nilla voidaan ehkäistä sappikivien muodostumista sekä 
mahdollisesti jopa hoitaa sappikivitautia.43

Sapen ja sappihappojen muodostumista sekä sapen 
virtausta tukevia ruoka-aineita ja yhdisteitä ovat 
seuraavat:
• Liukeneva kuitu (esim. kaurasta)
• Fenoliyhdisteet (esim. artisokasta)
• Kurkuma
• Flavonoidit
• Appelsiini
• Voikukka
• Kitkerät ruoka-aineet

SAPPIKIVITAUTI

Sappikivitauti on yksi yleisimmistä ruoan-

sulatuskanavaa koskevista sairauksista. 

Sappikivitauti on hyvin yleinen Suomessa, 

peräti 35 % naisista on sairastanut sappi-

kivitaudin. Se on myös yksi yleisimmistä 

gastrokirurgian toimenpiteisiin johtavista 

taudeista – Suomessa tehdään vuosittain 

eri arvioiden mukaan lähemmäs 10 000 

sappileikkausta (useimmiten sappirakon 

poisto). Moni ihmisistä kantaa sappikiviä 

tietämättään, lähes puolilla ne eivät aiheuta 

lainkaan oireita. Sappikivet muodostuvat 

yleensä sappisuoloista ja kolesterolista. 

Joskus harvoin sappikivet ovat niin sanot-

tuja pigmenttikiviä, jotka muodostuvat 

kalsiumista ja sappiväriaineista.
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hermoston toimintaan,55 käyttäytymiseen,56 stressinsieto-
kykyyn,57 mielialaan58 sekä muun muassa ahdistukseen ja 
masennukseen.59 Erityisesti viimeisen kahden vuosikymmenen
aikana on alettu ymmärtää suoliston merkitys aivojen hyvin-
voinnin kannalta.

Aivot viestivät suoliston kanssa kahden eri autonomisen 
hermoston haaran kautta: hypotalamus–aivolisäke–
lisämunuainen eli HPA-akseli ja sympaattinen hermosto–
lisämunuainen-akseli, joka säätelee suoliston imukudos-
toimintaa.60

Oleellista on ymmärtää, että aivojen ja suoliston välillä on 
jatkuvaa viestinvaihtoa ja kumpaankin suuntaan vaikuttavia 
säätelymekanismeja. Hyvä esimerkki tästä on voimakas 
tunnereaktio, joka tuntuu ”perhosina vatsassa”.61 Suolistosta
aivoihin puolestaan välittyy informaatiota esimerkiksi 
syödystä ruoasta sekä sen vaikutuksesta suolistoon.

Ensimmäiset merkit aivojen heikentyneestä toiminnasta
voidaan havaita myös ruoansulatuksessa: heikentynyt 
haiman entsyymien eritys, heikko sappirakon toiminta 
sekä yleisesti heikentynyt suoliston tasapaino ja toiminta.62

AIVOT–SUOLISTO-AKSELI

Ihmisen bakteeritasapainosta riippuen voi säännöllinen 
antibioottien käyttö altistaa ripulille51 ja clostridium 
difficile -infektiolle52 sekä toisaalta muiden haitallisten 
bakteerien liikakasvulle.53 Lisääntynyt antibioottien käyttö 
on myös johtanut antibioottiresistenttien bakteerien 
lisääntymiseen eri puolilla maapalloa.54

AIVOT–SUOLISTO-AKSELI

Aivot–suolisto-akseli (gut-brain axis, GBA) tarkoittaa
hermostollista ja biokemiallista yhteyttä suoliston 
enteerisen hermoston ja keskushermoston välillä. 
Suoliston mikrobiomin eli bakteerikannan tiedetään 
vaikuttavan keskeisesti immuunijärjestelmän ja
 

ANTIBIOOTEILLE RESISTENTTIEN BAKTEERIEN KEHITTYMINEN

1. Antibiootti annetaan 
    karjaeläimelle

2. Antibiootti suojaa eläintä 
    tietyiltä bakteeritartunnoilta

3. Mutaation myötä jokin 
    bakteeri kehittyy antibiootille   
    vastustuskykyiseksi

4. Ihminen syö bakteerin 
    saastuttaman lihatuotteen

5. Sama antibiootti ei toimi   
    ihmisellä enää tämän 
    bakteeritartunnan hoidossa

Suoliston 
vaikutus 
aivoihin

Aivojen 
vaikutus 
suolistoon

Aivot–suolisto-
akseli

Mikrobiomin ja 
suoliston yhteistyö
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eli sytokiinien tuotantoa suolistossa.69 Eritetyt viestiaineet 
pääsevät suoliston läpäisevyyden vuoksi verenkiertoon ja siitä 
veri-aivoesteen kautta aivoihin. Veri-aivoestekin muuttuu 
tulehduksen johdosta läpäiseväksi, mikä aiheuttaa aivojen 
tukikudossolujen eli mikrogliasolujen aktivoitumisen.70 

Tästä seuraa aivojen krooninen tulehdustila, mikä taas 
heikentää aivojen toimintaa sekä voi muun muassa aiheuttaa 
ahdistusta ja masennusta.71 Syntynyt noidankehä on valmis 
ja pahenee, ellei korjaavia toimenpiteitä suoriteta.

NOIDANKEHÄ

Koska aivojen ja suoliston välinen viestinvaihto tapahtuu 
kumpaankin suuntaan, voi tästä muodostua niin sanottu 
noidankehä (circulus vitiosus).

Suoliston jatkuva tulehdustila tai epätasapaino voi aiheuttaa 
suoliston pinnan enterosyyttien välisten liitosten heikkene-
mistä, mikä aiheuttaa suoliston läpäisevyyttä (engl. gut 
permeability). Vastaavasti heikentynyt aivojen toiminta tai 
esimerkiksi stressin aiheuttama sympaattisen hermoston 

yliaktiivisuus vaimentaa kiertäjähermon (vagus) toimintaa.63 
Tämä heikentää immuunijärjestelmän toimintaa ja pienentää
suoliston verenkiertoa, mikä taas lisää haitallisten hiivasienten 
ja bakteerien kasvua suolistossa.64 Nämä voivat vaurioittaa 
suoliston pintasolukkoa ja pahentaa suoliston läpäisevyyttä 
(ns. vuotavan suolen oireyhtymä).65 66

Myös jatkuva matala-asteinen, eri syistä aiheutuva tulehdus-
tila elimistössä voi pahentaa suoliston läpäisevyyttä.67 68 
Seurauksena on muun muassa tulehduksellisten viestiaineiden 

NOIDANKEHÄ TULEHDUSKIERRE

Pahentunut 
suoliston 

tulehdustila

Suoliston 
läpäisevyys 

lisääntyy

Heikentynyt 
immuuni-

järjestelmän
toiminta

Haitallinen 
kasvusto 

suolistossa

Liitosten 
heikke-

neminen

Stressi

Matala-
asteinen 
tulehdus

Tulehduksellisten 
viestiaineiden 

tuotanto

Aivojen 
krooninen 

tulehdustila

Heikentynyt 
aivojen 
toiminta

Pahentunut 
suoliston 

läpäisevyys

Veri-aivoesteen 
läpäisevyyden 
lisääntyminen

MITÄ TAPAHTUU

Ravinnepuutokset 

Limakalvon ärsytys 
(kemikaalit ja toksiinit)

Limakalvon tulehdus 
(tulehdukselliset 
viestiaineet)

Epätasapaino

Limakalvon 
ravinteet

Tasapaino

MILTÄ TUNTUU

Vatsakipu

Vatsan epämukavuus

Pahoinvointi

Nälkä

Kylläisyys

MITÄ SEURAA

Henkinen tuska tai 
masennus

Väsymys

Ahdistus

Inho

Mieliteko

Mielihyvä

Hyvinvointi
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ULOSTEEN VÄRI

ULOSTUSASENTO

BRISTOLIN ULOSTESKAALA

• Irtonaisia, pieniä, kovia kokkareita
• Uloste on ollut suolistossa liian pitkään, ja vesi on imeytynyt pois
• Ruokavaliossa liian vähän kuituja 

Tyyppi 1

Tyyppi 2

Tyyppi 3

Tyyppi 4
(ideaali)

Tyyppi 5
(ideaali)

Tyyppi 6

Tyyppi 7

• Yhtenäinen, kiinteä, selkeästi kuhmurainen
• Ilmenee usein ummetuksen yhteydessä
• Tyypillinen ärtyneen suolen oireyhtymässä 

• Yhtenäinen, kiinteä, rakoja pinnassa
• Samantyylinen kuin tyyppi 2, mutta kulkeutunut suoliston 
   läpi nopeammin

• Yhtenäinen, pehmeä ja sileä
• Ruokavaliossa hyvä kuitusisältö
• Tyypillinen ihmisille, jotka ulostavat säännöllisesti kerran päivässä

• Erillisiä, pehmeitä, selkeäreunaisia klönttejä
• Tyypillinen ihmisille, jotka ulostavat 2–3 kertaa päivässä, 
   eli jokaisen isomman aterian jälkeen

• Höttömäisiä paloja, puuromaista
• Voi viitata korkeaan verenpaineeseen
• Niin sanottu stressivatsa

• Täysin nestemäistä
• Voi liittyä normaaliin ripuliin tai tulla tyypin 1 yhteydessä
• Tyypillinen vanhuksilla ja ja pienillä lapsilla

Vaaleanruskea tai keskiruskea
Normaali

Musta, terva tai punainen
Verenvuotoa ruoansulatuskanavan yläpäässä tai merkki 
tulehduksellisesta suolisairaudesta. Huom. myös lääkitys tai 
ruoka (esim. mustikka, punajuuri, lakritsi) voi värjätä ulosteen.

Haaleanruskea, harmaa tai valkoinen
Sappivaje tai merkki kirroosista, hepatiitista tai haiman sairaudesta

Keltainen
Ongelma sapessa tai parasiitti-infektio (giardia) 

Ihminen on suunniteltu 
kyykkyasentoon

Ihmiset ovat kyykistyneet 
vuosituhansia ennen 
modernin vessanpöntön 
keksimistä.

Paksusuoli
(n. 1,5 m pitkä)

Istuma-asento 
pysäyttää liikkeen

Kyykkyasento avaa 
paksusuolen

Paksusuoli työntää ulostetta 
kohti peräsuolta ja ulos 
kehosta. Suolessa on 
kiertymä joka edistää 
pidätyskykyä.

Sulkijalihas rentoutuu 
osittain, pitää suolen 
kiertyneenä ja hidastaa 
ulosteen liikettä.

sulkijalihas

Sulkijalihas rentoutuu 
kokonaan ja suoli tyhjenee 
tehokkaasti.

Kiertynyt
suoli

Avoin
suoli
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onilla ruoka-aineilla on niin hyvässä kuin pahassa 
vaikutusta itse ruoansulatusjärjestelmään. Allergisoivat 

ruoat, ruoka-aineissa luonnollisesti tai keinotekoisesti esiin-
tyvät myrkyt ja ruoka-aineisiin eri tavoin reagoivat suoliston 
bakteerit tuovat kaikki omat haasteensa. Monet ruoka-aineet 
puolestaan suojaavat ja vähentävät suoliston tulehdusreaktiota,
edistävät ruoansulatusta tai antavat tarpeellisia rakennus-
aineita kudosten uusiutumiselle.

ALLERGISOIVAT JA YLIHERKKYYTTÄ LISÄÄVÄT 

RUOAT

Ruoka-aineallergia on haitallinen immuunireaktio ruoka-
aineen tietylle proteiinille. Elimistön oma immuunijärjes-
telmä tulkitsee vieraan proteiinin haitalliseksi, mikä aiheut-
taa nopean vasta-ainereaktion (immunoglobuliini-E). 
Harvinaisempia ovat tästä riippumattomat ruoka-aineallergiat 
kuten keliakia tai enterokoliitti. Mahdollisia allergioiden 
todennäköisyyttä lisääviä tekijöitä ovat muun muassa 
varhaislapsuuden runsas antibioottien saanti,72 äidin 
allergisoiva ruokavalio,73 tietyt rokotteet74 75 ja erityisesti 
näiden tehosteaineet76 sekä erilaiset kemikaalit (kuten 
dikloorifenolia sisältävät torjunta-aineet).77

Yleisimmät allergisia reaktioita aiheuttavat ruoka-aineet 
ovat pähkinät (puupähkinät), maitotuotteet, viljatuotteet, 
kananmuna, kala ja äyriäiset sekä maapähkinä, soija ja muut 
palkokasvit. Nämä kattavat noin 90 prosenttia kaikista 

allergiaa aiheuttavista ruoka-aineista. Useimmiten ruoka-
aineallergia todetaan lapsuudessa, ja se saattaa hävitä aikuis-
iällä. Ruoka-aineallergioiden aiheuttamat reaktiot ovat 
yleensä nopeasti ilmeneviä ja voimakkaita verrattuna 
yliherkkyysreaktioihin, joiden aiheuttamat oireet ovat 
lievempiä ja monimuotoisempia.78 

Tyypillisiä ruoka-aineallergiareaktioita
ovat seuraavat:
• Nokkosihottuma
• Kutina
• Nielemisvaikeudet
• Vuotava tai tukkoinen nenä
• Aivastelu
• Pahoinvointi ja oksentelu
• Vatsakivut

Ruoka-aineisiin liittyvien yliherkkyys-
reaktioiden syitä ovat seuraavat asiat:79

• Ravinnon imeytymishäiriöt
• Yleiset ruoansulatushäiriöt
• Suoliston lisääntynyt läpäisevyys
• Immunologiset reaktiot (immunoglobuliinit)
• Toksiinit (lisäaineet ja luonnolliset yhdisteet)80

• Psykologiset reaktiot

M

YLIHERKKYYDET  JA  MYRKYT
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Ruoka-aineet, joissa on paljon histamiinia tai muita 
vasoaktiivisia (verenpaineeseen vaikuttavia) amiineja:
• Viinit, siiderit, oluet ja muut fermentoidut alkoholijuomat
• Fermentoidut ruoka-aineet (hapankaali, viinietikka, soija- 
 kastike, kefiiri, jogurtti kombucha)
• Pitkään kypsytetyt juustot
• Prosessoidut lihatuotteet (makkarat, kinkku, salami, pekoni)
• Savustetut eläinkunnan tuotteet
• Kuivatut hedelmät
• Pähkinät (saksanpähkinä, cashew, maapähkinä)
• Hiiva (lisää histamiinin tuotantoa ruoassa)
• Vehnästä tehdyt tuotteet
• Munakoiso, pinaatti ja tomaatti
• Tietyt kalat kuten makrilli, tonnikala, anjovis ja sardiini

Ruoka-aineet, jotka vapauttavat histamiinia elimistössä:
• Banaani
• Suklaa ja kaakao
• Lehmänmaito
• Papaija
• Ananas
• Sitrushedelmät
• Mansikka
• Pähkinät
• Tomaatti
• Pinaatti
• Porsas
• Kananmunan valkuainen (raakana)
• Ruoan lisäaineet

Diamiinioksidaasin estäjät:
• Alkoholi
• Musta tee
• Energiajuomat
• Vihreä tee
• Yerba maté

NH2

HN

N

Ruokayliherkkyyden syynä voi olla myös ruoan (suklaan,
punaviinin, tonnikalan sekä erityisesti fermentoitujen
ruoka-aineiden kuten juuston) sisältämä histamiini, 
tyramiini tai muu biogeeninen amiini, joka aiheuttaa 
yliherkkyysoireita. Joissakin tapauksissa ruoka 
(esimerkiksi tomaatti tai ananas) 
voi vapauttaa elimistössä hista-
miinia. Tätä tilaa kutsutaan his-
tamiini-intoleranssisyndroomaksi 
(HIS).81 Tyypillisesti näillä hen-
kilöillä on histamiinia hajottavan 
entsyymin diamiinioksidaasin 
alhainen pitoisuus elimistössä.82

Tämä asia on hyvä ottaa huomioon, 
mikäli tehtävissä tutkimuksissa ei 
löydy mitään selkeää selittävää teki-
jää, mutta ihmisellä on silti oireita.
Tyypillisesti histamiini nostaa 
sykettä, aiheuttaa nenän tukkoisuut-
ta sekä ihon punoitusta. Histamiini 
voi aiheuttaa myös suolisto-oireita 
kuten ripulia ja vatsakipua sekä 
neurologisia oireita kuten hui-
mausta ja päänsärkyä. Tyramiini 

puolestaan saattaa laukaista migreenikohtauksen.83 Voimak-
kaita 
histamiinin aiheuttamia oireita voidaan ennaltaehkäistä 
antihistamiineilla tai diamiinioksidaasia sisältävillä 
entsyymivalmisteilla.

ALLERGINEN REAKTIO

Allergeeni

Ensimmäinen kontakti 
allergeenin kanssa

B-solu

Plasmasolu

Vapautuneita lgE- 
vasta-aineita

Syöttösolu

lgE-reseptori

Allergeeni

Seuraava kontakti 
allergeenin kanssa

Jyväsrakkula

Histamiinia ja muita 
kemikaaleja

Allerginen reaktio
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KSENOESTROGEENIT

Ksenoestrogeenit matkivat estrogeenin vaikutuksia elimis-
tössä. Nämä voivat olla joko synteettisiä tai luonnollisesti 
esiintyviä yhdisteitä. Tyypillisiä ksenoestrogeenien lähteitä 
ovat muovipullot ja -purkit, hygieniatuotteet ja kosmetiikka, 
teflonpannut, kaupan kuitit sekä purkitetut ruoat. Esi-
merkiksi polykarbonaattimuovista (PC) voi irrota bisfenoli 
A:ta (BPA), joka on liitetty muun muassa hormonitoiminnan 
häiriöihin sekä immuunijärjestelmän heikkenemiseen.84 
Muoviyhdisteistä BPA ja ftalaatit vaikuttavat epigeneettisesti 
(tiettyjä geenejä aktivoiden).85 Niiden käyttöä voi vähentää 
älykkäillä valinnoilla,86 esimerkiksi luopumalla muovisten 
vesipullojen käytöstä.87

Ksenoestrogeeneja sisältäviä tuotteita ovat seuraavat:88

• Tehotuotettu liha
• Tölkitetyt ruoat 
• Muovit ja muoviset ruokakelmut
• Styrox-kupit (ja astiat)
• Tuholaistorjunta-aineet
• Maalit, lakat ja liuotteet
• Monet hygieniatuotteet
• Kasvisestrogeenit (kasveista peräisin olevia estrogeeneja)
• Keinotekoiset tuoksut
• Ehkäisypillerit ja spermisidit
• Kosmetiikka (mm. hiusvärit)
• Pesuaineet
• Ilmanraikastajat

TOKSIINIT JA MYRKYT

Monet ruoka-aineet sisältävät hyödyllisten yhdisteiden kuten 
vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden ja rasvahappojen 
lisäksi elimistöllemme tarpeettomia tai haitallisia yhdisteitä 
eli toksiineja. Myrkyn luonne, sen pitoisuus syötävässä kasvin-
osassa ja ihmisen yksilöllinen herkkyys eri aineille vaikut-
tavat siihen, aiheuttavatko ne oireita. Oikealla käsittelyllä 
voidaan usein vaikuttaa haitallisten aineiden pitoisuuksiin. 
Esimerkiksi korvasienen vaarallinen solumyrkky gyromit-
riini on vesiliukoinen, ja se voidaan poistaa raaka-aineesta 
ryöppäämällä. Elintarvikkeiden luontaisia haitallisia aineita 
voidaan siis välttää valitsemalla ja käsittelemällä niitä oikein.

Kasvinsuojeluaineita käytetään elintarviketuotannossa kasvi-
tautien ehkäisemiseen sekä tuholaisten kuten rikkakasvien, 
hyönteisten ja punkkien vaikutusten rajoittamiseen sekä 
kasvun säätelyyn.

Elimistöön haitallisesti vaikuttaviin toksiineihin 
luetaan muun muassa seuraavat aineet: 
• Raskasmetallit
• Dioksiinit ja PCB-yhdisteet
• Organotinayhdisteet kuten PVC-muovi
• Mikromuovit
• Haihtuvat orgaaniset yhdisteet eli VOC-päästöt

• Radioaktiiviset yhdisteet
• Mykotoksiinit eli homemyrkyt
• Syövälle altistavat aineet eli karsinogeenit
• Estrogeenin vaikutuksia matkivat ksenoestrogeenit 
• Antiravinteet
• Tietyt torjunta-aineet
• Tietyt lannoitteet
• Lääkeainejäämät
• Muut haitalliset orgaaniset yhdisteet
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Lektiinien yhteyttä on esitetty muun muassa joihinkin 
autoimmuunisairauksiin kuten nivelreumaan.94 Lektiinit 
saattavat yhden tutkimushypoteesin mukaan aiheuttaa 
leptiiniresistenssiä (vrt. insuliiniresistenssi), mikä voi edes-
auttaa lihavuuden ja metabolisten häiriöiden kehittymistä.95 

FYTAATIT

Kasveissa fytiinihappoa esiintyy sen suoloina eli fytaatteina.
Fytiinihappoa on vilja- ja hernekasvien siemenissä, palko-
kasveissa ja pähkinöissä. Fytiinihappo muodostaa niin 
sanottuja kelaatteja sinkin, mangaanin, kuparin, raudan ja 
magnesiumin kanssa ja saattaa siten heikentää näiden kiven-
näisaineiden imeytymistä.96 Tyypillisesti suoliston bakteeri-
kanta ei juurikaan tuota fytaasientsyymejä, jotka kykenisivät 
pilkkomaan fytaatteja.

SYANOGEENISET GLYKOSIDIT

Syanogeeniset glykosidit muodostuvat sokerimolekyylistä 
ja glykosidisidoksella kiinnittyneestä syanidiryhmästä. Ne 
ovat niin sanottuja fytotoksiineja, jotka toimivat osana 
kasvien puolustusjärjestelmää. Syötävistä kasveista erityisesti 

maniokissa (cassava) ja durrassa (sorghum) on näitä yhdisteitä 
runsaasti. Fytotoksiineja löytyy myös bambunversoista, 
manteleista sekä luumujen, kirsikoiden, persikan ja 
aprikoosin siemenistä.97

OKSALAATIT

Oksalaatit ovat oksaalihaposta ja joko anioneista, suoloista
tai estereistä muodostuvia yhdisteitä. Oksaalihappo on 
myrkky ja voi vaurioittaa suoliston seinämää sekä aiheuttaa 
munuaiskiviä muodostaessaan kiteitä kalsiumin kanssa (kal-
siumoksalaatti).98 Oksalaattia on runsaasti monissa kasveissa 
kuten pinaatissa, persiljassa, ketunleivässä99 ja raparperissa 
sekä myös punajuuressa, mustapippurissa, kaakaopavuissa, 
viljakasveissa, palkokasveissa (erityisesti soijapavuissa) ja 
pähkinöissä.100

SAPONIINIT

Saponiinit ovat steroidien tai triterpeenien glykosideja. Ni-
mensä saponiinit ovat saaneet kyvystään muodostaa saippua-
maisia vaahtorakenteita liuoksissa. Ne ovat oleellinen osa 
kasvien puolustusjärjestelmää.101 Kasvikunnassa saponiineja 

ANTIRAVINTEET

Antiravinteet ovat joko luonnollisia tai synteettisiä yhdisteitä, 
jotka estävät ravinteiden imeytymistä tai voivat aiheuttaa 
terveydellisiä ongelmia. Siksi onkin hyvä tietää, missä ruoka-
aineissa näitä esiintyy ja miten ravintoa voidaan käsitellä 
haitallisten vaikutusten minimoimiseksi. 

Antiravinteita esiintyy usein kasvien juurissa, kasvien 
siemenissä, pähkinöissä, palkokasveissa ja koisokasveissa. 
Kaikilla kasveilla on oma puolustusjärjestelmänsä, ja anti-
ravinteiden tehtävänä onkin suojata kasvia muun muassa 
bakteereilta, homeilta, hyönteisiltä ja tuholaiseläimiltä. 
Onkin loogista, että kasvien kehittämät suojakeinot voivat 
aiheuttaa ongelmia myös suolistossa.

LEKTIINIT

Lektiinit ovat kasveissa ja eläimissä esiintyviä hiilihydraatteja
sitovia proteiineja. Lektiinit suojaavat kasveja erilaisilta 
mikro-organismeilta kuten hyönteisiltä ja tuhoeläimiltä.89 
Erityisen runsaasti lektiinejä on kasvien juurissa ja sieme-
nissä.90 Lektiinejä sisältäviä ruoka-aineita ovat muun muassa 
palkokasvit (pavut, herneet, linssit, soijapavut, maapähkinät), 
viljakasvit, peruna sekä pähkinät ja siemenet.91 92

Lektiineillä on kyky sitoutua ruoansulatuskanavan solu-
seinämään. Tämä taas voi aiheuttaa suoliston läpäisevyyden 
lisääntymistä ja häiritä ruoansulatusta.93 Erityisen myrkyl-
lisiä ovat raa’at kidneypavut, jotka sisältävät suuria määriä 
hemagglutiniinia, jonka nimi tulee aineen kyvystä aiheuttaa 
punasolujen sakkautumista.

JYVÄN OSAT

Siemenkuori

Ydinkerros

Alkio

Kuitupitoinen kuorikerros, 
jossa on B-vitamiineja, 
hivenaineita ja antiravinteita.

Hiilihydraatit (tärkkelys) 
ja proteiinit.

Runsaasti rasvaa, valkuaista, 
E-vitamiinia, B-vitamiineja 
ja antioksidantteja.
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Suurempi goitrogeeninen vaikutus on muilla kuin ravinnosta
tulevilla goitrogeeneilla kuten raskasmetalleilla, hyönteis-
myrkyillä, dioksiinilla, PCB:llä ja useilla lääkeaineilla kuten 
tulehduskipulääkkeillä ja kolesterolilääkkeillä.111

FYTOESTROGEENIT

Fytoestrogeenit ovat kasviperäisiä ksenoestrogeeneja (estro-
geenia imitoivia aineita), joilla on vaikutuksia hormonitoi-
mintaan. Korkein fytoestrogeenipitoisuus ruoka-aineista on 
soijapavuissa. Muita lähteitä ovat palkokasvit, sinimailanen 
eli alfalfa, kasviöljyt (rapsi, rypsi ja auringonkukka), vilja-
tuotteet sekä prosessoidut lihatuotteet.112

Fytoestrogeenit vaikuttavat elimistössä sitoutumalla estro-
geenireseptoreihin113 ja saattavat näin sekoittaa esimerkiksi 
naisten kuukautiskiertoa. Raskaana olevien tai raskaaksi 
yrittävien naisten suositellaan välttävän fytoestrogeeneja 
niiden estrogeenivaikutusten vuoksi. Lasten soijapohjaisen 
maidonkorvikkeen käyttö ei ole sekään suositeltavaa.114 

Aiemmin on arveltu, että fytoestrogeenien käytöllä olisi 
vaikutus miesten hedelmällisyyteen ja testosteronitasoihin. 
Vuonna 2010 julkaistu meta-analyysitutkimus aiheesta ei 
kuitenkaan osoita minkäänlaisia negatiivisia tai positiivisia 
vaikutuksia hedelmällisyyteen tai testosteronipitoisuuteen 
verenkierrossa.115

ENTSYYMINESTÄJÄT

Entsyyminestäjät ovat joissakin kasveissa luonnollisesti 
esiintyviä molekyylejä, jotka estävät eri ruoansulatusentsyy-
mien toimintaa. Esimerkiksi trypsiinin ja pepsiinin toimintaa
estäviä proteaasin estäjiä (engl. protease inhibitors) on raaoissa 
soijapavuissa.116 Toinen esimerkki entsyyminestäjistä on 
amylaasin estäjät (engl. amylase inhibitors), joita on runsaasti 
kidneypavuissa. Amylaasin estäjät häiritsevät tärkkelyksen 
ja muiden kompleksisten hiilihydraattien hajoamista ja 
imeytymistä ruoansulatuksessa.117

esiintyy soijapavuissa ja muissa pavuissa, herneissä sekä 
myös muun muassa kvinoassa, kaurassa, parsassa, 
lakritsijuuressa, auringonkukassa ja ginsengissä. 

Saponiineilla on monia hyödyllisiä vaikutuksia (muun muassa 
syöpää ehkäiseviä ja immuunijärjestelmää stimuloivia) 
elimistössä.102 Saponiineilla on toisaalta myös haitallisia 
vaikutuksia ruoansulatuksessa (proteiinien ja mineraalien
imeytymisen heikkeneminen, erityisesti soijapapujen 
tapauksessa)103 sekä hypoglykeemisiä (verensokeria laskevia) 
vaikutuksia.

GLYKOALKALOIDIT

Glykoalkaloidit ovat orgaanisia yhdisteitä, joihin on kiinnit-
tynyt erilaisia sokeriryhmiä. Ne ovat tiettyjen kasvien luon-
taisia myrkkyjä, jotka suojelevat kasveja eläimiltä. Koiso-
kasvit yleisesti sisältävät vaihtelevia määriä glykoalkaloideja.
Tyyppiesimerkki on perunoissa oleva solaniini, joka on 
raakana suurina annoksina nautittuna myrkyllinen (hajottaa
solukalvoja104 sekä häiritsee koliiniesteraasin eli muun 
muassa asetyylikoliinia pilkkovien aineiden toimintaa). 
Perunoiden kuoret erityisesti paistettuina ja pitkäaikaisessa 
säännöllisessä käytössä saattavat aiheuttaa suolistovau-
rioita.105 Raaoissa vihreissä tomaateissa on myös runsaasti 
glykoalkaloideja (tomatiini).106

PROLAMIINIT

Prolamiinit ovat typpeä varastoivia, viljoissa esiintyviä pro-
teiineja. Prolamiineissa on runsaasti glutamiinia ja proliinia 
(aminohappoja). Niihin kuuluvat muun muassa gliadiini 
(vehnän gluteeniproteiinin osa), hordeiini (ohra), sekaliini 
(ruis), aveniini (kaura) ja zeiini (maissi). Kauran ja riisin 
jyvien ydinosissa on suhteellisesti vähemmän prolamiinia. 

Prolamiinit aiheuttavat vaurioita suolistossa erityisesti kelia-
kiaa sairastavilla henkilöillä. Keliakiassa gliadiini kiinnittyy 
epiteelisolujen pintaan suolistossa ja vapauttaa zonuliini-
proteiinia, joka vastaavasti aiheuttaa suoliston läpäisevyyttä 
vaurioittamalla epiteelisolujen välisiä tiiviitä liitoksia.107 
Terveillä henkilöillä gliadiinin vaikutus suoliston läpäise-
vyyteen on pienempi mutta silti havaittavissa.108

GOITROGEENIT

Goitrogeenit on nimitys aineille, jotka häiritsevät jodin 
varastoitumista elimistöön. Ruoka-aineista goitrogeenejä 
ovat muun muassa soijapavut,109 pinjansiemenet, maapäh-
kinät, pellavansiemenet, pinaatti, persikka, mansikka sekä 
kaalikasvien (Brassica) sukuun kuuluvat kasvit kuten 
parsakaali, ruusukaali, kukkakaali, retiisi, lehtikaali ja 
kiinankaali sekä rapsi ja piparjuuri.110 
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Lähde: Reddy, N. R. et al. (2001). Food Phytates. CRC Press.

FYTAATTIMÄÄRIEN VÄHENTÄMINEN ERI MENETELMILLÄ

KVINOAN VALMISTUS-
MENETELMÄ

 

Keittäminen 

(25 minuuttia, 100°C)

Liottaminen 

(12–14 tuntia, 20°C) 

ja keittäminen

Maitohappokäyminen

(16–18 tuntia, 20°C)

ja keittäminen 

Idättäminen 

(30 tuntia, 30°C), 

liottaminen, maitohappo-

käyminen ja keittäminen

FYTAATTIMÄÄRIEN  
VÄHENEMINEN

15–20 %

69–77 %

83–88 %

97–98 %

MENETELMÄT ANTIRAVINTEIDEN 

VÄHENTÄMISEEN118 119 120

• Idättäminen
• Liottaminen (maitohappobakteerin, laimean vety-
 peroksidin, jodin, etikan tai ruokasoodan lisäys liotus-
 veteen voi tehostaa liottamista, mm. fytaattien osalta)
• Keittäminen tai ryöppäys (vähentää mm. oksalaatti-  
 pitoisuuksia)
• Kypsentäminen (vähentää merkittävästi lektiini- ja   
 oksalaattipitoisuuksia)
• Hapattaminen eli maitohappokäyminen (vähentää   
 merkittävästi fytotoksiineja mm. maniokissa ja fytiini-  
 happoa viljatuotteissa)

Suosituksena on yhdistää useampi menetelmä halutun 
vaikutuksen saavuttamiseksi.121 Suoliston limakalvojen 
kuntoa voi parantaa käyttämällä maitohappobaktee-
reita,122 ternimaitoa,123 glutamiinia124 ja piitä.125
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FODMAP-LAJITTELU

FODMAP-HI IL IHYDRAATIT

FODMAP tulee englannin kielen sanoista 
Fermentable Oligo-, Di-, Mono-saccharides And 
Polyols. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 
kyseiseen ryhmään kuuluvat hiilihydraatit 
kelpaavat erityisen hyvin paksusuolen baktee-
rien käymisravinnoksi. Käymisen eli fermen-
toinnin lopputuotteena syntyy lyhytketjuisia 
rasvahappoja (SCFA), joilla on merkittäviä 
terveyttä edistäviä vaikutuksia126 (ks. tarkem-
min kappale ”Mikrobiomi”).

Toisaalta käymisen yhteydessä syntyy myös 
kaasua suolistossa, mikä voi aiheuttaa muun 
muassa turvotusta ja ilmavaivoja. FODMAP-
hiilihydraattien rajoitus sopii erityisesti 
ärtyvän suolen oireyhtymästä (IBS) kärsi-
ville henkilöille.127 Suositeltu rajoitus ärtyvän 
suolen oireyhtymässä on alle 10 grammaa 
päivässä.128

ESIMERKKEJÄ FODMAP-RUOISTA

Oligosakkaridit Disakkaridit Monosakkaridit Polyolit

Fruktaanit Galaktaanit Raffinoosi Laktoosi Fruktoosi
• Ihmiseltä puuttuu entsyymi,  
   joka pilkkoisi näitä sidoksia
• Eivät imeydy ohutsuolessa 
   ja sen vuoksi aiheuttavat 
   usein turvotusta ja 
   laksatiivisia vaikutuksia

• Ihmiseltä puuttuu  
   entsyymi,joka pilkkoisi 
   näitä sidoksia

• Imeytyy puutteelli-
   sesti suolistosta

Vehnä, ruis, ohra, purjo, 
sipuli, valkosipuli, arti-
sokka, parsa, punajuuri, 
sikuri, voikukka, retiisi, 
parsakaali, ruusukaali, 
kaali, fenkoli ja kaakao

Palkokasvit kuten 
pintopapu (ruskea 
papu), kidneypapu, 
valkoinen papu ja 
linssit

Kaalit, soija, 
pavut, täysjyvä-
viljat ja parsa

Maito, jogurtti, 
tuorejuusto, 
ricotta, mascar-
pone

Agave-siirappi, 
mango, rusina, 
hunaja, vesi-
meloni, omena, 
päärynä ja kirsikka

Omena, aprikoosi, 
avokado, boysenmarja, 
kirsikka, nektariini, 
persimon, persikka, 
luumu, vesimeloni, 
sienet, kukkakaali sekä 
tietyt makeutusaineet 
(isomaltitoli, maltitoli, 
mannitoli, sorbitoli ja 
ksylitoli)

F                 O                D                M                A                P
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uoliston bakteerikanta muuttuu ruokavaliomuutosten 
myötä nopeasti. Hiirillä tehdyissä tutkimuksissa on 

havaittu, että ruokavaliota vaihtamalla mikrobiomi voi 
muuttua yhdessä päivässä. Ihmisillä vastaavaa muutosta 
tapahtuu myös, mutta tarkkaa aikaa ei vielä toistaiseksi 
tiedetä.129 Ruokavaliota suoliston kannalta edullisemmaksi 
vaihtamalla on saatu positiivisia tuloksia kroonisen tuleh-
duksen, ylipainon sekä suoliston läpäisevyyden hoidossa.130

Suoliston läpäisevyydellä tarkoitetaan muuttunutta suoliston
pinnan epiteelisolujen tilaa. Normaalisti epiteelisolujen 
läpi imeytyy ravinteita, mutta joissakin tiloissa solut sekä 
soluvälit (tiiviit liitokset) alkavat niin sanotusti vuotaa ja 
päästää lävitseen haitallisia aineita verenkiertoon. Keliakia on 
tyyppiesimerkki autoimmuunisairaudesta, jossa suolisto on 
läpäisevä. Lisääntynyt suoliston läpäisevyys tai niin sanottu 
vuotava suoli on yksi keskeisistä tekijöistä autoimmuuni-
sairauksien kehittymisessä. Vielä ei kuitenkaan tarkalleen 
tiedetä, onko tämä syy vai seuraus.131

S

Suoliston
epiteelisolut Normaali tiivis liitos

Vuotava ja 
tulehtunut

Verenkierto Verenkierron immuunikompleksit

Tulehdus Autoimmuunireaktio Imeytymishäiriö & 
ravintoaineiden puutos

Veri-aivoesteen
läpäisy

NS. VUOTAVA SUOLI

SUOLISTON BAKTEERIKANTA  JA 
RUOANSULATUKSEN TUKEMINEN
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PROBIOOTIT

Probiootilla tarkoitetaan elävää mikrobia, jolla on myönteisiä 
vaikutuksia terveyteen. Vaikutukset välittyvät ruoansulatus-
kanavan mikrobiomin tasapainotuksen kautta. Probiootti-
bakteereita voidaan tuottaa joko laboratorio-olosuhteissa 
tai niitä voidaan käyttää niin sanottuina maaperäpohjaisina 
viljelminä (engl. soil-based organisms, SBO). 

Probiooteilla on lukuisia terveysvaikutuksia, joita on 
arvioitu laajasti meta-analyysitason tutkimuksissa:
• Helpottaa ummetusta149

• Voi auttaa akuutin ripulin hoidossa150

• Ehkäisee turistiripulia (erityisesti Saccharomyces 
 Boulardii)151

• Auttaa ärtyneen suolen oireyhtymän hoidossa152

• Ehkäisee tulehduksellisten suolistosairauksien etenemistä 
 ja voi auttaa parantumista (erityisesti laktobasillit ja 
 bifidobakteerit)153 154   
• Auttaa ei-alkoholiperäisen rasvamaksan paranemisessa155

• Voi ehkäistä flunssan puhkeamista156

• Ehkäisee ja hoitaa antibioottien aiheuttamaa ripulia157

Ravinnosta saatavia probiootteja:
• Hapankaali ja muut hapatetut vihannekset158

• Hapatetut vihannesmehut
• Kefiiri
• Kombutsa
• Kimchi
• Natto
• Tempeh
• Jun-tee (fermentoitu juoma teestä)

Probioottivalmisteita käsikirjan lisämateriaaleissa:

biohack.to/ravinto

Lisää näitä suoliston bakteerikannan tukemiseksi:

• Fermentoituvat kuidut eli prebiootit132 133 
 – Esimerkiksi inuliini, pektiini ja oligofruktoosi
• Fermentoidut ruoat (ks. tarkemmin seuraava kappale 
 ”Probiootit”)134 135 
• Resistentti tärkkelys136 137 
 – Esimerkiksi vihreissä banaaneissa, keitetyssä ja sen   
    jälkeen viilennetyssä riisissä ja perunoissa sekä 
    viljakasveissa
• Polyfenolit138

• Tumma suklaa (sisältää polyfenoleja sekä fermentoituvia  
 kuituja)139

• Pistaasipähkinät140

• Probiootit (tietyt bakteerikannat, erityisesti maaperä-
 pohjaiset)

Vältä näitä suoliston bakteerikannan suojelemiseksi: 

• Antibiootit (ellei aivan välttämätöntä sairauden hoidon  
 vuoksi)141

• Glyfosaattia sisältävät torjunta-aineet (esim. Roundup)142

 – Käytetään torjunta-aineena erityisesti viljakasveissa,   
    geneettisesti muunnelluissa soijapavuissa ja maississa
 – Edellä mainittuja kasveja ravintona käyttäneiden   
  eläinten liha
 – Saattaa olla yksi tärkeimmistä tekijöistä keliakian   
    kehittymisen taustalla143

• Tupakointi144

• Alkoholi145

• Krooninen stressi146 
• Jatkuvat negatiiviset ajatukset ja tunteet147 148
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RUOANSULATUSTA  YLEISESTI 
TUKEVIA  MENETELMIÄ

PÄIVITÄ SYÖMISTAVAT

• Pureskele huolellisesti
• Syö rauhassa (älä stressaantuneena)
• Käytä vähintään 20 minuuttia syömiseen
• Vältä nesteiden juomista ruokailun yhteydessä 
 (laimentaa mahahappoja)

PÄIVITÄ RUOANSULATUSTA TUKEVAT 

RUOKA-AINEET

• Tuore porkkanamehu (tukee suoliston limakalvoja)
• Sellerimehu (lisää suoliston liikkeitä ja helpottaa 
 ummetusta)
• Karminatiivit vähentävät suoliston kaasunmuodostumista:
 – Appelsiini, fenkoli, inkivääri, kaneli, kardemumma,   
  korianteri, kumina, lakritsi, oregano, persilja, 
  piparminttuöljy, rosmariini, salvia, sitruunamelissa, 
  tilli, timjami, valkosipuli
• Katkerot stimuloivat mahahappojen ja ruoansulatus-
 entsyymien tuotantoa:
 – Maa-artisokka, karhunputken juuret, keltakatkero,   
  väinönputken juuret

• Muita ruoansulatusta tukevia ruoka-aineita:
 – Aloe vera, ananas, chia, klorella, hapankaali, herukat,  
  islanninjäkälä, kamomilla, karpalo, kaura, mesiangervo,  
  mustikka, mäkimeirami, pakuri, papaija, pellavansiemen,  
  piparjuuri, puolukka, psyllium, raparperin juuri, ratamo,  
  ruusunmarja, spirulina, tyrni, vadelman lehdet, vehnän-
  oras, valeriaana

PÄIVITÄ RUOANSULATUSTA TUKEVAT 

RAVINTOLISÄT171

• Suolahappolisä ja pepsiini (jos mahalaukun suola-
 happotaso on matala)
• L-glutamiini (aminohappo):172 
 – Ylläpitää suoliston limakalvon kuntoa
 – Korjaa suoliston läpäisevyyttä
• Pii ja piihappo-karmelloosi-geeli:173

 – Suojaa mahalaukun limakalvoa
• Magnesium
 – Voi helpottaa ulostamista ja parantaa suoliston liikettä
 – Tärkeä mineraali suoliston pintasoluille
• B12-vitamiini
• A-, D- ja E-vitamiinit: 
 – Parantavat limakalvojen uusiutumista
• Fosfolipidit ja lesitiini:
 – Tukevat rasvojen imeytymistä
• Ruoansulatusentsyymit

PREBIOOTIT

Prebiooteilla tarkoitetaan sulamattomia kuituyhdisteitä 
kuten oligo- tai polysakkarideja, joita suoliston bakteerikanta 
käyttää kasvualustanaan. Prebioottien käyttö lisää hyvä-
laatuisten probioottisten bakteerien kuten bifidobakteerien 
ja maitohappobakteerien kasvua suolistossa. Prebioottien 
saannilla voi olla positiivisia vaikutuksia muun muassa 
hivenaineiden imeytymiseen,159 immuniteettiin,160 veren-
paineeseen sekä paksusuolen syöpäriskin alentumiseen.161

RAVINNOSTA SAATAVAT PREBIOOTIT

Taulukkoon on listattu eniten prebiootteja sisältävät ruoka-
aineet. Prebiootteja on runsaasti myös esimerkiksi peruna-
tärkkelyksessä, jota on viime vuosina ruvettu käyttämään 
ravintolisänä suoliston bakteeritasapainon tukemisessa. 
Perunatärkkelyksessä on runsaasti niin sanottua resistenttiä 
tärkkelystä, jota suoliston bakteerikanta voi käyttää ravin-
nokseen.162 Yleisten prebioottien terveyshyötyjen lisäksi 
resistentillä tärkkelyksellä on todettu kokeissa suotuisia 
vaikutuksia insuliiniherkkyyteen ja ylipainoon sekä nälän-
säätelyyn niin jyrsijöillä163 164 165  kuin ihmisilläkin.166 167 168 169

Inuliini ja oligofruktoosi ovat suoliston hyvinvointia edis-
täviä prebiootteja. Niillä on myös ravintokuidun kaltaisia 
terveysvaikutuksia.

Sikurinjuuri

Maa-artisokka

Voikukan lehdet 

Valkosipuli

Purjosipuli

Parsa

Banaani

41,6 g / 2,9 g

18 g / 1,5 g

13,5 g / 10,8 g

12,5 g / 5 g

6,5 g / 5,2 g

2,5 g / 2,5 g

0,5 g / 0,5 g

INULIINI/OLIGOFRUKTOOSI-SUHDE 

100 GRAMMAA KOHDEN170
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ikean ruoan valmistusmenetelmän valinnalla voi 
vaikuttaa merkittävästi lopputuloksena syntyvän 

aterian laatuun, imeytyvyyteen ja mahdollisten haitallisten 
yhdisteiden määrään.

Mikään yksittäinen valmistusmenetelmä ei ole absoluuttisesti 
paras. Osa raaka-aineista on hyvä syödä raakana, kun taas 
useissa tapauksissa oikea esikäsittely parantaa ravinteiden 
imeytymistä ja helpottaa ruoansulatuselimistön toimintaa 
merkittävästi.

Monipuolinen sekaruoka koostuukin sekä kypsennetyistä 
että tuoreista elintarvikkeista. Tällaisessa yhdistelmässä 
ruoanvalmistuksen mukanaan tuomat hyödyt ja haitat 
korjaavat ja täydentävät toisiaan.

Laatutietoisesti valmistettu ruoka parantaa makua, säilyttää 
ruoan arvokkaat ravinteet ja vähentää ruokaan korkeissa 
lämpötiloissa syntyvien haitallisten yhdisteiden määrää.

      Suosi seuraavia valmistusmenetelmiä:
• Hidas kypsytys
• Keittäminen
• Haudutus
• Höyrytys
• Pitkät valmistusajat uunissa
• Tyhjiökypsennys vesihauteessa (sous vide)
• Valmistus raakana (raakaruoka)
• Hapattaminen
• Paistaminen veden kanssa

O +

RUOAN VALMISTUSMENETELMÄT
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KYPSENNYS JA  HAITALLISET 
YHDISTEET

Korkeissa lämpötiloissa ruokaan muodostuu haitallisia 
yhdisteitä. Näitä ovat muun muassa glykotoksiinit (AGE-
yhdisteet, engl. advanced glycation end-products), HCA-
yhdisteet (heterosykliset amiinit), PAH-yhdisteet (poly-
sykliset aromaattiset hiilivedyt) ja AA (akryyliamidi). Voi-
makkaan kypsentämisen tuloksena muodostuva toksiineja 
sisältävä ruoka on haitallista, koska se lisää elimistön hape-
tusstressiä, kohottaa tulehdusarvoja ja heikentää verisuonten 
seinämiä.178 Ne voivat siten lisätä muun muassa diabeteksen 
sekä sydän- ja verisuonitautien riskiä.179

Vähennä eniten glykotoksiineja sisältävien elintarvikkeiden, 
kuten kermajuuston, voin, pekonin, makkaran ja proses-
soidun lihan syömistä. Kasvisten ruskistuksen yhteydessä 
muodostuvan akryyliamidin tunnistaa kellertävästä tai 
tummanruskeasta väristä. Rasvan ja proteiinipitoisten ruokien 
paistamisessa syntyvät toksiinit ovat haitallisempia kuin 
hiilihydraattipitoisten ruokien paistamisessa muodostuvat.180 

Harkitse paistamisen sijaan keittämistä. Esimerkiksi 
kahdeksan minuutin ajan paistettuun kananrintaan 
muodostuu yli kuusi kertaa enemmän haitallisia glyko-
toksiineja kuin tunnin ajan keitettyyn kananrintaan. 
Lämpötila on siis kypsennysaikaa merkittävämpi tekijä.

Alumiinifoliota käytetään tyypillisesti lihan ja kalan 
hauduttamiseen grillissä tai uunissa. Haudutus foliossa 
vähentää glykotoksiinien ja HCA-yhdisteiden muodos-
tumista, mutta vapauttaa ruokaan alumiinia jopa kuusi 
kertaa sen määrän, mitä pidetään turvallisena päivittäisenä 
ylärajana.181

     Vältä tai käytä harvemmin seuraavia    
  valmistusmenetelmiä:
• Paistaminen yli 140 °C lämpötilassa
• Haudutus alumiinifoliossa
• Grillaaminen
• Mikroaaltouunin käyttö
• Liekittäminen
• Savustaminen
• Uppopaistaminen

Kypsennettäessä haitalliset bakteerit, virukset ja loisten 
munat tuhoutuvat. Kuumentaminen myös hajottaa joitakin 
haitallisia yhdisteitä. Esimerkiksi pinaatin oksaalihapon 
määrä vähenee kuumennettaessa ja herkkusienten mah-
dollisesti syöpää aiheuttavat yhdisteet hajoavat, kun sienet 
kypsennetään huolellisesti.
 
Ruokaa kuumennettaessa menetetään osa ravintoaineista. 
Esimerkiksi parsakaalin monet tutkitut tehoaineet tuhou-
tuvat kuumentamisen yhteydessä.174 B- ja C-vitamiinit ovat 
vesiliukoisia vitamiineja, ja niiden määrä vähenee ruokaa

keitettäessä. Keitinveteen liukenee myös monia mineraaleja. 
Höyrytettäessä ruoan ravinto-aineita menetetään huomat-
tavasti vähemmän. 

Kypsentäminen voi parantaa tiettyjen ravinteiden imey-
tymistä. Porkkanan beetakaroteeni ja tomaatin lykopeeni 
imeytyvät paremmin, kun ne kypsennetään.175 Raa’an pork-
kanan beetakaroteenista imeytyy vain neljä prosenttia, mutta 
soseuttaminen ja kypsentäminen voi jopa viisinkertaistaa 
beetakaroteenin imeytymisen. Toisaalta on esitetty epäilyksiä, 
että kypsennettäessä karotenoidit voivat muuttua terveydelle 
vähemmän hyödyllisiksi. 

Paistamisesta tuttu Maillard-reaktio parantaa ruoan makua, 
mutta heikentää proteiinien imeytymistä.176 Reaktio syn-
nyttää ruskeita väriaineita ja aromia tuottavia yhdisteitä, 
jotka tuovat useisiin elintarvikkeisiin väriä ja makua (MRP-
yhdisteet). Maillard-reaktio käynnistyy noin 140 °C 
lämpötilassa. Maillard-reaktio tuottaa myös syöpää aiheut-
tavia haitallisia yhdisteitä, kun lämpötila on yli 180 °C.177

–
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TYHJ IÖKYPSENNYS

Tyhjiökypsennyksessä (sous vide) ruoka valmistetaan tyhjiö-
pussissa vesihauteessa, jonka lämpötila on tarkoin säädelty.

Tyhjiökypsennyksen hyviä puolia:
• Lämpötilan aiheuttamia muutoksia ruoka-aineessa   
 voidaan tarkoin säädellä
• Kypsennyslämpötilaa voidaan alentaa
• Kypsennysaikaa voidaan pidentää
• Taudinaiheuttajat voidaan minimoida pastöroimalla
• Esikypsennys pidentää hyllyikää sekä helpottaa ja 
 nopeuttaa ruoanvalmistusta
• Aromit, ravinteet ja nesteet säilyvät paremmin 
 (erityisesti kasviksissa kuten porkkanoissa)193

Tyhjiökypsennyksen huonoja puolia:
• Tyhjiöpusseista voi irrota myrkkyjä
• Tyhjiöpussit ovat kalliita ja epäekologisia

Tyhjiökypsennyksessä tulee turvallisuuden näkökulmasta
kiinnittää huomiota käytettävän raaka-aineen suositeltuun 
valmistuslämpötilaan ja -aikaan. Nyrkkisääntönä vähintään
55 astetta ja vähintään tunti riittää useimpien raaka-aineiden 
kohdalla tuhoamaan mahdolliset taudinaiheuttajat kuten 
listerian, salmonellan, helikobakteerin ja trikiinin.

VINKKI

KOKEILE SINAPINSIEMENTEN

LISÄÄMISTÄ PARSAKAALIN 

SEURAKSI TYHJIÖPUSSIIN 

Tuoreen kypsentämättömän parsakaalin

nauttiminen ruokailun yhteydessä 

vähentää HCA-yhdisteiden mutagee-

nistä vaikutusta.194 Tästä saamme kiit-

tää parsakaalin sisältämiä rikkipitoisia 

yhdisteitä, joiden teho normaalisti 

heikkenee kypsennettäessä. Tyhjiö-

kypsennyksen avulla yhdisteiden 

vaikutukset voidaan säilyttää, kun 

pussiin lisätään sinapinsiemeniä.195

MARINADIT

Ruokaa on aikojen saatossa marinoitu yrteillä, rasvoilla, 
sitrushedelmillä, etikalla ja alkoholijuomilla kuten 
viinillä ja oluella säilyvyyden sekä maun parantamiseksi. 
Tutkimusten valossa marinadeilla on myös vaikutusta 
kypsennettyyn ruokaan muodostuvien haitallisten 
yhdisteiden määrään.

Haitallisten yhdisteiden vähentäminen 
marinadeilla:
• HCA-yhdisteiden määrä laskee jopa 90 prosenttia, kun  
 lihaa marinoidaan vähintään neljä tuntia alkoholijuomalla
 ja vahvoilla yrteillä kuten valkosipulilla, inkiväärillä, 
 timjamilla, rosmariinilla ja chilillä182 tai kun ruokaa 
 marinoidaan oluessa yli kuusi tuntia183

• Marinadeissa käytetyt kirsikat, mustikat, mustaherukat,  
 luumut ja kiivit vähentävät tehokkaasti HCA-yhdisteiden  
 määrää184

• E-vitamiinin lisääminen marinadiin vähentää HCA-
 yhdisteiden määrää185

• C-vitamiinin lisääminen vähentää glykotoksiinien   
 määrää186

• Kurkuman lisääminen vähentää glykotoksiinien 
 vaikutusta187

• Neitsytoliiviöljyssä paistaminen tuottaa muun muassa 
 rypsiöljyyn verrattuna vähiten HCA-yhdisteitä188

• AGE-yhdisteiden määrää voi vähentää käyttämällä   
 marinadissa happamia ainesosia kuten sitruunamehua  
  ja etikkaa189

• Mahdollisesti syöpää aiheuttavien aineiden määrää voi  
 vähentää lisäämällä ruskistusvaiheessa glukoosia190

• Akryyliamidin määrää perunoissa voi vähentää ryöppää-
 mällä perunat ennen paistamista191

• Aminohappojen kuten glysiinin ja glutamiinin lisääminen
  viljatuotteiden taikinaan ennen paistamista vähentää 
 akryyliamidin määrää jopa yli 90 %192
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SÄILÖNTÄ

Ravinnon säilöntään on historiassa käytetty monenlaisia me-
netelmiä, ja viime vuosikymmeninä elintarviketeollisuus on 
keskittänyt huomattavan paljon resursseja erilaisten lisä- ja 
säilöntäaineiden sekä uusien prosessointimenetelmien kehit-
tämiseen. Käytännössä suurin osa ihmisistä säilöö päivittäin 
ruokaa jääkaappiin, pakastimeen ja keittiön kaappiin. Tämän 
lisäksi eri raaka-aineiden säilyvyyteen voidaan vaikuttaa 
älykkäillä materiaalivalinnoilla, oikeilla säilöntämenetelmillä 
ja laadukkailla säilöntäaineilla, jotka tukevat myös terveyttä.

Vältä lähtökohtaisesti fotohajoavien materiaalien kuten 
muoviastioiden käyttöä ruoan säilömisessä. Suosi kera-
miikkaa, metallia ja lasia.

Säilönnässä suositeltavia lähestymistapoja:

• Valolta suojaaminen tummissa astioissa
• Lämmöltä suojaaminen esimerkiksi maakellarissa tai   
 jääkaapissa
• Ilmalta suojaaminen ilmatiiviissä astiassa tai 
 tyhjiöpussissa
• Kuivaus ja kylmäkuivaus
• Sterilointi korkeissa lämpötiloissa
• Hapettumisen estäminen voimakkaiden mauste-
 kasvien avulla
• Hapettumisen estäminen C- ja E-vitamiinin avulla
• Säilöminen suojakaasussa, hunajassa, sokerissa, 
 alkoholissa, etikassa, sitruunamehussa, suolassa tai   
 öljyssä

Oikein esikypsennetty, nopeasti viilennetty ja jääkaapissa
tyhjiöpussissaan avaamattomana säilytetty ruoka säilyy 
yleensä vähintään viikon, pakastettuna useita kuukausia. 
Marinadien, C-vitamiinin ja E-vitamiinin196 lisääminen
tyhjiöpussiin pidentää säilytysaikaa, sillä ne vähentävät 
ravintoaineiden hapettumista. 

Suosi muovipussien suhteen sellaisia, joissa ei ole BPA-
yhdisteitä, ftalaatteja tai pehmittimiä (engl. plasticizer). 
Polyeteenistä tai silikonista valmistetut pussit ovat yleensä 
turvallisimpia.

DIY-TYHJIÖKYPSENNYS

Jos et ole vielä valmis investoimaan tyhjiökypsentimeen, 

voit kokeilla tekniikan toimivuutta kotikonstein. Tarvitset vain 

lämpömittarin, kylmälaukun ja vesitiiviin Minigrip-pussin.

Lisää ruoka Minigrip-pussiin. Laske pussi veteen ja purista

ylimääräinen ilma ulos suuaukosta. Sulje pussi, kun suuaukko 

saavuttaa vedenpinnan. Täytä kylmälaukku tavoitelämpötilaa 

kaksi astetta lämpimämmällä vedellä. Laita pussi veteen ja 

sulje kansi. Tarkista veden lämpötila 20 minuutin välein. Lisää 

tarvittaessa lämmintä vettä, jotta tavoitelämpötila säilyy. 

Poista pussi vedestä riittävän valmistusajan jälkeen ja nauti.

RESEPTI
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Ravinteiden saanti riippuu oleellisesti ravinteiden 
imeytymisestä. Tätä asiaa ei ravitsemussuosituksissa 
pystytä ottamaan huomioon. Jos ruoansulatukseen 
liittyvät prosessit eivät ole kunnossa, ravinteet eivät 
myöskään imeydy odotetulla tavalla. Sen vuoksi 
ravinteiden saannin optimoinnin tulisi lähteä ensi-
sijaisesti ruoansulatuksen parantamisesta. 

Yhdysvaltalainen biokemian ja molekyylibiologian 
professori Bruce Ames on tutkinut syöpää ja 
ikääntymistä usean vuosikymmenen ajan. Amesin 
kehittämän teorian (triage theory of micronutrients 
and aging) mukaan elimistö käyttää puutostilassa
eri sisäelimien ravinnevarastoja senhetkisen 
terveyden ylläpitoon. Esimerkiksi raudan puut-
teessa käytetään maksan rautavarastoja normaalien 
elintoimintojen ylläpitoon. Pitkäaikainen mineraa-
lien ja vitamiinien puutostila heikentää elimistöä ja 
aiheuttaa DNA- ja mitokondriovaurioita,200 jotka 
voivat johtaa syöpään ja ikääntymisen kiihtymiseen. 
Ames ehdottaakin, että elääkseen mahdollisimman 
pitkään tulisi mikroravinteiden optimaalinen tarve 
täyttää koko elämän ajan.201

RAVINTEIDEN IMEYTYMINEN

RAVINTEIDEN RI ITTÄVÄN 
SAANNIN  VARMISTAMINEN

Ravinteiden saantiin liittyvät suositukset perustuvat pää-
asiassa koko väestöä koskeviin tutkimuksiin koskien muun 
muassa puutostautien ja tiettyjen sairauksien esiintymistä 
suhteessa ravintoon.197 Nämä suositukset eivät kuitenkaan 
ole sama asia kuin yksilön optimaalinen ravitsemustaso, joka 
voi vaihdella geneettisten tekijöiden vuoksi merkittävästi. 
Jokaisessa ihmisessä tapahtuu jatkuvasti yksilöllisiä mutaa-
tioita. Nämä mutaatiot voivat aiheuttaa yksilöllisiä eroja 
DNA-ketjussa.198

Ravinto-opin ja ravitsemuksen kannalta näillä asioilla on 
vaikutus tiettyjen hivenaineiden ja vitamiinien tarpeen 
lisääntymiseen tai vähentymiseen. Monissa tapauksissa 
mutaatiot vaikuttavat suoraan vitamiinien ja hivenaineiden 
koentsyymitoimintaan (esim. sinkki, B6-vitamiini tai koliini) 
ja kyseisten ravintoaineiden tarpeeseen elimistössä.199 Siksi 
ravitsemukseen liittyvien yksilöllisten tarpeiden selvittämisen 
tulisikin olla aina ensimmäinen toimenpide, kun lähdetään 
rakentamaan toimivaa ruokavaliota. 

RAVITSEMUKSELLISET 

VIITEARVOT

Pienin tarve

Keskimääräinen 

tarve

Suositeltava 

saanti

Optimaalinen 

saanti

SELITYS

Vähimmäismäärä, joka estää 

suoranaisen puutetilan. Ei riitä 

ylläpitämään hyvää terveyttä ja 

ravitsemustilaa.

Ravintoaineen määrä, joka 

vastaa väestön tai väestöryhmän 

keskimääräistä tarvetta.

Ravintoaineen määrä, joka 

tyydyttää ravinnon tarpeen ja 

ylläpitää hyvän ravitsemustilan 

lähes kaikilla terveillä ihmisillä.

Yksilön senhetkinen optimaalinen 

ravintoaineen määrä, jolla 

saavutetaan paras mahdollinen 

terveydentila.

Maha-
laukku

Ruokatorvi

Pohjukais-
suoli

Tyhjä-
suoli

Sykkyrä-
suoli

Paksu-
suoli

Vesi
Etyylialkoholi
Kupari
Jodi
Fluoridi
Molybdeeni

Tiamiini
Riboflaviini
Niasiini
Pantoteenihappo
Biotiini
Folaatti
B6-vitamiini
C-vitamiini
A/D/E/K-vitamiinit
Kalsium
Fosfori
Magnesium
Rauta
Sinkki
Kromi
Mangaani
Molybdeeni

Lipidit
Monosakkaridit
Aminohapot
Pienet peptidit

Sappinesteet ja 
-hapot

Natrium
Kloridi
Kalium

Lyhytketjuiset 
rasvahapot

Kalsium
Fosfori
Magnesium
Rauta
Kupari
Seleeni
Tiamiini
Riboflaviini
Niasiini
Biotiini
Folaatti
A/D/E/K
-vitamiinit

Lipidit
Monosakkaridit
Aminohapot
Pienet peptidit

C-vitamiini
Folaatti
B12-vitamiini
D-vitamiini
K-vitamiini
Magnesium

Vesi

K-vitamiini
Biotiini

Ohut-
suoli
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MIKRORAVINNE

Seleeni

Magnesium

Sinkki

K2-vitamiini

PUUTOSTILOJEN 

ESIINTYVYYS

Lievä seleenin puutos on 

yleistä.

Lievä magnesiumin puutos 

on erittäin yleistä ympäri 

maapalloa. Magnesiumin 

puute on erityisen yleistä 

diabeetikoilla.

Lievä puutos on kohtalaisen 

yleistä erityisesti vegaaneilla ja 

vanhuksilla. Mahalaukun suola-

hapon vähyys altistaa sinkin 

puutokselle.

“Unohdettu vitamiini.” Suomessa

K-vitamiinille ei ole saanti-

suositusta. Suurella osalla suo-

malaisista on alhaiset K2-vita-

miinitasot. Puutosta aiheuttaa 

erityisesti antibioottien käyttö. 

SAATAVUUS RAVINNOSTA 

JA MUITA HUOMIOITA

Parapähkinät, villi lohi, munuaiset, 

lampaanliha, kananmunan keltuai-

nen. Köyhtynyt maaperä altistaa 

seleenin puutokselle.

Tummanvihreät vihannekset, kaakao, 

pähkinät ja siemenet. Säätelee yli 

300 entsyymin toimintaa elimis-

tössä. Köyhtynyt maaperä altistaa 

magnesiumin puutokselle.

Hyönteiset, osterit, vasikanmaksa, 

naudanliha, kurpitsansiemenet, 

lampaanliha. Säätelee yli 200 

entsyymin toimintaa elimistössä.

Natto, miso, hapankaali, ruoholla 

ruokitun lehmän voi, mäti, 

fermentoidut ruoat yleisesti. 

Pienen osan K2-vitamiinia 

tuottavat suoliston bakteerit.

PUUTTEESTA AIHEUTUVIA 

TERVEYDELLISIÄ ONGELMIA

Lisääntynyt tulehdussairausriski, 

sydän- ja verisuonitautiriski ja syöpä-

riski. Heikentynyt vastustuskyky ja 

kilpirauhashormonien aktivaatio.

Altistaa muun muassa sydän- ja 

verisuonitaudeille, sokeritaudille, 

verenpainetaudille, fibromyalgialle, 

osteoporoosille, ummetukselle ja 

stressille.

Altistaa ihon, hiusten ja kynsien 

huonolle kunnolle, immuunijärjes-

telmän heikkenemiselle ja hedel-

mällisyysongelmille.

Altistaa hampaiden reikiintymi-

selle ja plakin muodostumiselle, 

osteoporoosille ja valtimoiden 

kalkkeutumiselle.

Lähde: Ames, B. (2006). Low micronutrient intake may accelerate the degenerative diseases of aging through allocation of scarce 
micronutrients by triage. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 103 (47): 17589–17594. Review.

MIKRORAVINNE

Rauta

B12-vitamiini

D-vitamiini

Jodi

PUUTOSTILOJEN 

ESIINTYVYYS

Erityisesti kehitysmaissa 

sekä joillakin vegaaneilla. 

Puutokselle altistaa muun 

muassa keliakia, Crohnin tauti 

ja raskaus.

Erityisesti vegaaneilla, 

mutta yleistynyt muillakin 

ruokavalioilla.

Puutosta esiintyy erityi-

sesti pohjoisella pallon-

puoliskolla, jossa auringon-

valoa on vähän.

Esiintyy erityisesti kehitys-

maissa, mutta myös 

monella suomalaisella 

on lievä jodin puutos.

SAATAVUUS RAVINNOSTA 

JA MUITA HUOMIOITA

Veri, naudanmaksa, osterit, 

simpukat, naudanliha, sardiinit, 

tummanvihreät vihannekset. 

C-vitamiini edistää raudan

imeytymistä.

Naudanmaksa, sardiinit, lohi, 

kananmuna, elinvoimainen ja 

bakteereja sisältävä maaperä.

Aurinko, kalat, kalanmaksaöljy 

ja sienet. Riittävän määrän 

saaminen ravinnosta on 

haasteellista.

Merilevä (etenkin kelp/kombu), 

merenelävät ja kananmunan 

keltuainen. Köyhtynyt maaperä 

altistaa jodin puutokselle.

PUUTTEESTA AIHEUTUVIA 

TERVEYDELLISIÄ ONGELMIA

Maapallon yleisin ravinnepuutos. 

Aiheuttaa anemiaa, infektioalttiutta, 

hengitystieoireita, hiustenlähtöä, 

lihasoireita, päänsärkyä, sydänoi-

reita, väsymystä ym. 

Aiheuttaa pernisiöösiä anemiaa, 

väsymystä, dementiaa ja masen-

nusta. Lisää riskiä sepelvaltimo-

tautiin ja osteoporoosiin.

Altistaa osteoporoosille,202 infek-

tioille,203 sokeritaudille,204 paksusuo-

len syövälle,205 sydän- ja verisuoni-

taudeille206 sekä erilaisille neurologi-

sille sairauksille kuten MS-taudille.207

Altistaa kilpirauhasen vajaa-

toiminnalle ja struumalle. 

Raskauden aikana puutos 

altistaa lapsen kretinismille.

YLEISIMPIÄ MIKRORAVINNEPUUTOKSIA JA NÄIDEN SAATAVUUS RAVINNOSTA

Lähde: Ames, B. (2006). Low micronutrient intake may accelerate the degenerative diseases of aging through allocation of scarce 
micronutrients by triage. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 103 (47): 17589–17594. Review.



118 119

RAVINTO RAVINTO

anskalainen kemisti ja fyysikko Nicholas Clément 
(1779–1841) esitteli 1800-luvun alkupuolella kalori-

käsitteen.208 Calorie (kilokalori) on ranskaa ja tarkoittaa 
yksikköä, jossa 1 kg vettä lämpenee yhden asteen. Kalori-
termiä alettiin käyttää ravinnon energiansaannin mittaa-
misen yhteydessä 1900-luvun alussa.209 Virallisesti ravit-
semustutkimuksessa ja -keskustelussa käytetään kilojoulea 
ruoan tuottaman energian yksikkönä.

Jo 1800-luvulla ymmärrettiin, että tietyt hivenaineet kuten 
rauta, jodi ja sinkki olivat tärkeitä terveydelle. Ranskalainen 
kemisti Jean-Baptiste Boussingault (1801–1887) todisti 
tutkimuksissaan, että rauta oli elintärkeä ravintoaine ihmi-
sille. Jodin puutoksen ymmärrettiin aiheuttavan struumaa ja 
kretinismiä, jossa kilpirauhanen ei tuota riittävästi tyroksiini-
hormonia. Ranskassa koululaisille annettiinkin joditabletteja, 
joilla ehkäistiin struuman kehittymistä. Vuonna 1912 
Cambridgen yliopiston tutkija Frederick Hopkins (1861–
1947) havaitsi, että ihminen tarvitsee makroravinteiden 
lisäksi myös lisätekijöitä (engl. accessory factors), jotka tukevat 
elimistön toimintaa.210 Myöhemmin näitä ravintotekijöitä 
alettiin kutsua vitamiineiksi.

Mikroravinteista alettiin puhua 1930-luvulla, kun 
tutkittiin kasvien tarvitsemia hivenaineita. Mikro-
ravinteiden saantisuosituksia ja merkitystä tervey-
delle ryhdyttiin tutkimaan 1940-luvulla. Laajojen 
selvitysten mukaan mikroravinnepuutokset olivat 
erittäin yleisiä teollistuneissa maissa. Ongelmaa 
lähdettiin ratkaisemaan muun muassa kalanmaksa-
öljyllä ja muokkaamalla päivittäisiä elintarvikkeita 
(kuten lisäämällä jodia suolaan).211

Biohakkeri mittaa ravinteiden osalta elimistönsä 
toimintaa saadakseen tietoa muun muassa perus-
verenkuvasta, vitamiineista, mikro- ja makroravin-
netasoista, suoliston mikrobiologisesta tilasta, 
geneettisistä erityispiirteistä sekä mahdollisista ruoka-
aineisiin liittyvistä yliherkkyyksistä ja -allergioista.

RAVITSEMUSTILAN MITTAAMINEN

Selvitä ravitsemuksellinen lähtötilanteesi ennen merkittäviä 
ruokavaliomuutoksia tai lisäravinteiden hankintaa. Mittauta 
elimistösi ravinnetasot ja keskeiset veriarvot. Vaikka kokisit 
olevasi terve, mittaaminen voi olla järkevää ennaltaehkäisyn 
kannalta.

R

RAVITSEMUKSEN MITTAAMINEN
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GEENITESTIT

Geenitestien avulla voi kartoittaa omalla kohdalla lisään-
tyneitä riskejä erilaisiin sairauksiin ja ottaa ne huomioon 
elintavoissa. On tärkeää ymmärtää, että elintavat – mukaan 
lukien ruokavalio – säätelevät geenien toimintaa. Kaikki 
geenit eivät ole jatkuvasti aktiivisia. Epigenetiikka (engl.
epigenetics) eli genomin ulkopuolisista tekijöistä aiheutuva
geenien säätely näkyy muun muassa tiettyjen geenien 
toiminnan voimistumisena tai hiljentymisenä johtuen 
ympäristötekijöistä kuten ruokavaliosta.

Nutrigenomiikassa (engl. nutrigenomics) tutkitaan erityisesti
ravintotekijöiden vaikutuksia geenien toimintaan. Esimer-
kiksi Norjassa tehdyissä tutkimuksissa on havaittu, että sokerin
kulutusta pienentämällä (alle 40 prosenttiin aterian energian-
saannista) voi vähentää riskiä sairastua sydän- ja verisuoni-
tauteihin, dementiaan, joihinkin syöpiin ja diabetekseen.212 

PÄIVITTÄINEN RUOKAPÄIVÄKIRJA

Ruoka-aineiden nauttimisen osalta voi 

seurata seuraavia tekijöitä:

• Makroravinteiden prosentuaalinen suhde   

 (hiilihydraatit, sokerit, rasvat)

• Ravinnosta saatavien mikroravinteiden 

 määrä

• Kalorinkulutus päivittäiseen energiankulu-

 tukseen nähden (perusaineenvaihdunta eli 

 BMR ja fyysinen aktiivisuus)

• Nautitun veden määrä (suositus on 

 1,5–2,0 litraa päivässä)

• Nautitun kofeiinin määrä (suositus on   

 korkeintaan 400 mg päivässä)

• Ravinnosta saadun suolan määrä (suositus 

 on korkeintaan 5 grammaa päivässä)

• Ruokailun säännöllisyys

• Kuvat syödyistä annoksista

Markkinoilla on älyvaakoja ja älypuhelin-

sovelluksia, jotka arvioivat ravintosisällön 

mm. pakkauksen viivakoodin perusteella.

Lisää geenitesteistä käsikirjan lisämateriaaleissa:

biohack.to/ravinto

• Mikroravinne- ja hivenainetasot
 – Verestä
 – Hiuksista
 – Virtsasta
• Rasvahapot
 – Verestä
• Aminohapot
 – Verestä
• Raskasmetallit
 – Verestä
 – Hiuksista

RUOKA-AINEALLERGIOIDEN JA -YLIHERKKYYKSIEN 

TUTKIMINEN

Haitallisten ja elimistön toimintaa kuormittavien ruoka-
aineiden tunnistaminen on erityisen tärkeää, sillä näiden 
tilapäinen poistaminen ruokavaliosta mahdollistaa huomat-
tavasti paremman fyysisen ja psyykkisen suoritustason sekä 
ennen kaikkea yleisen terveydentilan paranemisen.

Ruoka-aineallergioiden tutkiminen:
• Välttämis-altistuskoe
• Prick-ihotesti
• IgE- ja lgG-vasta-ainekokeet
• Avoin altistuskoe (maito ja viljat)

SUOLISTON TOIMINNAN JA MIKROBIOMIN 

ANALYSOINTI

Suoliston toiminta ja bakteeritasapaino voivat muuttua 
ihmisellä hyvin nopeasti. Näillä muutoksilla on yhteys 
useisiin sairauksiin, jotka voitaisiin ennaltaehkäistä tai 
hoitaa tehokkaasti analysoimalla suoliston toiminnallista ja 
mikrobiologista tasapainoa. Myös fyysinen ja psyykkinen 
suorituskyky on vahvasti yhteydessä suoliston kuntoon.

Ruoansulatusanalyysit:
• Laaja ruoansulatusanalyysi
• Suoliston läpäisevyyden ja imeytymishäiriöiden mittaus
• Ohutsuolen bakteerien liikakasvun mittaus
• Mahalaukun happotasapainon ja entsyymien 
 mittaus (GastroPanel)
• Helikobakteeritesti

Mikrobiomin analysointi:
•  Hyödyllinen bakteerikanta 
• Haitallinen bakteerikanta
• Bakteerien diversiteetti eli kirjo
• Bakteerien DNA-analyysi
• Hiivasienet
• Parasiitit ja alkueläimet



122 123

RAVINTO RAVINTO

”KAIKKI PITÄISI TEHDÄ 
NIIN YKSINKERTAISEKSI
KUIN MAHDOLLISTA, 
MUTTA EI YHTÄÄN SEN 
YKSINKERTAISEMMAKSI.” 
– Albert Einstein (1879–1955)

RAVINTOAINEIDEN PÄIVITTÄMINEN
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YRTTITARHA

LAAJA MAUSTEHYLLY

TITAANIPANNU

PAKASTIMESSA 
MARJOJA JA RIISTAA

VESIFILTTERI

TUMMAT LASIPULLOT

TEHOKAS BLENDERI

JÄÄKAAPISSA 
PALJON KASVIKSIA

KAHVIMYLLY

HÖYRYKATTILA

SOUSVIDE-KYPSENNIN

VÄLINEET 
HELPOSTI SAATAVILLA

INDUKTIOLIESI

ENERGIATEHOKAS
JÄÄKAAPPI

BIOHAKKERIN KEITTIÖ

uokavaliomuutosten kanssa kannattaa olla tarkkana. 
Esimerkiksi nykyisin suositut äärimmäisyyksiin viedyt 

dieetit voivat tutkimusten mukaan johtaa mikroravinne-
puutoksiin.213 Vastaavasti tavallinen kotiruoka ei sekään 
välttämättä täytä ravitsemussuosituksia.

Siksi tässä jaksossa luodaan perusteita paremmille ja 
ravinnetiheämmille valinnoille yksittäisten raaka-aineiden 
kannalta. Huonolaatuiset raaka-aineet on suhteellisen 
helppo jättää kaupan hyllylle muutamia perusperiaatteita
noudattamalla. Tiede- ja ympäristöjournalismin profes-
sorin Michael Pollanin sanoja mukaillen: ”Älä osta 
kaupasta mitään, mitä isoäitisi ei olisi tunnistanut ruoaksi 
50 vuotta sitten.” Tämä karsii nopeasti einekset ja heikko-
laatuisimmat tuotteet pois ostoskorista. 

Nyrkkisääntönä on, että mitä alkuperäisemmässä kun-
nossa ruoka on, sitä todennäköisimmin sillä on myös 
terveyttä edistäviä ominaisuuksia. Meta-analyyseissä on 
muun muassa todettu, että luonnonmukaisesti tuotetut 
luomuelintarvikkeet sisältävät merkittävästi enemmän 
antioksidantteja sekä vähemmän raskasmetalleja ja 
torjunta-aineita kuin ei-luomulaatuiset elintarvikkeet.214

R

YKSILÖLLISYYS

RAVINNE-
TIHEYS

LAATU
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Laadukas suola lisää ruoan makua, parantaa säilyvyyttä 
ja ylläpitää nestetasapainoa. Natriumia tarvitaan elimis-
tössä hermoimpulssien kuljetukseen, lihasten toimintaan 
sekä kehon nestetasapainon ja verenpaineen säätelyyn. 
Kloridia puolestaan tarvitaan ruoansulatukseen ja 
hengitykseen.

Luonnonsuolat ovat peräisin joko kuivattuna merestä 
tai louhittuna muinaisista merenpohjista. Suosi isorakeisia 
suolatyyppejä ja käytä jauhamiseen omaa suolamyllyä. 
Huomioi mahdolliset riskit raskasmetallien osalta (mm. 
nikkeli ja hienojakoinen muovipöly), joita saattaa kertyä 
mukaan heikkolaatuisista suolamyllyistä. Myös meren ja 
suolan käsittelyalueen puhtaus vaikuttaa suolan laatuun.

Suomen maaperässä on huomattavan vähän jodia, minkä 
vuoksi pöytäsuolaan on aikanaan ryhdytty lisäämään jodia. 
Suola ei kuitenkaan ole paras jodin lähde. Esimerkiksi yksi 
teelusikallinen Kelp-merilevää tarjoaa yhtä paljon jodia kuin 
puoli kiloa jodioitua merisuolaa.

     

      Suosi:
• Puhtaudeltaan testatut raffinoimattomat merisuolat
• Mineraalisuolat
• Eri nimien alla kulkevat punertavat suolat (himalajan-  
 suola, ruususuola, vuorisuola, intiaanisuola, haliitti)
• Mustat suolat
• Herbamare-yrttisuolaseos
• Harvinaiset erikoissuolat (bambusuola, jokisuola)

       Vältä: 
• Tavallinen puhdistettu ruokasuola ja pöytäsuola
• Aromisuola

VINKKI

SEKOITA USEITA ERI SUOLATYYPPEJÄ 
(esimerkiksi merisuolaa, ruususuolaa ja 

mustaa suolaa) ja halutessasi kuivattuja 

maustekasveja (esimerkiksi rosmariinia, basi-

likaa ja minttua). Näin saat lisättyä käytetyn 

suolan ravinnetiheyttä ja makuvivahteita.

+

–

SUOLA

Suolaa on välimeren alueella pidetty yhtä arvokkaana kuin 
kultaa. Roomalaislegioonassa osa palkasta maksettiin suolana, 
jota kutsuttiin nimellä salarium argentum eli suolaraha. 
Tästä juontaa myös englanninkielinen termi ”salary”, joka 
tarkoittaa palkkaa. Latinankielisen sanan ”sal” arvellaan 
olevan alkuperänä myös roomalaiselle sanalla ”salute”. 
Tämä puolestaan liitetään arabialaiseen sanontaan ”salaam”, 
joka tarkoittaa rauhaa.

Suomalaiset miehet käyttävät noin 9 grammaa ja naiset yli 
7 grammaa suolaa päivässä. Noin 80 % tästä suolasta on 
niin sanottua piilosuolaa, jota on paljon pitkälle jalostetuissa 
tuotteissa (kuten monissa vilja- ja lihavalmisteissa). Leivässä 
on esimerkiksi lähes yhtä paljon suolaa kuin perunalastuissa.

Yleisesti suositellaan pöytäsuolan ja piilosuolan vähentä-
mistä sekä vaihtamaan suola runsaasti kaliumia ja magne-
siumia sisältävään mineraalisuolaan. Tällöin suolan määrää 
vähentämättä on mahdollista alentaa verenpainetta.215 
Huomattavaa on, että vaikka suolan liikasaanti on yhdistetty 
kohonneeseen verenpaineeseen, on vähäisen suolan saanti 
vieläkin suurempi terveysriski.216
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KIDEMÄISET SOKERIT

     Suosi:
• Kookospalmusokeri
• Täysruokosokeri (puhdistamaton ja mahdollisimman   
 vähän käsitelty sokeri, jota myydään usein myös 
 erikoisemmilla nimillä kuten intiaani-, rapadura-,   
 kokuto- tai mascobadosokeri).

     Vältä:
• Valkaistu sokeri
• Ruskea sokeri (osittain valkaistu raakaruokosokeri, 
 jota myydään usein myös erikoisemmilla nimillä 
 kuten muscovado-, demerara- tai melassisokeri)
• Leivontasokeri (muun muassa tomusokeri, 
 fariinisokeri, vanilliinisokeri)
• Hedelmäsokeri

YRTTIHUNAJA

Sekoita hunajan joukkoon aitoa vaniljaa, spirulinaa tai esimerkiksi 

nokkosensiemeniä. Hunaja on mainio säilöntäaine ja siinä uuttuneet 

mausteet tai yrtit antavat hunajalle mukavan lisäsäväyksen.

RESEPTI

+ –

SOKERI

Suomalaiset syövät vuosittain sokeria keskimäärin lähes 
30 kiloa henkilöä kohden, mikä tarkoittaa yli 80 grammaa 
sokeria vuorokaudessa. Nautitusta sokerista 75–80 % on 
näkymätöntä eli piilosokeria. Sitä on runsaasti monissa 
jalostetuissa elintarvikkeissa kuten jogurteissa, mehuissa, 
virvoitusjuomissa, leikkeleissä, pitsassa, soijakastikkeissa, 
majoneesissa ja monissa valmisruoissa. 

Ruokosokeriin verrattuna valkoinen puhdistettu sokeri ei 
sisällä lainkaan hivenaineita ja mineraaleja. Puhdistettu 
valkoinen sokeri voi haitata kalsiumin, magnesiumin, sinkin 
ja raudan imeytymistä. Se kuluttaa myös elimistön hiven-
aine- ja mineraalivarastoja, sillä sokeriaineenvaihdunnassa 
tarvitaan useita eri hivenaineita.

Valkoisen sokerin liiallinen käyttö on yhdistetty lukuisiin 
aineenvaihdunnallisiin sairauksiin kuten tyypin 2 
diabetekseen ja metaboliseen oireyhtymään,217 häiriin-
tyneeseen rasva-aineenvaihduntaan ja systeemiseen 
tulehdukseen, sydän- ja verisuonisairauksiin218 219 220 sekä 
Alzheimerin tautiin.221 222 Sokerilla ja hedelmäsokerilla 
eli fruktoosilla on lisäksi maksaa rasittavia vaikutuksia.223 

Tilannetta pahentaa se, että sokeri aiheuttaa tutkimusten 
mukaan fyysistä riippuvuutta.224

Suosittelemme korvaamaan valkoisen sokerin hiven-
aineita sisältävillä vaihtoehdoilla ja välttämään piilo-
sokerin lähteitä kuten maustettuja jogurtteja, mehuja, 
virvoitusjuomia ja einesruokia.

HUNAJA 

       Suosi:
• Kuumentamaton ja suodattamaton
• Kotimainen, puhtaalla alueella 
 tuotettu ja yhdeltä tilalta kerätty
• Lajihunaja (esim. tattari, manuka, tualang)
• Mahdollisimman tumma väri

Käytön alaikärajana pidetään yhtä vuotta, sillä imeväis-
ikäisillä on osittain kehittymättömän suoliston mikrobiomin 
takia kohonnut riski sairastua botulismiin, jonka aiheuttaja 
on Clostridium botulinum -bakteeri. Hunajalla on saatu 
hyviä tuloksia muun muassa lasten akuutin yskän hoitami-
sessa225 226 ja allergioiden siedätyshoidossa.

+
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MAUSTEET

Mausteet ovat aineita, joita lisätään ruokaan tuomaan makua 
tai parantamaan säilyvyyttä. Mausteet voivat olla voimakas-
makuisia tai -aromisia kasvin osia, kasvista eristettyjä aines-
osia tai mineraaleja.

Monilla mausteilla ja yrteillä on sekä terveyttä edistäviä että 
useita sairauksia ehkäiseviä ominaisuuksia. Useat mausteet 
stimuloivat myös ruoansulatuselinten toimintaa.

Maku ja tuoksu tulevat maustekasvien hapettuvista ja 
höyrystyvistä osista. Sen vuoksi mausteiden jauhaminen 
vähentää niiden makua ja mahdollisia lääkinnällisiä vaiku-
tuksia. Mausteet säilyvät kokonaisena noin kaksi vuotta, 
jauhettuna noin kuusi kuukautta. Niin sanottu makuikä voi 
kuitenkin olla paljon lyhyempi. 

     Suosi:
• Villivihannekset ja villiyrtit 
• Tuore inkivääri ja kurkuma
• Valkosipuli ja sipulit 
• Chili, cayenne-pippuri ja mustapippuri
• Ceylon-kaneli, kardemumma, kumina, fenkoli ja 
 laakerinlehti
• Rosmariini, oregano, timjami, tilli, rakuuna, korianteri,  
 minttu, basilika, persilja ja salvia
• Oman pienen yrttitarhan pitäminen kesäisin 
 parvekkeella tai ikkunalaudalla
• Mausteiden hankkiminen mieluummin kokonaisena 
 ja luomutuotantona

       Vältä: 
• Voimakkaasti säteilytetyt mausteet
• Vanhentuneet maustepurkit, jotka ovat altistuneet   
 jatkuvasti valolle, lämmölle ja kosteudelle
• Monet mausteet kuten esimerkiksi pippurit voivat kerätä  
 herkästi hometta, jos niitä käsitellään suoraan hellan päällä

+

–

INTENSIIVIMAKEUTTAJAT JA SOKERIALKOHOLIT

     Suosi:
• Koivusta peräisin oleva ksylitoli
• Vihreä stevia (koko kasvin lehdet)

     Vältä:
• GMO-ksylitoli
• Erytritoli
• Sorbitoli
• Stevioglykosidiuutteet (valkoinen stevia)
• Aspartaami
• Asesulfaami K
• Sukraloosi

SIIRAPIT

     Suosi:
• Vaahterasiirappi
• Kookospalmusiirappi
• Yacon-siirappi
• Caryota urens -puun siirappi
• Kuusenkerkkäsiirappi

     Vältä:
• Fruktoosi-glukoosisiirappi
• Agave, sokerisiirappi, makusiirapit

MUUT

Käytä tarpeen mukaan makeuttajana:
• Luo han guo (monk fruit)
• Lucuma
• Nopal-kaktus
• Inuliini
• Lakritsijuuri

+

–

+

–
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ELÄINKUNNAN TUOTTEET

Keskity eläinkunnan tuotteissa määrän sijasta laatuun. 
Syö monipuolisesti eri eläimiä sekä näiden osia. Kärsästä 
häntään eli koko eläimen käyttö ravinnoksi tarjoaa laajasti 
ravinteita esimerkiksi luuliemen ja sisäelinten muodossa. 
Suosi älykkäitä valmistusmenetelmiä, joilla parannat makua 
ja ravinteiden imeytyvyyttä sekä vähennät haitallisten 
yhdisteiden määrää. Lisää mausteiden määrää. Näin 
tehostat ruoansulatusta ja tarjoat elimistölle tulehdusta 
rauhoittavia yhdisteitä.

LIHA

Lihansyönti jakaa mielipiteitä ja tunteita. Tehotuotetun 
lihan syöminen on yhdistetty lukuisissa tutkimuksissa eri 
sairauksiin. Toisaalta laadukkaat eläintuotteet voivat olla
yksi ruokavalion ravinnetiheimmistä osa-alueista. Mitä 
korkeammalle ravintoketjussa mennään, sitä enemmän 
ketjun alemmat osat vaikuttavat ravinnon laatuun ja 
ravinnetiheyteen. Eläimen genetiikka, ympäristö, ruoka-
valio, liikkumatila, juomaveden laatu, eläinlääkkeiden 
käyttömäärät ja moni muu tekijä vaikuttavat keskeisesti 
lihan rasvahappokoostumukseen, ravinteiden ja mahdol-
listen haitta-aineiden määrään ja ruoan vaikutukseen 
elimistössä. 

Lihatuotteissa on terveyteen vaikuttavia eroja riippuen 
eläimestä ja tuotantotavasta. Pitkälle prosessoidun lihan 
runsas käyttö voi lisätä riskiä suolistosyöpään,234 tyypin 2 
diabetekseen,235 aivohalvaukseen,236 ruokatorven syöpään237 
ja mahalaukun syöpään.238 Eniten makkaraa ja muita liha-
jalosteita väestössä käyttävillä on suurempi kuolleisuus kuin 
vähiten käyttävillä.239 Riskit vaihtelevat eläinlajien mukaan. 
Esimerkiksi biisonin lihalla ei ole todettu naudanlihaan 
verrattuna matala-asteisen tulehduksen lisääntymistä.240 241 
Lisäksi ruoholla ruokitun eläimen lihalla eli niin sanotulla 
niittylihalla on parempi rasvahappokoostumus, ja se sisältää 
enemmän antioksidantteja kuin tehotuotettu liha.

Eläimen yksipuolinen syönti esimerkiksi suosimalla vain 
lihaskudoksia voi aiheuttaa aminohappoepätasapainon eli-
mistössä. Pelkässä lihaskudoksessa on runsaasti metioniinia, 
jonka ylenpalttisen nauttimisen on eläinkokeissa todettu 
lisäävän hapetustressiä ja nopeuttavan ikääntymistä.242 243 244 
Lihaskudoksessa on vähän elimistölle tärkeää glysiini-amino-
happoa, jota on runsaasti kollageenia sisältävissä eläimen 
osissa. Näitä ovat esimerkiksi sidekudokset, luuydin ja nahka. 
Myös jauhelihassa esiintyy hieman glysiiniä sisältävää side-
kudosta. Metioniinin haitallisuus voikin liittyä juuri siihen, 
että emme saa ravinnosta tarpeeksi glysiiniä. Glysiinin on 
taas todettu pidentävän elinikää eläinkokeissa,245 ja vastaavia 
vaikutuksia ilmenee todennäköisesti myös ihmisellä.246

Kumariini on aromaattinen yhdiste, jota esiintyy luonnossa 
monissa kasveissa. Elintarvikkeissa sen pääasiallinen lähde on 
kaneli. Suomessa ja muualla Euroopassa myytävä kaneli on 
pääasiassa kassiakanelia (cinnamomum cassia), joka sisältää 
paljon kumariinia. Harvinainen ja kalliimpi ceyloninkaneli
(cinnamomum zeylanicum) sisältää vastaavasti hyvin vähän 
kumariinia. Kumariini on maksalle myrkyllinen aine 
(maksatoksinen), mutta myrkytykseen vaaditaan säännöllistä 
yli kahden ruokalusikan päivittäistä annostusta. Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on vuonna 2004 
määritellyt kumariinille siedettävän päiväsaannin rajaksi 0,1 
milligrammaa ruumiin painokiloa kohden vuorokaudessa. 
Kanelin runsas säännöllinen käyttö ei ole suositeltavaa.

Alzheimerin taudin esiintyvyys on Suomessa suhteessa 
merkittävästi korkeampaa kuin missään muualla maailmassa.
Kurkuman säännöllinen käyttö voi olla hyvä väline taudin 
mahdollisessa ennaltaehkäisyssä.227 Sillä voi olla myös 
positiivisia terveysvaikutuksia useissa tulehduksellisissa 
sairauksissa kuten esimerkiksi reumassa228 229 ja haavaisessa 
paksusuolentulehduksessa.230 Kurkumalla on myös taudin-
aiheuttajien kasvua hillitseviä antibakteerisia, antiviraalisia ja 
antifungaalisia vaikutuksia ihmisessä.231 Sillä voi olla myös 
syöpää ehkäiseviä vaikutuksia.232 233
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KALA

Yleisten ravitsemussuositusten perusteella kala on suositel-
tavaa ravintoa, ja sen käyttöä tulisi lisätä yli kahteen kertaan 
viikossa. Kalassa on runsaasti terveellisiä rasvahappoja, hiven-
aineita, vitamiineja sekä aminohappoja. Kalan on osoitettu 
lukuisissa tutkimuksissa olevan erittäin hyvä omega-3-rasva-
happojen ja D-vitamiinin lähde. Kalan käyttö ravintona on 
yhdistetty alhaisempaan sydän- ja verisuonitautiriskiin.  

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran mukaan ympäristö-
myrkyt kuten dioksiinit ja PCB-yhdisteet kertyvät erityisesti 
Itämeren rasvaisiin kaloihin. Sisävesien petokaloista
kuten hauesta voi saada tavanomaista suurempia määriä 
metyylielohopeaa. Mitä vanhempi kala, sitä enemmän 
haitallisia yhdisteitä siihen kerääntyy.248 Tästä syystä lasten 
ja nuorten tulisi syödä vain 1–2 kertaa kuukaudessa 
Itämerestä pyydettyä isoa silakkaa, lohta tai taimenta.

Vuonna 2013 yli 90 
maata allekirjoitti 
Japanissa Minamata-
sopimuksen, joka 
kieltää elohopean ja 
elohopeaa sisältävien 
tuotteiden tuonnin ja 
viennin.249 Sopimus 
myös rajoittaa elohopeapäästöjä muun muassa kieltämällä 
uusien elohopeakaivosten avaamisen. On arvioitu, että vai-
kutus nähdään vuosikymmenien päästä kalojen elohopea-
pitoisuuden vähenemisenä. Suomen kalansyöntirajoitukset 
johtuvatkin metyylielohopeasta, joka on peräisin muun 
muassa Kiinan hiilivoimaloista.

