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Hyvä lukija!

Pitelet käsissäsi opasta, jonka tarkoi-
tuksena on kertoa mahdollisuuksis-
tasi vaikuttaa keuhkoahtaumataudin 
hoitoon liikunnan ja terveellisten elä-
mäntapojen avulla.  

COPD eli keuhkoahtaumatauti on 
keuhkoputkia ahtauttava sairaus, jossa 
on keuhkoputkien krooninen tulehdus-
tila ja johon voi osanaan kuulua myös 
hapenotosta vastaavien keuhkorak-
kuloiden laajeneminen (emfyseema). 
Suurin yksittäinen riskitekijä keuh-
koahtaumatautiin sairastumiseen on 
tupakointi.

Keuhkoahtaumatauti kehittyy pikkuhil-
jaa, joten sen huomaaminen aikaises-
sa vaiheessa on hyvin haasteellista. 

Keuhkoahtaumatauti lisää hengenah-
distusta, joka ilmenee ensimmäisenä 
rasituksessa: saatat huomata, että 
reipas kävely ja portaiden kipuaminen 
saavat hengästymään aiempaa no-
peammin. Seuraavaksi saatat huoma-
ta, että siivoaminen ja kauppakassien 
kantaminen tuntuvat raskaammilta. 
Lisäksi sinulla voi olla lisääntyneesti 
yskää sekä limannousua, mikä mones-
ti mielletään ”tupakkayskäksi”. Nämä 
voivat olla merkkejä huonontuneesta 
rasituksensiedosta, ja lisääntyneet oi-
reet pistetäänkin monesti kasvaneen 
iän sekä huonon kunnon piikkiin, vaik-
ka taustalla voi olla alkava sairaus.

Jos olet tupakoitsija tai entinen tupa-
koitsija, sinun tulisi kiinnittää huomio-
ta näihin oireisiin:

• Lisääntynyt hengenahdistus   
 liikkuessa ja arkisissa askareissa
•  Lisääntynyt yskä ja limannousu
•  Hengityksen vinkuminen

Usein keuhkoahtaumatautia sairasta-
vat ihmiset vähentävät hengenahdis-
tuksen vuoksi liikkumista ja fyysistä 
rasitusta. 

Niiden vähentyminen tai puuttuminen 
elämästä heikentävät entisestään 
fyysistä kuntoa, jolloin hengästytään 
helpommin ja hengenahdistus koetaan 
voimakkaampana. 

Tämä johtaa helposti negatiiviseen 
kierteeseen, jolloin liikunnan määrä 
vähenee ja vähenee. 

Lopulta liikkumattomuus voi johtaa 
jopa siihen, että omasta kodista pois-
tuminen alkaa käydä ylivoimaiseksi. 

Oikein annostellun liikunnan avulla 
tämä negatiivinen kierre on mahdollis-
ta kääntää positiiviseksi.



5

Liikunta osana hoitoa

Säännöllisen liikunnan on todettu ole-
van oleellinen osa hoitoa lääkehoidon, 
tupakoimattomuuden ja oikeanlaisen 
ravitsemuksen lisäksi.  

Liikunnan avulla voidaan ehkäistä 
taudin pahenemista, kohottaa fyysistä 
kuntoa ja suorituskykyä sekä näin pa-
rantaa toimintakykyä. 

Tällöin oireet eivät rajoita jokapäiväis-
tä elämää, ja arjessa jaksaminen ja 
elämänlaatu paranevat.

Säännöllisellä liikunnalla on runsaasti 
muitakin terveydelle edullisia vaiku-
tuksia; se vaikuttaa positiivisesti mm. 
verenpaineeseen, rasva-aineenvaih-
duntaan, yöunen laatuun sekä vireys-
tilaan. Lisäksi se on oiva apu painon-
hallinnassa. 

Liikunnan olisi hyvä olla monipuolista 
sisältäen lihasvoimaa ja – kestävyyttä 
lisäävää sekä aerobista liikuntaharjoit-
telua. Liikkumaan kannustetaan vähin-
tään 3 kertaa viikossa. Liikunnan aika-
na pyri hengittämään mahdollisimman 
normaalisti.

Keuhkoahtaumataudin edetessä saa-
tat kohdata pahenemisvaiheita. Hyvä 
fyysinen kunto auttaa näiden ennalta-
ehkäisyssä sekä näistä selviytymises-
sä ja voi estää sairaalan joutumisen. 
Liikunnan jatkaminen heti pahenemis-
vaiheen jälkeen on turvallista ja suosi-
teltavaa. 

