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Esipuhe

Hannu Hirsimäki
Lastenlääkäri
Lääketieteen tohtori
Fysioterapeutti

Tämä kirja on pitkäaikaisen suunnittelun tulos. Koulutuksieni ja
kokemuksieni pohjalta olen ollut hyvin paljon tekemisissä kaikenikäisten selkäongelmaisten kanssa. Ajatus kirjan teosta tuli, kun
laadin luentoa fysioterapeuteille kasvuikäisen selkäongelmista.
Etsiessäni kirjallisuutta luentoani varten tein huomion, että kasvuikäisten selkäongelmista oli kirjallisuutta hyvin vähän. Nekin
vähät kohdistuivat lähes yksinomaan spesifisiin selkäsairauksiin,
joita toki myös vastaanotoillani kohtasin. Sen sijaan aikuisten selkäsairauksiin oli kohdistettu hyvin paljon voimavaroja.
Kun aloittelin kirjallisuuden kokoamista, oli Käypä hoito -suositus tietenkin ensimmäisten joukossa. Huomasin kuitenkin, että
kasvavassa iässä olevien selkäongelmiin ei oltu panostettu siinäkään juuri ollenkaan. Suosituksessa, joka ensimmäisen kerran
julkaistiin vuonna 1998, oli yksi lause koskien kasvuikäisten selkäongelmia. Tuolloin sen nimi olikin ”Aikuisten alaselkäsairaudet”. Uusimmassa päivityksessä vuodelta 2014 lapset ja nuoret
mainittiin jo muutamalla lauseella.
Toinen merkille pantava asia oli ylipainon huomioimatta jättäminen. Ei ole kontrolloituja tutkimuksia, jotka osoittaisivat ylipainon provosoivan selkäongelmia, joten se oli jätetty lähes
kokonaan pois selkäongelmien yhteydestä. Kuitenkin puhtaasti
järkeilemällä, ja toisaalta potilaitani seuraamalla, voin vakuuttaa
ylipainon – ja varsinkin etupainotteisen ylipainon – olevan selkeä riskitekijä selkäongelmille. Vastaanotolleni on tullut lukuisia
potilaita, jotka ovat päättäneet tehdä ylipainolleen jotain ja aloittaneet säännöllisen juoksuharrastuksen. Harrastus on kuitenkin
lopahtanut alkuunsa, kun selkä on sanonut yhteistyösopimuksensa irti.
Tästä tuleekin seuraava selkäongelmia provosoiva tekijä – juokseminen, varsinkin juokseminen etupainotteisen ylipainon
kera. Juoksuasento ajautuu väistämättä lannerangan lordoosia
lisääväksi, ja selkäongelmat pahentuvat varmuudella. Juoksuharrastus loppuu kokonaan ja selän kipeydyttyä kaikki muukin
liikunta jää taka-alalle. Toisena juoksutyylinä esitellään nykyisin
”barefoot”-juoksutapaa. Tämä päkiäjuoksunakin tunnettu laji on
kuitenkin oma urheilumuotonsa ja vaatii selkeän opettelun sekä
uuden ajatusmaailman omaksumisen. Juoksutyyli pakottaa vartalon jännittämisen, ja normaalille hölkälle tunnusomaiset kantaiskut jäävät pois. Tyyli on selkeästi paremmin sopiva selkäon-
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gelmaiselle, mutta kuten edellä mainitsin, se on oma urheilulajinsa. Kovan selkäkivun kanssa
painivalle se ei liene se ensimmäinen liikuntamuoto.
Tämän kirjan johtoajatuksen mukaan kaikki liikunta, lapsuudesta lähtien, vaikuttaa myöhäisempään selkäoireiluun. Jos liikunta on yksipuolista, selkää kuormittavaa, alkavat oireet ilmaantua vuosien mittaan. Koska ajallista etäisyyttä yksipuoliseen liikuntaan on ehtinyt tulla,
ei välttämättä niiden syy-yhteyksiä enää tunnisteta.