Useiden tutkimusten mukaan kalansyönnin hyödyt ylit-
tävät niiden mahdolliset haitat.250 Runsas kalan syönti voi 
vähentää riskiä sepelvaltimotautiin,251 keuhkosyöpään252 ja 
tyypin 2 diabetekseen.253 254 Kalaöljy (ja tuore kala) nostaa 
elimistön adiponektiinitasoa,255 jonka puute taas voi altistaa 
muun muassa lihavuuteen, metaboliseen oireyhtymään ja 
muihin aineenvaihdunnallisiin sairauksiin. Adiponektiinilla 
on tulehdusta ja elimistön hapetusstressiä ehkäisevä vaiku-
tus.256

Lihan valmistustavalla on suuri merkitys. Haitallisten 
AGE- ja PAH-yhdisteiden lisäksi (ks. kappale ”Kypsennys ja 
haitalliset yhdisteet”) lihan hemirauta aiheuttaa kuumenta-
misen yhteydessä hapettumista ja lisää syöpää aiheuttavien 
nitrosamiiniyhdisteiden muodostumista.247

     Suosi lihatuotteiden käytön yhteydessä 
     seuraavia periaatteita:
• Syö monipuolisesti eläimen eri osia 
 (esimerkiksi luuliemet, luuydin, kieli, 
 sidekudokset ja sisäelimet kuten maksa 
 ja sydän)
• Syö eri eläinlajeja
• Suosi ruohoa syöneitä eläimiä, riistaa ja alkuperäisiä 
 karjalajikkeita (kyyttö, ylämaan karja, biisoni ja lammas)
• Metsästä itse tai järjestä mahdollisimman suora yhteys 
 lihan alkuperään
• Vältä tehotuotettua lihaa, makkaroita ja leikkeleitä
• Suosi valmistuksessa pitkiä kypsytysaikoja ja matalia 
 lämpötiloja kuten haudutusta ja keittämistä
• Vältä korkeita lämpötiloja kuten paistamista, 
 grillaamista ja uppopaistamista

• Nauti lihan kanssa ruoansulatusta ja imeytymistä tukevia
 mausteita (mm. yrtit, pippurit, inkivääri ja kurkuma)   
 sekä imeytymistä tukevia ruokia (mm. ananas, papaija ja  
 hapankaali)

+

NAUDAN OSAT

1. 2. 3. 4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

14.

1. Poski   2. Niska   3. Etuselkä (entrecôte)    4. Ulkofile   5. Sisäfile     
 6. Ulkopaisti   7. Sisäpaisti   8. Kulmapaisti   9. Häntä      
10. Paahtopaisti   11. Kylki   12. Lapa   13. Rinta   14. Potka
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Turvallista syödä 
2–3 kertaa viikossa

Anjovis (kilohaili)

Kampela (*)

Katkarapu*

Lohi (kasvatettu)

Meriantura (*)

Muikku

Mustekala/kalmari (*)

Punakampela (*)

Rapu

Sardiini (*)

Seiti

Siika

Silakka ja silli

Simpukat ja osterit

Taimen (*)

Turska (*)

ALHAINEN

Turvallista syödä 
noin kerran viikossa

Ahven

Hummeri (*)

Itämeren lohi*

Kuha

Made

Merikrotti*

Meritaimen*

Ruijanpallas (*) 

Tonnikala (säilyke, 

skipjack)*

KOHTUULLINEN

Turvallista syödä 
1–2 kertaa kuukaudessa

Hauki

Keltaevätonnikala* 

Tonnikala (säilyke, 

albacore)*

KORKEA

Vältä syömästä

Isosilmätonnikala*

Miekkakala*

HYVIN KORKEA

* WWF:n vältettävien kalalajien listalla, (*) erityisesti mikäli pyydetty pohjatroolaamalla. Suosi MSC-sertifioitua kalaa.

Silakka, ahven, kuha, made ja hauki: suosi pienikokoisia kaloja.

ELOHOPEAN MÄÄRÄ ERI MERENELÄVISSÄ

     Suosi kalan käytön yhteydessä 
     seuraavia periaatteita:
• Syö kokonainen kala ja käytä runsaasti arvokkaita   
 ravinteita sisältävät perkeet esimerkiksi kalaliemeen
• Syö eri kalalajeja mutta vähiten kemikaaleja ja 
 raskasmetalleja sisältäviä lajeja (ks. kuva seuraavalla   
 sivulla)
• Suosi villinä kasvanutta kalaa ja täydennä ruokavaliota  
 luomuviljellyllä kalalla
• Kalasta itse tai järjestä mahdollisimman suora yhteys   
 kalan alkuperään
• Vältä tehokasvatettua kalaa, kalavalmisteita ja 
 friteerattuja kalatuotteita
• Suosi valmistuksessa pitkiä kypsytysaikoja ja matalia   
 lämpötiloja kuten haudutusta ja keittämistä
• Vältä korkeita lämpötiloja kuten paistamista, 
 grillaamista ja uppopaistamista

• Nauti kalan kanssa ruoansulatusta ja imeytymistä   
 tukevia mausteita (mm. yrtit, pippurit, inkivääri, tilli,   
 kurkuma ja korianteri)
• Kalan mahdollisia raskasmetallikuorman vaikutuksia   
 voit vähentää käyttämällä kalan syönnin yhteydessä   
 merileviä, klorellaa ja korianteria

Villin kalan terveysvaikutukset suhteessa 
viljeltyyn:257 258 259

  • Villissä kalassa korkeampi omega-3-pitoisuus sekä   
 enemmän hivenaineita ja vitamiineja
• Villissä kalassa on vähemmän heikkolaatuisia 
 rasvayhdisteitä
• Viljellystä kalasta on löytynyt antibiootteja, hormoneja,  
 PCB:tä, neurotoksiineja, torjunta-aineita ja muita 
 myrkkyjä
• Villissä kalassa saattaa olla enemmän elohopeaa kuin   
 viljellyssä kalassa

+
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KANANMUNAT

Kananmuna on monessa mielessä lähellä täydellistä ruoka-
ainetta. Munat sisältävät korkeita määriä proteiinia, vita-
miineja, mineraaleja ja muita terveydelle hyödyllisiä aines-
osia (esim. fosfolipidejä, luteiinia, kseaksantiinia ja koliinia). 
Etenkin iäkkäämpien ihmisten silmien terveydelle tärkeiden 
ksantofyllien on todettu imeytyvän hyvin kananmunista ja 
lisäävän sekä veren seerumin että silmien kudosten karote-
noidipitoisuuksia.262 Luteiini ja kseaksantiini ehkäisevät kai-
hia ja silmänpohjanrappeumaa. Silmänpohjan ikärappeuma 
on yleisimpiä näkövammaisuuden aiheuttajia Suomessa, ja 
sitä sairastaa kolmannes yli 60-vuotiaista. 

Suuri osa ihmisistä välttää edelleen kananmunien säännöl-
lisempää nauttimista, vaikka yhteys lisääntyneestä sepel-
valtimotaudin riskistä on kumottu kaikissa uudemmissa 
tutkimuksissa ja meta-analyyseissä.263 264 265 Tehdyissä 
tutkimuksissa kananmunien syönnillä ei ole todettu vaiku-
tuksia kohonneisiin kolesterolipitoisuuksiin.266 Tutkimusten 
mukaan enemmän kananmunia nauttineilla on muun 
muassa 25 % pienempi riski saada aivoverenvuodosta 
johtuva aivohalvaus. Kananmunat eivät suurenna riskiä 
sairastua sydän- ja verisuonitauteihin tai aivohalvaukseen, 
vaikka niitä söisi päivittäin.

Kananmunat eivät kuitenkaan sovellu kaikille. Osa ihmi-
sistä on allergisia kananmunille, osa kärsii perinnöllisistä 
rasva-aineenvaihdunnan häiriöistä ja arviolta neljänneksellä 
suomalaisista on ApoE4-alleeli (geenimuunnos), minkä 
takia kolesterolin takaisinsäätely toimii heikommin. Näiden 
ihmisten sekä esimerkiksi diabeteksesta kärsivien ihmisten 
on tärkeää rajoittaa kananmunien saantia. 

Todellisempi riski on säännöllisen kananmunien nauttimisen 
seurauksena kehittyvä yliherkkyys kananmunan proteiineille. 
Jokaisen kananmunia nauttivan ihmisen onkin hyvä pitää 
säännöllisesti myös taukoja kananmunien syönnistä.

Kananmuna on parhaiten jäljitettävissä oleva elintarvike.
Kananmunan kuoressa on leima, joka kertoo tuotantomaan 
ja tuotantotavan lisäksi tuotantotilan. Suomessa kanan-
munista vain 4 % tuotetaan luomukanaloissa.267 Suurin 
osa hämäävillä nimillä (maalaismunat, omega-munat yms.) 
markkinoiduista munista tulee häkkikanaloista. Vapaan 
tai onnellisen kanan munat tulevat lattiakanaloista. Munan 
väri ei välttämättä kerro mitään munan laadusta, vaan on 
merkki munan munineesta kanarodusta. 

ÄYRIÄISET JA NILVIÄISET

Uudessa-Guineassa kaksi keskenään sodassa olevaa heimoa 
sopivat aina tulitauon kaupankäynnin ajaksi: rannikolla 
asuva heimo tarjosi äyriäisiä ja sai vaihtokaupassa juureksia 
ylämaalla asuvalta heimolta. Äyriäisten ravitsemuksellinen 
arvo onkin tiedetty pitkään, ja esimerkiksi ostereita on 
käytetty lemmenlääkkeenä.

Yleisesti äyriäisiin luetaan ravut ja hummeri. Nilviäisiin
kuuluvat simpukat, osterit, kotilot ja mustekalat. Suomen 
virallisissa ravitsemussuosituksissa ei ole erillistä mainintaa 
kummastakaan ryhmästä ja onkin epäselvää, onko näitä edes 
huomioitu suomalaisessa ravitsemuksessa. Tämä johtunee 
siitä, että muun muassa nilviäisiä syödään Suomessa hyvin 
vähän. Vastaavasti Välimeren maissa äyriäisiä ja nilviäisiä 
käytetään ravintona runsaasti. 

Osterit ovat nilviäisistä selkeästi ravinnesisällöltään rikkaimpia. 
Osterit sisältävät eniten sinkkiä painoonsa suhteutettuna. 
Esimerkiksi neljä keskikokoista osteria tarjoaa 33 milligram-
maa sinkkiä, valtavan määrän seleeniä, B-vitamiineja, E-vita-
miinia, kuparia sekä proteiineja ja omega-3-rasvahappoja.260

Muita ravinteikkaita lajeja ovat simpukat, sinisimpukat, 
hummerit ja etanat. Myös ravustusaikaan Suomessa saatavat 
joki- ja täpläravut ovat arvokasta syötävää. Huomattavaa on, 

että suositut katkaravut ovat muihin äyriäisiin verrattuna 
ravinneköyhiä ja voivat sisältää tehoviljelyn takia haital-
lisia bakteereja ja lääkejäämiä. Peräti 74 % katkarapujen 
viljelijöistä Thaimaassa on käyttänyt antibiootteja rapujen 
erilaisten tautien vuoksi.261

     Suosi:
• Osterit
• Simpukat
• Sinisimpukat
• Kampasimpukat
• Hummeri, rapu ja taskurapu
• Kotilot
• Mustekalat

     Vältä:
• Katkarapu

+

–
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TÄYDELLISEN KANANMUNAN KYPSYTYS

Vaihtoehto 1

Laita kananmunat veteen ja anna veden lämpötilan 

nousta. Kun vesi kiehuu, nosta pois hellalta ja anna 

kypsyä kannen alla 6 min. Munien sisälämpötila 

pysyy riittävän korkeana useita minuutteja, mutta 

riski kuoren hajoamiseen vähenee merkittävästi, 

kun kattila nostetaan pois hellalta.

Kaada kuuma vesi pois kattilasta ja täytä se kylmällä

 vedellä. Lisää joukkoon 1 tl ruokasoodaa. Veden pH:n 

nousu irrottaa valkuaisen kuoresta helpommin. Anna 

munien vetäytyä vedessä 2–5 minuuttia ennen naut-

timista. Kuorestaan tasaisesti irronneen munan voi 

halutessaan kuoria näyttävästi puhaltamalla munan 

pois kuoren sisältä.

RESEPTI

TÄYDELLISEN KANANMUNAN KYPSYTYS

Vaihtoehto 2

Aseta sous vide -laite lämpötilaan 64,7 C (tai välille 

64–68 C) ja annan kypsyä vähintään 50 minuuttia. Ota 

munat pois vesihauteesta ja laita ne kylmään veteen 

kahdeksi minuutiksi ennen kuorimista. Menetelmällä 

munasta tulee täydellisen al dente. Laita munat 

lautaselle, leikkaa kahtia ja lisää raffinoimatonta 

merisuolaa, pippuria ja yrttejä.

Kiinnitä kananmunien valinnassa huomiota 
seuraaviin asioihin:
• Tuore kananmuna uppoaa veteen, vanhat kananmunat  
 kelluvat
• Tuoreissa munissa valkuainen on kiinteämpi, iäkkäämmissä  
 se on vetisempi
• Mitä keltaisempi keltuainen, sitä enemmän rasvaliukoisia  
 vitamiineja ja karotenoideja
• Suosi luomulaatuisia ulkokanaloiden munia (free range,  
 pastured). Tutkimuksissa on analysoitu näissä munissa   
 olevan huomattavasti korkeampia pitoisuuksia hyviä 
 rasvahappoja sekä rasvaliukoisia vitamiineja ja karote-
 noideja.
• Vältä lattiakanaloiden (mm. vapaan kanan munat) ja   
 häkkikanaloiden munia. Häkkikanaloiden kananmuniin  
 liittyy lisääntynyt salmonellariski.
• Huomioi pakkauspäivä, jos ostat kananmunia kaupasta
• Vaihtele eri lintujen munien välillä (esim. viiriäinen,   
 ankka ja hanhi)

Kananmunat on hyvä valmistaa siten, että maku ja 
ravinnetiheys säilyvät mahdollisimman hyvinä:
• Kananmunien valkuaisen pääasiallinen, albumiinista
 koostuva proteiiniosa sisältää raakana entsyymin 
 estäjäaineita. Tämän vuoksi valkuainen on hyvä   
 kypsentää.
• Pelkän valkuaisen nauttimista kannattaa välttää
• Konalbumiini estää raudan imeytymistä; avidiini   
 estää B-ryhmän vitamiinien imeytymistä
• Keltuainen olisi hyvä nauttia raakana. Paistaminen ja   
 keittäminen hapettaa rasvat, denaturoi proteiinit ja   
 tuhoaa puolet kananmunien arvokkaista ksantofylleistä.
• Maun ja rakenteen puolesta on hyvä tietää, että 
 keittämisen seurauksena jo yhden asteen ero näkyy   
 muutoksina kananmunan koostumuksessa
• Säilytä kananmunat huoneenlämmössä ja käytä 7–10   
 päivän kuluessa
• Kylmässä kananmunat säilyvät noin 30–45 päivää
• Älä syö vanhoja, rikkonaisella kuorella varustettuja 
 tai vetisen valkuaisen omaavia munia
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sillä näiden käyttö on viimeaikaisten tutkimusten perusteella 
yhdistetty sepelvaltimotaudin kehittymiseen sekä merkittä-
vään sydänkohtausriskin lisääntymiseen erityisesti ihmisillä, 
jotka eivät saa samanaikaisesti riittävästi D-vitamiinia.278 
Korkea kalsiumin saanti aiheuttaa muun muassa magne-
siumin puutosta. 

Magnesiumin saannin on taas todettu useissa tutkimuksissa 
olevan yksi tärkeimmistä sepelvaltimotautia ehkäisevistä teki-
jöistä.279 Kalsium–magnesium-epätasapaino lisää merkittävästi 
sydänkohtausriskiä ja voi vaihdevuodet ohittaneilla naisilla
lisätä rintasyövän riskiä.280 Suomalaismiehillä tehdyssä 
seurantatutkimuksessa juomaveden runsaalla kalsiumpitoi-
suudella on yhteys sepelvaltimotaudin ja sydäninfarktien 
kehittymiseen.281

Arvostetussa British Medical Journalissa julkaistussa laajassa 
ruotsalaistutkimuksessa todettiin, että runsas maidon käyttö 
(yli kolme lasia vuorokaudessa) voi olla yhteydessä ennen-
aikaiseen kuolleisuuteen. Samassa väestötutkimuksessa 
myös todettiin, ettei maidon käyttö ehkäise osteoporoosin 
syntymistä, vaan jopa lisää luiden murtumariskiä erityisesti 
naisilla. Runsas maidon käyttö näyttää myös lisäävän 
elimistön hiljaista tulehdusta ja hapetusstressiä.282

Lehmän eri rodut vaikuttavat maitotuotteiden ominai-
suuksiin. Yleisesti puhutaankin A1- ja A2-maidosta. Nimi 

tulee eri lehmärotujen maitoproteiinien eroavuuksista. 
Alkuperäiskarja eli A2-maitoa tuottavat lehmät aiheuttavat
huomattavasti vähemmän terveydellisiä ongelmia. Sen 
sijaan A1-maidon proteiinit on yhdistetty muun muassa 
sydänsairauksiin ja suolistotulehduksiin.283 284 285 Suomessa 
myytävästä maidosta suurin osa on A1-maitoa.

Lehmän ravinnolla ja elinolosuhteilla on myös valtava 
merkitys maitotuotteiden laatuun. Esimerkiksi ruoholla 
ruokittujen lehmien maito sisältää merkittävästi enemmän 
omega-3-rasvahappoja.286 Lisäksi ruohon määrä lehmien 
ravinnossa on suoraan verrannollinen voin ravintoarvoihin.287 
Myös luomulaatuiset maitotuotteet sisältävät enemmän 
omega-3-rasvahappoja ja CLA:ta kuin tavanomaiset maito-
tuotteet.388

     Suosi: 
• Vuohen-, lampaan-, kyytön- ja muiden alkuperäisten   
 lypsykarjalajikkeiden maitotuotteita
• Hapatettuja maitotuotteita (kefiirit)
• Ruoholla ruokitun lehmän voita ja luomuvoita
• Pientilojen raakamaitoa

     Vältä: 
• Pitkälle prosessoitua maitoa ja rasvattomia maitotuotteita
• Prosessoituja maitotuotteita kuten maitojuomia
• Sokeroituja jogurtteja ja ruoansulatusjogurtteja

+

–

MAITOTUOTTEET

Suomalaiset kuluttavat yli 200 kg maitotaloustuotteita vuo-
dessa henkilöä kohden.268 Maidon ja erityisesti rasvattomien 
maitotuotteiden käyttö voi olla yhteydessä sydänsairaudesta 
johtuviin kuolemiin.269 270 271 Toisaalta muutama tutkimus 
osoittaa, että rasvaisten maitotuotteiden käyttö saattaa 
ehkäistä sydän- ja verisuonitaudeilta ja sydäninfarktilta,272 
keskivartalolihavuudelta273 sekä tyypin 2 diabetekselta.274 
Erityisesti maidon rasva, transpalmitoleiinihappo, näyttäisi 
yhden tutkimuksen mukaan ehkäisevän lihavuutta sekä 
tyypin 2 diabeteksen syntymistä.275 Positiiviset vaikutukset 
maidon rasvan osalta voivat selittyä myös CLA:n, K2-
vitamiinin ja voihapon vaikutusten kautta.

Liiallinen maidon käyttö lisää liman tuotantoa hengitys-
teissä beeta-kasomorfiini-7-nimisen peptidin kautta. Tätä 
on maidossa runsaasti. Erityisesti astmaatikoilla kyseinen 
peptidi aiheuttaa liman tuotantoa ja voi pahentaa astman 
oireita.276 Joillakin ihmisillä maidosta luopuminen voi myös 
auttaa kroonisesta poskiontelotulehduksesta toipumisessa. 
Erityisesti maidolle tietämättään yliherkillä henkilöillä 
tulehduskierteet ovat yleisiä.277 

Yleisesti ajatellaan, että maito on hyvä kalsiumin lähde. 
Runsaan maidon juonnin sekä erityisesti kalsiumlisien 
käytön suhteen tulisi kuitenkin noudattaa varovaisuutta, 
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Gluteeniyliherkkyys on ihmisillä vielä monin verroin ylei-
sempää kuin keliakia. Keliakian tutkiminen laboratorio-
kokein ei poista mahdollisuutta gluteeniyliherkkyydelle, sillä 
gluteeniyliherkkyyttä ei pystytä tällä hetkellä luotettavasti 
tutkimaan laboratoriokokein. Tähän on kuitenkin kehitetty 
viimeisen parin vuoden aikana laboratoriokokeita (kuten 
LBP, FABP2 ja EndoCAb-vasta-aineet), jotka tulevat jatkossa 
mahdollistamaan myös gluteeniyliherkkyyden toteamisen 
verikokeiden avulla.296 Gluteeniyliherkkyys ei ole autoimmu-
unisairaus, eikä siihen yleensä liity suoliston läpäisevyyden 
lisääntymistä. Gluteeniyliherkkyys ja keliakia ovatkin täysin 
eri asioita.297 

Moni viljatonta ruokavaliota kokeillut ihminen on rapor-
toinut hyötyjä omaan terveyteensä liittyen. Tyypillisesti
viljatonta ruokavaliota kokeillaan ärtyneen suolen oire-
yhtymässä, keliakiassa ja muissa autoimmuunisairauksissa 
sekä joissakin psykiatrisissa sairauksissa.298 Suolisto-oireisiin 
suuri osa ihmisistä pitää syyllisenä gluteenia. Gluteenin 
lisäksi syynä voivat useasti olla myös viljojen sisältämät 
FODMAP-hiilihydraatit (ks. kappale ”FODMAP-hiili-
hydraatit”)299 ja muut viljojen proteiinit. 

Suosittelemme rakentamaan ruokavalion hiilihydraatti-
tarpeet kasvisten ja juuresten varaan ja tukemaan kokonai-
suutta oman yksilöllisen tilanteen mukaan gluteenittomilla 
tuotteilla kuten kauralla, kvinoalla ja tattarilla. Viljalajikkeista
on hyvä suosia pitkälle jalostettujen lajikkeiden sijaan 
alkuperäislajikkeita. Esimerkiksi alkuperäiset vehnälajikkeet 
rauhoittavat tulehdusta ja oireita IBS-potilailla,300 kun taas 
moderni vehnä pahentaa oireita ja tulehdusta.301

     Suosi: 
• Amarantti
• Hirssi
• Kaura
• Kanihua
• Kvinoa
• Tattari
• Teff

     Vältä: 
• Vehnä ja muut gluteenia sisältävät vehnälajikkeet   
 (speltti, einkorn ja emmer)
• Ohra
• Ruis
• Maissi

+

–

VIL JAT

Viljoilla on vahvasti korostunut asema Suomessa. Suoma-
laiset syövät keskimäärin 80 kiloa viljoja vuodessa. Tästä 46 
kiloa on vehnää.289 Syödyistä viljoista 70 % on raffinoitua 
eli pitkälle jalostettua. Raffinointi heikentää merkittävästi 
viljojen ravintoarvoja (B-vitamiinit, sinkki, magnesium, 
kasviestrogeenit ja seleeni poistuvat kuori-osan mukana). 

Täysjyväviljoilla on saatu positiivisia tuloksia koko väestöä 
koskevissa tutkimuksissa. Terveyshyöty selittynee täysjyvä-
viljoja nauttivien ihmisten yleisesti paremmilla elintavoilla
sekä prosessoitujen viljojen käytön vähentämisellä eikä 
niinkään täysjyväviljojen lisäämisellä.290 Täysjyväviljat 
eivät yksistään esimerkiksi laske tulehdusarvoja tai paranna 
insuliiniherkkyyttä.291 Vihanneksilla puolestaan on saatu 
viljoja selkeästi positiivisempaa näyttöä monien sairauksien 
ennaltaehkäisemisessä.292 293

GLUTEENI,  KELIAKIA JA GLUTEENIYLIHERKYYS

Gluteeni on kookas proteiinimolekyyli, joka koostuu 
lukuisista peptideistä. Näistä ainakin viidenkymmenen on 
havaittu tuhoavan suoliston epiteelisoluja, häiritsevän
immuunitoimintaa sekä aiheuttavan vuotavan suolen oire-
yhtymää. Keliakiatutkimuksen pioneeri, lääketieteen tohtori 
Alessio Fasano on havainnut tutkimuksissaan, että suoliston 
tiiviitä liitoksia säätelevän zonuliiniproteiinin ilmeneminen 
on lisääntynyt autoimmuunisairauksissa kuten keliakiassa. 
Mitä enemmän zonuliinia, sitä läpäisevämpi suoli.294

Jos keliaakikko syö gluteenia, lisääntyy zonuliiniproteiinien
tuotanto välittömästi.295 Tämä taas aiheuttaa tulehdusta 
aiheuttavien sytokiinien erittymistä, mikä johtaa tiiviiden 
liitosten avautumiseen ja pitkittyessään tuhoutumiseen. 
Tämä prosessi voidaan estää lähes kokonaan välttämällä 
gluteenia ruokavaliossa, mikä vähitellen johtaa zonuliinin 
määrän vähenemiseen ja suoliston epiteelisolujen ja tiiviiden 
liitosten korjaantumiseen. 
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MAISSI

Maissi kuuluu riisin tavoin heinäkasveihin. Se on varsin
vanha viljelykasvi, sillä Meksikossa maissia viljeltiin arvioi-
den mukaan jo lähes 9 000 vuotta sitten.303 Nykyään maissi 
on maailman eniten tuotettu viljelykasvi. Peräti 40 % 
kaikesta maissista tuotetaan Yhdysvalloissa. Jopa 86 % on 
geneettisesti manipuloitua. Vuoteen 2011 mennessä 32 % 
maailman kaikesta maissista oli geneettisesti manipuloitua. 
Tehotuotettu maissin viljely on lisäksi haitallista luonnolle 
muun muassa pohjavesien saastumisen vuoksi.304

Yhdysvalloissa 40 % kaikesta viljellystä maissista käytetään 
etanolin tuotannossa. Maissia käytetään myös eläinten – 
erityisesti sikojen ja Yhdysvalloissa jopa lehmien – rehuna. 
Maissi lihottaa eläimet hyvin nopeasti, mikä mahdollistaa
karjan lisääntyneen tuotannon. 

Ihmisten ravinnoksi maissista on valmistettu perinteisesti 
muun muassa tortilloja, puuroa, polentaa, popcornia ja 
hiutaleita. Erityisesti Meksikon ruokakulttuurissa maissilla 
on hyvin keskeinen asema. Maissi jaetaan kuuteen lajikkee-
seen, jotka ovat hammasmaissi, sokerimaissi, jauhomaissi, 

kivimaissi, paukkumaissi ja vahamaissi. Suurin osa Yhdysval-
loissa kasvatetusta maissista on keltaista hammasmaissia.

Ravitsemuksellisesti maissi on maailmanlaajuisesti yksi 
tärkeimmistä tärkkelyksen lähteistä.305 Alkuperäisessä 
muodossa käytettynä geenimanipuloimaton luomumaissi
voikin olla kohtalaisen edullinen ja hyvä valinta täyden-
tämään ruokavaliota erityisesti kesän grillauskautena. 
Joillekin keliaakikoille maissi ei kuitenkaan ole sopivaa 
ravintoa sen sisältämän zeiinien vuoksi (gluteenin kaltainen 
prolamiiniyhdiste), sillä se voi altistaa keliakian tyyppiselle 
immuunireaktiolle suolistossa.306

Maissista valmistetaan erityisesti monissa ruoka-aineissa 
makeuttajana käytettävää maissisiirappia tai glukoosi-
fruktoosisiirappia (engl. high fructose corn syrup), jonka 
runsaan käytön on todettu olevan yhteydessä muun muassa
diabeteksen esiintymiseen eri maissa307 sekä altistavan yli-
painolle, metaboliselle oireyhtymälle ja rasvamaksan kehit-
tymiselle.308 Osa tutkijoista esittää, että maissisiirapin 
vaikutus esimerkiksi ylipainon kehittymiseen selittyy pää-
asiassa huomaamatta lisääntyneellä energiansaannilla.309

RIISI 

Riisi kuuluu heinäkasveihin. Joidenkin arvioiden mukaan yli 
90 % maailman riisistä kasvatetaan Aasiassa ja jopa puolelle 
maapallon ihmisistä riisi on yksi tärkeimmistä ravinnon 
lähteistä.

Riisi luokitellaan tyypillisesti pitkä-, keskipitkä-, ja lyhyt-
jyväisiin lajeihin. Pitkäjyväisissä riisilajikkeissa on runsaasti 
amyloosia. Lyhytketjuisissa sekä joissakin pitkäjyväisissä 
riiseissä on runsaasti amylopektiinia, mikä on ominaista 
esimerkiksi thaimaalaiselle riisilajikkeelle (sticky rice). Ruoan-
sulatusentsyymien toiminnasta johtuen amylopektiini voi 
nostaa verensokeria nopeammin kuin amyloosi.302

Täysjyväriisi on ravinteikkaampaa kuin valkoinen riisi, mutta 
se sisältää ravinteiden imeytymistä häiritseviä antiravinteita
(ks. kappale ”Antiravinteet”) ja muita myrkkyjä kuten 
maaperästä peräisin olevaa arseenia. Täysjyväriisin ravinto-
arvot laskevat merkittävästi, kun sitä kypsennetään. Valkoiset 
riisit (kuten basmati, jasmiini) ovat ravinneköyhempiä kuin 
täysjyväriisit, mutta eivät toisaalta sisällä lainkaan antiravin-
teita. Valkoinen riisi sisältää pääasiassa tärkkelystä ja hieman 
proteiinia sekä joitakin hivenaineita. Epäpuhtauksien pois-

tamiseksi riisi kannattaa joka tapauksessa liottaa kunnolla. 
Biohakkeri käyttää riisiä lähinnä täydentämään lihasten ja 
maksan glykogeenivarastoja muuten ravinteikkaan ruoka-
valion ohella.

     Suosi: 
• Basmatiriisi
• Jasmiiniriisi
• Muut pitkäjyväiset riisit

     Vältä: 
• Pikariisi
• Puuroriisi
• Lyhytjyväinen riisi
• Täysjyväriisi
• Tumma riisi

+

–
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JUUREKSET  JA  MUKULAKASVIT

Juures tarkoittaa kasvin maanalaista osaa, jota käytetään 
ravintona. Juureksiin luetaan useiden siemenkasvien juuria 
ja maaversoja, juurakkoja ja sipuleita. Yleisimmät Suomessa 
viljellyt juurekset ovat lanttu, porkkana ja punajuuri. Muita 
runsaasti Suomessa käytettyjä juureksia ovat muun muassa 
nauris, palsternakka, mustajuuri, piparjuuri, keltajuuri, 
retiisi, retikka, raitajuuri, juuriselleri ja juuripersilja. Juurekset
ovat arvokasta ravintoa niiden sisältämien kuitujen, C-vita-
miinin, B-ryhmän vitamiinien ja kalsiumin vuoksi. Pork-
kanat sisältävät erityisen paljon beetakaroteenia ja muita 
karotenoideja.312

PERUNA

Peruna on kotoisin Etelä-Amerikan pohjoisosista. Euroop-
paan peruna tuotiin ensimmäisenä Espanjaan 1550-luvun 
puolivälissä. Suomeen peruna ajautui 1700-luvun alussa. 
Perunalla oli merkitystä ravintoarvojensa ohella erityisesti 
keripukin ehkäisemisessä.313 

Toisin kuin yleisesti luullaan, lähes kansallisruoaksi ristitty 
peruna ei kuulu juureksiin vaan koisokasvien heimoon. 
Muita koisokasveja ovat muun muassa munakoiso, tomaatti 
ja paprika. 

Peruna sisältää varsin runsaasti ravinteita, kuten muun 
muassa kaliumia, B-ryhmän vitamiineja sekä C-vitamiinia.314

Peruna on myös yksi parhaiten kylläisyyden tunnetta 
lisäävistä ruoka-aineista.315

Peruna sisältää hieman glykoalkaloideja (alfa-solaniini 
ja beeta-kakoniini), jotka ovat ihmiselle myrkyllisiä. Näiden 
pitoisuus viljeltävissä perunalajikkeissa on kuitenkin pieni. 
Perunan solaniinipitoisuus voi kuitenkin nousta selvästi, 
jos se kesken kasvukauden altistuu auringonvalolle. Haital-
lisen perunan tunnistaa vihreästä väristä tai itujen aluista. 
Solaniinia on eniten varhaisperunassa. Glykoalkaloidit voivat 
aiheuttaa muun muassa päänsärkyä, ripulia, levottomuutta ja 
pahoinvointia.316

Maissisiirappia sisältävien ruoka-aineiden käytöllä on 
todettu olevan myös suora annosvaste sepelvaltimotaudin 
kehittymiselle – mitä enemmän maissisiirappia käyttää, 
sitä suurempi riski sairastumiselle on.310 Maissista tehdään 
runsaasti myös öljyä (engl. corn oil), jonka rasvahappo-
koostumus on ihmiselle terveydellisesti epäedullista. 

Maissiöljy sisältää runsaasti monityydyttymättömiä 
omega-6 rasvahappoja (54 %), jotka hapettuvat helposti 
ja liiallisesti käytettynä altistavat elimistöä hiljaiselle 
tulehdukselle.311 Erityisesti Yhdysvalloissa maissiöljy 
lienee yksi tärkeimmistä syistä siihen, minkä vuoksi 
ihmisten veren omega-6 ja omega-3 -rasvahappojen 
suhde on terveyden kannalta huono (jopa 20:1).
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KASVIKSET,  HEDELMÄT  JA  MARJAT

Virallinen suositus Suomessa on viisi annosta eli noin 
400 grammaa kasviksia, hedelmiä ja marjoja päivässä. 
Finravinto-tutkimuksen mukaan vain noin 10 % suoma-
laisista yltää suosituksiin. Suomalaisten miesten kohdalla 
tilanne on erityisen huolestuttava: 75 % käyttää kasviksia, 
marjoja ja hedelmiä vain kaksi annosta päivässä.319 

Laajoissa meta-analyyseissä on todettu, että runsas 
vihannesten, marjojen ja hedelmien käyttö on yhtey-
dessä alentuneeseen kuoleman riskiin erityisesti sydän- 
ja verisuonisairauksien osalta.320

Monien kasvisten, hedelmien ja marjojen imeytymi-
sessä on merkittäviä eroja, riippuen valmistustavasta. 
Sama yhdiste voi myös imeytyä eri tavalla eri raaka-
aineista. Esimerkiksi papaijan sisältämä beetakaroteeni 
ja lykopeeni imeytyvät porkkanoihin verrattuna 
tehokkaammin.321 

PÄIVITTÄISSUOSITUSGlykoalkaloideja on perunassa erityisesti kuoressa. Siksi 
perunan kuoriminen vähentää solaniinia merkittävästi. 
Kuorineen öljyssä paistetut perunat ovat erityisen ongel-
mallisia, sillä glykoalkaloidit liukenevat öljyyn. Korkeissa 
lämpötiloissa kypsennetyt perunat tuottavat myös myrkyl-
lisiä yhdisteitä kuten akryyliamidia sekä akroleiinia.

BATAATTI

Bataatin käytön suosio on lisääntynyt erityisesti sen jälkeen, 
kun Kristoffer Kolumbus toi sen Eurooppaan. Suomessa 
bataattia käytetään muun muassa perunan korvikkeena. 
Bataatti onkin perunaa ravinteikkaampi ruoka-aine. Se 
sisältää muun muassa enemmän beetakaroteenia, anto-
syaaneja, C-vitamiinia ja kuituja. 

Bataatti myös nostaa verensokeria perunaa hitaammin.317 
Toisaalta peruna sisältää enemmän resistenttiä tärkkelystä, 
mistä voi olla apua suoliston bakteerikannan ylläpitoon 
(ks. kappale ”Prebiootit”).318 Perunan ja bataatin käyttöä 
suosittelemme erityisesti raskaan liikuntasuorituksen jälkeen 
täydentämään lihasten tyhjentyneitä glykogeenivarastoja.

     Suosi: 
• Laaja kirjo juureksia kauden mukaan
• Luomulaatuiset perunat
• Perunoiden keittäminen ja höyrystäminen
• Satokauden mukaan viljellyt kotimaiset perunalajikkeet
• Suuret mukulat (vähemmän glykoalkaloideja)
• Suoliston bakteerikannan ravitsemiseen esimerkiksi   
 Lapin puikulat (sisältävät resistenttiä tärkkelystä)

     Vältä: 
• Öljyssä uppopaistetut perunat
• Perunalastut
• Muut vahvasti prosessoidut perunavalmisteet
• Perunan kuorien syöminen
• Vihreät ja vioittuneet perunat
• Erittäin pienet perunamukulat (enemmän 
 glykoalkaloideja)

+

–
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     Suosi: 
• Lähiympäristössä kasvavat hedelmät
• Kotimaiset hedelmät sesonkiaikaan (esim. omena)
• Luomulaatuiset hedelmät
• Rasvaiset hedelmät (esim. avokado, oliivi)
• Vähäsokeriset hedelmät (sitruuna, lime, greippi, kiivi)
• Ravinteikkaat, hieman enemmän sokeria sisältävät   
 hedelmät (papaija, nektariini, persikka, vesimeloni,   
 granaattiomena, omena)

Käytä harvemmin:
• Erittäin makeiksi jalostetut lajikkeet
 – Mangot, viikunat, banaanit ja kuivatut hedelmät   
     kuten taateli, rusina ja aprikoosi
 – Optimaalinen ajankohta liikunnan jälkeen tai illalla
• Makeiksi jalostetut lajikkeet
 – Mandariinit, appelsiinit, päärynät, luumu ja ananas

     Vältä:
• Kaupalliset hedelmämehut ja mehutiivisteet
• Keinotekoisesti lisätty hedelmäsokeri eli fruktoosi

VINKKI

SITRUUNAVESI

Nesteytä itsesi aamulla heti herättyäsi puris-

tamalla puolikas sitruunan mehu noin neljään 

desilitraan vettä, johon on sekoitettu puolikas 

teelusikallinen laadukasta suolaa. Sitruunan 

mehu tukee ruoansulatusjärjestelmää ja 

diureettina lisää virtsaamisen tarvetta, joka 

poistaa elimistöstä yön aikana kertyneitä 

kuona-aineita. Suola puolestaan auttaa lisä-

munuaisia tuottamaan heräämiseen tarvit-

tavaa kortisolia, joka on oleellisessa asemassa 

aamun tunteina.

+

–

Suosittelemme painottamaan kasviravinteiden saantia 
kasviksista ja marjoista yhdistämällä nämä rasvan kanssa 
imeytymisen parantamiseksi.322 Hedelmiä ja juureksia 
voi tarvittaessa käyttää täydentämään ruokavaliota erityi-
sesti liikuntasuorituksen jälkeen tai illalla helpottamaan 
unensaantia.

HEDELMÄT

Joitakin hedelmiä voi käyttää taktisesti tiettyjen terveys-
vaikutusten vuoksi. Esimerkiksi kiivi-hedelmän on 
todettu parantavan suolistossa probioottisten bakteerien 
kasvua323 ja auttavan esimerkiksi ärtyvän suolen oireyhty-
män hoidossa.324 Kiivien polyfenolit toimivat antioksi-
dantteina suojaten elimistöä hapetusstressiltä.325 Kiivissä 
on myös viisi kertaa enemmän C-vitamiinia kuin esimer-
kiksi appelsiinissa.  

90 % torjunta-ainejäämistä tulee ulkomaisista tuonti-
hedelmistä.326 Hedelmiä hankkiessa kannattaa panostaa 
luomulaatuun ja kotimaisuuteen mahdollisten haitallisten 
myrkkyjen vähentämiseksi.

VINKKI

AVOKADOJEN KYPSENTÄMINEN

Luonnossa avokadot kypsyvät vasta pudot-

tuaan maahan eli avokadoja voi kypsentää 

säilyttämällä niitä huoneenlämmössä. Asian 

nopeuttamiseksi laita avokadot pieneen 

pussiin (esim. biojätepussi) banaanien kanssa 

yhdeksi yöksi. Banaanit käsitellään etyleeni-

nimisellä kaasulla, joka on kasvien kypsymistä 

nopeuttava kasvihormoni. Kyseinen yhdiste 

nopeuttaa myös avokadojen kypsymistä. 

+
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HEDELMÄ

Mango (kuorittu)

Oliivi (kivetön)

Omena (kotimainen, kuorit-

tu)

Papaija

Persikka (kuorittu, 

kivetön)

Päärynä (kuorittu)

Sitruuna (kuorittu)

Taateli (kuivattu, kivineen)

Vesimeloni (kuorittu)

Viikuna (tuore) 

Viinirypäle (kivetön)

SOKERIA

13,7 %

0 %

8,2 %

10,7 %

 

7,8 %

8,0 %

2,2 %

38,2 %

7,1 %

16 %

15,5 %

TÄRKEIMMÄT RAVINTEET

Folaatti, C-vitamiini, karotenoidit, kalium.

Kertatyydyttymättömiä rasvahappoja, E-vitamiinia, natriumia.

Kversetiini, epikatekiini, kuituja (2,4 %).

C-vitamiini, folaatti, karotenoidit, magnesium.

Kaliumia, niasiinia, fenoleja.

C-vitamiini, kalium, kuituja.

C-vitamiini (51mg / 100 g), B6-vitamiini, rauta.

Kalium (687mg / 100g), magnesium, fosfori, B-vitamiinit, mangaani.

Karotenoidit, C-vitamiini, sitrulliini.

Kalium, magnesium, fosfori, karotenoidit, K-vitamiini.

K-vitamiini, B1-, B2- ja B6-vitamiini.

HEDELMÄ

Ananas (kuorittu)

Appelsiini (kuorittu)

Aprikoosi (kivetön)

Avokado 

(kuorittu, kivetön)

Banaani (kuorittu)

Granaattiomena

Greippi (kuorittu)

Kiivi (kuorittu)

Limetti (kuorittu)

Luumu (kivetön)

Mandariini (kuorittu)

SOKERIA

11,2 %

8,9 %

10,6 %

0,7 %

13,5 %

13,7 %

6,5 %

6,8 %

1,7 %

8,2 %

8,2 %

TÄRKEIMMÄT RAVINTEET

Kalium, B-vitamiinit, C-vitamiini, karotenoidit, bromelaiini-entsyymi.

C-vitamiini, kalium, kalsium.

Karotenoidit, kalium, mangaani, A-vitamiini.

Kertatyydyttymättömät rasvahappot, linolihappo ja alfalinoleenihappo. 

Sterolit, kalium, magnesiumi, fosfori, karotenoidit, K-vitamiini, B-vitamiinit.

Kalium, tryptofaani, mangaani, magnesium, B6-vitamiini.

Linolihappo, ellagitanniini, antosyaanit, B-vitamiinit.

C-vitamiini, karotenoidit, pantoteenihappo, pektiini, lykopeeni.

Greipinsiemenöljyllä on antimikrobiaalisia vaikutuksia.

C-vitamiini (100 mg / 100 g), pantoteenihappo, E-vitamiini.

C-vitamiini, hieman B-vitamiineja, kalsiumia, rautaa.

Kalium, karotenoidit, K-vitamiini.

C-vitamiini, karotenoidit, kalium.

HEDELMIEN SOKERIPITOISUUS JA RAVINTEET Lähde: Fineli
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Ulkomaisten marjojen osalta suosittelemme varovai-
suutta. Ulkomaisissa marjoissa norovirus, hepatiitti-A ja 
kampylobakteeri ovat konkreettisia riskitekijöitä, etenkin 
pakastevadelmien kohdalla. Ulkomaista alkuperää olevat 
pakastemarjat olisi hyvä keittää muutaman minuutin ajan 
ruokamyrkytysten välttämiseksi.334 Muutaman viime vuoden 
trendi ovat olleet ulkomaiset marjat kuten goji, inka ja 
mulperi. Ravintoarvoiltaan nämä marjat ovatkin hyviä, 
mutta ne saattavat sisältää torjunta-ainejäämiä ja säilöntä-
aineena käytettyä rikkidioksidia.

     Suosi:
• Kotimaiset luonnonmarjat: marja-aronia, puolukka,   
 karpalo, mustikka, mustaherukka, tyrni, lakka, juolukka,  
 mesimarja, variksenmarja, pihlajanmarja, vadelma ja 
 mansikka
• Kotimaiset viljellyt marjat 
• Ulkomaiset villit marjat
• Marjajauheet kotimaisista marjoista
• Ulkomaiset luomumarjat (kuten inka, mulperi ja goji)

     Vältä:
• Ulkomaiset pakastemarjat

VINKKI

MARJAJAUHESEKOITUS

Marjojen sisältävät ainesosat ovat tärkeitä 

rakennusaineita muun muassa silmille. Sekoita 

eri värisiä marjajauheita samassa suhteessa, 

esimerkiksi: 

• Sininen: mustikka ja mustaherukka

• Punainen: karpalo ja puolukka

• Keltainen: tyrni ja lakka

Sekoita jauheseosta ruokalusikallinen päivittäin 

aamiaisen joukkoon. Vertailuna 1 tl laadukasta

marjajauhetta vastaa noin 1 dl tuoreita marjoja.

+

–

MARJAT

Jos jostain ravintosuosituksesta eri suuntauksien edustajat 
ovat yksimielisiä, niin se on marjojen syönnin merkitys 
terveydelle. Lähes jokaisessa ravintosuosituksessa dieetistä
riippumatta suositellaan päivittäistä marjojen käyttöä 
150–200 g vuorokaudessa.

Yleisesti marjoissa on runsaasti vitamiineja, flavonoideja, 
polyfenoleja, antosyaaneja, liukenematonta kuitua ja 
hedelmiin verrattuna vähemmän sokeria. Polyfenolit 
antavat marjoille niiden ominaisen värin sekä toimivat eri 
puolustusmekanismien osina. Suomessa asuvien kannattaa 
hyödyntää mahdollisuus syödä kotimaisia puhtaita ja 
ravinnerikkaita marjoja, sillä luonnonmarjat sisältävät 
viljeltyihin marjoihin verrattuna moninkertaisesti poly-
fenoleja. Viljellyt marjat sisältävät usein paljon torjunta-
ainejäämiä. Esimerkiksi ei-luomulaatuiset mansikat 
sisältävät korkeita torjunta-ainepitoisuuksia.327

Marjojen säännöllinen käyttö suojaa sydäntä ja verisuonia 
hapetusstressiltä, laskee verenpainetta ja vähentää tulehdusta 
lisäävien tekijöiden pitoisuutta veressä. Marjojen käyttö 
laskee myös riskiä tyypin 2 diabetekseen. Lisäksi marjoilla on 
myös silmien ja aivojen terveyttä edistäviä vaikutuksia.328

Mustikoilla on eläinkokeissa havaittu positiivisia vaikutuksia
kognitiivisiin toimintoihin.329 Mustikoiden syömisen on 
todettu laskevan sydän- ja verisuonitautien riskiä metabolista 
oireyhtymää sairastavilla ihmisillä.330 Villeillä pensasmus-
tikoilla on rottakokeissa todettu suoliston bakteeritasapai-
noa ja yleistä suoliston hyvinvointia tukevia vaikutuksia.331 
Mustikoiden ja mustaherukoiden sisältämien antosyaanien 
on todettu parantavan hämäränäköä, helpottavan silmien 
väsymistä ja auttavan silmänpainetaudin hoidossa.332 333
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suojaavia vaikutuksia, mitä ei ole todettu esimerkiksi 
hedelmien kohdalla.338 339 340 Runsas kasvisten käyttö laskee 
myös sepelvaltimotaudin ja aivohalvauksen riskiä.341 342  

Ristikukkaiset kasvikset kuten parsakaali vähentävät riskiä 
muun muassa mahalaukun343 ja keuhkojen344 syöpään. Parsa-
kaali sisältää sulforafaani-nimistä ainetta, jolla on useissa 
tutkimuksissa todettu rintasyöpää ehkäiseviä vaikutuksia.345 346 
Miehillä neljä annosta parsakaalia viikossa voi ennalta-
ehkäistä eturauhassyövältä.347 Parsakaalin säännöllinen 
nauttiminen tukee maksaa, hormonitoimintaa ja ylläpitää 
antioksidanttien toimintaa elimistössä.348

VILLIVIHANNEKSET

Villivihannesten keruuta kutsutaan hortoiluksi. Esi-
merkiksi Kreikassa villivihannesten keräilyllä on pitkät
perinteet. Hortoilu onkin johdettu kreikan kielen sanasta 
horta, joka tarkoittaa kaikkea villiä vihreää.349

Suomessa villivihannekset ovat toimineet lähinnä vara-
ravintona huonoina aikoina. Mahdollisesti sen vuoksi 
monet villivihannekset on leimattu arvottomiksi rikka-
ruohoiksi. Muutaman viimeisen vuoden aikana kiinnostus 
hortoiluun on selvästi lisääntynyt ja aiheesta on kirjoitettu 
useita kirjoja.

FLAVONOIDIN 

ALALUOKKA

Antosyaanit

Flavanolit

Flavonit

Flavonolit 

(esim. 

kversetiini)

Flavonit

Isoflavonit

TYYPILLISET LÄHTEET RUOASSA

Punaiset, siniset ja violetit marjat, punaiset 

ja violetit viinirypäleet, punaviini

Katekiinit: Teet (erityisesti vihreä ja 

valkoinen tee), suklaa, viinirypäleet, 

marjat, omenat

Teaflaviinit ja tearubigiinit: Teet 

(erityisesti musta ja oolong)

Proantosyaanit: suklaa, omenat, marjat, 

punaiset viinirypäleet, punaviini

Sitrushedelmät (esim. appelsiini, greippi 

ja sitruuna)

Kapris, keltaiset sipulit, lipstikka, tilli, 

purjosipuli, kevätsipuli, kaali, parsakaali, 

omenat, marjat, teet

Persilja, timjami, selleri, tuliset paprikat 

ja pippurit

Soijapavut, palkokasvit

Lähde: Linus Pauling Institute

VIHANNEKSET

Vihanneksilla tarkoitetaan pääasiassa puutarhoissa viljeltyjä
kasviksia, joiden maanpäällisiä meheviä osia käytetään 
ravinnoksi. Suomalaiset käyttävät suhteellisen yksipuolisesti 
vihanneksia. Useimpien ostoskoriin päätyvät samat kurkut, 
tomaatit, lehtisalaatit ja paprikat. Suomalaisten suosikki-
vihannes on ylivoimaisesti tomaatti, joka on näistä hyvä 
valinta. Tomaatin sisältämän lykopeenin on todettu suojaa-
van muun muassa syövältä, aivohalvaukselta sekä sydän- ja 
verisuonitaudeilta.335 

Lukuisat vihanneksilla tehdyt tutkimukset puoltavat 
niiden käyttöä. Erityisen hyödyllistä on vihreiden kasvisten 
runsas käyttö. Kasvikset sisältävät paljon fytoravinteita kuten 
flavonoideja ja polyfenoleja sekä hivenaineita ja vitamiineja. 
Mitä tummempi väri, sitä todennäköisemmin kasvissa on 
paljon mainittuja suojaravinteita, jotka vähentävät hiljaista 
tulehdusta336 ja ennaltaehkäisevät erilaisia syöpiä.337 Voimak-
kaan värisillä kasviksilla on myös tyypin 2 diabetekselta 

RAVINNETIHEYSTAULUKKO

Lähde: CDC

20

40

60

80

100

Vesikrassi Kiinankaali Pinaatti Persilja Lehtikaali Paprika Parsakaali Kukkakaali Porkkana AppelsiiniTomaatti Karkki

100
92

86

65

49
41

34
25

22 20

Suhdeluku*

13

0-2

* 17 eri ravinneaineen (kuitu, proteiini, kalsium, kalium, sinkki, tiamiini, B1-, B2-, B3-, B6-, B9- ja B12-vitamiinit ja A-,C-, D-, E- ja K-vitamiinit) 
  määrät suhteessa päivittäisiin suositusarvoihin. Suhdeluku 100 tarkoittaa, että 100 kcal kyseistä raaka-ainetta täyttää 100 % päivän suosituksesta. 
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RASVAT  JA  ÖLJYT

Suomessa oli vanhaan aikaan voimassa maitotalouden suoje-
lemiseksi säädetty laki, joka kielsi voi-sanan käytön muiden 
rasvojen kuin 100 % voita sisältävien tuotteiden nimissä. 
Voihin ei myöskään saanut sekoittaa muita rasvoja kuten 
kasviöljyjä. Voin kulutus oli huipussaan vuonna 1965, 
jolloin suomalainen söi peräti 18 kiloa voita vuodessa. 
Uusien tutkimusten ja niihin perustuvien ravitsemus-
suositusten myötä margariinin kulutus ohitti voin kulu-
tuksen vuonna 1988. Tällä hetkellä voin kulutus on 4–5 
kg henkeä kohti vuodessa. Erilaisia kasviöljyjä kuten 
margariinia käytetään hieman enemmän.

Yleinen käsitys on, että tyydyttyneet eli niin sanotut kovat 
rasvat aiheuttaisivat sydän- ja verisuonitauteja. Vuonna 
2014 tehty laaja meta-analyysi ei tue tätä olettamusta.353 354 

Kyseistä tutkimusta edeltäneet systemaattiset selvitykset 
ovat myös osoittaneet, että tyydyttyneen rasvan ja sydän-
tautien välillä ei ole syy-seuraussuhdetta.355 356 

Rasvojen ja öljyjen terveysvaikutuksia tulkitaan usein vain 
rasvahappojen ja rasva-aineenvaihdunnan näkökulmasta. 
Monissa öljyissä on myös muita terveyteen suotuisasti

vaikuttavia yhdisteitä kuten 
polyfenoleita. Rasvojen tai 
esimerkiksi avokadon lisää-
minen ruokaan voi myös 
parantaa rasvaliukoisten 
yhdisteiden imeytymistä.357

Öljyn käsittely vaikuttaa oleellisesti sen 
terveysvaikutuksiin. Jos öljyä ei kylmäpuristeta, vaan se raffi-
noidaan eli kuumennetaan jopa 260 celsiusasteeseen, laatu 
ja ominaisuudet heikkenevät merkittävästi. Raffinoinnin ja 
epäpuhtauksien poiston myötä öljystä menetetään muun 
muassa kasvisteroleita, lehtivihreää, makuaineita, antioksi-
dantteina toimivia polyfenoleita, lignaaneja, lesitiiniä, 
skvaleenia ja muita rasvaliukoisia tehoaineita.

KOOKOSÖLJY

Kylmäpuristettua neitsytkookosöljyä ei tule sekoittaa munkki-
rasvana tunnettuun kookosrasvaan. Neitsytkookosöljy ei 
sisällä munkkirasvan käsittelyssä käytettävien liuottimien 
jäämiä, eikä öljyä ole raffinoitu, valkaistu tai hydrogenoitu. 
Neitsytkookosöljy sisältää antioksidantteina toimivia feno-
lisia yhdisteitä (esim. ferulahappoa, p-kumariinihappoa ja 
E-vitamiinia), joita tavallisessa kookosrasvassa ei ole.

Villivihanneksista tunnetuimpia ja helppokäyttöisimpiä 
ovat muun muassa nokkonen, voikukka, maitohorsma, 
siankärsämö, vuohenputki ja ratamot.

Jalostamattomat villivihannekset ovat perinteisiä viljely-
kasveja vahvempia, sisältävät viljelykasveja enemmän 
antioksidantteja, vitamiineja ja hivenaineita, eivätkä ne 
sisällä torjunta-aineita. Villivihannekset ovat myös 
maultaan selvästi vahvempia kuin perinteiset vihannekset. 
Keruupaikka kannattaa kuitenkin valita huolellisesti, jotta 
vältytään esimerkiksi liikenteen aiheuttamilta saasteilta.

Monet villivihannekset ovat ylivoimaisia kaupan tarjontaan 
verrattuna. Esimerkiksi nokkosessa on yli viisi kertaa 
enemmän rautaa kuin pinaatissa. Nokkosen on tutkimuk-
sissa todettu alentavan verensokeria tyypin 2 diabeeti-
koilla,350 helpottavan nivelkipuja351 sekä pienentävän 
eturauhasen liikakasvua.352 Voikukassa taas on yleisesti 
huomattavasti enemmän ravinteita kuin viljellyissä 
salaateissa.

     Suosi: 
• Villivihannekset
• Mahdollisimman tummat vihreät vihannekset kuten   
 lehtikaali ja mangoldi
• Tuoreet kotimaiset kauden vihannekset
• Idut ja oraat
• Kaalikasvit
• Sipulit (erityisesti värikkäät)

     Vältä: 
• Jäävuorisalaatti ja muut vastaavat vähäravinteiset lajikkeet
• Haalean väriset, ryhdittömät tai läpikuultavat vihannekset
• Tehoviljellyt erityisesti espanjalaiset ja italialaiset   
 vihannekset
• Runsaasti antiravinteita sisältävät raa’at koisokasvit ja   
 erityisesti munakoiso, jos olet herkkä nikotiinille

+

–
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valkuaista, kestää se korkeitakin lämpötiloja. Tästä syystä sitä
pidetään erittäin hyvin ruoanlaittoon soveltuvana öljynä. 
Ghee ei sisällä terveydelle haitallisia transrasvoja, jotka 
voivat aiheuttaa sydänsairauksia ja monia muita vakavia 
terveysongelmia. Ghee ja voi sisältävät voihappoa eli buty-
raattia, joka voi vähentää tulehdusta suolistossa.362 363

OLIIVIÖLJY

Hyvä oliiviöljy saadaan keräämällä ja valikoimalla oliivit 
käsin. Oliivit puristetaan 18 tunnin sisällä keräämisestä. 
Puristus tapahtuu alle 27 celsiusasteessa, jolloin se säilyttää 
kaikki oliivin omat antioksidantit.

Laadukkaalla oliiviöljyllä on havaittu samankaltaisia tuleh-
duksia hillitseviä vaikutuksia kuin esimerkiksi tulehdus-
kipulääkkeillä.364 Nämä ja lukuisat muut positiiviset 
vaikutukset välittyvät neitsytoliiviöljyn lukuisten fenoli-
yhdisteiden kautta,365 joista erityisesti oleokantaalilla on 
havaittu terapeuttisia vaikutuksia.366 Onkin arvioitu, että 
esimerkiksi Välimeren ruokavalion tärkein komponentti 
kroonisten sairauksien ehkäisyn ja hoidon kannalta olisi 
juuri neitsytoliiviöljy sen tulehdusta hillitsevien vaikutusten 
vuoksi.367

Säännöllinen neitsytoliiviöljyn käyttö on yhdistetty pienen-
tyneeseen riskiin aivohalvauksissa, aivoverenkiertohäiriöissä 
ja erilaisten syöpien esiintymisessä.368 Neitsytoliiviöljyn 
on myös osoitettu alentavan sydän- ja verisuonitautien 
riskiä.369 370 Lisäksi aivojen terveys ja suorituskyky voi 
parantua säännöllisellä neitsytoliiviöljyn käytöllä.371 372

KALA- JA KALANMAKSAÖLJY

Kala- ja kalanmaksaöljyä suositellaan henkilöille, jotka eivät 
syö riittävästi rasvaista kalaa. Yleisten suositusten mukaan 
tulisi syödä kaksi rasvaista kala-ateriaa viikossa. Kalat ja muut 
merenelävät sisältävät pitkäketjuisia omega-3-rasvahappoja 
(EPA ja DHA). Omega-3-rasvoja on monissa kasviöljyissä, 
mutta nämä sisältävät lähinnä lyhytketjuista ja heikommin 
erityisesti miehillä imeytyvää alfalinoleiinihappoa (ALA).

Neitsytkookosöljyllä on todettu olevan parempi antioksi-
danttivaikutus kuin pitkälle jalostetuilla kookosöljyillä.358 
Neitsytkookosöljyn polyfenoleiden on todettu rauhoittavan 
tulehdusta.359 Neitsytkookosöljyn on todettu eläinkokeissa 
parantavan rasva-aineenvaihduntaa ja vähentävän sepel-
valtimotaudin riskiä.360 

VOI JA GHEE

Voi sisältää monia ravintoaineita kuten CLA:ta sekä A-, D- 
ja K-vitamiinia. Laadukas voi sisältää lisäksi pieniä määriä 
omega-3-rasvahappoja. Voin laatuun ja sen terveellisyyteen 
vaikuttavat oleellisesti lehmän syömän ruohon määrä,361 
yleinen terveydentila, ulkoilu ja maaperän sisältämien 
ravinteiden määrä. 

Tyydyttynyttä rasvaa ja erityisesti voissa esiintyviä rasva-
happoja tarvitaan elimistössä muun muassa solukalvojen ja 
sydämen normaaliin toimintaan, kalsiumin kuljettamiseen 
luihin ja hormonituotantoon. Voin tyydyttynyt rasva myös 
lisää merkittävästi kylläisyyden tunnetta.

Perinteisellä intialaisella menetelmällä kirkastetun voin eli 
gheen valmistuksessa maidon valkuainen poistetaan, jolloin 
siitä saadaan laktoositonta. Koska ghee ei sisällä maidon

    

LAADUKKAAN RASVALEVITTEEN 

TEKEMINEN

Sekoita sauva- tai tehosekoittimella 

yhdenmukaisessa suhteessa:

• Mahdollisimman laadukasta voita    

 (ruohoa syöneen eläimen suolatonta voita)

• Kylmäpuristettua luomulaatuista 

 neitsytoliiviöljyä

• Lähdevettä

Laita kulhoon esimerkiksi 100 g voita, 1 dl 

oliiviöljyä ja 1 dl vettä. Sekoita ainekset isossa 

kulhossa ja mausta levite laadukkaalla suolalla 

sekä esimerkiksi valkosipulilla tai basilikalla.

RESEPTI

+ +
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     Suosi:
• Luomulaatuiset rasvat ja öljyt, joissa on runsaasti   
 omega-3-rasvahappoja
• Ghee ja voi
• Kalanmaksaöljy ja krilliöljy
• Kylmäpuristettu neitsytoliiviöljy ja -kookosöljy
• Kylmäpuristettu avokadoöljy, macademiaöljy ja 
 hamppuöljy
• Tummassa lasipullossa säilytetyt valolta ja lämmöltä   
 suojatut öljyt 
• Kylmäpuristetut laadukkaat kasviöljysekoitukset
• Ravintolisänä esimerkiksi kylmäpuristettu pellavan-  
 siemenöljy ja vehnänalkioöljy

     Vältä:
• Kovetetut kasvisrasvat
• Runsaasti omega-6-rasvahappoja sisältäviä kasviöljyjä
• Muovipulloissa säilytetyt öljyt
• Hapettuneet ja valolle sekä lämmölle altistuneet öljyt

ÖLJY

Auringonkukka

Hamppu

Macadamia

Maissi

Maapähkinä

Pellavansiemen

Rapsi

Rypsi

Saksanpähkinä

Soija

OMEGA-6 

MÄÄRÄ

65 %

55 %

3 %

54 %

32 %

14 %

20 %

20 %

52 %

51 %

OMEGA-3 

MÄÄRÄ

0 %

22% (ALA)

0 %

0 %

0 %

57 % (ALA)

9 %

9 %

10 % (ALA)

7 %

KASVIÖLJYJEN PITOISUUDET (OMEGA-6 JA OMEGA-3) +

–

Kalaöljyä ja kalanmaksaöljyä myydään monissa eri muo-
doissa. Omega-3-kapseleita käytettäessä on tärkeää, etteivät 
kapselit pääse reagoimaan valon tai ilman kanssa. Omega-
3-rasvojen hapettuminen johtaa haitalliseen toimintaan 
elimistössä.373

Omega-3-rasvahappojen saanti parantaa mielialaa, lisää 
tarkkaavaisuutta ja parantaa yleisesti kognitiivisia toimin-
toja.374 Omega-3-rasvahapoista (erityisesti EPA) on tutki-
muskatsauksen perusteella paljon hyötyä erityisesti masen-
nuksen hoidossa.375 Omega-3-rasvahappojen nauttiminen 
(erityisesti E-EPA) laskee elimistön hiljaista tulehdustilaa, 
joka on usein monien kroonisten sairauksien taustalla.376

Dokosaheksaeenihapon (DHA) on todettu parantavan 
muistia ja reaktioaikaa terveillä nuorilla aikuisilla.377 Sen 
lisäksi vanhemmilla ihmisillä DHA hidastaa aivojen ikään-
tymistä, voi ehkäistä dementiaa378 ja parantaa oppimista.379

Omega-3-valmisteita käytetään usein sydän- ja verisuoni-
terveyttä edistävänä ravintolisänä. Viimeaikaisten meta-
analyysien valossa näyttö on kuitenkin ristiriitaista.380 381  
Omega-3-rasvahapot laskevat kyllä verenpainetta,382 ja DHA 
parantaa myös veren rasva-arvoja.383 Naisilla omega-3:n 
käyttö näyttäisi vähentävän riskiä aivohalvaukselle.384

KASVIÖLJYT

Laadukkaat kasviöljysekoitukset voivat auttaa saavuttamaan 
hyvän rasvahappotasapainon elimistössä. Kaikki kasviöljyt 
eivät kuitenkaan ole terveellisiä niiden sisältämän korkean 
omega-6-rasvahappopitoisuuden vuoksi. Prosessoidut 
kasviöljyt ovat myös erittäin herkästi hapettuvia ja voivat jo 
senkin vuoksi lisätä tulehdustilaa elimistössä.385

Alkuperäiskansoilla omega-6:n ja omega-3:n välinen tasa-
painosuhde oli noin 2:1. Tämän on arvioitu olevan ihan-
teellinen. Rasvahappojen epäsuhta voi aiheuttaa elimistössä 
hiljaista tulehdusta.386 Suomalaisilla suhde on keskimäärin 
8:1 ja Yhdysvalloissa peräti 20:1.
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PÄHKINÄT

Pähkinät ovat erittäin tiivistä ravintoa, ja ne sisältävät 
runsaasti proteiinia, hyviä rasvahappoja, mineraaleja, kuitua 
sekä muun muassa E- ja B-ryhmän vitamiineja. Pähkinöiden 
maku, koostumus ja käytettävyys on saanut monet lisäämään 
eri pähkinöiden määrää ruokavaliossaan. 

Säännöllinen pähkinöiden syöminen on yhdistetty selkeästi 
pienempään sepelvaltimotaudin riskiin387 ja alentuneeseen 
kuolleisuuteen sydän- ja verisuonitautiriskin omaavilla 
henkilöillä.388 Vuonna 2013 arvostetussa The New England 
Journal of Medicine lehdessä julkaistu 30 vuoden seuranta-
tutkimus osoitti, että säännöllinen pähkinöiden käyttö 
ravintona oli yhteydessä pidempään elinikään ja alhaisem-
paan sydän- ja verisuonitautikuolleisuuteen.389 Yksittäisissä 
tutkimuksissa pähkinöiden on todettu parantavan veren 
antioksidanttikapasiteettia.390 

PÄHKINÖIDEN TERVEYSVAIKUTUKSIA:

• Pistaasipähkinät sisältävät muihin pähkinöihin 
 verrattuna paljon beetakaroteenia ja luteiinia. 
 Pistaasipähkinöiden nauttimisen on todettu 
 vaikuttavan positiivisesti suoliston mikrobiomiin.391 
 Pistaasipähkinät myös tasapainottavat verensokeria 
 paljon hiilihydraatteja sisältävän aterian yhteydessä.392 
 Pistaasipähkinät vähentävät elimistön hapetusstressiä 
 ja parantavat kolesteroliarvoja.393

• Parapähkinöissä on kaikista ruoka-aineista eniten   
 seleeniä. Kahden parapähkinän syöminen päivässä   
 voi nostaa elimistön seleenitasoa yhtä paljon kuin 
 100 mikrogramman seleenitabletti.394 

MATCHAGYVER-JÄÄTELÖ

Tässä taivaallisessa jäätelössä yhdistyvät munankeltuaisten ravinnerikkaus, rasvojen autuus, vihreän teen 

polyfenolit, hivenaineet sekä B-, C- ja E-vitamiinit. Jäätelö ei tee väsyneeksi, vaan nostaa vireyttä ja parantaa 

kognitiivista suorituskykyä rasvojen, koivusokerin ja vihreän teen kofeiinin sekä teaniinin yhteisvaikutuksesta. 

Jos MacGyver aloittaisi päivänsä jäätelöllä, se alkaisi tällä:

4 kokonaista luomukananmunaa

4 luomukananmunan keltuaista

2 tl Bourbon-vaniljaa

2 tl Amla-uutetta

1 tl omenaviinietikkaa

½ sitruunan mehu

2 rkl Matcha-jauhetta

100 g luomu- tai niittyvoita

100 g (1 dl) neitsytkookosöljyä

50 g (½ dl) MCT-öljyä

120 g koivusokeria eli ksylitolia

100 g (1 dl) lähdevettä tai kookosvettä

Ripaus raffinoimatonta merisuolaa

RESEPTI

Sulata voi ja neitsytkookosöljy vesihauteessa. Sekoita

kaikki ainekset tehosekoittimessa ja kaada seos 

astiaan. Jäähdytä pakastimessa yön yli tai valmista 

jäätelökoneessa. Sekoita valmiin jäätelön joukkoon 

esimerkiksi mehiläisen siitepölyä, kookoslastuja ja 

tyrnimarjoja.
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Kaupan pähkinöissä on paljon laadullisia eroja. Suositte-
lemme käyttämään tyhjiöpakattuja pähkinöitä, jotka on suo-
jattu valolta. Rasvahappotasapainon ja terveyden kannalta 
sopiva määrä pähkinöitä päivässä on noin kourallisen verran.

     Suosi: 
• Saksanpähkinät
• Parapähkinät
• Macadamiapähkinät
• Mantelit
• Pistaasipähkinät
• Pekaanipähkinät
• Cashewpähkinät

     Vältä:
• Maapähkinät (nimestään huolimatta hernelaji, 
 joka sisältää runsaasti antiravinteita)
• Hasselpähkinät (allergisoivat herkästi)
• Paahdetut, eltaantuneet, suolatut ja kuorrutetut 
 pähkinät

+

–

    

PÄHKINÄMAIDON VALMISTAMINEN 

• 1 dl pähkinöitä (liotettuna)

• 4 dl lähdevettä 

Sekoita ainekset tehosekoittimessa maito-

maiseksi valkoiseksi nesteeksi ja siivilöi metalli-

siivilää tai esimerkiksi nailonista valmistettua 

hedelmäpussia hyödyntäen. Halutessasi voit 

maustaa nestettä esimerkiksi laittamalla jouk-

koon teelusikallisen kotimaista hunajaa ja aitoa 

vaniljaa. Tuore pähkinämaito toimii juomien 

pohjana tai maidon 

korvikkeena.

RESEPTI

• Saksanpähkinät sisältävät poikkeuksellisen paljon   
 lyhytketjuisia omega-3-rasvahappoja (ALA) ja voivat   
 parantaa muun muassa veren kolesteroliarvoja.395 

• Mantelit vähentävät näläntunnetta ja pitävät verensokerin
  tasaisena.396 Lisäksi mantelit voivat parantaa insuliiniherk- 
 kyyttä397 ja verensokerin säätelyä hiilihydraattien kanssa  
 nautittuna398 sekä voivat vähentää sepelvaltimotaudin 
 riskiä.399

• Pekaanipähkinät parantavat elimistön antioksidantti-  
 kapasiteettia ja ehkäisevät LDL-kolesterolin hapettumista.400

• Macadamiapähkinä on kaikista pähkinöistä rasva-  
 pitoisin. Se sisältää lähes 80 % rasvaa, josta suurin osa 
 on kertatyydyttymättömiä rasvahappoja. Macadamia-
 pähkinöillä on todettu hapetusstressiä, tulehdusta ja 
 kolesterolia alentavia vaikutuksia erityisesti ihmisillä,   
 joilla on selvästi kohonneet kolesteroliarvot.401 402 

Noin 2 % väestöstä kärsii pähkinäallergiasta, ja se on 
yleisin ruoka-aineallergian aiheuttaman kuoleman syy. 
Epigeneettisesti kiinnostava havainto on, että raskausaikana 
pähkinöitä syövien äitien jälkeläisillä on todettu vähemmän 
pähkinäallergioita.403  

Pähkinät sisältävät suhteellisen paljon antiravinteita, jotka 
voivat aiheuttaa yliherkkyyttä ja ehkäistä mineraalien 
imeytymistä (ks. kappale ”Antiravinteet”). Liottaminen ja 
idättäminen vähentävät näiden yhdisteiden määrää ja esimer-
kiksi samaan aikaan nautittu pieni määrä C-vitamiinia (50 
mg) ehkäisee raudan imeytymistä heikentävää vaikutusta.404
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IDÄTYS JA LIOTUSAJAT

SIEMENET

Siemenet ovat erittäin ravinnetiheää ruokaa. Toisaalta ne 
ovat lähtökohtaisesti kasvinosia, jotka sisältävät paljon 
yhdisteitä, joiden avulla kasvit pyrkivät suojaamaan sie-
mentä vaurioilta. Tämän vuoksi siementen esikäsittelynä 
liottaminen ja idättäminen ovat melko tärkeitä ravinteiden 
imeytymisen ja haitta-aineiden (antiravinteet) vähentämisen 
kannalta (ks. kappale ”Antiravinteet”). 

Eri siemeniä voi käyttää täydentämään ruokavaliota 
omien yksilöllisten tarpeiden mukaan:
• Pellavansiemenet tasapainottavat verensokerin nousua
 ruokailun jälkeen ja voivat helpottaa ummetusta405

• Chian siemenet muistuttavat ravinnesisällöltään   
 pellavansiemeniä ja sisältävät runsaasti muun muassa   
 mangaania, magnesiumia ja kalsiumia406 
• Liotetut chian siemenet voivat parantaa suorituskykyä  
 kestävyysurheilussa407

• Kurpitsansiemenet sisältävät runsaasti sinkkiä, 
 magnesiumia, kuituja, antioksidantteja ja kerta-
 tyydyttymättömiä rasvahappoja408 
• Kuoritut hampunsiemenet ovat hyvä proteiinin ja   
 magnesiumin lähde409

     Suosi: 
• Hampunsiemenet (erityisesti kotimainen Finola-lajike)
• Chian siemenet
• Pellavansiemenet 
• Kurpitsansiemenet (erityisesti itävaltalainen 
 Styrian-lajike)

Lisäksi useilla siemenillä on terapeuttista käyttöarvoa:
• Pinjansiemenet (voivat lisätä kylläisyyden tunnetta)410

• Greipinsiemenet (siemenistä tehdyllä öljyllä voi olla   
 antimikrobiaalisia vaikutuksia)411

• Maarianohdakkeen siemenet (maksaa puhdistava ja   
 rasvoittumista vähentävä vaikutus)412 413

• Granaattiomenan siemenet (hapetusstressiä alentava   
 ja hermosoluja suojaava vaikutus)414

• Kuminansiemenet (antibakteerinen vaikutus)415

Käytä harvemmin:
• Auringonkukansiemenet
• Seesaminsiemenet

+
MANTELI
Liota yön yli
Idätä 1–2 vrk SAKSANPÄHKINÄ

Liota 4 h 

PARAPÄHKINÄ
Älä liota

KIKHERNE
Liota yön yli
Idätä 2–3 vrk

LINSSIT
Liota yön yli
Idätä 2–3 vrk

MUNGOPAVUT
Liota 1 vrk 
Idätä 2 vrk

VEHNÄ
Liota yön yli
Idätä 1–2 vrk

KAURA
Liota yön yli
Idätä 1–3 vrk

SPELTTI + RUIS
Liota yön yli
Idätä 2–3 vrk 

OHRA
Liota yön yli
Idätä 2 vrk TATTARI

Liota 15 min 
Idätä 1–3 vrk 

KVINOA
Liota yön yli
Idätä 1 vrk 

HIRSSI
Liota yön yli

Idätä 1 vrk

RIISI
Liota yön yli

Idätä 3–5 vrk

MAISSI
Liota yön yli

Idätä 2–3 vrk

KURPITSANSIEMEN
Liota yön yli

Idätä 1 vrk

HAMPUNSIEMEN
Älä liota

Idätä 2–5 vrk

AURINGON-
KUKANSIEMEN

Liota yön yli
Idätä 1–2 vrk

PELLAVANSIEMEN
Liota yön yli

SINIMAILANEN
Liota yön yli

Idätä 4–6 vrk

SEESAMINSIEMEN
Liota yön yli

Idätä 1 vrk

PINJANSIEMEN
Älä liota

PISTAASIPÄHKINÄ
Älä liota

MACADAMIA-
PÄHKINÄ

Älä liota

CASHEW-
PÄHKINÄ
Liota 2 h

PEKAANI-
PÄHKINÄ
Liota yön yli

IDÄTYS & LIOTUS

Siemenissä, pähkinöissä, viljoissa 
ja pavuissa on ravinteiden imeyty-
mistä haittaavia ainesosia tai ne 
voivat muutoin aiheuttaa tervey-
dellisiä ongelmia. Liottaminen ja 
idätys heikentää näiden aines-
osien toimintaa. 
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kiintoinen löydös on ollut myös soijaa lukuun ottamatta 
palkokasvien hiljaista tulehdusta laskeva vaikutus (alhaisempi 
herkkä-CRP).422 Näiden palkokasvien säännöllinen käyttö 
voi laskea myös verenpainetta423 ja kolesterolitasoja.424 

Monet papujen sisältävät lektiinit, erityisesti PHA (fyto-
hemagglutiniini), eivät tuhoudu täysin edes liottamisen ja 
pitkän kypsentämisen jälkeen.425 Mitä enemmän PHA:ta 
ihminen saa ravinnostaan, sitä enemmän ongelmia se voi 
erityisesti suolistossa aiheuttaa. PHA:n on todettu muun 
muassa vaurioittavan suoliston pintaa ja aiheuttavan hiljaista 
tulehdusta.426 427 Myös soijapavun lektiini (SBA) ja maapäh-
kinän lektiini (PNA) läpäisevät suoliston seinämän428 ja 
voivat ainakin eläinkokeiden perusteella altistaa muun 
muassa ateroskleroosille.429 

Herneiden ja linssien sisältämät 
lektiinit näyttävät olevan 
selvästi harmittomampia 
kuin muiden palkokasvien 
sisältämät lektiinit.

Syitä välttää soijatuotteita:430 
• Soija sisältää runsaasti fytaatteja, jotka 
 muun muassa estävät ravinteiden imeytymistä 
 suolistosta431

• Soijan sisältämät trypsiinin estäjät voivat heikentää   
 proteiinien imeytymistä
• Soijan fytoestrogeenit voivat sekoittaa normaalia   
 naishormonitoimintaa,432 heikentää kilpirauhasen 
 toimintaa,433 aiheuttaa hedelmättömyyttä miehillä434   
 sekä edistää rintasyövän kehittymistä naisilla435 436 
• Soijan ja erityisesti soijaproteiinin saponiinit voivat   
 vaurioittaa suolistoa ja lisätä sen läpäisevyyttä 
 erilaisille muille toksiineille;437 saponiinit voivat myös   
 aiheuttaa punasolujen hemolyysiä eli niiden 
 hajoamista438

• Yhdysvalloissa peräti 94 % ja koko maailmassa yli 
 puolet soijasta on geneettisesti manipuloitua (GMO)439

PALKOKASVIT

Palkokasvien tuottama hedelmä on palko. Yleisesti palko-
kasveihin lasketaan erilaiset hernekasvit ja viljellyt palko-
kasvit (palkoviljat). Käytetyimpiä palkokasveja ovat muun 
muassa soijapavut, maapähkinät, linssit, kikherneet, pavut 
ja herneet. Yli 40 % palkokasveista tuotetaan kuivattuna 
ihmisten käyttöön. Kaikista maailman pavuista ylivoimaisesti 
suurin osa tuotetaan Intiassa.416

Kiinnostus palkokasvien käyttöä kohtaan on lisääntynyt 
erityisesti kasvisruokavalion suosion myötä. Kaupan hyllyiltä 
löytyy muun muassa esikypsennettyjä linssejä, kikherneitä, 
mungpapuja, tarhapapuja ja erilaisia soijavalmisteita kuten 
tofua.

Palkokasvit sisältävät varsin runsaasti siemenen puolustus-
tarkoituksiin kehitettyjä suoja-aineita eli antiravinteita. 
Näitä ovat muun muassa trypsiini-inhibiittorit, lektiinit 
(erityisesti soijapavut), saponiinit ja glykosidit (ks. kap-
pale ”Antiravinteet”). Näiden vuoksi palkokasvit on aina 
liotettava ja kypsennettävä huolellisesti. Liotus pienentää 
myös palkokasvien galaktaanipitoisuuksia, jotka aiheuttavat 
monille ihmisille ilmavaivoja.417 Erityisen haitallinen papu 
on punainen kidneypapu, jossa on runsaasti lektiinejä. 

Tyypillisesti oireita aiheuttavat liotetut mutta kypsentä-
mättömät pavut esimerkiksi salaatin seassa.

Palkokasvien proteiinirakenne on aminohappokoostu-
mukseltaan lähes eläinvalkuaisen tasoa, vaikkakaan rikkiä 
sisältäviä aminohappoja siinä ei ole. Esimerkiksi härkäpapu 
sisältää painostaan jopa 35 % proteiinia. Härpäpavuissa on 
myös runsaasti hitaasti liukenevaa tärkkelystä, josta osa on 
suoliston bakteerikannalle hyödyllistä resistenttiä tärkkelystä. 
Suomessa härkäpapua on viljelty jo 600-luvulta lähtien. 
Suomalainen härkäpapu sisältää vähän glykosideja onnis-
tuneen jalostuksen ansiosta.418

Suuri osa pavuista kuuluu Phaseolus vulgaris -sukuun. Nämä 
pavut sisältävät erittäin runsaasti antiravinteita. Tähän sukuun 
kuuluvat muun muassa mustat pavut, cannelini-pavut, 
vihreät pavut, kidneypavut, pintopavut ja valkoiset pavut.419

PALKOKASVIEN VAIKUTUKSET TERVEYTEEN

Antiravinteista huolimatta palkokasveista on löydetty myös 
terveyshyötyjä. Väestötason epidemiologisissa tutkimuksissa 
on saatu tuloksia muun muassa palkokasvien suolisto-
syöpäriskiä alentavasta vaikutuksesta.420 Syyksi on arveltu 
muun muassa isoflavonien, lignaanien ja eri antioksidant-
tien vaikutuksia suolistossa.421 Palkokasvien osalta mielen-
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SIENET

Sieniä on käytetty tuhansia vuosia lääkinnällisiin tarkoituk-
siin erityisesti Aasiassa. Yli 2 000 vuotta sitten kreikkalainen 
lääkäri Dioskorides (n. 40–90) kuvasi klassikkoteoksessaan 
De Materia Medica lehtikuusenkäävän (fomitopsis officinalis)
käyttöä tuberkuloosin hoidossa. Vasta viime vuosikymme-
ninä sienten lääkinnällinen käyttö on lisääntynyt merkit-
tävästi lännessä. Sienilajeja tunnetaan noin 140 000 
maailmanlaajuisesti. Näistä on tieteellisesti tutkittu vasta 
noin kymmentä prosenttia. 

Ravintosisällöltään sienissä on yleisesti ottaen paljon kuitua, 
B1-, B2-, B3- ja D2-vitamiinia, seleeniä, antioksidantteja ja 
proteiinia. Monet sienet sisältävät ergotioneiini-nimistä ami-
nohappoa (engl. l-ergothioneine), jonka on todettu suojelevan 
soluja ja DNA:ta vaurioilta. Ergotioneiini stimuloi sokerin 
pilkkoutumista ja matkii karnitiinia sen kyvyssä kuljettaa 
rasvaa solujen mitokondrioihin.440 Näiden lisäksi monet 
sienet sisältävät yhdisteitä, joilla on todettu muun muassa 
antibakteerisia, antiviraalisia, antifungaalisia, tulehduksia 
hillitseviä, kipuja lievittäviä ja syöpäsoluja tuhoavia vaiku-
tuksia.441 Sienitutkija Robert Rogers toteaa teoksessaan 
Fungal Pharmacy (2011), että sienillä on todettu ainakin 
126 eri lääkinnällistä tarkoitusta.442 

Sienet joutuvat luonnossa kilpailemaan muun muassa 
erilaisia mikrobeja vastaan, minkä johdosta ne ovat erikois-
tuneet tuottamaan antibiootteja sekä erilaisia antiviraalisia
yhdisteitä. Sienten lääkinnälliset ominaisuudet ovat useim-
miten polysakkarideja tai triterpeenejä. Näiden lisäksi 
sienten sisältämiä glykoproteiineja, steroleja ja tiettyjä 
aineenvaihduntatuotteita (mm. antibiootteja) hyödynnetään 
lääkinnällisiin tarkoituksiin. Sienistä on eristetty lukuisia 
tärkeitä lääkkeitä kuten penisilliini, griseofulviini, erytro-
mysiini ja syklosporiini. 

Lääkinnällisistä sienistä 
tunnetuimpia ovat siitake 
(lentinula edodes), lakkakääpä 
(ganoderma lucidum), silkki-
vyökääpä (trametes versicolor), 
kiinanloisikka (ophiocordyceps 
sinensis), koppelokääpä (grifola 
frondosa), agaricus blazei, tuoksu-
valmuska eli matsutake (tricholoma 
matsutake), siiliorakas (hericium 
erinaceus) sekä pakurikääpä 
(inonotus obliquus).443

Valmista pavut/linssit seuraavasti:
• Liota pavut yön yli (vähintään 12 tuntia)
 – Vinkki: tehosta lektiinien poistumista lisäämällä   
  ruokasoodaa liotusveteen
• Huuhtele liotetut pavut huolellisesti
• Keitä vähintään puoli tuntia kiehuvassa vedessä 
 (osa pavuista vaatii vielä huomattavasti pidemmän 
 90 minuutin keittoajan)

Muita hyödyllisiä menetelmiä papujen valmistuksessa:
• Papujen idätys (kuten esimerkiksi mungpapujen idut)
 – Pienentää merkittävästi papujen lektiini- ja 
    saponiinipitoisuuksia
• Papujen fermentointi (esimerkiksi soijasta valmistettu   
 tempeh; ks. kappale ”Antiravinteet”)
 – Ei kuitenkaan poista kaikkia lektiinejä pavuista

     Suosi:
• Linssit (erityisesti beluga- ja punaiset linssit)
• Mungpavut liotettuna ja idätettynä
• Fermentoitu tempeh ja natto (geenimanipuloimaton)
• Vihreät herneet ja härkäpavut keitettynä ja kuorittuna

     Vältä:
• Soijapavut ja tofu
• Pavut (erityisesti kidneypapu)
• Maapähkinä
• Soijaproteiini ja kaikki muut soijavalmisteet

+

–
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     Vältä: 
• Sienten päivittäistä runsasta käyttöä (monilla syötävillä  
 sienillä kuten keltavalmuskalla, herkkutatilla, haperoilla,  
 kantarellilla ja lampaankäävällä on todettu munuaisia ja  
 maksaa rasittava vaikutus)446

• Raakana ruoansulatuskanavaa ärsyttävät sienet (kypsennä  
 aina hyvin punikkitatti, lehmäntatti, mesisienet, siitake,  
 akansieni, härmämalikka, kirpeät rouskut ja haperot)
• Myrkylliset sienet
• Harmaamustesienen ja nuijamalikan nauttiminen   
 alkoholin kanssa
• Paljon raskasmetalleja ja radioaktiivista cesiumia keränneet  
 sienet

VINKKI

D-VITAMIINIA SIENISTÄ

Kuivaa sienet auringossa D-vitamiinipitoi-

suuden moninkertaistamiseksi. Siitakesienillä 

tehdyissä tutkimuksissa sataan grammaan 

tuoreita sieniä tiivistyi 12 tunnin aurinko-

kylvyn seurauksena yli 1 000 µg ylimääräistä 

D2-vitamiinia.447

–Sienten kerääminen puhtaalta alueelta on tärkeää. Sienet 
keräävät ympäristöstä muun muassa raskasmetalleja ja radio-
aktiivista cesiumia. Lisäksi joukossa on tappavan myrkyllisiä 
lajeja kuten valkokärpässieni, isorusokas, suippumyrkky-
seitikki ja myrkkynääpikkä.444 Mahdollisten myrkkyjen ja 
cesiumin vähentämiseksi monet sienet (esim. korvasieni) 
tulee keittää kahteen kertaan ja vielä huuhdella kylmällä 
vedellä.445 Jos et tunnista sientä – jätä se metsään.

     Suosi: 
• Lääkinnällisistä sienijauheista 
 kaksoisuutetut (vesi- ja alkoholi-
 uutetut)
• Lääkinnällisiä ominaisuuksia 
 sisältävien sienten käyttö    
 ruoanlaitossa
• Siitake ja ostarivinokas sopivat 
 hyvin muhennoksiin ja keittoihin
• Pakuriteen hyödyntäminen keitoissa,
  riisin keittovedessä ja kahvin   
 pohjanesteenä
• Uutejauheet suklaan, kahvin, teen ja  
 smoothie-juomien joukossa
• Suppilovahvero

• Kantarelli eli keltavahvero 
 (sisältää runsaasti D2-
 vitamiinia)
• Mustatorvisieni (sisältää paljon  
 ravinteita)
• Herkkutatti (sisältää runsaasti  
 seleeniä, proteiinia ja 
 kuituja)
• Haperot (keltahapero, kangashapero, isohapero, 
 viinihapero, sillihapero, palterohapero)
• Osterivinokas (parantaa rasva-aineenvaihduntaa ja   
 immuniteettia)
• Tatit (punikkitatti, ruskotatti, voitatti, herkkutatti, 
 kangastatti)
• Rouskut (keltarousku, kultarousku, kangasrousku,   
 oranssirousku, sikurirousku, haaparousku, leppä-  
 rousku, mustarousku, karvasrousku, nokirousku)
• Lampaankääpä, rusko-orakas, koivunkantosieni,   
 korvasieni, kehnäsieni, limanuljaska, nuijakuukunen,   
 männynsuomuorakas

+
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Virallisten suositusten mukaan vettä tulee juoda minimissään 
1–1,5 litraa ja mieluiten 2–3 litraa päivässä. Lämpötilan 
noustessa veden tarve lisääntyy. Ikääntyneiden ihmisten 
tulee juoda enemmän nesteitä kuin nuorempien, koska 
munuaisten kyky suodattaa virtsaa on heillä alentunut.454

Säilö vesi aina mahdollisuuksien mukaan tummaan lasipul-
loon. Vältä muovia, koska nesteeseen saattaa irrota haitallisia 
yhdisteitä kuten PBA:ta ja ftalaatteja. Näitä yhdisteitä on 
esimerkiksi muovipulloissa, joissa on kolmionmuotoisen 
kierrätyssymbolin keskellä numero 03 tai 07. Nämä yhdisteet 
vaikuttavat elimistössä haitallisesti hormonitoimintaan.455

     Suosi:
• Luonnossa virtaava lähdevesi (mikrobiologisesti 
 testattu)
• Kasvien sisältämä neste (tuorepuristetut mehut,   
 mahla, kookosvesi)
• Porakaivovesi ja kaivovesi
• Puhdistettu kraanavesi (erillinen suodatinlaite tai 
 suodatin vesihanaan)

• Käänteisosmoosi (RO), aktiivihiilisuodatus, ioninvaihtaja
• Lasipullossa myytävä laadukas lähdevesi tai kivennäisvesi

     Vältä:
• Muovipullotetut vedet
• Vitaminoidut vedet
• Hiilihapotetut vedet
• Kraanavesi

+

–

Käyttökelpoiset luonnonlähteet Suomessa:

biohack.to/lahteet

VESI

Ihmisessä on keskimäärin noin 65 % vettä. Jo parin prosentin 
nestehukka heikentää yleistä toimintakykyä merkittävästi. 
Nestetasapainon säätely onkin yksi elimistömme tärkeim-
mistä säätelymekanismeista.

Vesi on elämälle välttämätöntä. Sen vuoksi puhtaan juoma-
veden merkitystä terveydelle ei voi olla korostamatta liikaa. 
Makea vesi on tällä hetkellä ehtyvä luonnonvara muun 
muassa tehoviljelyn vuoksi. Peräti 70 % maapallon vedestä 
käytetään maanviljelyssä pohjavesivarastot mukaan lukien.448 
YK on arvioinut, että makean veden kulutus on yli kuusin-
kertaistunut viimeisen vuosisadan aikana.

Jos raakavesi (pohjavesi) sisältää epäpuhtauksien lähteeksi 
sopivaa orgaanista ainesta (pintavesi), veteen jää epäpuhtauksia 
myös desinfioinnin jälkeen. Suomi oli ensimmäisiä veden 

puhdistustekniikkaa vaihtaneita maita, kun, kun trihalo-
metaanien, furanonien ja bromaatin haitalliset vaikutukset 
terveyteen tulivat ilmi.449 

Kun desinfiointiin käytetään tyypillisintä desinfiointitapaa 
eli kloorausta, veteen syntyy erilaisia kloorattuja yhdisteitä 
kloorin reagoidessa orgaanisen aineen kanssa. Väestötut-
kimukset ovat osoittaneet, että pitkäaikainen pintavedestä 
tehdyn klooratun juomaveden käyttö voi lisätä syöpäriskiä.450 
Kloorauksen tuottamat edut ovat kuitenkin haittoja 
suuremmat. 

Suomen vesijohtoverkko vanhenee käsiin. Jopa yli 50 vuotta 
vanhat vesijohtoputket voivat lisätä veteen epäpuhtauksia.451 452

Paikoitellen maaseuduilla vesijohtovesi sisältää liikaa kalsiu-
mia, mikä altistaa muun muassa sepelvaltimotaudille ja 
sydäninfarkteille.453 Porakaivoissa rusehtava väri ja epä-
miellyttävä haju voi olla merkki veden suuresta rauta- ja 
mangaanipitoisuudesta.
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Kahvin laatuun vaikuttavista haitta-aineista torjunta-aineet 
ja mykotoksiinit eli homemyrkyt ovat keskeisimpiä riski-
tekijöitä. Vesikäsittely vähentää mykotoksiinien määrää 
merkittävästi462 ja oikein pestynä vihreiden kahvipapujen 
okratoksiini-A:n (OTA) määrä vähenee 90 prosenttia.463 
Tämän lisäksi paahtaminen tuhoaa 69–96 % jäljelle 
jäävästä OTA:sta.464 

Suomen tullin vuonna 2012 julkaiseman tilaston mukaan 
12 % testatuista pikakahveista, paahdetuista kahveista ja 
kaakaoista sisälsi mykotoksiineja (OTA, aflatoksiinit).465 
Kahvin tuottajat ovat olleet aktiivisesti mukana hankkeissa, 
joissa viljelijöitä on opastettu hyviin viljelykäytäntöihin, 
joiden avulla riski homeen muodostumiseen olisi mahdolli-
simman pieni.466

BIOHAKKERIN 
KAHVIMANIFESTI

• Suosi luomulaatuista tai ilman torjunta-aineita 

 viljeltyä, mahdollisimman puhdasta kahvia

• Suosi yhdeltä tilalta (single origin) tulevaa kahvia

• Suosi vesikäsiteltyä (water washed) kahvia

• Suosi korkealla kasvanutta kahvia

• Vältä pikakahveja, eri papulajikkeiden sekoituksia 

 ja lähellä merenpintaa (matalassa ilmastossa) 

 kasvanutta kahvia

• Ajoita kahvin nauttiminen järkevästi päivän askareisiin 

• Hanki kahvi vastikään paahdettuna

• Jauha kahvipavut itse juuri ennen keittämistä

• Käytä metallisuodatinta ja vältä kemikaaleilla 

 käsiteltyjä paperisuodattimia

• Hanki kahvia korkeintaan kahden viikon kulutuksen   

 verran kerrallaan

• Säilö kahvi aina ilmatiiviiseen astiaan

• Mittaa kahvin ja veden välinen suhde vaa'alla

• Älä yliuuta kahvia liian pitkällä haudutusajalla

• Älä lisää kahviin sokeria, maitoa tai kermaa

KAHVI

Suomalaiset juovat maailmassa eniten kahvia henkeä kohti. 
Tämä tarkoittaa noin kymmentä kiloa vuodessa. Kahvi on 
öljyn jälkeen maailman vaihdetuin raaka-aine. Sen vuoksi 
kahvin viljelyssä käytetään suuria määriä erilaisia rikasteita 
ja torjunta-aineita tuotannon lisäämiseksi. Kahvin laatuun 
ja valmistustapaan kannattaa panostaa jo pelkästään 
antoisamman makunautinnon vuoksi. 

Laatutietoisesti viljelty ja käsitelty kahvi sisältää vähemmän 
mahdollisia haitta-aineita, enemmän kahvin hyödyllisiä 
tehoaineita ja on eettisesti huomattavasti tehotuotettua 
kahvia kestävämpi ja parempi valinta. Laadukas kahvi on 
maultaan pehmeä, eikä sen aromeita tarvitse peittää 
sokerilla, maidolla tai kermalla.