Ennen liikunnan lisäämistä sinun olisi 
hyvä konsultoida lääkäriä, etenkin jos 
sinulla on muita perussairauksia. Lää-
käri arvioi liikuntaan liittyvät riskit ja 
rajoitukset. 

Jos sinulla ei kuitenkaan ole muita pe-
russairauksia, liikunnan lisääminen on 
turvallista. Hengenahdistus rajoittaa 
etenkin voimakkaasti rasittavaa liikun-
taa, joten liikunnan rasittavuus täytyy 
mitoittaa oikein. Tähän voit halutessa-
si saada ohjeita perusterveydenhuol-
losta fysioterapeutiltasi.
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Kestävyysliikunta
 
Kestävyysliikunta on pitkäkestoista, 
tasaisesti rasittavaa liikuntaa. Kes-
tävyysliikunnassa tavoitteena ei ole 
kova kuormittavuus, vaan liikunnan 
kesto. Tämä tarkoittaa pidempijaksois-
ta liikuntaa alhaisemmalla kuormituk-
sella. Tästä hyvänä esimerkkinä on 
kävely.

Käypä hoito -suositusten mukaisesti 
sinun tulisi harrastaa reipasta kestä-
vyysliikuntaa 2 tuntia 30 minuuttia 
viikossa (esim. 30 min päivässä, vii-
tenä päivässä viikossa) tai rasittavaa 
kestävyysliikuntaa 1 tunti 15 minuuttia 
viikossa (esimerkiksi kolmena päivänä 
viikossa, 25 minuuttia päivässä). 
Liikunnan rasittavuus on tapauskoh-
taista ja siihen voit itse vaikuttaa. 

Voit jakaa päivittäisen liikuntasi pie-
nempiin annoksiin, mikäli 30 min yhtä-
jaksoinen liikunta tuntuu liian raskaal-
ta. Kävelylenkillä voit välillä pysähtyä 
lepäämään ja jatkaa hengityksesi ta-
saannuttua. 

Liikunnan aikana on täysin turvallista 
sekä suotavaa hengästyä ja hikoilla, 
mutta maksimaaliseen rasitukseen ei 
tule pyrkiä. Kohtuullisesti rasittava lii-
kunta on sinulle sopivinta.
Liikunta on hyvä aloittaa rauhallises-
ti lämmitellen. Esimerkiksi kävelylle 
lähdettäessä tulisi aloittaa hyvin rau-
hallisella vauhdilla, ja vasta elimistön 
tottuessa rasitukseen, lisätä vauhtia 
jaksamisen mukaan. Jos lähdet liik-
keelle täydellä vauhdilla, ei elimistösi 
ehdi tottua lisääntyneeseen rasituk-
seen, joka saattaa ilmetä voimakkaana 
hengenahdistuksena. Tämän vuoksi 

joudut pysähtymään ja pitämään tau-
on. Järkevämpää ja miellyttävämpää 
on liikkua rauhallisemmalla vauhdilla, 
jolloin yhtäjaksoinen rasitus pitenee, 
eikä hengenahdistus pääse missään 
vaiheessa kasvamaan kohtuuttoman 
suureksi. Liikunta kannattaa päättää 
laskemalla tempoa pikkuhiljaa, jääh-
dyttelemällä. Liikunnan päätteeksi 
voit tehdä kevyitä venytyksiä, jotka 
auttavat sinua palautumaan liikunnan 
rasituksesta.

Liikkuessasi hapentarpeesi lisääntyy, 
koska lihaksesi tarvitsevat happea. 
Mitä suurempaa osaa lihaksistasi käy-
tät, sitä suurempi hapentarve. Tämän 
vuoksi liikuntamuodot, joissa rasite-
taan koko kehon lihaksistoa, ovat ras-
kaampia kuin liikuntamuodot, joissa 
rasitetaan vain osaa kehon lihaksista. 
Esimerkiksi sauvakävely on raskaam-
paa kuin kävely, koska rasitat jalkojesi 
lisäksi myös käsiäsi. Pyöräily taas 
on kävelyä kevyempää, koska sinun 
ei tarvitse kannatella kehosi painoa 
jalkojesi päällä istuessasi satulassa. 
Kestävyysliikuntalaji kannattaa valita 
sen mukaan, mitä jaksat tehdä pidem-
pikestoisesti.