Lasten liikunta on vähentynyt ja liikapaino lisääntynyt eri tutkimusten mukaan. Näillä on suora seuraus selkäongelmien lisääntymiseen. Toivon tämän kirjan julkaisun jälkeen keskustelua
lasten monipuolisesta liikunnasta. Liian varhain aloitettu yksipuolinen ”valmentaminen” vain
johonkin tiettyyn lajiin aiheuttaa selälle yksipuolista rasitusta ja mahdollisesti myös rasitusvammoja ja -murtumia.
Toivon selän kuntoutuksen päälinjojen keskittyvän kokonaisvaltaiseen liikuntaan. Ei ole tarpeen korostaa yksittäistä nikamien manipulointia ja nitkautuksia tai hetken helpotusta tuottavia venytyksiä. Niillä toki on merkitystä kokonaisuudessa, mutta yksistään ne eivät riitä selän kuntouttamiseen. On tarpeen korostaa kokonaisvaltaisen lihastasapainon tärkeyttä. On
tarpeen ajatella kuntoutus ”ensin ruoto hallintaan” -periaatteella. Ruotoa, eli selkärankaa, on
tuettava nikamia lähimpänä olevien pienten lihasten ja sidosten aktivaatiolla. Silloin täytyy
unohtaa miesmäiset isot irtopainot ja pullistelevat otsasuonet. On aloitettava aktivoimalla ne
kaikkein heikoimmat tukirakenteet ensin. Myöhemminkin, kun voima on lisääntynyt, täytyy
harjoitteet aloittaa tukirakenteen aktivaatiolla. Alkulämmittely on yleisesti hyväksytty olevan
tarpeellinen harjoittelussa – tukirakenteen aktivoiminen on liitettävä alkulämmittelyn yhteyteen.
Selän tukirakenteiden ja vartalon lihasten harjoittaminen käy saliharjoituksien avulla mainiosti. Vähitellen taidon ja voiman lisääntyessä myös rasitus käy suuremmaksi. Silloin on pidettävä
huoli myös hapenottokyvyn parantamisesta. Sekin alkaa alusta. Vähitellen rasitusta lisätään ja
aerobinen kunto, eli hapenottokyky, paranee. Tähän esitän kirjassa useita vaihtoehtoja. Myöhemminkin, kun selkä on oireettomuuden vuoksi unohdettu ja mahdollisesti tulee taukoja
harjoitteluun, täytyy aerobisen kunnon virkistäminen aloittaa matalammalta tasolta kuin mihin se aktiivisella kaudella oli jäänyt.
Myös selkää vaurioittavia ja rasittavia liikkeitä sekä urheilumuotoja on tarjolla. Kahvakuula on
nykyisin erittäin suosittu mutta myös yksi eniten lääkärin vastaanotolle tuovia harrastuksia.
Kahvakuula on varmuudella hyvä ja kehittävä urheilumuoto, mutta se ei voi olla ensimmäinen
urheilumuoto kipeän selän kanssa painivalle, eikä myöskään ylipainoisen ensimmäinen energiapolttotoiminto. Kun ruoto on hallinnassa, voi kahvakuulakin tulla mukaan kuvioihin.
Kirjassa esitellään edellä mainittujen aerobisten urheilumuotojen lisäksi myös pilatesta, jonka
periaatteet ovat hyvin lähellä tässä kirjassa esitettyjä periaatteita. On varmasti myös muita la-
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jeja ja liikuntamuotoja, jotka ansaitsisivat tulla mainituiksi – esimerkkinä vaikka jooga – mutta
tärkeintä on, että periaatteet ”säännöllisyys” ja ”tukirakenne kuntoon ennen harjoittelua” on
otettu huomioon mitä tahansa lajia harrastaessa.