Kohtuullinen kahvinjuonti (3–4 kupillista päivässä) sopii 
useimmilla ihmisillä hyvin osaksi terveellistä, tasapainoista
ruokavaliota ja aktiivista elämäntapaa.456 Laajan meta-
analyysin mukaan kohtuullinen kahvinjuonti voi pidentää 
elinikää, vähentää riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen457 ja 
sydän- ja verisuonisairauksiin458 sekä ehkäistä ennenaikaisia 
kuolemia näiden osalta.459 Kahvin terveysvaikutukset 
selittyvät todennäköisesti sen sisältämillä antioksidanteilla

kuten polyfenoleilla. Kahvissa onkin todettu olevan yli 
1 000 erilaista antioksidanttiyhdistettä – jopa enemmän 
kuin vihreässä teessä ja kaakaossa.460

Suuri osa ihmisistä nauttii päivittäin kahvia sen piristävien
ja mielialaa kohentavien vaikutusten vuoksi. Perimästä 
riippuen kahvi vaikuttaa kuitenkin yksilöllisesti. Esimerkiksi 
CYP1A2-niminen geeni vaikuttaa kehon kykyyn poistaa 
kofeiinia elimistöstä, ja VDR-geenillä on yhteys kofeiinin 
mahdollisesti negatiivisiin vaikutuksiin koskien luuston 
terveyttä. Muun muassa näistä syistä sama määrä kofeiinia 
voi vaikuttaa eri tavalla eri ihmisissä.461
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TEE

Tee on maailmassa toiseksi suosituin juoma veden jälkeen. 
Tyypillisesti teetä valmistetaan teepensaan (camellia sinensis) 
lehdistä uuttamalla. Teen alkutaival sijoittuu Shang-dynas-
tian Kiinaan (1766–1050 ekr.), jolloin sitä käytettiin lähinnä 
lääkinnällisissä tarkoituksissa. Intiassa teetä on käytetty 
lääkinnällisiin tarkoituksiin Himalajan alueella lähes yhtä 
kauan. Eurooppaan tee ajautui vasta 1500- ja 1600-lukujen 
taitteessa ja tuli myöhemmin erittäin suosituksi juomaksi 
etenkin Englannissa.

Teen kulutus Suomessa on noin 10 litraa henkeä kohti 
vuodessa. Kun tätä vertaa esimerkiksi kahvin kulutukseen, 
ollaan Suomessa teen juonnin suhteen vielä alussa. Keski-
Euroopassa kahvia juodaan puolet vähemmän kuin 
Suomessa, mutta teetä käytetään kolme kertaa enemmän.

Teet jaetaan tyypillisesti eri kategorioihin niiden käsittely-
tapojen perusteella. Kuusi yleisintä ovat vihreä tee, keltainen 
tee, valkoinen tee, oolong tee, musta tee ja jälkifermentoitu 
tee. Muista kuin teepensaan lehdistä valmistetuista juomista 
käytetään termiä yrttitee. Teejuomien lääkinnällinen käyttö 
on maailmanlaajuisesti ja erityisesti itämaisissa kulttuureissa 
mittavaa.

Teen laatuun vaikuttavat useat tekijät. Käsittelytapojen ohella 
tärkein näistä on teelehtien ikä. Arvostetuimpia teelehtiä 
ovat kasvin latvuksen nuoret, kukintojen kiinnityskohdista 
kasvavat lehdet. Teen lehdissä on runsaasti eri polyfenoleja 
kuten flavonoideja, teaniinia, teofylliiniä, epigallokatekiini-
3-gallaattia (EGCG) ja muita katekiineja. Näiden lisäksi 
teelaadusta ja valmistustavasta riippuen kaikki teet sisältävät 
30–90 mg kofeiinia kuppia (250 ml) kohden.467

Kullakin teelajilla on omat tarkat haudutusajat ja -lämpötilat 
sekä perinteiset käyttötävat. Nämä vaikuttavat merkittävästi 
teen sisältämiin antioksidantteihin, kofeiinipitoisuuteen, 
makuun ja terveysvaikutuksiin. Suosittelemme tiedustele-
maan optimaalisia haudutusaikoija ja -lämpötiloja asian-
tuntevilta teekauppiailta. Osa teelajeista saattaa sisältää 
raskasmetalleja ja ympäristömyrkkyjä,468 minkä vuoksi on 
tärkeää varmistaa teen laatu.

BIOHAKKERIN KAHVI

• 16 g laadukkaita kahvipapuja (korkealla 

 vulkaanisessa maaperässä kasvanut keski-

 amerikkalainen, vesipesty, luomutuotantoa)

• 250 ml lähes kiehuvaa lähdevettä tai 

 suodatettua kraanavettä (91 °C)

• 1 rkl niityllä ruokitun lehmän voita (Suomessa 

 esim. biodynaaminen voi tai luomuvoi)

• 1 rkl MCT-öljyä tai kylmäpuristettua kookosöljyä

• Lisämausteena veitsenkärjellinen 

 aitoa vaniljaa ja/tai pakuriuutetta

RESEPTI

Jauha ensin kahvipavut hienoksi jauheeksi. Keitä suodatet-

tu vesi lähes kiehuvaksi (91 °C) ja esilämmitä tehosekoitin, 

lasi, termospullo ja muut tarvikkeet kuumalla vedellä. Laita 

jauhettu kahvi ja mausteet (vanilja, pakuriuute) sopivaan 

kahvinvalmistusvälineeseen ja kaada puolet vedestä 

(100 ml) päälle. 

Sekoita noin 10 sekuntia ja kaada loppu vesi päälle (100 

ml). Anna hautua 1–4 minuuttia. Tyhjennä tehosekoitin 

kuumasta vedestä. Lisää tehosekoittimeen voi, MCT-öljy 

sekä muut ainesosat. Anna kahvin puristua suodattimen 

läpi. Lisää kahvi tehosekoittimeen ja pyöräytä täydellä 

teholla noin 15–20 sekuntia. 

Kaada valmis vaahtoava kahvi lasiin tai termospulloon. 

Nauti hitaasti siemaillen. Juoma antaa tasaisen 

energianlähteen rasvoista ja parantaa kognitiivisia 

toimintoja. Kokeile myös teaniinin (200 mg) kanssa.
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OOLONG-TEE

Oolong-tee on hapettumisasteeltaan vihreän teen (pieni 
hapetus) ja mustan teen (suuri hapetus) välissä. Samoja lehtiä 
voi siis hauduttaa useita kertoja peräkkäin. Vihreän teen 
tapaan Oolong-tee sisältää runsaasti antioksidantteja kuten 
erilaisia katekiineja (teasinesiinit) ja polyfenoleja. 

Kiinalainen laaja väestötutkimus osoitti, että pitkäaikainen 
Oolong-teen käyttö oli yhteydessä parantuneisiin veren 
rasva-arvoihin.483 Muista teelajeista poiketen Oolong-teellä 
on myös voimakas vaikutus GABA-A-reseptoreihin 
(rauhoittava välittäjäaine).484

VALKOINEN TEE

Valkoinen tee tulee Kiinasta erityisesti Fuijanin alueelta. 
Se on kevyesti hapetettua, teepensaan nuorista nupuista ja 
lehdistä valmistettua hienoa teetä. Valkoinen tee on selkeästi 
harvinaisempaa kuin muut teelajit. Valkoisessa teessä on 
hieman enemmän kofeiinia ja yhtä paljon antioksidantteja 
kuin vihreässä teessä.485

Valkoisen teen käyttö voi vähentää aivohalvausriskiä486 ja 
eläinkokeiden perusteella ehkäistä valtimonkovettuma-
taudilta.487 488 Valkoinen ja vihreä tee voivat paikallisesti 
käytettynä suojata auringon haitalliselta UV-säteilyltä.489 490

     Suosi: 
• Pu-erh-tee rasvaisen aterian jälkeen 
 (85–95 astetta / 12 sekuntia – 2 minuuttia)
• Vihreä tee aterioiden yhteydessä 
 (60–80 astetta / 1–2 minuuttia)
• Sencha, matcha, gyokuro
• Oolong-tee keskittymistä vaativissa tehtävissä 
 (80–85 astetta / 2–3 minuuttia)
• Valkoinen tee (60–70 astetta / 1–2 minuuttia)
• Yerba maté työskentelyn yhteydessä 
 (60–70 astetta / 3–5 minuuttia)
• Kofeiinittomat yrttiteet iltaisin

     Vältä:
• Pussiteet
• Valmiit jääteet
• Musta tee
• Maidon käyttö teen kanssa (estää flavonoidien 
 terveysvaikutukset)491

+

–

VIHREÄ TEE

Vihreä tee lienee yksi tutkituimmista teelajeista terveys-
vaikutustensa osalta. Vihreässä teessä on 30–40 % veteen 
liukenevia polyfenoleja, kun esimerkiksi mustassa teessä on 
vain 3–10 %. Vihreä tee sopii myös paremmin kofeiinille 
herkille henkilöille sen sisältämän teaniinin vuoksi. Teaniini 
yhdessä kofeiinin kanssa vähentää kofeiinin epämieluisia 
sivuvaikutuksia.469

Laajoista meta-analyysitutkimuksista selviää, että vihreän
teen käyttö muun muassa alentaa verenpainetta,470 471 laskee
kokonais- ja LDL-kolesterolia472 sekä laskee paasto- ja pitkä-
aikaissokeria.473 Vihreä tee saattaa myös hidastaa muistin 
heikkenemistä. Parhaimmat terveysvaikutukset saadaan 
juomalla 5–7 kuppia päivässä.474 Vaihtoehto runsaalle teen 
juomiselle on käyttää vihreää teetä uutteena aterian yhtey-
dessä. Uutteilla saattaa olla myös laihduttava vaikutus.475

YERBA MATÉ

Yerba maté (mate) on matepuun lehdistä ja nuorista oksista 
hauduttamalla valmistettu juoma. Se ei ole varsinaisesti 
teelaji, mutta sitä käytetään hyvin samalla tavalla kuin teetä. 
Perinteisesti matea on käytetty voimaannuttavana juomana 
Etelä-Amerikan alkuperäisintiaanien keskuudessa.

  

Yerba maté sisältää runsaasti antioksidantteja kuten kverse-
tiiniä sekä vitamiineja (B ja C) ja mineraaleja (magnesium, 
kalium, sinkki).476 Sen lisäksi matessa on useita stimuloivia
ja piristäviä ksantiineja, joita on muun muassa kahvissa 
(kofeiini), teessä (teofylliini) ja kaakaossa (teobromiini). 
Mate saattaa parantaa mielialaa,477 alentaa kolesteroliarvoja 
ja vähentää tulehdusta478 sekä tasapainottaa verensokeria.479

PU-ERH-TEE

Pu-erh-tee on Yunnanin alueelta Kiinasta kotoisin 
olevaa mustaa teetä. Pu-erh-teen valmistuksessa 
käytetty käymismenetelmä tekee siitä mustaa teetä 
selkeästi terveellisempää. Mitä pidempään pu-erh-teetä 
fermentoidaan ja kypsytetään, sitä arvokkaampaa ja 
terveellisempää se on. Osa pu-erh-teekakuista saattaa 
säilyä lähes sata vuotta.

Pu-erh-tee sisältää runsaasti polysakkarideja, polyfenoleja 
ja statiineja. Kofeiinia pu-erh-teessä on hieman vähemmän 
kuin kahvissa. Useissa eläinkokeissa on todettu suotuisia 
vaikutuksia muun muassa rasva-aineenvaihduntaan480 ja 
kehon painoon.481 482 Pu-erh-teen vaikutuksia ihmiseen on 
tutkittu vasta hyvin vähän.
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ALKOHOLI

Keskiverto 15 vuotta täyttänyt suomalainen kuluttaa 10,8 
litraa 100-prosenttista alkoholia vuodessa. Kulutus on 
lisääntynyt 50 vuodessa kolminkertaiseksi sen jälkeen, 
kun Suomessa säädettiin keskiolutlaki.492 Puolet Suomessa 
juodusta alkoholista käyttää 10 % alkoholin suurkuluttajista, 
joista 80–90 % on miehiä. Jopa 20 % työikäisistä miehistä 
on alkoholin suurkuluttajia.

WHO:n mukaan alkoholin käytöllä on yhteyksiä ainakin 
60 eri sairauteen. Terveyshaittoja ilmenee jo lyhytaikaisesta 
runsaasta käytöstä, mutta erityisesti pitkäaikainen käyttö 
aiheuttaa vakavia haittoja. Tärkeimpiä alkoholisairuksia ovat 
alkoholiriippuvuus, -myrkytys, -psykoosit, maksasairaudet 
ja haimatulehdus. Näiden lisäksi runsas alkoholinkäyttö 
aiheuttaa neurologisia ja psykiatrisia sairauksia, hormoni-
ja ravitsemushäiriöitä, sydänlihaksen rappeutumista, 
rymihäiriöitä, syöpää ja verisairauksia. Peräti 6 % kaikista
kuolemista on alkoholin aiheuttamia. Alkoholiperäiset 
kuolemansyyt ovat 15–64-vuotiailla miehillä suurin yksit-
täinen tekijä ennen sepelvaltimotautia. Erilaisissa tapa-
turmissa alkoholin osuus on myös merkittävä.493

Laajan koko väestöä koskevan tutkimuskatsauksen perusteella 
kohtuullinen alkoholin käyttö (2 annosta miehillä ja 1 annos 
naisilla) hyvässä seurassa voi vähentää riskiä dementialle ja 
kognitiivisten toimintojen heikkenemiselle. Kyseinen tutki-
mus myös osoitti, että suurkulutus (yli 3–5 annosta päivässä) 
vastaavasti lisäsi dementiariskiä ja heikensi kognitiivisia 
toimintoja.494

    

KRAPULANTAPPAJA

• 3 dl kookosvettä

• 1 avokado

• ½ sitruunan mehu

• Pari nuppua parsakaalia

• Punainen ginseng 300 mg

• Inkivääri 2–3 sentin pala

• 2 kananmunan keltuaista

• 1 tl klorella-levää

• Mausteeksi merisuolaa ja sarviapilaa

Sekoita ainekset tehosekoittimessa.

RESEPTI

TEEN VALMISTUSPROSESSI

Tuoreet lehdet

Liika vesi
poistuu
teenlehdistä.

Lehden 
rakenteen 
rikkominen 
nopeuttaa 
hapettumista.

Hapettuminen 
määrittelee 
teen aromin, 
maun, värin ja 
voimakkuuden.

Lopettaa 
hapettumisen
halutulle 
tasolle.

Irrottaa teestä 
makuöljyjä.
Tee saavuttaa 
lopullisen 
muotonsa.

Viimeistelee
valmiin
teen.

Fermentointi 
pehmentää 
teen makua.

Makuteet 
saavat arominsa 
tässä vaiheessa.

LAKASTUTTA-
MINEN

RIKKOMINEN HAPETTUMINEN HÖYRYTYS RULLAUS KUIVAUS KYPSYTYS

Pu-erh

Vihreä tee

Valkoinen tee

Oolong

Musta tee
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VINKKI

KRAPULAN SELÄTTÄMINEN

Ohje perustuu glutationitasojen tukemiseen, 

myrkyllisten aineiden poistamiseen ja alkoholin 

kuluttamien ravinteiden palauttamiseen.

Ennen käyttöä: 

• Syö lihaa (erityisesti kalkkunaa) kurkuman 

 kanssa ja munankeltuaisia (aminohappoja)

• 5–10 grammaa klorella-levää

• B1-vitamiini ja alfalipoliinihappo 

• Glutationi 100 mg (mieluiten 

 liposomaalinen muoto)

• Maarianohdake (silymariini) 

 ja sarviapila496

Aikana: 

• C-vitamiini 500 mg ja N-asetyylikysteiini (NAC) 

 200 mg ennen jokaista juomaa

• Ginseng 300 mg (nopeuttaa asetaldehydin 

 poistumista elimistöstä)497

• Lasi vettä jokaisen juoman yhteydessä

Jälkeen: 

• B-vitamiinikompleksi

• Elektrolyytit (raffinoimaton merisuola ja 

 kookosvesi)

• Parsakaali (sulforafaani eliminoi myrkyllistä 

 asetaldehydiä elimistöstä)498

• Tuore inkivääri (2–3 sentin pala ehkäisee 

 pahoinvointia)

Ennen nukkumaanmenoa:

• Aktiivihiiltä 1–2 g (sitoo muodostuneet myrkyt)

     Suosi: 
• Älä juo ollenkaan tai käytä harvoin pieniä annoksia   
 kerrallaan hyvässä seurassa
• Itse valmistetut tinktuurat
• Itse valmistetut yrttioluet ja siiderit
• Kirkkaat viinat lasipullossa (valitse mieluummin perunasta  
 kuin viljoista tislatut)
• Ginit, tequila ja viski
• Samppanja
• Biodynaamiset punaviinit (matalatanniiniset, ei lisättyjä  
 sulfiitteja)

• Alkuviinit
• Klassiset yrttioluet 
• Sitruunasta tai limestä valmistettu mikseri (nopeuttaa 
 asetaldehydin pilkkoutumista elimistössä)495

     Vältä: 
• Lager-oluet
• Värjätyt viinat
• Sokerisiiderit
• Hiilihapollisten juomien käyttö alkoholin yhteydessä   
 (lisää alkoholin imeytymistä)

+

–

ALKOHOLIN PILKKOUTUMINEN ELIMISTÖSSÄ

Asetaldehydimyrkytys aiheuttaa krapulaoireet. Asetaldehydin pilkkomisessa vaarattomaksi 
etikkahapoksi tarvitaan glutationi-tripeptidiä (glutamiinihappo, kysteiini ja glysiini).

Etanoli
(C H O)

Asetaldehydi
(C H O)2 6 2 4

Etikkahappo
(C H O )2 24

Vesi (H O)2

hiilidioksidi
(CO )2

&

Alkoholin pilkkoutuminen elimistössä:
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Markulla on runsaasti ylipainoa. Lääkärin mukaan hänellä 
on korkea riski sairastua sokeritautiin tai verenpainetautiin. 
Lääkkeeksi on määrätty liikuntaa vähintään 30 minuuttia 
kolme kertaa viikossa. Laihtua myös pitäisi välttämällä rasvaa 
ja ylipäätänsä syömällä vähemmän.

Markku on kuullut samat ohjeet vuosien varrella useampaan 
kertaan, mutta mikään ei silti tunnu toimivan. Paino usein 
laskee, mutta pomppaa nopeasti entiselle tasolle intensiivisen 
laihdutusjakson jälkeen.

Markku on päättänyt jälleen ryhdistäytyä ja ottaa itseään 
niskasta kiinni. Tällä kertaa hän kyllä jaksaa loppuun asti, 
onhan sentään oma terveys kyseessä. Hän päättää syödä 
vähemmän ja liikkua enemmän. Hän aloittaa kunto-ohjelman,
johon sisältyy pitkäkestoista aerobista liikuntaa joka aamu. 
Uudenvuodenlupauksena Markku päättää laihtua kymmenen 
kiloa ja osallistua työkavereiden kanssa Tukholman maratonille. 

Aluksi kaikki sujuu suunnitelmien mukaan. Ruokakaupasta 
mukaan tarttuu vähärasvaisempia vaihtoehtoja. Energiajuomia 
kuluu pullo jos toinenkin harjoittelun yhteydessä. Markku 
laihtuu nopeasti, ja kuntokin kohenee. 

Parin kuukauden jälkeen Markun kone alkaa kuitenkin yskiä: 
uni on rauhatonta, niveliin sattuu, jatkuva nälkä ja väsymys 
kalvavat, eikä paino näytä enää laskevan päivittäisestä tree-
naamisesta huolimatta.

Onkohan tässä itsensä rääkkäämisessä sittenkään järkeä? 
Voisikohan ohjeistuksessa ”syö vähemmän, liiku enemmän” 
olla jotain pielessä, vai onko Markun tahdonvoima yksin-
kertaisesti liian heikko? 

”PAKKO LIIKKUA ENEMMÄN, 
JOTTA LAIHTUISI...”

”Keho on temppelisi. Pidä se puhtaana ja 
siistinä, jotta sielulla on hyvä asua siinä.” 
– B. K. S. Iyengar (1918–2014)

”Aktiivisuuden puute tuhoaa 
jokaisen ihmisen fyysisen kunnon, 
kun taas liike ja järjestelmällinen 
liikunta pelastavat ja säilyttävät sen.” 
– Platon (427–347 eaa.)

”Esteiden ei tarvitse pysäyttää 
sinua. Jos törmäät seinään, älä 
käänny ympäri ja anna periksi. 
Selvitä, miten kiivetä yli, mennä
läpi tai kiertää se.” 
– Michael Jordan (s. 1963)

”Keho tulee paremmaksi siinä mitä teet – 
tai et tee. Jos et liiku, kehosi tekee sinusta 
paremman liikkumattomuudessa. Jos liikut, 
kehosi sallii sinulle enemmän liikettä.”  
–  Ido Portal (s. 1980)
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GEPARDI :  SAVANNIN  SAALISTAJA

”Elä tahdolla tiikerin, nopeudella 
gepardin ja sydämellä leijonan.”
– Kevin McCarty (s. 1972)

Sulavan, voimakkaan ja nopean liikkumisen arkkityyppi 
tässä kirjassa on gepardi – siro kissaeläin ja maailman 
nopein maalla elävä nisäkäs. Gepardi onkin egyptiläisessä 
mytologiassa kunnioitettu eläin: nopein, vahvin, urhein 
ja pelottomin. 

Gepardia on verrattu liikkumisessa jouseen, joka tuottaa
suuren määrän voimaa. Sen ketteryys ja notkeus ovat 
nopeuttakin tärkeämpiä ominaisuuksia saaliseläintä 
kiinni otettaessa. Gepardilla on lisäksi erittäin kookkaat 
ja vahvat sisäelimet, jotka takaavat tarvittavan hapen-
saannin. Gepardin lähisukulaiset – puuma ja jaguaari – 
ovat myös nopeita eläimiä ja tehokkaita saalistajia.

Ihminen voi harjoittaa nopeutta, notkeutta ja voimaa 
gebardin tavoin. Biohakkerin käsikirjan Liikunta-osion 
tavoitteena on antaa selkeä kuva sekä toiminnallisesta 
liikunnasta erilaisissa ympäristöissä että yleisen energi-
syyden lisäämisestä. Lisäksi osion tavoitteena on tarjota 
monipuolisia työkaluja voiman, nopeuden, ketteryyden 
ja kestävyyden harjoittamiseen.
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iikunnan vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin tiedostet-
tiin jo antiikin Kreikassa. Hippokrateen (460–370 eaa.) 

tiedetään sanoneen, että ”pelkkä syöminen ei riitä pitämään 
ihmistä terveenä, hänen täytyy myös liikkua.” Renessanssin 
aikaan alettiin korostaa yksilön oman toiminnan merkitystä 
terveyden kannalta. Terveys ei ollutkaan enää vain jumalan 
käsissä. Espanjalainen lääkäri Christóbal Méndez kuvasi 
vuonna 1553 ilmestyneessä kirjassaan Libro del Ejercicio 
Corporal (engl. Book of Bodily Exercise) liikuntaa siunattuna 
lääkkeenä yksilön terveyden kannalta. 

Lääketieteellinen näkökulma tarkentui edelleen teolliselle 
kaudelle tultaessa. Skotlantilainen lääkäri William Buchan 
ehdotti kirjassaan Domestic Medicine (1769), että liikunta
yksistään voisi ehkäistä monet vaikeasti parannettavat 
sairaudet. Ranskalainen lääkäri Clement Tissot puolestaan 
nosti esiin hyötyliikunnan merkityksen. 1800-luvun 
lopulla alettiin liikuntaa tuoda mukaan myös yleisiin 
opetussuunnitelmiin.1

Liikunnan merkitys terveydelle ja yleiselle hyvinvoinnille
onkin varsin varhain ymmärretty asia. Varsinaista tieteellistä 
tutkimusta aiheesta ruvettiin tekemään vasta 1900-luvun 
taitteessa. The American Journal of Physiology -lehteä alettiin 
julkaista, ja fysiologian professori August Krogh voitti

vuonna 1920 lääketieteen Nobelin palkinnon selvitettyään 
mekanismin, joka kontrolloi verenvirtausta lihaksissa. Tutki-
mus liikunnan terveysvaikutuksista käynnistyi toden teolla 
vasta 1950-luvulla The Lancet -lehden julkaistua tutkimuksen 
liikunnan positiivisesta vaikutuksesta sepelvaltimotaudin 
ehkäisyssä.2

Suomessa tutkimusta liikunnan terveysvaikutuksista 
edustavat muun muassa UKK-instituutti ja Liikuntatieteel-
linen seura sekä Liikuntalääketieteen valiokunta. UKK-
instituutti on kehittänyt liikuntapiirakan, josta ilmenevät 
suositukset 18–64-vuotiaiden terveysliikuntaan:3

• Paranna kestävyyskuntoa liikkumalla useana päivänä   
 viikossa yhteensä ainakin kaksi tuntia ja 30 minuuttia   
 reippaasti tai yksi tunti ja 15 minuuttia rasittavasti
• Lisäksi kohenna lihaskuntoa ja kehitä liikehallintaa   
 ainakin kaksi kertaa viikossa

UKK-instituutin suositukset mukailevat vuonna 2008 
julkaistua Yhdysvaltain terveysviraston suositusta Physical 
Activity Guidelines for Americans. Ohjeistusten mukaan 
lisäterveyshyötyjä voidaan saavuttaa harjoittamalla 
kestävyysliikuntaa viisi tuntia viikossa.

L

L I IKUNTA  JA  TERVEYS



198 199

LI IKUNTA LI IKUNTA

LIIKUNTA JA AIVOT

Terve mieli terveessä kehossa, kuten sanonta kuuluu. Suurin 
osa ihmisistä tietää, että liikunta saa meidät voimaan parem-
min. Syyksi on aiemmin arveltu vain fysiologisia tekijöitä, 
mutta viimeisen tutkimustiedon perusteella liikunta saakin 
aivomme toimimaan paremmin. Liikunta lisää uusimpien 
meta-analyysien mukaan harmaan aineen määrää erityisesti 
muistille tärkeillä alueilla kuten etuotsalohkossa ja aivo-
tursossa.7

Nykyajan teknologiakeskeisessä maailmassa olemme vieraan-
tuneet luonnollisesta tarpeestamme liikkua, metsästää ja 
keräillä ravintoa. Elämässä selviämisen kannalta aineettomat 
asiat ovat ohittaneet fyysiset ponnistelut. Traagisesti juuri 
liikkeen puute tekee meistä kyvyttömiä vastaamaan mieltä 
yhä enemmän kuormittaviin haasteisiin.

Psyykenlääkkeiden osuus kaikista ihmisten saamista lääke-
hoidoista on myös dramaattisesti kasvanut (ks. tarkemmin 
Biohakkerin käsikirjan Mieli-osio). Vuonna 2000 Duke-
yliopiston tutkijat julkaisivat tutkimuksen, jossa verrattiin 
masennuslääke sertraliinin ja liikunnan vaikutusta vaikeaan 
masennukseen 10 kuukauden seurantajakson aikana. 
Säännöllisen liikunnan todettiin olevan tehokkaampi 
masennuksen hoidossa kuin lääkehoito.8

LIIKUNTA–KUNTO–TERVEYS

Lähde: UKK-instituutti (2015).

Tutkimusten mukaan säännöllisen liikunnan 
tuomia terveyshyötyjä ovat muun muassa 
seuraavat asiat:4 

• Alentunut ennenaikaisen kuoleman riski
• Alentunut sepelvaltimotaudin riski
• Alentunut aivohalvausriski
• Alentunut verenpainetaudin riski
• Alentunut tyypin 2 diabeteksen riski
• Alentunut metabolisen oireyhtymän riski
• Alentunut paksusuolen syövän riski
• Alentunut rintasyövän riski
• Painonnousun ennaltaehkäisy
• Yleinen hyöty laihdutuksessa yhdistettynä 
 alentuneeseen energiansaantiin
• Parantunut sydän- ja verenkiertoelimistön 
 kunto sekä lihaskunto
• Parantunut luuntiheys
• Kaatumisten ennaltaehkäisy
• Masennuksen ennaltaehkäisy
• Kognitiivisten toimintojen paraneminen

Meta-analyysitutkimusten perusteella tehokkain keino 
saada ihmiset liikkumaan ei ole tiedon jakaminen (engl.
cognitive interventions) vaan käyttäytymismallien muut-
taminen (engl. behavioral interventions).5 6 Esimerkkejä

käyttäytymismallien muuttamisesta ovat muun muassa 
tavoitteiden asettaminen, itsensä seuraaminen ja mittaa-
minen, palautejärjestelmät, liikuntareseptit ja erilaiset 
haasteet.

LIIKUNNAN KUMULATIIVINEN VAIKUTUS TERVEYTEEN

Lähde: Vuori, I. & Taimela, S. & Kujala, U. (2005). Liikuntalääketiede. Duodecim, Helsinki

Immobili-
saatio

Jatkuva
liikkumat-
tomuus

Liikunnal-
lisesti 
passiiivinen 
elämäntapa

Perusliikunta: 
arki-, hyöty- ja 
työmatkaliikunta

Kunto- ja 
täsmä-
liikunta

Urheilu-
harjoittelu

Maksimi-
harjoittelu

Terveyttä edistävä liikunta

Suositeltu
terveys-
liikunta

Liikunta
estynyt

Ei juuri 
liikuntaa

Satunnaista 
– kevyttä

Harvoin 
(1–2 krt/vk) 
– kohtalaista 
tai kevyttä

Säännöl-
lisesti 
(2–4 krt/vk) 
– kohtalaista 

Usein
(>5 krt/vk) 
– kohtalaista 

Päivittäin
– kovaa

Päivittäin
– erittäin 
kovaa

Yksittäisen 
liikunta-
alueen 
vaikutus

Summautuva 
liikunnan alue

Terveysvaikutus

PERIMÄ

TERVEYS
• hyvinvointi
• sairastavuus
• kuolleisuus

TERVEYSKUNTO
• hengitys- ja 
  verenkiertoelimistö
• tuki- ja liikunta-
  elimistö
• liikehallintakyky
• kehon koostumus
• aineenvaihdunta

MUUT TEKIJÄT
• elintavat
• yksilölliset 
   ominaisuudet
• fyysinen ympäristö
• sosiaalinen 
   ympäristö

FYYSINEN 
AKTIIVISUUS
• vapaa-aika
• työ
• muut arkiaskareet
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LIIKUNNAN YKSILÖLLISYYS

Yli kaksimetrinen koripalloilija ei todennäköisesti pärjää 
järin hyvin mäkihypyssä, eikä maratonjuoksija menesty 
painonnostossa. Olemme eri kokoisia, vahvuisia ja fyysisiltä 
ominaisuuksiltamme hyvin erilaisia. Itselle sopivan liikunta-
lajin valintaa kannattaakin pohtia huolellisesti: mihin minun 
kehoni soveltuu parhaiten ja mistä minä tykkään?

Yksilölliset erot liittyvät myös palautumiseen. Yleisesti 
ottaen naiset tarvitsevat enemmän aikaa palautumiseen 
kuin miehet, ja ikääntymisen myötä palautumisaika kasvaa. 
Sen vuoksi yksilöllisesti suunniteltu harjoitusohjelma sekä 
oman elimistön kuuntelu tukevat liikuntaharrastuksen 
ylläpitoa ja siinä kehittymistä. Muita yksilöllisiä tekijöitä 
ovat sukupuolen ja iän lisäksi aikaisempi kehitystaso, harjoi-
tustausta sekä eri fyysisten ominaisuuksien kehitysaste.

LIIKUNNAN SOSIAALISET ULOTTUVUUDET

Säännöllinen liikunta vaikuttaa ihmisen sosiaaliseen käyt-
täytymiseen. Säännöllisesti liikkuvat ihmiset ovat yleisesti 
ottaen tunne-elämältään terveempiä ja itsevarmempia.27 
Erityisesti lapsilla fyysisen aktiivisuuden on todettu paran-
tavan sosiaalisia taitoja.28 Ryhmässä harjoitettu liikunta 
myös luo yhteenkuuluvuuden tunnetta ja voi parantaa 
viestintätaitoja. On myös kiehtovaa, että esimerkiksi 

soutajilla kivunsietokyky on ryhmässä suoritettuna korkeampi 
kuin yksin harjoiteltaessa.29 Joukkueurheilu vaikuttaakin 
olevan yksilöurheiluun verrattuna parempi psykososiaalisten 
taitojen ja terveyden kehittäjä.30 

Liikunnan lisäksi myös penkkiurheilulla on todettu positiivisia 
vaikutuksia terveyteen; erityisesti yhdessä eletyt ja koetut 
intensiiviset urheiluhetket voivat lujittaa sosiaalisia suhteita.31

Penkkiurheilun sosiaaliset vaikutukset ovat miehillä selvästi 
suurempia kuin naisilla. Urheilun seuraaminen voi olla 
monelle myös esteettinen kokemus, ja se voi aktivoida 
taiteen tavoin aivoissa alueita, jotka liittyvät esteettiseen 
nautintoon.32

ÄLÄ KOSKAAN LOPETA LEIKKIMISTÄ

Liikuntaa ei tarvitse ajatella suoritteena tai terveyttä edis-
tävänä pakollisena asiana. Leikkiminen ja pelaaminen 
liikkuen on lapsille normaalia ja luonteenomaista, mutta 
aikuisilta se saattaa tyystin unohtua. Emme lopeta leik-
kimistä, koska vanhenemme. Me vanhenemme, koska 
lopetamme leikkimisen.

Liikkumista voi ajatella myös leikkimielisenä pitkin päivää 
tapahtuvana luonnollisena liikkeenä, josta puuttuu pakon-
omainen suorittaminen, irvistely ja rääkki. Englanninkielinen 

Vuonna 2014 julkaistussa laajassa meta-analyysissä 
todettiin liikunnalla olevan merkittävä positiivinen 
vaikutus eritasoisissa masennusoireyhtymissä. Liikuntaa 
suositellaan käytettäväksi lievän ja keskivaikean masen-
nuksen hoitomuotona.9 Säännöllinen liikunta vähentää 
meta-analyysien mukaan myös eri sairauksille altistavaa 
stressiä.10 Etenkin aerobisen liikunnan on havaittu lisäävän 
muun muassa elimistön sisäeritteisten kannabinoidien 
(anandamidi),11 12 opioidien (beeta-endorfiini) ja fenyyli-
etyyliamiinin13 tuotantoa. Nämä kemikaalit ovat toden-
näköisesti osaltaan vastuussa mielihyvään liittyvän runner’s 
high -kokemuksen muodostumisessa.

Kirjassaan Spark – The Revolutionary New Science of Exercise 
and the Brain Harvardin yliopiston psykiatri John J. Ratey 
kertoo syväluotaavasti liikunnan vaikutuksista aivoihin 
ja mieleen.14 Rateyn mukaan liikunnan on muun muassa 
todettu lisäävän hermosolujen pitkäkestoista potentointia, 
mikä parantaa mieleenpainamiskykyä. Samoin aivosolujen 
kasvuun tarvittavan BDNF-proteiinin (engl. Brain Derived 
Neurotrophic Factor) määrän on todettu lisääntyvän 
liikuntasuorituksen jälkeen ja vaikuttavan positiivisesti
kognitiivisiin toimintoihin.15 Aerobisen liikunnan ja 

erityisesti korkean intensiteetin liikunnan on todettu 
tuottavan suurimman BDNF-pitoisuuden nousun veren-
kierrossa.16 Voimaharjoittelun osalta vaikutukset BDNF:iin 
ovat olleet vaihtelevia.17 18

  
Voimaharjoittelun positiiviset vaikutukset aivojen toimintaan 
selittyvätkin pääasiassa muilla mekanismeilla.19 Erityisesti 
ikääntyvillä ihmisillä vähintään kaksi kertaa viikossa suoritettu 
voimaharjoittelu lisää aivojen toiminnallista plastisuutta.20 
Vuonna 2014 julkaistussa tutkimuksessa havaittiin, että 
jo yksi lyhyt 20 minuutin voimaharjoittelukerta parantaa 
merkittävästi niin sanottua tapahtumamuistia (engl. episodic 
memory).21

Liikunnan on useissa tutkimuksissa todettu vähentävän 
ikääntyvien ihmisten neurodegeneratiivisia sairauksia kuten 
Alzheimerin tautia ja Parkinsonin tautia sekä auttavan 
näiden hoidossa.22 23 Esimerkiksi tanssin avulla Parkinson-
potilaiden motorisia kykyjä ja elämänlaatua on voitu 
parantaa merkittävästi.24 Myös lasten aivojen, hermoston
ja kognitiivisten toimintojen kehittyminen täyteen poten-
tiaaliinsa vaatii säännöllistä ja monipuolista liikettä.25 26
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LISÄRAVINTEET

LIHASSTIMULAATTORI

SYKEMITTARI

TÄRINÄLEVY

INFRAPUNASAUNA

VASTUSTUSNAUHA

AKTIIVISUUSRANNEKEVOIMISTELURENKAAT

KYLMÄ/PAINOLIIVI

LEUANVETOTANKO

HIERONTAPALLO

PUTKIRULLA

TRAMPOLIINI

JOOGAMATTO

KAHVAKUULA

BIOHAKKERIN LIIKUNTASALI

sanonta ”grease the groove” (GTG)33 tarkoittaa pitkin 
päivää tehtyjä lyhyitä, mahdollisesti jopa leikkisiä 
harjoituksia, jotka rasittavat hermostoa selvästi 
vähemmän, mutta tuottavat hauskuuden ohella 
tuloksia. Voit esimerkiksi aina rakennustelineen ali 
kävellessäsi tehdä muutaman leuanvedon. Työpäivät 
voi myös rytmittää väliajoin tehtävillä punnerruksilla, 
kyykkyhypyillä tai vaikkapa pyrähdyksillä rappusissa. 
Ulkoillessa tai luonnossa liikkuessa mahdollisuudet 
ovat rajattomat.

Yhdysvaltalainen 72-vuotias Stephen Jepson on 
vienyt leikkimielisyyden liikunnassa niin pitkälle, 
että hän on luonut konseptin ja filosofian nimeltään 
Never Leave The Playground. Jepson pyöräilee yksi-
pyöräisellä, tasapainoilee, jonglööraa ja kävelee 
nuoralla. Hänen filosofiansa onkin jatkuva liike 
ympäristöstä riippumatta.34

BIOHAKKERIN 
LIIKUNTA-
MANIFESTI

1.   Elämä on liikettä, liike on lääkettä.

2.   Liiku säännöllisesti ja monipuolisesti.

3.   Kehitä tasapuolisesti voimaa, nopeutta, 

        ketteryyttä, tasapainoa ja kestävyyttä.

4.   Lisää arki- ja hyötyliikuntaa.

5.   Hyödynnä liikunnassa omaa kehonpainoa.

6.   Liiku luonnossa aina kun mahdollista.

7.   Laatu korvaa määrän.

8.   Liiku hyvässä seurassa.

9.   Säilytä tasapaino liikunnan ja levon välillä.

10.  Älä koskaan lopeta leikkimistä.
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ydän- ja verenkiertoelimistö muodostuu 
sydämestä, valtimoista, laskimoista, hius-

suonista ja imusuonista. Sen tehtävänä on veren 
kuljettaminen eri puolille elimistöä. Sydän toimii 
pumppuna, joka siirtää laskimoista tulevan veren 
valtimoihin ja hiussuoniin. Biokemialliset reaktiot 
ja aineiden vaihto veren ja solujen välillä tapahtuu 
hiussuonissa, joista ”käytetty” veri kuljetetaan 
laskimoiden kautta sydämeen. Lymfaattisen järjes-
telmän imusuonet ja imunestekierto keräävät 
verenkierrosta kudoksiin päässeen nesteen takaisin 
laskimoihin.35

Verenkiertoelimistön tehtävänä on kuljettaa happea 
ja ravinteita elimistön soluille sekä poistaa kuona-
aineita soluista. Verenkierron kautta välitetään 
myös umpirauhasten erittämiä hormoneita eri 
puolille elimistöä. Lisäksi verenkierto toimii myös 
osana lämmönsäätelyjärjestelmää.

S

ANATOMIA  JA  FYSIOLOGIA
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SYDÄMEN OSAT

SYDÄN

Sydän sijaitsee rintakehän sisällä välikarsinassa rintalastan
takana. Sydän muodostuu kolmeen eri kerrokseen jakautu-
vasta lihasseinästä ja sisemmistä onteloista. Uloin kerros on 
sydäntä ympäröivä, kahdesta lehdestä koostuva sydänpussi 
(perikardium). Sydänpussien lehtien välissä on sydänpussi-
ontelo, joka on täynnä nestettä. Se pienentää kitkaa sydämen 
lyödessä. Sydänpussin sisempi osa on kiinnittynyt keskim-
mäiseen lihaskudoskerrokseen (myokardium).  Ulompi 
(perikardium) osa vastaavasti on kiinni ympäröivissä kudok-
sissa. Sydänlihaksen sisäpuolella on sydämen sisäkalvo 
(endokardium), joka on suorassa yhteydessä sydämen läpi 
kiertävään vereen.36

 
Sydämessä on neljä onteloa: oikea ja vasen eteinen sekä 
oikea ja vasen kammio. Sydämessä on lisäksi neljä läppää. 
Näistä kaksi on eteisten ja kammioiden (eteiskammioläpät 
eli purjeläpät) välissä ja kaksi kammioiden ja valtimoiden 

(kammio-valtimoläpät eli taskuläpät) välissä. Veri tulee 
elimistöstä laskimoita pitkin aina eteisiin. Tästä veri 
siirtyy eteisistä kammioihin ja sieltä sydämen supistuessa 
valtimoihin. Vähähappinen veri kulkeutuu kudoksista ylä- 
ja alaonttolaskimoiden kautta oikeaan eteiseen, josta se 
pumpataan oikean kammion kautta keuhkoihin. Keuhkojen 
hapettama veri taas palaa keuhkoista vasempaan eteiseen, 
josta se pumpataan vasemman kammion kautta ympäri 
elimistöä.

Sydämellä on oma verenkiertosysteemi, joka varmistaa sen 
hapensaannin. Tähän kuuluu kolme sepelvaltimoa (yksi 
oikea ja kaksi vasenta) ja näiden haarat. Sepelvaltimot 
ovat kiinnittyneet aortan tyveen, josta ne vastaanottavat 
runsashappista verta. Yhdenkin valtimohaaran tukos voi 
aiheuttaa hapenpuutteen sydänlihakseen ja näin ollen 
sydäninfarktin. Sydänlihaksen kuluttama vähähappinen 
veri kuljetetaan sydänlaskimoiden kautta oikeaan eteiseen 
uudelleen kierrätettäväksi.37

Oikea eteinen

Vasen eteinen

Yläonttolaskimo

Aortta
Keuhkovaltimo

Keuhkolaskimo

Hiippaläppä

Aorttaläppä

Vasen 
kammio

Oikea
kammio

Alaonttolaskimo
Keuhkovaltimon läppä

Trikuspidaali-
läppä
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SYDÄMEN POIKKILEIKKAUS: DIASTOLE SYDÄMEN POIKKILEIKKAUS: SYSTOLESYDÄMEN TOIMINTA

Sydämen toiminta on sekä mekaanista että sähköistä. 
Sydämen läpät estävät veren virtauksen takaisin päin 
kammioista eteisiin. Veren saapuessa 
eteisiin eteiskammioläpät eivät 
aukea ennen kuin kammion 
lihakset rentoutuvat ja kam-
miot laajenevat. Paine-erojen 
tasoittuessa veri virtaa eteisistä 
kammioihin. Tätä tilaa kutsutaan 
diastoleksi eli täyttymisvaiheeksi 
(ks. kuva sydämen poikkileik-
kaus/diastole, seuraavalla sivulla). 
Systolessa eli supistusvaiheessa 
eteiskammioläpät sulkeutuvat 
veren paineen vaikutuksesta, 
ja kammioiden paine nousee. 
Kammioiden supistuessa 
kammio-valtimoläpät aukeavat, 
ja veri työntyy joko aorttaan 
(vasen puoli) tai keuhkovalti-
moon (oikea puoli).

SYDÄMEN TOIMINTAKIERTO

Systole

120
100
80
60
40
20
0

130

90

50

Diastole Systole

Tilavuus
(ml)

Paine
(mmHg)

Aortan paine

Vasemman 
eteisen paine

Vasemman kam-
mion paine

Kammion tilavuus

Sydänsähkö-
käyrä (EKG)

Sydänäänikäyrä 

Aorttaläppä 
aukeaa

Aorttaläppä 
sulkeutuu

Mitraaliläppä 
sulkeutuu

Mitraaliläppä 
aukeaa

Keuhkovaltimoläppä

Aorttaläppä

Hiippaläppä (mitraaliläppä)
Trikuspidaaliläppä

Keuhkovaltimoläppä

Aorttaläppä

Hiippaläppä (mitraaliläppä)
Trikuspidaaliläppä
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SYDÄMEN TOIMINNAN SÄÄTELY

Sydämen sykkeen nopeuteen vaikuttavat autonominen 
hermosto ja hormonien välittämät signaalit. Kiertäjähermon 
kautta lähtee aivorungosta sydämen sykettä hidastavia 
signaaleja (parasympaattinen hermosto) ja vastaavasti 
sympaattisen hermoston hermosäikeistä lähtee sydämen 
sykettä nopeuttavia signaaleja. 

Esimerkiksi stressireaktiossa lisämunuaisen ytimestä erit-
tyvät välittäjäaineet (adrenaliini ja noradrenaliini) tehostavat 
sympaattisen hermoston aktivaatiota ja samalla nopeuttavat 
sydämen sykettä. Rentouduttaessa parasympaattiset hermo-
impulssit aktivoituvat ja sydämen syke laskee asetyylikoliinin 
vaikutuksesta.39

Sydämen syketaajuutta voidaan säädellä hengityksen 
rytmiä muuttamalla: sisäänhengitys nostaa syketaajuutta 
hetkellisesti, ja uloshengitys vastaavasti laskee sitä. Tätä 
ilmiötä kutsutaan sydämen sykevälivaihteluksi (engl. 
heart rate variability, HRV). 

Sydämen sykettä ja verenpainetta säätelee myös paine-
heijaste. Esimerkiksi makuuasennossa ylävartalon ja 
pään verenpaine kohoaa, mikä aiheuttaa kaulan ja 
aortan kaaren kautta (baroreseptorit) signaalin aivoihin. 
Aivorungon ydinjatkeessa sijaitsevasta vasomotorisesta 

keskuksesta (verenkierron hermostollisen säätelyn keskus) 
lähtee sykettä ja supistusvoimaa alentava signaali sydämeen. 
Vastaavasti nopeasti seisomaan noustessa sydämen syke-
taajuus kohoaa ja supistusvoima kasvaa.

Lihasten supistuminen nostaa myös sykettä. Proprioseptorit 
ovat lihaksissa, nivelkapseleissa ja jänteissä olevia tuntoelimiä, 
jotka arvioivat liikkeen laatua. Nämä ovat vastaavasti yhtey-
dessä vasomotoriseen keskukseen. Lisääntynyt propriosepto-
rien aktiivisuus nostaa sydämen sykettä ja lisää verenkiertoa. 

TAHDISTINSOLUN SÄHKÖNJOHTAVUUS JA 
SOLUKALVON POTENTIAALIMUUTOKSET

SYDÄMEN JOHTORATAJÄRJESTELMÄ

Sydämen sähköisestä toiminnasta ja sen 
supistumisesta vastaa erityisten lihassolujen 
(tahdistinsolut) muodostama järjestelmä. 
Tähän kuuluvat sydämen supistumisen käyn-
nistävä sinussolmuke, eteis-kammiosolmuke 
(AV-solmuke), eteisjohtoradat, eteis-kammio-
kimppu ja Purkinjen säikeet. Sinussolmuke on 
itsestään toimiva väsymätön sydämentahdistin, 
josta sähköimpulssi leviää eteisjohtoratoja 
pitkin AV-solmukkeeseen ja siitä eteenpäin 
kammioihin. Tämän nerokkaan järjestelmän 
tarkoitus on mahdollistaa sydämen supistu-
minen tehokkaasti ja lähes symmetrisesti. 

Tahdistinsolujen sähköisestä toiminnasta 
vastaavat näiden natrium-, kalium- ja kalsium-
ionikanavat. Erityisesti kalsiumin rooli 
sydänlihaksen supistumisessa on merkittävä. 
Supistumisessa on kolme sähköistä vaihetta: 
prepotentiaali (ennen supistumista), depo-
larisaatio (supistumisvaihe) ja repolarisaatio 
(rentoutumisvaihe).38

IMPULSSINJOHTOJÄRJESTELMÄ

Sinussolmuke

Eteisjohtoradat

Eteis-kammiosolmuke

Eteis-kammiokimppu

Kammiojohtoradan 
oikea ja vasen päähaara

Purkinjen säikeet

+20

0

-20

-40

-60

-80

Aika (s)
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Raja-arvo

Solukalvon 
potentiaali 

(mV)

Natrium-ionien
hidas sisäänvirtaus

– prepotentiaali

Kalsium-ionien
 nopea sisäänvirtaus

– depolarisaatio
Kalium-ionien 

ulosvirtaus
– repolarisaatio
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SYDÄMEN MINUUTTITILAVUUS

Sydämen minuuttitilavuus (engl. cardiac output) tarkoittaa 
verimäärää, joka pumpataan sydämestä minuutin aikana 
elimistöön. Tähän vaikuttavat sydämen iskutilavuus 
(engl. stroke volume) ja sydämen syketaajuus (engl. heart rate) 
eli iskujen määrä minuuttia kohden (engl. beats per minute).

Iskutilavuus on 70 kg painavalle normaalille ihmiselle noin
70 ml. Sydämen iskutilavuutta voi kasvattaa huomattavasti 
fyysisellä harjoittelulla. Normaalin keskisykkeen on arvioitu 
olevan 75 kertaa minuutissa (vaihteluväli 60–100). Tästä 
laskettuna sydämen minuuttitilavuudeksi saadaan keski-
määrin 5,25 l/min (vaihteluväli 4,0–8,0 l/min). Sydän siis 
pumppaa keskimäärin viisi litraa verta elimistöön.40

SYDÄMEN MINUUTTITILAVUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Lähde: The OpenStax CNX Project & Rice University. (2016).

AKTIIVISUUDEN TAI 

PITOISUUDEN MUUTOS

Sydämen sykettä 

kiihdyttävät hermot

Baroreseptorit

Proprioseptorit

Kemoreseptorit

Limbinen järjestelmä

Kilpirauhashormonit

Kalsium

Kalium

Natrium

Kehon lämpötila

Nikotiini, kofeiini, 

stimulantit

SEURAUS

Noradrenaliinia vapautuu soluista

    aktiivisuus (verenpaineen lasku)

    aktiivisuus liikunnan aikana

    veren happipitoisuus

    veren vetyioni-, hiilidioksidi- ja 

    maitohappopitoisuus

Liikuntasuoritukseen valmistautu-

minen, vahvat tunnereaktiot

    T3- ja T4-hormonien erittyminen

    Ca2+-pitoisuus

    K+-pitoisuus

    Na+-pitoisuus

    kehon lämpötila

    sydämen syketaajuus

AKTIIVISUUDEN TAI 

PITOISUUDEN MUUTOS

Sydämen sykettä laskevat 

hermot (kiertäjähermo)

Baroreseptorit

Proprioseptorit

Kemoreseptorit

Limbinen järjestelmä

Kilpirauhashormonit

Kalsium

Kalium

Natrium

Kehon lämpötila

Teaniini, tauriini, 

relaksantit

SEURAUS

Asetyylikoliinia vapautuu soluista

    aktiivisuus (verenpaineen nousu)

    aktiivisuus harjoittelun jälkeen

    veren happipitoisuus 

    veren vetyioni- ja hiilidioksidi-

    pitoisuus

Rentoutuminen

    T3- ja T4-hormonien erittyminen

    Ca2+-pitoisuus

    K+-pitoisuus

    Na+-pitoisuus

    kehon lämpötila

    sydämen syketaajuus

SYDÄMEN SYKETAAJUUTTA JA SUPISTUVUUTTA 

LISÄÄVÄT TEKIJÄT

SYDÄMEN SYKETAAJUUTTA JA SUPISTUVUUTTA 

VÄHENTÄVÄT TEKIJÄT

SYDÄMEN SYKETAAJUUTEEN 
VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Autonominen hermotus
Hormonit
Fyysinen yleiskunto
Ikä

SYDÄMEN ISKUTILAVUUTEEN 
VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Sydämen koko
Fyysinen yleiskunto
Sukupuoli
Sydämen supistuvuus
Supistumisen kesto
Loppudiastolinen tilavuus
Jälkikuormitus*

*Kammioiden jäntevyys ja 
aortan/keuhkovaltimon 
verenpaine

Sydämen syketaajuus (HR)
Sydämen iskutilavuus (SV) = Loppu-

diastolinen tilavuus – Loppusystolinen tilavuus 

Minuuttitilavuus (CO) = syketaajuus (HR) x iskutilavuus (SV)



214 215

LI IKUNTA LI IKUNTA

Verenkierto voidaan jakaa 
myös makro- ja mikro-
verenkiertoon. Makro-
verenkierto on nimensä 
mukaisesti suurempien 
verisuonten käsittämä 
verenkiertokokonaisuus, 
johon kuuluvat elimistön 
suuret valtimot ja laskimot 
(ks. oheinen kuva). 
Makroverenkierron 
tehtävänä on toimittaa 
verta sisäelimiin ja 
kierrättää käytetty veri 
sieltä pois. 

ISO VERENKIERTO

VERENKIERTO

Verenkierto jaetaan karkeasti isoon 
verenkiertoon (systeeminen veren-
kierto) ja pieneen verenkiertoon 
(keuhkoverenkierto). Iso verenkierto 
käsittää sydämen vasemman puolen 
toiminnan ja sen verenkierron. Siinä 
sydämen vasen kammio pumppaa 
hapekkaan veren aorttaan ja edelleen
elimistöön. Käytetty veri palaa ylä- 
ja alaonttolaskimoita pitkin sydämen 
oikeaan eteiseen. Vastaavasti pieni 
verenkierto käsittää sydämen oikean 
puolen toiminnan ja sen verenkierron. 
Siinä sydämen oikea kammio pump-
paa käytetyn hiilidioksidipitoisen 
veren keuhkoihin, joka hapetetaan 
jälleen käyttökelpoiseksi. Keuhkoista 
veri siirtyy keuhkolaskimoa pitkin 
sydämen vasempaan eteiseen.

SYSTEEMINEN VERENKIERTO JA KEUHKOVERENKIERTO

Kudoshiussuonet

Sydämen 
oikea puoli Sydämen 

vasen puoli

Keuhko

Keuhko-
hiussuonet

Kudoshiussuonet

Keuhko-
veren-
kierto

Systee-
minen 
veren-
kierto

Verenkierto 
pään 
hiussuoniin

Verenkierto 
alavartalon 
hiussuoniin

O2

O2

CO2

CO2

Sydän

Sisempi kaulalaskimo

Solislaskimo

Kainalolaskimo

Käsivarren ulompi iholaskimo

Olkavarsilaskimo

Käsivarren sisempi iholaskimo

Kyynärvarren keskilaskimo

Munuaislaskimo

Yhteinen lonkkalaskimo

Vatsanpohjalaskimo

Uloin lonkkalaskimo

Reisilaskimo

Polvitaivelaskimo

Säärilaskimo

Jalkavarren iso iholaskimo

Ulompi ja sisempi päänvaltimo

Yhteinen päänvaltimo

Käden ja pään valtimorunko

Solisvaltimo

Kainalolaskimo

Vatsa-aortta

Olkavarsivaltimo

Munuaisvaltimo

Yhteinen lonkkavaltimo

Sisempi lonkkavaltimo

Värttinävaltimo

Kyynärvaltimo

Ulompi lonkkavaltimo

Syvä reisivaltimo

Reisivaltimo

Polvitaivevaltimo

Säärivaltimo

Takimmainen säärivaltimo

Etummainen säärivaltimo
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Mikroverenkierron kokonaisvirtaus pysyy aina samana riip-
pumatta ison verenkierron paineen muutoksista. Asia selittyy 
sillä, että pikkuvaltimoiden seinämälihakset supistuvat ja 
rentoutuvat erilaisten ärsykkeiden mukaan. Tarkkaan säädelty 
mikroverenkierto takaa sen, että sisäelimet saavat kaikki 
tarvittavat ravinteet ja hapen riippumatta siitä, millaisia 
muutoksia elimistössä tapahtuu.

Mikroverenkierron säätelyyn liittyy useita eri mekanismeja.
Näitä ovat muun muassa metabolinen (aineenvaihdunnal-
linen), sähköinen, hermostollinen ja mekaaninen (lihas-
peräinen) säätely. Esimerkiksi pikkulaskimot tarjoavat 
”palautetta” pikkuvaltimoille kudosten aineenvaihdunnal-
lisesta tilasta, ja rasituksessa lihasten pikkuvaltimot laaje-
nevat tarjoten enemmän happea kudosten käyttöön.42 

Mikroverenkierron tehokkuus ja hallinta heikkenevät usein 
iän myötä. Asiaan vaikuttavia tekijöitä ovat erityisesti tupa-
kointi, alkoholin käyttö, huono ruokavalio, stressi, univaje, 
ilmansaasteet ja ympäristön saasteet sekä liikunnan puute.

AINEIDEN VAIHTO HIUSSUONISSA

Hiussuonet ovat suorassa kontaktissa kudoksiin, mikä 
mahdollistaa biokemiallisten aineiden vaihdon kudosten 
kudosnesteen ja verenkierron kesken. 

Hiussuonten seinämät ovat niin läpäiseviä, että suurin
osa veren sisältämistä aineista pääsee siirtymään vapaasti 
kudosnesteeseen.43 Ainoastaan proteiinit eivät läpäise 
hiussuonten seinämiä. Sen vuoksi kantajaproteiinissa 
kiinni olevat molekyylit (kuten hormonit) eivät pääse 
vaikuttamaan kudostasolla.

Aineenvaihdunnan mekanismeja tunnetaan tällä 
hetkellä kolme: diffuusio (engl. diffusion), massavirtaus 
(engl. bulk flow) ja transsytoosi (engl. transcytosis).

• Diffuusiossa esimerkiksi happea, glukoosia ja   
 aminohappoja virtaa hiussuonista kudosnesteeseen.   
 Aineenvaihdunnan jätteet virtaavat sieltä takaisin   
 hiussuoniin.

MIKROVERENKIERTO

Mikroverenkierto tarkoittaa kudostasolla olevien pikku-
valtimoiden, hiussuonten ja pikkulaskimoiden verenkiertoa. 
Mikroverenkierron pääasiallinen tehtävä on hapen ja ravin-
teiden kuljetus kudoksiin sekä hiilidioksidin poisto kudok-
sista. Se toimii myös erittäin tehokkaana verenvirtauksen ja 
verenpaineen säätelijänä. 

Mikroverenkierto näyttelee tärkeää roolia elimistön tuleh-
dusvasteessa. Verenkierron useat solut (kuten valkosolut ja 
verihiutaleet), verisuoniston pinnan solut (endoteelisolut
ja veren virtausta säätelevät perisyytit) tai verisuonia ympä-
röivät solut (syöttösolut eli mastosyytit ja syöjäsolut eli 
makrofagit) aktivoituvat vasteena tulehdukselle. Tämän 
vuoksi tulehdustilassa esiintyy usein esimerkiksi kuumotusta 
ja turvotusta.41

MIKROVERENKIERTO

Sileitä lihaksiaSydämestä

Sydämeen

Pikkuvaltimo

Prekapillaarisfinkteri 
(virtauksen säätely 
hiussuoniin)

Hiussuonet

Pikkulaskimo
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IMUNESTEJÄRJESTELMÄ JA -KIERTO

Imuneste- eli lymfaattinen järjestelmä 
on osa verenkiertoa. Se koostuu laajasta 
imusuoniverkostosta, imusolmukkeista 
ja muista imukudoksista, pernasta ja 
kateenkorvasta. 

Imusuonissa kulkee lymfanestettä, jolla 
on tärkeä rooli muun muassa nestetasa-
painon säätelyssä, immuunijärjestelmän 
toiminnassa ja rasvahappojen kuljetuksessa. 
Imunestekierto palauttaa mikroverenkier-
rosta imeytyneen nesteen takaisin veren-
kiertoon. Myös suolistosta imeytynyt 
rasva kuljetetaan imunestekierron 
kautta verenkiertoon.44 

Imunesteen kierrolle koko kehon liikutta-
minen on tärkeää. Toisin kuin verenkier-
rossa, imunestekierrossa ei ole sydämen 
kaltaista pumppua, vaan imunestettä 
liikuttavat tahdonalainen lihaksisto, 
hengityksen liikkeet ja lymfasuonten 
seinämien sileät lihakset.45 

IMUNESTEKIERTO

• Massavirtauksessa aineiden 
 siirtyminen tapahtuu pienten 
 rasvamolekyylien avulla. Aineiden   
 siirtymistä hiussuonista kudos-
 nesteeseen kutsutaan filtraatioksi.   
 Reabsorptio puolestaan tarkoittaa   
 aineiden siirtymistä kudosnesteestä   
 verenkiertoon.

• Transsytoosissa siirretään suuria
  molekyylejä kuten proteiineja,     
 hormoneja ja immunoglobuliineja   
 vesikkelien avulla hiussuonten 
 endoteelisoluja pitkin kudos-
 nesteeseen. Siirtyminen tapahtuu   
 niin sanotun eksosytoosin avulla:
  proteiinin ympäröinyt rakkula     
 sulautuu solukalvoon ja proteiini 
 siirtyy kudosnesteeseen.

AINEIDEN VAIHTO HIUSSUONISSA

CO2   O2

   Na+   , K+, glukoosi, 
aminohapot

Plasmaproteiini

Endoteelisolu 
(verisuonessa)Kudosneste

Vedellä täytetty 
huokonen
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Massavirtaus

Diffuusio

Plasman 
solukalvo

Transsytoosi
Filtraatio

Reabsorptio

Kaulan imusolmukkeet

Rintarauhasen 
imusolmukkeet

Maitiaissäiliö 
(cisterna chyli)

Lannealueen 
imusolmukkeet

Lantion 
imusolmukkeet

Alaraajan 
imusuonisto

Rintatiehyt

Kateenkorva

Kainalon 
imusolmukkeet

Perna

Yläraajan 
imusuonisto

Nivusalueen 
imusolmukkeet
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HENGITYSELIMISTÖ

Hengityselimistö koostuu kehon elimistä 
ja rakenteista, jotka osallistuvat hengitykseen 
ja kaasujen vaihtoon kudoksissa. Hengitys-
elimistö osallistuu varsinaisen hengittämisen
lisäksi muun muassa äänenmuodostukseen 
(kurkunpää, suuontelo), elimistön happo-
emästasapainon säätelyyn ja kuona-aineiden 
poistoon.

Hengityselimistö jaetaan ylä- ja alahengitys-
teihin. Ylähengitysteihin kuuluvat nenä-
ontelo ja nenän sivuontelot, suuontelo, 
nielu ja kurkunpää. Alahengitysteihin 
kuuluvat henkitorvi, keuhkoputket ja 
keuhkot. Hengityselimistön fysiologiset 
tehtävät on kuvattu taulukossa 
seuraavalla sivulla.

HENGITYSELIMISTÖImuneste muistuttaa veren plasmaa koostumukseltaan. Se 
sisältää muun muassa lymfosyyttejä eli imusoluja ja hieman 
muita valkosoluja. Näiden lisäksi imunesteessä kulkee aineen-
vaihdunnan ja solujen jätteitä, bakteereja ja proteiineja. 

IMUSOLMUKKEET OVAT ELIMISTÖN 

HILJAISIA VARTIJOITA

Lymfosyytit eli imusolut ovat tärkeä osa elimistön immuuni-
järjestelmää. Niitä tuotetaan luuytimessä, josta ne siirtyvät
kypsymään joko kateenkorvaan (T-solut) tai ne jäävät 
luuytimeen (B-solut). Kypsyttyään imusolut siirtyvät 
muun muassa pernaan, imusolmukkeisiin ja muihin 
imukudoksiin (kuten nielu- ja kitarisat, suoliston 
imukudos ja hengitysteiden ja virtsateiden seinämät).46

Imusolmukkeita on ihmisessä noin 500–600 kappa-
letta, joista suurin osa sijaitsee suoliston, kainaloiden, 
kaulan ja nivusten imusolmukeryhmissä. Imusolmuk-
keiden koko voi vaihdella runsaasti (halkaisija noin 
1–20 millimetriä). Kokoon vaikuttavat muun muassa 
infektiot sekä elimistössä mahdollisesti esiintyvät 
kasvaimet.

Imusolmukkeeseen johtaa useita imusuonia, jotka tuovat 
imunestettä ympäröivästä kudoksesta. Imusolmukkeen 
onteloissa makrofagit syövät imunesteessä olevia vieraita

aineita, erityisesti erilaisia taudinaiheuttajia. Makrofagien 
toiminta on osa niin sanottua soluvälitteistä immuniteettia. 
Ontelot yhdistyvät imusolmukeportissa, jonka kautta imu-
neste poistuu imusuonia pitkin uudelleen hyödynnettäväksi.

IMUSOLMUKE

Nenäontelo Nielu

Suuontelo
Kurkunpää

Ruokatorvi

Kylkiluut

Kurkunkansi

Primaariset keuhkoputket

Sekundaariset keuhkoputket
Tertiaariset keuhkoputket
Pääteilmatiehyet

Pallea

Keuhkot

Henkitorvi

Hengitystiehyet

Keuhkorakkulat

Kapseli

Ontelo

Tuova imusuoni

Vievä imusuoni

Kuori

Takaisinvirtausta 
ehkäisevä läppä

Imukeränen

Imusolmukeportti
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KEUHKOT

Keuhkot ovat elimistön tärkein hengityselin. Ihmisillä 
keuhkoja on kaksi: oikea ja vasen. Oikea keuhko koostuu 
kolmesta lohkosta ja vasen kahdesta. Kumpaankin keuhkoon 
tulee oma pääkeuhkoputkensa. Ne haarautuvat pienemmiksi 
keuhkoputkiksi. 

Keuhkot sijaitsevat rintaontelossa sydämen kummallakin
puolella selkärangan edessä. Keuhkoja suojelevat etupuolella 
vahva rintakehä ja kylkiluut. Keuhkojen alla sijaitsee pallea, 
joka on yksi tärkeimmistä hengityslihaksista.

Keuhkoissa on arviolta peräti 2400 kilometriä ilmateitä ja 
noin 400 miljoonaa keuhkorakkulaa (alveolia). Keuhko-
rakkuloiden valtavan määrän vuoksi hengityspinta-ala on 
aikuisella 30–50 neliömetriä.47

Keuhkoja ympäröi keuhkopussi (pleuraontelo), joka koostuu 
kahdesta keuhkolehdestä (parietaali pleura ja viskeraali 
pleura) ja näiden väliin jäävästä nesteestä. Nesteiden vaihtoa 
säätelevät kylkiluuvälien valtimoiden verenkierto ja lymfaat-
tinen järjestelmä. Joissakin sairauksissa (esim. maksakirroosi,48 
keuhkoembolia49) tai traumassa50 saattaa keuhkopussiin 
kertyä nestettä (pleuriitti) tai ilmaa (ilmarinta), mikä voi 
vaikeuttaa hengittämistä. 

Keuhkoilla on oma verenkiertonsa, jossa vähähappinen 
veri hapetetaan taas muun elimistön käytettäväksi. 
Keuhkoverenkiertoa on käsitelty tarkemmin kappaleessa 
”Verenkierto”.

HENGITYS JA KEUHKORAKKULAT

Hengityksellä tarkoitetaan mekaanista ja biokemiallista 
hapen (O2) siirtoa ilmasta soluihin ja vastaavasti hiili-
dioksidin (CO2) kuljettamista soluista ilmaan. Solutason 
hengitystä käsitellään tarkemmin kappaleessa ”Aineen-
vaihdunta – energisen elämän kulmakivi”.

Hengitystä säätelee ydinjatkeessa sijaitseva hengityskeskus, 
jonka toimintaan vaikuttavat muun muassa veren hiili-
dioksidi-, happi-, ja vetypitoisuus. Tätä kutsutaan humo-
raaliseksi säätelyksi.51 Vastaavasti hermostollisia säätely-
mekanismeja ovat muun muassa rintakehän mekaaniset 
liikkeet, keuhkoihin tulevat ärsykkeet ilmasta, asento-
reseptorien lähettämät signaalit ja kehon lämpötilamuu-
tokset. Myös kipu vaikuttaa merkittävästi hengitykseen.52 
Hengitystä voidaan säädellä myös tahdonalaisesti esimer-
kiksi hyperventiloimalla (hengittämällä hyvin nopeasti).

HENGITYSELIMISTÖN OSA

Nenäontelo

Suuontelo

Nielu

Kurkunkansi

Kurkunpää

Henkitorvi

Keuhkot

Keuhkoputket

Keuhkorakkulat

Keuhkopussi

Pallea

FYSIOLOGISET TEHTÄVÄT

• Värekarvat, nenäkarvat ja lima puhdistavat ilmaa

• Ilman kosteutus, lämmitys tai jäähdytys

• Ilman siirtyminen eteenpäin henkitorveen

• Epäpuhtauksien torjunta

• Sisältää runsaasti lymfaattista kudosta (mm. kieli-, kita- ja nielurisat)

• Estää ruoan pääsyn henkitorveen

• Yhdistää nielun ja henkitorven, ja osallistuu äänen muodostamiseen

• Ohjaa ilman keuhkoputkiin, ja erittää limaa

• Hengityselimistön suurimmat ja tärkeimmät elimet

• Oikeassa keuhkossa on kolme lohkoa, vasemmassa on kaksi lohkoa

• Keuhkorakkuloissa tapahtuu varsinainen kaasujenvaihto 

• Kuljettavat ilman keuhkorakkuloihin

• Kaasujenvaihto diffuusion avulla (happea elimistöön ja hiilidioksidia pois)

• Suojaa keuhkoja, ja vähentää hengityksen aikana syntyvää kitkaa

• Keuhkopussissa on normaalisti negatiivinen paine, mikä pitää keuhkot kiinni      

   rintaontelon sisäseinämässä

• Tärkeä sisäänhengityslihas

• Laajentaa rintakehää, mikä mahdollistaa ilman virtauksen keuhkoihin

• Pallean supistuminen laajentaa rintaonteloa ja siten keuhkoja sisäänhengityksessä
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Hengityskaasujen vaihto tapahtuu keuhkorakkuloissa, joissa 
happi sitoutuu punasolujen hemoglobiiniin. Hemoglobiinin 
happikyllästeisyysasteeseen (SaO2 %) vaikuttavat muun 
muassa hapen- ja hiilidioksidin osapaineet kudoksessa, 
lämpötila, veren pH-pitoisuus ja häkä. Happikyllästeisyys 
saattaa laskea myös esimerkiksi sairauden vuoksi (keuhko-
ahtaumatauti tai astma). 

Hapen kyllästämät hemoglobiinimolekyylit kuljetetaan 
eteenpäin muualle kudoksiin, joissa happi vapautetaan eri 
elimien käyttöön. Vastaavasti ”käytetyn” veren hiilidioksidi-
molekyylit siirtyvät keuhkorakkuloihin ja edelleen hengitys-
teiden kautta ulos elimistöstä.

HEMOGLOBIINI

Hemoglobiini on runsaasti rautaa sisältävä proteiini-

molekyyli, joka sitoo happea. Yksi hemoglobiini-

molekyyli voi sitoa neljä happimolekyyliä.

Punasoluista noin kolmasosa koostuu hemoglobii-

nista, joka antaa tälle myös tunnusomaisen punaisen 

värin. Veren hemoglobiinimääritystä käytetään usein 

ensisijaisena elimistön rautatasoa kuvaavana labora-

toriotutkimuksena. 

Miehillä normaali hemoglobiinipitoisuus on 134–167 

g/l ja naisilla 117–155 g/l. Liian matala hemoglobiini-

pitoisuus johtaa anemiaan, joka voi aiheuttaa 

erilaisia fyysisiä oireita (kuten väsymys, huimaus ja 

hengenahdistus). Anemian syynä voivat olla muun 

muassa raudan, B12-vitamiinin tai folaatin puute, 

luuydinsairaus, verenvuoto tai lisääntynyt punasolu-

jen hajoaminen.

Autonominen hermosto säätelee keuhkoputkien supistumista 
ja laajenemista. Sympaattinen hermosto vaikuttaa beeta-
reseptorien kautta keuhkoputkia laajentavasti (adrenaliini 
ja noradrenaliini). Vastaavasti parasympaattinen hermosto 
vaikuttaa kiertäjähermon muskariini-reseptorien kautta 
keuhkoputkia supistavasti (asetyylikoliini). Keuhkojen 
liiallista supistumista esiintyy muun muassa astmassa, 
allergioissa ja keuhkoahtaumataudissa. Joskus myös 
voimakas fyysinen rasitus saattaa supistaa keuhkoputkia 
ja aiheuttaa niin kutsutun rasitusastman 
(erityisesti kylmässä ja kuivassa 
ilmassa).53

Ihmisen mekaaninen hengitys 
jaetaan kahteen osaan: sisään- 
ja uloshengitykseen. Sisään-
hengitys on aina aktiivista, ulos-
hengitys on levossa passiivista. 
Sisäänhengitykseen osallistuvat 
pallea ja ulommat kylkivälili-
hakset, jotka luovat keuhkoihin 
alipaineen. Tällöin ilma virtaa 
sisään keuhkoihin. Rasituksessa 
myös uloshengitys on aktiivista. 

Hengitystavan mukaan voidaan hengitys jakaa vielä neljään 
osaan: solisluuhengitys, rintahengitys, vatsahengitys ja 
syvähengitys. Hengityslihaksia voidaan muiden lihasten 
tapaan harjoittaa oikealla tavalla. Tästä tarkemmin lisää 
kappaleessa ”Hengitystekniikat”.

Keuhkorakkula

Happi Hiilidioksidi

Keuhkorakkulan seinä

Hiussuoni

Hiilidioksidi 
ulos

Happi 
sisään

Punasolu

Ilma

O2
CO2

HENGITYSKAASUJEN VAIHTO KEUHKORAKKULASSA
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LUURANKOLIHAKSISTO JA 
MOTORINEN SÄÄTELY

Kehon luurangon ympärille rakentunut lihaksisto muodostaa 
suurimman osan elimistön lihaksista. Tahdonalaisesti kont-
rolloitujen luurankolihasten lisäksi elimistössä on lihas-
kudosta, jota kutsutaan sileäksi lihakseksi. Näitä on muun 
muassa ruoansulatuskanavan, verisuonten, virtsarakon ja 
hengitysteiden seinämissä. Sileän lihaskudoksen toimintaa 
säätelee autonominen hermosto, eikä se näin ollen ole 
tahdonalaisesti säädeltyä. 

Ihminen liikkuu luurankolihasten avulla ja hallitsee eri kehon-
osien hienomotorisia liikkeitä. Luurankolihakset muodostuvat 
poikkijuovaisista lihassoluista, jotka ovat erittäin kookkaita
ja sisältävät lukuisia tumia (solun geneettinen keskus). 
Lihasten juovat muodostuvat peräkkäisistä niin sanotuista 
sarkomeereista, jotka ovat lihaksen pienimpiä toiminnallisia 
osia. Itse lihassolut koostuvat myosiini- ja aktiinifilamenteista 
(myofibrilli). Lihaksen supistuessa ne liukuvat lomittain.55

Lihaksen supistumisen saa aikaiseksi alfamotoneuronista
tuleva aktiopotentiaali (ks. ”Motorinen yksikkö” -kappale 
tuonnempana), joka leviää T-putkia pitkin lihassolun sisään. 
Tästä eteenpäin signaali leviää sarkoplasmisen kalvoston 
päätelaajentumiin, mikä vapauttaa kalsiumia ympäristöönsä 
ja aiheuttaa lihaksen supistumisen.

LUURANKOLIHASSOLU

Lihassolukalvo

Mitokondrioita Myofibrilli

Tuma

T-putki

Päätelaajentuma

Triadi

Sarkoplasminen 
kalvosto

HENGITYSKAPASITEETTI JA HENGITYSTILAVUUDET

Ihminen hengittää normaalisti keskimäärin 12–14 kertaa 
minuutissa. Paljon hengitysharjoituksia tehneet tai meditaa-
tiota harjoittaneet henkilöt saattavat hengittää huomattavasti 
harvemminkin.54 Myös syvähengitystekniikoiden omaksumi-
nen laskee hengitystiheyttä. Normaalisti hengitettäessä kerta-
hengitystilavuus on miehellä noin 500 ml (tai 7ml/kg). Maksi-
maalisessa hengityksessä (esim. kovassa fyysisessä rasituksessa) 
se saattaa nousta 4–5 litraan (urheilijoilla vielä suuremmaksi). 
Hengityksen minuuttitilavuudeksi kutsutaan levossa minuu-
tin aikana hengitettyä ilmamäärää (noin 6–7 litraa).

Vitaalikapasiteetiksi (4,5 litraa) kutsutaan tilavuutta, jossa 
lasketaan yhteen sisäänhengityksen varatila (3 litraa), kerta-
hengitysilma (0,5 litraa) ja uloshengityksen varatila (1 litra). 
Käytännössä tämän verran pystytään liikuttamaan ilmaa 
yhdellä hengenvedolla.

Naisilla hengitystilavuudet ovat noin 20 prosenttia pienemmät 
kuin miehillä. Hengitystilavuuksiin voidaan vaikuttaa myös 
merkittävästi liikunnalla ja muilla hengityselimiä harjoittavilla 
harrastuksilla kuten esimerkiksi laulamisella. 

HENGITYSTILAVUUDET

1000 ml

Keuhkojen tilavuus 

Sisään-
hengityksen 

varatila

Sisään-
hengitys-
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jäännös-
tilavuus

Vitaali-
kapasiteetti

Kokonais-
kapasiteetti

Ulos-
hengityksen 

varatila

Keuhkojen kapasiteetti

2000 ml

3000 ml

4000 ml

5000 ml

6000 ml

Kertahengitys-
tilavuus

Sisään-
hengitys Ulos-

hengitys

Jäännös-
tilavuus
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Suuret, pinnalla olevat luurankolihakset ja 
näiden toiminnot:
• Kolmipäinen hartialihas (loitontaa olkavartta ja   
 koukistaa olkaniveltä)
• Epäkäslihas (nostaa lapaluuta, tukee olkapäätä, vetää   
 päätä taaksepäin)
• Kaksipäinen olkalihas (koukistaa kyynärniveltä)
• Leveä selkälihas (laskee ja lähentää olkavartta, kiertää   
 olkaniveltä sisäänpäin)
• Iso pakaralihas (ojentaa ja kiertää lonkkaniveltä; esim.   
 kävellessä, juostessa ja kiipeilyssä)
• Kaksipäinen reisilihas (ojentaa lonkkaniveltä, koukistaa  
 ja kiertää polviniveltä ulospäin)
• Puolijänteinen lihas (ojentaa lonkkaniveltä, koukistaa   
 ja kiertää polviniveltä sisäänpäin)
• Puolikalvoinen lihas (ojentaa lonkkaniveltä, koukistaa  
 ja kiertää polviniveltä sisäänpäin)
• Kaksoiskantalihas (koukistaa polviniveltä kävellessä,   
 ojentaa nilkkaniveltä hypätessä)

Suuret, pinnalla olevat luurankolihakset ja 
näiden toiminnot:
• Iso rintalihas (lähentää olkaniveltä ja koukistaa 
 olkaniveltä 60 asteeseen saakka)
• Kolmipäinen olkalihas (ojentaa kyynärniveltä)
• Etummainen sahalihas (työntää lapaluuta eteenpäin,   
 auttaa käsivarren nostamisessa ja voimistetussa   
 sisäänhengityksessä)
• Ulompi vino vatsalihas (tukee sisäelimiä, avustaa 
 lantion kiertämisessä, auttaa voimistetussa ulos-
 hengityksessä)
• Suorat vatsalihakset (koukistaa lannerankaa, tukee   
 vatsan aluetta, toimii muun muassa ulostamisessa ja   
 voimistetussa uloshengityksessä)
• Reiden pitkä lähentäjälihas (lähentää ja kiertää reittä   
 lonkkaa kohti)
• Räätälinlihas (koukistaa lonkka- ja polviniveltä, kiertää  
 reittä ulospäin)
• Nelipäinen reisilihas (koukistaa reittä lantioon päin,   
 ojentaa polviniveltä)
• Etummainen säärilihas (koukistaa jalkaa säärtä kohti)

Kolmipäinen olkalihas

Iso rintalihas

Etummainen sahalihas

Ulompi vino vatsalihas

Suorat vatsalihakset

Reiden pitkä lähentäjälihas

Räätälinlihas

Nelipäinen reisilihas

Etummainen säärilihas

Kolmipäinen hartialihas

Kaksipäinen olkalihas

Epäkäslihas

Leveä selkälihas

Iso pakaralihas

Kaksipäinen reisilihas

Kaksoiskantalihas

Puolijänteinen lihas 

Puolikalvoinen lihas 
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MOTORINEN YKSIKKÖ

Varsinaista toiminnallista neuromuskulaarista kokonai-
suutta kutsutaan motoriseksi yksiköksi. Se koostuu 
selkäytimen alfamotoneuronista ja kaikista lihas-
yksiköistä sekä motorisista päätelevysistä, joita 
se hermottaa. Jokaisen motorisen yksikön 
lihassolut ovat samantyyppisiä. Moto-
rinen yksikkö on pienin liikettä 
tuottava kokonaisuus.

Eri lihaksissa on vaihteleva 
määrä motorisia yksiköitä. Myös 
motoristen yksiköiden koko 
vaihtelee. Kun vaaditaan tarkkaa 
motorista kontrollia (esimerkiksi 
silmän hienomotoriikka), ovat 
motoriset yksiköt pieniä. Kar-
keamman motorisen kontrollin
lihaksissa on suuria motorisia 
yksiköitä (esim. vatsalihakset).63

HERMO-LIHASLIITOS /  MOTORINEN PÄÄTELEVY

LIHASSOLUTYYPIT

Ihmisen luurankolihakset jakautuvat pääasiassa kolmeen 
lihassolutyyppiin. Näitä ovat hitaasti supistuvat mutta hyvin 
kestävät tyypin I solut ja nopeat tyypin IIA ja IIX solut. 
Hitaat solut aktivoituvat päivittäisissä askareissa tai kestävyys-
urheilussa, nopeat lihassolut vasta, kun tarvitaan räjähtävää 
liikettä. Tyypin I solut ovat aktiivisia aerobisissa (hapellisissa) 
olosuhteissa. Vastaavasti tyypin IIA solut käyttävät hyväkseen 
sekä aerobisia että anaerobisia energiapolkuja. Näillä on sekä 
kestävyys- että voimaominaisuuksia. Tyypin IIX solut tuot-
tavat suuren määrän supistusvoimaa, mutta väsyvät hyvin 
nopeasti. Viimeisimmät tutkimukset ovat tarkentaneet myös 
muita lihassolutyyppejä niiden ominaisuuksien perusteella: 
IC, IIC, IIAX ja IIXA.56 

Ihmisen lihassolutyyppijaukauma on pääasiassa geneettisesti
säädelty, mutta siihen voidaan jossain määrin vaikuttaa 
esimerkiksi harjoittelulla. Lihassolutyyppi on määritettävissä 
lihasbiopsialla eli lihaskoepalalla. Lihassolujakauma vaihtelee 
selvästi myös eri lihasten välillä. Esimerkiksi etureidessä 
(quadriceps) on 50–70 % nopeita lihassoluja, kun taas vastaa-
vasti leveässä kantalihaksessa (soleus) on jopa 90 % hitaita 
lihassoluja (sopii hyvin kävelemiseen).57

Mielenkiintoinen yksityiskohta lihassolujakaumassa on silmä-
luomien sulkijalihas, jossa on peräti 85 % nopeita lihassoluja.
Tämä kuvastaa hyvin silmän suojaamisen nopeuden tärkeyttä.

Eri urheilulajien harrastajilla lihassolutyypit ovat usein 
jakautuneet lajia suosivaan suuntaan. Esimerkiksi kestävyys-
urheilijoilla on yleisesti enemmän tyypin I lihassoluja kuin 
muilla ihmisillä. Toisaalta taas kestävyysurheilu voi muuttaa 
lihassolujen tyyppiä nopeista hitaisiin.58 Voimaharjoittelulla 
ei ole havaittu selvää vaikutusta hitaiden ja nopeiden lihas-
solujen suhteeseen. Voimaharjoittelu saattaa hieman lisätä 
IIA-tyyppien muuttumista nopeammiksi IIX-tyypeiksi.59

Henkilöt, joilla on ACTN3-geenin R-alleeli ovat yleensä 
erittäin hyviä korkeaa voimaa ja nopeutta vaativissa urheilu-
lajeissa.60 Näillä henkilöillä lihastyyppijakauma on selvästi 
nopeita lihassolutyyppejä (IIA ja IIX) suosiva. Erään pika-
juoksun maailmanmestarin lihaksista otetuissa biopsioissa 
paljastui harvinainen lihassolujen jakauma: hänellä oli peräti 
71 % nopeita lihassoluja (normaalisti jakauma on lähes 
päinvastainen).61 62

TIESITKÖ

ALFAMOTONEURONI ON LIIKEHERMO-

SOLU, JOKA TUO SUPISTUMISKÄSKYJÄ 

POIKKIJUOVAISEEN LIHAKSEEN KESKUS-

HERMOSTON YLEMMISTÄ OSISTA. SE 

VÄLITTÄÄ INFORMAATIOTA MUUN 

MUASSA PIKKUAIVOISTA, MOTORISESTA
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JOKAISEEN POIKKIJUOVAISEEN LIHAS-

SOLUUN KYTKEYTYY YKSI ALFAMOTO-
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asetyylikoliini-reseptoriin avaa 
ionikanavan Na+

Lähikuva 
hermo-lihasliitoksesta

3. Aiheuttaa lihaksen 
aktiopotentiaalin

4. Asetyylikoliinin hajotus
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LIHASKÄÄMI VENYTYKSESSÄ JA SUPISTUKSESSA

Motoriset yksiköt voidaan jakaa ryhmiin lihassolujen supis-
tuvuuden ja kestävyyden perusteella. Motoriset yksiköt 
luokitellaan joko hitaisiin (engl. slow-twitch, S) tai nopeisiin 
(engl. fast-twitch, F). Nopeat yksiköt jaetaan vielä kolmeen 
ryhmään: fatigue-resistant (FR), fatigue-intermediate (Fint) 
ja fatigable (FF).64 Motoriset yksiköt myös aktivoituvat 
tässä järjestyksessä liikkeen voimavaatimuksen mukaan. 
Nopeimmat motoriset yksiköt aktivoituvat maksimaalisissa 
liikkeissä, erityisesti esivenytetyissä liikkeissä (esim. suunnan-
muutokset ja hypyt).65 

LIHAS-JÄNNELIITOS

Lihas-jänneliitokseksi (engl. myotendinous junction) kutsu-
taan lihaksen ja jänteen liittymäkohtaa. Lihaksen supistu-
misen tuottama voima siirretään jänteen kautta luustoon 
esimerkiksi raajojen liikkeeksi. Liitoksessa jänteet muodostuvat 
tiheistä kollageenisäikeistä ja fibrosyyteistä (tukikudoksen 
pääasiallinen solutyyppi). Vastaavasti lihaksen jänteen puolei-
sessa päässä lihassolut kaventuvat ja näiden solukalvojen 
ulokkeet sekoittuvat jänteen kollageenisäikeiden väliin.66

Lihas-jänneliitokset ovat rakenteensa vuoksi alttiita vam-
moille. Lihas- ja jännevammojen sattuessa lihas-jänneliitos 
kärsii tyypillisesti ensimmäisenä vaurioita.67 Lihas-jänne-
liitoksen vaurioita voi ehkäistä parantamalla tasapainoa 
ja kehon asennon hahmottamista (proprioseptiikkaa), 

vahvistamalla kollageenisäikeitä sekä parantamalla yleistä 
lihasvoimaa. Myös nivelten hyvä liikkuvuus ja huolellinen 
ennen harjoitusta tehty lämmittely suojaavat vammoilta.68

LIHASKÄÄMI ON LIHAKSISTON TUNTOELIN

Lihaskäämi on lihaksen sisällä oleva tuntoelin (venytys-
reseptori tai proprioseptori). Se mittaa lihaksen pituudessa 
tapahtuvia muutoksia ja välittää saadun informaation 
keskushermostoon. 

Lihaskäämissä on useita tuntohermopäätteitä. Näistä 
Ia-ryhmän hermopäätteet (afferentit) reagoivat lihaksen 
pituuden nopeaan muutokseen. Vastaavasti II-ryhmän 
hermopäätteet välittävät tietoa lihaksen pituudesta ja 
aktivoivat muita liikehermoja. Rakenteeltaan hyvin ohuet 
III- ja IV-ryhmän säikeet välittävät erilaisia tuntoaistimuksia 
kuten kipua, lämpötilavaihteluita ja kemiallisia aistimuksia.69

Lihaskäämejä on erittäin runsaasti kaulan alueen lihaksissa, 
mikä on tärkeää pään ja koko vartalon asentoa säädettäessä. 
Kasvojen alueen lihaksissa on myös runsaasti erilaisia 
lihaskäämejä, mitkä sopivat kasvojen liikkeiden ja syömisen 
vaatimaan tarkkaan hienomotoriikkaan. Esimerkiksi kaulan 
ja kasvojen alueella lihaskäämien määrä on moninkertainen 
verrattuna vaikkapa hauislihakseen.70
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uten nimikin jo kertoo, aineenvaihdunta on elin-
toimintojen ylläpitämiseksi kudoksissa jatkuvasti 

tapahtuvaa orgaanisten aineiden hajoamista ja uusien 
aineiden rakentumista.

Aineenvaihdunnan englanninkielinen sana metabolism on 
johdettu Kreikan kielen sanasta metabole, joka tarkoittaa 
muutosta. Elimistö onkin jatkuvasti muuttuvassa tilassa, 
mitä sana aineenvaihdunta hyvin kuvastaa.

Eri aineita hajottavaa prosessia kutsutaan kataboliaksi 
ja vastaavasti rakentavaa prosessia anaboliaksi. Aineen-
vaihduntareaktioihin vaikuttavat lukuisat elimistössä 
toimivat entsyymit, jotka kiihdyttävät reaktioita (ns. 
biokatalysaattoreita). Näiden lisäksi aineenvaihduntaa 
säätelevät hormonit, erilaiset kasvutekijät, vitamiinit ja 
hivenaineet sekä autonominen hermosto.71

Erilaiset kemialliset reaktiot muodostavat niin sanottuja 
aineenvaihduntareittejä (engl. metabolic pathways), joista 
erityisesti energia-aineenvaihduntaa käsitellään tässä kirjan 
osiossa. 

Aineenvaihduntareitit ovat elimistössä välttämättömiä 
jatkuvan elimistön tasapainon eli homeostaasin säilyt-
tämiseksi.

Aineenvaihduntareittien pitkäaikaiset epätasapainotilat 
voivat johtaa erilaisiin metabolisiin sairauksiin. Myös 
perinnölliset entsyymien toimintahäiriöt voivat aiheuttaa 
synnynnäisiä aineenvaihduntahäiriöitä (esimerkiksi 
MTHFR-geenin mutaatio voi aiheuttaa homokysteiini-
tason nousua ja sitä kautta lisääntyneen aivoverenkierto-
häiriöriskin).72

Esimerkkejä aineenvaihdunnasta ovat muun muassa hiili-
hydraattien, proteiinien ja rasvojen pilkkominen energiaksi 
(ns. sitruunahappokierto), ylimääräisen ammoniakin 
poistaminen virtsan kautta (ns. ureasykli) ja erilaisten 
kemikaalien pilkkominen ja kuljettaminen. Ensimmäinen 
löydetty aineenvaihduntareitti oli glykolyysi, jossa glukoosi 
hajotetaan pyruvaatiksi ja samalla vapautuu energiaa (ATP 
ja NADH) solujen käytettäväksi.73

K

AINEENVAIHDUNTA  – 
ENERGISEN ELÄMÄN KULMAKIVI
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AEROBINEN GLYKOLYYSI

Ensimmäinen aineenvaihduntavaihe eli glykolyysi tapahtuu 
solulimassa. Siinä hapellisissa olosuhteissa glukoosimolekyyli 
hajotetaan pyruvaatiksi, josta samalla saadaan kaksi ATP-
molekyyliä ja kaksi NADH-molekyyliä. Hapettomissa olo-
suhteissa tapahtuu myös glykolyysiä, mutta tuloksena on 
laktaattia eli maitohappoa (ks. tarkemmin kappale ”Anaero-
binen energiajärjestelmä”).

SITRUUNAHAPPOKIERTO

Sitruunahappokierto eli Krebsin sykli (Nobel-palkitun 
keskijänsä Hans Adolf Krebsin mukaan) tapahtuu solujen 
mitokondrioissa.74 Sitruunahappokierron tärkein aineenvaih-
duntayhdiste on etikkahappo (asetyylikoentsyymi-A), jota 
tuotetaan rasvahapoista, hiilihydraateista ja proteiineista.75

Sitruunahappokierron eri reaktioissa (ks. kuva) syntyy
vetyioneja ja elektroneja, jotka kuljetetaan mitokondrion 
sisäkalvolle oksidatiivista fosforylaatiota (eli hapetuksen 
kautta tapahtuvaa energian sitoutumista ATP-molekyyleihin) 
ja elektroninsiirtoketjua varten. Reaktiossa vapautuu NADH:ia 
sekä pieni määrä ATP:tä ja hiilidioksidia. 

Sitruunahappokiertoon kuuluu kymmenen eri vaihetta, 
joihin kuhunkin myötävaikuttavat muun muassa eri 
B-ryhmän vitamiinit ja tietyt hivenaineet kuten magnesium 

SITRUUNAHAPPOKIERTO

AEROBINEN ENERGIAJÄRJESTELMÄ

Aerobinen tarkoittaa happea tarvitsevaa aineenvaihdunta-
prosessia, jota voidaan kutsua myös termillä soluhengitys. 
Aerobisen energiajärjestelmän prosesseihin (soluhengityk-
seen) kuuluvat glykolyysi, pyruvaatin hapettuminen, 

sitruunahappokierto ja elektroninsiirtoketju. Eri reaktio-
ketjuissa tuotetaan käytännössä glukoosista ja hapesta 
energianlähteenä toimivaa ATP:tä (adenosiinitrifosfaattia). 
Sivutuotteena syntyy myös hiilidioksidia ja vettä.

AEROBINEN SOLUHENGITYS

Hiilihydraatit Rasvat Proteiinit
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+ 2 
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+ 2 
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+ n. 28 
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n. 32 
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Sitraatti
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Hiilidioksidi
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GTP

FAD
FADH2

H2O
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ELEKTRONINSIIRTO

ja rauta sekä maksan pääantioksidantti glutationi. Reaktioita 
estävät eri raskasmetallit kuten elohopea, arseeni ja alumiini. 

Suurin osa sitruunahappokierrossa tuotettavasta energiasta 
kerääntyy runsaasti energiaa sisältäviin NADH-molekyyleihin.
Kutakin asetyylikoentsyymi-A:ta kohden syntyy kolme 
NADH:ia, jotka edelleen käytetään energiaksi seuraavissa 
reaktioissa (oksidatiivinen fosforylaatio). 

Sitruunahappokierron säätelyssä on oleellista eri amino-
happojen saatavuus ja jarruttava palautejärjestelmä (esim. 
jos elimistön tarpeeseen tulee liikaa NADH:ia, estää tämä 
useita sitruunahappokierron entsyymejä hidastaen samalla 
reaktioita). 