Ylämäkeen kävely sekä kävely por-
taissa ovat usein haastavia ja kuormit-
tavat hengityselimistöä. Ne ovat kui-
tenkin tärkeitä harjoitusmuotoja sekä 
hengityselimistölle että vartalon lihak-
sille. Liikkuessasi portaissa pidä tauko-
ja sopivin välimatkoin, esim. jokaisella 
porrastasanteella. Anna hengityksesi 
rauhoittua ja tasaantua välissä ennen 
kuin jatkat matkaa.
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Suositeltavia kestävyysliikuntamuotoja 
kunnostasi ja mieltymyksistäsi 
riippuen ovat:

• Kävely
• Sauvakävely
• Pyöräily/kuntopyöräily
• Hiihto
• Luistelu
• Rullahiihto/-luistelu
• Uinti
• Vesijuoksu
 

Liikunnan tulisi olla mielekästä, jot-
ta siitä tulisi pysyvä osa arkea. Siksi 
on tärkeää valita itselleen mieluinen 
liikuntaharrastus, josta nauttii. Jos 
nautit luonnossa liikkumisesta, niin 
luultavasti kävely, patikointi, pyöräily 
ja hiihto ovat sellaisia, joista voisit 
innostua. Jos taas pidät vedestä, niin 
uinti, vesijumppa tai vesijuoksu voisi-
vat sopia sinulle. Jos taas haluat liik-
kua säästä huolimatta, niin sisätiloissa 
tapahtuva liikunta voisi olla sinua 

varten. Talvella pakkasessa ja lumessa 
liikkuminen voi olla haasteellista, joten 
silloin kannattaa hakeutua sisätiloihin 
liikkumaan: kuntosalille, sisäliikunta-
halliin, uimahalliin tai vaikkapa kaup-
pakeskukseen kävelemään. Muista 
lisäksi, että kaikkea voit harrastaa joko 
yksin, jonkun kanssa kahdestaan tai 
suuremmassa ryhmässä. Liikunnan ei 
tarvitse olla totista, se voi olla sosiaa-
lista ja hauskaa!
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Intervalliharjoittelu 

Kaikkia edellä mainittuja liikuntamuo-
toja voit myös harrastaa intervalli-
tyyppisesti, jolloin rasituksen määrä 
vaihtelee jaksoittain. 

Intervallityyppisessä liikunnassa liikut 
lyhyen jakson tehokkaammin, jonka 
jälkeen lasket liikunnan tehoa seuraa-
van jakson ajaksi. 

Näitä jaksoja vuorotellaan useampia 
peräkkäin. Esimerkiksi voit polkea 
kuntopyörää 30 sekuntia suuremmalla 
kuormituksella, jonka jälkeen lasket 
kuormitusta minuutin ajaksi. 

Intervalliharjoittelu on tasaista kestä-
vyysharjoittelua raskaampaa ja keuh-
koahtaumatautia sairastaville suositel-
tavaa. 

Intervalliharjoittelu kannattaa aloittaa 
rauhallisesti lisäten rasituksen mää-
rää pikkuhiljaa. Varovaisuutta on hyvä 
noudattaa nopeatempoisissa lajeissa 
loukkaantumisriskin osalta.

Arkiliikunta

Arkiliikunnalla tarkoitetaan hyötylii-
kuntaa. Siihen taas sisältyy kaikki arki-
nen toiminta, missä käytät lihaksiasi ja 
rasitat itseäsi. 

Kotityöt kuten siivoaminen ja ruoan-
laitto, pihatyöt, koiran ulkoilutus, pe-
seytyminen ja monet muut päivittäiset 
toiminnot ovat arkiliikuntaa ja ne li-
säävät aktiivisuuttasi. 

Usein ylätasossa käsillä työskentely, 
jolloin molemmat kädet ovat sydän- ja 
verenkiertoelimistön yläpuolella, ovat 
raskaita hengityselimistöä kuormitta-
via askareita. Tällöin suuri osa ener-
giastasi menee niistä suoriutumiseen. 
Näiden jälkeen tulisi vielä jaksaa liik-
kuakin. 