Kirjassa otetaan kantaa myös lasten liikuntaan lähtien siitä hetkestä kun lapsi opettelee kävelemään. Sopivasti tukirakennetta aktivoiden voidaan lasten liikunnasta tehdä selkäongelmia
vähentävää toimintaa. Yleisesti on tuomittu lasten osallistuminen kuntosalitreeneihin, mikä
varmasti on edelleen terve periaate. Kuitenkin saleissa käytössä olevat painopakkalaitteet,
kiertolaitteet ja pyörät ovat sovellettavissa lasten liikuntaan. Kaikki voi tapahtua leikin varjolla,
sillä pitäessään hauskaa lapsi samalla petaa tulevaisuuteensa terveempää selkärankaa. Lapselle soveltuvista selkää kunnioittavista liikuntamuodoista toivoisin kirjan julkaisun jälkeen keskusteltavan enemmänkin.
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Johdanto
Joidenkin aineistojen mukaan 80 % ihmisistä potee selkäkipua jossakin vaiheessa elämänsä aikana. Kirjan johtoajatus on, että missä tahansa elämän vaiheessa
alkanut selän oireilu on seurausta aiemmasta liikuntatottumuksesta ja liikuntakokemuksesta. Selän oireilua lisää selän epäedullinen asento, epäedullinen liikekontrolli ja mahdolliset rakennehäiriöt tai rakenteiden pettäminen edellisiin
liittyen.

T

ietenkin on olemassa selkeitä spesifisiä selkäsairauksia, joiden esiintymiseen eivät
elämäntavat vaikuta. Niitä esiintyy lapsena, kasvuiässä ja aikuisena, ja niiden olemassaolo sekä hoito täytyy olla kaikkien selkää hoitavien tahojen tiedossa. Aikuisten selkäsairauksista on laadittu Käypä hoito -suositus, joka on jo useita kertoja päivitettykin. Viimeisin päivitys
ilmestyi syksyllä 2014. Se on luonnollisesti suuri tuki selkäongelmien kanssa tekemisissä oleville tahoille.
Selän rakenne, anatomia, ja toiminta on selvitetty useissa teoksissa aikaisemmin. Tässä kirjassa ei erityisemmin perehdytä selän rakenteeseen, vaan se ohitetaan suhteellisen
nopeasti. Selän rakennetta ja nikamia voi verrata rakennuspalikkoihin, jotka ovat kiinni
toisissaan hyvin heikoilla ja pienillä lihaksilla sekä sidoksilla. Tämä rakenne on hyvin vaurioherkkä, ja väärällä liikuntatottumuksella saadaan selän asento epäedulliseksi, ja siten
aikaisemmin suoritetut virheelliset liikuntatottumukset aiheuttavat ongelmaa vasta myöhemmin. Siksi myöhemmän vaiheen selkäongelmia täytyy korjata palaamalla aikaisempaan käytäntöön, eli tuetaan selkää tukevaa lihas/sidos -korsettia sitä parantavalla harjoittelulla.
Kirjassa pohditaan, esitellään ja etsitään selkää kunnioittavan liikunnan muotoja lapsuudesta aikuisuuteen. Juuri kävelemään oppinut huomioi selkäänsä nostaessaan taakkaa
lattiatasosta. Jossakin vaiheessa nostamistapa muuttuu selkää rasittavaksi polvet suorana
tapahtuvaksi taakan nostamiseksi, ja selkää rasitetaan aivan eri mittakaavalla. Samoin yksipuolinen liikunta provosoi selkäongelmien kehittymistä. Tätä selkää kuormittavaa kehitystä
voisi mahdollisesti estää liittämällä lajiharjoitteluun aina ensin lihaskorsettia tukevaa toimintaa. Tyypillinen virheellinen ja selkää kuormittava tilanne syntyy esimerkiksi juniori-ikäisellä
jääkiekkoilijalla, joka ensin istuu ”huonoryhtisenä” bussissa matkalla kouluun, jatkaa samaa istumista koulussa, kantaa koulun jälkeen raskasta ”jäkiskassiansa” hallille, aloittaa jääkiekkohar-
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joituksensa ensin juoksemalla muutamia kertoja hallin ympäri ja lopulta mahdollisesti punttiharjoittelun jälkeen menee 1-2 tunniksi jääharjoituksiin. Koko päivän ajan selän tukikorsetti
jää aktivoimatta ja selän nikamat rasittuvat yksipuolisesti. Seurauksena on aivan liian usein
selkäkipujaksot ja mahdollisesti rasitusmurtuma nikamassa.