Oksaloasetaatti toimii yhdisteenä, jonka avulla voidaan 
täyttää yllättäen lisääntynyt energiantuotantotarve (esi-
merkiksi aivoissa tai lihaksissa). Sen vuoksi oksaloasetaatin 
nauttiminen lisäravinteena voi olla hyödyllistä, ja se saattaa 
jopa lisätä aivojen mitokondrioiden uusiutumista, vähentää 
elimistön hiljaista tulehdusta ja lisätä hermosolujen määrää.76 

Yksinkertaistettuna voidaankin todeta, että elimistössä 
on nerokkaita järjestelmiä, joissa nautittu ruoka saadaan 
muutettua sähköiseksi energiaksi (elektroneiksi), joka
 käytetään elimistön eri tarpeisiin.

OKSIDATIIVINEN FOSFORYLAATIO

Oksidatiivinen fosforylaatio pitää sisällään kaksi osaa: 
elektroninsiirtoketjun ja ATP-syntaasin. Oksidatiivisessa 
fosforylaatiossa tuotetaan suurin osa hapellisessa ympä-
ristössä syntyvästä energiasta (ATP:stä), ja se on jatkumoa 
sitruunahappokierrolle. 

Elektroninsiirtoketjussa vapautuu vety-ioneja (H+) mito-
kondrion kalvojen välitilaan. Välitilasta vapautuneet 
vety-ionit siirtyvät ATP-syntaasin avulla takaisin mito-
kondrioon. Prosessissa vapautuvalla energialla ATP-syntaasi 
muuttaa energiaksi käytetyn ADP:n takaisin ATP:ksi.  

Elektroninsiirtoketjussa toimii apuna muun muassa ubiki-
noni (koentsyymi-Q10), jota on käytetty lisäravinteena 
kymmeniä vuosia. Alhainen solujen ubikinonitaso saattaakin 
altistaa monille erilaisille sairauksille, kun solujen aerobinen 
energiantuotanto ei toimi riittävän tehokkaasti. Myös 
esimerkiksi kolesterolilääkkeiden (statiinien) käytön on 
todettu altistavan ubikinonin puutoksille.77

H+ H+
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H+

H+

H+ H+
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ANAEROBINEN ENERGIAJÄRJESTELMÄ

Anaerobinen tarkoittaa ilman happea tapahtuvia 
reaktioita. Anaerobista energiajärjestelmää tarvitaan 
olosuhteissa, jolloin happea ei ole välittömästi käytet-
tävissä tarvittavia määriä esimerkiksi korkean intensi-
teettin urheilusuorituksissa. Hapettomassa energian-
tuotannossa ATP:tä tuotetaan lihakseen ja maksaan 
varastoituneita glukoosipolymeerejä (glykogeenejä) 
pilkkomalla sekä lihassoluissa välittömästi vapaana 
olevia ATP-molekyylejä hyväksikäyttäen.

ANAEROBINEN GLYKOLYYSI

Anaerobisessa glykolyysissä glukoosia pilkotaan 
pyruvaatiksi, joka hapettomissa olosuhteissa 
pelkistetään maitohappofermentaatiossa maito-
hapoksi eli laktaatiksi. Maitohappofermentaatio 
tapahtuu, kun happea ei ole käytettävissä energian
-tuotantoon.

ANAEROBINEN GLYKOLYYSI

RASVAHAPPOJEN BEETA-OKSIDAATIO

Ruoansulatuksessa pilkotut rasvahapot käytetään energiaksi 
mitokondrioissa. Tätä reaktiota kutsutaan beeta-oksi-
daatioksi, jossa rasvahapot aktivoidaan liittämällä näihin 
koentsyymi-A. Tuloksena syntyy asetyylikoentsyymi-A:ta 
(ks. aikaisempi teksti), joka käytetään energiantuotantoon 
sitruunahappokierrossa.78

Pitkäketjuisten rasvahappojen hapettaminen vaatii niin 
kutsuttuja karnitiinikuljettimia (engl. carnitine acyl transferases), 
joissa rasvahapot kuljetetaan solulimasta mitokondrioon. 
Rasvahappojen käyttöä energiaksi voidaankin tehostaa 
karnitiini- ja asetyyli-L-karnitiini -ravintolisillä. Lyhyt- 
ja keskipitkäketjuisia rasvahappoja ei tarvitse erikseen 
kuljettaa mitokondrioihin, vaan ne siirtyvät sinne yksin-
kertaisen diffuusion kautta.

ATP 

ATP eli adenosiinifosfaatti on ihmisen energia-

aineenvaihdunnan yksi keskeisimmistä yhdis-

teistä. ATP-molekyyleihin sitoutuu runsaasti 

energiaa, jota vapautetaan soluissa ATPaasi-

entsyymin toimesta. Tällöin vapautuu sekä 

energiaa että fosfaattiryhmä ja ATP muuttuu 

ADP:ksi. Esimerkiksi lihassoluissa ATP toimii 

ainoana energianlähteenä. ATP:tä kierrätetään 

soluissa ja käytetään uudestaan energiaksi 

satoja kertoja ennen hajoamistaan. Käytän-

nössä kaikki elävät organismit käyttävät ATP:tä 

energiantuotannossaan.

ATP:N KIERRÄTYS

ADP + Pi

ATP

ENERGIAA VAATIVAT REAKTIOT:
• Aktiivinen kuljetus
• Solujen liikkeet
• Anabolia (energiavarastojen 
   rakentaminen)
• Biologinen työ ja fysiologiset 
   toiminnot

Energiaa

ENERGIAA VAPAUTTAVAT 
REAKTIOT:
• Soluhengitys
• Katabolia (energia-
   varastojen purkaminen)
• Ruoka ja ravinteet

Energiaa

2 ATP

Glykolyysi

2 Pyruvaatti

2 Maitohappo

Glukoosi

2 NAD+ 2 NADH

+ 2 H+

2 ADP + 2 Pi



242 243

LI IKUNTA LI IKUNTA

ENERGIA-

JÄRJESTELMÄT

Aerobinen 

(hapellinen)

Anaerobinen 

(hapeton) 1

Anaerobinen 

(hapeton) 2

MEKANISMI

Happea käytetään 

energiantuotantoon

ATP:tä syntetisoidaan 

kreatiinifosfaatista 

energiantuotantoon

Glukoosia pilkotaan 

energiaksi; aiheuttaa 

uupumista

AKTIIVISUUS-

TYYPPI

Matalasta keski-

kovaan intensiteettiin

Keskikovasta 

korkeaan 

intensiteettiin

Keskikovasta 

korkeaan 

intensiteettiin

KESKIMÄÄ-

RÄINEN KESTO

> 90 sekuntia

5–7 sekuntia

7–90 sekuntia

HYÖDYT HAITAT

sydämen 
toiminta

rasvamassa

sydämen 
toiminta

rasvamassa

lihasmassa

voima

nopeus

teho

lihasmassa
voima
nopeus
teho

ENERGIAJÄRJESTELMÄT JA NÄIDEN TOIMINNOT

KREATI INIFOSFAATTI JÄRJESTELMÄ

Kreatiinifosfaattijärjestelmä on yksi tärkeimmistä lihasten 
energianlähteistä. Arvioiden mukaan noin 95 % elimistön 
kreatiinista on luurankolihaksissa. Kreatiinifosfaattia eli 
fosfokreatiinia syntetisoidaan maksassa kreatiinista ja 
fosfaatista, jota saadaan suoraan ATP:stä (ks. edellä). 
Kreatiinia saadaan suoraan esimerkiksi punaisesta 
lihasta, ja sitä voidaan syntetisoida myös amino-
hapoista (arginiini ja glysiini).79 Kreatiinia 
käytetään lisäravinteena (kreatiinimono-
hydraatti), sillä se lisää merkittävästi 
voimantuottoa luurankolihaksissa.80 

Kreatiinia muodostetaan ja kierrätetään 
niin sanotussa kreatiinifosfaattisukkulassa
(ks. kuva). Sukkula kuljettaa korkean 
energian ATP-molekyylien fosfaattiryhmiä 
mitokondrioista myofibrilleihin (lihas-
säikeisiin) muodostaen kreatiinikinaasin 
avulla fosfokreatiinia (kreatiinifosfaattia). 
Tätä lihakset käyttävät nopeaan energian-
tuotantoon.

Käyttämätön kreatiini kuljetetaan saman 
sukkulan avulla mitokondrioihin, joissa 

siitä syntetisoidaan kreatiinifosfaattia. Käytetystä fosfokrea-
tiinista muodostuu kreatiniinia, joka eritetään munuaisten 
kautta virtsan mukana pois elimistöstä.

Verestä mitattu kreatiniinitaso on tärkeä mittaus arvioitaessa 
munuaisten suodatuskykyä. Kreatiniinin eritys on suurempaa 
mitä korkeampi lihasmassa henkilöllä on. Tämän vuoksi 
miesten lihasten kreatiinipitoisuus ja veren kreatiniini-
pitoisuus ovat yleensä korkeampia kuin naisten. 

KREATIINIFOSFAATTISUKKULA

ATP

ADP

Kontraktio

Cr

PCr

CK

ATP

ADP

Oksidatiivinen 
fosforylaatio CK

Mitokondrio Sarkoplasma 
(lihassolun solulima)

Poriini

Adeniininukleotiditranslokaasi (ANT)

CK = Kreatiinikinaasi    PCr = Fosfokreatiini    Cr = Kreatiini
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ELIMISTÖN TÄRKEIMMÄT 
ENERGIAVARASTOT

Elimistö käyttää kahta erilaista energiavarastoa hyväkseen. 
Erittäin energiatiheät molekyylit kuten glykogeeni (sokeri)  
ja triglyseridit (rasva) varastoidaan elimistössä maksaan, 
lihaksiin ja rasvakudokseen (vain triglyseridit). Toisen 
tärkeän energiavaraston muodostavat solujen kalvojen välillä 
olevat elektrokemialliset ionit. Monimutkaisuutensa vuoksi 
jälkimmäistä ei tässä kirjassa käsitellä tarkemmin.

GLYKOGEENI

Glykogeeni on suurikokoinen molekyyli, johon on varastoitu 
lukuisia (jopa 30 000 kpl) glukoosi-molekyylejä. Glyko-
geenia varastoivat maksa (10 % painosta) ja lihassolut (2 %
painosta) sekä vähäisessä määrin punasolut.81 Glukoosia 
varastoitaessa sitoutuu glykogeeniin myös kolminkertainen 
määrä vettä. Sen vuoksi esimerkiksi ihmisen kehonpaino voi 
vaihdella useita kiloja vuorokaudessa glykogeenivarastojen 
täyttöasteesta riippuen.

Maksan glykogeenivarasto toimii energiavarastona koko 
elimistön ja erityisesti keskushermoston energiantuotantoon. 
Lihasten glykogeenivarastoa käytetään vain lihassolujen 
energiantuotantoon. Glykogeenin määrään vaikuttavat 
fyysinen harjoittelu, perusaineenvaihdunnan aktiivisuus ja 
ruokailutottumukset. 

GLYKOGEENIN PILKKOMINEN JA KÄYTTÖ ENERGIAKSI

ENERGIAJÄRJESTELMÄT LIIKUNNASSA

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Aika 

 Liikkeeseen 
vaadittu 

kokonais-
energia

150%

140%

130%

120%

110%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

Maksimaalinen
hapenottokyky / 

urheiluharjoitteen 
vauhti

30s 1min 2min 10min 30min 2h

Anaerobinen 
(kreatiinifosfaatti)

Aerobinen

Anaerobinen 
(glykolyysi)

Prosenttia maksimaalisesta 
hapenottokyvystä 

harjoituksessa

Sprinttiharjoitteet Anaerobinen 
kapasiteetti

Aerobinen 
kapasiteetti

Anaerobinen 
harjoittelu

Aerobinen 
harjoittelu

Glukoosi-6-fosfaatti

GLYKOLYYSI

Pyruvaatti

Glukoosi

Verenkiertoon 
muiden kudosten 

käytettäväksi

Laktaatti

Lihas, 
aivot

Hiilidioksidi
+ vesi

Maksa

Riboosi
+ NADPH

PENTOOSI-
FOSFAATTI-

POLKUGlukoosi-
6-fosfataasi

Glukoosi-1-fosfataasi

Fosfoglukomutaasi

Glykogeenifosforylaasi

Glykogeeni

Glykogeenin–1
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RASVAKUDOS

Rasvakudos on elimistön tärkein pitkäaikainen energiavarasto. 
Se koostuu rasvasolujen (adiposyyttien) lisäksi sidekudos-
soluista ja verisuonten endoteelisoluista. Rasvasolut ovat 
täyttyneet rasvapisaroista, jotka koostuvat triglyserideistä 
ja glyserolista. Rasvakudosta on elimistössä ihon alla (ns. 
subkutaaninen rasvakudos), luuytimessä, lihasten välissä, 
sisäelinten ympärillä (viskeraalinen rasva) ja rintakudoksessa. 
Erityisesti viskeraalinen rasva on terveydelle epäedullista 
lisäten sairastumisriskiä muun muassa tyypin 2 diabetekselle, 
sepelvaltimotaudille ja erilaisille tulehdussairauksille.84

Rasvakudos on myös hormonaalisesti aktiivinen eli niin 
sanottu endokriininen elin. Rasvakudos tuottaa esimerkiksi
leptiini-, adiponektiini- ja resistiinihormoneja, jotka 
säätelevät elimistössä energia-aineenvaihduntaa ja kehon 
painoa.85

Rasvakudos on jatkuvasti mukautuvassa tilassa, jossa vapaita 
rasvahappoja joko varastoidaan tai puretaan elimistön 
käyttöön. Rasvakudoksen pilkkomista energiaksi kutsutaan 
lipolyysiksi. 

Lipolyysissä rasvakudoksen triglyseridejä hapetetaan lipaasin 
ja rasvakudoksen triglyseridilipaasin avulla vapaiksi rasva-
hapoiksi ja glyseroliksi. Rasvahapot käytetään energiaksi 
lihaksissa, maksassa ja sydämessä, glyseroli lähinnä maksassa.

Insuliini vastaavasti estää lipolyysiä. Mikäli elimistössä 
varastohormoni-insuliinin taso on jatkuvasti koholla, varas-
toidaan verenkierrossa liikkuvat rasvahapot rasvakudokseen. 
Tätä kutsutaan lipogeneesiksi. Insuliinin eritystä stimuloi 
erityisesti korkea veren sokeripitoisuus ja runsas hiilihydraat-
tien saanti ravinnosta.86 Myös runsas proteiinien saanti lisää 
insuliinin eritystä.87

Glykogeenivarastot ovat ihmisille tärkeitä erityisesti 
verensokerin säätelyssä aterioiden välillä ja intensiivisissä 
urheilusuorituksissa. Glukoosia voidaan käyttää energiaksi 
myös hapettomissa (anaerobisissa) olosuhteissa. Vastaavasti 
rasvahappoja pilkotaan energiaksi vain hapellisissa (aerobi-
sissa) olosuhteissa. Myös aivot tarvitsevat tasaisesti glukoosia, 
mutta aivot voivat hyödyntää myös esimerkiksi paastotilassa 
maksan tuottamia ketoaineita.82

Aineenvaihdunnallisesti aktiivinen glykogeenin hajoamis-
tuote on glukoosi-6-fosfaatti, jossa glukoosi-molekyyliin 
on liitetty yksi fosfaattiryhmä. Tämä voidaan käyttää 
energiaksi joko aerobisessa tai anaerobisessa tilassa lihaksessa, 
hyödyntää maksan kautta glukoosina muualla elimistössä 
tai muuntaa riboosiksi ja NADPH:ksi käytettäväksi eri 
kudoksissa (esimerkiksi lisämunuaisessa, punasoluissa, 
maitorauhasissa ja maksan rasvasoluissa).83

RASVASOLUT JA HORMONIT

Ruokahalu ja 
energiankulutus

Verenpaine ja 
veren hyytyminen

Insuliiniherkkyys 
ja verensokeri

Tulehdus ja
vastustuskyky

Rasvasolu

• Resistiini
• Adiponektiini
• Adipsiini

• Angiotensino-
   geeni
• PAI-1

• TNF-α
• IL6

• Leptiini
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iohakkerin tavoitteena on jalostaa omasta kehostaan 
mahdollisimman hyvin toimiva kokonaisuus. Englannin 

kielessä tämä tunnetaan termillä General Physical Preparedness 
(GPP). Tähän kuuluu oleellisesti eri fyysisen suorituskyvyn 
osa-alueiden tasapainoinen harjoittaminen. Koska ihminen on 
yksilö, sopivat eri henkilöille erilaiset harjoitusmenetelmät. 
Perusperiaatteita seuraamalla voidaan kuitenkin minimoida 
turha työ ja keskittyä parhaiten tuloksia tuottaviin menetelmiin.

B

FYYSISTÄ  SUORITUSKYKYÄ 
PARANTAVAT  MENETELMÄT
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KESTÄVYYSLI IKUNTA

Kestävyydellä tarkoitetaan elimistön kykyä vastustaa väsy-
mystä ja pysyä aktiivisena fyysisessä rasituksessa. Kestävyy-
teen vaikuttavat pääasiassa hengitys- ja verenkiertoelimistön
toimintakyky sekä toisaalta lihasten energiatalous eli kyky 
muuttaa rasvaa ja hiilihydraatteja energiaksi.88 Tähän vaikut-
tavat muun muassa mitokondrioiden määrä, lihasten hius-
suonten määrä ja erilaiset aineenvaihduntareitit (glykolyysi, 
krebsin sykli, oksidatiivinen fosforylaatio). 

Kestävyysliikuntaa suositellaan yleisesti terveysliikunnan 
perustana. Suosituksena olisi liikkua ainakin kaksi tuntia 
30 minuuttia viikossa (yleinen suositus on viidesti viikossa 
vähintään 30 minuuttia kerrallaan).  

Kestävyysliikuntaan lasketaan esimerkiksi kävely, pyöräily, 
uinti, vaellus ja jopa raskaat koti- ja pihatyöt. Omasta kunto-
tasosta riippuen intensiteetti voi vaihdella hyvinkin laajalla 
skaalalla. Kestävyyskuntoa selvästi kehittääkseen tarvitaan 
useimmiten kävelyä raskaampia liikuntamuotoja kuten esi-
merkiksi juoksua, hiihtoa, nopeaa pyöräilyä ja erilaisia 
pallopelejä. Ryhmäliikuntalajeista suosittuja ovat erityyppiset 
aerobic-, tanssi- ja kiertoharjoittelutunnit (cross-training).

Kestävyysliikunta jakautuu neljään eri osa-alueeseen suoritus-
tehon mukaan: aerobinen peruskestävyys, vauhtikestävyys, 
maksimikestävyys ja nopeuskestävyys. Kestävyys voidaan 
jakaa myös hapen käytön suhteen joko aerobiseen tai 
anaerobiseen liikkumiseen. Aerobinen peruskestävyys on 
käytännössä kaiken liikkumisen perustana. 

Peruskestävyyden ja vauhtikestävyyden välistä rajaa kutsu-
taan aerobiseksi kynnykseksi ja vastaavasti vauhtikestä-
vyyden ja maksimikestävyyden välistä rajaa anaerobiseksi 
kynnykseksi. Käytännössä siis suoritustehon lisääntyessä 
anaerobinen (hapeton) energiantuotto kasvaa. Aerobinen 
kynnys on fysiologisesti suurin suoritustehon ja energian-
kulutuksen taso, jossa sydän, maksa ja poikkijuovaiset 
lihakset pystyvät poistamaan tuotettua maitohappoa niin 
paljon, että veren maitohappopitoisuus ei nouse lepotason 
yli (yleensä alle 70 % maksimisykkeestä).89 

Anaerobinen kynnys on suurin  suoritustehon ja energian-
kulutuksen taso, jossa veren maitohappopitoisuus (maito-
happo) ei lisäänny koko suorituksen aikana (n. 85–90 % 
maksimisykkeestä). Kynnyksen ylittämisen jälkeen maito-
happoa tulee lihaksiin enemmän, kuin sitä ehditään poista-
maan, mikä johtaa vähitellen uupumukseen.

5. Lihasteho
Lihasyksikön tai lihasryhmän kyky 
tuottaa maksimaalinen voima 
mahdollisimman lyhyessä ajassa.

1. Kestävyys
Elimistön hengitys- ja verenkiertoelimistön kyky 
kerätä, prosessoida ja toimittaa happea kudoksille.

2. Lihaskestävyys
Elimistön (erityisesti lihaksiston) 
kyky prosessoida, varastoida ja 
hyödyntää energiaa.

3. Lihasvoima
Lihasyksikön tai lihas-
ryhmän kyky tuottaa 
voimaa.

4. Liikkuvuus
Nivelten maksimaalinen liikeala 
(engl. range of motion, ROM).

6. Nopeus
Kyky suoriutua toistuvasta liikkeestä 

mahdollisimman nopeasti.

FYYSISEN 
SUORITUSKYVYN 

OSA-ALUEET

7. Koordinaatio
Kyky yhdistää useita erilaisia 
liikekomponentteja yhdeksi 

sujuvaksi ja jatkuvaksi liikkeeksi.

8. Ketteryys
Kyky minimoida 

siirtymäaika 
liikkeestä toiseen.

9. Tasapaino
Kyky kontrolloida kehon 

asennon muutoksia 
suhteessa painovoimaan.

10. Tarkkuus
Kyky kontrolloida liikettä eri

 voimakkuuksilla eri suuntiin.
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KESTÄVYYSHARJOITTELUN PERUSPERIAATTEET

Kestävyysharjoittelun päätavoite on lisätä elimistön toiminta-
kykyä pitkäkestoisissa suorituksissa, jotka ovat kestoltaan 
muutamasta minuutista tunteihin. Lajeina ovat tyypillisesti 
kävely, juoksu, pyöräily, hiihto, uinti ja vaeltaminen.

Kestävyyden kehittämiseen tarvitaan yleensä vähintään 
kolme harjoitusta viikossa, joiden kesto on 30–60 minuut-
tia. Harjoittelussa on hyvä käyttää apuna syke-alueita ja 
harjoitella sykemittarin kanssa. Tämä ei ole kuitenkaan 
aivan välttämätöntä, mutta menetelmä auttaa tunnista-
maan eri sykealueet ja näiden fysiologiset vaikutukset eri 
kestävyysominaisuuksien kehittämiseksi.

Avaintekijät kestävyysliikunnassa:
• Suurin osa kestävyysharjoittelusta tehdään peruskestävyys-
 alueella (n. 70–80 % harjoittelusta). Tämä rakentaa perus-
 kestävyyttä ja parantaa erityisesti sydämen minuutti-
 tilavuutta (ks. kappale ”Sydämen minuuttitilavuus”).

• Panosta tekniikkaharjoitteluun
• Harjoittelun tulisi olla progressiivista ja palautumisen   
 riittävää 
• HIIT (engl. high intensity interval training) on erityisen 
 tehokas lisäämään mitokondrioiden määrää ja 
 maksimaalista hapenottokykyä (VO2max)92 93 

 (ks. tarkemmin kappale ”Korkean intensiteetin intervalli- 
 harjoittelu (HIIT)”)
• Käytä erilaisia intervalliharjoituksia vauhti- ja   
 maksimikestävyysalueilla:
 – Lyhyet intervallit (HIIT); intervallin kesto 15–45 
    sekuntia, tauot 15 sekuntia – 3 minuuttia 
 – Pitkät intervallit; intervallin kesto 3–8 minuuttia, 
    tauot 1–4 minuuttia
 – Porrasintervallit; intervallin kesto 8–20 minuuttia,   
    tauot vaihtelevat. Intensiteetti on vielä matalampi   
    kuin pitkissä intervalleissa.
• Voimaharjoittelu lisää kestävyysliikunnan tehoa ja   
 parantaa suorituskykyä94

• Tee palauttavia harjoituksia ja vältä liikaharjoittelua

Sekä aerobista että anaerobista kynnystä voidaan nostaa 
harjoittelemalla. Lisäksi voidaan määritellä niin sanottu 
laktaatti- eli maitohappokynnys, jossa suoritustehon 
lisäys aiheuttaa ensimmäistä kertaa veren maitohappo-
pitoisuuden nousun perustasosta.90

Maksikestävyys tarkoittaa suoritusta anaerobisesta kynnys-
tehosta maksimaaliseen aerobiseen suoritustehoon saakka. 
Tähän vaikuttavat maksimaalinen hapenottokyky (VO2max), 
suorituksen biomekaaninen teho ja hermo-lihasjärjestelmän 
suorituskyky.

Laskennalliset ja suuntaa antavat kynnysarvot voidaan 
määrittää Karvosen kaavalla:

(maksimisyke – leposyke) x haluttu sykealue 
60–90 % välillä + leposyke 
esim. (189 – 50) x 0,7 + 50 = 147 (arvioitu aerobinen
kynnys 35-vuotiaalla henkilöllä, jolla leposyke on 50/min).

Maksimisyke (HRmax) voidaan arvioida tarkimmin91 
laskemalla kaavasta: 
211 – 0,64 x ikä (esim. 211 – 0,64 x 35 =189)

Lähde: Keskinen, K. & Häkkinen, K. & Kallinen, M. (2007). 
Kuntotestauksen käsikirja. Liikuntatieteellinen Seura. 2. painos.

KESTÄVYYDEN ERI OSA-ALUEET JA KYNNYKSET

Anaerobinen
kestävyys

Nopeuskestävyys

VO2max

MaksimikestävyysVauhtikestävyys

AnKAerK

Peruskestävyys

Aerobinen kestävyys

Työteho/nopeus/syke

AerK = Aerobinen kynnys
AnK = Anaerobinen kynnys
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SYKEALUE

Zone 4 / Vauhtikestävyys 2 

(VK2)

Tavoite: Lihaskestävyys, 

maitohapon sietokyky, nopeus

Energiajärjestelmät: 

Aerobinen (oksidatiivinen) 

& glykolyyttinen

Zone 5 / Maksimikestävyys (MK)

Tavoite: Nopeuden ylläpito,

liikkumisen tekniikan ja talou-

dellisuuden kehittäminen, maito-

hapon tehokas poistaminen

Energiajärjestelmät: Glykolyyt-

tinen, kreatiinifosfaatti

Kaikki yli Zone 5

Tavoite: Räjähtävä nopeus, voima

Energiajärjestelmät: Kreatiini-

fosfaatti (glykolyyttinen, jos kesto 

ylittää 5 sekuntia)

%-OSUUS LAKTAATTI-

KYNNYKSESTÄ

96–103 %

104 %–max

Max

INTENSITEETTI 

(%-OSUUS HRMAX)

80–90 %

90–100 %

KUVAUS

Harjoittelu tapahtuu maitohappokynnyk-

sen molemmin puolin ja parantaa ns. 

laktaatin sietokykyä. Hengitys on raskasta

ja puuskuttava. Tällä sykealueella pysty-

tään harjoittamaan nopeita lihassoluja 

ja parantamaan palautumista. Erityisen 

hyödyllinen intervalliharjoituksissa 

(2:1–1:3 rasitus:palautuminen-suhde).

Harjoitusteho ylittää aina maitohappo-

kynnyksen. Erittäin uuvuttavaa ja raskasta. 

Sopii lyhyisiin intervalliharjoituksiin. 

Vaatii yleensä pidemmän palautumis-

ajan. 

                            

Kehittää voimaa, räjähtävyyttä ja nopeita 

lihassoluja. Suoritetaan räjähtävinä lyhyinä

intervalleina (työ:lepo on 1:4 – 1:10). 

Esimerkiksi voimanosto, painoharjoittelu 

ja plyometrinen harjoittelu.

SYKEALUE

Zone 1 / Perus-

kestävyys 1 (PK1)

Tavoite: Palautuminen, 

lämmittely ja jäähdyttely

Energiajärjestelmä: 

Aerobinen (oksidatiivinen)

Zone 2 / Perus-

kestävyys 2 (PK2)

Tavoite: Kestävyys

Energiajärjestelmä: 

Aerobinen (oksidatiivinen)

Zone 3 / Vauhti-

kestävyys 1 (VK1)

Tavoite: Lihaskestävyys

Energiajärjestelmät:

Aerobinen (oksidatiivinen) 

& glykolyyttinen

%-OSUUS LAKTAATTI-

KYNNYKSESTÄ

70–76 %

77–85 %

86–95 %

INTENSITEETTI 

(%-OSUUS HRMAX)

50–60 %

60–70 %

70–80 %

KUVAUS

Kevyt aerobinen harjoittelu voi 

nopeuttaa palautumista lisäämällä 

verenkiertoa (tulehdusaineiden 

poisto) ja kasvuhormonin erittymistä. 

Esimerkiksi kävely koiran kanssa, 

vaellus, kevyt uinti, pihatyöt, jooga ym.

Tällä sykealueella harjoittelu hyödyntää 

pääasiassa hitaita lihassoluja ja parantaa 

peruskestävyyttä. Kestävyysharjoittelun 

pohja luodaan tällä sykealueella. Energia 

tulee lähinnä rasvakudoksesta.

Lisää harjoitustehoa ja parantaa aero-

bista voimaa. Peruskestävyyslenkillä 

esimerkiksi ylämäet nostavat sykkeen 

tälle tasolle. Hengitys on raskasta mutta 

tasaista. Kuluttaa energiavarastoja 

merkittävästi; ylitreenaamisen vaara tällä 

sykealueella.

KESTÄVYYSHARJOITTELUN SYKEALUEET JA LAKTAATTITASOT

Lähde: Greenfield, B. (2014). Beyond Training. Mastering Endurance, Health & Life. Victory Belt Publishing.
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KESTÄVYYSLIIKUNNAN POTENTIAALISET HAITAT

Liiallinen ja äärimmäinen kestävyysliikunta voi aiheuttaa 
erilaisia terveydellisiä ongelmia. Erityisesti sydänlihaksen 
rakenteellinen muokkautuminen (engl. remodeling) ja 
sydämen rytmihäiriöiden lisääntyminen ovat potentiaalisia
ongelmia maratoonareilla, ultrajuoksijoilla, pitkänmatkan 
pyöräilijöillä ja ironmanurheilijoilla.98 99 Ilmeisesti myös 
sepelvaltimotaudin riski ja ateroskleroosin esiintyvyys ovat 
maratoonareilla tavallista suuremmat.100 101 

Kestävyysliikkujilla (erityisesti juoksijoilla) on myös keski-
määräistä enemmän erilaisia rasitusvammoja kuin muilla
liikkujilla – muun muassa polvi- ja nilkkavammoja, akilles-
jänteen ja jalkaterän rasitusvammoja sekä jopa säären rasitus-
murtumia. Vammojen yleisyyden syiksi on arvioitu liiallinen
harjoittelun määrä ja lepopäivien sekä palautumisen puute.102

Pitkäkestoisen kävelyn on todettu laajassa kyselytutkimuk-
sessa olevan juoksua turvallisempi vaihtoehto, josta saadaan 
vastaavat terveyshyödyt (verenpaineen lasku, veren rasva-
arvojen paraneminen ja sokeritautiriskin aleneminen).103

Kestävyysharjoittelu heikentää lihasmassan ja -voiman kehi-
tystä (mutta ei päinvastoin), mikä kannattaa ottaa huomioon, 
jos nämä ovat liikunnallisia päätavoitteita. Voiman ja lihas-
massan heikkeneminen on verrannollinen kestävyysharjoit-
telun määrään – mitä enemmän kestävyysharjoittelua, sitä 
vaikeampi kehittää lihasmassaa ja voimaa.104

AKTIVITEETTI

Nukkuminen

Istuminen

Peseytyminen

Kevyt siivoaminen

Puutarhatyö

Puiden pilkkominen

Rakennustyömaa

Kävely 6 km/h

Juoksu 8 km/h

Koripallo

Rasittava soutu

Pyöräily 27–30 km/h

Juoksu 15 km/h

Raskas kestävyyssuoritus 

kilpailussa

MET

0.9

1

2

2

3

6

5–7

4–5

8

6–8

12

12

15

17–

ERI AKTIVITEETTIEN RASITTAVUUS MET-YKSIKÖISSÄ

Lähde: Ainsworth, B. et al. (2000). Compendium of physical activities: 
an update of activity codes and MET intensities. Medicine and Science in 
Sports and Exercise 32 (9 Suppl): S498–504.

MITEN HYÖDYNTÄÄ SYKEALUEITA HARJOITTELUSSA:

• Ota harjoitteluun mukaan sykealue 4 -intervalleja, jos  
 sinulla on hyvä kestävyys, mutta väsyt välittömästi   
 kun lihakset alkavat tuottaa maitohappoa
• Tee enemmän sykealue 2 -harjoituksia ja sykealue 3 
 -intervalleja jos pystyt tekemään intervalleja helposti, 
 mutta väsyt pitkissä tasaisen tahdin harjoituksissa
• Suosituksena on tehdä enemmän sykealue 5 -intervalleja  
 (maksimikestävyys) jos et pysty loppukiriin esimerkiksi  
 viiden kilometrin juoksussa
• Jos elimistösi ei meinaa palautua kunnolla, lisää   
 sykealue 1 -harjoituksia mukaan ohjelmaan

VÄLTÄ SEURAAVAT KESTÄVYYSHARJOITTELUN 

SUDENKUOPAT:

• Harjoittelu samalla intensiteetillä ja sykealueella 
 kerrasta toiseen
• Harjoittelu samalla vauhdilla kerrasta toiseen
• Liian kovatehoinen harjoittelu kevyempinä päivinä ja   
 päinvastoin

KESTÄVYYSLIIKUNNAN HYÖDYT 

Kestävyysliikunnalla on sekä toiminnallisia että rakenteellisia
vaikutuksia. Rakenteellisia muutoksia ovat esimerkiksi sydämen
tilavuuden ja lihasvoiman kasvu, keuhkojen tilavuuden kasvu, 
mitokondrioiden määrän lisääntyminen ja hiusverisuoniston 
lisääntyminen. Toiminnallisia muutoksia ovat esimerkiksi 

verenpaineen lasku levossa, lepopulssin lasku, sydämen isku- 
ja minuuttitilavuuden sekä hapenottokyvyn kasvu.95

Kestävyysliikunnalla tiedetään olevan positiivisia vaikutuksia
muun muassa ahdistuksen ja masennuksen vähentämisessä, 
stressin tasapainottamisessa sekä lukuisten kroonisten 
sairauksien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä (ks. tarkemmin 
kappale ”Liikunta ja terveys”).

Kestävyysliikunnan tiedetään myös vähentävän riskiä sairastua 
sydän- ja verisuonitauteihin. Näyttäisi siltä, että hyötyjen 
saavuttamiseen tarvitaan vain kolme kuukautta kohtuullista
harjoittelua (2–3 h/vko), minkä jälkeen lisähyödyt ovat rajal-
lisia, vaikka harjoittelun määrää ja intensiteettiä nostettaisiin-
kin.96 Kohtuullinen harjoittelu (MET <6) näyttäisi ennus-
tavan parhaiten pitkäikäisyyttä ja hyvää yleistä terveyttä.97

TIESITKÖ

MET ON LYHENNE SANOISTA META-

BOLIC EQUIVALENT .  SE KUVASTAA 

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN AIHEUT-

TAMAA LISÄÄNTYNYTTÄ ENERGIAN-

KULUTUSTA LEPOTASOON VERRAT-

TUNA. YKSI MET-YKSIKKÖ VASTAA ELI-

MISTÖN PERUSAINEENVAIHDUNNAN

AIHEUTTAMAA HAPENKULUTUSTA. 

ESIMERKIKSI PERUSASKAREET KUTEN 

SYÖMINEN, PESEYTYMINEN JA KIR-

JOITTAMINEN VASTAAVAT MET-

ARVOA 2 ELI KAKSI KERTAA LEPO-

AINEENVAIHDUNTA. REIPAS KÄVELY 

VASTAA MET-ARVOA 5.
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• Lisää painoa progressiivisesti harjoituksesta toiseen;   
 aloita esimerkiksi 60–70 prosentilla maksimaalisesta   
 suoritustehosta 
• Lisää progressiivisesti harjoituksen volyymiä eli joko   
 sarja- tai toistomääriä
• Vaihtele liikkeiden tempoa ja jännityksen alaista aikaa   
 (engl. time under tension = TUT)
• Lepää riittävästi ja vaihtele lepojaksojen pituuksia 
• Kevennä harjoituskuormaa 3–4 viikon välein
• Vaihda harjoitusohjelmaa 1–3 kk välein

Erikoistekniikoita ja -menetelmiä käsitellään myöhemmin 
tässä kirjassa. 

Maksimivoima:
Maksimivoimaa kehitetään parhaiten 1–5 toiston sarjoilla 
85–100 % yhden toiston suoritusmaksimista (1RM). 
Maksimivoimaa pidetään perustana kaikille muille voima-
ominaisuuksille. Tehokkain harjoitus on 3–5 x 3 (kolme–
viisi kertaa kolmen toiston sarja). Lepo sarjojen välillä on 
3–5 minuuttia.

Nopeusvoima ja räjähtävä voima:
Nopeutta ja räjähtävyyttä kehitetään parhaiten nostamalla 
sub-maksimaalisia (40–80 % 1RM) kuormia useita sarjoja 
käyttäen. Tehokkain harjoitus on 7–9 x 3. Lepo sarjojen 
välillä 1–3 minuuttia. Nopeusvoiman kehittämiseen 
tarvitaan myös maksimivoimaharjoittelua.

Lihaskasvu eli hypertrofia:
Lihaskasvuun voidaan vaikuttaa parhaiten aiheuttamalla 
mekaanista jännitystä ja aineenvaihdunnallista stressiä. 
Lihasten kasvuun soveltuvat parhaiten 8–12 toiston sarjat, 
joissa painot ovat keskiraskaita (65–85 % 1RM). Tehokkain 
harjoitus on 3–5 x 8–10. Lepo sarjojen välillä on 60–90 
sekuntia. Sarjat tehdään usein uupumukseen saakka.

Kestävyysvoima:
Kestävyysvoimaa vastaavasti kehittävät yli 12 toiston sarjat, 
jotka tehdään selvästi sub-maksimaalisilla kuormilla (20–70 % 
1RM). Kestävyysvoiman harjoittaminen voi tehostaa muun 
voimaharjoittelun palautumista kestävyysvoiman kehittä-
misen lisäksi. Tehokkain harjoitus on 3 x 15–20. Lepo 
sarjojen välillä on 30–60 sekuntia.

VOIMAHARJOITTELU

Fyysisellä voimalla tarkoitetaan ihmisen kykyä tuottaa 
voimaa, liikuttaa itseään suhteessa ympäristöön tai kykyä 
liikuttaa ulkoista kuormaa lihasvoimaa hyväksikäyttäen. 
Fyysisen voiman määrittää käytännössä kaksi keskeistä
tekijää: lihaksen poikkipinta-ala ja lihassäikeiden määrä
sekä näiden supistumisen voimakkuus.105 Toisaalta ihminen 
voi olla voimakas myös ilman suurta lihasten poikkipinta-
alaa,106 koska voimantuottoon vaikuttaa oleellisesti hermoston
kyky käskyttää ja rekrytoida sekä organisoida lihassyyt 
tehokkaammin päälle ja pois.107 108 Myös tukikudosten 
kuten jänteiden ja sidekudoksen vahvuus vaikuttaa lihasten 
voimantuottokykyyn. Hyvä esimerkki tästä on akillesjänteen 
biomekaniikka.109

Lihassolutyyppien jakauma vaikuttaa oleellisesti henkilön 
voimantuottokykyyn (ks. kappale ”Lihassolutyypit”). 
Voimantuottoon vaikuttavat myös ihmisen sukupuoli, ikä, 
hormonitasapaino, hermoston toiminta, yleinen terveyden-
tila sekä elimistön ravitsemustila. 

Lihasten (ja hermoston) voimaharjoittelu tarkoittaa näiden 
voimantuoton ja yleensä myös lihasmassan lisäämiseen 
tähtäävää harjoittelua. Lihasvoimaharjoittelusta käytetään 
usein myös ilmauksia lihaskuntoharjoittelu, kuntosaliharjoit-

telu, painoharjoittelu ja vastusharjoittelu.110 Maksimaalista 
voimantuottokykyä mitataan yleensä yhden toiston suoritus-
maksimina (1RM) – esimerkkinä jalkakyykky.

VOIMAHARJOITTELUN PERUSPERIAATTEET

Lihasvoiman kehittämiseen tarvitaan yleensä vähintään kaksi 
kertaa viikossa suuria lihasryhmiä kuormittavia harjoituksia, 
joiden kesto on vähintään 20 minuuttia. Tutkimuksissa on 
käytetty ja havainnoitu tyypillisesti harjoitusohjelmia, joissa 
on 5–15 eri liikettä. Niissä tehdään 1–4 työsarjaa liikettä 
kohti; sarjoissa toistoja on 8–15.

Avaintekijät voimaharjoittelussa:
• Suorita liikkeet oikealla tekniikalla ja liikkuvuudella
• Käytä isoja moninivelliikkeitä (esim. maastaveto,   
 etu- ja takakyykky, leuanveto, penkkipunnerrus, dippi,
  pystypunnerrus ym.); yhden nivelen niin sanotut
  täydentävät liikkeet (esim. hauiskääntö, reiden ojennus)  
 eivät tuo enää lisähyötyä moninivelliikkeisiin nähden 
 (voima ja lihasmassa)111 112
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PALAUTUMINEN: SUPERKOMPENSAATIOTEORIA

Superkompensaatio on eräs vanhimmista ja käytetyimmistä 
adaptaatioteorioista, joka liittyy oleellisesti perinteiseen lihas-
voimaharjoitteluun ja kehonrakennukseen. Superkompen-
saation ydin on se, että harjoittelussa kulutetaan yleisiä 
voimavaroja, biokemiallisia reaktioketjuja, energiavarastoja 
ja hermostoa. Tämä on riippuvainen harjoituksen kuormasta 
ja intensiteetistä. Harjoittelu on siis katabolista, elimistöä 
hajottavaa toimintaa. 

Elimistö tarvitsee lepoa, nestettä ja ravintoa palautuakseen 
aiheutetusta katabolisesta tilasta. Jos palautuminen 
(eli anabolinen tila) on optimaalista, tulee elimistöstä 
vahvempi ja voimakkaampi seuraavaan 
harjoitukseen mennessä 
(ks. kuva 1).

Jos lepoaika on liian lyhyt, kuluttaa seuraava harjoitus 
elimistön resursseja entistäkin enemmän. Tämä voi jatkues-
saan johtaa ylikuormitustilaan. Mikäli lepoaika venyy liian 
pitkäksi, voidaan saavutettu hyöty menettää (ks. kuva 2). 
Hetkellistä ylikuormitusta voidaan käyttää hyväksi esi-
merkiksi harjoittelemalla muutamana päivänä peräkkäin 
ja vastaavasti lepäämällä pidempään. Teorian mukaan myös 
superkompensaation tulisi olla tällöin suurempi, mikäli 
ravinto ja lepo ovat riittäviä (ks. kuva 3).

KUVA 1:  SUPERKOMPENSAATIO JA VALMIUSTILA

Kuvien 1–3 lähde: Zatsiorsky, V. & Kraemer, W. (2006). Science and Practice of Strength Training (2nd edition). Champaign, Illinois: Human Kinetics Publishers.

TIME UNDER TENSION (TUT)113

Time under tension (TUT) tarkoittaa aikaa, jolloin lihas tai lihasryhmä on jännityksessä yhden liikesarjan ajan. Liike 

voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: eksentrinen (venytys), konsentrinen (supistus) ja pause (tauko venytyksessä). 

Esimerkiksi jalkakyykyssä 2 sekuntia alas, sekunti ala-asennossa ja 2 sekuntia ylös vastaa TUT-lukemaa 5 sekuntia. 

Jos yhdessä työsarjassa tehdään kymmenen viiden sekunnin toistoa, on TUT 50 sekuntia.

Vaihtelemalla TUT:n kestoa, voidaan harjoittelulla vaikuttaa eri energiajärjestelmiin (ATP, kreatiinifosfaatti, anaerobinen

glykolyysi). Sen vuoksi esimerkiksi pelkkä toistojen määrä ei kerro kaikkea harjoittelusta, koska yhden toiston voi tehdä 

joko nopeasti tai hitaammin. Hitaammin nostettu ja suuremman TUT:n omaava, uupumukseen asti tehty liikesarja 

stimuloi paremmin lihaskasvua kuin nopeasti nostettu kilomäärä (esim. 8 toistoa, joissa toisessa TUT on 2 ja toisessa 

8 sekuntia; TUT 16 sekuntia vs. 48 sekuntia).114

Maksimivoima ja nopeusvoima: TUT on 5–10 sekuntia

Peruslihasvoima: TUT on 10–30 sekuntia

Hypertrofia (lihaskasvu): TUT on 30–60 sekuntia

Kestävyysvoima: TUT on yli 60 sekuntia

Harjoitus

Alkuperäisen 
valmiustilan taso

Ehdyttäminen Palautuminen Superkompensaatio

AikaSuorituskyky 
ja valmiustila
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Harjoitus

Alkuperäisen 
valmiustilan taso

AikaSuorituskyky 
ja valmiustila

Harjoitus Harjoitus

Kehitys

Harjoitus

AikaSuorituskyky 
ja valmiustila

Harjoitus Harjoitus
Kehitys

Harjoitus

AikaSuorituskyky 
ja valmiustila

Harjoitus

Kehitys

Intervallit ovat liian lyhyitä ja henkilön valmiustila laskee jatkuvasti kertyvän uupumuksen seurauksena.

Intervallit ovat optimaalisia, joissa seuraava harjoitus osuu aina superkompensaatiovaiheeseen.

Intervallit ovat liian pitkiä, eikä haluttua harjoitusvaikutusta saavuteta. 

KUVA 3:  HARJOITTELUN MIKROSYKLI,  JOSSA SUPERKOMPENSAATIO

KAHDEN TEKIJÄN TEORIA

Kahden tekijän teoria (tai fitness-fatigue) on hienostuneempi 
versio superkompensaatioteoriasta. Tämä onkin saanut viime 
aikoina enemmän kannatusta, ja toisaalta teoria on myös 
tieteellisesti tukevammalla pohjalla.115 

Perusajatuksena teoriassa on niin sanottu valmiustila (engl. 
preparedness), joka vaihtelee ajan myötä. Valmiustilaan 
kuuluu kaksi oleellista osatekijää: hitaasti muuttuvat tekijät 
ja nopeasti muuttuvat tekijät.  Termi physical fitness kuvaa 

hyvin hitaasti muuttuvaa tilaa, johon vaikuttaa ihmisen
valmiustila. Tähän tilaan vaikuttavat esimerkiksi hetkellinen 
psykologinen stressitila tai äkillinen sairastuminen.

Kahden tekijän teoriassa välittömiä vaikutuksia valmius-
tilaan aiheuttavat harjoittelun tuottama kunnon kasvu (engl. 
fitness) ja uupumus (engl. fatigue). Lopputulos määritellään 
positiivisten ja negatiivisten tekijöiden summana. Esimerkiksi 
harjoittelun tuottama kunnon kasvu on usein suuruudeltaan 
keskinkertainen mutta vaikuttavuudeltaan pitkäkestoinen 

KUVA 2:  SUPERKOMPENSAATIO 
KOLMESSA ERI TILANTEESSA

Harjoitus

AikaSuorituskyky 
ja valmiustila

Ensimmäisen kolmen harjoituksen lepointervallit ovat liian lyhyitä täyteen palautumiseen, minkä vuoksi uupumus kasaantuu. Kolmannen ja 
neljännen harjoituksen välissä palautumisjakso on pidempi mutta tilanteeseen nähden optimaalinen. Superkompensaatio on tällaisessa 
tilanteessa vieläkin suurempi.
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Periodisointia tutkineet Zatsiorsky ja 
Kreaemer (2006) kuvaavat perinteistä 
harjoittelun jaksottamista vastakkaisten 
tavoitteiden yhteensovittamiseksi. Pro-
sessissa arvioidaan kunkin kehitettävän 
ominaisuuden sen hetkistä tärkeyttä ja 
toisaalta pitkäaikaisempia tavoitteita.117

Perinteisen periodisoinnin rinnalle 
on noussut niin sanottu ei-lineaarinen 
jaksotus. Esimerkiksi voimaharjoit-
telussa voidaan yhden mikrosyklin 
(5–9 päivää) sisällä harjoitella sekä 
nopeus-, perus- että maksimivoimaa. 
Ei-lineaarinen malli tarjoaa mikro-
syklin sisällä enemmän variaatiota 
esimerkiksi kevennettyjen päivien 
tai viikkojen osalta.

Vuonna 2015 julkaistun tutkimuksen mukaan myös koke-
neilla voimaharjoittelijoilla näyttäisi toimivan parhaiten 
menetelmä, jossa eri harjoituskertojen välillä vaihdetaan 
sekä kuormaa että toistomääriä. Tutkijat arvelevat, että syy

tämäntyyppisen harjoittelun toimivuuteen piilee siinä, että
intensiteetin ja volyymin muutokset estävät harjoitteluun 
tottumisen (engl. habituation effect). Tutkimuksen kesto 
oli 6 viikkoa eli yhden mesosyklin ajan.118 119

HARJOITTELUN PERIODISAATIO JA MAKROSYKLIT
(esim. 72 tuntia). Vastaavasti uupumus voi olla suuri mutta 
kestoltaan pienempi (esim. 24 tuntia). Hyvin suunniteltu 
harjoitusohjelma huomioi seuraavan harjoituskerran ajoituk-
sessa uupumuksen suhteessa fyysiseen kuntoon.

HARJOITTELUN PERIODISAATIO

Harjoittelun periodisoinnilla eli jaksotuksella tarkoitetaan
harjoitusvolyymin ja -intensiteetin vaihtelua niin, että 
saavutetaan optimaalinen suorituskyky välttäen kuitenkin 
ylitreenaamasta. Periodisoinnilla pyritään jakamaan pidempi 
ajanjakso lyhyempiin eripituisiin harjoitussykleihin.116

Useissa lajeissa vaaditaan lukuisia ominaisuuksia, 
joiden samanaikainen harjoittelu ei yleensä ole 
järkevää tai mahdollista. Toivottujen ominai-
suuksien jakaminen eri harjoitusjaksoihin on 
keskeinen osa suunnitelmallista harjoittelua.

• Mikrosykli (tyypillisesti 1 viikko / 2–14 päivää)
 – Tarkoittaa yhtä harjoituskiertoa, esimerkiksi 
    yhden viikon harjoitusjaksoa
• Mesosykli (2–12 viikkoa)
 – Esimerkiksi nousujohteinen 3:1-malli, jossa 
    harjoitellaan nousujohteisesti 3 viikkoa ja sen 
    jälkeen kevennetään yhden viikon ajan
 – Mesosyklejä voi toistaa peräkkäin useampia

• Makrosykli (2–12 kk)
 – Tyypillinen makrosykli urheilijalla sisältää valmistavan
   harjoittelukauden, kilpailukauden ja kilpailukauden  
  siirtymävaiheen
 – Makrosyklejä voidaan jakaa myös eri ominaisuuksia   
  painottaviin mesosykleihin (esimerkiksi triathlonissa  
  uinnin, juoksun ja pyöräilyn jakaminen tai crossfit-
  kuntoilussa painonnoston, voimistelun ja metabolisen  
  harjoittelun jakaminen)

KLASSINEN 3:1-PERIODISAATIOMALLI.  JOKA NELJÄS 
VIIKKO ON KEVENNETTY (NELJÄS MIKROSYKLI)

1        2         3          4         5         6         7         8         9         10      11       12       13        14       15       16

Viikko

Kuormitus

1. mesosykli 2. mesosykli 3. mesosykli 4. mesosykli

Harjoitusmäärä

Harjoittelun
 intensiteetti (laatu)

Tekniikkaharjoittelu

Valmisteleva kausi Siirtymäkausi Kilpailukausi Siirtymäkausi 
(aktiivinen lepo)

Huippukunto 
tärkeimmässä 
ajankohdassa
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objektia vastaan tehtyyn maksimaaliseen lihastyöhön (engl. 
overcoming isometric) ja lisä- tai kehonpainon vastusta 
vastaan tehtyyn pidempikestoiseen lihastyöhön (engl. 
yielding isometric).

Isometrisia harjoitteita voidaan käyttää loukkaantumisesta
toipumisen apuna esimerkiksi ihmisillä, joilla on kivulias 
nivelrikko polvessa.139 Arvostettu lääketieteellinen tutkimus-
yksikkö Mayo Clinic julkaisi vuonna 2014 meta-analyysin, 
jonka mukaan kevyehköllä intensiteetillä suoritettu iso-
metrinen harjoittelu alentaa tehokkaasti verenpainetta – 
jopa aerobista ja muuta lihaskuntoharjoittelua enemmän.140

Isometrisen harjoittelun on todettu lisäävän voimaa ja 
lihasmassaa.141 142 Isometrisessa harjoittelussa lihas vahvistuu 
kuitenkin lähinnä suoritetussa nivelkulmassa (max 10–20 
astetta sen ympärillä). Dynaamisessa lihasharjoittelussa 
lihaksisto vahvistuu koko nivelen liikelaajuudella.

Isometrisen harjoittelun perusperiaatteet:
• Supista lihaksia niin voimakkaasti kuin mahdollista
• Sarjan kesto on 1–10 sekuntia (mahdollistaa maksimi-  
 voiman kasvattamisen)
• Sarjan kesto on 45–60 sekuntia (hypertrofian eli lihas-  
 massan kasvattaminen)

• Käytä kolmea eri nivelkulmaa liikettä kohti
• Lepää sarjojen välissä suhteessa 1:10 (esim. jos liike 3   
 sekuntia, lepää 30 sekuntia)
• Isometriset harjoitteet tehdään dynaamisten harjoitteiden
  ohessa (suosituksena räjähtävät liikkeet ensin ja perään  
 isometrinen liike)
• Isometriset harjoitteet voi tehdä joko harjoituksen   
 lopussa tai alussa, jolloin nämä aktivoivat hermo-lihas- 
 järjestelmää ennen voima- ja nopeusharjoitteita

EKSENTRINEN KVASI-ISOMETRINEN HARJOITTELU 

(EQI)

EQI on erikoistekniikka, jolla voidaan muun muassa 
ehkäistä lihaksistoa loukkaantumiselta (elastisten kompo-
nenttien venytys ja jänteiden vahvistus).143 EQI-tekniikalla 
voidaan myös lisätä voimantuottoa kaikilla nivelkulmilla.144

Eksentrinen tarkoittaa lihasten venymistä näiden supis-
tuessa; kvasi-isometrinen tarkoittaa erittäin hidasta, lähes 
paikallaan tapahtuvaa liikettä. Esimerkkiliikkeenä EQI:lle 
on punnerruspito korokkeiden päällä punnerruksen 
ala-asennossa. Lihasten väsyessä asento laskee vähitellen 
alaspäin kunnes rinta osuu maahan. Tässä siis yhdistyy 
sekä isometrinen harjoitus että eksentrinen lihaksen 
supistuminen ja piteneminen.

VOIMAHARJOITTELUN TERVEYDELLISET HYÖDYT

Voimaharjoittelu on yhteydessä alhaisempaan metabolisen 
oireyhtymän,120 verenpainetaudin121 sekä sydän- ja veri-
suonitautien sairastumisriskiin.122 Vastaavasti heikentynyt 
lihasvoima lisää metabolisen oireyhtymän ja tähän liittyvien 
kroonisten sairauksien riskiä.123 Vuonna 2015 julkaistussa 
tutkimuksissa havaittiin, että voimaharjoittelulla voidaan 
myös laskea luokan I ylipainon (BMI 27–30) aiheuttamat 
metaboliset ja kardiovaskulaariset terveysriskit samalle tasolle 
kuin normaalipainoisilla ihmisillä.124 

Säännöllinen voimaharjoittelu vahvistaa luustoa,125 lisää 
lihasmassaa ja voimaa,126 auttaa painonhallinnassa,127 
parantaa lihaskestävyyttä128 sekä vähentää tuki- ja liikunta-
elinvaivoja.129 Säännöllinen voimaharjoittelu on myös 
yhdistetty korkeampaan eliniän odotukseen.130 131

Ikääntymiseen liittyvää lihaskatoa (sarkopenia) voidaan 
hidastaa merkittävästi voimaharjoittelulla.132 133  Monissa 
sairauksissa lihaskato eli kakeksia on riskitekijä ennen-
aikaiselle kuolemalle.134 Esimerkiksi syöpäpotilailla 
kakeksia aiheuttaa kuoleman peräti 25 % tapauksista.135

 
Voimaharjoittelun vaikutuksia aivoihin ja mieleen on 
käsitelty Liikunta-osion kappaleessa “Liikunta ja aivot”.

VOIMAHARJOITTELUN POTENTIAALISET HAITAT

Voimaharjoitteluun liittyy potentiaalisia terveydellisiä haitta-
vaikutuksia. Erityisesti huonolla tekniikalla ja liian suurella 
kuormalla tehdyt harjoitukset voivat aiheuttaa rasitus-
vammoja. Eri tutkimuksissa raportoituja haittavaikutuksia 
voimaharjoittelussa ovat erilaiset venähdykset, lihaskrampit, 
nivelkivut ja äärimmäisissä tapauksissa lihasten repeämät ja 
luunmurtumat. 

Pitkään jatkunut ja väärällä tekniikalla suoritettu voima-
harjoittelu voi aiheuttaa muun muassa spondyloyysiä 
(nikamakaaren höltymä), välilevyn pullistumia ja spondylo-
listeesiä (nikamasiirtymä).136 Erityisesti nuoret ja vanhemmat 
aikuiset ovat alttiimpia näille vammoille. Toisaalta oikein ja 
huolellisesti tehty voimaharjoittelu myös estää monilta eri 
vammoilta.137 Etenkin vanhemmat ihmiset hyötyvät voima-
harjoittelusta, sillä sen avulla voidaan muun muassa estää 
kaatumisesta aiheutuvia vammoja.138

VOIMAHARJOITTELUN ERIKOISTEKNIIKOITA:

ISOMETRINEN HARJOITTELU

Isometrinen harjoittelu tarkoittaa lihasten harjoittamista 
niin, että lihasten pituus ei muutu lainkaan. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että harjoitus tapahtuu vain yhdessä 
asennossa ja nivelkulmassa. Sana isometrinen on johdettu 
Kreikan kielen sanoista isos (yhtä suuri) ja metron (mitta tai 
etäisyys). Isometrinen harjoittelu voidaan jakaa liikkumatonta 
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Tätä voidaan kutsua myös tempoharjoitteluksi, jonka puit-
teissa merkitään ylös eksentrisen, pysäytyksen, konsentrisen 
ja isometrisen vaiheen kestot (esimerkiksi 40X0 = 4 sekunnin 
alaslasku ja välittömästi räjähtävä ponnistava vaihe). Super-
hitaat eksentriset toistot ovat hyviä tekniikoita maksimaa-
liseen lihaskasvuun ja jänteiden vahvistamiseen.149 150

NEGATIIVISET TOISTOT

Negatiivinen toisto tarkoittaa liikkeen eksentristä vaihetta 
ilman että tekee konsentrista vaihetta enää sen jälkeen 
(esimerkiksi penkkipunnerruksessa pelkkä hidas alaslasku). 
Koska liikkeessä ei tehdä lainkaan konsentrista vaihetta, 
voidaan negatiivisissa toistoissa käyttää huomattavasti 
suurempaa kuormaa maksimitoistoon (1RM). Negatiiviset 
toistot vaativat yleensä toisen (tai usean) henkilön 
avustamaan, jotta liikkeen voi suorittaa turvallisesti.

Supramaksimaalisia kuormia käytettäessä (> 1 RM; 
100–130 %) eksentrisen vaiheen kesto riippuu kuormasta:

• 10 sekuntia (kuorma 110–115 %)
• 8 sekuntia (kuorma 115–120 %)
• 6 sekuntia (kuorma 120–125 %)

• 4 sekuntia (kuorma 125–130 %)

Toistoja tehdään vain yksi ja sarjoja 3–10 tavoitteista riip-
puen. Negatiiviset toistot kuormittavat äärimmäisen paljon 
keskushermostoa, ja sen vuoksi niitä tulisi tehdä säästellen. 
Oikein käytettynä näillä tekniikoilla voidaan lisätä maksi-
maalista voimantuottoa ja lihaskasvua tehokkaasti.151 152

KUORMA (%-OSUUS 

YHDEN TOISTON 

MAKSIMISTA)

60 %

65 %

70 %

75 %

80 %

85 %

EKSENTRISEN 

VAIHEEN 

KESTO

14 sekuntia

12 sekuntia

10 sekuntia

8 sekuntia

6 sekuntia

4 sekuntia

TOISTO-

MÄÄRÄ 

PER SARJA

3

3

2

2

1

1

Esimerkkiliikkeitä EQI-harjoitteluun:
• EQI – Punnerrus kädet korokkeilla
• EQI – Dippi nojapuilla
• EQI – Askelkyykky (jalat korokkeiden päällä)
• EQI – Yhden jalan kyykky (takajalka korokkeen päällä)
• EQI – Leuanveto

SUPERHITAAT TOISTOT

Voimaliikkeen voi suorittaa erittäin hitaalla tempolla, jolloin
saavutetaan erilaisia solutason etuja kuten lihasten satelliitti-
solujen ja lihassolujen tumien kasvua.145 Eksentrisen (jarrut-
tava) ja konsentrisen (ponnistava) vaiheen kestoa voidaan 
muokata superhitaissa toistoissa erilaisiin skeemoihin 
sopiviksi.

Tämän myötä harjoitteen aiheuttamat fysiologiset vasteet 
muuttuvat. Erityisesti maitohapon eli laktaatin tuotanto 
lisääntyy hyvin pitkäkestoisissa (yli 60 sekuntia) toistoissa.146 
Superhitaat toistot näyttävät kehittävän voimatasoja perin-
teistä harjoittelua paremmin yli 50-vuotiailla ihmisillä.147

Superhitaalla harjoittelulla on heikkoutensa: muun muassa 
maksimivoimatason heikompi kehitys ja harjoituksen 
alhaisempi metabolinen vaikutus energiankulutukseen 
ja erityisesti rasvan palamiseen.148

SUPERHITAAT EKSENTRISET TOISTOT 

Tutkimusten perusteella tehokkain tapa hyödyntää super-
hidasta toistonopeutta on käyttää tätä vain eksentrisessä 
eli lihasta venyttävässä vaiheessa (esimerkiksi penkkipun-
nerruksessa 4–14 sekunnin alaslasku kuormasta riippuen). 
Superhitaaseen alaslaskuvaiheeseen yhdistetään räjähtävällä 
voimalla suoritettu nopea konsentrinen eli supistava vaihe. 

AIKA

Alle 60 sekuntia

60–90 sekuntia

90–150 sekuntia

150–240 sekuntia

Yli 240 sekuntia

LUOKITUS

Heikko

Alle keskitason

Keskitaso

Yli keskitason

Erinomainen

MONINIVEL-EQI-LIIKKEIDEN SUORITUSKYKYLUOKIT-

TELU (ASKELKYYKKY JA PUNNERRUS KOROKKEELTA)

Lähde: Thibaudeau, C. (2014)
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HIIT-harjoittelun on todettu lisäävän mitokondrioiden
kokoa ja määrää lihassoluissa. Tämän lisäksi HIIT lisää 
merkittävästi lihasten oksidatiivisten entsyymien määrää 
(ks. kappale ”Sitruunahappokierto”).161 

HIIT VS. PITKÄKESTOINEN KESTÄVYYSHARJOITTELU

Vuonna 2015 julkaistun meta-analyysin mukaan HIIT-
harjoittelu on perinteistä jatkuvaa ja kevyempää harjoittelua 
tehokkaampi tapa laskea riskiä sydän- ja verisuonisairauksien 
kehittymiselle sekä yleisesti parantaa verisuonten toiminta-
kykyä.162 

Vuonna 2014 julkaistussa meta-analyysissä havaittiin,
että HIIT-harjoittelu on ylivertainen parantamaan 
sydän- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä tasaiseen, 
pitkäkestoisempaan harjoitteluun verrattuna myös 
metabolista oireyhtymää sairastavilla henkilöillä.163 

HIIT-harjoittelu on myös pitkäkestoista kestävyysurheilua 
tehokkaampi tapa kehittää maksimaalista hapenottokykyä164 
ja polttaa rasvaa.165 166 HIIT-harjoittelun aiheuttama har-
joituksen jälkeinen hapenkulutus (EPOC) ja 24-tunnin 
energiankulutus ovat selvästi suurempia kuin tasaisella
tahdilla suoritetun kestävyysliikunnan kohdalla.167 168

HARJOITUKSEN JÄLKEINEN HAPENKULUTUS (EPOC)

KORKEAN INTENSITEETIN 
INTERVALLIHARJOITTELU (HI IT )

Korkean intensiteetin harjoittelu nousi suosioon kehon-
rakennuksessa 1970-luvulla, kun urheiluvälineiden 
pioneeri Arthur Jones (1926–2007) kehitti menetelmän 
vastapainoksi pitkille ja matalamman intensiteetin harjoi-
tuksille. Ideana oli tehdä lyhyitä sarjoja maksimaalisella 
intensiteetillä ja lyhyillä palautuksilla. Jones kehitti myös 
Nautilus-harjoittelulaitteet sekä julkaisi artikkeleita voima-
harjoitteluun ja lihaskasvuun liittyen (Nautilus Bulletin).153 

Suomalaisten juoksijalegendojen kuten Paavo Nurmen ja 
Hannes Kolehmaisen harjoitusohjelmissa oli jo 1920-luvulla
käytössä erilaisia intervallimenetelmiä. Korkean intensiteetin 
intervalliharjoittelu onkin kehittynyt luonnollisena jatkumona 
kestävyysurheilijoiden käyttämille intervallimenetelmille. 
Korkean intensiteetin intervalliharjoituksia on myös käytetty 
pitkään eri urheilulajeissa, jotka ovat luonteeltaan jo valmiiksi 
intervallityyppisiä (esimerkiksi jalkapallo, koripallo ja 
amerikkalainen jalkapallo).

HIIT-harjoitteluksi kutsutaan hyvin korkealla (85–95 % 
maksimisykkeestä) intensiteetillä tehtyjä harjoitteita, jotka 
tehdään intervalleina eli työtä ja lepoa vuorottelemalla. 
Lepo-osuuden intensiteetti on useimmiten 60–70 % 

maksimisykkeestä. Työn ja levon kestot sekä intervallien määrä 
vaihtelevat myös laajasti harjoitusmenetelmäsä riippuen. 
Tyypillinen esimerkki on 30 sekuntia työtä ja 30 sekuntia 
lepoa, mikä toistetaan 8–10 kertaa. Monien tutkimusten 
havainnoinnin kohteena on ollut selvästi pidempi intervalli-
jakso (esimerkiksi 4 minuuttia työtä ja 3 minuuttia aktiivista 
lepoa, mikä toistetaan 4 kertaa). 

Työjakson kestoa (10 sekuntia – useita minuutteja) vaihtele-
malla voidaan kehittää elimistön eri energiajärjestelmiä (ks.
kappale ”Aineenvaihdunta – energisen elämän kulmakivi”). 
Lepojakson keston vaihtelulla ei kuitenkaan näytä olevan 
merkitystä harjoittelun tuottamiin biokemiallisiin vaikutuk-
siin lihassoluissa (laktaatti, ATP, kreatiinifosfaatti ja H+).154 
Havainto viittaa siihen, että eri intervallien lepojaksojen 
vaihteluiden hyödyt selittyvät muilla tavoin (hermostolliset, 
hormonaaliset ja kardiovaskulaariset muutokset).155

HIIT kehittää erityisesti sydän- ja verenkiertoelimistöä, 
maksimaalista hapenottokykyä,156 insuliiniherkkyyyttä ja 
sokeriaineenvaihduntaa157 sekä laktaatin eli maitohapon 
sietokykyä.158 HIIT-harjoittelu on myös tehokas liikunta-
muoto painonpudotuksessa ja rasvanpoltossa.159 Harvardin 
laajassa Alumni Health -tutkimuksessa (2000) HIIT-
harjoittelun on todettu liittyvän alhaisempaan kuol-
leisuusriskiin kevyempiin liikuntamuotohin verrattuna.160

Tunti

Kestävyysliikunta

Aineen-
vaihdunnan 

nopeus

EPOC

15 min

Kovatehoinen lyhytkestoinen harjoitus

Aineen-
vaihdunnan

 nopeus

EPOC

24 h
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Menetelmä lisäsi myös merkittävästi lihassolujen voiman-
tuottoa ja paransi sokeriaineenvaihduntaa.170

SPRINTTI-INTERVALLIHARJOITTELU (SIT)

Sprintti-intervalliharjoitteluksi kutsutaan monia HIIT-har-
joituksia, jotka suoritetaan tyypilliseen tapaan työ- ja lepo-
jaksoja vuorotellen. Tässä kappaleessa käsitellään juoksemalla 
tehtyjä sprintti-intervalliharjoituksia sekä niiden suotuisia vai-
kutuksia kardiovaskulaariseen ja metaboliseen suorituskykyyn.

Sprintti-intervalliharjoittelulla voidaan nostaa merkittävästi 
lihassolujen myokinaasi- ja kreatiini-fosfokinaasi-entsyy-
mien pitoisuuksia sekä tehostaa glykolyyttisten entsyymien 
aktiivisuutta. Myös lihassolujen mitokondrioiden entsyymi-
aktiivisuus lisääntyy merkittävästi. Tämä tarkoittaa sitä, että 
harjoittelulla parannetaan lihassolujen aerobista (hapellista) 
ja anaerobista (hapetonta) energiataloutta. 

SIT-harjoittelulla voidaan myös lisätä lihassolujen poikki-
pinta-alaa ja todennäköisesti muuttaa lihassolujen jakaumaa 
enemmän nopean tyypin IIA-solujen suuntaan (ks. tarkem-
min kappale ”Lihassolutyypit”).171 Sprintti-intervalliharjoit-
telun on todettu myös lisäävänmerkittävästi kasvuhormoni- 
ja testosteronitasoja (ns. anabolisia eli lihaskasvua ja voimaa 
lisääviä vaikutuksia).172 173

Vuonna 2011 julkaistussa tutkimuksessa todettiin, että kuu-
den viikon sprintti-intervalliharjoittelu (4–6 x 30 sekunnin 
juoksu) paransi merkittävästi aerobista suorituskykyä ja hapen-
ottokykyä (yhtä paljon kuin kontrolliryhmä, joka juoksi 30–
60 minuuttia tasaisella vauhdilla). Sydämen minuuttitilavuutta 
sprintti-intervalliharjoittelu ei kuitenkaan parantanut.174

KORKEAN INTENSITEETIN INTERVALLI-VOIMA-

HARJOITTELU (HIRT)

Voimaharjoittelua voidaan toteuttaa myös lyhyillä palau-
tumisjaksoilla ja korkealla intensiteetillä. Tätä kutsutaan 
korkean intensiteetin intervallivoimaharjoitteluksi (engl. 
high-intensity interval resistance training, HIRT). Tavano-
maisesti korkealla intensiteetillä suoritettuun voimaharjoit-
teluun yhdistetään pitkät palautumisajat (3–5 minuuttia) 
sarjojen välillä, jotta suorituskyky on jokaisessa sarjassa 
mahdollisimman hyvä. Toisaalta esimerkiksi lyhyemmät 
(20–60 sekuntia) palautukset nostavat tehokkaammin 
kasvuhormonitasoja ja parantavat lihaskestävyyttä.175

Tutkimusten perusteella HIRT-harjoittelu lisää selvästi 
harjoituksen jälkeistä energiankulutusta (EPOC) ja nostaa 
hieman enemmän perusaineenvaihdunnan tasoa perintei-
seen voimaharjoitteluun verrattuna.176 Crossfit-tyyppinen 
HIRT-harjoitteluohjelma näyttäisi laskevan kehon rasva-
prosenttia tehokkaasti ja parantavan myös maksimaalista 
hapenottokykyä.177

TABATA-METODI

Tabata-metodi perustuu professori Izumi Tabatan vuonna 
1996 julkaisemaan olympiatason pikaluistelijoilla tehtyyn 
tutkimukseen.169 Tutkimuksessa verrattiin korkean intensi-
teetin intervalliharjoitusta tasaisella tahdilla tehtyyn harjoit-
teluun. 

HIIT-ryhmä lämmitteli 10 minuuttia ennen varsinaista 
intervallisuoritusta, jossa poljettiin 8 sarjaa 20 sekuntia
todella korkealla intensiteetillä (170 % VO2max / 85 kierrosta 
minuutissa kuntopyörässä) vuorotellen 10 sekunnin lepo-
intervallilla. Varsinainen harjoitus siis kesti vain 4 minuuttia. 
Harjoituksen jälkeen oli vielä lyhyt jäähdyttelyvaihe. 

Kontrolliryhmä vastaavasti polki kuntopyörää tasaisella 
(70 % VO2max) vauhdilla tunnin ajan. Kumpikin ryhmä 
harjoitteli 5 kertaa viikossa 6 viikon ajan. Harjoituksen 
intensiteettiä lisättiin kummassakin ryhmässä kunnon ja 
hapenottokyvyn kehityksen mukaan. 

Tabata-ryhmä kehitti maksimaalista hapenottokykyä (VO2-
max) enemmän kuin kontrolliryhmä (7ml/min*kg vs. 
5ml/min*kg) ja anaerobista kapasiteettia 28 % lähtötasoon 
nähden, kun kontrolliryhmän anaerobinen kapasiteetti ei 
kehittynyt lainkaan. Tabata-ryhmän harjoittelu kulutti myös 
selvästi vähemmän aikaa kontrolliryhmään verrattuna. 

Viime vuosina suosituksi liikuntamuodoksi noussut Cross-
fit-kuntoilu on soveltanut Tabata-menetelmää muun muassa 
kehonpaino- ja voimaharjoitteisiin. On kuitenkin epätoden-
näköistä, että näillä päästään samanlaiseen huippukorkeaan 
intensiteettiin (VO2max 170 %) kuin perinteisessä Tabata-
menetelmässä lähinnä dominoivan lihasväsymyksen vuoksi. 
Tabata-metodi toimii parhaiten yksinkertaisilla syketasoa ja 
anaerobista kuormitusta tehokkaasti nostavilla menetelmillä 
kuten pyöräilyssä, juoksussa, hiihdossa ja sisäsoudussa.

GIBALA-METODI

Gibala-metodi perustuu vuonna fysiologian tohtori Martin 
Gibalan vuonna 2010 julkaisemaan opiskelijoilla tehtyyn 
tutkimukseen. Sen tavoitteena oli selvittää Tabata-metodista 
poiketen hieman matalamman ja turvallisemman mutta silti 
korkean intensiteetin (100 % VO2max) intervalliharjoit-
telun vaikutusta yleiseen suorituskykyyn.

Tutkimus kesti kaksi viikkoa, minkä aikana tehtiin kunto-
pyörällä yhteensä kuusi harjoitusta. Jokainen harjoituskerta 
sisälsi kolmen minuutin lämmittelyosuuden, jonka jälkeen 
suoritettiin intervalliosio: 60 sekuntia työtä ja 75 sekuntia 
lepoa, mikä toistettiin 8–12 kertaa. Tutkimuksessa ei ollut 
kontrolliryhmää. Gibala havaitsi, että tällä tavalla saavu-
tettiin samat hyödyt hapenottokyvyn osalta kuin 5 tuntia 
viikossa suoritetulla tasaisen tahdin kestävyysharjoittelulla. 
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Alla on listattu perusvoimisteluliikkeitä vaikeustason mukaan. 
Mikäli olet voimistelussa aloittelija, harjoittele helpoimpia
liikkeitä aina perusteista lähtien. Tehokkain keino on ope-
tella liikkeet valmentajan opastuksella. Kaikista liikkeistä 
löytyvät hyvät opastukset ja videot Gymnastics WOD:n 
verkkosivuilta.181

Voimisteluliikkeitä – helppo:
• Kuperkeikka eteenpäin ja taaksepäin
• Silta
• Hollow rock / hollow hold
• Superman / superman rock
• Leuanveto (tangolla tai renkailla)
• Rengassoutu
• Tasahyppy
• Boksihyppy
• Yleisliike (burpee)
• Kyykky
• Lantion nosto (hip shoots)
• Kulmanoja
• Roikkuminen tangossa (aktiivinen ja 
 passiivinen sekä eri otevariaatiot)
• Punnerrus (eri variaatiot)

Voimisteluliikkeitä – keskivaikea:
• Kärrynpyörä
• Päälläseisonta
• Heilunta nojapuilla
• Käsilläseisonta (seinää vasten tai ilman seinää)
• Käsilläkävely
• Dippi (nojapuilla tai renkailla)
• Köysikiipeily (eri variaatiot)
• Varpaat tankoon
• Tuck up
• V-up

Voimisteluliikkeitä – vaikea:
• Käsilläseisontapunnerrus
• Voimaveto (tangolla tai renkailla)
• Etuvaaka (eri variaatiot)
• Takavaaka (eri variaatiot)
• Ristiriipunta (eri variaatiot)
• Saksalainen riipunta (german hang)
• Heilunta nojapuilla

VOIMISTELU

Voimistelu on juoksemisen ja painin ohella yksi alkuperäi-
simmistä tavoista liikkua. Voimistelu on sanana johdettu 
kreikan kielen sanasta gymnos, joka tarkoittaa alastonta tai 
puhdasta. Antiikin Kreikassa luonnollisesti myös voimisteltiin 
alasti. Liikuntamuotona voimistelu oli erityisesti armeijan 
suosiossa, sillä tämä valmisteli sotureiden kehoja taisteluita 
varten.

Voimistelu on nykyään urheilulaji, joka on jakautunut 
erilaisiin muotohin kuten telinevoimisteluun tai rytmiseen 
kilpavoimisteluun. Suomessa voimistelulla on pitkät perin-
teet erityisesti Gymnaestrada-tapahtumien myötä.178 

Voimistelun tavoitteena on kehittää erityisesti fyysistä 
voimaa, koordinaatiota, tasapainoa, ketteryyttä, lihaskestä-
vyyttä ja notkeutta. Biohakkerin näkökulmasta katsottuna 
oleellista on se, miten harjoittaa hyvin toimiva keho yksin-
kertaisilla voimisteluliikkeillä. Erityisesti telinevoimistelusta 
voidaan poimia liikkeitä muun muassa renkailla, nojapuilla, 
rekkitangolla tai leuanvetotangolla toteutettuna.

Erityisesti jo lapsena aloitettu voimistelu kehittää motorisia 
taitoja, yleistä kuntoa sekä kognitiivisia ja sosiaalisia kykyjä.179

Voimistelu kehittää lisäksi kykyä omaksua kokonaisia kehon 
liikesarjoja, avaruudellista hahmottamiskykyä ja adaptaatio-
kykyä erilaisiin kinesteettisiin ärsykkeisiin. 

VOIMISTELUHARJOITTELUN PERUSPERIAATTEET

Eräs tärkeimmistä fysiologisista tekijöistä voimistelussa on 
mahdollisimman suuri voiman tuotto kehonpainoa kohti. 
Pelkällä suurella lihasmassalla ei voimistelussa pärjätä. Oman 
kehon liikuttaminen vaatii näin ollen suurta suhteellista 
voimaa. Nuorilla ja terveillä henkilöillä lihaspaksuuden ja 
maksimivoiman korrelaatio on yleensä alaraajoissa 0,5–0,7 
ja yläraajoissa vain 0,23.180

Voiman lisäksi vielä tärkeämpi voimistelun harjoittelukom-
ponentti on taitoharjoittelu. Ilman riittävää taitotasoa on 
mahdotonta suorittaa voimisteluliikkeitä. Tähän kuitenkin 
tarvitaan myös riittävä perusvoimataso. Voima ja taito kulke-
vatkin näin käsi kädessä.
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• Pystypunnerrus kahvakuulalla
• Vatsarutistus kahvakuula suorilla käsillä
• Farmarikävely kahvakuulilla
• Slingshot (sopii hyvin lämmittelyyn)
• Halo (sopii hyvin lämmittelyyn)
• Russian twist

Kahvakuulaliikkeitä – keskivaikea:
• Yhden jalan maastaveto kahvakuulilla
• Turkkilainen istumaannousu 
• Yhden käden heilautus kahvakuulalla
• Punnerrus kahvakuulien päällä
• Askelkyykkykävely kahvakuulat käsissä 
 tai sylissä
• Lateraalikyykky kahvakuulalla
• Lattiapunnerrus kahvakuulilla
• Työntöpunnerrus kahvakuulilla

Kahvakuulaliikkeitä – vaikea:
• Turkkilainen ylösnousu
• Etukyykky kahdella kahvakuulalla
• Rinnalleveto kahvakuulalla tai -kuulilla
• Työntö kahvakuulalla tai -kuulilla
• Tempaus kahvakuulalla

• Voimatyöntö kahvakuulilla
• Lattiapunnerrus silta-asennossa kahvakuulilla
• Valakyykky kahvakuulalla tai -kuulilla 
• Sots-punnerrus kahvakuulilla
• Pistoolikyykky kahvakuulalla

ETUHEILAUTUS (RUSSIAN SWING)

KAHVAKUULAHARJOITTELU

Kahvakuula on raudasta tai teräksestä valmistettu kuula, 
jossa on kuulaosan lisäksi kahva. Harjoittelussa tehdään 
ballistisia harjoitteita, jotka kehittävät voimaa, nopeutta, 
tasapainoa ja kestävyyttä. Harjoittelun aikana kovalla 
rasituksella ovat erityisesti takareidet, lantio, alaselkä, 
olkapäät, käsivarret ja koko keskivartalo. Hyvän tekniikan 
hallitseminen on olennaista.

Kahvakuulaharjoittelun historia ulottuu 1700-luvun Venä-
jälle, josta laji on alunperin kotoisin. Kahvakuula eli girya 
oli erityisesti maanviljelijöiden suosiossa sekä myöhemmin 
harjoituskäytössä Neuvostoliiton armeijassa. Kahvakuula-
harjoittelu jalostui 1940-luvulla urheilulajiksi, josta käytetään 
nimeä Girevoy Sport. Liikkeinä lajissa ovat painonnostosta 
tutut työntö ja tempaus. Kummassakin lajissa nostetaan 
mahdollisimman suuri toistomäärä 10 minuutissa.

Yksinkertaisen kahvakuulalla tehtävän liikkeen eli etu-
heilautuksen on muun muassa todettu kehittävän alakropan 
maksimaalista ja räjähtävää voimaa.182 Intervallityyppisesti
tehty kahvakuulaheilautus (12 minuutin ajan 30 sekuntia 
työtä ja 30 sekuntia lepoa) tuottaa lisäksi voimaharjoittelulle 
tyypillisen positiivisen hormonaalisen vasteen (testosteronin 

ja kasvuhormonin nousu harjoituksen jälkeen).183 Heilau-
tusten tekeminen on todettu myös parantavan kestävyyttä 
ja maksimaalista hapenottokykyä.184

KAHVAKUULAHARJOITTELUN PERUSPERIAATTEET

Kuten muissakin tekniikkaa vaativissa voimailulajeissa, on 
kahvakuulaharjoittelun perusteet hyvä hallita ennen harjoit-
telun aloittamista. Perustekniikat voi oppia varsin nopeasti. 
Liikkeissä kannattaa edetä liikkeen vaikeusasteen mukaan. 
Myös painoja on syytä lisätä vähitellen. Mikäli sinulla on 
olkapää- tai selkäongelmia, ei kahvakuulaharjoittelu ole 
välttämättä hyvä harjoittelumuoto rasittavuutensa vuoksi.

Kahvakuulaliikkeita – helppo:
• Etuheilautus (russian swing)
• Kahvakuulaheilautus pään yli (american swing)
• Maastaveto kahvakuulilla
• Yhden käden kahvakuulasoutu
• Goblet-kyykky (kahvakuula rinnan edessä)
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PARKOUR

”Esteitä on kaikkialla. Selviytymällä niistä 
ravitsemme itseämme.” – David Belle (s. 1973)

Parkourin historia on hieman samantyyppinen kuin luon-
nollisen liikkumisen, sillä molempien historia on Ranskassa 
ja liikkumisessa yhdistyy oman kehon käyttö erilaisissa ympä-
ristöissä. Parkour kehittyi lajina 1980-luvulla Ranskassa eri-
tyisesti Pariisin esikaupunkialueilla. Sen kehittäjinä pidetään 
Raymond Belleä (s. 1939) ja myöhemmin hänen poikaansa 
David Belleä (s. 1973) sekä vapaajuoksun (engl. free running) 
kehittynyttä Sébastien Foucania (s. 1974). Parkour muis-
tuttaa harjoitusmuotona armeijan käyttämää esterataa 
(ransk. parcours du combattant), joka taas oli luonnollisen 
liikkumisen pioneeri Georges Hébertin käsialaa.188

Parkourissa pyritään mahdollisimman tehokkaaseen liikku-
miseen ja etenemiseen erilaisissa maastoissa – yleensä kau-
punkiympäristössä. Parkourin liikkumismuotoja ovat muun 
muassa juokseminen, kiipeäminen, roikkuminen, keinumi-
nen, loikkaaminen, hyppääminen, pyöriminen ja liikkumi-
nen neljällä raajalla. Lajin kehittäjän David Bellen filosofia 
ei kuitenkaan ole niinkään yksittäisissä fyysisissä liikkeissä, 
vaan siinä, millä asenteella liikkeitä tehdään. Kyseessä onkin 
liikkumisen taiteen laji (engl. the art of moving).

Parkouriin on vakiintunut erilaisia liikkeitä. Näitä ovat 
esimerkiksi vault, joka tarkoittaa esteen ylittämistä joko 
hyppäämällä tai kiinniottamalla ja roll, joka tarkoittaa 
pyörähdystä esteen ylittämistä seuraavan laskeutumisen 
jälkeen. Termi precision jump viittaa tarkasti tehtyyn hyppyyn 
erilaisille alustoille. Joskus hyppy kohdistuu myös seinälle, 
johon jäädään roikkumaan käsien varaan. Tästä käytetään 
nimitystä cat leap.

Parkourista on julkaistu muutamia tieteellisiä tutkimuksia.
Parkourin harjoittaminen kehittää merkittävästi muun 
muassa hyppäämiskykyä ja erilaisia lihastaitoja. Yhden
tutkimuksen mukaan parkourin harjoittajilla oli voimiste-
lijoihin verrattuna parempi suorituskyky pudotushypyissä 
ja tasajalkahypyissä.189 Parkourille ominainen laskeutumis-
tapa (engl. roll landing) on taloudellisempi ja vähemmän 
kuormaa nivelille aiheuttava kuin perinteinen tapa laskeutua 
hypystä esimerkiksi voimistelussa.190

Parkouriin liittyy loukkaantumisriski etenkin hypyistä ja 
pudotuksista laskeuduttaessa. Moniin muihin urheilulajeihin 
verrattuna loukkaantumisriski ei ole välttämättä kuitenkaan 
suurempi.191

LUONNOLLINEN L I IKKUMINEN

”Hoitaaksesi syvää surua mene luontoon. Löytääksesi itsesi
 mene luontoon. Kokeaksesi rauhaa ja onnellisuutta mene 
luontoon. Niin usein kuin voit.” – Erwan Le Corre (s. 1971)

Luonnollinen liikkuminen on ihmiselle luontaista liikkumista 
erilaisissa ympäristöissä. Moni nykyajan tietotyöläinen on 
kuitenkin vieraantunut luonnosta ja käyttää aikansa lähinnä 
koneen ääressä istumiseen tai sohvalla makoiluun. Monet 
myös rääkkäävät itseään kuntosalilla erilaisissa laitteissa, 
mutta eivät esimerkiksi osaa kiivetä puuhun tai nostaa raskasta 
kiveä maasta. Epätasaisessa maastossa liikkuminen saattaa 
myös olla harjaantumattomalle nykyihmiselle hankalaa.

Ranskalainen merivoimien fyysinen kouluttaja Georges 
Hébert (1875–1957) oli ensimmäinen modernin ajan 
fyysisten taitojen valmentaja, jonka harjoittelufilosofiana oli 
luonnollinen liikkuminen. Hänen iskulauseensa liikkumisesta 
oli ”Être fort pour être utile” eli ole vahva ja käytännöllinen.
Hébertiä inspiroi erityisesti Afrikan alku-asukkaiden luon-
nollinen voimakkuus, notkeus, kestävyys ja ketteryys. Joi-
denkin tietojen mukaan Hébert olisi inspiroitunut vahvasti 
myös espanjalaisen Francisco Amorósin (1770–1848) 
valmennustyylistä sekä hänen kirjoittamasta kirjastaan 
Manuel d’éducation physique, gymnastique et morale.185 

Hébertin kehittämä La méthode naturelle kehittää ihmisen
luonnollisia fyysisiä ominaisuuksia monipuolisesti. Mene-
telmien tuloksena ihminen pystyy kävelemään, juoksemaan 
hyppäämään, liikkumaan neljällä raajalla, kiipeämään, 
tasapainoilemaan, heittämään ja nostamaan esineitä, 
puolustamaan itseään sekä uimaan vaivattomasti.

Ranskalainen Erwan Le Corre (s. 1971) päätyi myöhem-
min vuonna 2008 kehittämään luonnollisen liikkumisen 
muodoista oman lajinsa, jota varten hän tutki ensin tarkkaan 
Hébertin ja Amorósin menetelmiä. Hébertin luonnolliseen 
liikkumiseen verrattuna MovNat on harjoittelumuotona 
systemaattisempi ja tieteelliseen tutkimukseen perustuva.186 
Vuonna 2015 julkaistun pilottitutkimuksen perusteella 
MovNat-tyyppinen korkeaa proprioseptiikkaa vaativa liik-
kuminen (kuten esimerkiksi kiipeäminen) kehittää muun 
muassa työmuistia.187
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YLEISIMPIÄ KEHONPAINOLIIKKEITÄ

KEHONPAINOHARJOITTELU

Kehonpainoharjoittelun filosofia harjoittelussa on saman-
tyyppinen kuin luonnollisen liikkumisen ja parkourin 
kohdalla: koko maailma on kuntosalini. Harjoitteluun ei 
tarvita minkäänlaisia välineitä tai jotakin erityistä paikkaa, 
sillä oma keho toimii vastuksena. Kehonpainoharjoittelussa
käytetään runsaasti myös voimistelusta tuttuja harjoitus-
elementtejä (ks. kappale ”Voimistelu”). Leuanvetotanko,
puolapuut ja dippiteline ovat käytännössä kuitenkin 
välttämättömiä eri liikkeitä harjoitettaessa.

Kehonpainoharjoittelun keskipisteenä on kehittää voimaa, 
tasapainoa, kestävyyttä ja liikkuvuutta. Mikäli tavoitteena 
on erityisesti voiman lisääminen, on kehonpainoharjoitte-
luun hyvä yhdistää myös painoilla tehtävä voimaharjoittelu.

Kehonpainoharjoittelussa intensiteettiä kasvatetaan teke-
mällä eri liikkeistä vaikeampia versioita (toisin kuin voima-
harjoittelussa, jossa kuormittavuutta lisätään harjoittelemalla 
raskaammilla painoilla). Voimaharjoittelusta tuttu toisto- 
tai sarjamäärien lisääminen toimii myös kehonpainoharjoit-
telussa.

Tyypillisesti kehonpainoharjoittelussa liikkeet jaetaan neljään 
kategoriaan, mitä toki sovelletaan myös esimerkiksi kehon-
rakennuksessa: 
• Työntävät liikkeet (esimerkiksi punnerrus)
• Vetävät liikkeet (esimerkiksi leuanveto)
• Keskivartaloliikkeet (esimerkiksi lankku)
• Alaraajaliikkeet (esimerkiksi kyykky)

Monet kehonpainoliikkeet eivät rajoitu tiettyihin lihas-
ryhmiin, vaan kehittävät enemmän tiettyjä toiminnallisia 
lihas–jänne–faskialinjoja. Moni käyttää kehonpainohar-
joittelun yhteydessä termiä toiminnallinen harjoittelu, 
sillä se luo mielikuvan harjoittelusta, josta on hyötyä myös 
arjessa. Toiminnallinen harjoittelu ei näytä tuovan lisä-
hyötyä kehon toimivuuteen voimaharjoitteluun verrat-
tuna.193 Tehokkainta on yhdistää voima- ja kehonpaino-
harjoittelu toisiaan tukeviksi harjoitusmenetelmiksi.

Kehonpainoharjoittelu voi aiheuttaa lihasepätasapainoa, 
mikäli alaraajoja ei harjoiteta erikseen painoilla. Ylävartalon
osalta epätasapaino voi syntyä, mikäli keskitytään vain 
vertikaalitasossa tapahtuviin liikkeisiin (leuanveto ja muut 
vetoliikkeet) ja horisontaalitason liikkeet (soutuliikkeet) 
jäävät vähemmälle.

HAARAHYPPY PUNNERRUS ISTUMAANNOUSU ASKELNOUSU TUOLILLE

KYYKKY OJENTAJADIPPI TUOLILLA POLVIENNOSTOJUOKSU PAIKALLAAN ASKELKYYKKY

PUNNERRUS YLÄVARTALON KIERROLLA YLEISLIIKE (BURPEE) VUORIKIIPEILIJÄ
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merkiksi Functional Movement Screen (FMS) -testien avulla.196

Näitä suorittavat asiaan koulutetut valmentajat ja terapeutit.

VENYTTELY

Venyttely jaetaan halutun keston mukaan karkeasti kolmeen
luokkaan: lyhytkestoiset dynaamiset venytykset, keskipitkät 
venytykset ja pitkäkestoiset staattiset venytykset. Sen lisäksi 
venyttely kategorisoidaan myös venytystyypin mukaan staat-

tiseen, dynaamiseen ja esivenytykseen (engl. pre-contraction 
stretching), jossa venyttävää lihasta ensin supistetaan ja sen 
jälkeen venytetään. Tämän ympärille on kehitetty myös 
muita tekniikoita (ks. alla oleva taulukko).197

Keskipitkien venytysten (15–30 sekuntia)198 on todettu 
lisäävän merkittävästi nivelten liikelaajuutta.199 Näitä suosi-
tellaan tehtäväksi ainoastaan harjoittelun jälkeen, sillä ennen 

LIHASVENYTTELYN TEKNIIKAT

Lähde: Page, P. (2012). Current concepts in muscle stretching for exercise and rehabilitation. International Journal of Sports Physical Therapy 7 (1): 109–119.

LI IKKUVUUSHARJOITTELU

Liikkuvuudella tarkoitetaan kykyä liikuttaa raajoja ja kehoa 
erilaisissa liikelaajuuksissa aiheuttamatta kipua. Alentunut 
nivelen liikelaajuus tarkoittaa heikentynyttä liikkuvuutta. 
Liikkuvuus eli notkeus on fyysinen perusominaisuus ja 
käytännössä yleisen fyysisen toimintakyvyn perusta. Lapset 
ovat oiva esimerkki normaalista liikkuvuudesta ja notkeudesta. 
Nyky-yhteiskunnan suosima istumatyö aina
koulun penkiltä alkaen heikentää 
ihmisen luonnollista liikkuvuutta. 

Optimaalinen liikkuvuus on 
tärkeää ryhdin ylläpidolle sekä 
liikunnassa virheasentojen ja 
loukkaantumisten välttämiselle. 
Parantamalla liikkuvuutta voi-
daan myös merkittävästi kehit-
tää eri liikkeiden tehoa ja talou-
dellisuutta. Kehon vanhetessa 
liikkuvuudella on myös tärkeä 
rooli esimerkiksi kaatumisten ja 
tapaturmien ehkäisyssä.194

Liikkuvuus voidaan jakaa kahteen 
osa-alueeseen: aktiiviseen ja passii-
viseen liikkuvuuteen. Aktiivisella 

liikkuvuudella tarkoitetaan lihastyön aikaansaamaa liike-
laajuutta, kun taas passiivinen liikkuvuus tarkoittaa muun 
ulkoisen voiman (esim. toisen henkilön) tai painovoiman 
aikaansaamaa liikelaajuutta. 