Jos arkiaskareet tuntuvat kuormitta-
vilta ja vievät suuren osan energias-
tasi, niin voit kokeilla suorittaa mm. 
ruoanvalmistuksen, hampaiden pese-
misen, suihkussa käynnin ja hiusten 
kampaamisen istuen, jolloin säästät 
energiaa liikkumiseen. Tavarat kannat-
taa asetella siten, ettet turhaan joutui-
si kurkottelemaan ja kumartelemaan. 

Pohdi esimerkiksi, voisitko tehdä asian 
yksikätisesti tai voisiko siihen käyttää 
jotain apuvälinettä. Lisää vinkkejä 
käytännön elämään saat oman alueen 
terveyskeskuksen fysio- ja toimintate-
rapeuteilta.
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Lihasvoimaharjoittelu

Lähes kaikki jokapäiväiset toiminnot, 
kuten tuolilta ylösnouseminen, käve-
ly ja tavaroiden nostelu, edellyttävät 
lihasvoimaa. Lihasvoimien ylläpitämi-
nen ja lisääminen ovat erityisesti sai-
railla ja iäkkäillä ihmisillä tarpeen, jot-
ta päivittäisistä askareista selvittäisiin 
ilman kohtuutonta kuormaa ja apua. 
Keuhkosairaiden kannattaa kiinnittää 
huomiota erityisesti reisilihasten voi-
mien ylläpitämiseen ja lisäämisen. 

Lihasvoimaharjoittelusta käytetään 
myös nimityksiä kuten vastus-, paino-, 
lihaskunto-, kuntosali- ja voimaharjoit-
telu. Lihasvoimaharjoittelu on tärkeä 
kuntoilumuoto. Se vahvistaa lihaksia 
ja luustoa, sekä sen avulla saat vä-
hennettyä rasvan määrää kehossasi. 
Lisäksi lihasvoimaharjoittelu parantaa 
tasapainoasi.

Liikunnan Käypä hoito -suosituksessa 
suositellaan kaikkien aikuisien harjoit-
tavan lihasvoimaharjoittelua vähin-
tään kahtena päivänä viikossa siten, 
että välissä on lepopäivä. Harjoitte-
lussa pyritään tekemään 3 sarjaa ja 
yhdessä sarjassa 8-12 toistoa. Sarjojen 
välillä pidetään pieni tauko. Kuorman 
tulisi olla kohtuullisesti kuormittava 
(Borgin asteikolla 3-5) eli jaksat tehdä 
kaikki toistot putkeen siten, että vii-
meiset toistot ovat kuormittavia (Bor-
gin asteikolla 5-7). Borg asteikon ja 
taulukon käyttöohjeen löydät tämän 
oppaan lopusta.

Lihasvoimaharjoittelussa tehdään 
liikettä yksi raaja kerrallaan. Tällöin 
jaksat tehdä isommalla vastuksella 
liikkeen ilman, että hengästyt liikaa. 
Voit tehdä liikkeet esim. vuorojaloin.

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta 
kuntosalilla käyntiin, voit tehdä voi-
maharjoittelua myös kotona. Tällöin 
apuna voi olla käsi- ja mansettipainot 
sekä vastuskuminauha. Painojen koko 
kannattaa arvioida siten, että jaksaisit 
tehdä sillä 10 toistoa putkeen. Vastus-
kuminauhaa käytettäessä säätelet itse 
vastusta kuminauhaa kiristäen. 

Vinkki: vedellä täytetyt juomapullot 
toimivat hyvin painoina. 
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Laitteessa 

Istuen. Vedä nilkka koukkuun ja 
ojenna polvi. Pidä jännitys muu-
taman sekunnin ajan. Rentouta ja 
palauta jalka alustalle. Toista sama 
toiselle jalalle.

Mansettipainolla 

Kiinnitä mansettipainot nilkan ym-
pärille. Toista harjoite kuten lait-
teessa tehden.

Polven 
ojennus
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Istuen. Ota käsipainot käteesi ja tuo 
ne olkapäiden kohdalle. Nosta toinen 
käsi kohti kattoa ja palauta rauhalli-
sesti takaisin alkuasentoon. Tee sama 
toisella kädellä. 

Vartalon lihasten, selkä- ja vatsalihas-
ten, harjoittaminen on tärkeää tasa-
painolle.  Niiden ollessa hyväkuntoiset 
on ryhtisi parempi ja sitä myöten hen-
gittäminen on helpompaa.  