Seuraavana kirjassa on kipeän selän kuntoutusohjelma alkaen akuuttivaiheesta, jolloin
selkä on erittäin kipeä. Kun selkä on erittäin kipeä - mistä tahansa syystä johtuen - ei kukaan
voi kertoa kärsivälle, että paras hoito on liikunta. Vuodelepo on tietenkin saatava pysymään
mahdollisimman lyhyenä, mutta käskemällä tuskaisesti liikkuvaa selkäongelmaista liikkeelle
saadaan varmuudella vain negatiivinen asenne kaikkeen myöhäisempäänkin ohjeistukseen.
Sen vuoksi ensimmäisen vaiheen perusasento on PSOAS-asento, jossa selkää lepuutetaan.
Kirjassa opastetaan selkeä käsipunttiohjelma, jolla kuntoutus/kuntoilu aloitetaan – jo siinä
PSOAS-asennossa levättäessä.
Kuntoutus etenee asteittain tehostuen vaiheeseen 4, jolloin aloitetaan aerobisen kunnon
parantaminen tavalla tai toisella. Kirjassa esitellään useita eri liikuntamuotoja kunnon nostamiseen, joten jokainen varmasti löytää itselleen sopivan tavan saada kuntoaan paremmaksi.
Aerobisen kunnon parantamisen jälkeen kirjassa esitellään vielä selän kuntoutuksen vaihe 5,
joka tarkoittaa koko loppuelämää.
Edellä mainitussa Käypä hoito -suosituksessa liikapaino ja lihavuus on käsitelty suppeasti. Tässä kirjassa niihin paneudutaan enemmän, koska on aivan kiistatonta, että liikapaino ja lihaksiston heikkous aiheuttavat yhdessä selälle epäedullisen asennon, ja varmuudella riski selkäongelmiin lisääntyy.
Kirjassa otetaan erikseen kantaa selkäpotilaiden näkökulmasta kahvakuulaharjoitteluun sekä
pilatekseen ja lisäksi pyritään löytämään selkäongelmia ehkäiseviä liikuntamuotoja. Erikseen
on vielä maininta hyötyliikunnasta kuntoilun jarruttajana (”Ei minun tarvitse mennä salille kun
minä jo hyötyliikun”) ja muutamia mainintoja kielletyistä, selkää kuormittavista liikkeistä.
Kirjassa pyritään ohjaamaan lukija terveelliseen elämäntapaan, minkä valossa mahdollinen
raju selkäkipujakso voisikin kääntyä positiiviseksi kokemukseksi. Jos raju selkäkipu pysäyttää
ajattelemaan koko loppuelämän elämäntapaa ja sen varjolla muuttamaan liikunta- ja ravintotottumuksia, on siitä jaksosta hyötyä koko loppuelämän ajaksi.
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Selkäkipu/alaselkäkipu
– Ongelma lapsuudesta
vanhuuteen
Kahdella jalalla kulkevan ihmisen selkäongelmille lasketaan perusta siinä vaiheessa, kun hän lapsena opettelee kävelemään. Löysästi toistensa päällä olevat nikamat pysyvät pinossa lihasten ja sidekudosten ansiosta. Pienet, nikamasta toiseen
menevät lihakset tukevat nikamia ja pyrkivät pitämään nikamapinoa asiallisessa ja liikkumista mahdollistavassa asennossa. Aluksi nikamapinoa epäedulliseen
asentoon vie pelkkä asennon muutos, mutta myöhemmin aina vain epäedullisempi rasitus. Näin käy varsinkin, jos rasitus on yksipuolinen ja suosii selän virheasentoa.

S

elkäkipu on yksi yleisimmistä tuki- ja liikuntaelinten ongelmista. Yleensä, kun puhutaan selkäkivusta, tarkoitetaan nimenomaan alaselkäkipua. Tässäkin kirjoituksessa selkäkipu on synonyymi sanalle alaselkäkipu. Eri lähteiden mukaan selkäkipua potee jossakin elämänsä vaiheessa 80 % ihmisistä, mutta lopuillakin sitä esiintyy mahdollisesti jossakin määrin
elämän aikana. Jos se kuitenkin on ohimenevää, eikä kehity varsinaiseksi pitkittyneeksi ongelmaksi, se ei ole mainitsemisen arvoista.