Nivelten liikelaajuksia mittaavat muun muassa fysioterapeutit, 
toimintaterapeutit, fysiatrit ja ortopedit.195 Toiminnallisia
nivelten liikelaajuksia ja kehonhallintaa voidaan selvittää esi-

LIHASJÄNNITYKSEEN JA - JÄYKKYYTEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ

Lähde: Page, P. (2012). Current concepts in muscle stretching for exercise and rehabilitation. International Journal 
of Sports Physical Therapy 7 (1): 109–119.
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HENGITYSTEKNI IKAT

Erityisesti nisäkkäitä tutkittaessa on havaittu, että lajien 
hengitystiheys (so. kuinka monta hengitystä minuutissa) on 
verrannollinen eliniän pituuteen. Mitä tiheämpi hengitys-
tiheys lajilla on, sitä lyhyemmän aikaa eläin elää. Esimerkiksi 
hiiren hengitystiheys vaihtelee 60–230 kertaan minuutissa ja 
eliniänodote on 1,5–3 vuotta. Toisaalta taas valaiden hengi-
tystiheys on 3–5 kertaa minuutissa ja eliniänodote reilusti 
yli 100 vuotta. Ihmisen keski-määräinen normaali hengitys-
tiheys on 12–14 kertaa minuutissa. Toisaalta myös eläinlajin 
koko näyttää vaikuttavan ainakin nisäkkäillä eliniänodottee-
seen (hiiri vs. ihminen vs. valas).207

Erilaisilla hengitystekniikoilla ja esimerkiksi syvähengi-
tyksen avulla voidaan selvästi alentaa hengitystiheyttä ja 
samalla tehostaa keuhkojen minuuttiventilaatiota (ks. 
kappale ”Hengityselimistö”) sekä vähentää elimistön 
hapetusstressiä.208 209 Lisääntynyt jatkuva hapetusstressi 
esimerkiksi ravinnosta, ympäristöstä ja muista tekijöistä 
johtuen nostaa hengitystiheyttä ja voi nopeuttaa ikään-
tymistä.210

WIM HOFIN MENETELMÄ

Jäämieheksi kutsuttu hollantilainen Wim Hof (s. 1959) on 
kehittänyt menetelmän, jonka avulla hän pystyy kontrolloi-
maan omaa autonomista hermostoaan ja immuunijärjestel-
määnsä.211 Hof on tullut tunnetuksi lukuisista maailman-
ennätyksistään – esimerkiksi kiivettyään Kilimanjaro-vuoren 
huipulle kolmessa päivässä varusteenaan vain shortsit.

Hof soveltaa menetelmässään niin kutsuttua Tummo- 
meditaatiota ja edelleen kehittämäänsä versiota Pranayama-
hengitystekniikkaa. Hofin menetelmästä on myös julkaistu 
kontrolloitu tutkimus ihmisillä. Koehenkilöt kykenivät Hofin 
kehittämien harjoitusten avulla säätelemään sympaattista 
hermostoa ja immuunijärjestelmää. Menetelmää harjoitel-
leilla henkilöillä oli kontrolliryhmään verrattuna bakteeri-
toksiini-injektion jälkeen vähemmän flunssan kaltaisia 
oireita, korkeampi adrenaliinipitoisuus veressä ja tasaisempi 
veren stressihormonitaso. Tutkimuksessa havaittiin myös, 
että menetelmää harjoittaneilla henkilöillä olivat tulehdusta 
lisäävät sytokiinit (TNF-α, IL-6, IL-8) matalammalla tasolla 
ja vastaavasti tulehdusta estävät sytokiinit (IL-10) korkeam-
malla tasolla kuin kontrolliryhmällä.212

MET-TEKNIIKKA

MET on menetelmä, jossa aktiivista liikettä hyödynnetään osana mobilisaatiota. MET-tekniikkaa käyttävät useat 

manuaalista terapiaa harjoittavat henkilöt. MET-tekniikkaa voi hyödyntää myös itsenäisesti esimerkiksi venyttämällä ja 

supistamalla reisilihasta seinää vasten. Alkutilanteessa venytettävä lihas viedään kevyeen venytykseen (20 % maksi-

maalisesta lihasjännityksestä), minkä jälkeen sitä jännitetään joko terapeutin kättä tai seinää vasten. Tämän jälkeen 

venytystä lisätään asteittain toistamalla sama kolme kertaa ja venyttämällä lihasta aina hieman pidemmälle.

Perinteiseen manipulaatioon ja manuaaliseen käsittelyyn verrattuna verrattuna MET tuottaa voimakkaamman

neurologisen relaksaatiovasteen ja verenkierrollisen vasteen,206 minkä vuoksi se sopii esimerkiksi hapenpuutteesta 

aiheutuvan kivuliaan lihasjännityksen hoitoon. 

Liikkuvuutta ja notkeutta parantavia liikuntamuotoja:

• Jooga (eri muodot, erityisesti astanga ja hatha)

• Pilates

• Fustra (erityisesti niska- ja selkäkipuihin)

• Tai Chi

• Mobility-training

suoritusta tehdyt staattiset venytykset heikentävät lihasten 
voimantuottoa.200 Viimeisimmän tutkimustiedon valossa
pitkäkestoiset passiiviset venytykset (kesto yli 30 sekuntia) 
ovat haitallisia: ne heikentävät lihasten voima- ja nopeus-
ominaisuuksia sekä mahdollisesti altistavat loukkaantumisille. 
Syy asiaan on todennäköisesti sekä hermostollinen201 että 
mekaaninen.202 

Biohakkerin käsikirja suosittelee pääasiassa dynaamisia, lyhyt-
kestoisia liikevenytyksiä203 sekä erikoistekniikoita kuten 
MET-tekniikkaa (engl. muscle energy technique)204 ja PNF-
venytyksiä (engl. proprioceptive neuromuscular facilitation 
stretching).205 MET- ja PNF-tekniikat vaativat yleensä osaavan 
terapeutin (kuten esim. osteopaatin, kiropraktikon tai 
fysioterapeutin) liikkeiden toteuttamisen tueksi.
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KROKOTIILIHENGITYS

Krokotiilihengityksen nimi tulee krokotiilille tyypillisestä 
asennosta ja hengitystekniikasta. Käytännössä krokotiili-
hengityksellä harjoitetaan palleaa, joka on elimistön tärkein 
hengityslihas. Syvällä palleahengityksellä voidaan aktivoida 
parasympaattista hermostoa ja lievittää stressiä. Pallea-
hengityksellä voidaan myös vähentää harjoittelun jälkeistä 
hapetusstressiä ja nopeuttaa palautumista.221 

Toimi seuraavasti:
• Asetu makuulle vatsa kohti lattiaa ja laita kädet otsan   
 alle kämmenselkä ylöspäin
• Hengitä pallean avulla syvään nenän kautta vatsaan
• Hengität oikein, kun alaselkä kohoaa ylöspäin ja kyljet  
 pullistuvat ulospäin jokaisen sisäänhengityksen aikana
• Hengitä aluksi 20 hengenvetoa ja lisää määrää vähitellen  
 sataan

• Voit käyttää tässä tahtia 1:2 eli uloshengitys on kaksi  
 kertaa niin pitkä kuin sisäänhengitys (esimerkiksi 4 
 sekuntia sisään ja 8 sekuntia ulos)

HENGITYKSEN JA LIIKKEEN YHDISTÄMINEN

Monissa perinteisissä liikunnan muodoissa kuten joogassa 
ja itämaisissa taistelulajeissa yhdistetään hengitys liikkeen 
kanssa sujuvaksi kokonaisuudeksi. Hengitys on toki keskei-
sessä asemassa myös monissa voimaa ja ponnistusta vaati-
vissa urheilulajeissa kuten korkeushypyssä, painonnostossa, 
voimanostossa ja monissa yleisurheilun heittolajeissa. Itse 
asiassa kaikissa liikuntamuodoissa optimaalisella ja oikein 
toimivalla hengityksellä on varsin keskeinen rooli. Vastaa-
vasti esimerkiksi laulamisessa ja tanssimisessa optimaalinen 
hengitys yhdistyy tuotettuun ääneen ja liikkeeseen.

Hengitystä ja liikettä yhdistävät muun muassa joogan eri 
muodot, qigong, monet eri taistelulajit ja taiji. Nämä kaikki 
soveltuvat hyvin kehon ja hengityksen välisen yhteyden 
harjoittamiseen.

KROKOTIILIHENGITYS

JAKSOITTAINEN HYPOKSIA-HARJOITTELU

Jaksoittaista hypoksia-harjoittelua (engl. intermittent 
hypoxia training, IHT) on käytetty ja tutkittu Venäjällä ja 
Ukrainassa 1940-luvun vaihteessa erityisesti urheilijoilla. 
IHT-harjoittelua käytetään esimerkiksi silloin, kun urheilija 
siirtyy korkeampaan ja ohuempaan ilmanalaan. Hypoksia 
tarkoittaa elimistön vähentynyttä hapensaantia.

Tutkimusolosuhteissa jaksoittaista IHT-harjoittelua on 
käytetty barokammioissa, joissa hapen ja hiilidioksidin osa-
paineita on mahdollista säätää. Barokammioiden käyttöön 
liittyy kuitenkin potentiaalisia sivuvaikutuksia.213

Hypoksia-harjoittelua voi toteuttaa kotikonstein missä 
tahansa pidättämällä hengitystä (kumbhaka pranayama) 
intervallityyppisinä harjoituksina.214 215 Harjoitteluun voi
käyttää myös erityistä maskia, joka pienentää hengitettävän 
ilman happisaturaatiota ja toisaalta suurentaa keuhkotuule-
tusta. Harjoitteluun tarkoitettu maski suurentaa hengitys-
ilman hiilidioksidipitoisuutta (hyperkapnia), millä on 
hapenpuutteen lisäksi myös itsenäisiä suorituskykyä kehit-
täviä fysiologisia vaikutuksia.216 217

Jaksoittainen IHT-harjoittelu lisää hengityselinten plasti-
suutta ja voimaa lisäämällä kasvutekijöitä hengitysteiden 
motoneuroneissa.218 Sen lisäksi IHT voi parantaa kestä-
vyyttä urheilusuorituksen aikana.219 Sopivasti annostellulla 
IHT-harjoittelulla voidaan myös todennäköisesti parantaa 
kudosten hapenottokykyä ja immuunijärjestelmän toimintaa 
sekä lisätä kehon sisäisten antioksidanttien tuotantoa.220

Harjoittele seuraavasti:
• Tee hengityksen pidätysharjoituksia pitäen samalla   
 kasvoja kylmässä vedessä niin kauan kuin mahdollista.  
 Toista tämä viisi kertaa kolmen tasaavan hengityksen   
 jälkeen (ks. kappale ”Kylmätermogeneesi”)
• Hyperventiloi (hengitä nopeasti) ja pidätä hengitystä   
 niin pitkään kuin mahdollista; toista tämä 5 kertaa
 – Hyperventilointi mahdollistaa pidemmän ajan 
    hengityksen pidättämiselle, sillä hiilidioksidia 
    poistuu verestä
• Tee uintiharjoituksia viileässä vedessä
 – Pidätä hengitystä 25 metrin uinnin ajan; tasaa 
    hengitys ja toista uinti-intervalli yhteensä 10 kertaa



288 289

LI IKUNTA LI IKUNTA

PLYOMETRINEN HARJOITTELU

Plyometriseksi harjoitteluksi voidaan kutsua mitä tahansa 
harjoittelua, jossa lihakseen kohdistuu nopean venytyksen 
jälkeen hyvin nopea lihaksen supistuminen. Yleisesti loikka- 
tai hyppyharjoittelua kutsutaan plyometriseksi harjoitteluksi, 
mutta myös ylävartalolle voidaan soveltaa räjähtäviä plyo-
metrisia harjoitteita (esimerkiksi heittäminen). 

Plyometrinen harjoittelu kehitettiin Neuvosto-
liitossa 1950-luvun lopulla auttamaan korkeus-
hyppääjiä saavuttamaan parempia tuloksia, 
erityisesti talviaikana harjoitellessa. Tiedemies 
Juri Verhošanski analysoi korkeushyppääjiä 
biomekaniikan avulla ja havaitsi, että heidän 
hyppyjensä hetkellinen voima oli jopa 300 kg.
Verhošanski sovelsi keräämäänsä tietoa ja 
kehitti korkeushyppääjien harjoittelun tueksi 
pudotushypyt, joissa kehitettiin hyppääjien 
räjähtävää voimaa.
 
Vuonna 1968 Verhošanski antoi plyometriselle 
harjoittelulle nimen ”shokkimenetelmä”, mikä 
kuvastaa hyvin elastisen energian hyväksi-
käyttöä voimantuotossa.222 Myöhemmin 1980-
luvun Yhdysvalloissa kyseiselle harjoittelulle

lanseerattiin nimi plyometrics urheilija Fred Wiltin ja 
valmentaja Michael Yessiksen analysoitua neuvostoliitto-
laisten lämmittelyharjoituksia ennen yleisurheilukilpailuja.

PUDOTYSHYPYN BIOMEKANIIKKA

Lähde: Verhošanski, J. (1968).

Taiji (taijiquan) on alunperin kehitetty Kiinassa 1500–
1600-luvulla taistelutaidoksi. Nykyään taiji on liikunta-
muoto, jossa hengityksen ja liikkeen avulla pyritään koko 
kehon ja mielen harmoniaan.

Taijissa jokainen liike kerää, tallentaa ja vapauttaa energiaa. 
Liikkeet tehdään niin, että liike loppuu seuraavaan liikkeen 
alkuun – aivan kuten hengityksessä. Ensiksi liike avautuu 
nousten ja keuhkot täyttyvät – aivan kuten jousi, joka 
virittää nuolen. Sen jälkeen liike laskee sulkeutuen ja 
keuhkot tyhjentyvät – aivan kuten nuoli, joka sinkoaa 
jousesta.

Taijissa keskeistä on dantian eli keskusta, joka sijaitsee 
kolmen sormen leveyden verran navan alapuolella. 
Voidaankin ajatella, että kyseessä on vatsan enteerinen 
hermosto eli toiset aivomme. Hengityksellä pyritään usein 
keräämään niin sanottua chi-energiaa tähän keskukseen. 
Hengitysharjoitusten avulla voidaan kehittää vahva 
keskusta, jossa lantionpohjaan yhdistyvät kehomme 
vahvemmat lihakset.

YKSINKERTAINEN DANTIAN-

HENGITYSHARJOITUS:

• Laita jalkaterät suoraan lantion suuntaisesti

• Koukista polvia niin, että polvet juuri 

 peittävät varpaat (ratsastusasento)

• Työnnä lantio eteen, niin että selkäranka  

 suoristuu

• Laske hartiat eteen, vedä leuka kevyesti 

 sisään ja suorista niska selkärangan jatkeeksi

• Laita toinen käsi navan yläpuolelle ja toinen  

 sen alapuolelle

• Laita kieli kitalakea vasten ja hengitä 

 hitaasti nenän kautta

• Hengitä hitaasti sisään pallealla ja rentouta  

 samalla lantionpohjan lihakset

• Hengitä hitaasti ulos pallealla ja jännitä  

 samalla kevyesti lantionpohjan lihaksia niin,  

 että lantionpohja lähestyy napaasi noin 

 yhden senttimetrin verran

• Toista hengitysliike. Tunne, kuinka chi  

 täyttää keskustasi.

Kehonpaino (m)

Kontaktiaika maahan (t)

Isometrinen pysäytysvaihe Konsentrinen ponnistusvaihe

Keskushermoston 
stimulointi 

(riippuu mekaanisen 
ärsykkeen voimak-

kuudesta)

Venytysrefleksi
(korreloi suoraan
 lihasvenytyksen 

asteeseen)

Elastinen 
vastavoiman tuotto

(mitä lyhyempi venytyksen 
ja lihassupistuksen välinen 

aika, sitä parempi 
voimantuotto)

Pudotus-
korkeus 

Hyppy-
korkeus 
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MIELIKUVAHARJOITTELU

Jääkiekkolegenda Wayne Gretzky uskoi visualisoinnin 
voimaan. Hän harjoitteli mielessään samaa suoritusta yli 
10 000 kertaa. Gretzky kuvaili kokemusta aivan kuin 
sähköiskuksi selkärankaa pitkin, kun suoritus lopulta 
toteutui pelitilanteessa.235

IDEOMOTORINEN HARJOITTELU

Ideomotorinen harjoittelu (engl. ideomotor) tarkoittaa
mielikuvaharjoittelua ja visualisointia ennen urheilusuoritusta. 
Termi ideo viittaa ideaan eli ajatukseen ja motor tarkoittaa
lihasten aktivoitumista. Täsmällisesti määriteltynä ideomo-
torinen harjoittelu on liikesuorituksen kuvittelua mielessä 
samalla mikroliikkeitä (pieniä, laajempaa liikettä muistuttavia 
liikkeitä) tehden. Ideomotorisen harjoittelun idea ei ole 
uusi, sillä saksalainen filosofi ja psykologi Johann Friedrich 
Herbart (1776–1841) ehdotti jo vuonna 1825, että jokaista 
liikettä edeltää mielikuva suoritettavasta liikkeestä.236 Eri 
alojen tutkijat (kognitiivisesta psykologiasta robotiikkaan) 
ovat todistaneet, että ihmisen monimutkaisia liikkeitä 
ohjaavat niin kutsutut perustoimintamallit (engl. basic 
action concepts, BAC).237

Mielikuvaharjoittelun on todettu aktivoivan samoja hermo-
verkkoja ja -ratoja aivoissa kuin varsinainen fyysinen harjoit-
telukin. Ideomotorista harjoittelua yhdessä fyysisen harjoit-
telun kanssa tekevien urheilijoiden on todettu kehittyvän 
lajissaan paremmin kuin pelkkää fyysistä tai mielikuva-
harjoittelua tekevien.238

PEILISOLUT MIELIKUVAHARJOITTELUSSA

Mielikuvaharjoittelussa tärkeässä roolissa ovat 

premotorisella alueella aivoissa sijaitsevat 

peilisolut (engl. mirror neurons),239 jotka akti-

voituvat, kun henkilö esimerkiksi katsoo opit-

tavaa liikesarjaa.240 Peilisolujen aktiivisuus ja 

liikkeen matkiminen aivoissa jatkuu, vaikka 

ihminen ei näkisikään koko suoritusta loppuun 

saakka. Onkin havaittu, että motorisen aivokuo-

ren peilisolut päättelevät ja ennustavat toisen 

henkilön tulevia liikeratoja ja aikomuksia.241 

Joukkueurheilussa peilisolujen merkitys on 

valtava, sillä nämä aktivoituvat 400–500 milli-

sekuntia ennen vastustajan seuraavaa liikettä. 

Ennakointi voi tapahtua myös virheellisesti 

esimerkiksi toisen harhautusliikkeen myötä.

PLYOMETRISEN HARJOITTELUN PERUSPERIAATTEET

Plyometrisen harjoittelun tarkoituksena on kehittää räjäh-
tävää liikenopeutta, aktivoida lyhyessä ajassa useita lihas-
säikeitä ja harjoittaa jänteisiin varastoituneen elastisen 
energian hyväksikäyttöä liikkeessä.223 Plyometrinen harjoit-
telu kehittää voimaa, lihastehoa, nopeutta, koordinaatiota ja 
yleistä urheilullista suorituskykyä.224 225 226 227 228 Plyomet-
rinen harjoittelu on hyödyllistä myös osteoporoosin 
ehkäisyssä229 ja luuntiheyden kehittämisessä erityisesti 
nuorilla ihmisillä.230

Ponnistusvoimaa voidaan kehittää parhaiten yhdistämällä
useita eri tekniikoita kuten esimerkiksi kyykkyhyppy (engl.
 squat jump), kevennyshyppy (engl. countermovement jump) 
ja pudotushyppy (engl. drop jump). Lisäpainojen käytöstä ei 
ole todettu olevan lisähyötyä.231 

Plyometrinen harjoittelu kannattaa aloittaa liiketekniikoiden
opiskelulla ja harjoittelulla. Harjoituksen vaativuus ja etene-
minen on hyvä suhteuttaa henkilön liikunnalliseen taustaan, 
sukupuoleen, ikään, kuntotasoon ja aiempaan plyometriseen 
harjoitteluun.232 

Harjoittelu kannattaa aloittaa helpoimmista hypyistä. 
Pudotushypyt kuormittavat niveliä ja lihaksia, joten ne 
kannattaa jättää myöhempään vaiheeseen. Aloittelijan on 
hyvä aloittaa hyppyharjoittelu vedessä sen iskuja lieventävien 
ominaisuudensa vuoksi. Tämä on erityisen sopiva tekniikka 
ylipainoisille ihmisille.233

Mikäli yhdistät harjoitteluun myös voima- tai kestävyys-
harjoituksia, tee plyometriset harjoitteet aina ensin. 
Tällöin hermosto kykenee suoriutumaan harjoitteista 
mahdollisimman räjähtävästi.

Plyometrinen harjoittelu on erityisen hyödyllistä nopeus-
voimaa vaativien lajien harrastajille. Harjoittelusta hyötyvät 
myös esimerkiksi kestävyysurheiljat ja -kuntoilijat, sillä 
plyometrinen harjoittelu pienentää maan ja jalan välistä 
kontaktiaikaa, mikä puolestaan parantaa juoksun hyöty-
suhdetta.234
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NESTETASAPAINO

Ihminen pärjää ilman ruokaa pitkiäkin aikoja, mutta jo
 3–5 vuorokautta ilman nestettä johtaa todennäköisesti 
kuolemaan. Myös liikuntasuorituksen aikana ja sen jälkeen 
nesteen riittävä nauttiminen on ensimmäinen ja tärkein 
toimenpide. Elimistö kykenee imeyttämään suhteellisen 
vähän nestettä rasituksen alla. Määrä vaihtelee 300–1200 
millilitran välillä tunnissa.242

Jo yli kahden prosentin nestevajaus kehon painosta on 
haitallinen etenkin aerobiselle suorituskyvylle. Neste-
vajauksen kasvaessa myös loukkaantumisriski lisääntyy. 
Anaerobisen suorituskyvyn ja lihasvoiman on todettu 
säilyvän hieman tätä suuremmasta nestevajeesta kärsittä-
essä. Esimerkiksi 3–4 prosentin nestehukasta ei välttä-
mättä ole vielä dramaattista haittaa. 

Nesteen nauttiminen on hyvä aloittaa harjoituksen alusta 
lähtien. Yleisohjeena pidetään 1–2 desilitran juomista 15–20 
minuutin välein koko suorituksen ajan. Nesteytyksen merkitys 
on keskeinen myös harjoituksesta palautumista ajatellen. 

Nestevaje pienentää esimerkiksi testosteronituotantoa sekä 
voimaharjoituksen243 että kestävyysharjoituksen244 jälkeen. 
Tärkein palautusjuoman komponentti harjoituksen jälkeen 
onkin aina lähtökohtaisesti vesi.

Virallisten suositusten mukaan vettä tulee juoda vähintään 
1–1,5 litraa ja mieluiten 2–3 litraa päivässä muun muassa 
arkiaktiivisuudesta ja ilman lämpötilasta riippuen.245 Lisäksi 
päivän nesteensaantia tulisi suurentaa vähintään litralla 
jokaista harjoitustuntia kohti. Myös ikääntyneiden ihmis-
ten tulisi juoda enemmän nesteitä kuin muiden, koska 
munuaisten kyky suodattaa virtsaa on alentunut.246 

Nesteen nauttimista suorituksen aikana ei kannata liioitella. 
Liiallinen nesteen nauttiminen ja sen myötä kehittyvä 
suolan, erityisesti natriumin, menetys (hyponatremia) voi 
olla haitallisempaa kuin liian vähäinen juominen. Päivit-
täinen veden tarve on noin 3,5 litraa miehillä ja 2,5 litraa 
naisilla.247 Yllättävän suuri osa nesteestä tulee ruoan mukana 
(etenkin nestepitoiset kasvikset, vihannekset, hedelmät ja 
marjat).

YKSINKERTAINEN LIIKUNTASUORITETTA 

TEHOSTAVA MIELIKUVAHARJOITUS:

Parhaan tuloksen saamiseksi tee harjoite useita kertoja 
päivässä 5–15 minuuttia kerrallaan.

1. Sulje silmäsi ja hengitä syvään minuutin ajan 
 (viisi sekuntia sisään ja viisi sekuntia ulos, 5:5)
2. Skannaa koko kehosi läpi päästä varpaisiin (hengitä   
 samalla tahdissa 5:5)
3. Keskity mentaalisesti suorituksen onnistumiseen ja   
 näe itsesi onnistuvan siinä (ulkoinen perspektiivi)
4. Keskity sisäisesti suoritukseen ja käy koko liike tai   
 liikesarja läpi mielessäsi samalla pieniä imitoivia 
 mikroliikkeitä tehden (sisäinen perspektiivi)
5. Puhu itsellesi joko ääneen tai mielesi sisällä 
 positiiviseen sävyyn: ”Onnistun suorituksessani. 
 Saan tämän heiton sisään.”
6. Vältä negatiivisia mielikuvia ja ajatuksia

Välittömästi ennen suoritusta tyhjennä mieli viiden
sekunnin ajaksi ja käy onnistunut suoritus mielessäsi 
läpi. Sen jälkeen toteuta liikesarja (esimerkiksi painon-
nosto, voimistelu, voimanosto, heitot, potkut ym.).
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OHJEET OPTIMAALISEN NESTETASAPAINON 

SAAVUTTAMISEKSI:

• Janontunne ja virtsan väri ovat yksinkertaisia indikaattoreita  
 nestetasapainon tarkkailuun
• Juo vähintään 2 litraa puhdasta vettä joka päivä
• Veden joukkoon voi halutessaan lisätä makua ja mahdolli-
 sesti nesteytystä parantavia komponentteja (esim. suola, 
 hunaja, sitruuna) tai hyödyntää tilanteen mukaan muita  
 nesteitä (mm. valmiit urheilujuomat, urheilujuomajauheet,  
 kookosvesi, koivunmahla, tuorepuristetut vihannesmehut,  
 eri teetyypit) 
• Yhdistelemällä eri komponenttien ominaisuuksia saadaan  
 helposti täysipainoisempi koostumus. Esimerkiksi natri- 
 umin (suola) lisääminen kookosveteen,joka sisältää luon- 
 taisesti runsaasti kaliumia (2 g/l), parantaa juoman 
 nesteytystehoa.257

• Hyvä urheilujuoma sisältää hiiihydraatteja (6–8 %) ja   
 natriumia (0,5–1 %). Näiden lisäksi myös pienestä mää-
 rästä proteiinia (1–2 %) ja elektrolyyteistä (Mg, K, Ca) voi  
 olla hyötyä. Alle tunnin kestävissä suorituksissa ei hiili-
 hydraatin nauttimisesta ole hyötyä suorituskyvyn kannalta.
• Natriumia sisältävä juoma koetaan yleisesti miellyttävämmän
  makuisena kuin pelkkä vesi, jonka vuoksi nestettä tulee  
 juotua enemmän.258 Voikin olla hyvä idea lisätä hyppysel- 
 linen laadukasta suolaa nesteen joukkoon, mikäli kärsii  
 usein nestevajauksesta.

NESTEYTYSJUOMA: KOOKOSVESI

Kookosvesi sisältää runsaasti mineraaleja kuten

kalsiumia, magnesiumia ja sinkkiä sekä elekro-

lyyttejä, etenkin kaliumia. Lisäämällä juomaan 

sopivasti suolaa (natriumia), saadaan elektro-

lyyttien välinen suhde tasapainotettua isoto-

niseksi, mikä parantaa entisestään nesteen 

imeytymistä. Kun juomaan lisätään vielä sitruu-

nan mehua, saadaan lopputuloksena raikas 

limonadi, joka tukee elimistön nesteytystä 

luonnollisesti ilman keinotekoisia lisäaineita.

JUOMINEN SUORITUKSEN AIKANA

Urheilujuoman olisi hyvä sisältää ainakin natriumia (suola). 
Hien mukana (urheiltaessa, saunottaessa jne.) menetetään 
elektrolyyttejä – pääasiassa natriumia, kaliumia, magne-
siumia ja kalsiumia. Kaupallisiin urheilujuomiin lisätään 
natriumin lisäksi usein myös muita elektrolyyttejä – joskin 
natriumin merkitys on tutkimusten valossa kaikkein selkein. 
Sääolosuhteet, suorituksen kesto ja yksilölliset tekijät vaikut-
tavat keskeisesti tarvittavan natriumin määrään. Natriumin 
määrä urheilujuomassa olisi hyvä olla 0,5–1,5 g litrassa.

Säännöllinen fyysinen harjoittelu tehostaa hikoilemista248 ja 
parantaa sitä kautta elimistön lämmönsäätelykykyä. Neste-
hukan kestävyyttä heikentävä vaikutus korostuu ilman 
lämpötilan noustessa etenkin vähän harjoitelleilla henkilöillä. 
Sitä vastoin suorituskyky kestävyyttä vaativissa liikkeissä ei 
juurikaan kärsi nestevajauksesta ilman ollessa viileä tai 
kylmä.249

NESTEHUKAN VAIKUTUKSET SUORITUSKYKYYN

Näyttäisi siltä, että riittävän suuri (yli 2–3 %) nestevaje voi 
heikentää muun muassa motoriikkaa, taitoa,250 valppautta, 
päätöksentekokykyä, tarkkaavaisuutta,251 havaitsemista, 
keskittymiskykyä252 ja subjektiivista vireydentunnetta.253 
Juomattomuus voi heikentää suorituskykyä myös psyko-
logisten vaikutusten kautta.254 Esimerkiksi janontunnetta 
runsaampi juominen ei näyttäisi tuovan lisähyötyä monissa 
tilanteissa, vaikka se johtaisi pienempään nestevajeeseen.255 

Yksinkertainen indikaattori riittävän nesteytyksen tarkkailuun 
on virtsan väri ja sen määrä. Vaaleahkon kellertävä virtsa ja 
suuri virtsamäärä ovat viite siitä, että keho on nestetasapai-
nossa. Tumma virtsan väri ja pieni virtsamäärä puolestaan
kertovat nestevajeesta.256 Toisaalta täysin väritön virtsa ker-
too siitä, että on juonut turhan paljon tai turhan nopeassa 
tahdissa.

1          2          3          4          5          6          7          8          9         10

VIRTSAN VÄRIKARTTA NESTETASAPAINON ARVIOIMISEKSI

Lähde: Kansainvälinen olympiakomitea 2012 (värikartta mukailtu)
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Mitä tarvitset? Pakastettuja jääkuutioita, ämpärin tai 
muun laakean vesiastian, lämpömittarin ja ajastimen.
• Juo lasi kylmää vettä ennen jokaista harjoittelukertaa
• Täytä astia kylmällä vedellä ja lisää sinne jääkuutiot
• Mittaa lämpötila ja varmista, että se on noin 5–10 asteista
• Aseta ajastimeen 30 sekuntia
• Sulje silmät, vedä keuhkot täyteen ilmaa ja työnnä pääsi  
 kylmään veteen
• Pysy veden alla hengitystä pidättäen 30 sekuntia
• Hengitä syvään vähintään minuutin verran ennen seuraavaa  
 toistoa, jotta muodostunut hiilidioksidi poistuu
• Toista kolme kertaa joka ilta 

Kun 30 sekuntia tuntuu liian helpolta, lisää ajastimeen aikaa 
sitä mukaa kun kehityt suorituksessa. Emme suosittele hengen 
pidätystä yli 90 sekuntia, vaikka maailmanennätys onkin 11 
minuuttia ilman happilisää. Emme myöskään suosittele tätä 
muun muassa korkeasta verenpaineesta, matalasta sykkeestä 
(alle 40 lyöntiä minuutissa) tai sydän- ja verisuonitaudeista 
kärsiville. Jos saat rytmihäiriöitä, paleltumia, pyörrytys-
kohtauksia tai menetät tajuntasi, lopeta harjoittelu välit-
tömästi.

Seuraavat asiat voivat helpottaa suoritusta:
• Kylmäaltistus kasvoihin aiheuttaa kylmäshokin lisäksi
  sukellusrefleksin, jonka tuloksena syke laskee (bradykardia).
 Mitä alempi syke, sitä hitaammin kulutat happea. Tämä 
 on luonnollinen reaktio useimmille nisäkkäille. Sykkeen 
 laskemisen helpottamiseksi hengitä syvään ja rauhallisesti  
 ennen harjoitusta. Täytä keuhkosi korkeintaan 80 %   
 tilavuudeltaan ilmalla, jotta voit rentouttaa koko kehosi.  
 Tavoite on kuluttaa mahdollisimman vähän käytössä 
 olevia happivarastoja.

KYLMÄTERMOGENEESI

Nopeilla lämpötilan vaihteluilla on monia positiivisia 
terveysvaikutuksia. Kylmätermogeneesi eli kylmäaltistus 
ja sen aiheuttama lämmöntuotanto voi parantaa aineen-
vaihduntaa ja verenkiertoa sekä aktivoida niin sanottua 
ruskeaa rasvaa (engl. Brown Adipose Tissue, BAT), jota on 
erityisesti niskassa ja yläselässä.259 Ruskean rasvan tehtävänä 
on tuottaa nopeasti lämpöä. Ruskea rasva polttaa tähän 
tarkoitukseen tavallista valkoista rasvaa. Lisäksi ruskean 
rasvan aktivoituminen lisää glukoosin käyttöä solujen 
energia-aineenvaihdunnassa.260 Säännöllinen altistuminen 
kylmälle voi lisätä ruskean rasvan määrää ja siten tehostaa 
näitä prosesseja entisestään. Kylmäaltistus voi siis auttaa 
painonhallinnassa, vähentää palelua ja parantaa kylmän-
sietokykyä.261

Palelu on merkki kehon lämpötilan laskusta. Palelurefleksi 
saa lihassolut värisemään, mikä tuottaa lämpöä. Hypotalamus 
säätelee tätä refleksiä. Kylmäaltistuksen aikana sympaattinen 
hermosto aktivoituu ja supistaa erityisesti käsien, jalkojen 
ja ihokerrosten verisuonia, jolloin keho eristää tärkeät elin-
toiminnot kylmältä.262 Hypotermiassa kehon sisäinen 
lämpötila laskee alle 35 asteen. Tähän kuluu 0–5 asteisessa 

vedessä tottumattomalta
ihmiseltä noin 15–30 
minuuttia. Tajuttomuus seuraa, kun 
kehonlämpötila laskee alle 30 asteen.

Maailmanennätyksen (yli 30 minuuttia 0–5 
asteisessa vedessä) uinut Lewis Pugh kertoo 
harjoitelleensa koettelemustaan varten kylmä-
altistuksen avulla.263 Hollantilainen jäämies
Wim Hof puolestaan juoksi Lapissa maratonin –20 
asteen pakkasessa pelkissä shortseissa ja teki maailman-
ennätyksen upotettuaan itsensä jääveteen lähes kahdeksi 
tunniksi. Tutkijoiden mukaan Wim Hof kykenee tietoisesti 
kontrolloimaan autonomista hermostoaan, nostamaan 
kortisolitasoaan ja alentamaan tulehduksellisia merkki-
aineita.264

KYLMÄALTISTUKSEN HARJOITTELU

Kasvoissa oleva hermo (tarkemmin kolmoishermo, 
joka on kytköksissä kiertäjähermoon) reagoi erityisen 
herkästi kylmään. Treenaamalla kylmäaltistusta kasvojen 
kautta helpotat koko kehon kykyä mukautua sietämään 
kylmää.
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LIHASTEN SÄHKÖSTIMULAATIO

Lihasten ja hermojen sähköinen stimulaatio (engl. 
neuromuscular electrical stimulation, NMES) perustuu
sähkövirran johtamiseen suoraan lihaskudokseen elektrodien 
kautta. Etureiden lihaksen aktivaatiota muun harjoittelun 
yhteydessä on tutkittu eniten. NMES näyttää aiheuttavan 
samantyyppistä lihasten hajoamista kuin vastusharjoit-
telukin, mitä seuraa anabolinen, lihaksia korjaava vaihe. 
Tähän perustuu myös menetelmän mahdollisesti lihaksia 
kasvattava ja voimantuottoa lisäävä vaikutus.271  Suosituk-
sena on yhdistää NMES voimaharjoitteluun,272 koska 
voimaharjoitteluun verrattuna NMES-menetelmän 
lihassäikeiden aktivaatio ei ole täydellinen eikä aina 
oikeassa järjestyksessä.273

NMES ei ole uusi keksintö, sillä jo 1960-luvulla silloisen 
Neuvostoliiton urheilutiedemiehet tutkivat ja sovelsivat 
sähköstimulaatiota harjoittelussaan.274 Tutkija Jakov Kots 
on väittänyt pystyneensä lisäämään lihasten sähköstimu-
laation avulla huippu-urheilijoiden voimantuottoa peräti 
40 prosentilla. Kotsin väitteitä ei ole kuitenkaan pystytty 
aukottomasti tieteellisesti todistamaan.

Vuonna 1989 julkaistiin tutkimus olympiatason painon-
nostajan harjoitusten yhdistämisestä NMES-menetelmään. 

Tulokset olivat vaikuttavat, sillä hän pystyi viikon sisällä 
nostamaan etukyykyssä 20 kg enemmän kuin aiemmin, 
mikä on todella merkittävä parannus lyhyessä ajassa.275 
Samantyyppisiä tuloksia on saatu myös myöhemmin 
laajemmilla aineistoilla.276 

Urheilijoilla tehtyjen kokeiden innoittamana lihasten ja 
hermojen sähköstimulaatiota on sovellettu fysikaalisiin 
kuntoutumisterapioihin. Näissä se on vakiinnuttanut

• Suuntaa huomiosi hengitystarpeen sijaan muualle 
• Meditaatio ja vaikkapa vedenalaisten kalojen kuvittele-
 minen auttaa
• Muista, että jos pysyttelet rauhallisena ja et koe kipua,  
 olet vielä kaukana tajunnan menettämisestä. Paljon   
 on kiinni tahdonvoimastasi.
• Jos vettä meinaa mennä nenään, ylläpidä pientä   
 jännitettä sieraimissa tai sulje sieraimet esimerkiksi   
 sormilla
• Lämmöntuotantoa edistävät termogeeniset kasvit   
 (kuten vihreä tee, kahvi, inkivääri tai chili) suoritusta   
 ennen nautittuina voivat helpottaa suoritusta265

• Adaptogeenit (kuten ruusujuuri, ginseng, cordyceps ja
  ashwagandha) voivat parantaa kykyä sietää kylmä-  
 shokin aiheuttamaa stressiä. USA:n armeijan teke-  
 missä tutkimuksissa tyrosiinin (jota on mm. spirulinassa,  
 kalassa, kalkkunassa ja munanvalkuaisissa) todettiin   
 parantavan toimintakykyä kylmäaltistuksen aikana.266

Kylmäaltistusta voi edelleen harjoitella kylmäliiveissä, avan-
nossa, kylmässä suihkussa tai kylmäaltaassa aina 20 minuuttiin 
asti tai kun kehon pintalämpötila saavuttaa 10 astetta. Ole 
varovainen paleltumien suhteen ja suojaa tarvittaessa pää, 
sormet ja varpaat kylmältä.      

Viimeisten tutkimusten perusteella kylmäaltistus ei ole 
järkevää heti intensiivisen voimaharjoittelun jälkeen. 
Välittömästi harjoituksen jälkeen suoritettu kylmäaltistus 
saattaa jopa estää voimaharjoituksen hyödylliset vaikutukset 
lihaskasvuun ja verisuoniston kehittymiseen.267 Asia johtuu 
siitä, että välitön kylmäaltistus harjoituksen jälkeen estää 
voimaharjoituksen tuottaman hormeettisen stressitilan eli 
hormeesin kokonaan.268 Sopiva hormeesi johtaa elimistössä 
anatomiseen ja fysiologiseen vahvistumiseen. Suosittelem-
mekin odottamaan vähintään kaksi tuntia voimaharjoittelun 
jälkeen ennen pidempikestoista kylmäaltistusta. Väristyksiin 
ja tärinään johtava kylmäaltistus saattaa myös lisätä lihas-
kasvua stimuloimalla irisiini-hormonin erittymistä.269 270
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WHOLE-BODY VIBRATION

Whole-body vibration (WBV) eli koko vartalon tärinä-
harjoittelu on neuromuskulaarinen menetelmä, joka 
perustuu tooniseen tärinärefleksiin.284 Harjoittelussa 
käytetään laitetta, joka tuottaa tärinää joko vertikaa-
lisesti tai rotationaalisesti (ks. kuva). Laitteen päällä 
yleensä seistään tai tehdään erilaisia kehonpainoliik-
keitä. Sitä käytetään parantamaan lihasvoimaa, kehon 
tasapainoa ja luuntiheyttä. 

Tärinäharjoittelu kiihdyttää imunestekiertoa ja ääreis-
verenkiertoa285 sekä parantaa proprioseptiikkaa eli 
asento- ja liikeaistia.286 Luuntiheyden kohentumista 
on havaittu menopaussin ohittaneilla naisilla.287 
Selkeimmät terveydelliset hyödyt onkin yleisesti 
havaittu seniori-ikäisillä ihmisillä.288 WBV-mene-
telmää voidaan käyttää myös fibromyalgiasta 
kärsivillä ihmisillä muun muassa parantamaan 
tasapainoa sekä helpottamaan kipua ja väsymystä.289

Tärinäharjoitteluun vaikuttavat tekijät:
• Tärinän taajuus
• Tärinän voimakkuus (amplitudi)
• Harjoittelun tyyppi (dynaaminen/staattinen, kesto 
 ja intensiteetti)
• Tärinäalustan tyyppi (vertikaalinen vai rotationaalinen)

WBV-LAITTEIDEN KAKSI ERI ALUSTATYYPPIÄ

paikkansa tehokkaana hoitomenetelmänä.277 NMES-
menetelmää käytetään muun muassa aivohalvauksesta 
toipuvien potilaiden kuntoutuksessa.278

Monissa NMES-laitteissa on erilaisia protokollia, joita
voidaan käyttää erityyppisissä lihasharjoitteissa (kestävyys, 
voima, nopeus), lihasepätasapainojen korjaamisessa ja 
lihasatrofian vähentämisessä. NMES-menetelmää 
voidaan hyvin käyttää myös liikunnasta palautumiseen, 
kunhan laitteen taajuus ja intensiteetti on voimakas
mutta miellyttävä.279 Myös lihasten ”hierominen” 
pitkillä supistusajoilla (3–10 sekuntia) on mahdollista. 
NEMS-laitteen on myös todettu lisäävän verenkiertoa 
paikallisesti.280

Motoristen yksiköiden mahdollisimman tehokkaaseen 
aktivointiin vaikuttavat NMES-menetelmässä muun 
muassa seuraavat tekijät: sähkövirran intensiteetin 
progressiivinen lisääminen, lihasten pituuden vaihtelu 
ja elektrodien paikkojen vaihtelu.281 Lihasjännityksen 
maksimoimiseksi suositellaan 100–400 mikrosekunnin 
kaksivaiheisia suorakulman muotoisia pulsseja (engl. 
biphasic rectangular pulse) 50–100 Hz taajuudella 
suurimmalla siedetyllä sähkövirralla toteutettuna.282 
Harjoittelu tulee kuitenkin aloittaa hitaasti ja 
vähitellen haittavaikutusten ja liiallisen lihas-

väsymisen minimoimiseksi. Väärin asennettuna ja käytettynä 
NMES-menetelmä voi olla lihaksille vahingollista. Liiallinen 
käyttö voi altistaa rabdomyolyysille eli lihasten hajoamiselle.283

NMES-OHJELMIEN TEHOKKUUS JA KÄYTTÖTAVAT

Lähde: Maffiuletti, N. & Minetto, M. & Farina, D. & Bottinelli, R. (2011). Electrical 
stimulation for neuromuscular testing and training: state-of-the art and unresolved issues. 
European Journal of Applied Physiology 111 (10): 2391–2397.
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REBOUNDING

Rebounding eli minitrampoliinilla harjoittelu on noussut 
viimeisten vuosien aikana trendiksi erityisesti terveys-
tietoisten ihmisten keskuudessa joko taukoliikuntana tai 
osana kehonhuoltoa. Jo muutaman minuutin hyppiminen 
mini-trampoliinilla lisää merkittävästi verenkiertoa sekä 
parantaa imunestekiertoa ja hapenottokykyä.299 

Rebounding tuli laajempaan tietoisuuteen 1980-luvulla 
varsin kuuluisan NASA:n tekemän tutkimuksen jälkeen, 
jossa verrattiin juoksun ja trampoliinilla hyppimisen 
fysiologisia vaikutuksia. Tutkimus oli aineistoltaan pieni 
(8 henkeä), mutta hyvin laadittu. Sen perusteella tram-
poliinilla hyppiminen on selvästi turvallisempi liikkumis-
muoto kuin juoksu (nivel- ja kudosrasitus). Alle 4G:n 
kiihtyvyystasolla hapenkulutus oli paikoitellen kaksin-
kertainen juoksumatolla juoksuun verrattuna, kun 
biomekaaninen kuormitus oli identtinen.300 Mini-
trampoliinillla vastaavia tutkimuksia ei ole tehty.

Tehokkaita harjoitteita minitrampoliinilla ovat hyppiminen,
haarahypyt, paikallaan juokseminen, yhden jalan hypyt 
ja hypyt erilaisissa kehon staattisissa asennoissa. Erityisen 
onnistunut asetelma minitrampoliinin käytölle on esi-
merkiksi toimistotila, jossa työnteon voi tauottaa mukavalla 
hyppimisellä. Minitrampoliinilla hyppiessä lapsenmielinen 
leikkisyys yhdistyy koko kehoa herättelevään liikkeeseen. 

Rotationaalisen (oskilloiva) värinän taajuus on hieman mata-
lampi kuin vertikaalisen värinän (26–30 Hz vs. 35–50 Hz). 
Se edellyttää myös tärinän osalta korkeamman amplitudin 
eli voimakkuuden käyttämistä (2–4 mm vs. 6–10 mm).

Paras vaste lihaksistolle (EMG-mittauksessa) saadaan 35–45 
hertsin taajuudella ja 4 millimetrin amplitudilla (vertikaali-
nen värinä).290 Submaksimaalinen (50 % 1RM) lisäpainoilla 
tehty kyykkyharjoitus lisää selvästi energiankulutusta ja 
harjoituksen intensiteettiä ilman tärinää suoritettuun 
harjoitukseen verrattuna.291 Reilusti ylipainoisilla ihmisillä 
tehdyn tutkimuksen perusteella WBV-harjoittelu yhdistet-
tynä ravinnon kalorirajoitukseen (–600 kcal) vähentää 
viskeraalista eli sisäelinten ympärille kertyvää haitallista 
rasvakudosta tehokkaammin kuin aerobinen liikunta ja/tai 
kalorirajoitus.292

Vuonna 2000 julkaistun tutkimuksen perusteella staattinen 
kyykkypito tärinäharjoitteluun yhdistettynä nostaa miehillä 
testosteroni- ja erityisesti kasvuhormonitasoja välittömästi
harjoituksen jälkeen. Lisäksi se laskee kortisolitasoja. Har-
joituksen jälkeen tutkittavien ponnistusvoima oli myös 
parempi kuin ennen harjoitusta.293 Vuonna 2015 julkaistussa 
tutkimuksessa myös havaittiin, että staattinen kyykkypito 
yhdistettynä kevyeen lisäpainoon (30 % kehon painosta) 
paransi selvästi harjoituksen jälkeisiä ponnistusvoima- 

ja nopeusominaisuuksia.295 Molempien tutkimusten 
harjoitusmenetelmät on esitetty Liikunta-osion lisätietosivulla.
 
Laajan meta-analyysikatsauksen (2015) perusteella 
tärinäharjoittelu parantaa yleistä neuromuskulaarista 
suorituskykyä. Urheilijoilla tärinäharjoittelu ei kuitenkaan 
pelkästään riitä suorituskyvyn lajispesifiin parantamiseen.296 
Viimeaikaisten tutkimusten perusteella tärinäharjoittelua
voidaan käyttää esimerkiksi urheilijoilla lämmittelyssä 
lisäämään ponnistusvoimaa ja nopeutta.297 Tärinäharjoit-
telulla pystytään myös vähentämään erityisesti vastus-
harjoittelun jälkeen usein ilmenevää viivästynyttä lihas-
kipua (engl. delayd onset muscle soreness, DOMS).298

VINKKI

TYÖPÄIVÄN AIKANA 

voit käyttää WBV-laitetta lyhyiden taukojen

ajan itsesi virkistämiseen. Samalla saat 

muutamassa minuutissa annoksen liikuntaa, 

joka vastaa fysiologisesti selvästi pidempää 

kävelylenkkiä. Lyhyt 2 minuutin seisominen 

WBV-laitteen päällä saattaa myös hetkellisesti 

parantaa kognitiivista suorituskykyä.294
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INFRAPUNASAUNA

Infrapunasaunan vaikutus perustuu saunan tuottamaan 
infrapunasäteilyyn, joka lämmittää ilman sijaan suoraan
elimistön kudoksia. Infrapunasaunojen lähettämä säteily on 
taajuudeltaan 3–12 μm, mikä vastaa niin sanottua kauko-
infrapunasäteilyä (engl. far-infrared, FIR). Kauko-infra-
punasäteilyn on havaittu vaikuttavan kudostasolla erityisesti 
mitokondrioiden hengitysketjussa solujen energiantuotan-
toon sekä kudosten verenkiertoon verisuonia laajentamalla 
ja verenkiertoa parantamalla.311

Suomessa on viimeisen 10 vuoden aikana ilmestynyt moniin 
kuntosaleihin ja kauneushoitoloihin infrapunasaunoja 
perinteisten saunojen rinnalle. Yhä useampi on hankkinut 
infrapunasaunan terveysvaikutuksiensa vuoksi myös kotiinsa. 
Länsimaissa infrapunasaunoissa lämpö nousee yleensä noin 
40 asteeseen, ja hikoileminen alkaa viiveellä noin 15–20 
minuutin päästä.

SAUNATYYPPIEN VERTAILUA

SAUNA JA  LÄMPÖALTISTUS

Saunoja on yleisesti kahta tyyppiä: perinteisiä saunoja ja
infrapunasaunoja. Meille suomalaisille rakas saunominen 
on toinen esimerkki nopeista lämpötilanvaihteluista, joihin 
sisäinen termostaattimme reagoi terveyttä edistävällä tavalla. 
Perinteinen sauna lisää muun muassa kasvuhormonin 
tuotantoa,301 parantaa aineenvaihduntaa ja lisää hapenotto-
kykyä. Saunomisen onkin todettu vaikuttavan positiivisesti 
muun muassa kestävyysurheilijoiden suorituskykyyn.302 
Saunominen voi myös vähentää nivelkipuja ja parantaa 
nivelten liikkuvuutta303 sekä helpottaa jännityspäänsärystä 
kärsivien oireita.304

Säännöllisen saunomisen (2–3 kertaa viikossa) on myös 
todettu olevan yhteydessä selvästi alhaisempaan sydän-
kohtausten ja sepelvaltimotaudin riskiin. Mitä enemmän 
ja pidempään saunoo, sitä suurempi on terveyshyöty.305 
Säännöllinen saunominen vähentää myös alttiutta sairastua 
flunssaan.306 Suomalainen sanonta “sauna on köyhän lääkäri” 
pitää harvinaisen hyvin paikkansa. Saunan ja avantouinnin 
yhdistäminen on myös yksi kansanperinteistämme, jonka 
terveysvaikutusten nimiin monet vannovat – täysin aiheesta.

Saunalla on myös samantyyppisiä vaikutuksia kuin fyysi-
sellä harjoittelulla.307 Se tuottaa niin kutsuttuja lämpösokki-
proteiineja (engl. heat-shock proteins, HSP), joilla voi olla 
positiivisia vaikutuksia muun muassa lihaskasvussa.308 
Kuumassa saunassa oleminen näyttää myös lisäävän insulii-
niherkkyyttä, millä on positiivisia vaikutuksia muun muassa 
laihtumisen ja sokeritaudin ehkäisyn kannalta.309

Reseptit saunomiseen:
• Sauno vähintään 15 minuuttia kerrallaan
• Kaksi 20 minuutin saunasessiota erotettuna 30 minuutin  
 jäähdytyshetkellä voi nostaa kasvuhormonin tuotantoa
 2–5-kertaiseksi (mitä korkeampi lämpötila, sitä suurempi
 kasvuhormonin tuotanto)
• Kaksi tunnin mittaista saunasessiota päivässä voi nostaa  
 kasvuhormonitasoja peräti 16-kertaiseksi310

• Sauno 15–30 minuuttia, jonka jälkeen 5–10 minuutin  
 kylmä suihku – kun teet tämän 2–3 tuntia ennen 
 nukkumaanmenoa, nukut selvästi sikeämmin
• Palautumisen ja lihaskasvun maksimoimiseksi sauno   
 harjoituksen jälkeen vähintään 30 minuuttia

Kiuas

Infrapuna- 
lämmittimet

Infrapunasauna Tavallinen sauna
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daatiota ja toisaalta estää rasvahappojen synteesiä eli lipoge-
neesiä, millä voi olla vaikutusta muun muassa rasvamaksan 
hoidossa).327

Liikunnan yhdistäminen protokollaan lisää verenkiertoa 
ja näin ollen tehostaa toksiinien poistoa. Infrapunasauna 
vastaavasti laajentaa mikroverenkiertoa, mikä edelleen 
tehostaa toksiinien liikkumista verenkierrossa ja toisaalta 
näiden poistumista hikoilun kautta.

Niasiini aiheuttaa tavanomaisessa muodossaan (nicotinic 
acid) voimakkaan verisuonten laajenemisesta aiheutuvan 
punoituksen (flush-reaktio). Sen voi välttää käyttämällä 
niasiinista hitaasti imeytyvää muotoa (inositol hexanicotinate).

• Ota niasiinia tai niasiinin hitaasti imeytyvää muotoa aluksi  
 500 mg ja odota 20 minuuttia ennen liikuntaa
 – Annosta voi nostaa viikottain 500–1000 mg:lla (max  
    annos on 5000 mg)
• Liiku rivakasti 20–30 minuutin ajan (tarkoituksena   
 nostaa kehon lämpötilaa, lisätä imunestekiertoa ja   
 verenkiertoa)
• Mene esilämmitettyyn (vähintään 40 astetta) infra-
 punasaunaan liikunnan jälkeen 15–60 minuutin ajaksi  
 (mitä pidempi aika, sitä parempi vaikutus)

• Saunassa ollessa voit juoda esimerkiksi kookosvettä   
 tai muuta mineraalirikasta nestettä kuivumisen   
 estämiseksi ja hikoilun mukana eritettyjen mineraalien  
 korvaamiseksi
• Ota saunasession päätteeksi 2–5 aktiivihiilikapselia,   
 jotka sitovat suolistoon eritetyt toksiinit itseensä   
 – nämä poistuvat elimistöstä myöhemmin ulosteen   
 mukana 
• Aloita terapia varovaisesti ja maltillisesti, mikäli tiedät   
 että elimistöösi on kertynyt runsaasti toksiineja ja   
 toisaalta mikäli rasvaprosenttisi on korkea 
• Toksiinien poistuminen elimistöstä saattaa aiheuttaa   
 ns. detox-oireita, mitkä ovat ohi meneviä
• Tarkasta maksa-arvosi 2 viikkoa terapian aloittamisen   
 jälkeen ja jälleen 4 viikkoa aloittamisen jälkeen
• Protokolla kestää maksimissaan 30 päivää, ja sen 
 aikana suositellaan nautittavan runsaasti mineraaleja   
 sekä terveellisiä rasvoja (ks. tarkemmin Biohakkerin 
 käsikirjan ”Ravinto”-osio)
• Käytä protokollaa 2–3 kertaa viikossa. Mikäli haluat 
 tuloksia nopeasti, voit parin kokeilukerran jälkeen   
 käyttää protokollaa päivittäin
• Mikäli sinulla on kroonisia perussairauksia, keskustele  
 hoitoprotokollasta lääkärisi kanssa

Japanissa infrapunasaunan ominaisuuksia hyödynnetään 
niin sanotussa Waon-terapiassa, jossa sauna lämmitetään 
infrapunalämmittimillä 60 asteeseen. Potilaat istuvat saunassa 
15 minuuttia, minkä jälkeen he vielä pitävät lämpövilttejä 
ympärillään 30 minuutin ajan. Waon-terapiaa käytetään 
erityisesti sydämen vajaatoimintapotilailla lisäämään sydä-
men iskutilavuutta, sydämen minuuttivolyymiä ja ejektio-
fraktiota (ks. kappale ”Sydän”).312 313 Tutkimusten mukaan 
Waon-terapia vähentää selvästi sydänkuolemia ja sydämen 
vajaatoiminnasta aiheutuvia ongelmia.314

Inrapunasaunan muita terveysvaikutuksia:
• Vähentää elimistön hapetusstressiä315

• Nopeuttaa palautumista liikuntasuorituksen jälkeen316

• Voi lievittää lyhyt- ja pitkäkestoista kipua317 318 319  
• Voi auttaa elimistöön kertyneiden toksiinien  poistumista320  
 lisääntyneen mikroverenkierron321 ja infrapunasäteilyn  
 aiheuttaman syvähikoilun avulla
• Voidaan käyttää kroonisen väsymysoireyhtymän hoidossa
  selvästi oireita lievittävänä hoitomuotona (Waon-terapia)322

INFRAPUNASAUNA–NIASIINI-PROTOKOLLA

Ohje on mukailtu toksiinien poisto-ohjelmasta, jota on 
muun muassa tutkittu Persianlahden oireyhtymän myrkky-
jen puhdistamisessa.323 Protokollaa on käytetty esimerkiksi 
palomiesten detoksifikaatio-ohjelmassa. Rasvakudos varastoi 
suurimman osan myrkyllisistä aineista itseensä (esimerkiksi
DDT, PCB ja monet tuholaismyrkyt sekä raskasmetallit). 
Toksiinikuorma on verrannollinen kehonpainoon, mikä on 
myös ylipainon yksi riskitekijä.324 

Vuonna 1990 julkaistun tutkimuksen mukaan jugoslavia-
laisilla elektroniikkatehdastyöläisillä oli rasvakudoksessa 
140 kertaa suuremmat toksiinitasot kuin verenkierrossa. 
Detoksifikaatio-ohjelman jälkeen rasvakudoksen toksiini-
taso laski keskimäärin 30 prosentilla.325

Avaintekijänä ohjelmassa on niasiini (B3-vitamiini), jonka 
vaikutus perustuu niin sanottuun rebound lipolyysiin.326 
Siinä niasiini vapauttaa suuren määrän rasvahappoja ja 
toksiineja rasvasoluista viiveellä, noin 2–3 tuntia annoksen 
nauttimisen jälkeen. Aluksi niasiini itse asiassa estää lipo-
lyysiä. Maksasoluissa niasiini tehostaa rasvojen beeta-oksi-
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hmisten fyysistä suorituskykyä ja liikunnallisuutta 
voidaan mitata eri osatekijöihin keskittyen. 

Keskeisimpiä näistä osatekijöistä ovat seuraavat:
• Energian tuottaminen – aerobiset ja anaerobiset prosessit
• Hermo-lihasjärjestelmän toiminta – lihasvoima ja maksi- 
 maalinen voimantuotto, nopeusvoima ja räjähtävyys, 
 sekä kestovoima
• Liikkuvuus, ketteryys ja koordinaatio
• Palautuminen

Länsimainen liikunnan ja fyysisen suorituskyvyn arviointi 
ja mittaus ovat nykykäsityksen mukaan alkaneet armeijan 
kehittämistä, ensimmäisistä kadeteille tarkoitetuista testeistä.
Vuonna 1858 kehitettiin ensimmäinen versio armeijan 
fyysisen kunnon testistä (engl. Army Physical Fitness Test). 
Vuonna 1920 kaikkia sotilaita arvioitiin laajasti muun 
muassa 100 jaardin juoksussa, pituushypyssä, seinän
yli kiipeämisessä, käsikranaatin heitossa ja esteradalla.328 

Itämaisissa kulttuureissa ja niihin kiinteästi liittyvissä 
taistelulajeissa on vastaavasti ollut edistymisen arvioin-
nissa niin kutsuttuja vyökokeita. Judossa otettiin käyttöön 
eri väriset vyökokeet jo 1880-luvulla. Karateen vyökokeet 
tulivat vuonna 1924.

Biohakkerille erilaiset testit tarjoavat mahdollisuuden 
arvioida laaja-alaisesti fyysistä kehittymistä. Testit auttavat 
muun muassa kunnon ja toimintakyvyn arvioimisessa sekä 
sopivan liikuntaohjelman suunnittelussa. Erilaisilla tekno-
logisilla apuvälineillä ja puettavilla sovelluksilla on nykyään 
mahdollista arvioida laajasti fyysistä suorituskykyä ja sen 
eri osa-alueita.

I

Lähde: Manske, R. & Reiman, M. (2013). Functional Performance 
Testing for Power and Return to Sports. Sports Health 5 (3): 244–250.

TESTAAMISEN TÄRKEIMMÄT OSA-ALUEET

 L I IKUNNAN JA  FYYSISEN 
SUORITUSKYVYN MITTAAMINEN

Toiminnalliset
liikemallit

Lihasten notkeus, 
voima, teho ja 

kestävyys

Tasapaino ja 
proprioseptiikka

Aerobinen ja 
anaerobinen 
harjoittelu

Nopeus ja 
ketteryys
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Testissä kävellään kahden kilometrin matka mahdollisimman 
nopeasti tasaisella alustalla. Kävelyyn käytetyn ajan, kävelyn 
lopussa mitatun syketaajuuden, painoindeksin ja sukupuolen
perusteella voidaan laskea kuntoindeksi. Testituloksen 
perusteella arvioidaan testattavan maksimaalinen hapen-
ottokyky. Riittävä tarkkuus saavutetaan, kun testin lopulla 
syketaso on vähintään 80 % maksimisykkeestä.336 Erittäin 
hyväkuntoisille testiä ei yleisesti suositella sen riittämät-
tömän rasittavuuden vuoksi.337

UKK-kävelytestin laskukaava maksimaalisen 
hapenottokyvyn arvioon: 
Tuloksena saadaan VO2max (ml/min/kg)

Miehet: 
184,9 – 4,65 x (aika minuuteissa) – 0,22 x (syke) 
– 0,26 x (ikä) – 1,05 x (BMI)

Naiset: 
116,2 – 2,98 x (aika minuuteissa) – 0,11 x (syke) 
– 0,14 x (ikä) – 0,39 x (BMI)

Huippukestävyys-

urheilija, mies

Huippukestävyys-

urheilija, nainen

Kuntourheilija, 10 km 

juoksutulos 40 min

Kuntourheilija, 10 km 

juoksutulos 60 min

Harjoittelematon 

ihminen, hengästyy 

portaissa

HAPENOTTO-

KYKY ML/MIN/KG

80–90

70–80

60

40

25

MET-

ARVO

22–26

20–23

17

11

7

ESIMERKKEJÄ HAPENOTTOKYVYSTÄAEROBISTA  KUNTOA JA  HAPENOTTOKYKYÄ
MITTAAVAT  TESTIT

Yleisurheilijoiden mittaaminen ja testaaminen alkoi ensim-
mäisten virallisten olympialaisten (1886) jälkeen. Vuonna 
1910 Tanskassa rakennettiin ensimmäinen polkupyörä-
ergometri. Maksimaalisen hapenottokyvyn konseptin kehitti 
vuonna 1920 englantilainen fysiologi Archibald Hill (1886–
1977).329 Kuitenkin vasta 1950–1960-lukujen vaihteessa 
julkaistiin laajemmat tutkimukset maksimaalisen hapen-
ottokyvyn testaamiseksi.330 331 Käsite anaerobinen kynnys 
(ks. kappale ”Kestävyysliikunta”) otettiin tieteellisesti 
käyttöön vuonna 1964 julkaistun tutkimuksen jälkeen.332 

UKK-KÄVELYTESTI

UKK-kävelytesti on 1990-luvun alkupuolella Suomessa 
kehitetty ja tieteellisesti validoitu testi kestävyyskunnon eli 
hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskyvyn mittaami-
seen.333 Kävelytesti on tarkoitettu erityisesti keski-ikäisten 
peruskunnon tutkimiseen, mutta se on sovellettavissa myös 
muille ikäluokille ja ylipainoisille ihmisille.334 335

HAPENOTTOKYKY

Hapenottokyvyllä tarkoitetaan verenkierto- ja 

hengityselimistön kykyä kuljettaa happea ja

lihasten kykyä käyttää sitä energiantuotantoon.

Maksimaalinen hapenottokyky (VO2max) 

tarkoittaa äärimmäisessä rasituksessa tapah-

tuvaa hapenkulutusta. Hapenottokykyä ja 

hapenkulutusta käytetäänkin usein synonyy-

meinä. Maksimaalinen hapenotto ilmaistaan 

joko absoluuttisena arvona (litraa minuutissa) 

tai yleisimmin suhteellisena arvona eli litraa 

minuutissa painokiloa kohden (ml/kg/min). 

Hapenottokyky kertoo kestävyyskunnosta, 

johon voi vaikuttaa säännöllisellä kestävyys- 

tai intervalliharjoittelulla. Korkeimmat maksi-

maaliset hapenottoarvot on mitattu pyöräili-

jöillä ja hiihtäjillä.
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Rasituskoe aloitetaan yleensä pienellä vas-
tuksella (naisilla 40 W ja miehillä 50 W). 
Testi suoritetaan yleensä nousevin 
portain kolmen minuutin välein. 
Naisilla portaat ovat 40 W ja 
miehillä 50 W. Polkemisvauhti 
on yleensä 60–70 kierrosta 
minuutissa. Rasituskokeen aikana 
arvioidaan subjektiivista rasitta-
vuutta Borgin asteikon perusteella 
(ks. kuva). Rasituskokeessa 
tavoitteena on, että kuormitusta 
lisäämällä saavutetaan 6–12 
minuutissa subjektiivinen rasitus-
taso, joka on 90 % maksimista. 
Erittäin hyväkuntoisilla ihmisillä 
aika voi olla selvästi pidempikin. 
Kokeessa saadun tuloksen 
perusteella voidaan arvioida 
maksimaalista hapenottokykyä,
mutta urheilijoilla sen tarkkuus 
submaksimaalisissa suorituksissa
ei ole riittävä.339 340

BORGIN ASTEIKKO

Lähde: Sovijärvi, A. (2012). Spiroergometria. Kirjassa: Kliinisen fysiologian 
perusteet. Kustannus Oy Duodecim. Keuruu: Otavan Kirjapaino.

KLIININEN RASITUSKOE PYÖRÄLLÄ

Kliininen rasituskoe tai rasitus-EKG suoritetaan yleensä 
kuntopyörällä eli rasitusergometrillä lääkärin valvonnassa. 
Palveluja tarjoavat monet yksityiset lääkäriasemat. Rasitus-
kokeita tehdään myös usein potilaille, joiden mahdollisia 
sydän- ja verisuonisairauksia halutaan selvittää ja tutkia. 
Näin toimitaan erityisesti sepelvaltimotaudin diagnostiikassa. 
Biohakkerille kliininen rasituskoe pyörällä on hyvä keino 
aerobisen kunnon ja anaerobisen voimantuoton mittaa-
miseen, kunhan koe viedään absoluuttiseen uupumiseen 
saakka. 

Kokeiden aikana voidaan mitata myös valtimoveren 
happipitoisuuksia ja keuhkojen toimintaa. Urheilijoille 
tehdään yleensä vielä laajemmat mittaukset eli spiro-
ergometria juosten (ks. seuraava kappale). Lääkäri saattaa 
keskeyttää rasituskokeen, mikäli oireissa, sydänfilmissä 
(EKG), verenpaineessa, veren happisaturaatiossa tai 
muissa mittauksissa ilmenee jotain erityistä.338

POLKUPYÖRÄERGOMETRI

erittäin kevyt

rasittava

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

hieman
rasittava

hyvin
rasittava

hyvin kevyt

kevyt

erittäin
rasittava

Miltä rasitus tuntuu Sopivuus Havainnoi hengitystä

sopii kaikille

sopii terveys- ja 
kuntoliikkujalle

sopii koville 
kuntoilijoille 
ja urheilijoille 
silloin tällöin

normaali hengitystahti

hengitys kiihtyy 
(puhuminen sujuu)

hengästyttää
(puhuminen vaikeutuu)

puskuttaa
(puhuminen mahdotonta)
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Spiroergometrian avulla pystytään määrittämään tarkasti 
henkilön maksimaalinen hapenkulutus (hapenottokyky) 
ja anaerobinen kynnys. Tällöin hiilidioksidin tuotanto 
hapenkulutukseen nähden lisääntyy ja maitohappoa alkaa 
kertyä vereen. Samalla myös hengästyminen lisääntyy 

merkittävästi. Spiroergometria on myös kultainen standardi,
kun halutaan selvittää suorituskykyä rajoittavia hengitys-
peräisiä, sydän- ja verisuoniperäisiä, metabolisia ja muita 
tekijöitä. Spiroergometriatestiä käytetään myös laajasti 
työkyvyn arvioinnissa.341
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KESTÄVYYSKUNNON LUOKITTU MAKSIMAALISEN HAPENOTTOKYVYN AVULLA MIEHILLÄ (ML/MIN/KG)

Lähde: Shvartz, E. & Reibold, R. (1990). Aerobic fitness norms for males and females aged 6 to 75 years: a review. Aviation Space and Environmental Medicine 61 
(1): 3–11. Review.
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SPIROERGOMETRIA JUOSTEN

Spiroergometria on kliinisen rasituskokeen laajennettu versio,
joka on suunnattu erityisesti urheilijoille. Se suoritetaan joko 
polkupyöräergometrillä tai juoksumatolla. Testiin on yhdistetty
kliinisen rasituskokeen analyysimenetelmien lisäksi hengitys-
kaasujen ja tilavuuksien mittaus. Tutkimuksen avulla voidaan 
suoraan mitata hapenkulutus ja hiilidioksidin tuotto, ja 

näiden kautta myös anaerobinen kynnys. Laajemmassa 
versiossa voidaan mitata lisäksi valtimoverestä maitohappo-
pitoisuudet. Tutkittava henkilö polkee polkupyöräergo-
metrillä tai juoksee juoksumatolla tasaisesti nousevin teho-
portain joko submaksimaaliseen tai täydelliseen uupumiseen 
saakka. Hengityskaasut mitataan kasvoille kiinnitetyn 
maskin avulla.

KESTÄVYYSKUNNON LUOKITTU MAKSIMAALISEN HAPENOTTOKYVYN AVULLA NAISILLA (ML/MIN/KG)

Lähde: Shvartz, E. & Reibold, R. (1990). Aerobic fitness norms for males and females aged 6 to 75 years: a review. Aviation Space and Environmental Medicine 61 
(1): 3–11. Review.
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ANAEROBISTA  KUNTOA MITTAAVAT  TESTIT

Anaerobista kuntoa mittaavat testit voidaan jakaa anaerobista 
tehoa (engl. power) ja anaerobista kapasiteettia mittaaviin 
tutkimuksiin. Anaerobisen voiman mittaamiseen ja tulok-
seen vaikuttaa oleellisesti tutkittavan motivaatio ja kivun-
sietokyky. Esimerkiksi kilpailuolosuhteet tuottavat usein 
selvästi suuremman testituloksen. Myös ryhmässä suoritettu 
testi vaikuttaa motivaatioon ja sitä kautta tulokseen.344

Anaerobista kapasiteettia voidaan helpoiten tutkia esimerkiksi 
lyhyellä muutaman minuutin polkupyörätestillä maksi-
maalisella teholla suoritettuna. Anerobiseen kapasiteettiin 
vaikuttavat tutkittavien lihasten fosfokreatiinin ja laktaatin 
hyväksikäyttöominaisuudet energiantuotannossa. Aiemmin 
on tutkittu suorituksessa kertyvän happivelan ja anaerobisen 
kapasiteetin yhteyttä, mutta näiden testien tulokset ovat 
olleet epätarkkoja ja korrelaatio heikko. Anaerobisen kapasi-
teetin ja huipputehon arvioinnin osalta kultaiseksi standard-
iksi on muodostunut niin sanottu Wingate-testi.

WINGATE-TESTI

Wingaten anaerobinen testi (WAnT) on vuonna 1974 
Wingate-instituutin (Netanya, Israel) kehittämä 
polkupyöräergometrillä suoritettava testi anaerobisen 
kapasiteetin mittaamiseen. Wingate-testistä on parissa 
vuosikymmenessä ja useiden päivitysten jälkeen kehittynyt 
anaerobisen kapasiteetin testaamisen standardi.345

Wingate-testi suoritetaan niin, että 5–10 minuutin 
matalatehoisen lämmittelyn jälkeen poljetaan 30 sekunnin 
ajan maksimaalisella teholla ja standardoidulla kuormalla. 
Yli 30 sekunnin Wingate-sovellukset (esim. 60 sekuntia ja 
120 sekuntia) testaavat myös aerobista aineenvaihduntaa.346 

Intervallimenetelmää käytetään myös harjoitteluohjelmana 
sekä aerobisen että anaerobisen suorituskyvyn kohenta-
miseen.347 Tutkimusten mukaan Wingate-testi olisi hyvä 
suorittaa iltapäivällä tai illalla, sillä aamulla huipputeho on 
selvästi alhaisempi.348

COOPERIN TESTI

Cooperin testi on lääkäri Kenneth H. Cooperin vuonna
1968 Yhdysvaltain armeijalle kehittämä maksimikestävyyttä 
arvioiva testi. Siinä juostaan 12 minuutin aikana niin pitkälle 
kuin mahdollista. Tutkimusten mukaan testi oli verrannol-
linen maksimaalisen hapenottokyvyn kanssa.342 Parhaiten 
testi sopii juoksijoille, sillä juoksemisen talous ja tekniikka 
tulee siinä oleellisesti esiin.

Varusmiesten Cooperin testitulosta on seurattu vuodesta
1975 lähtien. Huippuvuoteen 1980 verrattuna (keskimää-
räinen tulos 2760 m) miesten kestävyyskunto Cooperin 
testissä on laskenut 30 vuodessa yli 300 metrillä. Lihas-
kunnossa ei ole vastaavaa laskua havaittu.343

COOPERIN TESTIN KUNTOLUOKITUKSET
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yli 2700 m
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1200–1499 m

1300–1599 m

1100–1399 m

HYVIN HUONO

alle 2300 m

alle 1700 m

alle 1600 m

alle 1500 m

alle 1500 m

alle 1400 m

alle 1400 m

alle 1200 m

alle 1300 m

alle 1100 m
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Alkuperäisen testiprotokollan mukaan testi suoritetaan 
juoksumatolla, jossa juostaan kolmen asteen kulmalla ja 
nousevalla nopeudella 8–12 x 20 sekuntia. Palautusaika 
juoksuvetojen välissä on 100 sekuntia. Juoksumaton 
nopeutta nostetaan 1,4 km/h jokaista vetoa kohti. 
Aloitusnopeus määritetään testihenkilön kunnon mukaan.

Myöhemmin testistä on kehitetty juoksuradalle sopiva 
testimalli, jossa juostaan 10 x 150 metriä (100 sekunnin 
palautus) kiihtyvällä nopeudella.350 Testissä tehdään 
kevennyshyppy ennen ja jälkeen testin sekä testin 
aikana. Viisi minuuttia palautumisen jälkeen suoritetty 
kevennyshyppy kertoo karkeasti lihasten palautumiskyvystä. 
Lisäksi jokaisen juoksuvedon jälkeen veren laktaattipitoi-
suus 40 sekuntia vedon päättymisestä. Laktaattipitoisuus 
määritetään myös ennen ja jälkeen testin.351

RAST-TESTI

RAST (engl. Running-based Anaerobic Sprint Test) on 
Wolverhamptonin yliopistossa kehitetty juoksutesti, joka 
vastaa ominaisuuksiltaan Wingate-testiä.352 Testin kehittäjän 

mukaan RAST on helpommin sovellettavissa urheilulajeihin, 
joissa juostaan.353 Testi on myös helpommin toteutettavissa 
ilman lisävarusteita (kuten polkupyöräergometria ja mittaus-
laitteet). Testiä sovelletaan nykyään laajasti muun muassa 
palloilulajeissa (etenkin koripallossa) maitohapon sietokyvyn 
mittaamiseksi.354

RAST-testissä juostaan 35 metrin matka kuusi kertaa niin 
nopeasti kuin mahdollista. Yhden 35 metrin sprintin jälkeen 
on 10 sekunnin tauko ennen seuraavaa sprinttiä. Jokaisen 
sprintin aika mitataan sadasosan tarkkuudella.

Jokaisen sprintin teho saadaan laskettua kaavalla:
Teho = Kehonpaino x Etäisyys² / Aika³

Muut suureet lasketaan kuten seuraavasti:
Huipputeho = Nopeimman (yleensä ensimmäisen) sprintin 
teho
Alin teho = Hitaimman (yleensä viimeisen) sprintin teho

Mitattavat suureet:
• Huipputeho (engl. peak power, PP)
 – Ensimmäisen 5 sekunnin aikana tuotettu teho (W)
• Suhteellinen huipputeho (engl. relative peak power, RPP)
 – Kehonpainoon suhteutettu huipputeho
• Anaerobinen uupuminen (engl. anaerobic fatigue, AF)
 – Prosenttiosuus menetetystä tehosta testin alussa 
  huipputehossa vs. testin lopussa
 – Kuvastaa hyvin maitohapon sietokykyä – mitä 
  korkeampi prosentti, sitä heikompi maitohapon sieto
• Anaerobinen kapasiteetti (engl. anaerobic capacity, AC)
 – Koko testin aikana suoritettu työmäärä

MART-TESTI

MART (engl. Maximal Anaerobic Running Test) on 1980-
luvun lopussa kehitetty testi, joka on suunnattu erityisesti 
juoksijoille. Sen avulla testataan nopeuskestävyyteen liittyviä 
ominaisuuksia. Testiä voi kuitenkin soveltaa moneen eri 
lajiin, erityisesti palloilulajeihin.349 Testi vaatii käytännössä 
useita avustushenkilöitä muun mittaamiseen ja ajanottoon. 
Tästä syystä se ei ole helposti toteutettavissa ilman asian-
tuntijan apua. Riisutumpaa versiota voi kuitenkin käyttää 
itsenäisesti sykevyön ja juoksumaton avulla.

WINGATE-TESTIN ESIMERKKITULOS

250

500

750

1000 A (huipputeho)

Te
ho

 (W
)

A:n ja B:n välien erotus on anaerobinen uupuminen 

B

0              5              10              15              20              25              30

Aika (s)
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FUNCTIONAL MOVEMENT SCREEN (FMS)

Functional Movement Screen eli FMS on biohakkerin 
valinta kokonaisvaltaisen liikkuvuuden ja kehonhallinnan 
mittaamiseen. FMS on yhdysvaltalaisen voimaharjoitteluun
ja kehon liikkeeseen erikoistuneen fysioterapeutti Gray 
Cookin kehittämä seitsemän liikkeen sarja. Testin kehit-
tämisen tarkoitus oli luoda patteristo, jonka avulla pystytään 
helposti selvittämään perusliikemallien (engl. fundamental 
movement patterns) rajoitukset ja ongelmat.356 357 FMS-testiä 
käytetään laajasti muun muassa ammattilaisurheilijoiden 
keskuudessa (NFL, NBA ja NHL) sekä sotilaiden ja yli-
opistourheilijoiden tukena voimaharjoittelussa.

FMS-testin avulla voidaan arvioida kehon liikkuvuutta ja 
tasapainoa. FMS-testi vaatii tähän erityisesti koulutetun 
ohjaajan.358 Tutkimusten mukaan testaajien väliset tulkinta-
erot ovat minimaalisia, mikä tekee testistä luotettavan, vaikka 
testin suorittava valmentaja vaihtuisikin välissä.359 Huono 
tulos FMS-testissä (alle 14) korreloi selvästi suuremman 
loukkaantumisriskin kanssa.360

FUNCTIONAL MOVEMENT SCREEN -LIIKKEET

LI IKKUVUUTTA  JA  KEHONHALLINTAA 
MITTAAVAT  TESTIT

Kehon liikkuvuutta ja yleistä hallintaa on perinteisesti 
mitattu yksittäisillä yhden suunnan liikkuvuustesteillä. 
Fysiatrin, ortopedin tai fysioterapeuttien vastaanotolla 
mitataan yksittäisten nivelien kulmia erityisesti leikkauksien 
jälkeen. Normaalista liikelaajuudesta (ROM) poikkeava 
nivel onkin syytä kuntouttaa normaalisti toimivaksi. 

Keskeisimpiä nivelalueita, joiden liikkuvuutta on hyvä 
mitata ovat selkäranka, lonkkanivel, olkanivel, polvinivel 
ja nilkkanivel. Niveltä voidaan mitata joko passiivisesti 
avustavan henkilön kanssa tai aktiivisesti itse suoritetulla 
ääriasentoon viedyllä liikkeellä. Koko kehon liikkuvuutta 
hyvin arvioiva liike on levytangolla tehtävä tempausvala-
kyykky.355

Liikkuvuutta mittaavia kotitestejä: 
• Eteentaivutusnotkeus eli kurotustesti
• Hartiaseudun liikkuvuus eli keppitesti
• SLR-testi (engl. Straight Leg Rise)
• Sivutaivutustesti

Kehonhallintaa ja ketteryyttä mittaavia liiketestejä:
• Tasapainotesti yhdellä jalalla (hyvä tulos yli 30 sekuntia)
• Y-tasapainotesti
• Tasapainotesti puomin päällä kävellen (engl. Balance 
 Beam Test)
• Siksak-juoksutesti (engl. Zigzag Sprint)
• Sukkulajuoksutesti (engl. Shuttle Run Test)
• Tennispallon heitto seinään (2–3 metristä) yhdellä kädellä  
 ja kimpoavan pallon vastaanotto toisella kädellä
• Ketteryys T-testi (engl. Agility T-test, kuva alla)

KETTERYYS T-TESTI

1. Sprintti A:sta B:hen
2. Sivuaskellus B:stä C:hen
3. Sivuaskellus C:stä D:hen
4. Sivuaskellus D:stä B:hen
5. Sprintti takaperin B:stä A:han

A

BC D

4,5 m 4,5 m

10
 m

Alku / loppu

VARTALON TASAPAINO 
PUNNERTAESSA

VARTALON TASAPAINO 
KUROTTAESSA

ASKELKYYKKY
PYSTYKEPIN KANSSA

AKTIIVINEN SUORAN
JALAN NOSTO OLKAPÄÄN LIIKKUVUUS

SYVÄKYYKKY AITA-ASTUNTATESTI
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Kurotuskorkeuden ja hyppykorkeuden erotus lasketaan, josta 
saadaan tulos vertikaalihypylle.367 Edistyneimmissä mittaus-
pisteissä käytetään mittalaitteena inrapunalaseria. Vertikaali-
hyppyä voi kehittää parhaiten plyometrisella harjoittelulla 
(ks. kappale ”Plyometrinen harjoittelu”).368

VAUHDITON PITUUSHYPPY

Vauhdittomalla pituushypyllä mitataan koko kehon räjäh-
tävää voimaa ja kimmoisuutta.369 Testin toteuttaminen ei 
vaadi erityisiä välineitä tai valmisteluja, ja mittaaminenkin
on helposti toteutettavissa. Se tekeekin testistä hyvin käyttö-
kelpoisen jopa kotioloissa. 

Historian osalta todettakoon, että vauhditon pituushyppy
oli muun muassa olympialaji vuoteen 1912 asti. Siinä 
kuitenkin kilpailtiin jopa 1970-luvulle saakka. Virallinen 
maailmanennätys on 350,5 cm, epävirallinen ennätys on 
norjalaisen Arne Tvervaagin 371 cm vuodelta 1968. 
Puolustusvoimien kuntotestissä vauhditon pituushyppy 
on edelleen yhtenä osakokeena. Myös monissa ammatti-
urheilulajeissa käytetään ennen kauden alkua vauhditonta 
pituushyppyä testimenetelmänä.

Vauhdittoman pituushypyn tulokseen voi itse vaikuttaa 
valitsemalla viivan, jota pidemmälle haluaa hypätä. 
Eräs tutkimus paljasti, että tämä lähestymistapa (external) 
toimii paremmin kuin keskittyminen esimerkiksi ojentam-
aan polvet mahdollisimman nopeasti (internal).370

ARVIO

Erinomainen

Erittäin hyvä

Keskivertoa 

parempi

Keskiverto

Keskivertoa 

heikompi

Huono

Hyvin huono

MIEHET (CM)

> 70

61–70

51–60

41–50

31–40

22–30

< 22

NAISET (CM)

> 60

51–60

41–50

31–40

21–30

11–20

< 11

VERTIKAALIHYPYN TULOSTAULUKKO

LIHASVOIMAA MITTAAVAT  TESTIT

Lihasvoimaa mittaavia testejä on kehitetty satoja erilaisia. 
Tässä osiossa käsitellään näistä käytetyimmät ja tutkituimmat
testit, jotka ovat myös tieteellisesti validoituja. Perinteisiä 
”ei-laboratorio-olosuhteissa” käytettyjä maksimivoimatestejä 
ovat esimerkiksi maastaveto, penkkipunnerrus, takakyykky 
ja pystypunnerrus.361 362 Yläkropan kestovoimaa voidaan 
mitata maksimitoistomäärällä esimerkiksi leuanvedossa tai 
punnerruksissa. Yläkropan maksimivoiman on havaittu 
olevan yhteydessä myös voimakestävyyteen. Alakropan 
kohdalla kestovoimaan vaikuttaa maksimivoimaa enemmän 
maksimaalinen aerobinen kapasiteetti.363 

Armeijassa käytetyt lihaskuntotestit arvioivat pääasiassa 
lihasten kestovoimaa (maksimitoistot 60 sekunnin aikana 
istumaannousussa, etunojapunnerruksessa, selän ojennuksessa 
ja leuanvedossa) sekä alakropan suhteellista nopeusvoimaa 
(vauhditon pituushyppy). Tulokset voivat kuitenkin vaih-
della hyvinkin paljon erilaisten suoritustekniikoiden vuoksi. 
Yhdysvalloissa armeijalla on virallinen ja validoitu Army 
Physical Fitness Test (APFT), jossa arvioidaan sotilaan lihas-
voimaa, kestävyyttä ja kardiovaskulaarista suorituskykyä.364

VERTIKAALIHYPPY

Vertikaalihyppy on yksi tarkimmista testeistä alaraajojen 
räjähtävän voiman mittaamiseen.365 Vertikaalihyppy 
korreloikin vahvasti alakropan maksi-
maalisen nopeusvoiman kanssa.366 
Hyvä tulos hypyssä on 60 sentti-
metriä. Kymmenen sentin parannus 
tulokseen vaatii yleensä rutkasti 
harjoittelua. Huippuluokan urheili-
joilla on mitattu jopa 48 tuuman eli 
122 senttimetrin vertikaalihyppyjä 
virallisissa mittauksissa. Yksi tämän 
tuloksen saavuttaneista on legen-
daarinen koripalloilija Michael Jordan.

Yleensä vertikaalihyppy mitataan 
tasajalkaponnistuksena, yhden jalan 
vauhdilla tai juoksusta tehtynä yhden 
jalan ponnistuksena. Aluksi testatta-
van henkilön yhden käden kurotus 
mitataan seinää tai mittatikkua vasten. 
Ponnistuksen yläkohdassa lyödään 
kädellä seinään (esimerkiksi magne-
siumjauheen avulla) tai mittatikkuun. 
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KUNTOPALLON HEITTO

Kuntopallon heitto takaperin pään yli on yksi helpoimmista
tavoista mitata koko vartalon ja erityisesti ylävartalon 
räjähtävää voimantuottoa. Käytännössä kuntopallon heitto 
vaatii hieman harjoittelua – tutkimuksen perusteella tähän 
tarvitaan 5–6 heittokertaa maksimaalisen tuloksen saavutta-
miseksi.373 

Kuntopallon heitto pään yli näyttää myös vertautuvan hyvin 
räjähtävän voiman osalta paikallaan suoritetun vertikaali-
hypyn (engl. countermovement vertical jump) kanssa. Tutki-
muksen perusteella kehonpaino vertautuu suoraan kunto-
pallon heittoetäisyyteen.374

Testissä käytetään joko kahden (naiset ja nuoret) tai kolmen 
(miehet) kilon kuntopalloa. Kuntopallon heittoa pään yli 
voidaan hyvin käyttää myös harjoittelumenetelmänä. 
Tällöin paino voi olla suurempikin kuin kolme kiloa 
(esimerkiksi 6 kg).

KUNTOPALLON HEITTO SIVULTA ETEEN

Kuntopallon heitto sivulta eteenpäin kiertäen mittaa 
erityisesti miehillä keskivartalon ja ylävartalon räjähtävää 
voimaa.375 EMG-tutkimuksissa oikeakätisillä vasen ulompi 
vino vatsalihas aktivoituu muihin keskivartalon lihaksiin 
verrattuna erityisen hyvin (ks. kappale ”Luurankolihaksisto 
ja motorinen säätely”).376 Testi näyttää myös vertautuvan 
1RM penkkipunnerruksen kanssa. 

ARVIO

Erinomainen

Erittäin hyvä

Keskivertoa 

parempi

Keskiverto

Keskivertoa 

heikompi

Huono

Hyvin huono

MIEHET (CM)

> 250

241–250

231–240

221–230

211–220

191–210

< 191

NAISET (CM)

> 200

191–200

181–190

171–180

161–170

141–160

< 141

VAUHDITTOMAN PITUUSHYPYN TULOSTAULUKKO

MARGARIA-KALAMEN TEHOTESTI

Margaria-Kalamen tehotesti eli yleisesti porrastestinä 
tunnettu menetelmä mittaa alaraajojen voimaa ja tehoa.371 
Testissä juostaan kuuden metrin matka, minkä jälkeen 
noustaan portaita astuen joka kolmannelle portaalle niin

nopeasti kuin mahdollista (merkitty 3., 6. ja 9. portaat, 
joihin astutaan). Jokaisen porrasaskelman korkeus on 17,5 
cm. Testissä mitataan 3. ja 9. portaan väliseen nousuun 
käytetty aika. Margaria-Kalamen testistä käytetään muo-
kattua versiota muun muassa amerikkalaisessa jalkapallossa, 
jossa urheilija juoksee ylös 20 porrasaskelmaa astuen joka 
neljännelle askelmalle.372

Mittauksen voi itse suorittaa sekuntikellon avulla. Suosituk-
sena on kuitenkin käyttää automaattista mittausjärjestelmää, 
jossa 3. ja 9. portaan kohdalla sijaitsevat painetta aistivat 
matot ja digitaalinen järjestelmä ajan mittaamiseen. Testat-
tavan henkilön tuottama suoritusteho lasketaan seuraavan 
kaavan perusteella:

P = teho
m = urheilijan kehonpaino
h = kolmannen ja yhdeksännen askeleen välinen   
    korkeus
t = kolmannen ja yhdeksännen askeleen väliseen 
    nousuun käytetty aika
g = gravitaatiovakio (9,81m/s²)

P = 
gmh

t
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Puristus suoritetaan dominoivalla kädellä (90 prosentilla 
ihmisistä oikea käsi) maksimaalisena 3–5 sekunnin puris-
tuksena. Se toistetaan 2–3 kertaa. Paras tulos kirjataan ylös. 

Puristusvoimaa voi harjoittaa siihen tarkoitetuilla puris-
tusvoimakahvoilla (eri jäykkyyksiä), nostamalla raskaita 
esineitä tai esimerkiksi roikkumalla. Puristusvoima on

kriittinen ominaisuus monissa voimapohjaisissa liikkeissä 
kuten leuanveto, maastaveto sekä esineiden kantaminen ja 
nostaminen – kiipeilystä puhumattakaan.380 Puristusvoima 
on absoluuttisesti suurin kyynärvarren ollessa suorana (vs. 
90 asteen kulma, jota käytetään mittauksissa).381 Puristus-
voimamittauksella voidaan myös seurata palautumista 
vertaamalla tulosta edellisen päivän mittaustuloksiin.

KUNTOLUOKKA

Selvästi keski-

määräistä heikompi

Jonkin verran keski-

määräistä heikompi

Keskimääräinen tulos

Jonkin verran keski-

määräistä parempi

Selvästi keskimääräistä 

parempi

m

n

m

n

m

n

m

n

m

n

30–39

alle 27,1

alle 45,8

27,1–30,2

45,8–50,9

30,3–32,9

51,0–55,4

33,0–36,0

55,5–61,4

36,1 tai yli

61,5 tai yli

40–49

alle 26,0

alle 45,8

26,0–29,4

45,8–50,9

29,5–32,2

51,0–55,2

32,3–35,6

55,3–60,0

35,7 tai yli

60,5 tai yli

50–59

alle 23,6

alle 41,8

23,6–27,3

41,8–47,0

27,4–30,3

47,1–51,8

30,4–33,3

51,9–56,8

33,4 tai yli

56,9 tai yli

60–69

alle 20,1

alle 37,3

20,1–23,6

37,3–42,5

23,7–26,6

42,6–46,5

26,7–29,5

46,6–51,5

29,6 tai yli

51,6 tai yli

70–79

alle 15,8

alle 28,6

15,8–19,6

28,6–33,4

19,7–22,6

33,5–38,9

22,7–26,0

39,0–43,3

26,1 tai yli

43,4 tai yli

80+

alle 11,3

alle 20,3

11,3–14,6

20,3–24,6

14,7–17,4

24,7–30,9

17,5–21,0

31,0–34,8

21,1 tai yli

34,9 tai yli

PURISTUSVOIMATESTIN VIITEARVOT IKÄRYHMITTÄIN (KG)

Lähde: Terveys 2000 -tutkimus.

PURISTUSVOIMATESTI

Käden puristusvoimatesti on yksi vanhimmista lihasvoimaa 
mittaavista testeistä. Sitä on käytetty muun muassa Yhdys-
valtojen armeijassa jo vuonna 1880. Puristusvoiman on 
havaittu jo 1950-luvulla vertautuvan yleisen fyysisen kunnon 
ja jopa normaalin kasvun kanssa.377 Käden puristusvoiman 
mittaamiseen kehitettiin vuonna 1954 dynamometri, joka 
nykyisin tunnetaan Jamar-Saehan-puristusvoimamittarina. 
Puristusvoimamittareita on myös muita malleja, esimerkiksi 
Suomessa tutkimuksissa käytetty Metiturin Good Strength 
-mittari.

Käden puristusvoimatestistä on olemassa eri populaatioihin
pohjautuvia sekä mittarikohtaisia viitearvoja. Suomen viite-
arvot perustuvat Terveys 2000 -tutkimukseen (ks. taulukko 
seuraavalla sivulla). Puristusvoimatestin avulla voidaan muun 
muassa arvioida ja ennustaa vanhuuden toimintakyvyn 
alenemista ja toisaalta yleistä lihasvoimaa.378 Hyvä puristus-
voima keski-ikäisenä voi suojata vanhuusiän liikunta-
kyvyttömyydeltä ja ennustaa pidempää elinikää.379

Varsinainen mittaus tapahtuu istuvassa asennossa selkä 
tuettuna. Olkavarsi on vartalon vieressä ja kyynärnivel 90 
asteen kulmassa. Ranne pidetään neutraaliasennossa.

PURISTUSVOIMAMITTARI
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PALAUTUMISEN MITTAAMINEN

Harjoittelun tuottamat muutokset elimistössä muuttuvat 
hyödyllisiksi ainoastaan riittävän palautumisen myötä. 
Liiallinen kehollinen (ja mentaalinen) stressi ja palautu-
misen riittämättömyys johtavat helposti ylikuormittu-
miseen. Toisaalta jos haluaa kehittää erilaisia fysiologisia 
ominaisuuksia, tulee ylikuormitustakin (engl. overreaching) 
syntyä hetkellisesti riittävän palautumisen ohella.385 Sen 
vuoksi palautumisen arviointi on tärkeää varsinkin tavoit-
teellisesti liikkuvilla ihmisillä.