Pystypunnerrus
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Istuen. Aseta vastuskuminauha molempien jalkojen alle kuten kuvassa. Ota tiuk-
ka ote kuminauhasta. Vedä yksi käsi kerrallaan kyynärpää koukussa kättä kohti 
kylkeä. Palauta alkuasentoon ja tee sama toisella kädellä.

Soutu
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Istuen joko lattialla tai tuolilla. Nojaa hieman taaksepäin, laita kädet rinnan pääl-
le ja kierrä vartaloa sivulle kuten kuvassa. Palauta keskelle ja toista sama toisel-
le puolelle. Jos kaipaat lisähaastetta voit ottaa käsiisi pallon/lisäpainon kuten 
kuvassa.

Vatsalihasharjoite
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Venyttely ja liikkuvuus

Liikkuvuuden ylläpitäminen kaut-
taaltaan koko vartalossa on tärkeää. 
Olkanivelen mahdollisimman suurta 
liikkuvuutta tarvitaan useassa päivit-
täisessä toiminnossa kuten hiusten 
harjaamisessa ja pesemisessä sekä 
pukeutumisessa. Mikäli olkanivelen 
liikerata rajoittuu ja pienenee, se voi 
aiheuttaa kipua ylävartalossa sekä 
ryhdin huonontumista. 

Ryhdin huonontuminen puolestaan 
vaikeuttaa hengitystä ja voi aiheuttaa 
tai jopa pahentaa hengenahdistusta. 
Myös rintakehän liikkuvuuteen kan-
nattaa kiinnittää huomiota, sillä liikku-
va rintakehä mahdollistaa keuhkojen 
täyttymisen normaalin tapaan, jolloin 
hengittäminen on helpompaa.

Liikkuvuusharjoite ylävartalolle

Ota leveä ote kepistä/harjan varresta 
ja aseta se yläselkäsi päälle. Kierrä 
ylävartaloa sivulle. Pidä pieni hetki ja 
palauta takaisin keskelle. Toista 
sama toiselle puolelle.
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Taivuta päätä sivulle siten, että viet 
korvaa kohti olkapäätä, kunnes tunnet 
venytyksen. Pidä olkapää aloitusasen-
nossa, tarvittaessa voit pitää venytet-

tävän puolen kädellä penkin alta kiinni. 
Pidä asento pienen hetken ajan. Toista 
sama toiselle puolelle.

Niskalihasten 
venytys
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Taivuta ylävartaloa suoraan sivulle siten, että kurotat kädellä kohti lattiaa.

Kyljen 
venytys
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Kuntotestaus 
ja aktiivisuuden 
seuranta

Liikunnan seuraaminen on hyödyllistä 
ja motivoivaa. Voit pitää liikuntapäivä-
kirjaa, johon merkitset ylös kulloinkin 
liikkumasi määrän esimerkiksi tuntei-
na tai eritellen erilaiset liikuntasuori-
tukset omiksi kokonaisuuksiksi. Liikun-
tapäiväkirjan avulla sinun on helppo 
seurata aktiivisuuttasi.

Yksi hyvä keino seurata arkiaktiivi-
suuttasi on seurata kävelemiesi as-
kelten määrää askelmittarin avulla. 
UKK-instituutin yleinen suositus on 
9 000 askelta/päivä, mutta se on tar-
koitettu perusterveille ihmisille. 

Sinulle hyvä tavoite voisi olla 6 000 
askelta/päivä, riippuen lähtötasostasi. 
Seuraamalla askelmääriäsi voit 
asettaa itsellesi tavoitteita ja seurata 
edistymistäsi näppärästi sekä kunnon 
kohentuessa kasvattaa tavoitteitasi. 
Askelmittari on hyvä pitää mukana 
aina heräämisestä nukkumaanme-
noon saakka.

Seurannan lisäksi voit testata kuntoasi 
aika ajoin. Seisomaan nousutesti on 
helppo tapa testata alaraajojesi lihas-
voimaa, ja pystyt suorittamaan sen 
helposti kotioloissa. Testauksen lisäksi 
seisomaannousu on myös hyvä harjoi-
te. 

Tarvitset testin tekemiseen tuolin 
ja sekuntikellon. Tarkoituksena on 
minuutin aikana nousta tuolilta ylös 
seisoma-asentoon ilman käsien apua 
mahdollisimman monta kertaa. 
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Seisomaan nousutesti

Istu tuolilla, jalat tukevasti maassa hartioiden leveydellä sekä kädet rintakehällä. 
Nojaa eteenpäin ja nouse seisomaan suoraksi ilman käsien apua. Istuudu ja tois-
ta niin monta kertaa kuin minuutin aikana ehdit.