Selkäongelmien yleisyys kasvaa iän myötä, ja alaselkäkipu on tulkittu siinä määrin merkittäväksi ongelmaksi, että Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin ja Fysiatriayhdistyksen
työryhmä on laatinut siitä Käypä hoito -suosituksen. Tätä Käypä hoito -suositusta tarkastellaan tarkemmin tämän kirjan myöhemmässä luvussa. Selän anatomiaa ja toiminnallisia ongelmia käsitellään lukemattomissa artikkeleissa ja kirjoissakin. Ongelmaa tutkitaan
voimallisesti, ja tiedon määrä lisääntyykin kaiken aikaa. Kuitenkin selkäongelmat pysyvät
ongelmana vielä jatkossakin.
Selän anatomia esitetään seuraavassa hyvin suppeasti, ja tarkoitus onkin vain palauttaa
päärakenteet mieleen. Selkäranka koostuu 24 nikamasta, jotka jaotellaan sijaintinsa mukaan
kaularanka-, rintaranka- ja lannerankanikamiksi sekä lisäksi ristiluuksi, joka käsittää viisi yhteen
luutunutta nikamaa ja 3–5 häntänikamaa. Nikamien välissä on rustoinen välilevy, joka on autonrenkaan tyyppisesti koostunut säikeisestä ulkokehästä ja geelimäisestä ytimestä. Välilevy
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on nuorella iällä hyvin kimmoisa, mutta iän karttuessa se menettää nestepitoisuuttaan, kuivuu
ja kovettuu. Nikamat ovat niveltyneitä kahdella yläpuolella ja kahdella alapuolella olevalla nivelellä – facettinivelellä. Nikaman takaosassa on kaksi sivuttaishaaraketta ja yksi suoraan taaksepäin osoittava haarake. Nämä toimivat pääasiassa lihasten kiinnityskohtina.
Selkänikamat voidaan mieltää toistensa päälle pinotuiksi rakennuspalikoiksi, jotka ovat kiinni
toisissaan. Kiinnitysrakenteina toimivat sidekudoskalvot, ligamentit sekä pienen pienet lihakset, jotka monessa eri kerroksessa tukevat selän rakennetta.
Noin yksivuotiaana lapsi nousee kahdelle jalalle ja huojuvan
rakennuspalikkapinon muoto alkaa kehittyä. Jo sitä ennen
kaularanka on taipunut voimakkaasti taaksepäin lapsen ollessa päinmakuulla – on kehittynyt kaularangan tyypillinen
notko eli kaularangan lordoosi. Lanneranka on istumisen alkuvaiheessa taakse kaareva. Kun istuma-asento vakiintuu,
lannenotko eli lannelordoosi alkaa kehittyä. Siitä edelleen kävelyn ja pystyasennon vakiintuessa kehittyvät selän tyypilliset
mutkat – rintarangan kyfoosi ja ristiluun vastaava muoto. Taaperoikäisen lapsen liikkumisessa näkyy vahva hakeutuminen
tasapainoon. Taakan nostaminen maasta suoritetaan polvia
koukistamalla. Myöhemmällä iällä selkää kuormitetaan selkeästi enemmän nostamalla taakka polvet suorana ilman polvien koukistamista. On selvittämättä, missä vaiheessa ja minkä
vuoksi tämä selkää kuormittava nostamistapa tulee yleisemmäksi. Kun selkää myöhemmin kuntoutetaan, pyritään tämä
taaperoikäisen nostamistapa palauttamaan käytännöksi.
Tämän kirjan johtoajatus on, että missä tahansa elämän vaiheessa alkanut selän oireilu
on seurausta aiemmasta liikuntatottumuksesta ja liikuntakokemuksesta. Selän oireilua
lisää selän epäedullinen asento, epäedullinen liikekontrolli ja mahdolliset rakennehäiriöt tai
rakenteiden pettäminen edellisiin liittyen.