Objektiivisia työkaluja palautumisen seurantaan ovat:
• Sydämen sykevälivaihtelu (HRV)
• Leposyke
 – Leposykkeen selvä nousu kertoo heikentyneestä   
     palautumiskyvystä
• Sykkeen palautuminen liikuntasuorituksen jälkeen
 – X prosenttia Z minuutin kuluessa
• Kehonpaino
 – Nopea kehonpainon lasku voi kertoa liiallisesta 
    nesteiden menetyksestä
• Reaktioaikatesti 
 – Pidentynyt reaktioaika kertoo hermoston 
    heikentyneestä palautumisesta
• RESTQ-sport kyselytesti urheilijoille386

• Mieliala (POMS-kyselytesti)387

• Ortostaattinen testi

Subjektiivisia työkaluja palautumisen seurantaan ovat:
• Unen määrä ja laatu
• Ruokahalu
• Lihaskivun (DOMS) voimakkuus ja kesto 
• Yleinen energiataso
• Hermoston herkkyyden mittaamiseen esimerkiksi hiihtäjä  
 Harri Kirvesniemen suosima hyppytesti tietylle korkeudelle
• Yleinen hyvinvointi

Palautumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat:
• Harjoittelun määrä ja intensiteetti
• Yleinen ravitsemustila (ravinnon määrä ja laatu)
• Yleinen terveydentila ja sairastumiset
• Unen määrä ja laatu
• Lepo ja rentoutuminen
• Lihashuolto
• Erilaiset lääkitykset
• Alkoholin käyttö
• Jet lag
• Korkea ilmanala
• Uuteen ilmastoon sopeutuminen
• Työhön liittyvät stressitekijät
• Sosiaaliset stressitekijät
• Emotionaaliset stressitekijät

ELEKTROMYOGRAFIAMITTAUS

Elektromyografia (EMG) eli lihassähkökäyrä mittaa lihas-
toimintaan liittyvää sähköistä aktiviteettia. Lääketieteessä 
EMG:tä käytetään erityisesti lihas- ja hermovaurioiden 
tutkimisessa. Ensimmäinen dokumentoitu EMG-mittaus on 
suoritettu jo vuonna 1666 sähköankeriaalla. Ensimmäinen 
onnistunut ihmisen lihasaktivaation mittaus tehtiin vuonna
1890, kun ranskalainen fysiologi Étienne-Jules Marey 
(1830–1904) onnistui nauhoittamaan sähköistä lihas-
aktivaatiota paperille. Termi elektromyografia syntyi. 

Vasta 1980-luvun alussa onnistuttiin mittaamaan useiden 
lihasten aktivaatiota samaan aikaan, mistä varsinainen 
lääketieteellisten EMG-mittausten aikakausi käynnistyi. 
Viimeisen vuosikymmenen aikana on kehitetty biohak-
kerille mielenkiintoinen lihaksen pinnalta mitattava EMG 
(engl. surface EMG, sEMG). Sillä pystytään tarkasti mit-
taamaan lihassolujen aktivaatioita ja väsymistä esimerkiksi 
voimaharjoittelun aikana.382 383 384 Viimeisimmät sovellukset 
EMG-mittauksesta ovat puettavat biometriset paidat ja 
housut, jotka lihasaktivaation lisäksi mittaavat myös 
sydämen sykettä ja energian kulutusta.

sEMG:n hyödyt harjoittelevalle ihmiselle:
• Mittaa lihaksen aktivaatiotasoa ja voimantuottoa
• Mittaa lihasväsymystä
• Mittaa eri lihassolutyyppien aktivaatiota (nopeat ja hitaat)
• Mittaa lihasaktivaation ajoitusta liikkeeseen suhteutettuna
• Voi auttaa lihasepätasapainojen ja puolierojen tasapainot- 
 tamisessa

EMG-MITTARI



330 331

LI IKUNTA LI IKUNTA

TERMI

Lyhytkestoinen 

ylitreenaaminen

Pitkäkestoinen 

ylitreenaaminen

Ylikuormitustila

MÄÄRITELMÄ

Lisääntynyt harjoittelu johtaa tilapäi-

seen suorituskyvyn alenemiseen, josta 

palautuessaan suorituskyky kohenee 

lähtötasoa paremmaksi.

Intensiivinen harjoittelu johtaa pitkä-

kestoiseen suorituskyvyn alenemiseen, 

josta kuitenkin voi palautua levolla. 

Ylirasitusoireisiin liittyy psykologisia 

ja/tai neuroendokriinisiä piirteitä.

Intensiivinen harjoittelu johtaa pitkä-

kestoiseen suorituskyvyn alenemiseen, 

joka kestää vähintään kaksi kuukautta. 

Oireet ovat vaikeampia kuin ylitreenaa-

misessa, ja fysiologiset järjestelmät ovat 

sopeutuneet tilaan huonosti. Oirekuvaa ei 

pystytä selittämään millään sairaudella.

SUORITUSKYKY ALENEE

Päivistä viikkoihin

Viikoista kuukausiin

Kuukausia

LOPPUTULEMA

Positiivinen 

(superkompensaatio)

Negatiivinen (oireiden

 ja harjoitusajan 

menetyksen takia)

Negatiivinen (oireiden, ja 

urheilu-uran mahdollisen 

loppumisen takia)

YLITREENAAMISEEN JA -KUORMITUKSEEN LIITTYVÄ TERMINOLOGIA

Lähde: Kreher, J. & Schwartz, J. (2012). Overtraining Syndrome: A Practical Guide. Sports Health 4 (2): 128–138.

YLIKUORMITUSTILA

Ylikuormitustila eli englanniksi overtraining syndrome (OTS) 
on lääketieteellisesti tunnistettu tila,388 jossa elimistöä on 
rasitettu enemmän kuin mitä se on ehtinyt palautumaan.389 
Ylikunto tai ylikuormitustila ei ole vain urheilijoiden ongelma, 
vaan voi koskea tavallista liikkujaa, jonka elämässä on useita 
muita pitkäaikaisia stressitekijöitä. Eri arvioiden mukaan 
15–60 prosenttia urheilijoista on kärsinyt pitkittyneestä yli-
kuormitustilasta uransa aikana. Erityisesti kestävyysjuoksijat 
ovat alttiimpia ylikuormitustilalle.390 391 Kerran ylikuormitus-

tilaan ajautunut urheilija tai kuntoilija herkistyy usein 
ylirasituksen vaikutuksille. Oireet voivat ilmetä jo yhden 
kuntoon nähden liian kovaa rasitusta sisältävän harjoituksen 
seurauksena. 

Ennen kroonista ylikuormitustilaa edeltää toiminnallisia yli-
treenaamisjaksoja, jotka ovat liikkujan ja urheilijan kohdalla 
tarkoituksenmukaisia ja -hakuisia. Stressitilan pitkittyessä 
ylitreenaaminen ilman riittävää lepoa voi viedä kohti yli-
kuormitustilaa.

PARASYMPAATTISET MUUTOKSET: 

YLEISIMPIÄ AEROBISESSA LIIKUN-

NASSA (KESTÄVYYSURHEILU)

• Uupumustila

• Masennus

• Bradykardia (sydämen 

   hidaslyöntisyys)

• Motivaation puute

YLIKUORMITUSTILAAN LIITTYVIÄ OIREITA

SYMPAATTISET MUUTOKSET:

YLEISIMPIÄ ANAEROBISESSA LIIKUN-

NASSA (HIIT,  VOIMAHARJOITTELU YM.)

• Unettomuus

• Ärtyneisyys

• Kiihtyneisyys

• Takykardia (sydämen nopealyöntisyys)

• Korkea verenpaine

• Levottomuus

MUUT OIREET

• Anoreksia

• Painonlasku

• Psyykkisen keskittymiskyvyn puute

• Raskaat, kipeät ja jäykät lihakset

• Ahdistuneisuus

• Herääminen väsyneenä
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YLIKUORMITUSTILAN LAUKEAMISEEN 

MYÖTÄVAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ:

• Lisääntynyt harjoituksen kuormittavuus ilman riittävää  
 lepoa
• Harjoittelun yksipuolisuus
• Kilpailujen liiallinen määrä
• Univaikeudet
• Alhainen ravinnon energiansaanti ja mikroravinteiden  
 puutos
• Sosiaaliset ja emotionaaliset stressitekijät (perhe, työ,   
 ihmissuhteet)
• Aikaisempi sairaus
• Korkealle ilmanalalle altistuminen
• Lämpöhalvaus
• Vakava isku tai tärähdys erityisesti pään alueelle

Ylikuormitustilan toteamisessa  voidaan hyödyntää myös 
joitakin laboratoriokokeita, tosin mitään yksiselitteistä 
ohjeistusta näiden osalta ei ole. Ylikuntoa epäillessä kannattaa 
olla yhteydessä asiantuntijaan ja tutkia ainakin seuraavat 
laboratorioarvot:394

• Immunologiset markkerit immuunijärjestelmän tilan   
 selvittämiseksi (ks. tarkemmin Biohakkerin käsikirjan   
 erikoisjulkaisu ”Voittamaton immuniteetti”)
• Kortisoli ja testosteroni sekä näiden välinen suhde 
 – Lisätestinä syljestä tehty vuorokausianalyysi (kortisoli  
    ja DHEA)
 – Virtsasta kortisolin metaboliitit ja erityisesti kortisoli/ 
    kortisoni-suhde (nousee ylirasitustilassa selvästi)395

• Kilpirauhashormonit (TSH, T4V, T3V, rT3 sekä tarvit- 
 taessa autoimmuunivasta-aineet)
• Kreatiinikinaasi (kuvaa lihassolujen hajoamista)
• Rautatasapaino (ferritiini, transferriinin saturaatio,   
 seerumin rauta ja transferriini)
• Elimistön hapetusstressi (FRAS-testi)
• Energia-aineenvaihdunta ja mitokondrioiden toiminta sekä  
 yleinen ravitsemustila (suosituksena NutrEval-testi)
 – Aminohapot
 – Rasvahapot
 – Orgaaniset hapot
 – Vitamiinit ja hivenaineet
 – Hapetusstressi
 – Sitruunahappokierto
 – Metylaatio

ERI HYPOTEESEJA YLIKUNNON SYYKSI: 392

• Glykogeeni-hypoteesi
  – Alhainen glykogeenivarastojen täyttyminen 
   (ilmenee lihasväsymyksenä ja painavina jalkoina)
 – Saattaa olla lisääntyneen sytokiinierityksen seurausta
• Keskushermoston uupumishypoteesi
 – Keskeisenä muuttujana serotoniini ja sen säätelyhäiriöt
• Glutamiini-hypoteesi
 – Alhainen glutamiinin saanti ravinnosta ja sen määrä  
   elimistössä altistaa infektioille ja uupumiselle
• Hapetusstressi-hypoteesi
 – Ylitreenaavilla elimistön hapetusstressitaso on korkea,  
   mikä altistaa hiljaiselle tulehdukselle, lihasuupumukselle  
   ja lihaskivuille
 – Ei ole kuitenkaan selvää, onko hapetusstressi ylikunnon  
   syy vai seuraus
• Autonominen hermosto -hypoteesi
 – Sympaattisen ja parasympaattisen hermoston 
   epätasapainotila
 – Muutokset havaittavissa sydämen sykevälivaihtelu-  
   analyysissä (HRV) 
• Hypotalamus-hypoteesi
 – Muutokset HPA-akselissa (hypotalamus-aivolisäke-  
   lisämunuainen) ja HPG-akselissa (hypotalamus-  

   aivolisäke-sukurauhanen) vaikuttavat kortisolin, 
   ACTH:n, testosteronin ja muiden hormonien tasoihin  
   elimistössä
 – Tyypillinen löydös on alhainen testosteronin ja kortisolin  
   välinen suhde
• Sytokiini-hypoteesi
 – Jatkuva kova harjoittelu ja liian vähäinen lepo luo   
   elimistössä kroonisen tulehdustilan ja sytokiinimyrskyn  
   (IL-1b, IL-6, TNF-alfa)
 – Korkea sytokiinitaso elimistössä voi aiheuttaa aivoissa  
   ruokahalun heikkenemistä, unihäiriöitä, masennusta ja  
   yleistä sairauden tunnetta

Ylikuormitustilan syyt ovat monimuotoisia eikä yksikään 
edeltävä hypoteesi pysty selittämään ylikuormitustilan 
kaikkia aspekteja. Tutkijat arvioivat, että kyseessä on monen 
vaikuttavan tekijän summa. Ylikuormitustila ilmenee eri 
ihmisillä myös eri tavalla. Ylitreenaamista ja ylikuormitus-
tilaa voidaan ehkäistä säätämällä harjoituskuormaa mielialan 
mukaan (POMS-kysely). Kun mieliala on matala, harjoitus-
määrää ja -kuormaa myös lasketaan.393
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GEENITESTIT LIIKUNNASSA

Geneettisellä perimällä on selvä vaikutus liikunnalliseen 
lahjakkuuteen ja esimerkiksi lajisoveltuvuuteen. Arvioiden 
mukaan yli 200 geeniä vaikuttaa fyysiseen suorituskykyyn. 
Näistä geeneistä yli 20 geenivarianttia on yhdistetty eliitti-
urheilijoihin.417 418 Viimeisen vuosikymmenen aikana geeni-
testit ovat tulleet jäädäkseen myös tavallisen liikkujan eduksi. 

On tärkeää tiedostaa, että vaikka oma geeniprofiili näyttäi-
sikin lähtökohtaisesti tietynlaiselta, voi jokaista liikunnal-
lista ominaisuutta (hapenottokyky, maitohapon sietokyky, 
lihasvoima ja -nopeus, palautuminen ym.) kehittää. Tällä 
voi olla epigeneettisiä vaikutuksia. Liikunnan lajivalinnan 
kannalta voi olla kuitenkin mielenkiintoista saada dataa 
omasta perimästä ja kohdistaa harjoittelua itselle optimaa-
liseen suuntaan.
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Lisää geenitesteistä käsikirjan lisämateriaaleissa:

biohack.to/liikunta

PALAUTUMISEN JA LIIKUNTAVAMMASTA 

TOIPUMISEN TYÖKALUJA:

• Magneettipulssiterapia396

 – Hermovammat raajoissa397

 – Lihasvammat ja muut pehmytkudosvammat398

 – Jännetuppitulehdukset399  400

 – Luunmurtumat401

 – Nivelrikko402 403

 – DOMS (harjoituksen jälkeinen viivästynyt lihaskipu)404

• Pienteholaserhoito (LLLT) ja lähi-infrapunavaloterapia  
 (engl. near infrared therapy)
 – Rasitusvammat ja venähdykset405 

 – Akuutti ja krooninen niskakipu406

 – Nivelkivut407

 – Olkapään ja kiertäjäkalvosimen vaivat408 
 – Harjoittelusta palautuminen409

• Peristalttinen dynaaminen pulssikompressio (PPDC)
 – Voi lievittää lihaskipua ja nopeuttaa palautumista410

 – Voi parantaa alaraajojen liikkuvuutta ja notkeutta411

• Kompressiovaatetus
 – Voi nopeuttaa harjoittelusta palautumista412

• Voodoo floss band -teippaus
 – Voi lievittää lihas- ja nivelkipua ja parantaa nivelen   
    liikkuvuutta413 
• Kinesioteippaus
 – Voi auttaa muskuloskeletaalisten vammojen kivun   
    hoidossa liikuntasuorituksen yhteydessä; saattaa   
    myös ehkäistä loukkaantumisilta aiemmin vammau-  
    tuneen lihaksen/nivelen osalta414 415 

• Putkirullaus (engl. foam rolling / self-myofascial release)
 – Voi parantaa nivelten liikelaajuutta sekä lihasten   
    suorituskykyä ja nopeuttaa palautumista416
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Timo on menestynyt sarjayrittäjä, jolla ei ole käytännössä 
työaikoja: hän on töissä koko ajan. Viime yönä Timo saapui 
työmatkaltaan Amsterdamista kello kahden aikaan yöllä. 
Kalenterin mukaan seuraava tapaaminen on jo kello 
kahdeksan läheisessä kahvilassa. Tätä ei voi jättää väliin, 
vaikka unet jäivät neljään tuntiin. Onnistuneen palaverin 
jälkeen Timo huokaisee helpotuksesta – tässä välissä ehtii 
ottaa pienet torkut ennen seuraavaa lounaspalaveria.

Puhelin soi etäisesti ja Timo havahtuu kaukaisuudessa kuulu-
vaan ääneen vilkeunen rajamailta: ”Moi Timo, ootko tulossa 
palaveriin? Soittelin sulle jo tässä pari kertaa aiemmin. Kello on 
nyt 12.30 ja täällä asiakas on odottanut sua jo puoli tuntia...” 
Timo ponkaisee pystyyn, käy alakerran K-marketista hakemasta 
salaatin ja painaa taksilla keskustan toimistolle. Kello näyttää 
12.50, ja Timo tervehtii vaivaantuneena asiakastaan: ”Pahoit-
telut tästä, oikasin vaan itseni hetkeksi sohvalle ja näin kävi.”

Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Timo myöhästyy
tapaamisesta. Helpotusta ei ole näköpiirissä, sillä hänen 
kalenterinsa on täyttynyt yhtä hektisesti seuraavan kolmen 
viikon ajaksi. Lomalla Timo on ollut viimeksi kaksi vuotta 
sitten. Krooninen univaje on tuttu juttu monen vuoden ajalta. 
Välillä Timo onkin niin väsynyt, ettei aina edes muista 
alaistensa nimiä.

Selkäongelmat, huono ryhti ja muut epämääräiset tuki- ja 
liikuntaelinvaivat ovat Timolle arkipäivää. Aamulla mustan 
kahvin kylkeen usein maistuu särkylääke, välillä kaksikin. 
Työpäivän jälkeen rentoutumista haetaan muiden työnarko-
maanien kanssa oluttuopin ääreltä. Työtapoja ja työn laatua 
tulisi kohentaa – mutta miten? Timo tuntuu pyörivän noidan-
kehää. Kumpi pettää ensimmäisenä, keho vai mieli? 

”EHTISIKÖHÄN TÄSSÄ OTTAA
PIENET TORKUT ENNEN 
SEURAAVAA PALAVERIA...”

”Mikään ei ole erityisen 
vaikeaa, kun vain jaat sen 
tarpeeksi pieniin tehtäviin.” 
– Henry Ford (1863–1947)

”On yleensä ajanhukkaa tutkia 
tuottavuutta, ellei sinulla ole 
inspiroivia tavoitteita, jotka 
vaativat nopeaa toteuttamista.” 
– Steve Pavlina (s. 1971)

”Kukaan, joka ei ole koskaan tehnyt 
virhettä, ei ole yrittänyt mitään uutta.”  
–  Albert Einstein (1879–1955)

”Tehokkuutta on tehdä asiat oikein; 
vaikuttavuutta on tehdä oikeita asioita.”  
–  Peter Drucker (1909–2005)

”Kiireisyys tarkoittaa lähinnä
sitä, että ei voi sanoa ei jouta-
ville asioille.” 
– Robin Sharma (s. 1965)
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MUURAHAINEN:  VANHA JA  UUTTERA
EKOSYSTEEMIN TUKIPILARI

”Opi muurahaiselta – pieni sydän on tarpeeksi suuri rakasta-
maan, auttamaan ja huolehtimaan toisen elävän olemassaolosta.”
– Munia Khan (s. 1981)

Ahkeran työläisen arkkityyppi tässä kirjassa on muura-
hainen – lajina jopa dinosaurusta vanhempi, perhekes-
keinen ja yhteistyöstä elävä niin sanottu aitososiaalinen 
hyönteinen. Muurahaiset ovat levittäytyneet lähes kaikkialle 
maapallolla; vain napapiirien jäätiköt ja jotkin saaret ovat 
jääneet asuttamatta. Suomessa elää yli 60 erilaista muura-
haislajia – maapallolla eri lajeja on jopa yli 12 000. 

Työläiset eli työmuurahaiset hankkivat muurahaispesään 
muun muassa ravinnon, siivoavat, hoitavat kuningatarta ja 
yleisesti ylläpitävät yhteisön toimintaa. Viimeisin tutkimus-
tieto tosin osoittaa, että vain 3 % työläisistä tekee töitä jat-
kuvasti ja neljäsosa ei tee töitä milloinkaan.1 Tutkijat arvelevat, 
että nämä muurahaiset ovat joko liian nuoria tai vanhoja 
tekemään työtä. Osa tutkijoista puolestaan ehdottaa, että 
nämä yksilöt ovat sairaita ja tarvitsevat lepoa. Samassa tut-
kimuksessa myös todettiin, että 70 % työläisistä ”laiskotteli”
puolet ajastaan. Vanhat ja viisaat muurahaiset osaavat 
asiansa: työnteko ei ole vain jatkuvaa uurtamista, vaan 
myös sopivasti hallittua lepäämistä ja akkujen lataamista.
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äivittäisestä työstä nauttimisella tai sen inhoamisella 
on äärimmäisen keskeinen merkitys ihmisen kokonais-

valtaisen hyvinvoinnin kannalta. Työstä nauttiminen on 
yhteydessä selvästi parempaan terveydentilaan, erityisesti 
mielenterveyden osalta.2 Moni tekee jatkuvan kasvu- ja 
kehityspaineen alla työtä, joka ottaa enemmän kuin antaa. 
Erityisesti työuupumus eli burn out on yleistä työpaikoissa, 
joissa työntekijöiden viihtyvyys on heikko ja kuormitus 
liiallista. 

Monien työpaikkojen työterveyshuolto on ylikuormitettu 
uupuneiden osalta. Vuonna 2011 työikäisistä suomalaisista 
miehistä 2 % kärsi vakavasta ja 23 % lievästä työuupumuk-
sesta. Naisten uupuminen oli vielä hieman yleisempää (3 % 
vakavasti ja 24 % lievästi uupuneita).3 Mielenkiintoista 
on myös se, että alle 40-vuotiailla esiintyy enemmän työ-
uupumusta kuin yli 40-vuotiailla.4

Työuupumusta arvioidaan kyselylomakkeella (MBI-GS
tai BBI-15) sekä yleisen elämäntilanteen ja terveyden-
tilan muutoksilla. Varsinaisia yksiselitteisiä kriteereitä
diagnoosille ei kuitenkaan ole olemassa. 

Työuupumukselle altistavat liian korkeat itselle ja työlle 
asetetut vaatimukset, heikentynyt stressinsietokyky ja 
selviytymismallit sekä voimakas velvollisuudentunto. Myös 
epäselvä työnkuva, itseohjautuvuuden puute ja sosiaalisesti 
tulehtunut työympäristö altistavat uupumuksen kehitty-
miselle.5

P

TYÖN MERKITYKSELLISYYS

Mitä 
RAKASTAT

Missä olet 
HYVÄ

Mitä maailma 
TARVITSEE

Mistä sinulle 
MAKSETAAN

Intohimo

Ammatti

Missio

Kutsumus

Ikigai
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VIHERSEINÄ

HUONEKASVEJA

SATULATUOLI

SÄÄDETTÄVÄ, SÄVYÄ 
VAIHTAVA VALAISTUS

SÄHKÖPÖYTÄ

NÄYTÖT SILMIEN 
KORKEUDELLA

PUHELINTELAKKA

SEISONTAMATTO

TÄRINÄLEVY

HIERONTAPALLO

VESIPULLO

RANNETUKI VASTAMELUKUULOKKEET

LUONNONVALOA

ERGONOMINEN 
HIIRI

BIOHAKKERIN TYÖHUONE

Keskeiset kysymykset työssä jaksamisen kannalta 
ovat seuraavat:

• Oletko muuttunut työssä kyyniseksi tai kriittiseksi?
• Joudutko raahaamaan itsesi töihin etkä pääse käyntiin  
 työpaikalle saavuttuasi?
• Oletko ärsyyntynyt työkavereihin, asiakkaisiin tai 
 toimeksiantajiin?
• Onko kärsivällisyytesi töissä heikentynyt?
• Koetko energian puutosta töissä?
• Oletko pettynyt työhösi?
• Käytätkö ruokaa, lääkkeitä tai alkoholia tunteaksesi 
 olosi paremmaksi tai turruttaaksesi huonot 
 tuntemukset?
• Onko nukkumistapasi tai ruokahalusi muuttunut?
• Kärsitkö ”selittämättömistä” päänsäryistä, selkäkivuista 
 tai muista fyysisistä vaivoista?

Lähde: Mayo Clinic.

Jos vastasit useampaan kuin yhteen kysymykseen kyllä, 
kannattaa keskustella työssä jaksamisesta työnantajan 
tai työterveyshuollon vastaavan kanssa. Myös yleinen 
terveydentila kannattaa tarkastuttaa.

BIOHAKKERIN 
TYÖMANIFESTI

1.   Tee työtä, josta oikeasti pidät ja jolla on sinulle   

 merkitystä.

2.   Pyri työnteossa omaehtoiseen vapauteen muun   

 muassa työaikojen osalta.

3.   Tee työtä positiivisessa ja kannustavassa    

 ilmapiirissä sekä miellyttävässä ympäristössä.

4.   Älä elä tehdäksesi työtä, vaan tee työtä 

 rikastaaksesi sillä elämääsi.

5.   Työn laatu korvaa määrän. Työn vaikuttavuus   

 on tärkeämpi mittari kuin sen tehokkuus.

6.   Muista huolehtia palautumisesta ja riittävästä levosta.

7.   Pidä taukoja säännöllisesti ja liiku taukojen aikana.

8.   Puolet työajasta tulisi olla tuottamista; puolet 

 yhdistämistä ja uuden oppimista.

9.   Selvitä ja valitse parhaat työvälineet toistuviin 

 työtehtäviin.

10. Kiinnitä huomiota ryhtiin, ergonomiaan ja    

 työasentoihin.
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eskeisin työpäivän tasapainoisuuteen ja yleiseen vireys-
tilaan vaikuttava fysiologinen mekanismi elimistössä on 

verensokerin säätely. Verensokerin pitäminen tasaisena ilman 
ylensyöntiä, jatkuvaa napostelua tai tiheää syömistä on avain 
tuottavuuteen ja toisaalta myös mielen kirkkauteen. 

Jatkuva verensokerin heittely vaikuttaa ihmisellä oleelli-
sesti mielialojen vaihteluihin. Erityisesti hypoglykemia
(matala verensokeritaso) voi aiheuttaa ahdistusta, ärty-
neisyyttä ja hermostuneisuutta,6 joiden ilmenemistä 
ennen kognitiivinen suorituskyky yleensä merkittävästi 
laskee.7 Diabeetikoilla vastaavasti korkea verensokeri-
taso on yhteydessä heikentyneeseen kognitiiviseen 
suorituskykyyn ja negatiiviseen mielialaan.8 Verensokeri 
voi laskea matalalle myös terveillä ihmisillä esimerkiksi 
pitkäkestoisen liikunnan ja paaston myötä.9 10 

Nälkäsignaalin aktivoitumiseen ei välttämättä tarvita hypo-
glykeemistä eli fysiologisesti jo selvästi matalaa verensokeri-
tasoa, vaan yleensä hyvin nopea verensokeri-
tason lasku aiheuttaa nälän tunteen ja tarpeen syödä.11 

Tämän vuoksi verensokeritason pitäminen tasaisena 
vähentää nälkäreaktioita ja mahdollistaa tasaisen vireys-
tilan esimerkiksi työpäivän aikana.

K
VERENSOKERIN SÄÄTELY

Lähde: Benjamin Cummings, an imprint of Addison Wesley Longman, Inc.

TYÖPÄIVÄÄN VAIKUTTAVAT 
FYSIOLOGISET  JÄRJESTELMÄT

Glukagoni

Nostaa 
verensokeria

Matala
verensokeri

Matala
verensokeri

Korkea
verensokeri

Insuliini

Edistää 
insuliinin 

vapautumista

Kiihdyttää 
glykogeenin 
pilkkomista

Kiihdyttää 
glykogeenin 

muodostumista
Lisää glukoosin 

soluunottoa 
verenkierrosta Edistää 

glukagonin 
vapautumista

Kudossolut

Haima

Maksa

Glykogeeni Glukoosi
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HORMONI

Insuliini

Glukagoni

Somatostatiini

Kortisoli

Adrenaliini

VAIKUTUS 

VERENSOKERIIN

Laskee

Nostaa

Nostaa

Nostaa

Nostaa

MISTÄ ERITTYY

Haiman ydinosan 

beeta-solut

Haiman ydinosan 

alfa-solut

Haiman ydinosan 

theeta-solut

Lisämunuaisen kuorikerros

Lisämunuaisen ydinosa

AINEENVAIHDUNNALLINEN 

VAIKUTUS

• Lisää glukoosin soluunottoa ja varastoitumista  

 (glykogeeni tai rasvahapot)

• Lisää rasvahappojen ja proteiinien synteesiä

• Estää proteiinien ja rasvahappojen pilkkomista

• Edistää glykogeenin pilkkomista glukoosiksi

• Edistää glukoneogeneesiä

• Estää glukagonin vapautumista paikallisesti 

 alfa-soluista 

• Estää insuliinin ja aivolisäkehormonien 

 erittymistä

• Edistää glukoneogeneesiä

• Toimii insuliinin antagonistina eli reseptorin   

 salpaajana

• Edistää glykogeenin pilkkomista glukoosiksi

• Edistää rasvahappojen vapautumista 

 rasvasoluista

VERENSOKERIN SÄÄTELYYN VAIKUTTAVAT HORMONIT

VERENSOKERIN SÄÄTELYYN VAIKUTTAVAT

HORMONIT

Verensokerin säätely on monella tapaa erittäin hienostu-
neesti koordinoitu järjestelmä, johon vaikuttavat useat 
sisäelimistä erittyvät hormonit (ks. taulukko seuraavilla 
sivuilla).12 Käytännössä verensokeritasoa säädellään niin 
sanotun negatiivisen palautejärjestelmän avulla – tällä 
järjestelmällä pyritään elimistön systeemiseen tasapainoon 
eli homeostaasiin.13 

Kun verensokeritaso on korkea, erittyy verenkiertoon 
pulsseittain muun muassa insuliinia, joka laskee veren-
sokeritasoa.14 Vastaavasti verensokeritason ollessa matala 
erittyy verenkiertoon glukagonia ja muita hormoneita, jotka 
puolestaan nostavat verensokeritasoa.

Systeeminen verensokeritason valvonta tapahtuu haiman 
Langerhansin saarekkeiden beeta-soluissa15 ja aivoissa 
hypotalamuksen erityisissä glukoosia aistivissa hermo-
soluissa (engl. glucose sensing neurons).16

VERENSOKERIN SÄÄTELY

Lähde: The McGraw-Hill Companies, Inc.

Haima 
vapauttaa 
insuliinia

Glukoosi 
kuljetetaan 

soluihin

Glukoosin 
varastoituminen 
glykogeeniksi

Verensokerin 
normalisoitu-

minen

Haima 
vapauttaa 
glukagonia

Glykogeenin 
pilkkominen 
glukoosiksi

Lisääntynyt 
glukoneo-
geneesi

1

Verensokerin 
normalisoitu-

minen
Korkea 

verensokeri
Matala

verensokeri

1

2

2

3

3

4

4

6 mmol/l

4 mmol/l

Normaali
vaihteluväli
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GLYKOLYYSI

Glykolyysi on glukoosiaineenvaihdunnan yksinkertainen 
prosessi, jossa glukoosi hajotetaan pyruvaatiksi tai laktaatiksi. 
Glykolyysi säätelee energiantuotannon lisäksi elimistön 
insuliinin eritystä – haiman beeta-soluissa glykolyysi on 
kytköksissä glukoosin stimuloimaan insuliinin eritykseen. 
Tällöin glukoosia glukoosi-6-fosfaatiksi pilkkovan entsyymin 
glukokinaasin eritys lisääntyy merkittävästi. Koska gluko-
kinaasin aktiviisuus on vahvasti yhteydessä veren glukoosi-
tasoon ja sitä seuraavaan insuliinin eritykseen, pidetään 
glukokinaasia pääasiallisena verensokeritason aistijana.17

GLUKONEOGENEESI

Glukoneogeneesi eli glukoosin uudismuodostus on 
aineenvaihdunnallinen prosessi, jossa glukoosia valmis-
tetaan maitohaposta, glyserolista, alaniinista ja gluta-
miinista. Glukoneogeneesiä tarvitaan erityisesti silloin, 
kun ravinnossa ei ole hiilihydraatteja käytettävissä. 
Sen avulla elimistö pystyy myös pitämään verensokerin 
tasaisena, mikäli verensokeritaso laskee liian alas. 

Glukoneogeneesiä tapahtuu ihmisellä pääasiassa maksassa 
(alaniini) ja munuaisten kuorikerroksessa (glutamiini)18 
sekä viimeisen tutkimustiedon perusteella myös suolistossa 
(erityisesti ohutsuolessa).19 20

GLUKONEOGENEESI MAKSASSA MAITOHAPOSTA
HORMONI

Tyroksiini

ACTH

Amyliini

Glukagonin 

kaltainen peptidi 

1 (GLP-1)

Gastriinia estävä 

peptidi (GIP)

Kasvuhormoni

VAIKUTUS 

VERENSOKERIIN

Nostaa

Nostaa 

Laskee

Laskee

Laskee

Nostaa

MISTÄ ERITTYY

Kilpirauhanen

Aivolisäkkeen etuosa

Haiman ydinosan 

beeta-solut

Ohutsuolen L-olut

Ohutsuolen K-solut

Aivolisäkkeen etuosa

AINEENVAIHDUNNALLINEN 

VAIKUTUS

• Edistää glykogeenin pilkkomista glukoosiksi

• Lisää sokereiden imeytymistä ohutsuolesta

• Lisää kortisolin vapautumista

• Edistää rasvahappojen vapautumista   

 rasvakudoksesta

• Hidastaa mahalaukun tyhjenemistä

• Estää verensokeripiikkejä

• Stimuloi insuliinin erittymistä

• Estää glukagonin erittymistä

• Laskee ruokahalua

• Edistää insuliinin erittymistä

• Estää mahahapon erittymistä

• Toimii insuliinin antagonistina eli reseptorin   

 salpaajana

VERENSOKERIN SÄÄTELYYN VAIKUTTAVAT HORMONIT

Maksa Luurankolihas
Glukoosi

Maitohappo

Glukoosi

Pyruvaatti

Maitohappo 
(laktaatti)

Glukoosi

Pyruvaatti

Maitohappo 
(laktaatti)
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RUOKA-AINE

Kaurapuuro

Riisimurot

Valkoinen leipä 

(vehnä) /vertailuarvo

Ranskanperunat

Tumma riisi

Valkoinen riisi

Täysjyväleipä

Peruna

Pasta

Kananmuna

GLYKEEMINEN INDEKSI

60 ± 12

70 ± 9

100 ± 0

71 ± 16

104 ± 18

110 ± 15

97 ± 17 

141 ± 35

46 ± 10

42 ± 16

INSULIINI-INDEKSI

40 ± 4

66 ± 5

100 ± 0

74 ± 12

62 ± 11

79 ± 12

96 ± 12

121 ± 11

40 ± 5

31 ± 6

KYLLÄISYYSINDEKSI

209

116

100

116

132

138

157

323

119

150

ERI RUOKA-AINEIDEN GLYKEEMISET INDEKSIT, INSULIINI-INDEKSIT JA KYLLÄISYYSINDEKSITGlukoneogeneesi aktivoituu elimistössä muun muassa 
paastotessa, nälkiintymistilassa, vähähiilihydraattista ruoka-
valiota noudattavilla sekä intensiivisen urheilun yhteydessä. 
Suurin osa glukoneogeneesin biokemiallisista reaktioista on 
vastakkaisia glykolyysille.21 Glukoneogeneesin entsymaattisia 
reaktioita säätelee haimasta erittyvä glukagoni-hormoni.

VERENSOKERITASON SÄÄTELYÄ TUKEVIA 

RUOKA-AINEITA JA RAVINTOLISIÄ

Eri ruoka-aineiden vaikutusta verensokeriin on perinteisesti
kuvattu niin sanotulla glykeemisellä indeksillä (GI), joka 
kuvaa ruoka-aineen aiheuttamaa verensokerimuutosta 
viitetasoon (glukoosiliuos) verrattuna. Vastaavasti glykeemi-
nen kuorma (GL) kertoo aterian kokonaisesta vaikutuksesta 
verensokeriin. GI ja GL kehitettiin alunperin diabeetikoille, 
mutta niitä on yritetty soveltaa myös muihin terveydellisiin 
ongelmakohtiin (kuten syöpään ja sydänsairauksiin) ristirii-
taisin tuloksin. Glykeemistä indeksiä ja kuormaa on kriti-
soitu muun muassa siitä, ettei se ota huomioon lainkaan 
insuliinivastetta ruoka-aineelle eikä yksilöllistä vaihtelua. 
Ongelmaksi nousee myös eri ainesosista kootun aterian 
aiheuttama glykeeminen vaste, jota ei pystytä luotettavasti 
arvioimaan.22

Näiden tueksi on luotu kuitenkin insuliini-indeksi, 
joka kuvaa parhaiten ravinnon vaikutusta insuliinin 

erittymiseen.23 Insuliini-indeksin tulkinta on jäänyt vielä 
vaille suurempaa tietoisuutta, mutta siitä näyttäisi olevan 
hyötyä tyypin 1 diabeetikoille, jotka ovat aiemmin tottuneet 
hiilihydraattimäärien arviointiin ja laskemiseen ruokavali-
oissaan.24 Insuliini-indeksin tueksi on laadittu myös niin 
sanottu kylläisyysindeksi (engl. satiety score), joka kuvaa 
ruoka-aineen tuottamaa kylläisyyden tunnetta. Esimerkiksi 
perunan insuliini-indeksi on korkea 121, mutta sen tuottama
kylläisyysindeksi on vastaavasti myös erittäin korkea 323 
(ks. tarkemmin taulukko seuraavilla sivuilla).25

Matalan glykeemisen indeksin ruokavaliota on suositeltu 
erityisesti laihdutukseen keskittyville henkilöille. Pelkällä 
ravinnon glykeemisellä indeksillä ei kuitenkaan näytä 
olevan juurikaan merkitystä painonpudotuksessa, kun 
ruokavalioiden kalorimäärä on vakioitu.26

Ravinnon jatkuva korkea glykeeminen kuorma on
tutkimusten perusteella kuitenkin yhteydessä korkeam-
paan hiljaiseen tulehdustasoon.27 28 Vastaavasti esimerkiksi 
välimerellinen ruokavalio (engl. mediterranean diet), jossa 
glykeeminen kuorma on matala, on ollut yhden tutkimuksen 
mukaan varsin tehokas (mm. ylipainon, insuliiniresistenssin, 
verenpaineen ja kolesteroliarvojen alentamisessa) ainakin 
metabolista oireyhtymää sairastavilla naisilla.29
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Biohakkerin näkökulmasta tarkasteltuna matalahko ruoan 
glykeeminen kuorma ja insuliini-indeksi ovat niin terveyden
kuin vireystilan kannalta parempi vaihtoehto. Korkean 
insuliini-indeksin omaavia ruoka-aineita kannattaa käyttää 
harjoittelun jälkeen, jolloin esimerkiksi lihasten ja maksan 
glykogeenivarastot täyttyvät insuliinin avulla. 

Aterian aiheuttamaa verensokeritason nousua voidaan tasa-
painottaa erilaisilla ruoka-aineilla ja ravintolisillä (ks. seuraa-
vat kappaleet). Länsimaissa kanelia on tyypillisesti lisätty 
makeisiin ja verensokeria selvästi nostaviin jälkiruokiin kuten 
esimerkiksi pullaan. Kiinassa lääkinnällisiä sieniä ja yrttejä 
on käytetty osana ruokavaliota verensokeria tasapainottavien 
ominaisuuksiensa vuoksi. Intian ayurvedisessa lääketieteessä 
tunnetaan useita verensokeria tasapainottavia yrttejä kuten 
esimerkiksi oinaansarviliaani (engl. gymnema sylvestre). Hin-
diksi ”gurmar” tarkoittaa kirjaimellisesti sokerin tuhoajaa.30

VERENSOKERIN SÄÄTELY RUOKA-AINEILLA

Kaneli on mauste, jota saadaan kanelipuiden (cinnamomum) 
sukuun kuuluvista kasveista. Suomessa ja muualla Euroopassa
myytävä kaneli on pääasiassa niin sanottua kassiakanelia
(cinnamomum cassia, cinnamomum aromaticum), joka 
sisältää suurina annoksina nautittuna maksalle ja munuai-
sille myrkyllistä kumariinia (ks. tarkemmin Biohakkerin 
käsikirjan Ravinto-osio). 

Maailmassa tuotetaan lukuisia eri kanelilajikkeita, joiden 
väliset kumariinipitoisuudet vaihtelevat merkittävästi. 
Kanelin nauttiminen teenä on ollut perinteinen tapa hyö-
dyntää kyseistä maustekasvia. Menetelmä myös vähentää 
merkittävästi kumariinin saantia. Kumariinin toksisuus 
elimistössä on yksilöllistä, ja se on yhteydessä vahvasti 
CYP2A6-geenivariantin kykyyn toimia osana maksan 
P450-sytokromijärjestelmää.31

Kanelin verensokeria ja insuliiniherkkyyttä säätelevät
ominaisuudet linkittyvät vahvasti sen korkeaan kromi-
pitoisuuteen sekä polyfenolien ja haihtuvien polymeerien
vaikutuksiin.32 Kaneli laskee paastoverensokeria tutkimus-
asetelmasta ja annoksesta riippuen 10–29 prosentilla.33 
Tyypillinen suositeltu annos on 1–6 grammaa päivässä.34 
Suosittelemme huomioimaan annostuksen suhteen oman 
geneetiikkasi (CYP2A6-polymorfismi), tavoitteesi ja mah-
dolliset yhteisvaikutukset lääkeaineiden kanssa.

Monien suorituskykyä parantavien yrttien ja niin sanottujen 
älylääkkeiden teho liittyy usein myös verensokerin säätelyyn. 
Esimerkiksi vuonna 2014 tehdyn meta-analyysin perusteella
ginseng-juurella on todettu paastoverensokeria laskevia 
vaikutuksia.35

RUOKA-AINE

Juusto

Nauta

Linssit

Kala

Kypsennetyt pavut

Omena

Banaani

Jogurtti

Jäätelö

Perunalastut

Donitsi

GLYKEEMINEN INDEKSI

55 ± 18

21 ± 8 

62 ± 22

28 ± 13

114 ± 18

50 ± 6

79 ± 10

62 ± 15

70 ± 19

52 ± 9

63 ± 12

INSULIINI-INDEKSI

45 ± 13

51 ± 16

58 ± 12

59 ± 18

120 ± 19

59 ± 4

81 ± 5

115 ± 13

89 ± 13

61 ± 14

74 ± 9

KYLLÄISYYSINDEKSI

146

176

133

225

168

197

118

88

96

91

68

ERI RUOKA-AINEIDEN GLYKEEMISET INDEKSIT, INSULIINI-INDEKSIT JA KYLLÄISYYSINDEKSIT
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Kahvin aiheuttamat muutokset verensokerin säätelyyn
tapahtuvat todennäköisesti kofeiinin kautta.37 Kofeiinit-
tomalla kahvilla ei ole havaittu samanlaisia vaikutuksia 
verensokerin heilahteluihin. Ilmeisesti myös säännöllinen 
kahvin käyttö vähentää kahvin aiheuttamia verensokeri-
tasojen muutoksia.38

Ihmiset, joilla on pistemutaatio CYP1A2-geenissä 
(variantti 164A>C), pilkkovat kofeiinia huomattavasti 
muita ihmisiä hitaammin. Tämä on myös yhteydessä 
kahvin aiheuttamiin verensokeriheilahteluihin ja kohon-
neeseen paastosokeriin erityisesti sellaisilla ihmisillä, 
joilla on korkea verenpaine.39

UNI JA VERENSOKERIN SÄÄTELY

Paaston aikana verensokeritaso laskee tasaisesti hereillä 
ollessa. Nukkuessa verensokeritaso puolestaan pysyy yleensä 
vakaana.40 Tämä selittyy sillä, että unen alkuvaiheen aikana 
verensokeri nousee noin 20 % ja laskee sitten hitaasti nor-
maaliksi. Nämä havainnot viittaavat siihen, että unen aikana 
glukoosin hyväksikäyttö energiaksi laskee.41 Rauhallisen 
unen (engl. non-REM) aikana aivojen glukoosiaineenvaih-
dunta laskee 11 %.42 Vastaavasti glukoosiaineenvaihdunta 
on korkeampi vilkeunen ja valveillaolon aikana.43

Univajeen vaikutus verensokerin säätelyyn on merkittävä. 
Jo viikon merkittävä univaje (neljä tuntia unta per yö) 
heikentää glukoosin hyväksikäyttöä energiaksi, nostaa paas-
toverensokeria ja altistaa sokeriaineenvaihdunnan häiriöille 
(pre-diabetes).45 Erään tutkimuksen mukaan alle 6,5 
tuntia yössä nukkuvien insuliiniherkkyys on jopa 40 %
alhaisempi kuin normaalisti (7–8 tuntia) nukkuvien.46

Heikentynyt insuliiniherkkyys altistaa verensokeriheilah-
teluille, ylipainolle ja tyypin 2 diabetekselle. Vuonna 
2015 julkaistun meta-analyysin mukaan verensokerin 
säätelyn ja diabeteksen ehkäisyn kannalta optimaalinen 
nukkumisaika on 7–8 tuntia. Liian pitkään nukkuminen 
voi siis myös heikentää verensokerin säätelyä.47 

TIESITKÖ

MELATONIININ MUODOSTUMINEN 

AURINGON LASKIESSA VAIKUTTAA 

LISÄÄNTYNEEN UNELIAISUUDEN LISÄKSI 

MYÖS VERENSOKERIN SÄÄTELYYN. 

AIVOJEN OHELLA HAIMASTA LÖYTYY 

RESEPTOREITA MELATONIINILLE. NIIDEN 

VAIKUTUKSESTA INSULIININ TUOTANTO 

LASKEE YÖN AIKANA JA VERENSOKERI 

PYSYY KOHOLLA. YÖSYÖNTI ONKIN 

LINKITETTY LISÄÄNTYNEESEEN DIABE-

TESRISKIIN. GEENIN MTNR1B GENO-

TYYPIN GG OMAAVAT IHMISET OVAT 

TAVALLISTA HERKEMPIÄ MELATONIIN 

VAIKUTUKSILLE.44 HEIDÄN KANNATTAA 

VÄLTTÄÄ SYÖMISTÄ ÖISIN JA JOPA 

AIKAISIN AAMULLA.

Verensokeria tasapainottavat 
ruoka-aineet ja mausteet:
• Kaneli
• Mustikka
• Valkosipuli
• Hapankirsikka
• Omenaviinietikka
• Kahvi
• Chia
• Kumina
• Inkivääri
• Siitakesieni
• Sitruuna
• Kurkuma
• Kaakao (ja tumma suklaa)

Verensokeria tasapainottavat 
ravintolisät ja rohdokset:
• Kromi
• D-vitamiini
• Alfa-lipoiinihappo
• Lakkakääpä (reishi)
• Koppelokääpä (maitake)
• Pakurikääpä (chaga) 
• Kiinanloisikka (cordyceps)
• Psyllium

• MCT-öljy
• Oinaansarviliaani (gymnema sylvestre)
• Karvaskurkku (bitter melon)
• Viikunakatus (prickly pear cactus)
• Rohtosarviapila (fenugreek)
• Vihannesportulakka (purslane)
• Lagerstroemia speciosa (banaba leaf)
• Maarianohdake (milk thistle)
• Resveratroli
• Magnesium
• Ginseng-juuri (panax ginseng)
• Berberiini
• Vihreä tee
• Korianteri
• Vanadyylisulfaatti

KAHVIN VAIKUTUS VERENSOKERIN SÄÄTELYYN

Pitkäaikaisissa tutkimuksissa on kahvinjuonnin todettu 
olevan yhteydessä korkeampaan insuliiniherkkyyteen ja 
vähentävän riskiä sairastua muun muassa tyypin 2 
diabetekseen (ks. tarkemmin Biohakkerin käsikirjan 
Ravinto-osion kappale ”Kahvi”). Toisin kuin pitkä-
aikaisissa tutkimuksissa on havaittu, saattaa kahvi
kofeiiniin tottumattomilla akuutisti laskea insuliini-
herkkyyttä ja nostaa verensokeritasoja.36
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Evoluutioperspektiivistä tarkasteltuna ih-
minen on kehittynyt lajina syömään ruokaa 
silloin, kun sitä on ollut saatavilla (yleensä 
illalla) – muu aika on mennyt ravinnon 
hankkimiseen (aamulla ja päivällä).

Pätkäpaasto toimii käytännössä hyvin, sillä 
osittainen paasto sallii sen, että voi syödä 
itsensä hyvin kylläiseksi syömisikkunan 
aikana – ilman että vuorokauden energian-
saanti nousee liian suureksi. Esimerkiksi 
iltaan ajoitettuna erityisesti hiilihydratti-
painotteinen syöminen laskee merkittävästi 
stressihormonitasoja ja helpottaa nukahta-
mista58 sekä tasapainottaa leptiinin, greliinin 
ja adiponektiinien eritystä (rasvanpoltto).59 
Iltapainotteinen syöminen aktivoi lisäksi 
parasympaattista hermostoa, mikä rau-
hoittaa kehoa ja helpottaa nukahtamista. 

Pätkäpaastoamisella (ja kalorirajoituksella) voidaan myös 
tasapainottaa elimistön vuorokausirytmiä säätelevän 
suprakiasmaattisen tumakkeen (engl. suprachiasmatic 
nucleus, SCN) toimintaa. Tärkein SCN:a säätelevä tekijä 
on valo (erityisesti auringonvalo).60

Paastoa ja pätkäpaastoa ei yleisesti suositella alle 18-vuoti-
aille, raskaana oleville, imettäville äideille, vakavasti 
uupuneille tai kroonista väsymysoireyhtymää sairastaville.

SUPRAKIASMAATTINEN TUMAKKEEN SÄÄTELY

Univaje sotkee myös näläntunnetta vaikuttamalla leptiini- 
ja greliinihormonien eritykseen. Nuorilla miehillä tehdyn 
tutkimuksen perusteella jo kahden yön univaje (4 h unta) 
laski kylläisyyteen vaikuttavaa leptiinitasoa 18 % ja vastaa-
vasti nosti nälkää lisäävää greliinitasoa 28 %. Ruokahalu 
lisääntyi univajeisilla selvästi (24 %) erityisesti makeiden, 
suolaisten ja tärkkelyspitoisten ruokien kohdalla.48 Vastaavia 
tuloksia on saatu myös laajemmissa väestötutkimuksissa.49 50

PÄTKÄPAASTO

Pätkäpaasto (engl. intermittent fasting) tarkoittaa sitä, 
että merkittävä osa vuorokaudesta (esimerkiksi 16 tuntia) 
paastotaan, ja päivittäinen ravinto nautitaan jäljelle jäävän 
syömisikkunan (esimerkiksi 8 tuntia) aikana. Helpoiten 
tämä on toteutettavissa jatkamalla paastoa yön jälkeen 
jättämällä aamupala väliin,51 jolloin ensimmäinen ateria 
nautitaan vasta myöhemmin iltapäivällä. 

Pätkäpaasto käsitteenä on kehittynyt ”vastaiskuna” ruoka-
teollisuuden ja fitness-kulttuurin suosimalle ”kuusi pientä 
ateriaa päivässä” -trendille. Perustelut tiheään syömiselle 
(engl. nibbling tai grazing) ovat olleet aineenvaihdunnan 
aktivoiminen ja helpompi painonhallinta. Näille ei kuiten-
kaan ole löytynyt tieteellisiä perusteita.52 53 Perusaineenvaih-
dunta (BMR) itse asiassa jopa hieman nopeutuu 36 tunnin 
paastoamisen jälkeen, ja vasta 72 tunnin päästä alkaa BMR 

hieman laskea.54 Pätkäpaaston avulla on helpompi saavuttaa 
haluttu ravinnon kalorirajoitus (engl. calorie restriction),55 
mikäli fokuksena on esimerkiksi elimistön puhdistaminen 
kuona-aineista (autofagia tai autofagosytoosi; engl. auto-
phagy) tai painonpudotus. Myös sokeriaineenvaihdunnan 
säätelyn on todettu parantuvan pätkäpaaston myötä.56

Yhden tutkimuksen perusteella tiheään syövien (6 kertaa 
päivässä) ja harvoin syövien (2 kertaa päivässä) energian-
kulutuksessa ei ollut merkittävää eroa. Samassa tutkimuksessa 
aamun paastoavat ihmiset söivät luontaisesti hieman vähem-
män ruokaa ja myös hieman vähemmän hiilihydraatteja.57 

Valo Verkkokalvo Retinohypotalaaminen rata

Suprakiasmaattinen tumake
(Hermostolliset ja humoraaliset signaalit)

Lepo/
aktiviteetti 

-rytmit
Perifeeriset 
oskillaattorit 

(eri elimissä olevia 
värähteleviä 

hermokimppuja)

Ateriarytmit Kehon 
lämpötila

Kalorirajoitus Rajoitettu ateriointi 
tai ravinnon saanti

Ravinnon ainesosat
glukoosi, etanoli, adenosiini, kofeiini, 
tiamiini (B1-vitamiini), retinoiinihappo 

(A-vitamiinin metaboliitti)
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ITSE TEHTY, TUOREPURISTETTU VIHERMEHU

• 2 kurkkua

• 4 varsisellerin vartta

• 1 sitruuna

• 5 cm tuoretta inkivääriä

• 2 rkl kylmäpuristettua oliiviöljyä tai kasviöljysekoitusta

• 1 rkl viherjauhetta (vehnänoras, klorella, spirulina tms.)

• ¼ tl suolaa

• myös viherjuomajauheet sekoitettuna sitruunan,  

 suolan ja veden kanssa

TULEHDUSTA ALENTAVAT KEITOT 

• 5 dl luuliemi 

• 5 cm tuore kurkuma

• 5 g lääkinnällisten sienten uutejauheita 

 (lakkakääpä, pakuri tms.)

• 6 valkosipulin kynttä

• 3 rkl omenaviinietikkaa

• 1 rkl gheetä

• 1 tl mustapippuria

• ¼ tl suolaa

BIOHAKKERIN PROTEIINIRASVAKAHVI

• 3–4 dl tuoreista pavuista jauhettua kahvia (ks. Bio-

 hakkerin käsikirjan Ravinto-osion kappale ”Kahvi”)

• 4 rkl hydrolysoitua kollageeniproteiinia

• 1 tl grass-fed voita

• 1 rkl MCT-öljyä

• 1 tl vaniljaa

Kahvi juodaan pitkän ajan (4–5 tunnin) kuluessa esi-

merkiksi termospullosta. Hitaasti nautittuna juoma voi 

tasapainottaa verensokeritasoa, mutta ei sotke paaston 

ketogeenisiä ja puhdistavia vaikutuksia. Kollageeni-

proteiini tuo sopivasti aminohappoja verenkiertoon, 

mikä estää paaston hetkellisiä katabolisia vaikutuksia 

(mutta vähän kerrallaan nautittuna ei estä paaston 

hyödyllisiä vaikutuksia eikä keskeytä paastoa). Lisäksi 

kahvi lisää merkittävästi kylläisyyttä ja siirtää nälkää.

Paaston aikana juodaan yleensä vettä, teetä, kahvia ja 
kivennäisvettä nestetasapainon ylläpitämiseksi. Myös vähän 
energiaa sisältävät vihermehut ovat hyvä valinta, sillä samalla 
elimistö saa käyttöönsä tärkeitä mikroravinteita (ks. reseptejä 
seuraavalta sivulta). Kovasti urheilevat tai liikkuvat ihmiset 
voivat nauttia lisäksi välttämättömiä aminohappoja (engl. 
essential amino acids, EAA) tai haaraketjuisia aminohappo-
ja (engl. branched chain amino acids, BCAA) tabletti- tai 
jauhemuodossa palautumisen maksimoimiseksi.61

Pätkäpaaston osalta on olemassa useita erilaisia metodeja:
• 24 tunnin paasto 1–2 kertaa viikossa 
 (”Eat Stop Eat”)
• 20 tunnin paasto ja 4 tunnin syömisikkuna 
 (”The Warrior Diet”)
• 36 tunnin paasto ja 12 tunnin syömisikkuna 
 (”The Alternate Day Fast”)
• 16 tunnin paasto ja 8 tunnin syömisikkuna 
 (”Leangains”)
• 18 tunnin paasto (rasvakahvi sallittu) ja 6 tunnin   
 syömisikkuna (”Bulletproof Intermittent Fasting”)

Paaston ja pätkäpaaston terveysvaikutuksia:62

• Voi pidentää elinikää hidastamalla ikääntymistä
• Voi alentaa riskiä sairastua metabolisiin ja kroonisiin 
 sairauksiin kuten:

 – Syöpä
 – Diabetes
 – Metabolinen oireyhtymä
 – Reuma 
 – Neurodegeneratiiviset sairaudet 
   (kuten Alzheimerin tauti)
• Voi parantaa insuliiniherkkyyttä ja laskea verenpainetta
• Voi alentaa elimistön hapetusstressiä
• Voi parantaa elimistön hormonitasapainoa

BIOHAKKERIN PÄTKÄPAASTOMALLI

Biohakkerin käsikirjan kirjoittajilla on kaikilla omat pätkä-
paastomallinsa, jotka ovat kehittyneet kokeilujen myötä. 

Tässä esimerkiksi kohtalaisen paljon urheilevan ja 
aivotyötä tekevän biohakkerin malli:
• Paasto yön yli ja ensimmäisen aterian lykkääminen   
 niin pitkälle kuin mahdollista (yleensä klo 15–18   
 aikaan riippuen viimeisen aterian ajankohdasta)
• Juo paaston aikana runsaasti nestettä, esimerkiksi 
 kivennäisvettä (runsaasti mineraaleja, siirtää nälkää hyvin)  
• Nälkää voi vielä siirtää ennen ensimmäistä ateriaa   
 nauttimalla omenan, joka sisältää runsaasti kuituja ja   
 suhteellisen vähän energiaa (< 50 kcal) – myös kurkun  
 syönti voi siirtää nälkää hieman (käytännössä ilman 
 nautittuja kaloreita)
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KETOOSIVYÖHYKKEET Lähde: Phinney & Volek (2011).

Ketoosi alkaa vähitellen muutaman päivän (3–4) niukka-
energisen ruokavalion, paaston tai hiilihydraattirajoituksen
jälkeen, kun elimistön glukoosivarastot (maksan ja lihasten 
glykogeeni) on käytetty loppuun. Ketoosin tuotannon 

aktivoituminen on elimistön normaali reaktio, jolla 
turvataan keskushermoston ja aivojen energiansaanti, 
kun glukoosia ei ole saatavilla.66 67

• Ensimmäisellä aterialla nautitaan pääasiassa proteiineja,  
 kasviksia ja rasvaa sekä halutessa hieman hiilihydraatteja
• Toisella (ja viimeisellä) aterialla (klo 20–23 aikaan)   
 nautitaan runsaasti hiilihydraatteja sekä sopivasti rasvaa ja  
 proteiineja – aterian voi nauttia lähellä nukkumaanmenon  
 hetkeä unen optimoimiseksi
• Treenipäivinä harjoitus osuu useimmiten joko paaston  
 loppuun iltapäivään tai ensimmäisen aterian jälkeen   
 myöhemmin iltaan

KETOOSI

Ketoosiksi kutsutaan aineenvaihdunnan tilaa, jossa elimistön
pääasiallinen energianlähde muuttuu glukoosin sijasta keto-
aineiksi. Ketoosi aktivoituu, kun hiilihydraattien saanti on 
rajoitettu ravinnossa useamman päivän ajaksi alle 50 gram-
maan vuorokaudessa tai jos energiansaanti on alle 800 kcal 
vuorokaudessa (ns. erittäin niukkaenerginen ruokavalio, 
ENE).63 64 Nukutun yön jälkeen (8 tuntia) elimistö on 
yleensä jo lievässä ketoosissa, mikäli aineenvaihdunta toimii
normaalisti. Ketoosin hidas käynnistyminen paastoamisen 
seurauksena on myös suoraan verrannollinen keskivartalo-
lihavuuteen. Mitä lihavampi henkilö, sitä hitaammin ketoosi 
käynnistyy.65

KETOAINEIDEN 
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Maksassa ketoaineiden tuotanto käynnis-
tyy, kun asetyyli-koentsyymi-A:ta tuote-
taan ylitse tarpeen. Tämä prosessi aktivoi-
tuu, kun malaatti on käytetty glukoneo-
geneesiin ja oksaloasetaattia ei enää ole 
käytettävissä normaaliin sitruunahappo-
kiertoon (vrt. tila, jossa hiilihydraatteja 
on jatkuvasti saatavissa). Asetyyli-koent-
syymi-A:sta tehdään asetoasetaattia ja 
erityisesti beeta-hydroksibutyraattia 
(BHB), joka on elimistölle tärkein 
ketoaine (ks. kuva).71

Maksan tuottamat ketoaineet vapaute-
taan verenkiertoon, josta ne siirtyvät 
muun muassa aivojen, sisäelimien ja 
lihasten mitokondrioihin käytettäväksi 
energiantuotantoon (ATP). BHB kier-
rätetään takaisin asetyyli-koentsyymi-
A:ksi, joka käytetään hyväksi sitruuna-
happokierrossa.72

KETOOSIN BIOKEMIALLINEN SÄÄTELY

Ketoositilan voi aktivoida nopeammin 
nauttimalla keskipitkiä rasvahappoja 
(MCT-öljy).68 Pitkäketjuisiin rasva-
happoihin verrattuna MCT-rasvahapot 
käytetään hyvin nopeasti energiaksi 
nopean imeytymisen vuoksi (ks. kuva). 
MCT-rasvahapot siirtyvät myös mito-
kondrioihin nopeasti, eivätkä vaadi 
(toisin kuin pitkäketjuiset rasvahapot) 
karnitiinin läsnäoloa rasvojen hapetta-
miseksi. Ketoositila saattaa aktivoitua 
myös intensiivisen ja pitkäkestoisen 
liikuntasuorituksen jälkeen – varsinkin 
jos sitä ennen on syöty vain vähän 
hiilihydraatteja.69

Paastoaminen tai hiilihydraattien rajoit-
taminen laskee insuliinitasoa verenkier-
rossa ja vastaavasti nostaa glukagoni- ja 
adrenaliinitasoja.70 Tämä vapauttaa 
verenkiertoon vapaita rasvahappoja ja 
glyserolia (beeta-oksidaatio). Rasva-
happojen ja glyserolin hapettuessa 
niistä muodostetaan asetyyli-koent-
syymi-A:ta, joka siirtyy mitokondrioissa 
sitruunahappokiertoon (ks. tarkemmin Biohakkerin 
käsikirjan Liikuntaosion kappale ”Aineenvaihdunta 
– energisen elämän kulmakivi”). 

RASVAHAPPOJEN IMEYTYMINEN JA KULJETUS ELIMISTÖSSÄ

Lähde: Ward, D. & English, J. (2013). Medium chain triglycerides (MCTs). 
Beneficial effects on energy, atherosclerosis and aging. Nutrition Review.
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LCFA
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koentsyymi-A

Kylomikroni

Perifeeriset kudokset

Ohutsuolen 
limakalvo

Maksa

Ohutsuolen 
lumen

Rasvat CO2

MCT-öljy imeytyy selvästi nopeammin kuin pitkäketjuiset rasvahapot.

Glukoosi
Triglyseridi

Asetyyli-
koentsyymi-A

Asetoasetaatti

Fosfoenolipyruvaatti

Vapaita rasvahappoja 
+ glyseroli

 Asyylikoentsyymi-A
Pyruvaatti 

(palorypälehappo)

2 Asetyyli-koentsyymi-A

Asetoasyyli-koentsyymi-A

Asetoni Beeta-hydroksibutyraatti

Asetyyli-koentsyymi-A:ta muodostuu yli tarpeen, kun suuria määriä rasvahappoja 
hapetetaan maksassa. Tämä ylittää sitruunahappokierron kapasiteetin, mikä johtaa 
ketoaineiden tuottamiseen maksassa.

Hormonisensitiivinen 
lipaasi

Sitruuna-
happokierto

Oksaloasetaatti

Sitraatti
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VERENPAINEEN SÄÄTELY

Verenpaine kuvaa painetta, joka vallitsee sydämestä verta 
poispäin vievissä valtimoissa. Systoliseksi eli yläpaineeksi 
kuvataan sydämen supistuksen aikana olevaa painetta ja 
diastoliseksi eli alapaineeksi vastaavasti sydämen levossa 
olevaa painetta valtimoissa (ks. tarkemmin Biohakkerin 
käsikirjan Liikunta-osion kappale ”Sydämen toiminta”). 
Verenpaine vaihtelee ympäristön ja ihmisen yksilöllisten 
reaktioiden mukaan. Normaalit fysiologiset mekanismit 
(kuten esimerkiksi autonominen hermosto ja munuaiset) 
huolehtivat siitä, että verenpaine on jokaisessa tilanteessa 
mahdollisimman tarkoituksenmukainen ja tasainen. 

Verenpaineeseen vaikuttavat fysiologisesti muun muassa 
sydämen pumppaustoiminta, veren tiheys (eli viskositeetti) 
ja verenkierron nestemäärä sekä ääreisverenkierron vastus. 
Jälkimmäiseen asiaan vaikuttavat muun muassa verisuonten 
rakenteelliset muutokset kuten kalkkeutuminen ja toisaalta
verisuonten lihaskerroksen kasvu lisääntyneen paineen myötä. 

Edellä mainitusta voi muodostua noidankehä, kun veren-
paineen noususta aiheutunut valtimoiden paksuuntuminen 
johtaa edelleen verenpaineen nousuun. Ääreisverenkierron 
vastus voi nousta myös herkkyyden lisääntyessä verisuonia

supistaville aineille. Tällaiseen tilanteeseen voi johtaa 
esimerkiksi jatkuva sympaattisen hermoston yliaktiivisuus 
(krooninen stressitila).76

Verenpaineen pysyminen suhteellisen vakaana (normaali 
vuorokausivaihtelu) ja suurien äkillisten heilahteluiden 
välttäminen on verensokerin säätelyn ohella yksi keskeisistä
tekijöistä vireystilan kannalta. Verenpaineen äkillinen nousu 
tai romahdus voi aiheuttaa monenlaisia oireita kuten hui-
mausta, väsymystä, näkökyvyn sumenemista, päänsärkyä, 
syketason nousua, hikoilua ja pahoinvointia. Hetkelliset 
ponnistukset esimerkiksi kuntosalilla tai urheillessa voivat 
nostaa verenpainetta selvästi. Myös jännittäminen voi nostaa 
verenpainetta tilapäisesti koholle (esimerkiksi ns. ”valko-

takkisyndrooma”).77

Yksi esimerkki on asentoriippuvainen eli ortostaattinen 
hypotensio (verenpaineen romahtaminen), jota esiintyy 
yleensä vanhuksilla. Siinä verenpaine laskee merkittävästi 
(systolinen yli 20 mmHg ja/tai diastolinen yli 100 mmHg) 
kolmen minuutin sisällä seisomaan nousemisen jälkeen. 
Yksi yleisimmistä syistä ortostaattiselle hypotensiolle on 
Parkinsonin tauti ja muut autonomisen hermoston säätely-
häiriöt. Näitä häiriöitä voi esiintyä kuitenkin myös esimer-
kiksi vähäsuolaista ruokavaliota noudattavilla, nestehukassa, 

Pitkäaikaisesta ketoosista ei ole tällä hetkellä riittävästi tutki-
musta, jotta voitaisiin arvioida sen turvallisuutta. Toistaiseksi 
pisin tehty tutkimus jatkuvasta ketogeenisestä ruokavaliosta
käsitti 56 viikkoa. Tämän havaittiin olevan terveydelle 
hyväksi ainakin ylipainoisilla ihmisillä.73 Evoluution 
näkökulmasta tarkasteltuna ihmiset eivät ole olleet pitkiä 
aikoja yhtämittaisessa ketoosissa, vaan ovat yleensä paikan-
neet energiavajetta paastoamisen tai ravinnon hankinnan 
jälkeen.

Rotilla tehtyjen tutkimusten perusteella ketoositila lisää 
mitokondrioiden biogeneesiä eli määrää ja tehostaa muun 
muassa ATP:n tuotantoa erityisesti aivoissa.74 Tämä voi 
selittää sen, miksi monet ketoosissa olevat ihmiset kertovat 
selvästi parantuneesta keskittymiskyvystä ja vireystilasta.

Ketoosin mahdollisia terveyshyötyjä ovat seuraavat:75

• Tehokas menetelmä erityisesti lyhytaikaisessa painon-
 pudotuksessa
• Tehokas menetelmä epilepsian hoidossa
• Voi pienentää riskiä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin
• Voi pienentää riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen ja   
 voi auttaa sen hoitamisessa
• Voi auttaa joillakin ihmisillä aknen hoidossa
• Voi auttaa syövän liitännäishoidossa
• Voi auttaa munasarjojen monirakkulaoireyhtymän   
 hoidossa 
• Voi auttaa degeneratiivisten neurologisten sairauksien   
 (kuten Alzheimerin ja Parkinsonin taudin) hoidossa

G
LU

K
O

O
SI



368 369

TYÖ TYÖ

VERENPAINEESEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ JA MENETELMIÄ

VERENPAINE NOUSEE

Stressi80

Sympaattisen 

hermoston 

aktivoituminen

Kofeiini (ei merkittävää 

vaikutusta, jos nautitaan 

osana kahvia)82

Puhuminen84 ja melu85

Alkoholi (yli yksi 

annos päivässä)87

Monet kipu- ja masen-

nuslääkkeet, sekä 

ehkäisypillerit89

Toimistotila ja 

kaupunkiympäristö

VERENPAINE LASKEE

Meditaatio ja hengitys-

harjoitukset81

Parasympaattisen 

hermoston aktivoituminen

Teaniini83

Hiljaisuus ja musiikki86

Tee88

Akupunktio90

Luonto ja metsä 

(ns. ”forest bathing”)91

VERENPAINE NOUSEE

Ilta (fysiologinen ilmiö)

Ylipaino92

Fyysinen passiivisuus

Suuri fruktoosin määrä 

ruokavaliossa (> 70 g/vrk)94

”Roskaruoka”95

Natrium ja kloridi (NaCl, 

puhdistettu pöytäsuola 

ja piilosuola)98

Matala veren

D-vitamiinipitoisuus100

Keinotekoinen toimisto-

valaistus ja ylivalaistus 

(engl. over-illumination)101

VERENPAINE LASKEE

Aamu (fysiologinen ilmiö)

Painonpudotus

Fyysinen aktiivisuus93

Pieni fruktoosin määrä 

ruokavaliossa (< 25 g/vrk)

Välimeren ruokavalio96 ja 

paleoliittinen ruokavalio97

Magnesium, kalsium ja

kalium sekä sopiva suolan 

saanti (mineraalisuola)99

Optimaalinen veren 

D-vitamiinipitoisuus

Auringonvalo (UVA-

säteily)102

hormonaalisten ongelmien yhteydessä (esimerkiksi 
kilpirauhasen ja lisämunuaisen häiriötiloissa) ja joskus 
ruokailun jälkeen (ns. postprandiaalinen hypotensio). 
Myös alkoholi ja monet lääkkeet voivat aiheuttaa 
ortostaattista hypotensiota.78 79

SÄÄTELYMEKANISMIT

Verenpaineen säätelyyn osallistuvat elimistössä 
monet erilaiset mekanismit. Näitä ovat muun 
muassa paikalliset (mikroverenkierto), hermosto-
peräiset (neuraalinen säätely) ja elimistön neste-
tilaa säätelevät kemialliset tekijät (humoraalinen 
säätely). Muita verenpaineen säätelyyn vaikuttavia 
fysiologisia tekijöitä ovat muun muassa laskimo-
läpät, lihasten supistuminen ja hengittäminen 
(ks. tarkemmin Biohakkerin käsikirjan Liikunta-
osio). Verenpaineen säätely on yksinkertaistettuna 
summa eri kudosten verenvirtauksesta näiden 
aineenvaihdunnallisten tarpeiden mukaan (ks. 
kuva ohessa). 

VERENKIERRON MINUUTTITILAVUUDEN JAKAUTUMINEN
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Sydänlihas

Luut

Iho

Aivot

Luurankolihas

Munuaiset

Maksa

Muu

Ruoansulatus-
järjestelmä 

ja perna

Oikea kammio
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Keuhkovaltimo Keuhkolaskimo

ValtimotLaskimot

100%100%

3%

5%
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8%
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Muistin toimintaan liittyviä aivoalueita ovat erityisesti 
hippocampus, isoaivokuori, amygdala, tyvitumake, nisä-
lisäkkeet ja pikkuaivot (ks. anatomian osalta tarkemmin 
Biohakkerin käsikirjan Mieli-osion kappale ”Aivojen 
rakenne ja toiminta”). Hippocampus aktivoituu erityi-
sesti deklaratiivisessa oppimisessa (ks. seuraavalla sivulla 
säilömuisti), kun taas amygdalan aktivoituminen liittyy 
niin kutsuttuun tunnemuistiin.106

Hippocampuksen rooli muistin käsittelyssä ja varastoi-
misessa on keskeinen. Se vastaanottaa impulsseja eri puolilta 
aivokuorta ja lähettää niitä eteenpäin muille aivoalueille. 
Hippocampuksen aktiivisuudelle ovat tyypillisiä aivosähkö-
käyrässä esiintyvät theta-aallot, joita tuotetaan erityisesti 
REM-unessa.107 Hippocampuksen toimintaa voi aktivoida 
nukkumisen lisäksi myös meditaatioharjoituksilla.108 109

VERTAUSKUVAT AIVOISTA110

Ihmisen aivoista käytettämät metaforat ovat 

kehittyneet samaa tahtia teknologisen kehi-

tyksen kanssa. Esimerkiksi kolmannella vuosi-

sadalla hydraulisten pumppujen aikakaudella 

aivoja verrattiin koneeseen, jossa erilaiset 

nesteet virtaavat paineiden avulla. 

Filosofi René Descartes kuvasi 1500-luvulla 

ihmistä monimutkaisena koneena. Vertaus 

pohjautui ajatukseen siitä, että ajattelu 

muodostuu pienistä mekaanisista liikkeistä

aivoissa. Kun sähkö ja kemia kehittyivät 1700-

luvulla, ajateltiin aivoissa tapahtuvan pää-

asiassa erilaisia sähkökemiallisia reaktioita.

Tietokoneen keksimisen myötä 1900-luvun 

puoliväli toi mukanaan nykyisen käsityksen

aivoista informaatiota prosessoivana tieto-

koneena, joka tallentaa opittuja asioita 

muistiin.

MUISTIN  TOIMINTA

”Hermosolut, jotka syttyvät yhdessä, myös kytkeytyvät yhteen.”
 – Donald Hebb (1904–1985)

Muisti (engl. memory) on sanana johdettu kreikkalaisesta 
mytologiasta muistin jumala Mnemosynen mukaan. Muistin 
toimintaa on tutkittu jo yli sadan vuoden ajan, mutta se on 
edelleen yksi suurimmista ratkaisemattomista biologisista 
ongelmista. Espanjalainen neuroanatomian professori ja 
Nobel-palkittu (1906) Santiago Ramon y Cajal (1852–
1934) löysi ensimmäisen kerran neuronin eli hermosolun 
ja kiinnostui näiden välisistä yhteyksistä.103

Aivoissa on arviolta 10–100 miljardia hermosolua, jotka
kukin muodostavat 1000–10 000 synaptista yhteyttä toi-
siinsa. Tämä mahdollistaa sen, että aivot voisivat teoriassa 
varastoida informaatiota yli 100 triljoonaa bititiä eli 100 
terabittiä. Tuoreimman arvion mukaan tämä kapasiteetti 
voi olla jopa 10-kertainen eli yhden petabitin verran.104 

Monet vertaavat mielen ja aivojen toimintaa tietokoneeseen,
joka prosessoi informaatiota ja tallentaa asioita muistiin. 
Käytännössä biologisen organismin ollessa kyseessä koneel-
liset vertauskuvat selittävät aivojen toimintaa vain osittain

(ks. seuraavan sivun tietolaatikko ”Vertauskuvat aivoista”). 
Monet tutkijat kuvaavatkin nykyään, että aivoja ei voi 
ymmärtää pelkästään ykkösiä ja nollia murskaavana koneena.

Muistiksi kutsutaan prosessia, jossa informaatiota koodataan, 
säilötään ja palautetaan mieleen. Muistin eri osa-alueet jae-
taan yleensä sensoriseen eli aistitiedon muistiin, lyhytkestoi-
seen työmuistiin ja pitkäaikaiseen säilömuistiin. Joissakin 
tapauksissa lyhytkestoinen muisti ja työmuisti erotellaan 
erillisiksi muistijärjestelmikseen, vaikka ne toimivat useasti 
yhteistyössä.105
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Riittävän laadukkaan ja pitkäkestoisen unen on todettu
merkittävästi parantavan niin proseduraalista kuin dekla-
ratiivista muistia. Erityisesti vilkeuni ja syvä uni ovat 
tärkeitä muistijäljen vahvistamisessa. Puutteellinen 
vilkeuni on yhdistetty huonoon visuaaliseen paikkojen-
hahmotuskykyyn. Ikääntyessä syvän unen määrä vähenee, 
mikä voi vaikuttaa muistin toimintaa heikentävästi.119

PITKÄAIKAISPOTENTIAATIO (LTP) JA 

PITKÄAIKAISDEPRESSIO (LTD)

Pitkäaikaispotentiaatio (engl. long-term potentiation, LTP) 
on tutkituin hermosolujen plastisuuden ja muistin
toimintaan liittyvä ominaisuus. LTP tarkoittaa sitä, 
että tietyt neuronien väliset synapsit aktivoituvat ensin 
voimakkaasti ja tiheästi, mikä myöhemmin aiheuttaa 
näiden neuronipolkujen vahvistumisen tietyissä aivojen 
osissa (esimerkiksi hippokampuksessa). Kun kyseistä 
neuronipolkua aktivoidaan uudestaan esimerkiksi aisti-
ärsykkeen tai ajatuksen muodossa, takaa pitkäaikais-
potentiaatio sen, että aiemmin tallentunut informaatio 
on helposti palautettavissa mieleen.120

LTP:tä hermosoluissa palvelevat erilaiset molekyylit, kuten 
esimerkiksi NMDA-reseptori ja kalsium. Nämä ovat 
välttämättömiä, jotta LTP voi tapahtua. Muita välitysme-
kanismeja ovat muun muassa muskariini-asetyyli-koliini-
reseptori, typpioksidisyntaasi (NOS), dopamiini-reseptori 
ja glutamaatti-reseptori. 

LTP tapahtuu kahdessa vaiheessa induktion eli korkeataa-
juisen hermosolujen stimulaation jälkeen. Varhaisessa 
vaiheessa (ekspressio) synapsit herkistyvät impulsseille ja 
lisäävät reseptorien määrää. Myöhäisessä vaiheessa toistuvat 
impulssit aiheuttavat solussa proteiinisynteesin käynnisty-
misen. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikutukset ovat solu- ja 
geenitasolla pitkäkestoisia (ks. kuva).

LTP:n vastakohta on pitkäaikaisdepressio (engl. long-term 
depression, LTD), jossa signaalien voimakkuus pienenee. 
Tämän avulla mitkään synapsit eivät ylikuormitu, vaan aivot 
ja koko keskushermosto pysyvät helpommin tasapainossa.121 
Säätely tapahtuu NMDA-reseptorien määrää joko lisäämällä 
(LTP) tai vähentämällä (LTD).122 Mekanismi vastaa hormo-
nien negatiivista palautejärjestelmää. LTD:llä on tärkeä rooli 
myös vanhojen muistijälkien pyyhkiytymisessä.123

PITKÄAIKAINEN SÄILÖMUISTI

Pitkäaikainen säilömuisti on niin sanotun muistiaineksen 
melko vakaa ja pysyvä varasto. Käsitelty tieto siirtyy työ-
muistista säilömuistiin, kun informaatiota on käsitelty 

joko syvällisesti ja sitä on toistettu tai mikäli siihen liittyy 
voimakkaita tunteita. 

Pitkäkestoinen muisti jaetaan teknisesti kahteen osaan: 
deklaratiiviseen muistiin,113 joka käsittelee tietoa, semantiik-
kaa ja tapahtumia sekä proseduraaliseen muistiin, joka käsit-
telee aiemmin harjoiteltuja ja opittuja taitoja. Alzheimerin 
tautia sairastavilla ihmisillä proseduraalinen muisti toimii 
paremmin ja tehokkaammin kuin deklaratiivinen muisti.114 
Vastaavasti Parkinsonin tautia sairastavilla sekä deklaratiivinen 
että proseduraalinen muisti heikentyvät selvästi.115

 
Kanadalainen psykologi ja neurotieteilijä Endel Tulving
(s. 1927) jakaa säilömuistin episodi-, tapahtuma- ja 
elämänkertamuistiin sekä semanttiseen eli tietomuistiin:

• Elämänkertamuistiin tallentuvat kaikki kokemukset 
 ja elämykset, jotka linkittyvät vahvasti persoonalli-     
 suuden muodostumiseen.116

• Semanttiseen muistiin tallentuvat konkreettiset 
 tiedot eri asioista, objekteista ja konsepteista.117

Viimeisen tutkimustiedon perusteella nämä kaksi säilö-
muistin osa-aluetta ovat vahvasti toisistaan riippuvaisia ja 
toisiinsa kytkettyjä.118

MUISTIJÄLKI

Muistijälki muodostuu, kun tiettyä hermo-

impulssia toistetaan samoja hermoratoja 

pitkin. Tämä saa aikaan samalla biofysikaa-

lisen ja -kemiallisen muutoksen. Toistuvaa 

neuronien välistä hermoimpulssia kutsutaan 

termillä pitkäaikaispotentiaatio (engl. long-

term potentiation, LTP). Muistijälki ei varastoidu 

aivoissa mihinkään tiettyyn kohtaan, vaan on 

jakautunut pitkin aivokuorta eli korteksia.111 

Mitä monimutkaisempi tehtävä, sitä laajemmin 

aivot ovat osallisena muistijäljen muodostumi-

sessa. Muistijäljen syntymisen mahdollistaa 

hermosolujen plastisuus eli niiden kyky muok-

kautua uusien ärsykkeiden myötä.112
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SENSORINEN MUISTI ELI AISTIMUISTI

Aistimuisti varastoi lyhytaikaista aistitietoa ja pitää tämän 
muistissa siihen saakka, kunnes näistä ehditään tehdä 
konseptuaalinen tulkinta (noin puoli sekuntia; kaiku-

muistissa lähemmäksi 3 sekuntia). Aistimuistin kapasiteetti 
on varsin suuri, mikä tarkoittaa sitä, että monenlaista sen-
sorista informaatiota pystytään käsittelemään samaan aikaan. 
Aistimuisti on pääasiassa automatisoitu, eikä ole tietoisen 
mielen ohjauksessa. 

Aistimuistin muistijäljen muodostuminen tapahtuu, vaikka 
ihmisen huomio ei olisikaan keskittynyt aistimukseen. Sen 
sijaan aistimuksen pitkäaikainen varastoiminen edellyttää 
myös tietoista huomiota ja lyhytkestoisen työmuistin 
aktivoitumista.142

Varastoidun informaation sijainti riippuu aistijärjestelmästä. 
Esimerkiksi visuaalinen informaatio tallentuu ikoniseen 
muistiin ja kuultu informaatio kaikumuistiin. Jokaisella 
aistijärjestelmällä on oma muistinsa.

LYHYTKESTOINEN TYÖMUISTI

Työmuisti on nimensä mukaisesti työssä tai muussa 
aktiviteetissa sillä hetkellä käytettävän tiedon varasto. 
Se on aktiivinen, kun ihminen päättelee erilaisia asioita, 
ajattelee, opiskelee, ratkaisee ongelmia tai hakee informaa-
tiota pitkäaikaisesta säilömuistista välitöntä käyttöä varten 
(so. toiminnanohjaus).

KANELISTA APUA MUISTIIN

Viimeisimmän hiirillä tehdyn tutkimuksen (2016) 

mukaan kanelin käyttö voi parantaa muistia ja 

aivojen plastisuutta niillä, joilla on oppimis-

vaikeuksia.139 Muissa jyrsijöillä tehdyissä tutki-

muksissa on kanelin havaittu hidastavan kog-

nitiivisten kykyjen heikkenemistä140 ja paranta-

van Parkinsonin tautia sairastavien toiminta-

kykyä.141 On mahdollista, että samankaltaisia 

vaikutuksia havaitaan jatkossa myös ihmisillä.

Pitkäaikaispotentiaatioon (LTP) ja aivojen plastisuuteen 
suotuisasti vaikuttavia menetelmiä ja ravinteita:
• Kofeiini124

• tDCS (transkraniaalinen tasavirtastimulaatio)125

• rTMS (toistuva transkraniaalinen magneettistimulaatio)126

• Nikotiini127 128 129

• Meditaatio130 131 132 133    

• Rasetaami-ryhmän lääkeaineet (reseptilääkkeitä) kuten 
   esimerkiksi pirasetaami134

• Magnesium (erityisesti magnesium-treonaatti)135 136

• Forskoliini137 138

PITKÄAIKAISPOTENTIAATION JA -DEPRESSION SÄÄTELY NEURONEISSA

Synapsia edeltävä 
(presynaptinen)

Synapsia seuraava 
(postsynaptinen)

Ca2+

Kalsiumin (Ca2+) 
virtaus NMDA-

reseptorien kautta

NMDA-reseptori

Korkea-
taajuinen 
simulaatio

Matala-
taajuinen 
simulaatio

Kalsiumin 
virtaus

200 ms

Proteiinikinaasi

Proteiinifosfataasi

Fosforyloimaton 
synaptinen proteiini 
johtaa pitkäaikais-
depressioon (LTD)

Fosforyloitu 
synaptinen proteiini 
johtaa pitkäaikais-

potentiaatioon (LTP)

[Ca2+]<1 uM

[Ca2+]>5 uM
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Mallin mukaan yksilölliset erot muistitoiminnoissa selittyvät 
kyvyllä ylläpitää tietoa tarkkaavaisuuden kohteena, kyvyllä 
suojautua tarkkaavaisuutta häiritseviltä ärsykkeiltä ja kyvyllä 
hakea tietoa säilömuistista.145 Tämä selitys on myös saanut 
runsaasti kannatusta osakseen: mikäli asian pystyy selit-
tämään yksinkertaisemmin, se on silloin myös tieteellisesti 
todennäköisin selitys (ns. Occamin partaveitsen periaate). 

Työmuistin toimintaa tukee niin kutsuttu inhiboiva kont-
rolli (engl. inhibitory control), mikä auttaa keskittymisessä ja 
estää ihmisiä reagoimasta kaikkiin koettuihin ärsykkeisiin 
ja ajatuksiin. Inhiboiva kontrolli on oleellinen tekijä myös 
yhteen asiaan keskittymisessä – silloin on tärkeää pystyä 
estämään sisäiset ja ulkoiset häiriötekijät.146 Esimerkiksi 
meditaation on todettu hillitsevän mielen vaeltelua ja 
parantavan keskittymistä työmuistin kannalta.147 148

TYÖMUISTIN KAPASITEETTI

Työmuistin kokona on pidetty amerikkalaisen psykologi 
George Millerin (1920–2012) mukaan 5–9 mieltämisyksik-
köä (keskimäärin seitsemän). Hän päätyi lukuun seitsemän 
tutkiessaan 1950-luvulla ihmisten kykyä muistaa kuultuja 
numerosarjoja. Myöhemmin todelliseksi luvuksi on esitetty 

neljä mieltämisyksikköä (3–5). Tätä pidetään tällä hetkellä 
työmuistin kapasiteetin tarkimpana arviona.150

Niin kutsutun interferenssiteorian mukaan muistamiseen 
vaikuttaa merkittävästi lyhyen ajan sisällä lisääntyvä muistet-
tavien asioiden määrä ja mieltämisyksikköön käytettävissä 
oleva aika. Mitä enemmän muistettavia asioita tulee käsitel-
täväksi lyhyen ajan sisällä, sitä enemmän uudet muistettavat 
asiat häiritsevät edeltävien muistettavien asioiden prosessointia 
(so. interferenssi).151

Työmuistin ”kesto” on arvioiden mukaan alle 20 sekuntia. 
Tätä aikaa pystytään kuitenkin pidentämään, mikäli muistet-
tavia asioita kerrataan mielessä.152 Työmuistin kapasiteettia 
heikentää muun muassa koettu stressi ja ahdistus.153 154

TYÖMUISTIN ANATOMIA JA FYSIOLOGIA

Aivojen kuvantamistutkimukset ovat mahdollistaneet myös 
muistin toiminnan anatomisen ja fysiologisen tutkimisen. 
Työmuistin katsotaan toimivan pääasiassa prefrontaalisen 
aivoalueen dorsolateraalisilla (muistetun informaation 
prosessointi) ja ventrolateraalisilla (informaation ylläpito) 
alueilla.155

Työmuisti on myös oleellisessa asemassa päätöksenteko-
prosessissa (ks. tarkemmin kappale ”Päätöksenteko”). 
Työmuisti voidaan jakaa käsitellyn sisällön mukaan 
verbaaliseen ja nonverbaaliseen eli visuospatiaaliseen 
työmuistiin.143

Työmuisti voidaan erottaa neurologisesti lyhytkestoisesta 
muistista hermostollisten alajärjestelmien avulla (engl. neural 
subsystems). Työmuistin toimiessa aktivoituu dorsolateraa-
linen prefrontaalinen lohko. Se ei ole aktiivinen, mikäli
muisti-informaatiota ei käsitellä (eli sitä ei ole siirretty 
työmuistiin).

TEORIOITA TYÖMUISTIN TOIMINNASTA

Työmuistin toiminnalle on esitetty useita eri teorioita. Yksi 
käytetyimmistä on Baddeleyn työmuistimalli (1974).144

Tämä on kuitenkin saanut runsaasti kritiikkiä osakseen 
muun muassa monimutkaisuutensa vuoksi – silti malli on 
ollut hyödyllinen työmuistin tutkimisessa. 

Yksinkertaisemmin työmuistin toiminnan esittää Englen 
kaksiosainen muistimalli. Siinä työmuisti jaetaan kahteen 
osaan: primääriseen ja sekundaariseen muistiin. Primäärinen 
muisti ylläpitää käytettävää informaatiota ja sekundaarinen 
muisti hakee informaatiota muualta muistista. 

MUISTIN TOIMINTAKETJU

Sensorinen muisti

Näköaistin muisti eli 
ikoninen muisti

Kesto: <1 sekunti
Kapasiteetti: ~20 asiaa

Kuuloaistin muisti eli 
kaikumuisti

Kesto: <3 sekuntia
Kapasiteetti: 1–2 asiaa

Huomio Lyhytkestoinen 
työmuisti 

Pitkäkestoinen säilömuisti

Deklaratiivinen muisti: 
tapahtuma- ja 
asiatiedot 

Proseduraalinen
muisti: 
opitut taidot
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• Korkean intensiteetin maksimi- tai intervalliharjoittelu166 167

 (erityisesti neljä tuntia oppimisprosessin jälkeen)168

• Paljasjalkajuoksu169

• Jooga170 171 

• Tonaalisen eli harmonisen musiikin kuuntelu172  
 – nopea duurissa soiva klassinen musiikki aktivoi 
  työmuistia ja prosessointinopeutta erityisesti 
  iäkkäämmillä ihmisillä (ns. Vivaldi-efekti)173 174

• Transkraniaalinen tasavirtastimulaatio (tDCS) (katso   
 tarkemmin Mieli-osion kappale ”Teknologiat mieleen   
 vaikuttamiseen”)175

• Dual-n-back harjoittelu saattaa parantaa työmuistia      
 (tutkimustulokset kiisteltyjä)176 177

• Kreatiinimonohydraatti178 179

• Kofeiini+teaniini180

• Panax ginseng ja Bacopa monnieri181

• Nikotiini182

• L-tyrosiini183 184

• Kurkuma185 ja kurkumiini186

• Fosfatidyyliseriini187

REAKTIOAIKA

Visuaalista reaktioaikaa (VRT) tutkittaessa 

on havaittu, että sitäkin pystyy harjoituksella 

parantamaan. Lyhyempi VRT on yhdistetty 

esimerkiksi tehokkaampaan oppimiseen ja 

motoriseen suorituskykyyn.188 Auditiivisen eli 

kuuloon perustuvan reaktioajan on todettu 

olevan nopeampi kuin visuaalisen.189 Tämä 

voi selittää sen, miksi osa ihmisistä oppii 

paremmin kuuntelemalla kuin lukemalla.190 

Lääketieteen opiskelijoilla tehdyn tutkimuksen 

perusteella miehillä on nopeampi reaktioaika 

kuin naisilla. Samassa tutkimuksessa myös 

todettiin liikunnan parantavan reaktioaikaa 

merkittävästi.191

Se ei kuitenkaan ole rajoittunut vain näihin osiin, vaan 
monet tutkimukset osoittavat myös muun isoaivokuoren 
osallistuvan työmuistin toimintaan.156 Verbaalinen ja erilai-
siin objekteihin liittyvä työmuisti aktivoi enemmän vasenta 
aivolohkoa – oikea puoli puolestaan aktivoituu spatiaalisten 
eli avaruudellisten tehtävien myötä.157

Suoritettavasta tehtävästä riippuen työmuisti aktivoi eri 
hermoratoja (engl. circuits). Myös ihmisen huomion kohdis-
taminen tiettyyn asiaan aktivoi eri aivoalueita. Esimerkiksi 
kun ihminen keskittää huomion johonkin sillä hetkellä 
erityisen oleelliseen asiaan, aktivoituvat aivoissa vasen ja 
oikea takimmainen parietaalinen aivoalue, ventromediaa-
linen prefrontaalinen aivoalue ja vasen alempi parietaali-
lohko.158 Näiden alueiden transkraniaalinen tasavirta-
stimulaatio (tDCS) voi parantaa työmuistin toimintaa. 

Sukupuolella on myös merkitystä työmuistin toiminnassa.
Laajan meta-analyysin perusteella voidaan todeta, että 
naisilla työmuistin yhteydessä aktivoituvat selvästi enemmän 
limbiset (mm. hippokampus) ja prefrontaaliset aivoalueet, 
miehillä taas enemmän parietaaliset alueet (ks. tarkemmin 
Biohakkerin käsikirjan Mieli-osion kappale ”Aivojen rakenne 
ja toiminta”).159

Työmuistin harjoittamisen on todettu lisäävän prefrontaa-
lisen aivolohkon ja ohimolohkon dopamiini-reseptoreiden 
määrää (DRD1).160 Tutkimusten perusteella työmuistin 
toiminnan kannalta tärkeitä välittäjäaineita ovat erityisesti 
dopamiini, noradrenaliini ja asetyylikoliini (ks. tarkemmin 
Mieli-osion kappale ”Aivojen välittäjäaineet”).161 Näiden 
välittäjäaineiden liian suuri tai vähäinen tuotanto hei-
kentää prefrontaalisen aivoalueen ja erityisesti niin sanotun 
dynaamisen hermoverkoston (engl. Dynamic Network 
Connectivity, DNC) toimintaa. Muutokset DNC:n toimin-
nassa on yhdistetty useisiin erilaisiin kognitiivisiin häiriö-
tiloihin.162

TYÖMUISTIN KEHITTÄMISEEN TOIMIVIA 

MENETELMIÄ:

• Meditaatio (ks. aiemmin)
• ”Brain training” -ohjelmat saattavat kehittää työmuistia,  
 mutta niiden vaikutus on kiistelty (ks. tarkemmin 

 Mieli-osion lisätietosivu)163 164

• Säännöllinen fyysinen aktiivisuus ylläpitää hyvää   
 työmuistia165
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”ME LUOMME TYÖKALUMME, 
JA SITTEN TYÖKALUMME 
MUOKKAAVAT MEITÄ.”
 – Marshall McLuhan (1911–1980)

TYÖERGONOMIA  JA  METODIT 
PAREMPAAN TYÖHÖN
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ERGONOMIA JA SELKÄKIVUT

”Olet niin vanha kuin selkärankasi.” 
– Kiinalainen sanonta

Terveys 2011 -kyselytutkimuksen mukaan peräti 35 prosen-
tilla suomalaisista miehistä ja 41 prosentilla naisista on ollut 
selkäkipuja kuluneen kuukauden aikana. Jopa 80 prosentilla 
on ollut elinaikanaan selkäkipuja – tutkijat arvelevat, että 
loput eivät ehkä vain muista kipujaan.192

Selkäkivut ovat yleistyneet eniten 30–54-vuotiailla ihmi-
sillä. Osalla selkäkipu muuttuu krooniseksi ja voi kestää 
vuosia. Arvioiden mukaan noin 90 prosenttia selkäkivuista 
on sellaisia, ettei niille löydy mitään selkeää lääketieteellistä 
syytä. Selkäkipujen syyt ovatkin monenlaiset kuten huono 
työergonomia, liiallinen työkuormitus, stressi, psyykkiset 
häiriöt ja tunne-elämän ongelmat.193

Kännykkään puhuminen, sosiaalisen median selaaminen
ja erityisesti tekstiviestien näpyttely aiheuttavat usein luon-
nottomia asentoja. Monet käyttävät puhelinta asennossa, 
jossa kaularanka on vahvasti koukistunut eteenpäin. Esi-
merkiksi 60 asteen kulma aiheuttaa noin 27 kilogramman 
paineen kaularankaan (ks. kuva seuraavalla sivulla).194 

Tämä voi vuosien saatossa aiheuttaa merkittävää kulumista 
kaularangassa sekä erilaisia muita tuki- ja liikuntaelinvaivoja. 
Itse asiassa jopa 7-vuotiailla on todettu niin sanotusta 
tekstariniskasta aiheutuvia kaularangan muutoksia.