1

2

3



19

Ikä (vuosia) Toistomäärät          

 Miehet     Naiset     

 Kuntoluokka 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

20–24 27 41 50 57 72 31 39 47 55 70

25–29 29 40 48 56 74 30 40 47 54 68

30–34 28 40 47 56 72 27 37 45 51 68

35–39 27 38 47 58 72 25 37 42 50 63

40–44 25 37 45 53 69 26 35 41 48 65

45–49 25 35 44 52 70 25 35 41 50 63

50–54 24 35 42 53 67 23 33 39 47 60

55–59 22 33 41 48 63 21 30 36 43 61

60–64 20 31 37 46 63 20 28 34 40 55

65–69 20 29 35 44 60 19 27 33 40 53

70–74 19 27 32 40 59 17 25 30 36 51

75–79 16 25 30 37 56 13 22 27 30 43

Nämä viitearvot ovat terveille ihmisille. 
Kuntoluokitus on 1-5, jossa tuloksella 5 
tarkoitetaan erinomaista tulosta. Jos 
saat tulokseksi kuntoluokan 1 tai sen 
yli, ovat reisilihasvoimasi kohtalaiset 
tai hyvät. Tällöin jatka harjoittelua 
tavoitellen seuraavaa kuntoluokkaa. 
Mikäli tuloksesi jää alle kuntoluokan 1 

tuloksen, tulisi sinun kiinnittää erityis-
huomiota reisilihasten vahvistamiseen. 
Esim. jos olet 48-vuotias nainen ja 
saat tulokseksi 20,  kaipaavat reisili-
haksesi harjoittelua. Aseta harjoittelun 
tavoitteeksi, että kun seuraavan kerran 
teet testiä 3 kk päästä, olisi tuloksesi 
vähintään 25.

Viitearvot: 
lähde: Alexandra Strassmann, Claudia Steurer-Stey, Kaba Dalla Lana, Marco Zoller, Alexander 
J. Turk, Paolo Suter, Milo A. Puhan: Population-based reference values for the 1-min sit-to-stand 
test. Muokanneet Hanna Syrjänen ja Herkko Ryynänen.
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Hengitys

Normaali levossa tapahtuva hengitys 
on tiedostamatonta toimintaa. Si-
säänhengityslihaksia ovat pallea sekä 
ulommat kylkivälilihakset. Uloshen-
gityslihaksia ovat vatsalihakset sekä 
sisemmät kylkivälilihakset. 

Keuhkosairauksissa, joissa on lisäänty-
nyt uloshengitysvastus ja pysyvä keuh-
kotoiminnan heikentyminen, on hen-
gittäminen normaalia raskaampaa ja 
se kuluttaa enemmän energiaa. Tällöin 
hengitystä saattavat avustaa ns. apu-
lihakset, joita ovat mm. hartiaseudun 
lihakset. Vaikeutunut hengitys rasittaa 
apuhengityslihaksiasi, jolloin näihin 
lihaksiin voi kehittyä kiputiloja. Näiden 
lihasten kuntoon voit vaikuttaa liikun-
nalla ja liikkuvuusharjoituksilla.

Rasituksessa hengittäminen kiivastuu 
ja hengästymme. Hengästymistä ja 
hengenahdistusta saattaa olla vaikea 
erottaa toisistaan. 

Hengästyminen on meille kaikille suo-
tavaa ja turvallista. Hengästyessäsi 
kykenet vielä puhumaan ja jatkamaan 
rasitusta. Pienen lepotauon jälkeen 
hengityksesi tasaantuu ja kykenet 
jatkamaan lenkkiä. Jos koet henge-
nahdistusta, on puhuminen haastavaa 
ja suorituksen jatkaminen on vaikeaa. 
Tällöin saatat jopa haukkoa henkeä ja 
pieni lepotauko ei riitä palauttamaan 
hengitystä normaaliksi. Näissä tilan-
teissa kannattaa suosia huulirakohen-
gitystä, josta kerrotaan myöhempänä 
lisää. Toinen helppo keino lievittää 
hengenahdistusta on ”ratsumiehen 
asento”, jossa istuma-asennossa no-
jaat käsillä jalkoihin ja pyrit hengittä-
mään mahdollisimman rauhallisesti.