Lapsuuden liikunta voi tapahtua leikkimisen ja urheilemisen yhteydessä, mutta valitettavan
usein se on myös raskaassa työssä koettua rasitusta. Liian varhain aloitettu voimakas rasittaminen kuormittaa selkää väärin, ja selkä alkaa oireilla. Liiallinen urheilu liian varhain on ehkä
kuitenkin yleisempi kuormitus nuorelle selälle nykypäivänä. Ymmärretään, että liikuntataito-
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jen perusta luodaan varhain aloitetulla harjoittelulla, ja siksi jopa
alle kouluikäisiä lapsia koulutetaan spesifiseen liikkumiseen, ja siten kuormitetaan selkää yksipuolisesti. Yksipuolinen liikunta kuormittaa kehittyvää selkää, ja nikamien keskinäinen sijainti muuttuu
epäedulliseen suuntaan. Selkä ei suinkaan ala heti oireilla, mutta
perusta selän varhaiselle oireilulle on kuitenkin jo luotu.
Nuoruusiän jälkeen ja aikuisuudessa selässä todetaan usein epätasapainoa ja aikaisemmin mainittua liikekontrollihäiriötä. Häiriön
parantamiseen pyritään etsimään sopivia liikemalleja, mutta usein
toipuminen on erittäin hidasta jos sitä yleensä tapahtuu ollenkaan.
Suotuisin ajankohta liikkeen kontrollin kehittämiseen on epäilemättä lapsuusikä, jolloin häiriön kehittyminen estettäisiin kokonaan. Menetelmät, ja jopa tutkimukset menetelmien löytämiseksi,
puuttuvat kokonaan. On etsittävä liikuntamuotoja, jotka luontojaan ovat sopivia selän ja vartalon lihastasapainon kehittämiseen.
Selän rakenteen erityispiirteet on otettava huomioon kaikessa lapsuuden liikunnassa.

Oma tarinani 1.
Lapsuuteni vietin maaseudulla
kahdeksanlapsisen perheen seitsemäntenä vesana. Vanhemmat
olivat maanviljelijöitä ja karjankasvattajia. Ensimmäiset muistikuvani varhaisista vaiheista
ovat, että autoin sisarusteni
kanssa kaikissa mahdollisissa
maatöissä. Muistan, kuinka
kaverini puhuivat keväällä siitä,
että odottivat kesälomaa – minä
tiesin, että minun kesälomani
oli sokerijuurikaspellolla kyykkimistä, heinätöissä ja muissa
maatöissä puurtamista. Kirjoitin
niihin aikoihin myös päiväkirjaa
– ensimmäinen niistä alkaa
sanoilla: ”Aamusta asti kovaa
raatamista. Aurinko paistoi
täyttä terää, kun olin veljeni
kanssa pellolla täyttämässä
lapiolla salaojaa.”

Selän rakennuspalikkamainen rakenne huojuu helposti, jos
sillä ei ole riittävää tukea syvissä rakenteissa. Niinpä esimerkiksi
tavallinen juokseminen, jossa jokaisella kantaiskulla tulee isku alhaalta ylöspäin, aiheuttaa iskun myös nikamiin ja välilevyihin. Jos
nikama on epäedullisessa asennossa heikon lihastuen vuoksi, esimerkiksi jos kyseessä on notkoselkä, se saa iskuja, jotka entuudestaan pahentavat selän virheasentoa. Samoin, kun lapsi luistellessaan potkii voimakkaasti taaksepäin, aiheutuu selkään voimakas
ekstensiosuuntainen (ojennussuuntainen) jännitys, joka korostaa
lannelordoosia ja siten selän epäedullista asentoa.
Tyttöjen voimistelussa ja taitoluistelussa on myös erittäin voimakasta taaksetaivutusta vaativia liikkeitä. Niinpä ei olekaan ihme, jos
näiden urheilumuotojen edustajat ovat yliedustettuina nuorten
selkäpotilaiden potilasaineistossa. (Tämä on oma huomioni.)
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