Eteenpäin siirtynyt pään asento (engl. Forward Head Posture, 
FHP) voi myös aiheuttaa keskushermoston toiminnan 
häiriöitä.195 Väärä kaularangan asento voi myös painaa 
kaulavaltimoita ja näin heikentää aivoihin menevää veren-
kiertoa.196 Tämä tarkoittaa sitä, että aivot saavat vähemmän 
happea käyttöönsä, mikä voi heikentää kognitiivisia toi-
mintoja.

Tee seuraavat muutokset ergonomian 
optimoimiseksi kännykän käytön yhteydessä:
• Käytä tekstin näppäilyn sijaan ääniohjausta
• Älä käytä kännykkää pitkiä aikoja yhtäjaksoisesti
• Vältä selailua ja sähköpostien lukemista kännykästä
• Vastapainona kännykän käytölle suorista niska, rentouta  
 olkapäät, käännä peukalot ulospäin ja hengitä syvään
• Panosta jatkuvasti hyvään ryhtiin ja optimoi asentosi, 
 jossa käytät puhelinta. Tue kyynärpäät vartaloon ja   
 nosta kännykkä kasvojen korkeudelle

rgonomia-termi on johdettu kreikan kielen sanoista 
ἔργον (érgon eli työ) ja νομός (nomós eli jakami-

nen). Ergonomian käsite ja idea juontavat pohjim-
miltaan juurensa työn ja talouden väliseen suhteeseen. 
Tarve ergonomian optimointiin ulottuu tuhansien 
vuosien päähän. Avainkysymys kuuluu: kuinka ihmiset 
ja työn tekemiseen käytetyt välineet saadaan toimimaan 
mahdollisimman tehokkaasti ja turvallisesti?

Ergonomiassa ei ole kysymys vain työvälineistä tai 
-asennoista. Ergonomian voi jakaa fyysiseen, kogni-
tiiviseen ja organisatoriseen ergonomiaan (katso 
kuva). Neuroergonomiassa puolestaan käytetään 
apuna ymmärrystä ihmisen aivoista ja hermoston 
toiminnasta käyttöliittymiä ja järjestelmiä suunni-
teltaessa.

Ergonomisessa ajattelussa ja suunnittelussa korostuvat 
tehokkuus, käytettävyys ja esteettömyys. Tavoitteena on 
pyrkiä minimoimaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen 
kuormittavuus. Ergonomian tavoitteena on säilyttää työ- 
ja toimintakyky mahdollisimman pitkään. Tällainen
optimointi onkin keskeinen osa biohakkerin tapaa tar-
kastella laajemmin ei vain työn sisältöä, vaan myös sitä, 
miten työ tulisi toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla.

E

ERGONOMIAN OSA-ALUEITA

Fyysinen 
ergonomia

Organisa-
torinen 

ergonomia

Kognitiivinen 
ergonomia

Työvälineet, 
työpisteet ja 

työympäristöt

Fysiologia, 
työasennot 
ja työtauot

Äänimaailma, 
sisäilma, lämpötila

 ja valaistus

Mielen virkeys 
ja toiminta

Järjestelmien ja 
käyttöliittymien 

toiminta

Stressinhallinta ja 
palautuminen

Ajattelua tukeva 
ravitsemus ja 

liikunta

Työajat ja 
työnteon paikat

Yhteistyö ja 
resursointi

Säännöt ja 
prosessit

Toiminnan 
rakenteet
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KEHON ASENNON MERKITYS TYÖELÄMÄSSÄ

Kehon asennolla on todettu olevan vaikutusta muun muassa 
mielipiteen muodostumiseen. Tyypillinen esimerkki tästä on 
nyökkääminen hyväksymisen merkiksi tai pään pyörittäminen 
eriävän mielipiteen kohdalla.197 Mielenkiintoinen löydös 
asentoihin liittyen on myös se, että itsensä halaaminen voi 
vähentää koettua fyysistä kipua.198

Asennoilla on myös todettu olevan vaikutus esimerkiksi
voiman tunteeseen. Niin kutsutut voima-asennot ovat yhtey-
dessä parempaan itseluottamukseen ja ulosantiin. Vuonna 
2011 julkaistun pienen tutkimuksen (42 ihmistä) mukaan 
voima-asennot voivat nostaa testosteronitasoa ja vastaavasti 
laskea kortisolipitoisuutta verenkierrossa. Asennon vaikutus 
hormonitasoihin havaittiin tutkimuksessa jo kahden minuu-
tin kuluttua. 

Neljä vuotta myöhemmin julkaistu laajempi tutkimus (200 
ihmistä) ei kuitenkaan löytänyt voima-asentojen ja hormoni-
tasojen vaihtumisen välistä yhteyttä. Sen sijaan kokemus 
voiman tunteesta voima-asentojen yhteydessä havaittiin.
Näiden kahden tutkimuksen asetelmat olivat hieman erilaisia,
mikä saattaa vaikuttaa eriäviin tuloksiin hormonien osalta.199

Kahden ihmisen välisessä keskustelussa koko kehon asen-
nolla on merkitystä jaetun kokemuksen ja kiinnostuksen 

kannalta. Jos esimerkiksi ylävartalot ovat samassa linjassa, 
mutta alavartalot poikkeavat toisistaan, on todennäköistä 
että toinen osapuoli ei ole kiinnostunut keskustelusta. 
Vastaavasti asennon avaaminen jaloista lähtien on signaali 
aidosta kiinnostumisesta.200

Kiinnitä huomiota asentoosi ja siihen, miltä sinusta tuntuu, 
kun tapaat uusia ihmisiä, käyt neuvotteluita, otat vastaan 
palautetta tai esiinnyt yleisön edessä.

VOIMA- JA PUOLUSTUSASENNOT

VOIMA-ASENTO PUOLUSTUSASENTO

Kädet lanteilla

Suora ryhti

Leveä haara-asento

Kumara 
asento

Kädet ja jalat 
ristissä

NISKAN ASENNON JA PAINEKUORMITUKSEN SUHDE KAULARANKAAN ASENNON MUUTTUESSA

Neutraali

4–5 kg

15 astetta

12 kg

30 astetta

18 kg

45 astetta

22 kg

60 astetta

27 kg

Niskan asento

Painekuormitus
 kaularankaan
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ASENNON VAIKUTUS VÄLILEVYN PAINEESEEN JA NIKAMIEN ASENTOON

Lähde: Hedman, T. & Fernie, G. (1997). Mechanical response of the lumbar spine to seated postural loads. Spine 22 (7): 734–743.

ISTUMINEN JA  FYYSISEN 
AKTI IV ISUUDEN PUUTE

Yhteiskunnan muutokset, teollistuminen ja urbanisoituminen 
ovat muuttaneet ihmisen kehonkäytön luontaiset mallit. 
Toisin kuin ennen, liikunta osana ruumiillista työtä on 
nykyisin marginaalinen ilmiö, joka koskettaa häviävän 
pientä osaa tietointensiivisistä ammateista. Jo lapsesta lähtien 
ihminen opetetaan istumaan hiljaa paikallaan. Se murtaa 
tehokkaasti hauraan, kasvavan ihmisen ryhdin kehityksen ja 
estää hyvän lihastasapainon kehittymisen. 

UKK-instituutti ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 
julkaisivat vuonna 2014 ensimmäisen suomalaisen, objek-
tiivisesti mitatun väestötutkimuksen istumisesta. Tutkimuksen 
mukaan aikuinen suomalainen viettää valveillaoloajastaan 
noin yhdeksän tuntia istuen tai makuulla. Seisoma-asennossa 
vietetään keskimäärin kaksi ja puoli tuntia.201

Viime vuosina istumisen terveyshaitoista on puhuttu myös 
mediassa paljon. On argumentoitu, että liiallinen istuminen
olisi jopa vaarallisempaa kuin tupakointi. Onkin totta, että
liiallinen istuminen voi lisätä muun muassa sydän- ja 
verisuonisairauksien, metabolisen oireyhtymän, tyypin 2 
diabeteksen ja ja eri syöpäsairauksien (vaikutus havaittu 
vain naisilla) riskiä. 202 203 204   

Fyysisen aktiivisuuden puute on yksi keskeisimpiä yksittäisiä 
muuttujia laajoissa seuranta- ja meta-analyysitason kuolin-
syitä kartoittavissa tutkimuksissa.205 206  Vähäinen fyysinen 
aktiivisuus ja liika istuminen vaikuttavat ketjureaktion 
omaisesti koko terveyteen. Ne voivat esimerkiksi heikentää 
yöunen laatua.207

ISTUMINEN JA VERENKIERTO

Jo pelkästään kämmenselästä voi sulkea verisuonen höyhenen 
kevyellä painalluksella. Tämä esimerkki osoittaa sen, miten 
herkkiä verisuonet ovat. Työpaikalla istumme takapuolemme 
ja sukupuolielintemme päällä, mikä on epäsuotuisaa sekä 
verenkiertoelimistön että hermoston toiminnan kannalta. 
Yläruumiin kymmenien kilojen paino litistää istuessa suuren 
määrän hermoja ja verisuonia tukkoon reisistä, pakaroista, 
lantion alta ja genitaalialueelta. 

Hyvä istuin kannattelee yläruumista lihasten sijaan istuin-
luista. Miehen häpyluun takareuna sijaitsee suoraan lan-
tion alla. Estääkseen häpyluuta litistämästä genitaalialueen 
tärkeitä hermoja ja verisuonia miehet kallistavat istuessaan 
huomaamatta lantiota reilusti taaksepäin. Tämän seurauksena
alaselän nikamat asettuvat asentoon, mikä voi aiheuttaa 
lanneselän rappeutumista.208 209

110° 100° 90° 80° 

100 % +105 % +115 % +140 % +190 %

Selän kulma

Neljän eri asennon 
vaikutus kolmannen ja 
neljännen lannenika-
man välisen välilevyn 
paineeseen verrattuna 
seisoma-asentoon.

Välilevyn paine
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Sekä miesten että naisten kohdalla keskiraollinen satulatuoli 
rohkaisee käyttäjää kallistamaan lantiotaan eteenpäin ilman 
epämiellyttävää paineen tunnetta häpyluussa tai sukupuoli-
elimissä. Tämä auttaa heitä säilyttämään luonnollisen 
lordoosin eli selkärangan ihanneasennon.214 Keskiraollinen 
satulatuoli helpottaa tehokkaasti genitaalialueeseen kohdis-
tuvaa painetta ja säilyttää turvallisen kulman (135 astetta) 
reisien ja ylävartalon välillä.215

Keskirako myös estää paineen muodostumista lantion sisällä 
ja siellä olevien elinten alueella.216 Virtsarakko, munasarjat, 
kohtu, emätin, eturauhanen ja peräsuoli ovat pitkään istu-
valla jatkuvan paineen alla, mikä pahentaa näihin elimiin 
kohdistuvaa rasitusta.

Monet naiset ovat tottuneet istumaan jalat ristissä. Jos tämä 
jatkuu pitkään, verenkierto heikkenee ja terveyshaitat lisään-
tyvät. Verenpainetautia sairastavilla risti-istunta aiheuttaa 
merkittävää verenpaineen nousua.210

Biohakkerin ratkaisuja istumisen haittojen minimointiin 
ovat seuraavat tekijät:
• Pidä istumapäiväkirjaa tai käytä aktiivisuusranneketta   
 istumisen määrään vaikuttamiseen
• Tee enemmän töitä seisaaltaan ja vaihtele työasentoja   
 aktiivisesti päivän aikana
• Käytä sovellusta, joka määrittää tietokoneen käytölle   
 lyhyet ja pitkät tauot
• Mikäli teet istumatyötä, liiku taukojen aikana reippaasti  
 (tee esimerkiksi haarahyppyjä, kyykkyjä, punnerruksia tai  
 hypi trampoliinilla – myös tärinälevy on toimiva ratkaisu)
• Käytä säädettävää satulatuolia silloin, kun istut 
 (ks. seuraava kappale ”Satulatuolit ja istuminen”)
• Liiku puhuessasi puhelimeen ja sovi kävelytapaamisia   
 aina kun mahdollista

SATULATUOLIT JA ISTUMINEN

Keskiraollinen eli kaksiosainen satulatuoli haittaa vähiten 
genitaalialueen toimintoja istuessa. Verenkierto paranee 
merkittävästi, kun kaksiosaisen satulatuolin kanssa käytetään 
löysiä housuja (jopa ilman alushousuja). 

Miehillä kaksiosaista satulatuolia käytettäessä peniksen
alaosaan ei kohdistu samanlaista painetta kuin keskiraot-
tomia satulatuoleja tai tavanomaisia tuoleja käytettäessä. 
Näin genitaaleihin kulkevaan pudendaalihermoon sekä 
pudendaalilaskimoon ja -valtimoon kohdistuva haitallinen 
paine ei muodostu niin suureksi. Miehet myös pitävät 
jalkansa levitettyinä vähentääkseen kiveksissä tuntuvaa 
painetta. 

On huomionarvoista, että tiukat vaatteet pitävät miehen 
kivekset liian tiukasti kiinni lämpimässä vartalossa. 
Sperman tuotanto on herkkä lämpötilan nousulle. 
Keskiraollinen satulatuoli laskee kivesten lämpötilan 
takaisin optimiarvoon (33 astetta), kun taas perinteisellä 
tuolilla istuttaessa kivesten lämpötila nousee usein ruumiin-
lämpöön eli noin 37 asteeseen.

Miespyöräilijöillä häpyluun päällä oleviin kudoksiin kohdis-
tuvan rajun paineen on todettu aiheuttaneen erektio-
häiriöitä, impotenssia ja kivessyöpää.211 212 Myös naisilla 
pyöräilyn on todettu aiheuttaneen ulkoisten sukuelinten 
vaurioitumista, joka on johtanut alueen tuntoherkyyden 
vähentymiseen.213 Ratsastajilla ja keskiraottoman satulatuolin 
käyttäjillä voi esiintyä samankaltaisia ongelmia. 

Lisää ergonomiaratkaisuja käsikirjan lisämateriaaleissa

biohack.to/tyo
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• Liiku spontaanisti (esim. seisoma-asentoa vaihtamalla   
 ja pyörittelemällä niveliä) 
• Tee vatsapitoja (lankku) seisomisen helpottamiseksi
• Tee kahvakuulaheilautuksia kerran tunnissa
• Käytä välillä baarijakkaraa tai satulatuolia
• Ravistele ja taputtele kehon eri osia
• Hiero jalkapohjia hierontapallolla (esim. jääpallo sopii  
 tähän tarkoitukseen)
• Pompi minitrampoliinilla tai seiso tärinälevyn päällä   
 tunnin välein
• Käytä tietokoneella sovellusta, joka edellyttää sinulta   
 tauon pitämistä

Seisomiseen liittyviä terveyshyötyjä ovat seuraavat:
• Alentaa riskiä ylipainon kehittymiselle218 219 
• Voi parantaa verensokerin säätelyä220

• Voi alentaa riskiä sydän- ja verisuonisairauksille sekä   
 diabetekselle221

• Voi vähentää koettua uupumusta ja alttiutta 
 selkäkivulle222

• Voi parantaa mielialaa ja energisyyttä sekä vähentää   
 niskakipuja223

• Voi pidentää elinikää224

SEISONTAMATOT

Seisontamatot (engl. anti-fatigue mats) ovat työssä seiso-
miseen sopivia joustavia ja muokkautuvia mattoja, jotka 
pakottavat tekemään jaloilla mikroliikkeitä. Tämä auttaa 
esimerkiksi tasapainon ja proprioseptiikan kehittämisessä. 
Seistontamatot myös ehkäisevät seisomisesta joskus aiheu-
tuvia alaselkäkipuja225 sekä vähentävät jalkojen väsymistä 
ja turvotusta.226 Seisontamattojen lisäksi markkinoilta 
löytyy  useita muun muassa tasapainoa ja kehonhallintaa 
kehittäviä lautoja.

KÄVELYTYÖPISTE

Suomessa on UKK-instituutin istumatyöhaittoja vähentävän 
tutkimuksen myötä otettu kokeiluun kävelytyöpisteitä. 
Ilmiö on tuttu aiemmin esimerkiksi Yhdysvalloista, jossa 
osa terveysguruista omaksui jo vuonna 1996 professori Seth 
Robertsin (1953–2014) kevyen ja kannettavan kävely-
työpisteen. Alkuperäisen idean kehittänyt Nathan Edelson 
on julkaissut aiheesta tutkimuksia jo aiemmin 1980-luvun 
loppupuolella.227 228 Vasta 20 vuotta myöhemmin mark-
kinoille tuotiin myyntiin ensimmäinen kävelytyöpiste.

SEISOMINEN TYÖSSÄ

Seisomapöydät ovat tulleet laajempaan tietoisuuteen vuosien 
2005–2016 aikana, kun istumisen terveyshaittoja on alettu 
tutkia ja niistä on alettu kirjoittaa enemmän. Nykyään 
erilaisia seisomapöytiä ja jopa juoksumatolla varustettuja 
versioita löytää monista huonekaluliikkeistä edulliseen 
hintaan. Seisomapöydät mahdollistavat ergonomisen työs-
kentelyn seisomisen yhteydessä. Imunestekierto paranee, 
verenkierto helpottuu ja kalorinkulutus lisääntyy. Samalla 
on mahdollista välttää istumisesta aiheutuvia terveydellisiä 
ongelmia. Vuonna 2014 julkaistun meta-analyysin mukaan 
erityisesti kävelypöydät paransivat HDL-kolesterolitasoa ja 
aterioinnin jälkeistä verensokeria.217

Mikäli olet aiemmin istunut käytännössä koko työpäivän, 
on yleinen suositus aloittaa seisoma-asentoon siirtyminen 
vähitellen. Sopiva suhde on seisoa puolet ajasta – voit esi-
merkiksi seistä 30 minuuttia ja sen jälkeen istua 30 minuuttia. 
Seisomisen suhdetta voi vähitellen lisätä, kunnes seisot (tai 
kävelet) suurimman osan työpäivästä. Kuuntele myös kehosi 
viestejä, sillä liiallinen seisominen voi sekin aiheuttaa fysiolo-
gisia ongelmia. 

Kokeile seuraavia liikkeitä seisomapöydän 
yhteydessä:
• Pyörittele hartioita eri suuntiin
• Seiso välillä yhdellä jalalla
• Tee kyykkyjä ja ole hetken aikaa kyykyssä
• Tee useampaan otteeseen päivän aikana punnerruksia,   
 leuanvetoja, haarahyppyjä ja yleisliikkeitä
• Pidä toista jalkaa välillä korokkeella

VINKKI

SEISO OIKEIN

Varpaat ovat osoitettuna suoraan eteenpäin ja 

jalat ovat tukevassa kontaktissa lattiaan koko 

jalkaterän mitalta. Samalla jännitetään kevyesti 

pakaroita ja aktivoidaan vatsalihaksia, jotta 

asento on tukeva ja hallittu. Harjoittelemalla 

tätä asentoa tietoisesti tulee seisomisesta 

miellyttävää, ja asentosi on vakaampi kuin 

aiemmin.
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HYVÄ TYÖERGONOMIAKävelytyöpisteellä kävellään hyvin verkkaisesti, tyypillisesti 
2–3 km/h vauhdilla kirjoitustyötä tehdessä. Nopeutta voi 
hieman nostaa esimerkiksi keskustelun tai puhelun yhtey-
dessä. Kahdeksan tunnin työpäivän aikana tuleekin helposti 
käveltyä yli 10 kilometriä. 

Kävelytyöpisteellä kannattaa säätää pieni kulma kävely-
mattoon (1–3 astetta). Tällöin kävely aktivoi myös pakara-
lihaksia, joita tarvitaan kaikissa alavartalon ponnistavissa 
liikkeissä.

Kävelytyöpisteen avulla on mahdollista lisätä päivittäistä 
aktiivisuutta ja vuorokauden energiankulutusta, mikä 
todennäköisesti johtaa helpompaan painonhallintaan 
erityisesti lihavilla ihmisillä.229 230

Kävelyyn on yhdistetty lukuisia merkittäviä terveys-
hyötyjä (ks. tarkemmin Biohakkerin käsikirjan Liikunta-
osio).

Suositukset kävelyn lisäämiseen työpäivän aikana:
• Käytä kävelytyöpistettä
• Sovi kävelytapaamisia aina kun mahdollista
• Kävele portaat hissin sijaan
• Kävele aina, kun puhut puhelimessa
• Lue artikkelit tai kuuntele haastattelut kannettavasta   
 lukulaitteesta kävellessäsi
• Bonus: kävele epätasaisessa maastossa avojaloin

90° 

Pää ja niska ovat 
tasapainossa, ja
linjassa muun 
kehon kanssa.

1

Kyynärpäät ovat lähellä 
kehoa, ja 90–120 asteen 
kulmassa. Työpöydän 
korkeus tulisi säätää tämän 
mukaan.

3

Monitorin yläreuna on joko 
katseen korkeudella tai 
hieman alapuolella niin, ettei 
käyttäjän tarvitse kallistaa 
päätään liikaa ylä- tai 
alasuuntaan.

5Olkapäät ovat 
rennot.

2

Ranteet ja kämmenet ovat 
suorassa ja suurin piirtein 
samassa linjassa lattian 
kanssa.

6

Monitorin tulisi olla 
noin 50–70 cm päässä 
kasvoista, ja hieman 
kallistettuna taaksepäin.

4
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TEE HETI AIKATAULUTA

DELEGOI ARKISTOI

EISENHOWERIN MATRIISI

TAUKOJEN PITÄMINEN JA 
HÄIRIÖTEKI JÖIDEN POISTAMINEN

”Kaikki ihmisen harmit johtuvat hänen kyvyttömyydestään 
istua hiljaa huoneessa tekemättä mitään.” 
– Blaise Pascal (1623–1662)

Taukojen pitäminen työpäivän aikana on oleellista työtehon 
ja sopivan vireystilan ylläpitämiseksi. Mieli kykenee käsit-
telemään kerralla vain 5–9 asiaa (ns. Millerin laki).231 Mitä 
vähemmän häiritseviä ärsykkeitä ilmenee, sitä helpompaa on 
asioiden edistäminen ja aikaan saaminen.232 Siksi rutiinien 
kehittäminen, parempi keskittyminen, ulkoisten tekijöiden 
minimointi sekä oman mielen tietoinen rauhoittaminen 
helpottavat asioiden tekemistä ja loppuun saattamista.

KOGNITIIVINEN ERGONOMIA JA RUTIINIT

Etukäteen hyvin mietityt ja harjoittelun kautta tavoiksi 
muodostuneet rutiinit auttavat keskittymään sekä parantavat 
päivittäistä päätöksentekokykyä. USA:n entinen presidentti
Dwight Eisenhower on sanonut, että mikä on tärkeää 
on harvoin kiireellistä ja mikä on kiireellistä on harvoin

tärkeää. Presidentti Eisenhower käyttikin tätä periaatetta 
kehittämässään ajanhallintamenetelmässä (ks. kuva 
”Eisenhowerin matriisi” seuraavalla sivulla).

Kokeile esimerkiksi näitä kognitiivisen ergonomian 
työkaluja:
• Päivän päätavoitteiden asettaminen aamulla (1–3   
 tavoitetta)
• Not-To-Do-listat (päätös siitä, mitä ei tee)
• Laajemman projektin purkaminen osatehtäviin
• Toistuvien tehtävien automatisointi ja ulkoistaminen
• Päivittäin rullaavan tehtävälistan laatiminen (rutiinien  
 ja tapojen opettelua varten)
• Intervalliajastimen käyttö, jossa valmiiksi ohjelmoidut  
 vaiheet rutiineille
• Ajanhallintamenetelmien hyödyntäminen (mm. GTD  
 ja Pomodoro)
• Säännölliset tauot ja mikrotauot työskentelyn yhteydessä
• Työpisteen siivoaminen ennen työskentelyä ja 
 työskentelyn jälkeen
• Illalla mielessä pyörivien tehtävien kirjaaminen ylös
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• Optimoi ilman lämpötila, happipitoisuus, ilmanpuhtaus ja  
 -kosteus (ks. tarkemmin Biohakkerin käsikirjan Uni-osio)
• Optimaalinen päivänvalon kaltainen epäsuora täyden   
 spektrin valaistus
• Minimoi työskentelyä heikentävät turhat ihmiskontaktit

SISÄILMA

Ulkoisia tekijöitä ajatellen optimaalisen sisäilmaston luominen 
on todennäköisesti keskeisin yksittäinen tekijä työskentely-
olosuhteiden parantamiseksi tietotyössä. Elämme nykyään 
sisätiloissa yli 90 prosenttia ajasta ja samalla hengitämme 
12–15 kiloa sisäilmaa päivässä. Tutkimusten mukaan sisäilma
voi olla 2–5 kertaa (ja joskus jopa 100 kertaa) saastuneem-
paa kuin ulkoilma.238 Huono sisäilma altistaa hengitys-
elininfektioille, myrkytyksille, kehkoahtaumataudille, 
sydän- ja verisuonisairauksille, keuhkosyövälle ja astmalle.239 
Huomioiden sen, että pienhiukkaset tappavat tilastollisesti 
vuosittain enemmän ihmisiä kuin autokolarit (1800 vs. 
300), sisäilman parantaminen on terveyden kannalta tärkeä 
prioriteetti.240

Hengitetty puhdistamaton sisäilma sisältää erilaisia epä-
puhtauksia kuten pienhiukkasia (mm. homeet ja pöly) ja 
haittakaasuja (mm. pintakäsittelyaineista, puhdistusaineista,
pakokaasuista ja tupakoinnista sisäilmaan levittäytyvät 
kemikaalit).241 Toimisto-olosuhteissa esimerkiksi vanhat 

tietokoneet242 ja erityisesti printterit heikentävät sisäilman 
laatua. Tietotekniset laitteet vapauttavat muun muassa 
haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) ja ultrapieniä hiuk-
kasia, jotka voivat olla terveydelle haitallisia.243 244 Myös 
huonekalujen suoja-aineet ja maalit voivat vapauttaa haih-
tuvia orgaanisia yhdisteitä.245

Heikkolaatuinen sisäilma vaikuttaa tutkimusten valossa
merkittävästi kognitiivisiin kykyihin ja virkeystasoon. 
Heikkolaatuinen sisäilma voi todellakin tehdä meistä 
tyhmempiä: koehenkilöllä tehdyn tutkimuksen mukaan 
huonon ilmanvaihdon omaavassa rakennuksessa koehenkilöt 
saivat huomattavasti huonommat tulokset kognitiivisissa 
testeissä.246

OPTIMAALINEN ILMANLAATU:

• Ilman hiilidioksidipitoisuus (CO2): 

 tavoite alle 625 ppm

• Ilman kosteus: tavoite 35–65 %

• Ilman lämpötila: tavoite 19°C

• Ilman VOC -pitoisuus: tavoite alle 150 ppb

• Ilman pienhiukkasmäärä (engl. particle   

 count): tavoite alle 12,5 µg/m3

KESKITTYMINEN

Keskittymisen laki: 1 x 1 = 1 vs. 0.5 x 0.5 = 0.25

Useiden tutkimusten mukaan ihminen ei ole hyvä useiden 
asioiden suorittamisessa samanaikaisesti.233 Vaihtaminen 
tehtävästä toiseen kuormittaa ja tuottavuus voi heiketä jopa 
40 %.234 Ihmisen keskittymis- ja huomiokyky yhteen asiaan 
(esimerkiksi luennon seuraamiseen tai lukemiseen) on noin 
10–25 minuuttia. Flow-tilassa (ks. kappale ”Flow”) aika voi 
olla moninkertainen (jopa tunteja). Yhteen asiaan keskitty-
minen parantaa tuottavuutta.

Toimi seuraavasti:
• Suunnittele tehtävien teko ajankohdan mukaan 
 (esimerkiksi puhelinsoitot ja sähköpostit sille varattuna 
 ajankohtana eikä pitkin päivää)
• Suunnittele tehtävien teko kontekstin mukaan 
 (esimerkiksi tietyt tehtävät työpisteen ääressä, kulku-  
 välineessä, puhelimessa, työmatkalla jne.)
• Määritä eri laitteille eri funktio (esimerkiksi työ 
 tietokoneella, viihde tabletilla ja sosiaaliset kontaktit   
 puhelimella)
• Aikatauluta kalenteriin keskittymistä vaativat asiat
• Estä muiden sovellusten käyttö silloin, kun pyrit 
 keskittymään yhteen kerrallaan 

Suurempaa keskittymistä vaativat työtehtävät aktivoivat 
sympaattista hermostoa, mikä ilmenee muun muassa pupil-
lien laajenemisena.235 Pupillien laajeneminen on suoraan 
verrannollinen työtehtävän vaativuuteen – tehtävän helpot-
tuessa myös pupillit pienenevät. Tulevaisuudessa silmien 
liikkeitä seuraavien ohjelmistojen avulla voidaan rakentaa 
käyttöliittymiä, jotka mukautuvat ihmisen kykyyn vastaan-
ottaa informaatiota.236

ULKOISTEN TEKIJÖIDEN OPTIMOINTI 

Ulkoiset tekijät voivat aiheuttaa aistiärsykkeen, joka voi 
ohjata meidät pois huomiomme kohteena olevasta asiasta. 
Toisaalta ulkoiset ärsykkeet voivat myös parantaa keskit-
tymiskykyä. Erään tutkimuksen mukaan kalifornialaisen 
toimistotyöläisen työ keskeytyy jopa joka kolmas minuutti. 
Keskeytykset aiheuttavat myös helposti ylirasittumista ja 
uupumista työssä.237

Toimi seuraavasti:
• Kytke sähköpostimuistutukset ja erilaiset viestiäänet   
 pois päältä
• Estä sosiaalisen median sovellusten käyttö
• Kytke verkkoyhteys pois päältä yhteyttä tarvitsemattomien  
 tehtävien ajaksi
• Minimoi ylimääräiset äänet esimerkiksi vastamelu-
 kuulokkeiden avulla 



398 399

TYÖ TYÖ

PÄÄTÖKSENTEKO

”Jos ei totta hemmetissä, niin sitten ei.” 
– Derek Sivers (s. 1969)

Päätöksenteko on kognitiivinen prosessi, jossa valitaan eri 
vaihtoehtojen välillä. Päätöksentekoa voidaan tarkastella 
yksilön arvomaailman ja tarpeiden kautta. Arvomaailma 
taas määrittyy ihmisen maailmankuvan kautta. 

Päätöksentekoprosessi on jatkumo, joka on integroitu 
ympäristön ärsykkeisiin. Mitä enemmän erilaisia ärsykkeitä 
ympäristöstä tulee, sitä useamman joko tietoisen tai tie-
dostamattoman päätöksen ihminen joutuu päivän aikana 
tekemään. Suurin osa monimutkaista päättelyä vaativista 
päätöksistä on tiedostamattomia (alitajuisia) aihetta käsit-
televän teorian (engl. Unconscious Thought Theory) kehit-
täneen hollantilaisen psykologi Ap Dijksterhuisin (s. 1968) 
mukaan.248

Tietoinen mieli tekee päätökset yleensä yksinkertaisimmista 
asioista. Jos rationaalinen tietoinen mieli joutuisi analy-
soimaan jokaisen päätöksen hyödyt ja haitat, väsyisimme 
todennäköisesti hyvin nopeasti.249 

Tiedostamattoman mielen tekemät päätökset saattavat
olla selkeämpiä ja parempia kuin tietoisen mielen tekemät 
päätökset.250 Tästä tutkijat eivät kuitenkaan ole yksimieli-
siä.251 Joissakin tilanteissa tiedostavan mielen päätöksenteko-
prosessi voi olla selkeämpi kuin tiedostamattoman.252 Toisi-
naan ihmiset hukkuvat päätöksenteon keskellä mahdolli-
suuksien moninaisuuteen ja ovat kykenemättömiä tekemään 
päätöksiä. Tätä kutsutaan analyysihalvaukseksi (engl. analysis 
paralysis). 

Kuvatunlaista ongelmaa voidaan ainakin osittain kutsua 
myös informaatiotulvaksi, ja se koetaan nykyajan informaa-
tiokeskeisessä yhteiskunnassa usein eräänlaiseksi vitsaukseksi. 
Liiallinen informaation saanti voi heikentää varsinaisen 
päätöksenteon mahdollisuutta.253 Väsymiseen ja hämmen-
nykseen voi johtaa myös lopullinen uupumus päätöksente-
koon (engl. decision fatigue). Tällaisessa tilanteessa aivojen ja 
mielen kapasiteetti tehdä päätöksiä ylittyy.254 255

Toimenpiteitä sisäilman laadun parantamiseksi:
• Pyyhi pölyt säännöllisesti
• Älä polta sisällä
• Induktioliesi on ilmanlaadun kannalta terveellisempi,   
 kuin kaasuhella
• Vaihda puhdistusaineet mahdollisimman turvallisiin   
 vaihtoehtoihin kuten viinietikkaan 
• Suosi tuoksuttomia versioita puhdistusaineissa ja 
 henkilökohtaisissa hygieniatuotteissa
• Analysoi tarvittaessa sisäilman laatu
• Tuuleta säännöllisesti (20 min päivässä)
• Hanki ilmanpuhdistin
• Hanki ilmanraikastin, joka nostaa ilmankosteutta  
• Otsonointi epämiellyttävien hajujen poistamiseksi
• Hanki ionisaattori, joka levittää ilmaan negatiivisesti   
 varautuneita hiukkasia sitovia ioneja
• Hanki sisäilmaa puhdistavia kasveja. Alla on listattu 
 joitakin NASA:n suosittelemia kasveja:247

 – Anopinkieli
 – Gerbera
 – Krysanteemit
 – Viirivehka
• Päivitä rakennusmateriaalit hengittäviksi ja luonnon-  
 mukaisiksi (”ekotalo”)

MIELEN RAUHOITTAMINEN

Käytä seuraavia työkaluja mielen rauhoittamiseen:
• Musiikki
 – Klassinen musiikki
 – Rauhoittava ambient-äänimaailma
 – Luonnon äänet
 – Solfeggio-äänitaajuudet
 – Binaural beats ja isokroniset äänet
• Tuoksut ja aromaterapia
 – Laventeli, rosmariini, sitruuna, jasmiini, setripuu,   
  piparminttu, kamomilla
 – Olibaanista tehdyt suitsukkeet
• Piikkimatto
 – Lisää oksitosiinia ja endorfiineja (mieliala paranee)
• Jooga, hieronta ja venyttely
 – Lisää verenkiertoa koko elimistössä (aivojen 
  verenkierto paranee)
• Aistiärsykkeiden minimointi (sensorinen deprivaatio)
 – Kelluntatankki
 – Hiljaisuusharjoitukset (ks. tarkemmin Biohakkerin   
  käsikirjan Mieli-osion kappale ”Meditoinnista tasapainoa  
   mieleen ja kehoon”)
 – Syvähengitykset (ks. tarkemmin Biohakkerin käsikirjan
    Mieli- ja Liikunta-osioiden kappaleet ”Hengitys-  
  tekniikat” ja ”Hengityksessa avain hermoston hallintaan”)

1+1=2
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• Pohjustaminen (engl. priming) eli suggestion 
 muodostaminen ennakkoon ohjaa ihmisen huomiota   
 myöhemmin toistuvaan informaatioon
• Vaikean ongelman edessä helpoimman vaihtoehdon   
 valitseminen (engl. intuitive heuristics)

Kognitiiviset vinoumat voivat vaikuttaa myös fyysiseen 
käyttäytymiseen. Psykologi John Bargh pyysi New Yorkin 
yliopiston opiskelijoita muodostamaan neljän sanan lauseita 
viidestä sanasta. Yhdelle ryhmälle annettiin vanhuuteen 
liittyvä sanoja kuten Florida, unohtavainen, harmaa, kalju ja 
ryppy. Tehtävän jälkeen nämä opiskelijat kävelivät käytävällä 
hitaammin kuin ne opiskelijat, joiden sanat eivät liittyneet 
ikääntymiseen.260

Kognitiivisten vinoumien torjuminen edellyttää informaa-
tion syvempää prosessointia. Psykologi Daniel Gilbert on 
kehittänyt filosofi Baruch Spinozan (1677–1982) ajatusten 
pohjalta teorian, jonka mukaan asian vääräksi todistaminen 
alkaa ensin uskottelemalla itselleen, että väite on totta. Tämä 
tapahtuu usein automaattisesti. Esimerkiksi ”delfiinit ovat 
vaaleanpunaisia” saa aikaan hetkellisen uskon väittämään, 
jota seuraa intuitiivinen aikaisempaan kokemukseen perustuva 
väitteen kumoaminen. Asian syvemmällä selvittämisellä voi 
valjeta, että Amazon-joella tosiaankin elää vaaleanpunainen

delfiinilaji (inia geoffrensis). Vain argumentin perinpohjaisella 
käsittelyllä voi väittämän todistaa oikeaksi tai vääräksi. Väit-
teen syvempi analysointi toisin sanoen edellyttää toistensa 
kanssa ristiriidassa olevien tietojen yhtäaikaista käsittelyä.261

Päätöksentekoon ja käyttäytymistieteisiin erikoistunut 
nobelisti ja psykologi Daniel Kahneman kirjoittaa kirjassaan 
Thinking, Fast and Slow (2011) kahdesta eri järjestelmästä, 
joiden kautta ihminen yleensä muodostaa mielipiteensä:262

• Systeemi 1: nopea, automaattinen, tunnepohjainen,   
 stereotyyppinen, alitajuinen
• Systeemi 2: hidas, keskittymistä vaativa, looginen,   
 laskelmoiva, tietoinen

Kahnemanin mukaan vietämme suurimman osan ajastamme 
systeemin 1 ohjatessa käyttäytymistä ja päätöksentekoa. 
Systeemi 2 vaatii enemmän vaivaa, ja sen aktivoiminen 
kuluttaa enemmän energiaa.

Erilaisia syvempää käsittelyä vaativia päätöksentekomalleja 
on useita. Näitä ovat esimerkiksi 1980-luvulla kehitetty 
GOFER-malli, jota opetetaan muun muassa koululaisille. 
Kyseisessä mallissa on päätöksenteossa viisi askelta:

YKSILÖN PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSIT

Päätöksentekoon ja  johtopäätösten syntymiseen liittyvät 
oleellisesti sen hetkinen saatavilla oleva informaatio, käytet-
tävissä oleva aika sekä prosessointikyky. Nobel-palkitun, 
sosiologi ja psykologi Herbert A. Simonin (1916–2001) 
1950-luvulla tekemän tutkimuksen perusteella niin sanotut 
täydellisyyden tavoittelijat (maximizers) yrittävät aina päästä 
optimaaliseen tulokseen ja toisaalta vähään tyytyväiset 
(satisficers) yrittävät löytää tarpeeksi hyvän ratkaisun.256 
Simon tutki shakinpelaajia ja havaitsi, että enemmän har-
joitelleet mestarit näkevät pelipöydän eri tavalla kuin muut.

Kuuluisa psykoanalyytikko Sigmund Freud (1856–1938) 
käytti päätöksentekoon liittyen metaforana hevosta ja 
ratsastajaa osoittaakseen ristiriidan tunneimpulssien 
(hevonen) ja järjen (ihminen) välillä.257 Kyky tehdä päätös 
tunteen ja järjen välillä määrittää usein sen, lykkääkö 
ihminen asioita myöhemmäksi (engl. procrastination) vai 
tekeekö hän päätöksen. 

Biohakkerin näkökulmasta katsottuna etenkin yksilötason
päätöksentekoprosessi on tärkeässä asemassa. Yksilön päätök-
sentekoon liittyy usein ennakkoasenteita ja suoranaisia 
harhoja, jotka voivat vaikuttaa asiaan. Näitä kutsutaan myös 
kognitiivisiksi vinoumiksi eli taipumukseksi ajatella tietyllä 
tavalla (engl. cognitive biases).258 Ihminen esimerkiksi asettaa 

asioita tärkeysjärjestykseen usein sen mukaan, miten helppo 
asiat on muistaa tai miltä ne tuntuvat. Tähän vaikuttaa 
asioiden toistuvuus muun muassa mediassa. Kognitiiviset 
vinoumat ja heuristiikka (esimerkiksi intuitiiviset päätökset 
ja ”maalaisjärki”) voivat vaikuttaa muun muassa lääketieteen 
piirissä hoitopäätöksiin.259

Kognitiivisia vinoumia ovat muun muassa seuraavat:
• Valikoiva todisteiden etsiminen (engl. selective perception)
• Vahvistusvinouma (engl. confirmation bias)
• Virheellinen konsensusefekti (engl. false-consensus bias)
• Kognitiivinen inertia eli kyvyttömyys nähdä muita 
 perspektiivejä kuin omansa (engl. cognitive inertia)
• Valintaa tukeva ennakkoasenne (engl. conservatism bias)
• Valikoiva havainnoiminen (engl. information bias)
• Viimeaikaisuuden huomioiva valikoivuus (engl. recency)
• Toistuvuus (engl. clustering illusion) on helpoin tapa   
 saada ihminen uskomaan valhe
• Ryhmän aiheuttama paine (engl. bandwagon effect)
• Kyvyttömyys nähdä omia kognitiivisia vinoumia (engl.  
 blind-spot bias)
• Ankkurointi eli ensimmäiseen informaation lähteeseen
 vertaaminen (engl. anchoring bias)
• Vähäinen kognitiivinen kuorma (engl. cognitive strain) 
 – esimerkiksi helpommat sanat tekevät asiasta   
  monelle helpomman uskoa
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Päätöksenteossa ”tässä ja nyt” elävät ihmiset tekevät 
päätöksensä herkemmin senhetkisen tunnetilan 
perusteella. Tulevaisuudessa tai menneisyydessä 
elävät tekevät päätöksen mieluummin joko jo 
koetun vastaavan tunnetilan tai kuvitellun poten-
tiaalisen tunnetilan perusteella. Hetken huumassa 
tehty päätös saattaa olla hyvinkin irrationaalinen ja 
haitata järkevää, optimaalista päätöksentekoa.

Vastaavasti Pfisterin ja Böhmin (2008) tekemä luo-
kitus perustuu erilaisiin rooleihin, jotka heijastelevat 
tunnetiloja päätöksenteossa.270 Niitä ovat seuraavat:

• Informaatiota tarjoava (positiiviset ja negatiiviset 
 tunteet; syntyvät usein välittömästi päätökseen 
 liittyvistä vaihtoehdoista)
• Nopeutta kehittävä (nopeaan päätöksentekoon  
 rohkaisevat tunteet; usein esimerkiksi vihan tai  

 pelon laukaisemina)
• Oleellisuutta arvioiva (tunteet, jotka auttavat  
 ymmärtämään päätöksen oleellisuuden; 
 esimerkiksi katumus tai pettymys)
• Sitoutumista vahvistava (tunteet, joihin vaikuttavat   
 moraali sekä yhteisöllisyys; esimerkiksi syyllisyyden   
 tunne tai rakkaus)

Huomionarvoinen tekijä on myös niin kutsuttu tunne-
muisti,271 joka vaikuttaa alitajunnan tasolla jokaisen päätös-
ten tekemisessä. Tästä voi tulla tietoiseksi tarkkailemalla 
omaa mieltään sekä tunnistamalla nämä mahdollisesti 
toistuvat mallit.

DAMASION SOMATIC MARKER -TEORIA

1. Tavoitteet
2. Mielipiteet
3. Faktat
4. Seuraukset
5. Arviointi

Toinen esimerkki on terveydenhuollon johtajille kehitetty 
DECIDE-malli, joka koostuu kuudesta askeleesta:263

1. Ongelman määritys
2. Kriteerien määrittäminen
3. Vaihtoehtojen kerääminen
4. Parhaan vaihtoehdon valikoiminen
5. Toimintasuunnitelman kehittäminen ja toteuttaminen 
6. Ratkaisumallin arviointi ja tarkkailu

Tietotyöhön ja esimerkiksi opiskeluun sopiva päätöksenteko-
prosessi mukailee eri tutkijoiden luomia malleja, jotka ovat 
hyvinkin samantyyppisiä toistensa kanssa:264 265

1. Tunnista päätös, jonka haluat tehdä
2. Kerää päätökseen oleellisesti liittyvää informaatiota
3. Identifioi eri vaihtoehdot
4. Punnitse ja arvioi vaihtoehtoihin liittyvä evidenssi
5. Valitse eri vaihtoehtojen väliltä

6. Toimi tehdyn päätöksen mukaan
7. Arvioi tehty päätös ja sen merkitys – onko tarvetta   
tehdä uusi päätös?

PERSOONALLISUUDEN JA TUNNE-ELÄMÄN 

VAIKUTUS PÄÄTÖKSENTEKOON

Yksilön päätöksentekoon voivat vaikuttaa ihmisen persoo-
nallisuus sekä tyypilliset ajattelu- ja käyttäytymismallit.266 
Myös ihmisen tunnetilat vaikuttavat päätöksen tekemi-
seen. Yleisesti ottaen erilaisten tunteiden kokeminen auttaa 
päätöksentekotilanteessa: päätöksiä on usein tehtävä epä-
varmoissa tilanteissa, joissa valinnatkaan eivät ole selkeitä. 

Tämän pohjalta on kehitetty niin sanottu Somatic Marker 
-teoria.267 Tämä teoria käsittelee neurobiologian tasolla 
tunteiden vaikutusta päätöksenteon syntymiseen. Hypo-
teesin mukaan eri emootiot luovat kehollisia tuntemuksia 
tai tunnetiloja, jotka aiheuttavat mahdollisia vääristymiä 
päätöksenteossa esimerkiksi palkitsemista tukevaan suun-
taan.268

Loewenstein ja Lerner (2003) jakavat tunteiden roolin 
päätöksenteossa kahteen osaan: niihin, jotka ennakoivat 
tiettyjä tulevia tunteita ja niihin, jotka koetaan välittömästi 
päätöksentekoprosessissa.269

A.
Havainto 

ärsykkeestä

B.
Ärsykkeestä seuran-

neet ajatukset 
(amygdala ja 

etuaivokuorialue)

C.
Kehollinen 

reaktio

D.
Tunnetila kehossa 
(somatosensorinen 

aivokuorialue)

Kehollisen vasteen 
ohittava nopea 

tunnetila
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Toimi seuraavasti kun aloitat lukemisen:
• Säädä oikea lukuasento
 –Kun haluat lukea vauhdilla, istu pöydän ääreen ja   
  aseta kirja 45 asteen kulmaan 
• Katso sisällysluettelo läpi 
• Esikatsele ja selaa kirja nopeasti läpi
 – Kuvat, taulukot, graafiset esitykset ja erityisosat
• Lue tehokkaasti välttämällä turhia silmänliikkeitä 
 (keskitä silmät keskelle riviä) 
• Korosta (kynällä tai lukulaitteessa värjäämällä) tärkeät   
 kohdat, joihin voit helposti palata
• Ota valokuva alleviivatuista kohdista tai leikkaa ne tieto-
 koneen työpöydällä ja liitä uuteen muistiinpanodokumenttiin
• Lue korostetut kohdat moneen kertaan ja hidasta 
 lukunopeutta jokaisella iteraatiolla.
• Oppimisen kannalta muistiinpanojen tekeminen käsin  
 on tehokkaampaa kuin niiden kirjoittaminen tieto-
 koneelle274

Pidä seuraavat tavoitteet mielessäsi: 
• Miksi luen tätä?
 – Älä koskaan lue mitään ilman selkeää tavoitetta
 – Suurin osa ihmisistä lukee kaiken materiaalin samalla  
  nopeudella, koska heiltä puuttuu selkeä peruste, miksi 
   he sitä lukevat

• Mitä haluan saada tästä irti?
 – Nopea lukija säätää lukunopeuttaan tavoitteen ja   
   tekstin mukaan
 – Tavoitteen asettaminen tekstille vie sinulta vain   
   sekunnin, mutta säästää aikaa jopa tunteja

Lukemisen ja opiskelun jälkeen:
• Visualisoi opiskelemasi asiat ja liitä ne osaksi laajempaa  
 visuaalista kokonaisuutta. Voit hyödyntää esimerkiksi   
 memory palace -muistitekniikkaa, jossa jaat kehosi 
 kymmeneen pisteeseen. Liitä opiskellut asiat visuaalisesti  
 ja määrätyssä järjestyksessä kehon eri osiin.
• Numeroiden muistamiseksi luo jokaiselle numerolle   
 mielessäsi esine. Opettele numerot muistamalla esineet  
 määrätyssä järjestyksessä.
• Ota päiväunet. Se lisää mieleen painumisen toden-
 näköisyyttä.
• Palaa muistiinpanoihisi muutaman viikon välein. Toisto  
 lisää tiedon prosessointiin liittyvän harmaan aineen määrää  
 aivoissa.275

• Pyri opettamaan oppimasi asia toiselle. Jos sopivaa   
 henkilöä ei löydy, kirjoita artikkeli tai tee video aiheesta.
 50 % ajasta olisi hyvä käyttää kuluttamiseen (esim.   
 lukemiseen) ja 50 % tuottamiseen (esim. kirjoittamiseen).

LUKEMISEN JA  OPPIMISEN 
OPTIMOINTI

LUKEMISEN JA OPPIMISEN OPTIMOINTI

Lukeminen, oppiminen ja keskittyminen ovat tehokkaim-
millaan 25 minuutin sykleissä. Tämä havainto perustuu 
italialaisen Francesco Cirillon 1980-luvun lopulla kehit-
tämään niin sanottuun Pomodoro-tekniikkaan. Nimensä 
tekniikka on saanut tomaatin (ital. pomodoro) muotoisen 
ajastinkellon mukaan.272 

Lyhyitä taukoja kannattaa pitää paljon, koska muistaminen 
on parhaimmillaan session alussa ja lopussa. Keskivaiheilla 
keskittymiskyky yleensä laskee. Miksi arvelet, että esimerkiksi 
rock-tähdet aloittavat ja lopettavat konserttinsa ryminällä ja 
raketeilla? Koska he tietävät, että ihminen muistaa yleensä 
vain alun ja lopun (ks. tarkemmin kappale ”Muistin toi-
minta”).

Parhaat lukijat myös tietävät, miten pitää lataavia taukoja. 
Nauti tauoilla virvokkeita (kuten biohakkerin päivitettyjä 
juomia) verensokeritason vakauttamiseksi. Katso myös 
Biohakkerin käsikirjan Uni-osion kappale ”Tehokkaat 
päiväunet”.

Huomioi seuraavat tekijät tehokkaan lukemisen 
kannalta:
• Oikean valaistuksen merkitys (täyden spektrin valo tai  
 luonnon valo parantaa lukutehokkuutta)
• Mikäli luet tietokoneella, 2–3 näytön käyttö lisää työtehoa
• Optimoi tietokoneen näytön oikea valoteho
• Lukunopeuden voi maksimoida selvittämällä niin sanotun  
 optimaalisen tunnistuspisteen (engl. Optimal Recognition  
 Point, ORP). Se löytyy yleensä jokaisesta sanasta hieman  
 sen keskikohdasta vasemmalle päin katsottuna.273 Ks. lisää  
 lisätietosivulta (Spritz-sovellukset).
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FLOW

”Vaikka se, mitä teet on vaikeaa ja ajankäsityksesi katoaa, 
tiedät mitä tulee tehdä, ja tiedät mikä on mahdollista. 
Unohda itsesi. Tunne olevasi osa jotain suurempaa.” 
– Mihály Csíkszentmihályi (s. 1934)

Flow-tila on alunperin unkarilaisen (mutta sittemmin 
amerikkalaistuneen) psykologi Mihály Csíkszentmihályin 
(s. 1934) kuvaama tila, jossa ihminen on harmonisessa 
suhteessa tietoisuuden käsittelemän informaation ja omien 
tavoitteidensa kanssa. Tällöin myös tunnetila ja suorituskyky 
ovat huipussaan. Flow-tilaa kutsutaan myös optimaaliseksi 
kokemukseksi. Flow-tilassa ihminen on niin keskittynyt 
yhteen asiaan, että kaikki muu sulkeutuu tietoisuuden 
ulkopuolelle.

Monet huippu-urheilijat ovat ennätyssuorituksiaan tehdes-
sään kuvanneet olleensa flow- tai zone -tilassa (engl. the 
Zone).276 Tutkijat ovat määrittäneet flow-tilan aivoissa 
frontaalisten aivoalueiden aktiivisuuden tilapäiseksi vähen-
tymiseksi flow-kokemuksen yhteydessä, mikä mahdollistaa 
esimerkiksi liikkeen aikana tyvitumakkeiden neuronien 

aiempaa tehokkaamman syttymisen (ks. tarkemmin 
Biohakkerin käsikirjan Mieli-osion kappale ”Aivojen 
rakenne ja toiminta”). Tällöin siis aivojen analyyttinen osa 
antaa tilaa enemmän sensomotorisille luoville osille.277 

Tärkein asia hyvän työtehon kannalta onkin inspiraation
synnyttäminen. Flow syntyy siitä, että toteutamme jatku-
vasti enemmän niitä asioita, joissa koemme ainutlaatuista 
merkityksellisyyttä toimiessamme oman osaamisemme 
äärirajoilla. 

Flow-tilan sytyttäjät eli triggerit voidaan kirjailija Steven 
Kotlerin mukaan jakaa neljään eri kategoriaan: psykolo-
gisiin tekijöihin, ympäristötekijöihin, sosiaalisiin tekijöihin 
ja luoviin tekijöihin.

TIESITKÖ

FLOW-TILAN VASTAKOHDAKSI KUT-

SUTAAN PSYYKKISTÄ ENTROPIAA, MIKÄ 

TARKOITTAA IHMISEN TIETOISUUDEN 

EPÄJÄRJESTYSTÄ. TÄSSÄ TILASSA TIETOI-

SUUDEN KÄSITTELEMÄ INFORMAATIO 

ON RISTIRIIDASSA AIKOMUSTEN KANSSA. 

PSYYKKISESSÄ ENTROPIASSA HUOMIO 

KOHDISTUU EPÄOLENNAISEEN, JA 

AIKOMUKSIA EI SAADA TOTEUTETTUA.

ESIMERKKI MEMORY PALACE -TEKNIIKASTA

PÄIVITÄ YLEISET TOIMINTAMALLIT 

TIETOKONEELLA

• Ylläpidä tekemistä tukevia tunteita: tunnista omat   
 ajatukset, jotka johtavat joko keskittyvään tai 
 keskityskyvyttömään tilaan
• Solve et coagula – keskitä ja jaa voimiasi tilanteen   
 mukaan
• Hyödynnä ajankäyttösi tarkkailuun erikoistuneita   
 ohjelmia ja tunnista ajankäyttöäsi tarpeettomasti   
 syövät toimintamallit ja niiden alkusyyt. Samat rutiinit  
 saavat yleensä aikaan tunteen kiireestä, ahdistuksesta   
 ja turhautumisesta.
• Käytä kahta eri työpöytää (tietokoneella), joissa 
 kummassakin on tarkoitusta varten muokattu 
 taustakuva projektinhallinnan tehostamiseksi.
• Rajoita tavoitettavuuttasi. Keskeytyksen jälkeen voi   
 kestää jopa 45 minuuttia päästä taas keskittyneeseen 
 tilaan. Työpäivästä saattaa kulua jopa neljännes tällai-  
 siin keskeytyksiin. Avokonttorissa työskennellessä laita  
 työpöydällesi kello, jossa on määritelty ajankohta, jolloin  
 sinua saa jälleen häiritä.

1. PAIKKA

Valitse tuttu rakennus, reitti tai 
paikka. Esimerkiksi oma koti, 

työmatka tai oma keittiö.

2. REITTI

Määrittele reitti, jossa on 
pysäkkejä matkan varrella. 

Esimerkiksi kodissa huoneita, 
työmatkalla ulkorakennuksia 

tai keittiössä laatikoita.3. SIJAINTI

Valitse jokaisella pysäkillä 
kohtia, johon “säilöt” 
muistettavia asioita.

4. ASEMOINTI

Asettele muistettavat asiat 
pysäkeille siihen järjestykseen, 

jossa ne tulee muistaa.
5. MUISTIPALATSI

Piirrä tai listaa muistipalatsi 
ideoillasi varustettuna muistiin 
painamisen helpottamiseksi.
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MATKUSTAMINEN

Tee matkustamisesta itsellesi mahdollisimman helppoa
vähentämällä lähtöön liittyvää stressiä, aikaeroon liittyvää 
väsymystä (engl. jet lag) ja turhien matkatavaroiden raa-
haamista. Minimalistinen asenne helpottaa matkustamista 
huomattavasti. Pakkaa mukaan vain tarpeelliset käsimatka-
tavarat. 

Muistilista tietotyöläisen matkatavaroista:
• Vedenkestävä reppu tai olkalaukku (max. 55 cm x 
 35 cm x 20 cm)
• Tyhjiöpussit vaatteiden pakkaamiseksi pienempään tilaan
• 1 l läpinäkyvä suljettava pussi nestemäisille tuotteille
• 30–100 ml läpinäkyvät astiat ja pullot nestemäiselle   
 kosmetiikalle, lisäravinteille ja ravinnolle, jotka mahtuvat
  suljettavaan pussiin (jätä alkuperäispakkaukset ja pakkaa  
 mukaan vai tarvittava määrä tai osta tarvittavat asiat 
 matkakohteessa)
• Vaijerilla varustettu lukko laukun varastamisen hidasta- 
 miseksi julkisilla paikoilla, kulkuvälineissä, hotellissa ym.
• RFID-suojattu lompakko korteille ja passille
• Kuulakärkikynä
• Syömäpuikot tai lusikkahaarukka
• Adapterit erilaisille sähköpistokkeille (kohdemaan mukaan)
  

 ja laitteiden johdoille (USB, kännykkälaturit jne.) omassa  
 suojapussissaan
• Antibakteeriset ja rypistymättömät alusvaatteet ja t-paidat  
 (helppo pestä vaikka hotellin lavuaarissa), kaksi kappaletta  
 kutakin
• Toiset housut tai hame, jos matka kestää yli viikon
• Aurinkolasit tai sinisen valon estävät lasit omassa   
 kevyessä kotelossaan
• Kevyet tossut, jotka sopivat myös urheiluun. 
• Miehillä: shortsit, jotka käyvät myös uimahousuista
• Älypuhelin ja/tai tabletti korvaa kamerat, matkaoppaat,  
 kirjat, kartat jne.
• Unimaski ja korvatulpat (lentokoneversiot) tai vasta-  
 melukuulokkeet
• Nippusiteitä, kuminauhoja tai vastaavia johtojen 
 sitomista varten
• Mustaa sähköteippiä hotellihuoneiden ledien 
 peittämistä varten
• Sateenvarjon sijaan kevyt sadeviitta
• Kevyt termospullo kahvia, teetä ja vettä varten
• Kevyt päiväreppu 

Pue päälle pitkähihainen paita, takki ja mahdollinen hattu. 
Pakkaa vaatteet rullaten, jolloin ne rypistyvät vähiten. Suosi 
tummia vaatteita, niin yhdistäminen on helpompaa, eivätkä 
tahrat näy.

Psykologisia sytyttäjiä ovat seuraavat:
• Intensiivinen tarkkaavaisuuden tila yhteen tehtävään   
 kerrallaan ilman keskeytyksiä
• Selkeä päämäärä tai tavoite
• Välitön palaute, joka mahdollistaa suorituskyvyn   
 parantamisen reaaliajassa
• Haasteen ja taitojen optimaalinen suhde (haaste hieman  
 korkeammalla kuin taidot)

Ympäristöllisiä sytyttäjiä ovat seuraavat:
• Mahdollisesti vakavat seuraamukset epäonnistumisesta  
 (esimerkiksi selviytymistä vaativissa tilanteissa)
• Rikas ympäristö, jossa on runsaasti uusia asioita, 
 yllätyksellisyyttä ja epävarmuutta 
• Syvä kehollinen sulautumisen tila (engl. embodiment)

Sosiaalisia sytyttäjiä ovat seuraavat:
• Vahva yhteinen keskittymisen tila esim. joukkueurheilussa
• Yhteiset ja selkeät tavoitteet ryhmän kesken
• Hyvä kommunikaatio ryhmän kesken
• Jaettu yhteinen tekijä (esimerkiksi kieli)
• Yhteinen taitotaso ja osallistuminen ryhmän kesken
• Riski tehtävään liittyen lisää motivaatiota ja luovuutta
• Kontrollin tunne tehtävään liittyen (autonomian ja   
 pätevyyden yhdistyminen)
• Kyky kuunnella läsnä olevassa tilassa 
• Avoimuus uusille asioille ja kyky sanoa ”kyllä”

Luovia sytyttäjiä ovat seuraavat:
• Toistuvien mallien tunnistaminen (esimerkiksi väri, muoto,  
 data, liike, äänet, konseptit, riskit, epäonnistumiset ym.)
• Riskin ottaminen ja rohkeus tuoda uusia ideoita esiin

FLOW-TILA

Lähde: Csíkszentmihályi (2004).

H
aa

st
av

uu
s

Taidot

Apaattisuus
Tylsistyminen

Rentoutuminen

HallitseminenHuolehtiminen

Virittäytyminen

Ahdistuminen
Flow

Korkea

A
lh

ai
ne

n
K

o
rk

ea

Alhainen



410 411

TYÖ TYÖ

LENTÄMINEN

Lentäminen on elimistölle kuluttavaa, erityisesti pidemmillä 
lennoilla usean aikavyöhykkeen läpi. Muita lentämiseen 
liittyviä stressitekijöitä ovat muun muassa melu, ionisoiva 
säteilyaltistus, huono ilmanlaatu ja toksiinit, heikkolaatui-
nen ravinto koneessa, vieraat ihmiset, jet lag ja esimerkiksi 
mahdollinen yöunen puute.

CAA:n (engl. Civil Aviation Authority) mukaan monien 
koneiden ilmasta on löytynyt merkittäviä pitoisuuksia 
lentokoneöljyissä käytettävää trikresyylifosfaattia (TCP), 
joka on luokiteltu hermomyrkyksi.278 Erityisen epäilyttäviksi 
trikresyylifosfaatin osalta on raportoitu seuraavat konetyypit: 
Aerospace 146, Boeing 757, Airbus A319 ja Embraer 145.279

Ilmanlaadun ja mahdollisten myrkkyjen aiheuttamista ter-
veyshaitoista ja oireista käytetään termiä ”aerotoksinen syn-
drooma”, joka ei ilmailulääketieteessä ole kuitenkaan vielä 
virallisesti hyväksytty oireyhtymä.280 Aktiivihiilisuojamaskin 
käyttäminen saattaa olla hyödyllistä sellaisten konetyyppien 
yhteydessä, joiden ilmassa on todettu epäpuhtauksia.

Yksi merkittävistä stressitekijöistä voi olla myös lentopelko 
eli aero- tai aviofobia, mikä liittyy ainakin osittain kontrollin 
menettämisen pelkoon. Eri arvioiden ja tutkimusten mu-
kaan 20–40 % ihmisistä kärsii jossakin elämänsä vaiheessa 
jonkinlaisesta lentopelosta. Noin 7–8 % ihmisistä ei uskalla 
tämän vuoksi lentää lainkaan.281 

Lentopelosta on mahdollisuus vapautua esimerkiksi kog-
nitiivis-behavioraalisen psykoterapian tai hypnoosin avulla. 
Pelkoa voi oppia myös hallitsemaan.282 Tilastojen mukaan 
lentopelko on täysin irrationaalinen, sillä riski kuolla lento-
onnettomuudessa on noin 1:14 000 000.283

Säännöllisesti lentävät (erityisesti ilmailuhenkilökunta) 
altistuvat kosmiselle taustasäteilyille. Esimerkiksi Suomessa 
kaikista ammattikunnista eniten säteilylle altistuu lento-
henkilöstö. Lentäjillä on todettu kromosomeissa niin 
kutsuttua translokaatiota toistuvan säteilyn vuoksi. 
Tämä voi altistaa muun muassa syövän (erityisesti leu-
kemian ja melanooman) kehittymiselle ja voi aiheuttaa 
hedelmättömyyttä.284 285 286 Harvakseltaan lentävien saama 
säteilyannos on verraten pieni – esimerkiksi keuhkojen 
röntgenkuva (0,1 mSv) tuottaa säteilyä viisinkertaisen 
määrän Etelä-Eurooppaan suuntautuvaan edestakaiseen 
lentoon (20 μSv) verrattuna.287

Selviytymisopas lentokentälle:
• Tee aina check-in verkossa edellisenä päivänä
• Älä pakkaa laukkuja ruumaan, niin säästyt stressiltä ja   
 jonottelulta
• Laita korut ja vyö valmiiksi laukkuusi turvatarkastusta  
 ajatellen
• Hanki itsellesi jonkin lentoyhtiön elite-kortti, jolloin   
 voit ohittaa turvatarkastuksen oman jonon kautta ja   
 pääset lepäämään mahdolliseen business loungeen
• Täytä vesipullosi vasta turvatarkastuksen jälkeen
• Suojaa verkkoyhteytesi kaikissa laitteissasi VPN-   
 yhteydellä
•  Kun ilmoitustaulu kehottaa menemään portille,   
 huomaa että koneeseen astumiseen on yleensä vielä   
 useita minuutteja aikaa. Kun koneeseen astuminen   
 on käynnissä, älä turhaan jonota vaan istu alas ja tee   
 jotakin hyödyllistä. Jonotus kestää usein vähintään 
 10 minuuttia.
• Pakkaa eväät mukaan tai paastoa, jotta voit välttää 
 heikkolaatuiset tarjoilut
•  Jos mahdollista, valitse jokin erikoisruokavalio, jolloin  
 ruokasi tuodaan ensimmäisenä ja usein tuoreempana
• Käy vessassa ennen lentokoneeseen astumista
• Vaihda rahaa vasta perillä kohdemaassa (yleensä   
 parempi vaihtokurssi)

Jos matkustat usein samaan paikkaan, älä kanna matka-
tavaroita mukanasi. Sovi esimerkiksi hotellin tai kohteessa 
asuvan ystäväsi kanssa siitä, että voit säilyttää tavaroitasi 
sille varatussa paikassa. Myös erilaiset täyden palvelun tai 
itsepalvelun varastot ja tallelokerot ovat tähän hyviä ratkai-
suja. Englanniksi tätä kutsutaan termillä travel caching, joka 
on amerikkalaisen biohakkeri Tim Ferrissin lanseeraama 
termi. Toinen vaihtoehto matkatavaroiden kuljettamiselle 
on laukun lähettäminen logistiikkayhtiön kautta haluttuun 
kohteeseen etukäteen. Näillä menetelmillä vältät turhan 
matkatavaroiden kantamisen ja matkatavaroiden mah-
dollisen katoamisen.

Jaakko Halmetoja
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LENTÄMINEN LÄNTEEN

Länteen matkustettaessa rytmiä on helpompi siirtää, 
koska ihmisen on helpompi pidentää sisäistä vuorokausi-
rytmiään kuin lyhentää sitä. Esimerkiksi Yhdysvaltoihin
lennettäessä itärannikon ja Suomen välinen aikaero on 
seitsemän tuntia. Länteen lennettäessä uni-valverytmi 
mukautuu uuteen aikaan 2–3 tuntia vuorokaudessa. 
Mukautumiskykyiset voivat sopeutua tilanteeseen jo 
parissa vuorokaudessa.305 

Yön yli New Yorkiin lennettäessä ei kannata nukkua, 
vaan paras tapa on valvoa ja mennä välittömästi nuk-
kumaan myöhään illalla perille saavuttaessa (esim. 
Suomessa aika klo 5 ja New Yorkissa klo 22).

LENTÄMINEN ITÄÄN

Itään matkustettaessa rytmin siirtäminen kannattaa aloittaa 
jo kotona aikaistamalla uni-valverytmiä muutamalla tunnilla,
mikä helpottaa esimerkiksi koneessa nukkumista. Itään 
(esimerkiksi Thaimaahan) suuntautuvat lennot lähtevät usein 
iltapäivällä tai illalla ja perillä ollaan aamulla tai aamu-
päivällä. Tällöin lentokoneessa nukkuminen on suositeltavaa 
(ks. Biohakkerin käsikirjan Uni-osion kappale ”Lentokoneessa 
nukkuminen”). Perillä välitön auringonvalo ja liikunta 
auttavat sopeutumaan uuteen rytmiin. Näiden on myös 
todettu tahdistavan sirkadiaanisen rytmin tehokkaasti.

Vältä seuraavia tekijöitä jet lagin minimoimiseksi:
• Alkoholi
• Unilääkkeet
• Kofeiini ja suklaa 5–8 h ennen nukkumaanmenoa
• Väärään aikaan ajoitettu auringonvalo (kohdemaan   
 ajassa illalla tai yöllä)

Suojautuminen lentämisen aiheuttamalta 
säteilyaltistukselta:
• Eläinkokeiden perusteella antioksidanttien tankkaaminen
  ennen lentoa (esim. glutationi, astaksantiini, seleeni, E-vita- 
 miini, koentsyymi-Q10, NAC, C-vitamiini ja alfalipoiini- 
 happo) vähentää säteilystä aiheutuvaa hapetusstressiä288 289 290 291 
• Eläinkokeiden perusteella omega-3-rasvahappojen   
 tankkaaminen ennen lentoa (erityisesti DHA) ehkäisee 
 UVB-säteilyn aiheuttamaa tulehdusta292 ja vähentää   
 hapetusstressiä aivoissa293

• Eläinkokeiden perusteella suurehkot annokset chlo-
 rellaa (500 mg/kg) ja/tai spirulinaa (60 mg/kg) ennen   
 lentoa voivat suojata muun muassa gammasäteilyltä294 295

• Kaliumjodidin käyttö säännöllisesti ja ennen lentämistä  
 suojaa kilpirauhasta radioaktiiviselta jodilta296

• Radioaktiivisten toksiinien poistamisen nopeuttaminen  
 suolistosta aktiivihiilen ja zeoliittisaven avulla297 298 
• Lentämisen välttäminen kello 8 ja 17 välillä. Paras aika  
 lentää on yöllä, koska säteilyrasitus vähenee merkittävästi
  silloin, kun aurinko ei enää paista.
• Vapaaehtoinen ruumiintarkastus radioaktiivisen 
 skannauksen sijaan (erityisesti USA:ssa)

AIKAEROSTA TOIPUMINEN

Jet lag eli aikaerorasitus tarkoittaa ihmisen sisäisen kellon 
ja niin sanotun sirkadiaanisen rytmin säätelyhäiriötä.
 

Aikaerorasitus aiheuttaa unirytmin säätelyhäiriön, joka 
ilmenee erityisesti iäkkäämmillä ihmisillä. Jet lag syntyy, 
kun ihminen matkustaa usean (yleensä yli kolmen) aika-
vyöhykkeen yli. Mitä suurempi aikaero, sitä pahempi myös 
jet lag. Ihmisen sisäisen kellon vuorokausi on hieman 
pidempi kuin 24 tuntia (24 h 11 min),299 minkä vuoksi 
länteen matkustaminen koetaan useimmiten helpommaksi 
kuin itään.

Oireet aiheutuvat sisäisen uni-valverytmin ja muiden 
elimistön (kuten esimerkiksi hormonien) rytmien välisestä 
ristiriidasta. Jet lag voi aiheuttaa unihäiriön lisäksi muun 
muassa väsymystä, huono oloa, suolistovaivoja, huimausta, 
päänsärkyä, turvotusta, ärtyneisyyttä ja yleistä suorituskyvyn 
heikkenemistä.300

Vuonna 1994 tehdyn kansainvälisen selvityksen mukaan 
pitkien lentojen jälkeen peräti 90 % lentoemännistä kärsii 
jet lagiin liittyvästä väsymyksestä viiden päivän ajan ja 
94 % raportoi unen laadun heikkenemisestä ja energian 
puutteesta.301 Jatkuva elimistön vuorokausirytmien heittely
ja altistuminen jet lagille sekä matkaväsymykselle voi 
altistaa kognitiivisten toimintojen heikkenemiselle, mieli-
alahäiriöille, uniongelmille sekä jopa sydänsairauksille, 
aineenvaihduntahäiriöille ja syövälle.302 303 304
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HOTELLIHUONEEN OPTIMOINTI

Matkustamiseen liittyy oleellisesti majoitus erityyppisissä 
hotelleissa ja hotellihuoneissa. Monelle yritysjohtalle on 
tyypillistä, että vuoteen kuuluu jopa 100 matkustuspäivää. 
Muutamalla perusasialla voidaan vaikuttaa oleellisesti viih-
tyvyyteen hotellihuoneessa, erityisesti unen- ja ilmanlaadun 
osalta.

Monissa hotelleissa käytetään voimakkaita puhdistusaineita 
aina siivouksen yhteydessä, mikä heikentää ilmanlaatua. 
Kokolattiamatot keräävät helposti pölyä ja kosteutta itseensä, 
mikä ei myöskään ole ilman kannalta paras ratkaisu. Jos 
mahdollista, vältä hotellihuoneita, joissa on kokolattiamatto. 
Pyri myös varaamaan hotelli mahdollisimman hiljaiselta 
alueelta, jotta et herää öisin meteliin.

Toimi seuraavasti:
• Varmista, että huone on savuton
• Tiedustele kirjautuessasi sisään late checkout 
 -mahdollisuutta ja hintaa paremmasta huoneesta
• Pyydä hygieniatuotteita, joita et kuljeta mukana
• Laita ”älä häiritse” -kyltti oveen, jolloin vältyt siivoajien  
 häiriköinniltä ja kutsumattomilta vierailta. Älä koskaan  
 käytä ”siivoa huoneeni” -kylttiä koska se kertoo myös 
 murtovarkaille, että et ole paikalla.
• Valokatkaisimen kortinlukijaan käy yleensä mikä tahansa  

 kortti, jolloin voit pitää sähköt päällä kaiken aikaa
• Tuuleta huone välittömästi (niin kauan, että epä-
 miellyttävät hajut poistuvat)
• Kytke ilmastointi päälle. Säädä lämpötila sopivan   
 viileäksi, mikä nopeuttaa kehon lämpötilan laskua illalla  
 ennen yöunia.
• Harkitse matkakäyttöisen ionisaattorin ja/tai ilman-
 kostuttimen kuljettamista mukana
• Kytke pois päältä kaikki led-valot, erityisesti siniset   
 (esim. TV, kelloradio ja muut hotellihuoneessa olevat   
 laitteet). Jos näiden sammuttaminen ei ole mahdollista,  
 peitä valot mustalla sähköteipillä.
• Kytke hotellihuoneen puhelin pois päältä, jotta et herää  
 siihen, mikäli se soi (esim. väärän numeron vuoksi)
• Ennen nukkumaanmenoa pimennä huone täysin   
 verhoilla. Käytä tarvittaessa esim. pyykkipoikia tai   
 henkarien housunpitäjiä verhojen tilkitsemiseen
• Poista kaikki hotellihuoneen tarjoukset, esitteet ja   
 lappuset näkyvistä – laita ne esim. pöytälaatikkoon.   
 Näin vältät ylimääräisen houkutuksen ja häiriötekijät.
• Tarkasta huone ja erityisesti WC mahdollisen homeen  
 (tummia täpliä) varalta. Mikäli havaitset hometta,   
 pyydä huoneen vaihtoa.
• Tarkista sängyn patjat ötököiden osalta (harvinaista,   
 mutta joissakin paikoissa mahdollista)
• Kuljeta mukana oma tee ja/tai kahvi. Käytä huoneen   
 vedenkeitintä.

Suosi seuraavia tekijöitä jet lagin minimoimiseksi:

•  Riittävä ja sopiva mineraalipitoinen nesteytys   
 (vähintään 40 ml/painokilo/vrk)
 – Erikoiskikka: liotetut chia-siemenet tai kurkku
• Paastoaminen tai pätkäpaasto (14–24 tuntia ennen   
 ensimmäistä ateriaa uudella aikavyöhykkeellä).   
 Suosituksena harjoittaa tätä noin viikko ennen matkaa,  
 jotta elimistö on jo tottunut paastoamiseen.307 308 
• Jos et nuku, nouse lennon aikana ylös ja liiku. Tämä   
 parantaa verenkiertoa ja imunestekiertoa
• Kompressiosukkien tai housujen käyttäminen lennon   
 aikana parantaa verenkiertoa ja vähentää turvotusta
• Lennon jälkeen ulkona auringonvalossa liikkuminen   
 (mikäli aamupäivä tai iltapäivä). Suosituksena kehon-  
 painoharjoittelu ja/tai kävely309 310

• Maadoittuminen (engl. grounding) heti kohdemaahan  
 saavuttaessa (esimerkiksi kontakti paljain jaloin 
 nurmikkoon tai hiekkaan; myös uiminen hyvä vaihto-
 ehto). Tämä auttaa elimistöä lentorasituksesta   
 toipumisessa (voi muun muassa vähentää tulehdusta   
 ja parantaa verenkiertoa sekä laskea stressitasoa).311 312

• Pycnogenol 50 mg kolme kertaa päivässä yhteensä seitsemän
 päivän ajan. Aloitetaan kaksi päivää ennen lentämistä.313

• Käytä melatoniinia oikeaan kellonaikaan (kohde-  
 maassa illalla nukkumaanmenoaikana)314 – annos 
 riippuu melatoniinin aineenvaihduntaan vaikuttavan   
 MTNR1B-geenin genotyypistä. Jos genotyyppisi on
  GG, on annos vain 10 % normaaliannoksesta (esim. 
 3 mg vs 0,3 mg). Älä syö mitään melatoniinin naut-  
 timisen jälkeen 8 tuntiin.315

• Älä mene heti nukkumaan (ellei kohdemaassa ole   
 ilta tai yö). Yritä jaksaa iltaan saakka. Jos kuitenkin
  haluat nukkua, ota lyhyet 20–40 min päiväunet.   
 Tuntien nukkuminen keskellä päivää vaikeuttaa 
 sopeutumista uuteen aikavyöhykkeeseen.

TIESITKÖ

KUN LENNETÄÄN ITÄÄN, KANNATTAA 

ENNEN LENTOA AJOITTAA KAHTENA 

PÄIVÄNÄ KIRKASVALO SIIHEN AJANKOH-

TAAN, JOLLOIN HALUAT KOHDEMAASSA 

HERÄTÄ. JOS AIKAERO ON ESIMERKIKSI 

8 TUNTIA JA HALUAT HERÄTÄ KELLO 8 

AAMULLA, OTA KIRKASVALOA KAHDEN 

TUNNIN AJAN JUURI ENNEN NUKKU-

MAANMENOA. TÄMÄ AUTTAA SOPEUTU-

MAAN NOPEAMMIN UUTEEN VUORO-

KAUSIRYTMIIN.306
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yöskentelytapoja voidaan mitata erilaisilla menetelmillä. 
Työtehoon liittyvien tekijöiden ja fysiologisten järjestel-

mien seuraaminen on nykyään mahdollista kuluttajille 
suunnattujen mittareiden ja sovellusten avulla. Mielen ja 
muistin toimintaan liittyviä seuranta- ja mittausmenetelmiä 
on käsitelty Biohakkerin käsikirjan Mieli-osiossa ja uneen 
liittyviä asioita Uni-osiossa.

Työhyvinvointiin ja työtehon optimointiin liittyviä 
mitattavia asioita ovat muun muassa:
• Istuminen, seisominen, käveleminen ja juokseminen   
 (aika ja määrä)
• Ryhti (ryhdikkäät tunnit per päivä)
• Päivän aikainen syke ja verenpaine (syke, yläpaine ja   
 alapaine)
• Verensokeri (mmol/l ja mg/dl)
• Sisäilman laatu (VOC, partikkelimäärä, hiilidioksidi,   
 ilmankosteus)
• Valaistus (lumenia)
• Melu (desibeliä)
• Lämpötila (celsiusta)
• Mieliala
• Hermotus (mm. reaktioaika)
• Kognitiivista suorituskykyä mittaavat testit
• Tauot (levon määrä, liikunta)

• Tietokoneella käytetty aika (tehokas työaika, opiskelu,  
 vuorovaikutus, ajanhukka)
• Puhelimessa vietetty aika (minuuttia per päivä)
• Stressi ja palautuminen – sydämen sykevälivaihtelu (HRV)
• Unen laatu (syvän unen määrä, vilkeunen määrä, yöunen  
 pituus, HRV)

Se, mitä kannattaa mitata, riippuu työn kohteesta ja kehit-
tämisen alla olevasta osaamisesta. Yleisesti ottaen toimisto-
työssä on terveyden kannalta oleellisempaa mitata seisomisen 
ja istumisen välistä suhdetta kuin askelia. Sisäilman laatu on 
melua ja valaistusta hyödyllisempää. Selvittämällä hermos-
tonsa toimintaa ja kognitiivista suorituskykyään biohakkeri 
voi löytää sen ajan päivästä, jolloin on tehokkaimmillaan 
suorittamaan erilaisia asioita ja toimenpiteitä. Verensokerin 
mittauksesta saadun informaation perusteella voi havaita 
mahdolliset väsymystä aiheuttavat verensokerin heilahdukset
ja säätää syömistä sen perusteella tasapainoisempaan 
suuntaan. Mielialan, stressin ja palautumisen mittaus on 
monelle kiinnostavinta oman henkilökohtaisen työkuorman 
hienosäätämiseksi. Tietokoneella käytetty aika suhteessa 
kännykän käyttöön ja nukkumisen määrään voi sekin kertoa 
jotakin olennaista vuorokausirytmistä.

T

TYÖYMPÄRISTÖN JA  -TAPOJEN 
SEURANTA  JA  MITTAAMINEN
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• Ajatustoiminta ja tunnereaktiot (yleinen psyykkinen   
 kuormitus)
• Alkoholin käyttö ja ravinto

Pitkäaikainen sydämen sykevälivaihtelun mittaaminen 
(3–7 vrk) on loistava tapa selvittää työpäivän ja muun 
aktiviteetin rasittavuutta, palautumista työpäivän aikana 
sekä palautumista yön aikana. Sykevälivaihtelua voi mitata 
myös erilaisten puettavien tai esimerkiksi petauspatjan alle 
asetettavien anturien avulla, mitkä mahdollistavat pitkä-
aikaisen palautumisen seurannan (ks.  lisätietosivu laite- ja 
sovellussuosituksista).

TUNTEET JA SYKEVÄLIVAIHTELU

Negatiiviset tunnetilat (kuten turhautuminen, 

viha, ahdistus ja huolestuminen) heikentävät 

sykevälivaihtelua ja aiheuttavat epätasaista 

vaihtelua. Vastaavasti positiiviset tunnetilat

kuten (kiitollisuus, ilo ja rakkaus) lisäävät syke-

välivaihtelua ja säännönmukaisia siniaaltoja 

(ns. koherenssia).319 

SYKEVÄLIVAIHTELU KAHDESSA ERI TUNNETILASSA

Lähde: HeartMath, Inc.

SYDÄMEN SYKEVÄLIVAIHTELUN 
MITTAAMINEN (HRV)

Sydämen sykevälivaihtelu (engl. Heart Rate Variability, HRV) 
on normaali fysiologinen ilmiö. Sydämen syke ei ole tasainen, 
vaan sydämen lyöntien eli sykkeiden välinen etäisyys vaih-
telee muun muassa hengityksen mukaan (ns. respiratorinen 
sinusarytmia; ks. kuva ohessa). Sisäänhengityksessä tiheys 
yleensä hieman kiihtyy (sympaattinen refleksi) ja uloshengi-
tyksessä (parasympaattinen refleksi) syke laskee. Sykevälivai-
htelun laajuus kertoo hyvin autonomisen hermoston toimin-
nallisesta tilasta ja dynamiikasta sekä sydämen ja aivojen 
välisestä vuorovaikutuksesta (engl. Heart-Brain interactions).316 

Sykevälivaihtelun määrä 
lisääntyy, kun elimistössä 
on palautuminen käyn-
nissä tai ihminen rentou-
tuu. Vastaavasti se laskee, 
kun elimistö on kuormi-
tuksen alla (esimerkiksi 
stressitilassa). Sykeväli-
vaihtelun määrä voi 
muuttua merkittävästi
tilanteesta riippuen. 
Sykevälivaihtelu on 

suurimmillaan nuorilla aikuisilla (15–39-vuotiailla), minkä 
jälkeen vaihtelu alkaa vähentyä.317

Sykevälivaihteluun vaikuttavia tekijöitä:318

• Hengitys (ks. edellä)
• Autonomisen hermoston reaktiot ja toimintatila
• Stressireaktiot
• Hormonaaliset reaktiot
• Rentoutuminen
• Aineenvaihdunnalliset prosessit
• Fyysinen aktiivisuus (liikunta ja palautuminen)
• Liikkeet ja asennon muutokset

SYKEVÄLIVAIHTELU

Lähde: Firstbeat Technologies Ltd (2014).

3 s 3 s 3 s 3 s
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VERENPAINEEN MITTAAMINEN JA  SEURANTA

Verenpaineen mittaus on terveydenhuollon yksi vanhimmista 
ja käytetyimmistä vastaanotolla ja/tai kotona tehtävistä 
mittauksista. Laajassa meta-analyysitutkimuksessa alhaisen 
verenpaineen (mutta ei liian matalan) on todettu olevan 
yhteydessä alentuneeseen kuolleisuuteen ja erityisesti riskiin 
sairastua sydän- ja verisuonitauteihin.324

Suomessa käytetty suositus (< 130/85 mmHg) normaalin 
verenpaineen osalta ei välttämättä ole riittävän matala. 
Vuonna 2002 arvostetussa tieteellisessä The Lancet -aika-
kauslehdessä julkaistun erityisen laajan meta-analyysin 
(61 tutkimusta, yli miljoona aikuista) mukaan optimaa-
linen verenpaine on 115/75 mmHg tai alle.325 Esimerkiksi 
alkuperäiskansojen (engl. forager-horticulturalists) verenpaine-
tasoja tutkittaessa on havaittu, että edes ikääntyminen ei 
nosta merkittävästi näiden heimojen jäsenten keskimääräistä 
verenpainetta (keskimäärin 110-115/70 mmHg).326 327 

Verenpaineen mittaamiseen on olemassa monentasoisia ja 
-hintaisia laitteita. Markkinoilla on saatavissa myös pil-
vipalveluihin dataa tallentavia verenpainemittareita, jotka 
ovat säännöllisesti verenpainetta seuraavalle ihmiselle erino-
mainen ja helppo työkalu pitkäaikaiseen seurantaan.

Ohjeet verenpainemittarin hankintaan:
• Hintavampi mittari on yleensä myös laadukkaampi
• Suosi mittaria, joka ei piippaa (voi herkällä henkilöllä   
 nostaa verenpainetta jännityksen vuoksi)
• Suosi mittaria, joka tallentaa datan muistiin ja josta se  
 on helposti saatavissa tai siirrettävissä toiseen laitteeseen 
 tai pilvipalveluun
• Suosi kliinisesti validoitua verenpainemittaria; olkavarresta  
 lukemia mittaava verenpainemittari on tarkempi, kuin  
 ranteesta mittaava laite328 329

AIKUISTEN VERENPAINETAULUKKO

ISTUMISEN,  SEISOMINEN JA  FYYSISEN 
AKTI IV ISUUDEN MITTAAMINEN

Viimeisen vuosikymmenen aikana markkinoille on tuotu 
tiuhaan tahtiin erilaisia aktiivisuusrannekkeita ja -mittareita. 
Ennen aktiivisuusrannekkeita askelia mitattiin muun muassa 
pedometrien avulla. Jo pidempään (ja aikana ennen aktiivi-
suusmittareita) tutkimuskäytössä on hyödynnetty kolmeen 
suuntaan liikettä mittaavia kiihtyvyysantureita. 

Nykypäivänä myös monista älypuhelimista löytyy askel-
mittari, ja osa laitteista osaa mitata myös noustut portaat ja 
kerrokset. Varsinaiseen askelmittariin (pedometri) verrattuna 
kiihtyvyysanturien ongelma on usein askelten rekisteröinti,
mikä suurentaa lukemia ja tuottaa liian helposti yleisesti 
suositellun 10 000 askeleen tuloksen päivässä. Yleisimmille 
puhelinmalleille on myös suunniteltu ulkoisia lisälaitteita 
kuten rannekkeita, koruja ja kelloja, joiden avulla voi kerätä 
tietoa omasta aktiivisuudestaan. Joissakin aktiivisuusrannek-
keissa on myös jatkuva sykkeen mittaus ranteesta.

Vuonna 2007 julkaistun laajan systemaattisen analyysin 
mukaan askelmittarien käyttö oli yhteydessä merkittävästi 
suurempaan fyysiseen aktiivisuuteen, alhaisempaan kehon
painoindeksiin ja verenpaineeseen.320 Askelmittarien käyttä-
minen lisäsi tutkimuksen perusteella fyysistä aktiivisuutta 
lähes 30 prosentilla. Vastaavasti vuonna 2014 julkaistun 

selvityksen mukaan kolmannes aktiivisuusmittarin ostaneista 
on luopunut sen käytöstä kuuden kuukauden kuluessa.321 
Suomessa vuoden 2015 lopussa julkaistun tilaston perusteella 
kymmenes 16–74-vuotiaista on käyttänyt viimeisen kolmen 
kuukauden aikana aktiivisuusranneketta tai äly- tai urheilu-
kelloa, joka mittaa liikkumista, kalorien kulutusta ja unen 
laatua. Suurin aktiivisuusrannekkeiden käyttäjäryhmä ovat 
25–44-vuotiaat (14 %).322

Tärkein aktiivisuusrannekkeen hyöty lienee se, että tämä 
kannustaa ihmistä liikkumaan – nousemaan tuolilta ja 
esimerkiksi kiipeämään portaat hissin käyttämisen sijaan. 
Osassa rannekkeista on jo olemassa värinäominaisuus, 
joka huomauttaa liian pitkään jatkuneesta istumisesta. Osa 
rannekkeista osaa mitata ja laskea istumisen ja seisomisen 
erillisenä kategoriana, millä voidaan parantaa yleistä päivit-
täistä aktiivisuutta.

Passiivinen

Matala aktiivisuus

Kohtalainen aktiivisuus

Hyvä aktiivisuus

Erittäin hyvä aktiivisuus

< 5 000 askelta päivässä

5 000–7 499 askelta päivässä

7 500–9 999 askelta päivässä

10 000–12 499 askelta   
päivässä

12 500+ askelta päivässä

ASKELTEN MÄÄRÄ JA AKTIIVISUUSTASO AIKUISILLA323

Alhainen paine

Ihannearvo
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Huomattavasti kohonnut
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• Raman-spektroskopia
• Kertakäyttöiset nanobiosensorit (sokeritason analyysi   
 syljestä)334 ja implantit (sokeritason analyysi verenkierrosta)335

• Optisesti iholta mittaavat affiniteettisensorit336

VERENSOKERIMITTAUSTEN TULOSTEN TULKINTA

Ohessa olevat suositusarvot perustuvat useisiin tutkimuksiin. 
Niiden perusteella voidaan määritellä yleisen terveydentilan 
kannalta optimaalisia arvioita koskien sitä, milloin on pienin 
riski sairastua esimerkiksi sokeritautiin, sydän- ja verisuoni-
tauteihin, aivoverenkiertohäiriöihin ja metaboliseen oire-
yhtymään.337 338 339 340 341 342 343 344       

Verensokeriarvoja mitattaessa täytyy ottaa huomioon myös 
aiemmin noudatettu ruokavalio. Esimerkiksi vähähiilihydraat-
tista ruokavaliota noudattavien ihmisten sokerinsietokyky 
on yleensä alentunut, mikä voi aiheuttaa korkeita lukemia 
runsaasti hiilihydraattia sisältävän aterian jälkeen. Tämä on 
hyvä huomioida oraalista glukoosirasituskoetta laboratoriossa 
tehtäessä. Suositeltava mukautumisjakso on nauttia ainakin 
150 g hiilihydraatteja päivässä neljä päivää ennen tutkimusta.

• Paastoverensokeri (fP-Gluk)
 – Normaali: 4–6 mmol/l 
 – Optimaalinen: 4,0–5,3 mmol/l (Life Extension 
  Foundation suositus 4,0–4,7 mmol/l)345

• Pitkäaikaisverensokeri eli glykoitunut hemoglobiini  
  (HbA1C)
 – Normaali: 20–42 mmol/l / 4,0 % – 6,0 %
 – Optimaalinen: 20–34 mmol/l / 4,0 % – 5,3 % 
 – Sekoittavia tekijöitä ovat muun muassa anemia (liian  
  matala tulos) ja nestehukka (liian korkea tulos)
• Oraalinen glukoosirasituskoe (Pt-Gluk-R1)
 – Mitatut arvot ovat paastoverensokeri, verensokeri 
  1 tunti ja 2 tuntia glukoosirasituksen (70 g) jälkeen
 – Normaaliarvo 1 tunti: < 10,0 mmol/l – Optimaalinen  
  arvo: < 7,8 mmol/l
 – Normaaliarvo 2 tuntia: < 8,6 mmol/l – Optimaalinen  
  arvo: < 6,7 mmol/l
• Verensokeritason mittaaminen 1 tunti ja 2 tuntia 
 aterian jälkeen
• Verensokeritason omaseuranta vuorokauden aikana (huo-
 mioi, että kotimittareiden virhemarginaali on noin 10 %)
 – Paastoverensokeri 12 tuntia paastoamisen jälkeen
 – Verensokeri juuri ennen lounasta
 – Verensokeri tunti lounaan jälkeen (optimaalinen 
  < 7,8 mmol/l)
 – Verensokeri 2 tuntia lounaan jälkeen (optimaalinen   
  < 6,7 mmol/l)
 – Verensokeri 3 tuntia lounaan jälkeen (optimaalinen   
  < 5,3 mmol/l)

VERENSOKERITASON 
MITTAAMINEN JA  SEURANTA

Verensokeritason säilyttäminen tasaisena on yksi keskei-
simmistä muuttujista hyvän suorituskyvyn ja vireystilan 
ylläpidon kannalta. Diabeetikoille verensokerin seuranta 
on terveyden kannalta välttämätön edellytys. Verensokerin 
omaseurantaa voivat tehdä myös muut kuin diabeetikot – 
esimerkiksi uteliaat biohakkerit, jotka haluavat tutkia, 
mitkä tekijät ravinnossa ja elämäntyylissä vaikuttavat 
suorituskykyyn ja virkeyteen.

Verensokerin testiliuskat kehitettiin 1970-luvulla. Hieman 
myöhemmin tulivat markkinoille laitteet, jotka tuottivat 
testiliuskojen avulla arvon verensokeripitoisuudesta. 
Nykyään laitteiden avulla voi ottaa sormenpäästä 
pikanäytteen, jonka tuloksen laite
ilmoittaa lähes välittömästi. Myös 
älypuhelimille on kehitetty mitt-
aukseen soveltuvia oheislaitteita 
ja sovelluksia.

Diabeetikoille on nykyään saata-
villa lähes jatkuvasti (esim. viiden 
minuutin välein) verensokeritasoa 
seuraavia ihon alle asennettavia

mittareita, jotka hälyttävät liian matalista tai korkeista veren-
sokeriarvoista sekä nopeista verensokeritasojen heilahte-
luista.330 Laitteiden avulla voi kerätä tietoa verensokeritason 
pitkäaikaisesta vaihtelusta.