Hengityksen vaikeutuessa hengitys ti-
hentyy sekä muuttuu pinnallisemmak-
si, jolloin hengittämiseen käytetään 
pääasiassa keuhkojen yläosia. Tällöin 
keuhkojen alaosat jäävät hyödyntä-
mättä sekä tuulettumatta. Rauhallista 
syvähengitystä on tärkeää harjoitella, 
jolloin keuhkojen alaosatkin saavat 
tuuletusta ja koko keuhkojen kapasi-
teetti tulee hyödynnettyä. 
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Ratsumiehen 
asento
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Syvähengityksessä vedetään syvään henkeä niin, että pallea supistuu tehden 
tilaa keuhkoille laajeta. Tätä voi tunnustella vatsan päältä sormin ja tuntea kuin-
ka vatsa pullistuu ulospäin. Uloshengityksen aikana vatsalihakset rentoutuvat ja 
pallea rentoutuu ja työntyy ylöspäin, avustaen ilmaa ulos keuhkoista.

Hengitysharjoitukset

Hengitykseen voi kiinnittää huomiota 
ja sitä kannattaa myös harjoittaa. Seu-
raavassa vinkkejä erilaisista hengitys-
harjoituksista, joita voit tehdä muuta-
man kerran viikossa.

Syvähengitys
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Huulirakohengityksessä hidastat uloshengitystä hengittämällä ulos lähes suljet-
tujen huulien välistä. Näin saat pidennettyä uloshengitystäsi, mikä rauhoittaa 
hengitystä etenkin rasituksessa tai rasituksesta palautuessa estämällä keuhko-
putkiasi painumasta kasaan. Hengitä siis nenän kautta sisään ja pienen huuli-
raon kautta ulos.

Huulirakohengitys
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Liman tyhjennys 
ja pulloon puhallus
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Jatkuva yskä ja limannousu ovat ylei-
siä oireita keuhkoahtaumataudissa. 
Ne saattavat häiritä jokapäiväistä 
elämääsi. Näihin oireisiin kykenet itse 
vaikuttamaan. 

Kohtuullisesti rasittava liikunta lisää 
liman eritystä ja nopeuttaa sen poistu-
mista keuhkoputkista, sillä keuhkotuu-
letus lisääntyy kiihtyneen hengityk-
sen myötä. Pulloon puhallus on hyvä 
harjoite lisäämään keuhkotuuletusta, 
sillä puhallus auttaa sinua saamaan 
sitkeämmän liman irtoamaan. Se puo-
lestaan ennaltaehkäisee infektioita, 
kuten keuhkokuumetta. 

Pulloon puhaltaessa vesi toimii vas-
tuksena uloshengitykselle, jonka 
ansiosta keuhkoputket pysyvät pa-
remmin avonaisina uloshengityksen 

aikana (vrt. huulirakohengitys). Ennen 
pulloon puhalluksia voit käyttää esi-
hoitona lämmintä juomaa, avaavaa 
lääkettä (mikäli sinulle on sellaista 
määrätty), tai kevyttä liikuntaa.

Tarvitset yhden litran suuruisen pullon 
ja 50 cm letkua (halkaisija 1 cm). Vettä 
10–15 cm pullon pohjalle. Puhaltamal-
la letkun kautta pulloon keuhkoihin 
muodostuu vastapaine, joka saa liman 
helpommin liikkeelle ja yskiminen on 
helpompaa. Puhalla siten, että veden 
pinta poreilee. Tee 10–15 puhallusta 
ja toista se kolme kertaa. Pidä välissä 
pieni tauko ja yski irronnut lima pois. 
Toista tämä harjoite aamulla, päivällä 
ja illalla.
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Loppusanat

Liikunnan avulla voit siis vaikuttaa 
omaan vointiisi ja arjessa jaksami-
seesi. Se toimii kuntoa ja lihasvoimaa 
lisäävänä lääkkeenä ja kohentaa sa-
malla mielialaa. 

Liikunnan lisääminen ja liikunnallisen 
elämäntavan omaksuminen kannat-
taa ottaa pitkäjänteisenä projektina. 
Kyseessä ei ole lyhyt harjoittelujakso, 
jossa pyrit kasvattamaan kuntoasi 
mahdollisimman nopeasti, vaan pi-
dempikestoinen elämäntapamuutos, 
jolla pyrit muuttamaan liikkumistottu-
muksiasi pysyvästi rauhallisella ja mal-
tillisella liikunnan määrän lisäämisellä.