Viimeisin edistysaskel verensokerin mittaamisessa on lase-
rilla (keskipitkä infrapunavalo) toimiva laite, joka mittaa 
verensokeritason ilman neulanpistoa. Kehittäjien tekemän 
tutkimuksen mukaan laitteen tarkkuus on 84 % verikoe-
tulokseen verrattuna.331 Myös erilaisia nanoteknologiaan 
perustuvia laitteita on kehitteillä.

Kehityksessä olevia verensokerin mittausmenetelmiä:332

• Verensokeritasoa mittaavat piilolasit333

• Infrapuna- ja ultraäänilaitteet 

VERENSOKERITASON VAIHTELU

mmol/l
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ALKEMISTIN VOIMAJUOMA

• 6 dl kuumaa lähdevettä

• 1 tl sieniuutejauhetta (voit sekoittaa useampia)

• 1 tl ginsengjuurijauhetta

• 2 rkl raakakaakaojauhetta

• 1 kourallinen cashew-pähkinöitä

• 1 rkl kotimaista hunajaa

• 1 rkl kylmäpuristettua neitsytkookosöljyä

• ½ tl vaniljajauhetta

• ¼ tl chili- tai cayannejauhetta

• hyppysellinen puhdistamatonta merisuolaa

Sekoita ainesosat tehosekoittimessa.

Kokeile näitä uutejauheina:

– lakkakääpä (reishi)

– kiinanloisikka (cordyceps)

– siiliorakas (lion’s mane)

– pakuri (chaga)

– koppelokääpä (maitake)

– siitake (shiitake)

– agaricus blazei (himematsutake)

VERENSOKERIN  VAKAUTTAMINEN

VERENSOKERIN TASAPAINOITUSPOMMI

Otetaan noin 30 minuuttia ennen paljon hiilihydraat-

teja sisältävää ateriaa:

• 100–300 mg alfalipoiinihappoa

• 50–100 mg kromia

• 500–1000 mg berberiiniä

• 200–400 mg ECGG (uute vihreästä teestä)

• 50 mg resveratrolia

• 100 mg magnesiummalaattia

VERENSOKERIN VAKAUTTAJASMOOTHIE

• 1–2 rkl omenaviinietikkaa (hyvän tunnistaa siitä, 

   että pohjalla on sakkaa)

• 1–2 tl kanelia

• 1–2 dl mustikoita

• 2 pientä puutarhaomenaa (esim. valkea kuulas)

• 2 cm pala inkivääriä

• 1 rkl chian siemeniä (liotettuna)

• 1 tl kurkumajauhetta

• 1–2 tl raakahunajaa

• 1 rkl MCT-öljyä tai neitsytkookosöljyä

• hyppysellinen puhdistamatonta merisuolaa

• 3–4 dl lähdevettä tai puhdistettua vettä

Pilko omena ja poista kota. Kuori ja pilko inkivääripala. 

Laita kaikki ainekset tehosekoittimeen ja sekoita 

tasaiseksi juomaksi. Nautitaan hitaasti siemaillen.
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Liisan ongelma on sama kuin suurella osalla ihmisistä: jatkuva 
ajatussaaste vaivaa mielessä ja aiheuttaa energian kulumista. 
Mielen vikkelyyden kanssa on välillä vaikea pysyä perässä ja 
joskus tuntuukin siltä, että on vankina oman päänsä sisällä. 
Liisalla yliaktiivinen mieli ja ajatukset haittaavat elämää 
monella tavalla: nukahtaminen on haastavaa, muiden ihmisten 
kuunteleminen ei tahdo onnistua ja työpaikalla tuntuu siltä 
kuin pitäisi hyppiä tehtävästä toiseen tai tehdä montaa asiaa 
yhtä aikaa.  

Liisa hakeutuu lääkäriin mielen aiheuttamien ongelmien 
vuoksi. Hän on toiveikas, että saisi jonkinlaista apua tähän. 
Vastaanoton päätteeksi lääkäri ”diagnosoi” stressitilan ja 
kohtalaisen masennuksen, vaikkei ehtinyt tunne-elämästä 
mitään kysyäkään. Hoitona on tarjolla joko rauhoittavia 
pillereitä tai masennuslääkkeitä. 

Liisa ei kuitenkaan tähän tyydy, vaan päättää hakea apua 
muualta. Internetin avulla hän alkaa itse tutustua mieleensä 
ja löytääkin monien tuttavien suosittelemana meditaation 
alkeiskurssin. Liisa pohtii, että ehkäpä meditaatiosta olisi apua 
loputtomaan ajatustulvaan. 

Olisikohan ajatusten virtaa mahdollista hillitä, ehkä jopa 
pysäyttää? Tämä näkökulma tuntuu oudolta ja vastakkaiselta
verrattuna aikaisemmin opittuun: lapsesta asti hänet on 
kasvatettu siihen, että asioita on tehtävä jatkuvasti ja mieli on 
pidettävä kiireisenä. Neljänkymmenen taisteluvuoden jälkeen 
Liisa kokee, että on aika muuttaa omaa ajattelua. 

Pari ensimmäistä kertaa meditaatioryhmässä ovat yhtä tuskaa. 
Sekuntikin tuntuu liian pitkältä ajalta keskittyä vain ajatusten 
ja tuntemusten tarkkailuun. Liisa huomaakin nopeasti ajeleh-
tivansa omassa haavemaailmassaan, kunnes ohjaajan ääni 
keskeyttää ja palauttaa taas fokuksen mielen tarkkailemiseen.

Tie itsensä tuntemiseen ja mielen hallintaan on yhtä haastavaa 
kuin kävelemään opetteleminen vastasyntyneenä. Muutaman 
harjoituskerran ja kotitreenin jälkeen aika mielen yhtäjaksoiseen 
hiljaisuuteen on jo pidentynyt kymmeneen minuuttiin. Ensim-
mäistä kertaa aikoihin Liisa on toiveikas ja uskoo saavansa 
ajatuksensa ja elämänsä hallintaan. 

”EN SAA RAUHAA TÄLTÄ 
JATKUVALTA AJATUSTULVALTA, 
JOKA PÄÄSSÄNI VIRTAA...”

”Kun emme enää pysty 
muuttamaan tilannetta, 
haasteenamme on 
muuttaa itseämme.” 
– Viktor Frankl (1905–1997)

”Hallitse mieltäsi tai se hallitsee sinua.” 
– Horatius (65–8 eaa.)

”Tunne itsesi ja voitat 
kaikki taistelut.” 
– Sun Tzu (544–496 eaa.)

”Pääsyy onnellisuuden 
puutteeseen ei koskaan 
ole itse tilanne vaan 
sitä koskevat ajatuksesi.”  
– Eckhart Tolle (s. 1948)
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KESYTÄ  S ISÄINEN ELEFANTTISI

”Jos haluat muuttaa ihmisten mielen, sinun 
täytyy jutella heidän elefanttinsa kanssa.” 
– sosiaalipsykologi Jonathan Haidt (s. 1963) 

Hindulaisuudessa yksi kunnioitetuimmista jumalista on 
Ganesha: isomahainen ja nelikätinen ihminen, jolla on 
elefantin pää. Ganeshaa pidetään esteiden poistajana ja 
se on hindulaisuudessa viisauden, onnen ja älykkyyden 
jumala. Myös buddhalaisuudessa tunnustetaan Ganesha 
eli Vinãyaka. 

Amerikkalainen psykologi Jonathan Haidt käyttää 
elefanttia mielen metaforana kirjassaan Onnellisuus-
hypoteesi.1 Elefantin kesyttämisessä piilee salaisuus 
itsensä kehittämiseen ja mielen hallintaan. Vertaus-
kuvassa elefantin selässä oleva ratsastaja on tietoinen 
mieli ja tiedostamaton mieli on elefantti. Ratsastaja 
ei pysty kontrolloimaan elefanttia voimalla vaan 
ainoastaan tulemalla elefantin palvelijaksi.
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jattelen, siis olen.” Tämä filosofi René Descartes’n 
(1596–1650) kuuluisa lause lienee suurelle osalle luki-

joista tuttu. 1600-luvun alkupuolella elänyt ranskalainen 
filosofi, matemaatikko, kirjailija ja tutkija oli ajanjakson 
tunnetuin rationalismin edustaja. Kaikkia aistikokemuksia 
oli epäiltävä, ja järki oli etusijalla tiedon hankkimisessa. 
Rationalisteille ajattelu ja ihmisen järki ovat ainoa olemassa 
oleva asia. Äärimmillään rationalisti päätyy solipsismiin, 
jossa varmaksi koetaan vain omat havainnot ja ajatukset 
todellisuudesta.2

Psykologia tutkii ihmisen tietoisuutta ja sen ilmenemistä 
käytöksenä. Psykologialla ja psyyken tutkimuksella on 
mielenkiintoiset historialliset juurensa. Psykologia itsenäisenä 
tieteenalana alkoi muodostua 1800-luvulla. Saksalainen 
filosofi, psykologi ja fyysikko Gustav Fechner (1801–1887) 
määritteli lain, jossa mielen aistimus riippuu materiaalisen 
stimuluksen logaritmista (S = K log I); tämä psykofysiikaksi 
myöhemmin nimetty psykologian haara teki muiden psyko-
logien piirissä alasta tieteellisen.

Fechnerin jälkeen psykologia koki merkittäviä harppauksia 
muun muassa psykologian yhdysvaltalaisen isän William 
Jamesin (1842–1910) ja kokeellisen psykologian uranuur-
tajan James Mark Baldwinin (1861–1934) myötä. Heidän 
ajatuksissaan yhdistyi ”muinainen viisaus ja tieto” sekä 
perenniaalinen filosofia (lat. philosophia perennis, ”pysyvä/

ikuinen filosofia”). He hahmottivat todellisuutta tieteellisesti
ja analyyttisesti, mutta myös henkisten näkökulmien ja 
uskonnollisten kokemuksien kautta.

Integraalifilosofi Ken Wilber jakaa tietoisuuden toimintoihin 
(functions), rakenteisiin (structures), tiloihin (states), ilmene-
mismuotoihin (modes) sekä kehitykseen (development).

WILBERIN MUKAAN:

• Tietoisuuden toimintoja ovat havaitseminen, 
 haluaminen, tahtominen ja toimiminen 
• Rakenteita vastaavasti ovat keho, mieli, sielu ja henki
• Tietoisuuden tiloihin kuuluvat valvetila, unitila sekä 
 muuntuneet tietoisuuden tilat 
• Ilmenemismuotoja tietoisuuden osalta ovat esteettinen  
 ymmärrys, moraali ja tiede
• Tietoisuuden kehitystasoja ovat prepersonaalinen, 
 personaalinen, transpersonaalinen sekä tiedostamaton,
  tietoinen ja ylitietoinen3

Wilber yhdistää synteesissään esimerkiksi Carl Jungin, 
Sigmund Freudin, Jean Gebserin, Jean Piaget’n, Robert 
Keganin, Albert Maslow’n ja Susanne Cook-Greuterin 
tutkimukset eri kehityksellisiin vaiheisiin yhden viitekehyksen
alle. Tämä mahdollistaa esimerkiksi tietoisuuden, egon, 
maailmankuvan ja identiteetin tarkastelun kehityksellisestä 
näkökulmasta.

A”

AJATTELEN –  S I IS  OLEN?
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Ihmisen kehitys eri osa-alueilla ei ole lineaarista, vaan 
kehitystä tapahtuu joka suuntaan. Tämä tarkoittaa sitä, 
että lineaarisia kehitysaskelia ei selkeästi ole määriteltävissä, 
vaan kehitys voi tapahtua horisontaalisesti tai vertikaalisesti 
(translation vs. transformation). Wilberin mukaan aikuisilla 
kasvu on yleisimmin horisontaalista eli kyseistä kehitystasoa 
laajentavaa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi uusien kykyjen 
oppimista, uusien metodien opettelua sekä faktojen omak-
sumista mielen yleisen viitekehyksen säilyessä samana. 

Kehityspsykologi Susanne Cook-Greuter on tutkimustensa 
perusteella luonut egon eri kehitystasoille mallin, jota 
kutsutaan action logic -malliksi.4 Tässä jokainen kehitystaso 
on oma systeeminen kokonaisuutensa. Cook-Greuterin
mallissa jokainen kehitystaso (action logic) muodostuu 
kolmesta pääulottuvuudesta: tekeminen (käyttäytyminen), 
oleminen (affektiivisuus) ja ajattelu (kognitiivisuus). 

Biohakkerin näkökulmasta tarkasteltuna on hyödyllistä 
arvioida oman kehityksen kannalta tämänhetkinen kehitys-
taso simerkiksi tietoisuuden, minä-identiteetin, tunteiden, 
liikkumisen, aistien, arvojen sekä maailmankuvan osalta. 

Biohakkeri onkin myös eräänlainen ”nooshakkeri” (vrt. 
biosphere = biosfääri, noosphere = noosfääri; noos on 
lähtöisin kreikan kielestä ja tarkoittaa mieltä ja älykkyyttä). 

Ylös: transformaatio

Horisontaalinen: syventäminen

Alas: taantuminen

KEHITYSTASOMALLI (COOK-GREUTER)

SYNTEESI KEHITYSTEORIOISTA (WILBER)

Maslow
Tarpeet

Gebser
Maailmankuvat

Commons & Richards
Kognitiivinen

Graves
Arvot

Loevinger
Cook-Greuter

Minä-identiteetti

Fysiologiset 
tarpeet

Turvallisuus

Sosiaaliset tarpeet

Itsekunnioitus

Itsensä toteuttaminen

Itsetranssendenssi

Arkaainen

Maaginen

Myyttinen

Rationaalinen

Pluralistinen

Integraalinen

Animistis-maaginen

Egosentrinen

Absoluuttinen

Moninainen

Relatiivinen

Systeeminen

Sensomotorinen

Esioperationaalinen
(symbolinen)

Esioperationaalinen
(konseptuaalinen)

Konkreettisen 
operationaalinen

Formaalisen
operationaalinen

Pluralistinen mieli

Matala visiologiikka

Korkea visiologiikka

Valaistunut mieli

Intuitiivinen mieli

Ylimieli

Supermieli

Symbioottinen

Impulsiivinen

Itseään suojeleva

Konformistinen

Tunnollinen

Individualistinen

Autonominen

Rakenteista tietoinen

Egosta tietoinen

Transpersonaalinen

1. T
A

SO
2. T

A
SO

3. T
A

SO

Tekeminen Oleminen

Ajattelu
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iohakkerin on hyvä ymmärtää hieman aivojen perus-
rakennetta sekä fysiologisia mekanismeja. Seuraavassa 

esiteltävillä tekniikoilla pyritään vaikuttamaan näihin eri 
osa-alueisiin.

Aivot ovat päässä kallon sisällä sijaitseva elin, joka ottaa 
vastaan, varastoi, käsittelee ja tuottaa informaatiota. Tästä 
vastaavat noin 100 miljardia hermosolua, jotka muodostavat 
yhtenäisen verkoston hermosolujen aksonien välityksellä. 

Aivojen hermosolujen toimintoja ovat muun muassa 
seuraavat:5

• Ottavat vastaan muista soluista tulevia impulsseja
• Arvioivat impulssien tarjoaman informaation ja 
 välittävät sen eteenpäin
• Toimivat itsenäisinä värähtelijöinä
• Varastoivat tietoa solujen välisten kytkentöjen 
 voimakkuuksista

Neuronien lisäksi aivoissa on suuri määrä gliasoluja6 
sekä muita apurakenteita kuten verisuonia, kalvostoja
ja nestetiloja.7

B NEURONI ELI HERMOSOLU

AIVOJEN RAKENNE JA  TOIMINTA

Myeliinituppi

Dendriitti

TumaSooma

Aksonipääte

Aksoni
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AIVOPUOLISKOT

Tutkijat ovat kartoittaneet, miten 
eri aivojen osat vastaavat eri 
toiminnoista. Esimerkiksi 
vuonna 1981 neurobiologi 
Roger W. Sperry sai Nobelin 
palkinnon tutkimustyöstään, 
joka käsitteli aivopuoliskot 
yhdistävän aivokurkiaisen 
vahingoittumisesta johtuvia 
muutoksia. Sperry esitti tutki-
mushavaintoihinsa perustuen, 
että vasen aivopuolisko vastaisi 
kielellisistä toiminnoista. Tähän 
on perustunut maallikkopsyko-
logiassa valloilla ollut käsitys, 
että vasen aivopuolisko huoleh-
tisi loogisesta ajattelusta ja oikea 
aivopuolisko luovasta ajattelusta. 
Sittemmin erottelu on osoittautunut myytiksi. 
Aivopuoliskomme toimivat nykytiedon valossa yhtä
tehokkaasti, mutta tietyissä tilanteissa toinen puolisko 
toimii aktiivisemmin kuin toinen. Aivokuvantamisessa 
tehtyjen havaintojen perusteella aivojen oikea aivopuolisko 
säätelee vasemman puolen toimintoja ja päinvastoin.11 

 

AIVOJEN OSAT

AIVOJEN RAKENNE Keskushermostoon kuuluvat selkäydin, aivorunko, pikkuaivot
ja isoaivot. Keskushermosto vastaanottaa informaatiota 
ääreishermoston kautta. Myös toimintakäskyt lihaksille 
sekä sisäelimille ja umpieritysrauhasille välittyvät aivoista 
ääreishermoja pitkin.

Tahdosta riippuva toiminta on keskittynyt pääasiassa 
isoaivoihin. Aivojen muut osat kuten pikkuaivot toimivat 
ilmeisesti tahdosta riippumatta tai toteuttavat isoaivojen 
käskyttämiä toimintoja. Pikkuaivot arvioivat tarkasti aika-
viiveitä8 sekä ovat oleellisessa roolissa opittujen liikesarjojen 
suorittamisessa ja koordinoinnissa (esimerkiksi uinti).9 
Anatomisesti pikkuaivot liittyvät aivorungon takaosaan 
pikkuaivovarsien välityksellä. Aivorungossa on yhteyksiä 
aivojen eri osien välillä, sensorisia ja motorisia hermoratoja 
sekä erilaisia tumakkeita, jotka säätelevät tiedostamattomia 
elintoimintoja (esimerkiksi hengitys).

Aivorunko koostuu väliaivoista, keskiaivoista, aivosillasta 
sekä ydinjatkoksesta. Väliaivoissa ovat tärkeät hormonitoi-
mintaa ohjaava hypotalamus sekä talamus, jonka kautta
eri aistien välittämät signaalit siirtyvät aivokuorelle (pl. 
hajuaisti). Selkäydin sisältää hermoratoja tuntoaistimusten
ja lihasten ohjaamista varten sekä erilaisia refleksiratoja 
(esim. kipu) ja automaattisia toimintoja ohjaavia neuroneja.10KESKUSHERMOSTO

Isoaivot

Selkäydin

3

2

1

Aivorunko:
1 Keskiaivot
2 Aivosilta
3 Ydinjatkos

Pikkuaivot

Väliaivot

OTSALOHKO

PÄÄLAENLOHKO

TAKARAIVOLOHKO

OHIMOLOHKO

Näköaivokuoren 
assosiatiivinen alue

Tuntoaivokuori

Liikeaivokuori

Frontaalinen 
assosiatiivinen alue

Korkeampia
toimintoja

Motorinen
puhealue

Kuulon 
assosiatiivinen alue

Muistikuviot

Kädentaidot

Primäärinen 
näköaivokuori
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AIVOALUEET  JA  NÄIDEN FUNKTIOT 

Aivojen monimutkaisesta rakenteesta voisi kirjoittaa moni-
osaisen kirjasarjan. Tässä osiossa käsitellään vain Biohakkerin 
käsikirjan sisällön kannalta tärkeimmät aivoalueet.

PARIETAALILOHKO 

(PARIETAL LOBE)

 

Parietaalilohkon assosiaatioalueet toimivat eri aistikokemusten 
yhdistäjänä. Ne sijaitsevat näkö-, tunto- ja kuuloaivokuorien 
välisellä alueella.

Pääasiallinen välittäjäaine: asetyylikoliini

Tehtävät:
• Eri aisteista tulevan informaation yhdistäminen22

• Näkökentän informaation yhdistäminen silmien, pään ja  
 vartalon asentoon23

• Aikomusten ja ympäristön yhdistäminen ennen päätöksen-
 tekoa24 
 

PUHETTA OHJAAVAT 

ALUEET SEKÄ AIVOJEN 

KIELELLISET KESKUKSET

Puheen ja kielen hallintaan liittyvät aivoalueet koostuvat 
Brocan alueesta25 ja Wernicken alueesta.26

Tehtävät Brocan alueella (Broca’s area):
• Puheen muodostaminen
• Lauseiden muodostaminen sanoista ja merkityksen 
 antaminen
• Eleiden tunnistaminen yhdessä puheen kanssa27

Tehtävät Wernicken alueella (Wernicke’s area):28

• Puheen ilmaiseminen ja merkityksen antaminen
• Puheen ymmärtäminen ja sen toistaminen
• Lukeminen ja kirjoittaminen
• Ajatusten ilmaiseminen

Oikea ja vasen aivopuolisko käsittävät aivokuoren (cortex), 
valkean aineen sekä tyvitumakkeet (basal ganglia). Nämä 
ovat hermosolukertymiä, jotka ovat yhteydessä liikettä 
ohjaaviin aivokuoren alueisiin sekä pikkuaivoihin. Aivokuori 
jaetaan neljään lohkoon kummallakin aivopuoliskolla: etum-
maisena on otsalohko ja sen takana sijaitsee päälakilohko. 
Päälakilohkon alapuolella on ohimolohko, ja takaraivolohko 
sijaitsee aivojen takaosassa. Aivokuori jakautuu lukuisiin 
alueisiin, joilla kullakin on oma tehtävänsä sekä ainutlaatuinen 
kudosrakenteensa.12

Aivokuoren eri alueet ovat kytköksissä toisiinsa aksonikimp-
pujen välityksellä. Aivopuoliskot yhdistää toisiinsa aivokur-
kiainen (corpus callosum), jonka kautta kulkee noin 200 
miljoonaa aksonia.13 Einsteinilla oli tunnetusti erittäin voi-
makkaasti kytkeytynyt aivokurkiainen, mikä saattaa selittää 
hänen poikkeukselliset kykynsä.14

Tutkimusten mukaan esimerkiksi liikunnalla, meditaatiolla, 
hermopalautteella (neurofeedback),15 musiikin harrastamisella16

sekä akupunktiolla17 voi kehittää aivopuoliskojen välistä 
yhteyttä. 

Aivot ja koko keskushermosto kommunikoivat ympäristön 
kanssa 12 aivohermon ja 31 selkäydinhermon kautta. Aivoissa 
aisti-informaatio ohjautuu ensin primääriaivokuorelle, josta 
muokattu informaatio siirtyy viereisille aivokuorialueille 
prosessointia varten. Primäärialueet lähettävät runsaasti 
takaisinkytkentäsignaaleja talamukseen ja korkeammat 
alueet takaisin primäärialueille. Koska tulkinnat riippuvat 
aisti-informaatiosta, havainto voi olla hyvinkin erilainen 
riippuen huomion kohteesta.

Huomattavaa on se, että aisti-informaation tietoinen tulkinta 
vaatii aina myös aikaisempaa muistitietoa.18 19 Motoriseen 
reaktioon ja päätöksentekoon johtavat prosessit tapahtuvat 
päälaen ja otsalohkojen assosiatiivisilla alueilla, mutta myös 
aisti-informaatiota käsitellään otsalohkossa (frontaalinen 
assosiatiivinen alue).20 Esimerkiksi hyvin kohdennettu elektro-
stimulaatio kyseisille alueille voi hyvinkin parantaa sekä 
motorisia että kognitiivisia prosesseja sekä muistia,21 mikä 
on biohakkerin kannalta erityisen kiinnostava havainto (ks. 
tarkemmin kappaleesta ”Transkraniaalinen tasavirtastimulaatio 
(tDCS)”).
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LIMBINEN JÄRJESTELMÄ (LIMBIC SYSTEM)

Limbinen järjestelmä on tunteiden ja emootioiden 
säätelykeskus. Se sijaitsee isoaivojen keski- ja etuosissa 
ja muodostaa välittävän rakenteen aivorungon ja 
aivokuoren osien välille. Kuorikerroksen osan 
muodostavat ulompi ja sisempi kehä. Kehiin 
liittyy aivokuoren alaisia hermosoluista muo-
dostuvia tumakeryhmiä kuten hippokampus 
ja mantelitumakkeet (amygdala).

Pääasialliset välittäjäaineet: 
noradrenaliini, dopamiini, 
serotoniini ja glutamaatti

Tehtävät:
• Tunne-elämän säätely
• Syömisen ja juomisen säätely
• Pelkoreaktiot sekä taistele ja pakene 
 -reaktiot33

• Muistin säätely ja arvioiva vertailu 
 (erityisesti hippocampus eli aivoturso)34 35 
• Säilyttää muistot siitä, miten helppoa tai  
 vaikeaa jonkin asian oppiminen on ollut36

 

LIMBINEN JÄRJESTELMÄ
PREFRONTAALINEN 

LOHKO 

(PREFRONTAL CORTEX)

 

Prefrontaalinen aivoalue on tunteiden ja päätöksenteon 
kannalta yksi tärkeimmistä aivoalueista yhdessä limbisen 
järjestelmän kanssa. Se sijaitsee aivojen etuosassa ja on 
yhteydessä limbiseen järjestelmään.

Pääasialliset välittäjäaineet:29 dopamiini ja noradrenaliini, 
glutamaatti sekä serotoniini (ks. tarkemmin kappale  
”Aivojen välittäjäaineet”).

Tehtävät:30

• Limbisen järjestelmän kontrolloiminen
• Tarkkaavaisuuden suuntaaminen ja ylläpito
• Tilanteiden arviointi ja jäsentäminen
• Toiminnan ohjaus, arviointi ja kokemuksesta 
 oppiminen
• Tunteiden ilmaisu ja empatia
• Lyhytkestoisen muistin säätely

LIIKEAIVOKUORI 

(MOTOR CORTEX)

 
Motorinen aivokuori on kehon liikkeiden keskeisin ohjaus-
keskus. Se sijaitsee etuotsalohkon takana ja muodostuu 
primäärisestä motorisesta aivokuoresta sekä esimotorisesta 
aivokuoresta.

Pääasialliset välittäjäaineet: asetyylikoliini ja GABA eli 
gamma-aminovoihappo

Tehtävät:
• Kehon eri osien liikkeiden ohjaaminen
• Tahdonalaisten massaliikkeiden kuten vartalon ja   
 raajojen lihasten koordinaatio
 – Premotorinen alue on tärkeä erityisesti monimutkaisissa  
  liikkeissä31

 – Peilisolut auttavat mm. toisen henkilön liikkeiden 
  matkimisessa32

• Asennon ylläpito
• Aivokuoren sisäisten heijasteiden säätely
 

Pihtipoimu
(kipu ja sisäelinten herkkyys)

Aivokurkiainen

Talamus

Hippocampus
(muisti)

Väliseinä
(nautinto, 
lisääntyminen)

Mantelitumake
(tunteet)

Hajukäämi
(tuoksu)

Aivokaari

Nisälisäke
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rilaisista mielenterveysongelmista kärsiviä henkilöitä 
on Suomessa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. 

Erityisesti nuorten mielenterveysongelmat ovat nousseet 
huolestuttavalla tahdilla: vuosina 2004–09 tehdyn tutki-
muksen mukaan mielenterveysongelmat veivät joka päivä
viisi alle 30-vuotiasta eläkkeelle.37 Vuonna 2011 työkyvyttö-
myyseläkettä nosti mielenterveyden tai käyttäytymisen
häiriön vuoksi yli 115 000 suomalaista (46 % työkyvyttö-
myyseläkettä saavista).38 Länsimaissa suoritetuissa väestötut-
kimuksissa aikuisväestöstä 20–29 % on kärsinyt edeltäneen 
vuoden aikana diagnostisoiduista mielenterveyden häiriöstä.39 

Masennuslääkkeiden käyttö on kasvanut merkittävästi. 
Suomen lääketilaston mukaan vuosina 1990–2010 
masennuslääkkeiden kulutus kymmenkertaistui. Vuonna 
2011 Kela-korvausta mielialaan vaikuttavasta lääkityksestä 
sai 442 000 suomalaista. Suomen Mielenterveysseuran tilaston 
perusteella yli 700 000 suomalaista käyttää vuosittain jotain 
mielenterveyden häiriöön tarkoitettua lääkettä.40 

Tilastoja tarkasteltaessa mielialalääkkeiden käyttö on kasvanut 
nopeammin kuin diagnostisoidut mielialahäiriöt. Toisin 
sanoen erilaisten oireiden hoito lääkkeillä on lisääntynyt 
räjähdysmäisesti. Esimerkiksi masennuslääkkeitä kirjoitetaan 
masennuksen ohella myös syömishäiriöihin, paniikkihäiriöihin, 
ahdistukseen ja vaihdevuosiongelmiin. Masennuslääkkeet 
eivät kuitenkaan tutkimusten perusteella paranna ihmistä

 
sairaudesta, vaan saattavat ainoastaan lievittää 
oireita41 ja ovat harvoin lumelääkettä tehokkaampia.42

Masennuslääkkeillä tehdyt tutkimukset eivät nekään ole 
ongelmattomia. Esimerkiksi tutkimuksia on jätetty julkai-
sematta tapauksissa, joissa lääkeaineet ovat aiheuttaneet 
merkittäviä terveydellisiä haittoja koehenkilöille tai haluttua 
tulosta lääkkeiden vaikutuksista ei ole saavutettu.43

Psyykenlääkkeiden käyttöön liittyy usein myös runsaasti 
vakavia sivuvaikutuksia, erityisesti psykoosilääkkeiden 
kohdalla. Haittavaikutusten lista on pitkä: infektioherkkyys, 
väsymys, kognitiivisen toiminnan heikentyminen, aivoveren-
kiertohäiriöt, verenpaineen lasku, aggressiivisuus, uneliaisuus, 
rauhattomuus, pahoinvointi, suoliston verenvuoto, lihominen, 
turvotus, itsetuhoisuus ja lukuisia muita vakavia sivuoireita. 

Joissakin tapauksissa mielialalääkkeistä voi olla apua, mutta 
unilääkkeiden tapaan niitä ei tulisi harkita ensimmäisenä 
hoitokeinona. Ennen ”onnellisuuspillereiden” hankintaa 
on hyvä tiedostaa, että mielen tasapainoa ja joustavuutta 
voidaan harjoittaa monin eri keinoin. Tässä kirjassa esitellään 
lukuisia menetelmiä, joiden avulla voi havainnoida, analysoida 
ja kehittää oman mielen toimintaa uuteen suuntaan.

E
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MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖSTÄ.*

*Lähde: Lönnqvist, J. & Henriksson, M. & Marttunen, M. & 
Partonen, T. (toim.) (2011). Psykiatria. Keuruu: Duodecim.
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1950-luvulta lähtien on julkaistu satoja tutkimuksia medi-
taatiosta, joista erityisesti viimeisimmät aivokuvantamiseen 
ja EEG:n käyttöön perustuvat tutkimukset ovat metodolo-
gisesti paikanneet varhaisempien tutkimusten virheitä ja 
syventäneet käsitystämme meditaation terveysvaikutuksista.

Vuonna 2012 julkaistuun kattavaan meta-analyysitutkimuk-
seen46 mahtui 163 tutkimusta meditaation psykologisista 
vaikutuksista. Peräti 595 tutkimusta jouduttiin jättämään 
analyysin ulkopuolelle metodologisten ongelmien vuoksi.
Vahvimmat psykologiset vaikutukset on tutkimusten perus-
teella raportoitu emotionaalisiin tekijöihin liittyen sekä 
ihmissuhdeasioissa. 

Hieman heikompia vaikutuksia on havaittu ihmisten 
keskittymiskyvyssä ja kognitiivisissa toiminnoissa. On 
huomattavaa, että erityyppiset meditaatiotekniikat tuottavat 
erilaisia tuloksia ja esimerkiksi transsendenttisen meditaation 
vaikutus kognitiivisten kykyjen muutoksiin on erilainen 
verrattuna mindfulness-tekniikoihin.47

PSYKOLOGISET VAIKUTUKSET

• Stressin parempi sietäminen ja stressitasojen laskeminen48 49 50 51   
• Anteeksiannon helpottuminen52

• Ahdistuksen ja masennuksen väheneminen53 54 55 56 57 

   

• Keskittymiskyvyn lisääntyminen ja 
 tunteiden parempi hallitseminen58

• Muistin paraneminen59

• Empatian lisääntyminen60

• Kognitiivisten toimintojen ja 
 älykkyyden paraneminen61 62 63

FYSIOLOGISET VAIKUTUKSET

• Verenpaineen ja lepopulssin 
 laskeminen sekä fysiologisen 
 stressin väheneminen64

• Veren kortisolitasojen 
 laskeminen65

• Kroonisen kivun ja kivun 
 tunteen väheneminen66 67

• Immuniteetin paraneminen68

• Elimistön hapetusstressin 
 vähentyminen69

• Aivojen alfa- ja theta-aaltojen 
 lisääntyminen70 71 
• Aivojen plastisuuden 
 lisääntyminen72

• Aivojen ikääntymisen 
 hidastuminen73 ja aivojen 
 verenkierron parantuminen74 75

MEDITOINNISTA  TASAPAINOA 
KEHOON JA  MIELEEN

Meditaatio terminä, sanana tai harjoitteena tarkoittaa eri 
asioita eri ihmisille. Sanakirjamääritelmän mukaan medi-
taatio viittaa tiettyihin mielen harjoittamisen tapoihin tai 
tietoisuuden tilojen tavoitteluun (Oxford, Cambridge). 
Meditaatiota voidaan luonnehtia myös itsetarkasteluksi, 
jossa henkilö tarkkailee omia ajatuksiaan ja tuntemuksiaan.

Perinteisesti meditaatiota on harjoitettu erilaisissa henkisissä 
ja uskonnollisissa perinteissä, etenkin luostareissa. Erityisesti 
itämaiset meditaatiotraditiot ja mystiset suuntaukset ovat 
tuhansia vuosia vanhoja. Näistä esimerkkeinä ovat buddhismin 
eri muodot, hinduismi, taolaisuus ja islamilaisuus.44 Lisäksi 
vielä varhaisemmissa kulttuureissa ja luonnonkansojen (mm. 
eskimot, intiaanit ja busmannit) keskuudessa on kehittynyt 
meditaatioperinteitä, joista yksi tunnetuimmista on Patan-
jalin sutroihin tiivistynyt filosofia.45 Länsimaissa on viimeisen 
vuosisadan aikana kehittynyt erityyppisiä tietoisuustaitoja 
kehittäviä suuntauksia. Transsendenttinen meditaatio on 
näistä tutkituin.



448 449

MIELI MIELI

HENGITYKSESSÄ  AVAIN 
HERMOSTON HALLINTAAN

Hengityksellä ja sen säätelyllä pystytään vaikuttamaan tehok-
kaasti muun muassa autonomisen hermoston toimintaan. 
Erityisesti syvähengitysharjoitukset ovat tehokkaita työkaluja 
stressin, jännityksen ja ylivirittyneisyyden lievittämiseen. 
Pidennetyllä uloshengityksellä voidaan tehokkaasti aktivoida
parasympaattista hermostoa, joka on yhteydessä muun 
muassa lisääntyneeseen rentoutuneisuuteen ja palautumiseen 
sekä alentuneeseen sydämen sykkeeseen ja verenpaineeseen.76

Hengityksen fysiologiaa ja liikuntaharjoitteluun liittyviä 
hengitystekniikoita käsitellään tarkemmin Biohakkerin 
käsikirjan Liikunta-osiossa.

PRANAYAMA-TEKNIIKAT

Prānāyāma on Sanskritin kieltä ja tarkoittaa hengityksen 
pidentämistä tai elämänvoiman laajentamista. Pranayama-
hengitystekniikat ovat oleellinen osa joogan harjoittamista 
yhdessä muiden tekniikoiden kuten erilaisten asanoiden (eri 
asentojen) kanssa. Pranayama pohjautuu Patanjalin jooga-
sutra filosofiaan (400 jaa.).77

Pranayama-hengitystekniikoilla voidaan muun muassa 
parantaa stressinsietokykyä ja toiminnanohjausta,78 

parasympaattisen hermoston toimintaa79 ja keuhkojen 
hengityskapasiteettia80 81 sekä laskea verenpainetta ja 
vähentää elimistön hapenkulutusta.82

TULIHENGITYS (BHASTRIKA)

Tulihengitys on nopearytminen hengitystekniikka, jossa 
palleaa liikuttamalla hengitetään nenän kautta sisään ja 
ulos. Perinteisessä bhastrika-tekniikassa hengitys toistetaan 
10–100 kertaa, jonka jälkeen vedetään keuhkot täyteen ja 
hengitystä pidätetään niin kauan kuin mahdollista. Tämän 
jälkeen hengitetään mahdollisimman hitaasti ulos suun 
kautta, mikä täyttää yhden bhastrika-syklin. Syklejä voi 
toistaa niin monta kertaa kuin haluaa.

Tulihengitys lisää veren happisaturaatiota ja parantaa 
hengityselimien toimintaa (erityisesti pallean). Tulihengityk-
sellä on myös sympaattista ja parasympaattista hermostoa 
tasapainottavia vaikutuksia sekä positiivisia vaikutuksia myös 
immuunijärjestelmän toimintaan.83 84

Tulihengitystä voi tehdä myös erittäin hitaalla temmolla 
(6 hengitystä minuutissa), jossa sisäänhengitys kestää 4 
sekuntia ja uloshengitys 6 sekuntia. Viiden minuutin 
harjoituksella voidaan laskea tehokkaasti verenpainetta ja 
aktivoida parasympaattista hermostoa.85

.

-

MEDITAATIO

Tiibetinbuddhalainen 

meditaatio

Vipasanna, 

mindfulness, 

zazen

Transsendenttinen 

meditaatio

HUOMION KOHDE

Keskittyminen esim. 

myötätuntoon ja 

rakastavaan 

ystävällisyyteen

Havainnointi, esi-

merkiksi hengityksen 

tarkkailu

Mantra

AIVOJEN ALUEET

Lisääntynyt aktiivisuus vasemmassa 

etuaivolohkossa ja talamuksessa. 

Vähentynyt aktiivisuus päälaenlohkolla 

(orientaatio ja näkö).

Lisääntynyt kytkeytyneisyys oikealla 

etulohkolla (huomio) ja tuntemuksista 

kuten aivosaarella (maku), oikealla 

päälaenlohkolla (kosketus) ja oikealla 

ohimolohkolla (kuulo).

Lisääntynyt aktiivisuus etulohkolla 

ja päälaenlohkolla. Vähentynyt 

aktiivisuus tyvitumakkeessa ja 

talamuksessa.

MEDITAATION ERI TYYLILAJIEN VERTAILUA JA FYSIOLOGISIA VAIKUTUKSIA

Lähde: Travis, F. (2006, 2009, 2010)

EEG

40 hertsin taajuusalueella 

lisääntynyt aktiivisuus (viittaa kes-

kittymiseen)

Vasen etuaivolohko 

aktiivinen

Etuaivolohkossa lisääntynyt 

alfa-aaltojen yhdenmukaisuus
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Toimi seuraavasti:
• Istu selkä suorana mukavassa asennossa
• Aseta vasen käsi vasemmalle polvelle ja nosta oikea käsi  
 kasvojen eteen
• Laita oikean käden etusormi ja keskisormi suorana   
 vasten otsaa
• Pidä peukalo oikean sieraimen puolella ja nimetön   
 vasemman sieraimen puolella
• Varsinainen harjoitus:
 – Sulje oikea sierain peukalolla ja hengitä hitaasti sisään 
 – Sisäänhengityksen jälkeen avaa oikea sierain ja sulje   
    vasen sierain nimettömällä
 – Hengitä oikean sieraimen kautta hitaasti ulos
 – Sen jälkeen hengitä oikean sieraimen kautta sisään,   
    vapauta vasen sierain ja sulje oikea sierain
 – Hengitä vasemman sieraimen kautta ulos
 – Tämä on yksi vuorosierainhengityssykli; toista tätä   
    hengitystä 10 minuutin ajan
• Vaihtoehtoisesti voit hengittää puolet ajasta vasemman  
 sieraimen kautta ja puolet ajasta oikean sieraimen kautta  
 kukin sierain kerrallaan (esim. 5 minuuttia ja 5 minuuttia)

VUOROSIERAINHENGITYKSEN NENÄ-SORMIASENTO10 sekunnin stressinlievityshengitys 
Tulihengitystä voi soveltaa myös nopeaan stressin-
lievittämiseen.
• Laita kämmenet vastakkain rintakehän eteen ja purista  
 niitä voimakkaasti yhteen
• Hengitä 10 sekuntia voimakkaasti palleaa hyväksikäyttäen  
 suun kautta sisään ja ulos
• Visualisoi stressin poistuminen kehosta ja täytä mielesi  
 positiivisilla ajatuksilla
• Hengitä syvään sisään ja ulos keuhkot tyhjäksi 
 kymmenen sekunnin tulihengityksen jälkeen

4–7–8 HENGITYSTEKNIIKKA (VISAMA VRTTI)

Lääkäri Andrew Weil:in kehittämä 4-7-8 hengitystekniikka 
(engl. The Relaxing Breath) juontaa juurensa Pranayama-
tekniikasta Visama vrtti, joka tarkoittaa epätasaista hengi-
tystä (esimerkiksi 1–4–2). Luvut tarkoittavat järjestyksessä 
sisäänhengityksen, hengityksen pidätyksen ja uloshengityksen 
suhteellista pituutta mielessä laskettuna.

Weil on huomannut potilaita hoitaessaan, että kyseinen
hengitysrytmiikka on hyvin tehokas rauhoittamaan 
hermostoa sekä helpottamaan esimerkiksi nukahtamista. 
Hengitystekniikalla voidaan myös lievittää stressiä ja 
poistaa ylimääräistä hiilidioksidia elimistöstä.86 

Toimi seuraavasti:
• Hengitä suun kautta ulos samalla päästäen suhisevaa ääntä
• Sulje suu ja hengitä nenän kautta sisään samala laskien  
 hiljaa mielessä neljään
• Pidätä hengitystä ja laske seitsemään
• Hengitä ulos keuhkot tyhjäksi päästäen suhisevaa ääntä ja  
 laske mielessä kahdeksaan
• Toista hengityssykli vähintään kolme kertaa (voit jatkaa  
 hengittämistä niin pitkään kuin haluat)
• Tee harjoitus vähintään kaksi kertaa päivässä

VUOROSIERAINHENGITYS (NADI SHODHANA)

Vuorosierainhengitys on länsimaissa yksi käytetyimmistä 
pranayama-hengitystekniikoista. Nādī Shodhana on 
Sanskritin kieltä ja tarkoittaa kirjaimellisesti energia-
kanavien puhdistumista. Vuorosierainhengitystä 
käytetäänkin joogaperinteessä tasapainottamaan kehoa 
ja mieltä.

Säännöllisesti suoritettuna vuorosierainhengitys voi 
laskea verenpainetta, hengitystiheyttä ja lepopulssia87 sekä 
parantaa sydämen sykevälivaihtelua (HRV)88 ja tasapainottaa 
autonomisen hermoston toimintaa89 lisäämällä kiertäjä-
hermon aktiivisuutta (vagus).90

.

.

- -
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PEHMEÄ VALAISTUS

SUITSUKKEET

MEDITAATIOSOVELLUS
AIVOLISÄRAVINNE

ÄÄNISTIMULAATIO
MEDITOINTITYYNY

AIVOSÄHKÖKÄYRÄ

PIIKKIMATTO

AIVOSÄHKÖKÄYRÄLUKIJA

TUNNEPÄIVÄKIRJA

RENTOUTTAVA 
MUSIIKKI

BIOHAKKERIN MEDITAATIOHUONE

YHDEN MINUUTIN HENGITYS (KUNDALIINIJOOGA)

Hieman edistyneemmät hengityksen harjoittajat voivat 
testata keuhkokapasiteettia ja hengityslihasten voimakkuutta 
yhden minuutin hengityssyklillä. Yhden minuutin hengitys-
tekniikkaa käytetään esimerkiksi kundaliinijoogassa har-
joittamaan mieltä ja kehittämään intuitiivisia kykyjä. Tällä 
hengitystekniikalla ja siihen yhdistetyllä meditaatiolla voi 
olla myös aivopuoliskoja integroivia vaikutuksia91 ilmeisesti 
aivokurkiaisen (corpus callosum) ja keskimmäisten aivo-
poimujen (medial gyrus) kautta.92

• Seiso suorana tai istu selkä suorassa tuolilla, rinta 
 ryhdikkäänä
• Harjoittele ensin syvähengitystä hengittämällä 5 sekuntia  
 sisään ja 5 sekuntia ulos muutaman minuutin ajan; tämä  
 toimii valmistavana harjoituksena
• Hengitä sisään 20 sekunnin ajan vetämällä ilmaa ensin  
 keuhkojen alaosaan, sen jälkeen keskiosaan ja lopussa   
 yläosaan
• Pidätä hengitystä 20 sekunnin ajan
• Hengitä ulos 20 sekunnin ajan ensin keuhkojen yläosasta,  
 sen jälkeen keskiosasta ja lopussa alaosasta
• Toista tämä kolme kertaa ja työstä vähitellen 30 kertaan
• Mikäli 20 sekuntia tuntuu liian pitkältä ajalta, aloita ensin  
 5 sekunnin jaolla, sen jälkeen 10 sekunnin jaolla ja lopulta  
 20 sekunnin jaolla

SYVÄHENGITYSHARJOITUS 

(UJJAYI PRANAYAMA)

Toimi seuraavasti:

• Hengitä sisään nenän kautta rauhallisesti, 

 hitaasti, oman hengityksen kohinaa kuunnellen.  

 Vedä keuhkot aivan täyteen asti.

• Hengitä ulos nenän kautta hyvin rauhallisesti,  

 hengityksen kohinaan kuunnellen. Halutessasi  

 voit supistaa hieman kurkun kannen lihasta 

 siten, että hengitys kohisee hieman enemmän  

 kurkussa. Tämä auttaa tekemään hengityk-  

 sestä vieläkin rauhallisemman, syvemmän ja   

 pidemmän.

• Mitä pidempiä ja rauhallisempia hengityksiä   

 pystyt tekemään, sen parempi. Älä kuitenkaan  

 yritä liikaa, tarkoitus ei ole hengästyä.

• Jos hengästyt, lopeta harjoittelu. Tee seuraavalla  

 kerralla harjoitus kevyemmin

• Tee aluksi 10 kierrosta. Voit lisätä kierroksia   

 edistyessäsi.

.
- - -



454 455

MIELI MIELI

nko aivojen rakennetta mahdollista muokata, voiko 
tietoisuutensa viedä uudelle kehitystasolle ja pystyykö 

persoonallisuutta ylipäätänsä muuttamaan? Nämä kysymykset 
herättävät ristiriitaisia tunteita, eivätkä ne ole käytännönkään 
tasolla kiistattomia.

Ennen uskottiin, että aivoja ei voi merkittävästi muokata 
varsinkaan enää aikuisiällä. Melkein 100 vuotta väitettiin, 
että aivosolut eivät uusiudu. Tämä on sittemmin osoittau-
tunut myytiksi.93

Aivotutkimus on edennyt viime vuosina huimaa vauhtia. 
Aivojen anatomisesta tarkastelusta on siirrytty uusiin
menetelmiin, jotka avartavat aivojen toimintaa reaaliajassa 
esimerkiksi toiminnallisen magneettikuvauksen (functional 
MRI tai fMRI) avulla. Aivojen sähköisen toiminnan tuot-
tamia magneettikenttiä kuvaava aivomagneettikäyrä 
(MEG) tarjoaa tänä päivänä aivosähkökäyrän (EEG) ohella 
parhaat keinot aivojen aktiivisuuden mittaamiseen ja eri 
osien välisen vuorovaikutuksen havainnointiin. Näiden 
menetelmien myötä tiedämme, että aivot ovat jatkuvassa
muutoksessa. Havainto aivojen neuroplastisuudesta on 
osoittanut, että aivot kykenevät merkittäviin anatomisiin 
muutoksiin tarvittaessa.94

Neuropalaute (engl. neurofeedback) on biopalautteen yksi 
alamuoto, jossa käytetään hyväksi reaaliaikaista palautetta
muiden aistien kautta aivojen sähköisestä toiminnasta 
(EEG). Samalla ihminen yrittää vaikuttaa saamansa palaut-
teen perusteella aivojen toimintaan esimekiksi tietokonepelin 
avulla. Neuropalautteen idea on siinä, että pelin sujuminen 
hyvin on aivoille palkinto, mikä taas opettaa aivoja toimi-
maan tietyllä tavalla. Aivot siis kykenevät säätämään omaa 
sähköistä toimintaansa, kun saavat siitä palautetta. Neuro-
palautetta on käytetty keskittymiskyvyn parantamisen ja 
stressin lievittämiseen sekä esimerkiksi eri sairauksien, kuten 
ADHD:n, masennuksen, ahdistuksen, kroonisen kivun ja 
epilepsian hoitoon.95 96

O

TEKNOLOGIAT  MIELEEN 
VAIKUTTAMISEEN
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TUNTEIDEN SEURANTA

TUNNEPÄIVÄKIRJA

Toimiva tapa tunnistaa ja analysoida omia tunteitaan 
on pitää näistä päiväkirjaa. Tunnepäiväkirjan pitäminen 
ja luova kirjoittaminen kehittää sekä emotionaalista että 
fyysistä terveyttä muun muassa vähentämällä stressiä ja 
masentuneisuutta.110

Tunteiden kirjaaminen on älypuhelinsovellusten myötä 
erittäin helppoa. Tunnetilan kirjaamisen lisäksi merkin-
töihin voi liittää erilaisia avainsanoja, kuvia ja skaaloja, 
joita voidaan käyttää tilastollisissa analyyseissä.

SYDÄMEN SYKEVÄLIVAIHTELU (HRV)

Sykevälivaihtelua voi käyttää apuna arvioitaessa tunne-
reaktioihin perustuvia stressitiloja. Erittäin stressaantunut
henkilö on usein samaan aikaan ahdistunut, jännittynyt 
tai peloissaan. 

KASVOJEN ILMEIDEN TUNNISTAMINEN

Tunteiden tunnistaminen kasvojen ilmeistä on tunnettu 
psykologisessa kirjallisuudessa jo noin 50 vuoden ajan.111 
Validoitua menetelmää112 varten on kehitetty tietokone-
ohjelmia, jotka tutkivat reaaliajassa kasvojen ilmeiden 
muutoksia.

GALVAANINEN IHOSENSORI

Tunteiden analysointi galvaanisella ihosensorilla (Galvanic 
Skin Response) on yksi vanhimmista menetelmistä. Esi-
merkiksi valheenpaljastuslaitteet perustuvat osittain tähän 
tekniikkaan muiden menetelmien ohella (muun muassa 
sydämen syke, hengitystiheys ja verenpaine). Mittaus 
perustuu siihen, että iholla tapahtuvat verenkierron 
muutokset muuttavat sähkönjohtavuutta.

TRANSKRANIAALINEN 
TASAVIRTASTIMULAATIO  (TDCS)

Vuonna 1801 Italialainen fyysikko Giovanni Aldini hoiti 
onnistuneesti masennuksesta kärsivän Luigi Lanzarinin 
terveeksi hyödyntämällä aivoihin johdettua sähkövirtaa 
”Voltan patsaaksi” kutsutulla nestemäisellä paristolla, 
jonka toinen fyysikko Alessandro Volta keksi vain vuotta 
aiemmin.97

Transkraniaalisessa tasavirtastimulaatiossa (tDCS) pieni tasa-
virta syötetään päänahkaan kahden pintaelektrodin avulla. 
Stimulaatio muuttaa hermoston toimintaa, mikä voi kestää 
jopa muutaman tunnin stimulaation jälkeen.98

Stimulaation kohde aivoissa voidaan valita. Raportoituja sekä 
tutkittuja stimulaatiokohteita ovat muun muassa kielellinen 
ja matemaattinen älykkyys, huomiokyky, ongelmanratkaisu, 
muisti ja koordinaatio.99 Tiettyjen aivoalueiden stimulaation 
ongelmana on raportoitu muiden kognitiivisten toimintojen
heikkenemistä. Esimerkiksi takimmaista parietaalista 
assosiaatioaluetta (ks. aivojen rakenne) stimuloitaessa 
numeerinen oppiminen kehittyy, mutta opittujen asioiden 
automatiikka eli tiedostamattoman mielen aktivointi 
heikkenee.100 

Viimeisen 10 vuoden tutkimuksen perusteella sähköstimu-
laatiota pidetään loppujen lopuksi varsin turvallisena
ilman erityisiä riskejä101 tai sivuvaikutuksia.102 Uusimpien 
tutkimusten mukaan sähköstimulaatiosta on apua muun 
muassa itsekontrolliin (tai automaattisen vasteen hidastami-
seen),103 aivoinfarktin jälkeiseen aivojen toipumiseen104 105 106 
sekä masennuksen hoitoon.107 108 109

TDCS

Virtalähde

Positiivinen anodi Negatiivinen katodi

Virtauksen suunta
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i ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa terapiamuotoa 
tai psykologista hoitokeinoa, vaan kaikki riippuu 

yksilöllisestä kehityslinjasta, tilasta ja tavoitteista. 
Monet psykoterapioiden eri muodot käsittelevät 
tukahdutettuja lapsuuden kehitysvaiheiden tunteita 
ja ongelmallisia uskomusmalleja.

2000-luvulla erityisesti Freudin mallia on 
kehitetty edelleen niin sanotun modern 
conflict theoryn pohjalta, joka keskittyy 
erilaisiin tunneoireisiin.113 Kognitiivinen 
psykoterapia taas käsittelee hyvinvointia 
rajoittavia, epätarkoituksenmukaisia 
ajatustapoja sekä niiden yhteyksiä vaikeiksi 
koettuihin tapahtumiin, tunteisiin ja toiminta-
malleihin. Kognitiivisella psykoterapialla on 
vahva teoreettinen ja tieteellinen pohja, ja 
psykoterapiamuodoista se on tieteellisesti 
tutkituin erityisesti psykososiaalisiin tilanteisiin 
liittyen.114 Vaikeiden psykiatristen sairauksien 
hoidossa sen vaikutus on kuitenkin osoittautunut 
heikoksi.115 

E

ERILAISET  TERAPIAMUODOT
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Muita käytettyjä terapiamuotoja ovat muun muassa 
hypnoterapia, hahmoterapia ja ratkaisukeskeinen 
terapia. Esimerkiksi hypnoosin avulla on mahdollista 
päästä käsiksi alitajuisiin prosesseihin, joiden kautta 
on mahdollista vaikuttaa muun muassa turhaan 
huolehtimiseen, murheisiin ja pelkoihin. Hypnoosia 
ja hypnoterapiaa on myös eri sairauksien hoidossa 
tutkittu paljon.116 Sen on muun muassa laajoissa 
meta-analyyseissä ja katsausyhteenvedoissa todettu 
olevan tehokas erilaisten sairauksien, kuten ärtyvän 
suolen oireyhtymän,117 118 masennuksen,119 migreenin,120

ja mahdollisesti myös fibromyalgiakivun hoidossa.121

Tyypillisesti ihmiset hakeutuivat psykoterapiaan 
ahdistuksen, masennuksen tai erilaisten neuroosien 
vuoksi. Kuitenkin eri psykoterapiamuodoista voi 
olla käytännön hyötyä, vaikka ihminen ei kärsisi-
kään psykiatrisista ongelmista. 

Ohessa olevat terapiamuodot voivat lisätä 
ymmärrystä kognitiivisista vääristymistä, 
erilaisista uskomuksista sekä negatiivisista 
ajatusmalleista:122

CBT (KOGNITIIVIS -BEHAVIORAALINEN 

PSYKOTERAPIA)

• Keskittyy ihmisen tietyn ongelman ratkaisemiseen
  (problem focused) ja käyttää hyväkseen erilaisia 
 strategioita (action oriented)
• Sopii hyvin esimerkiksi ahdistuksen ja mieli-
 alahäiriöiden hoitoon

DKT (DIALEKTINEN KÄYTTÄYTYMISTERAPIA)

• Auttaa haitallisten käyttäytymismallien muutta-
 misessa tunnistamalla näitä laukaisevat ajatukset 
 ja tunteet
• Sopii hyvin esimerkiksi riippuvuuksien hoitoon

RET (RATIONAALIS-EMOTIONAALINEN 

TERAPIA)

• Pyrkii selvittämään ajatuksen tasolla olevia esteitä,   
 jotka ylläpitävät ongelmaa
• Sopii hyvin vääristyneiden ja irrationaalisten 
 uskomusmallien muuttamiseen

ALKUPERÄINEN PSYKOANALYYSI

• Sigmund Freud 

• Työskentely hysteeristen potilaiden kanssa

• Keskittyminen tiedostamattomaan (engl. the unconscious)

PSYKODYNAMIIKKA JA 

PSYKOANALYYSI

• Muun muassa Sigmund Freud, Karl 

 Abraham, C. G. Jung ja Sándor Ferenczi

• Keskittyminen tietoisen ja tiedosta-

 mattoman mielen, sekä ulkomaailman 

 väliseen suhteeseen

• Esimerkiksi psykoanalyysi ja 

   psykoanalyyttinen psykoterapia

KOGNITIIVISET TERAPIAMUODOT 

JA KÄYTTÄYTYMISTERAPIAT

• Muun muassa Albert Ellis, Aaron Beck  

 ja Maxie C. Maultsby

• Keskittyminen psykologiaan ja 

   oppimisteoriaan

• Esimerkiksi kognitiivinen psykoterapia,  

 kognitiivinen käyttäytymisterapia ja  

 rationaalis-emotionaalinen terapia

HUMANISTISET 

TERAPIAMUODOT

• Muun muassa Alfred Adler, Otto 

   Rank ja Carl Rogers 

• Keskittyminen ihmiseen persoonana

• Esimerkiksi hahmo- eli gestalt-

   terapia
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ykyajan neurotiede perustuu hermosolujen ja hermoston 
rakenteen tutkimukseen. Santiago Ramón y Cajalin 

(1852–1934) neuroanatomiset tutkimukset loivat pohjan 
neuroniteorialle, jonka mukaan hermosto koostuu toisistaan 
erillisistä hermosoluista eli neuroneista. Vasta 1950-luvulla 
kehitetty elektronimikroskooppi vahvisti teorian tosiasiaksi: 
kyse todellakin oli erillisistä hermosoluista, jotka ovat toisiinsa 
kytkeytyneenä synapsien välityksellä.

Välittäjäaineet eli neurotransmitterit ovat viestimolekyylejä, 
jotka välittävät, voimistavat ja tarvittaessa estävät signaaleja 
hermosolujen välillä. Välittäjäaineiden lisäksi aivoissa vaikut-
tavat suuret määrät erilaisia neuropeptidejä (hermoston 
toimintaan vaikuttavia viestimolekyylejä).

Välittäjäaineet on pakattu rakkuloihin (vesikkeleihin), jotka 
liikkuvat hermosolusta toiseen liitospintojen eli synapsien 
kautta.123 Välitysmekanismista riippuen välittäjäaineen 
vaikutus voi olla ajallisesti nopea tai hidas.124 

Ravintoaineet ovat välittäjäaineiden muodostumiselle merki-
tyksellisiä. Monet aivojen välittäjäaineista muodostetaan 
aminohapoista, joita saadaan ravinnosta. Ravinteiden puute 
voi siis itsessään aiheuttaa neurokemiallisia ongelmia, kuten 
oppimis- ja keskittymishäiriöitä, masennusta ja muita psyyk-
kisiä häiriöitä.

N HERMOSOLUN SYNAPSIN TOIMINTA

AIVOJEN JA  HERMOSTON VÄLITTÄJÄAINEET

Synapsia edeltävä
neuroni

Synapsin jälkeinen
neuroni

Synapsirako

Synapsia 
edeltävä pääte

Synapsin rakkula
täynnä välittäjäaineita

Sulautettu 
rakkula

Kiinnitetty ja 
valmisteltu 
rakkula

Välittäjäaineiden
vastaanotin
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VÄLITTÄJÄAINEIDEN ANATOMIA JA FYSIOLOGIA

VÄLITTÄJÄAINE

Serotoniini

Dopamiini

Asetyylikoliini

GABA

PÄÄTEHTÄVÄ

Suoliston liikkeet, 

mieliala, ruokahalu, 

uni, lihaskontrolli

Palkitsemisjärjestelmä, 

kognitio, tahdonalaiset 

liikkeet

Lihaskontrolli, muisti, 

aistihavainnot

Jarruttaa keskusher-

moston hermosolujen 

toimintaa

SIJAINTI

Suolisto, keskus-

hermosto

Hypotalamus

Hermo-lihasliitokset, 

keskushermosto

Koko aivot

RESEPTORIT

5-HT (eri alalajit)

D1–D5

Nikotiinireseptori, 

muskariinireseptorit

GABAa & GABAb

HUOMIOITA

Suurin osa masennus-

lääkkeistä vaikuttaa 

serotoniinin kautta

Epätasapaino aiheuttaa 

Parkinsonin taudin

Yleisin välittäjäaine. 

Alzheimerin taudissa 

asetyylikoliiniradat 

vaurioituvat, mikä 

aiheuttaa dementian.

GABAn puutosta esiintyy 

masennuksessa ja ahdis-

tuksessa

KESKEISET  VÄLITTÄJÄAINEJÄRJESTELMÄT

Aivojen välittäjäaineet vaikuttavat tunteisiin ja ajatuksiin,125 
ja niiden epätasapaino voi ilmetä erilaisina psyykkisinä 
häiriöinä. Aivojen ja hermoston tärkeimpien välittäjäaineiden 
(serotoniini, dopamiini, GABA ja asetyylikoliini) välistä 
tasapainoa voidaan subjektiivisesti arvioida amerikkalaisen 
lääkärin Eric R. Bravermanin kehittämällä suuntaa antavalla 
persoonallisuustyyppitestillä (ks. tämän luvun loppu).126 

Välittäjäaineiden tasoja (noradrenaliini, dopamiini, seroto-
niini) voidaan käytännön tasolla selvittää mittaamalla näiden 
aineenvaihduntatuotteita verenkierrosta tai virtsasta. Hyvänä 
esimerkkinä välittäjäainetasapainon tutkimisessa on virtsan 
orgaanisten happojen mittaaminen, jonka avulla saadaan 
tietoa välittäjäaineiden tasapainosta koko elimistössä.127 
Huomattavaa kuitenkin on se, että myös suolistossa tapahtuu
erityisen runsaasti välittäjäaineiden vapautumista,128 eikä 
testi erottele keskushermostoperäisiä välittäjäaineita erikseen. 
Suoria keskushermoston välittäjäaineiden mittausmenetelmiä 
on kehitetty, mutta niiden saatavuus on rajallinen.129

AMINOHAPPO

Alaniini

Aspartiini-

happo

GABA

Glutamiini-

happo

Glysiini

Tauriini

TEHTÄVÄ

Jarruttava, 

rauhoittava

Kiihdyttävä

Jarruttava, 

rauhoittava

Kiihdyttävä

Jarruttava, 

rauhoittava

Jarruttava, 

rauhoittava

SUURIN PITOISUUS

 

Merilevä, liivate, 

kananmuna, kalkkuna, 

naudanliha

Soijaproteiini-isolaatti, 

ruijanpallas, kananmu-

nan valkuainen, parsa

Hapatetut ruoat, tee, 

tomaatti, makrilli

Soijaproteiini-isolaatti, 

soijakastike, raejuusto, 

pellavansiemenet

Liivate, porsaanliha, 

naudanliha, sisäelimet

Makrilli, kananmaksa, 

ravut, kalat yleisesti, 

lampaanliha

AMINOHAPOT VÄLITTÄJÄAINEINA
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Tyypillisiä serotoniinin vajauksesta aiheutuvia ongelmia 
ovat ahdistus, masennus sekä pakko-oireiset häiriöt. 
Suolistoperäisiin ongelmiin liittyvät muun muassa 
ummetus ja suolen hitaat liikkeet.132 Serotoniinin 
puutostiloihin voi vaikuttaa muun muassa ruokavaliolla. 

SEROTONIININ TUOTANTOA LISÄÄVIÄ

RUOKA-AINEITA

• Hedelmät ja kasvikset
 – Banaani
 – Kiivi
 – Luumu
 – Papaija
 – Taateli
 – Tomaatti
• Eläinkunnan tuotteet
 – Kalkkuna ja kana
 – Kalat
 – Kananmunat
 – Juusto
• Pähkinät ja siemenet
 – Kaakao
 – Manteli
 – Seesaminsiemen

Kalsium

Kalaöljy

5-HTP

Magnesium

Melatoniini (yöllä)

Kärsimyskukka

Pyridoksiini (B6-vitamiini)

SAM-e

Mäkikuisma

Tryptofaani

Sinkki

500–1000 mg

500–2000 mg

100–400 mg

200–600 mg

0,1–2 mg

200–1000 mg

5–50 mg

50–200 mg

200–600 mg

500–2000 mg

15–45 mg

SEROTONIINI-BUUSTERIT

SEROTONI INI

Serotoniini on monoamiineihin kuuluva aivojen (ja suoliston) 
välittäjäaine. Biokemiallisesti serotoniinia muodostuu trypto-
faanista. Noin 90 % serotoniinista on suolistossa, jossa se 
säätelee suolen liikkeitä.130 Loput serotoniinista muodostuu 
serotoniinia tuottavissa hermosoluissa keskushermostossa. 
Serotoniinilla on lukuisia fysiologisia vaikutuksia muun 
muassa mielialaan, ruokahaluun, uneen, muistiin ja oppi-
miseen. Serotoniinireseptoreita on eri elimissä lukuisia, 
joista parhaiten tunnettuja ovat 5-HT1- ja 5HT2-reseptori-
perheet.

KORKEA PITOISUUS 

Serotoniinin liian korkea pitoisuus elimistössä 

voi pahimmillaan johtaa hengenvaaralliseen 

serotoniinisyndroomaan.131 Tämä ilmenee 

yleensä serotoniinijärjestelmään vaikuttavien 

lääkeaineiden ongelmallisten yhteisvaiku-

tusten kautta. Syndrooman oireita voivat olla 

muun muassa levottomuus, ripuli, kohonnut 

ruumiinlämpö, pahoinvointi sekä veren-

paineen nousu.

HO
CH2 CH2 NH2

SEROTONIININ KEMIALLINEN KAAVA

Tryptofaani 5-HTP Serotoniini

Synteesi:
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Dopamiini vaikuttaa dopamiinia tuottaviin hermosoluihin,
joita on ihmisen aivoissa noin 400 000 kappaletta.137 
Vaikutukset erityisesti motivaatioon ja kognitioon ovat 
merkittäviä. Huomionarvoista on, että liian pienet ja 
toisaalta liian suuret määrät dopamiinia vaikuttavat muis-
tia heikentävästi.138 Dopamiinireseptoreita on serotoniinin 
tapaan useita, joista tutkituimmat ja tärkeimmät reseptorit 
ovat D1–D5-reseptorit. D1-reseptoreita on määrällisesti 
näistä ylivoimaisesti eniten.

Tyypillisiä dopamiinin vajauksesta aiheutuvia ongelmia 
ovat mielialavaihtelut, masennus, sosiaalinen eristäytyminen, 
heikko huomiokyky sekä krooninen väsymys ja matala 
fyysinen energiataso.139

DOPAMIININ TUOTANTOA LISÄÄVIÄ 

RUOKA-AINEITA

• Kasvikset ja hedelmät
 – Avokado
 – Banaani
• Eläinkunnan tuotteet
 – Kalkkuna ja kana
 – Raejuusto ja ricotta-juusto
 – Kananmunat
 – Possu
 – Ankka
• Pähkinät ja siemenet
 – Saksanpähkinä
 – Manteli
 – Mucuna
 – Seesaminsiemenet
 – Kurpitsansiemenet

Fenyylialaniini

Tyrosiini

Metioniini

Ruusujuuri

Pyridoksiini

B-complex

Fosfatidyyliseriini

Neidonhiuspuu (Ginkgo Biloba)

500–2000 mg

500–2000 mg

250–1000 mg

50–200 mg

5–50 mg

25–100 mg

50–200 mg

50–100 mg

DOPAMIINI-BUUSTERIT

DOPAMIINI

Dopamiini on katekoliamiineihin ja fenyylietyyliamiineihin 
kuuluva välittäjäaine aivoissa. Biokemiallisesti dopamiinia 
syntetisoidaan tyrosiinista ja dopasta. Aivoissa on useita eri 
dopamiinijärjestelmiä, joista suurin osa liittyy käyttäytymis-
mallien mukaan palkitsemiseen ja motivaatioon.133 Ei ole 
yllätys, että dopamiinin erittymistä aiheuttavat stimulantit 
kuten kokaiini ja amfetamiini ovat addiktoivia. Muut 
dopamiinijärjestelmät liittyvät motoriseen kontrolliin 
sekä eri hormonien erittymiseen.

Dopamiinin säätelyhäiriöt liittyvät oleellisesti myös joihin-
kin sairauksiin kuten Parkinsonin tautiin, skitsofreniaan, 
ADHD:hen ja levottomiin jalkoihin.134  Dopamiinilla on 
aivojen ja keskushermoston ohella myös muita vaikutuksia 
elimistössä muun muassa ruoansulatuksessa, verisuonissa 
ja immuunijärjestelmässä.135 

KORKEA PITOISUUS 

Dopamiinin liian korkea pitoisuus elimistössä voi 

johtaa dopamiinin säätelyhäiriöön (dopamine

dysregulation syndrome).136 Tätä on havaittu

skitsofreniasta kärsivien lisäksi erityisesti Parkin-

sonin tautia sairastavilla henkilöillä, jotka ovat 

saaneet L-dopa-lääkettä yliannostuksina. Oireina

säätelyhäiriössä ovat muun muassa patologinen

uhkapelaaminen, hyperseksuaalisuus, pakon-

omainen syöminen sekä aggressiivisuus.

DOPAMIININ KEMIALLINEN KAAVA

HO

CH2 CH2 NH2HO
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Lisäksi asetyylikoliini vaikuttaa sensorisen informaation 
siirtymiseen talamuksesta aivojen kuorikerroksen tiettyihin 
osiin.145 

Koska asetyylikoliini säätelee aivojen ”nopeutta” ja sähköisten 
signaalien taajuutta, voi puutteellinen asetyylikoliinitaso 
aiheuttaa muun muassa muistiongelmia, liikkeiden hitautta,
mielialan vaihteluja, oppimisvaikeuksia sekä vaikeuksia 
abstraktin ajattelun suhteen.146

ASETYYLIKOLIININ TUOTANTOA LISÄÄVIÄ 

RUOKA-AINEITA

• Kasvikset ja hedelmät
 – Parsakaali
 – Ruusukaali
 – Kurkku
 – Salaatti
 – Kesäkurpitsa
• Eläinkunnan tuotteet
 – Kananmuna (erityisesti 
    keltuainen)
 – Naudan- ja karitsanmaksa
 – Naudanliha
 – Porsaanliha
 – Jogurtti
 – Katkarapu
 – Lohi ja muut rasvaiset kalat
• Pähkinät ja siemenet
 – Pinjansiemenet
 – Manteli
 – Hasselpähkinä
 – Macadamiapähkinä

Koliini

Fosfatidyylikoliini

Fosfatidyyliseriini

Asetyyli-l-karnitiini

DHA (dokosaheksaeenihappo)

Tiamiini (B1-vitamiini)

Pantoteenihappo (B5-vitamiini)

Metyylikobalmiini (B12-vitamiini)

Tauriini

Neidonhiuspuu (Ginkgo Biloba)

Korealainen Ginseng

100–500 mg

500–2000 mg

50–200 mg

250–1000 mg

200–1000 mg

25–100 mg

25–100 mg

100–500 mg

250–1000 mg

50–100 mg

100–500 mg

ASETYYLIKOLIINI-BUUSTERIT

ASETYYLIKOLI INI

Asetyylikoliini on asetaatin ja koliinin esteri. Asetyylikoliini 
aktivoi lihaksistoa sekä tuottaa lopulta lihassupistumisen 
nikotiinireseptoreiden kautta. Keskushermostossa ja erityi-
sesti aivoissa asetyylikoliini toimii aivojen plastisuuden ja 
muistin välittäjäaineena muskariinireseptorien kautta.140 

Esimerkiksi Alzheimerin taudissa on vaikeita kolinergisiä 
(asetyylikoliinia tuottavia) häiriöitä. 

Asetyylikoliinin toiminta on oleellinen muun muassa 
erilaisten ulkoisten ärsykkeiden vastaanottoon sekä huomio-
kykyyn liittyen. Näihin kuuluvat eläintutkimusten perus-
teella somatosensoriset (tuntoärsykkeisiin liittyvät),141 
auditiiviset142 sekä visuaaliset ärsykkeet.143 

KORKEA PITOISUUS 

Asetyylikoliinin liian korkea pitoisuus elimistössä 

voi johtaa kolinergiseen kriisiin (cholinergic 

crisis).144 Tämä aiheutuu usein asetyylikoliinia 

hajottavan entsyymin toimintahäiriöistä esimer-

kiksi hermokaasun (sariini), organofosfaatti-

myrkytyksen tai asetyylikoliiniesteraasi-lääkkeen 

yliannostuksesta. Oireina kolinergisessa kriisissä 

ovat muun muassa lihasten halvaantuminen, 

vaikeat hengitysvaikeudet sekä lisääntynyt 

hikoilu ja syljeneritys.

ASETYYLIKOLIININ KEMIALLINEN KAAVA

Asetaatti Koliini Asetyylikoliini

Synteesi:
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GABA-reseptoreita on kahta luokkaa, A ja B. GABAa-resep-
toreihin vaikuttavat muun muassa rauhoittavat diatsepaami-
lääkeaineen johdannaiset. Alkoholin pääasiallinen vaikutus 
on GABAb-reseptoreihin sekä osittain myös kivun aistimi-
seen.149 GABA-välittäjäaineen rooli on erityisen tärkeä lapsen 
kehittyvissä aivoissa.150 151 

GABA:n puutteesta kärsivillä on usein vaikeuksia stressin 
sietämisen kanssa, ahdistusta, masennusta, syyllisyyden 
tunnetta sekä jopa pakko-oireisia häiriöitä.152

GABAN TUOTANTOA LISÄÄVIÄ RUOKA-AINEITA

• Kasvikset ja hedelmät
 – Banaani
 – Parsakaali
 – Appelsiini ja muut sitrushedelmät
 – Pinaatti
• Eläinkunnan tuotteet
 – Naudanmaksa
 – Makrilli
 – Ruijanpallas
• Pähkinät, siemenet ja muut
 – Manteli
 – Saksanpähkinä
 – Tumma riisi ja riisinlese
 – KauraInositoli

GABA

Glutamiinihappo

Melatoniini (yöllä)

Tiamiini (B1-vitamiini)

Niasiiniamidi (B3-vitamiini)

Pyridoksiini

Valeriaana

Kärsimyskukka

500–2000 mg

100–1000 mg

250–1000 mg

0,1–2 mg

200–600 mg

25–500 mg

5–50 mg

100–500 mg

200–1000 mg

GABA-BUUSTERIT

GABA

GABA eli gamma-aminovoihappo on hermoston tärkein 
jarruttava välittäjäaine. GABA:n tuotanto tapahtuu
kaikkialla aivoissa ja se vaikuttaa muun muassa rauhoitta-
vien theta-aaltojen esiintymiseen. GABA ei läpäise veri-
aivoestettä, vaan sitä syntetisoidaan aivoissa glutamiini-
haposta aktiivisen B6-vitamiinin toimiessa reaktion 
osatekijänä.147  Vastaavasti GABA hajoaa glutamaatiksi, 
joka puolestaan on hermostoa kiihdyttävä välittäjäaine. 

KORKEA PITOISUUS 

GABAn liian korkea pitoisuus elimistössä voi 

aiheuttaa monenlaisia neurologisia ja psykiat-

risia oireita. Näitä ovat muun muassa muistin-

menetys, levottomuus, kouristukset, hallusinaa-

tiot sekä kognitiivisten kykyjen heikkeneminen. 

Yleisimmin GABAn yliannostus aiheutuu GABAn 

takaisinoton estäjälääkkeiden yliannostuksesta.148

ASETYYLIKOLIININ KEMIALLINEN KAAVA

O

H N3

O
+

–

Glutamiini-
happo

Glutamaatti GABA

Synteesi:
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Kun määrität testien ja laboratoriokokeiden avulla oman 
välittäjäainetasapainosi, voit käyttää saatuja tuloksia apuna 
ruokavalion, lisäravinteiden, liikunnan ja muiden aivoihin 
vaikuttavien asioiden hienosäätämisessä.156 Tällaista toi-
mintatapaa voidaankin kutsua älykkääksi biohakkeroinniksi, 
joka perustuu itsearviointiin ja esimerkiksi koetun epätasa-
painon korjaamiseen.

Huomioitavaa on, että välittäjäaineiden suhteen terapeuttinen
annostus harvoin toimii ”mitä enemmän, sitä parempi” 
-periaatteen mukaisesti. Esimerkiksi niin liian vähän kuin 
liian paljon dopamiinia vaikuttaa heikentävästi työmuistin 
toimintaan.157

Eri yksilöillä on henkilökohtainen optimaalinen tasapai-
nonsa välittäjäaineiden suhteen. Testien jälkeen vaaditaan 
siis omakohtaisia kokeiluja. On hyvä tiedostaa, että suora 
vaikuttaminen välittäjäaineisiin ei tuo itsessään ja 
automaattisesti onnea, tyyneyttä, keskittymiskykyä tai 
iloa elämään, vaan mielen kiemuroihin on hyvä paneutua 
laaja-alaisesti (esim. meditaatiolla, psykoterapialla 
ja muilla tässä kirjassa esitetyillä menetelmillä). 

ANNOSTUS-VASTESUHDE

YHTEENVETO VÄLITTÄJÄAINEISTA 

Välittäjäainejärjestelmät ovat olleet lääketeollisuuden 
intensiivisen tutkimuksen ja kehityksen kohteena pitkään. 
Monien neurologisten ja psykiatristen sairauksien on ajateltu 
aiheutuvan välittäjäainejärjestelmien epätasapainosta (esi-
merkiksi niin sanottu monoamiinihypoteesi),153 mikä on 
johtanut muun muassa erilaisten välittäjäaineen pitoisuuk-
siin vaikuttavien lääkkeiden kehittämiseen. 

Esimerkkejä näistä ovat muun muassa masennuksessa 
käytettävät SSRI-lääkkeet (serotoniini), ahdistusta lievittävät 
diatsepaami-johdannaiset (GABA), lihaksia rentouttavat 
ja Alzheimerin taudin oireita helpottavat koliiniesteraasin 
estäjät (asetyylikoliini) sekä antipsykoottiset ja Parkinsonin 
taudin hoidossa käytettävät lääkeaineet (dopamiini). Yhteistä 
näille lääkkeille on suora vaikutus kunkin välittäjäainejärjes-
telmän reseptoreihin eripuolilla kehoa, mikä johtaa helposti 
myös sivuvaikutuksien kehittymiseen. Ihmisten metabolinen 
yksilöllisyys (esimerkiksi maksan CYP450-järjestelmän 
geneettiset variaatiot) tekevät lääkeaineiden käytöstä 
haastavaa.154

Vaikuttamalla välittäjäaineen synteesin alkupäähän, voidaan 
turhat sivuvaikutukset minimoida elimistön oman säätely-
mekanismin tukemisen avulla. Esimerkiksi suoran dopamiini-
reseptorin stimulaation sijaan (L-dopa ja dopamiini), on 
selvästi turvallisempaa tukea dopamiinisynteesin alkupäätä 
(fenyylialaniini ja tyrosiini). Välittäjäaineiden synteesissä 
oleellista on tunnistaa niin sanottu nopeutta rajoittava vaihe 
(engl. rate limiting step). Esimerkiksi dopamiinilla tämä 
kemiallinen vaihe on tyrosiinin muuntuminen tyrosiini-
hydroksylaasin avulla L-dopa:ksi ja edelleen dopamiiniksi.155 

Ei vaikutuksia Sivuvaikutuksia

Terapeuttinen 
annostus

Lisää välittäjäaineista käsikirjan lisätietosivulla:

biohack.to/mieli
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hmiskunta on läpi historian etsinyt erilaisia 
välineitä elimistössämme tapahtuvien hormo-

naalisten reaktioiden, suorituskyvyn ja vireystilan 
säätelyyn. Yksi mielenkiintoisista mahdollisuuk-
sista liittyy aivojen suorituskyvyn, kognitiivisten 
toimintojen sekä muistin tehostamiseen erilaisten 
aineiden ja rohdoskasvien avulla. 

Vuonna 1964 romanialainen psykologi ja kemisti 
Corneliu E. Giurgea (1923–1995) kehitti kemial-
lisen yhdisteen, jolle hän antoi nimeksi pirasetaami. 
Giurgea huomasi, että uusi kemiallinen yhdiste 
vaikutti aivojen neuroneihin, vilkastutti niiden 
verenkiertoa ja lisäsi hapen kulutusta. 

Giurgea kehitti muutamaa vuotta myöhemmin 
termin nootropiini, joka tarkoittaa älylääkettä (sana 
on johdettu muinaiskreikan sanoista noos eli mieli 
tai järki sekä tropos eli kääntö tai suuntaaminen).158 
Notropiinien on todettu parantavan esimerkiksi 
muistia ja mielialaa sekä lisäävän vireystilaa.159 Ne 
on hyvä erottaa pelkistä kongnitiivisista voimistajista 
(cognitive enhancers), sillä nootropiinit ovat usein 
myös neuroprotektiivisia (aivosoluja suojaavia) ja 
hyvin siedettyjä.160

Giurgea on laatinut kriteerit, joiden mukaan 
aine voidaan luokitella älylääkkeeksi:161

1. Parantaa oppimista ja muistia
2. Parantaa oppimista sitä rajoittavissa tilanteissa 
 (esim. hapenpuutteessa)
3. Suojaa aivoja fyysiseltä tai kemialliselta vammalta
4. Vahvistaa säätelymekanismeja aivoissa
5. Ei ilmennä psykotrooppisille lääkkeille tyypillisiä 
 farmakologisia vaikutuksia, eikä aiheuta 
 merkittäviä sivuvaikutuksia tai myrkytysoireita

Farmakologi V. Skondia on laatinut älylääkkeille 
lääketieteellisesti tarkentavan määrittelyn:162

1. Ei muuta verenpainetta tai sydämen sykettä
2. Ei vaikuta aivosähkökäyrään
3. Ylittää veri-aivoesteen
4. Omaa hyvin vähän sivuvaikutuksia
5. Lisää aineenvaihduntaa aivoissa
6. Kliinisten tutkimusten tulee osoittaa aivo-
    toiminnan parantuneen

Tässä kirjassa ei käsitellä lääkeaineisiin kuuluvia 
älylääkkeitä kuten esimerkiksi rasetaameja, vaan 
huomio keskittyy muun muassa ravintolisiin ja 
rohdoskasveihin.

I

ÄLYLÄÄKKEET
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Oksaloasetaatti
• Jäljittelee kalorien rajoittamista ruokavaliossa, millä taas  
 on ikääntymistä estävä vaikutus186

• On neuroprotektiivinen eli suojaa aivoja vaurioilta187 188

Rohtosammakonputki 
(Gotu kola)
• Neuroprotektiivinen189

• Saattaa vähentää ahdistusta 
 ja voimakkaisiin ääniin 
 reagoimista190

Teaniini
• Läpäisee veri-aivoesteen ja vaikuttaa näin suoraan aivoihin
• Parantaa muistia ja huomiokykyä191 yhdessä vihreän   
 teen kanssa
• Lisää alfa-aaltoja aivoissa192 ja yhdessä kofeiinin kanssa  
 parantaa huomiokykyä sekä kognitiivisia toimintoja193

Siiliorakas (Lion’s mane)
• Lisää hermokasvutekijän (nerve        
 growth factor, NGF) synteesiä           
 aivoissa194

• Parantaa kognitiivisia toimintoja        
 ihmisillä, joilla ilmenee lievää kogni-
 tiivisten kykyjen heikkenemistä195 

Tyrosiini
 • Dopamiinin ja noradrenaliinin esiaste
 • Kilpirauhashormonien rakennusaine
 • Useissa tutkimuksissa todettu parantavan mielialaa,   
  kognitiota ja fyysistä suorituskykyä stressissä ja 
  uupumuksessa196 sekä univajeessa197 198 
 • Laskee kortisolitasoja akuutin stressin yhteydessä199 

KOFEIINI + TEANIINI -YHDISTELMÄ

• Parantaa keskittymiskykyä200 201 

• Parantaa vireystilaa ja kykyä vaihtaa 

   tehtäviä sekä keskittyä uusiin tehtäviin202

Ainesosat:

• Kofeiini 100 mg (yksi kuppi kahvia)

• Teaniini 200 mg

ÄLYLÄÄKKEITÄ

Asetyyli-l-karnitiini
• Suojaa aivoja vaurioilta ja toimii antioksidanttina163

• Parantaa kognitiivisia toimintoja ja mitokondrioiden   
 toimintaa164

Alfa-lipoiinihappo (ALA)
• Suojaa aivoja ja mitokondrioita vaurioilta165

Brahmi (Bacopa monnieri)
• Parantaa muistia166

• Parantaa kognitiivisia   
 toimintoja167

CDP-koliini (sitikoliini)
• Estää muistin heikkenemistä168 
 ja parantaa muistia sekä oppimista169

DHA (omega-3 rasvahappo)
• Parantaa muistia ja reaktioaikaa170

• Hidastaa aivojen ikääntymistä ja edistää oppimista171

Fosfatidylseriini
• Parantaa muistia172 ja estää muistin heikkenemistä173

• Lapsilla lievittää ADHD:n oireita sekä parantaa   
 lähimuistia174

• Estää kortisolin tuotantoa rasituksessa ja nopeuttaa   
 palautumista fyysisestä rasituksesta175

Karnosiini
• Neuroprotektiivinen176 ja suojaa aivoja hapetusstressiltä177 

• Rottakokeissa todettu lisäävän  GABAn tuotantoa aivoissa178

• Saattaa hidastaa aivojen ikääntymistä179

Kofeiini (kahvi, tee)
• Parantaa pitkäaikaista muistia180

• Ehkäisee dementiaa181

• Nautittuna yhdessä teaniinin kanssa parantaa laaja-
 alaisesti kognitiivisia toimintoja182

Koliini
• Lisää kognitiivista suorituskykyä183

Kreatiini (monohydraatti)
• Parantaa aivojen yleistä suorituskykyä184

Neidonhiuspuu (Ginkgo biloba)
• Saattaa parantaa muistia ja huomio-
   kykyä aivojen parantuneen veren-
   kierron kautta185
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BIOHAKKERIN AIVOJUOMAT

BIOHAKKERIN ”CHOCOLOVE CHAI CHAGA BOOM”

• 6 dl lähdeveteen tai suodatettuun kraanaveteen 

   keitettyä, vahvaa pakuri-ruusujuuriteetä 

• 1 dl raakoja cashew-pähkinöitä

• 4 rkl raakaa kaakaojauhetta

• 1 rkl maca-jauhetta

• 1 tl lakkakääpäuutetta jauheena

• 2–3 sentin palanen tuoretta inkivääriä 

• 1/2 dl chia-siemeniä liotettuna

• 1 tl ceyloninkanelia

• 1 tl kardemummaa

• 1 tl aitoa vaniljaa

• 1/2 tl raffinoimatonta merisuolaa

• 1 rkl kotimaista hunajaa

Aloita juoman keittäminen lisäämällä kattilan pohjalle litra 

lähdevettä. Sekoita joukkoon 1 rkl pakurikääpäjauhetta ja 

1 tl ruusujuurirouhetta. Keitä teetä 30–60 minuuttia tumman 

värin aikaansaamiseksi ja lisää kattilaan tarpeen mukaan 

vettä haihtuneen nesteen tilalle.

Kaada lämmin juoma siivilän läpi tehosekoittimeen ja lisää 

loput ainekset. Pyöräytä 30 sekuntia ja nauti. Juoma 

energisoi ja lämmittää kehoa miellyttävästi ja tasaisen 

stimuloivasti tarjoten samalla ison joukon ravinteita. Eliksiiri 

tukee immuunijärjestelmää203 sekä sydämen ja verisuoniston 

toimintaa.204

BIOHAKKERIN AIVOJUOMAT

BIOHAKKERIN ”YERBA MATÉ MIND MAGIC”

• 5 dl lähdevettä

• 15 g Yerba maté -jauhetta

• 1 rkl MCT-öljyä tai kylmäpuristettua kookosöljyä

• Puolikkaan sitruunan mehu

• Ripaus cayenne-pippuria

• Valinnainen: 1–2 tl yrttiuutejauhetta 

 (esim. venäjänjuuri, tiikeriruoho, goji, rohtokoiso)

Lämmitä vesi 80–90 asteeseen. Lisää 2–4 kukkurallista ruoka-

lusikallista Yerba maté -jauhetta teepannuun ja kaada päälle 

kuuma vesi. Anna hautua 5–10 minuuttia. Siivilöi juomaa ja 

kaada se tehosekoittimeen. Lisää muut ainesosat ja pyöräytä 

täydellä teholla 20–30 sekuntia. 

Yerba maté sisältää useita stimuloivia ja piristäviä ksantiineja,

joita on muun muassa kahvissa (kofeiini), teessä (teofylliini) ja 

kaakaossa (teobromiini).205 Juoma saattaa mielen stimuloin-

nin lisäksi parantaa mielialaa,206 alentaa kolesteroliarvoja ja 

vähentää tulehduksia207 sekä tasapainottaa verensokeria.208



482 483

MIELI MIELI

WUNDTIN HEILURI

MIELEN TOIMINNAN MITTAAMINEN

ielen toimintaa voidaan mitata monesta eri näkö-
kulmasta ja useilla eri menetelmillä. 

Keskeisimpiä ovat muun muassa:
• Kognitiiviset ja neuropsykologiset testit 
   (ks. tarkemmin lisätietosivu)
• Aivosähkökäyrä (EEG)
• Aivojen verenkiertotutkimukset
• Aivojen kuvantamismenetelmät

Vuonna 1862 saksalainen Wilhelm Wundt (1832–1920) 
koetti mitata ajattelun nopeutta tarkastelemalla heiluri-
liikkeen havaitun aseman ja todellisen aseman välistä eroa.209 
Wundt keksi 17 vuotta myöhemmin reaktioaikamittarin,
jossa tutkittava painoi nappia havaitessaan tietyn kaltaisen 
äänen tai tietyn värisen valon. Tämä menetelmä on vieläkin 
käytössä osassa psykologisista tutkimuksista.210 

M

Kognitiiviset testit käsikirjan lisämateriaaleissa:

biohack.to/mieli
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AIVOSÄHKÖKÄYRÄN LUKEMINEN

Aivosähkökäyrän (EEG) kehityshistoria ulottuu 1900-
luvun taitteeseen, jolloin englantilainen lääkäri Richard
Caton esitteli arvostetussa British Medical Journal -lehdessä 
tutkimuksensa kaniinien ja apinoiden aivojen sähköisistä 
ominaisuuksista.211 Lähes samaan aikaan puolalainen 
fysiologi Adolf Beck julkaisi tutkimuksensa rytmisestä 
oskillaatiosta kaniinien ja koirien aivoissa. Ensimmäisen 
varsinaisen aivosähkökäyrän (EEG) tallensi saksalainen 
fysiologi Hans Berger vuonna 1924.212

Aivojen sähköinen toiminta koostuu miljardeista 
hermosoluista, jotka ovat sähköisesti varautuneita 
(polarisoituneita). Muutokset aivosähkökäyrässä kuvaavat 
hermosolujen aktiivisuutta (solukalvon siirtäjäproteiinit 
pumppaavat ioneita solusta sisään ja ulos). 

Aivosähkökäyrätutkimuksessa päänahkaan kiinnitetään elek-
trodeja, joilla mitataan sähköistä aktiivisuutta. Tyypillisesti 
menetelmää on käytetty erilaisten neurologisten vaivojen, 
migreenin, ADHD:n ja toimintahäiriöiden kuten epilep-
sian ja univaikeuksien diagnosoimiseen. Aivosähkökäyrä 
voidaan yhdistää aivojen kuvantamistutkimuksiin, jolloin 
on mahdollista saada tarkempaa informaatiota aivojen 
toiminnasta.213

10–20-JÄRJESTELMÄ ELEKTRODIEN ASEMOINNILLE

Aivosähkökäyrän tallentama taajuusalue on noin 1–50 
hertsiä. Esimerkiksi meditaatiossa olevan henkilön EEG:ssä 
voidaan havaita signaali, jossa on noin kymmenen heilah-
dusta sekunnissa. Tätä kutsutaan alfa-rytmiksi, jossa esiintyy 
noin 10 hertsin (8–15 hertsin) alfa-aaltoja. Beeta-rytmiksi 
kutsutaan EEG-havaintoa, jossa on korkeampi taajuus 
(16–31 hertsiä). Tila on tyypillinen ihmisen ollessa valveilla, 
jolloin ajatustoiminta on hyvin aktiivista. Hitaampia theta- 
(4–7 hertsiä) ja delta-rytmejä (0,5–3,5 hertsiä) havaitaan 
meditatiivisissa tiloissa sekä unen eri vaiheissa, erityisesti 
syvässä unessa (delta). 

Gamma-aalloiksi kutsutaan värähtelyjä 32–100 hertsin 
taajuusalueella; tyypillisin värähtelytaajuus on 40 hertsiä. 
Gammarytmi on yhdistetty muun muassa tarkkaavaisuuteen 
ja keskittymiseen214 sekä transsendenttiseen meditaatioon.215

Lisäksi selkounissa (lucid dreams) voi esiintyä hyvin korkea-
taajuisia gamma-aaltoja.216

Biohakkerin tarpeisiin löytyy kuluttajille suunnattuja 
EEG-laitteita, joihin on yhdistetty erilaisia harjoitus-
ohjelmia. Aivosähkökäyrän avulla voidaan esimerkiksi 
seurata erilaisten tietoisuuden tilojen muutoksia ja 
keskittymistä.

Gamma: 32–100 hertsiä

Beeta: 16–31 hertsiä

Alfa: 8–15 hertsiä

Theta: 4–7 hertsiä

Delta: 0,5–3,5 hertsiä

Nasioni

Inioni

10 %

10 %

20 %

20 %

20 %

20 %
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LOPPUSANAT

”Ihminen, tunne itsesi! Se on kaiken elämänviisauden alku.” 
– Sokrates (n. 470–399 eaa.)

Kirjan luettuasi kysymys saattaa kuulua – mitä seuraavaksi?

Kirjassa esiteltyjen fysiologisten järjestelmien ja niihin vaikuttamiseen liittyvien tekniikoiden syvällisempi ymmärrys auttaa sinua 
hahmottamaan, miten eri työkalut ja menetelmät voivat käytännössä parantaa ihmisen suorituskykyä, hyvinvointia ja terveyttä. 
Ainoastaan selvittämällä omat lähtökohtasi voit löytää ne 20 % panoksista hyvinvointiisi, jotka tuottavat 80 % tuloksista.

Hyvä teoria on parhaimmillaankin vain hypoteesi. Vain käyttämällä itseäsi koekaniina voit selvittää, mikä omalla kohdallasi toimii 
ja mikä ei. Älä epäröi käyttää ammattikirjallisuuden lisäksi ammattiapua. Esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisia, ravitsemus-
terapeutteja, personal trainereita, psykoterapeutteja ja muite hyvinvointialan asiantuntijoita kannattaa kuunnella matkalla kohti 
parempaa suorituskykyä, hyvinvointia ja terveyttä.

Voit perehtyä biohakkerointiin syvemmin kirjan lisätietosivujen kautta. Lisätietosivut sisältävät 
lähdeviitteitä, videoita, äänitteitä ja keskustelua kustakin kirjan osiosta. Lisäksi löydät suosituksia 
palveluista, kirjoista, mobiilisovelluksista, laitteista, lisäravinteista ja muista tuotteista. Biohakkerin 
käsikirja järjestää myös verkkokursseja, luentoja, seminaareja, webinaareja ja julkaisee Biohakkerin 
podcast -ohjelmaa kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista kiinnostuneille.

Päivitä itsesi.

www.biohakkerit.fi

biohack.to/kirja
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