Muista, että pienet päätökset ratkaise-
vat eli pienikin liikunnan määrän lisää-
minen kannattaa, sillä yhdessä näistä 
pienistäkin määristä kasvaa suuri ko-
konaisuus. 

Tee liikunnasta osa arkeasi ja anna 
sen tuoda elämääsi positiivisia asioita. 

Pikku hiljaa huomaat, että aiemmin 
hankalilta ja epämiellyttäviltä tun-
tuneet asiat ovatkin helpompia ja 
suoriudut niistä aiempaa nopeammin. 
Tavoitteet kannattaa asettaa realisti-
sesti, niin että ne ovat saavutettavis-
sa. Kun olet päässyt tavoitteeseesi, 
aseta uusi tavoite ja haasta itsesi saa-
vuttamaan sekin. 
Liiku vointisi mukaan, pidä taukoja 
jos koet sen tarpeelliseksi. Älä pelkää 
lähteä ulos ja liikkeelle, älä pelkää 
hengästyä ja hikoilla vaan nauti lii-
kunnasta ja ulkoilusta!

Muista, että kaikki päivät eivät ole 
samanlaisia: joinakin päivinä liikkumi-
nen on helpompaa ja siedät rasitus-
ta paremmin - nauti niistä päivistä. 
Joinakin päivinä taas pienikin rasitus 
voi tuntua suurelta, mutta varmasti 
silloinkin pystyt tekemään kevyempiä 
harjoitteita. 

SINÄ 
VOIT HALLITA 

HENGENAHDISTUSTASI, 
ÄLÄ ANNA SEN HALLITA SINUA! 
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”Keuhkoahtaumatautini todettiin 
ensimmäisen kerran 80-luvun loppu-
puolella, ja sairauden oli aiheuttanut 
parinkymmenen vuoden tupakointi. 
Sairaus pysyi silloin kuitenkin jotenku-
ten hallinnassa, ja pahenemisvaiheeni 
alkoivat vasta vuonna 2001.

Tupakasta eroon pääseminen oli to-
della vaikeaa, mutta onnistuin lopulta 
vuonna 2005. Tällöin kunto oli päässyt 
jo huonoksi, ja se näkyi sekä liikkumi-
sessani että ulkonäössä.

Aloin kuitenkin sinnikkäästi pikkuhiljaa 
käydä uimahallissa uimassa ja
vesijuoksemassa. Kävelin myös paljon, 
ja harrastin kesäaikaan mökillä
hyötyliikuntaa, kuten puiden sahaa-
mista ja halkojen hakkaamista – otin
kuitenkin aina huomioon sen, että rasi-
tus ei kasvanut liian suureksi. 
Lepotauot olivat tarpeen.

Vuonna 2012 pääsin mukaan HUS:in 
kolmiosairaalan COPD-potilaille
tarkoitettuun kuntosaliryhmään. Siellä 
sain ammattilaisilta tarkat ja hyvät
ohjeet tautiini sopivaan liikuntaan.

Sain tietää, että myös keuhkoahtau-
maa sairastava voi harrastaa eri
liikuntalajeja melko rajattomasti. Itse 
käyn kuntosalilla, uimahallissa,
pyöräilen, veneilen ja sauvakävelen 
ylläpitääkseni nykyistä kuntotasoani
mahdollisimman pitkään.

Kokemuksesta voin nyt sanoa, että 
kuntoilu auttaa vaikeatakin keuhkoah-
taumatautia sairastavaa säilyttämään 
liikkuvuutensa. Pahinta on jäädä kotiin 
makaamaan ja surkuttelemaan omaa 
kohtaloaan. On myös hyvä jos lähiym-
päristö – puoliso, ystävät ja perhe – 
kannustavat liikkumaan. 
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 0 Ei hiukkaakaan

 0,3

 0,5 Äärimmäisen heikko Tuskin tuntuva

 0,7

 1 Hyvin heikko

 1,5

 2 Heikko Kevyt

 2,5

 3 Kohtalainen

 4

 5 Voimakas Raskas

 6

 7 Hyvin voimakas

 8

 9

10 Äärimmäisen voimakas ”Maksimaalinen”

11

 

  • Absoluuttinen maksimi Korkein mahdollinen

BORG CR10 ASTEIKKO

Borg CR10 skalan®

© Gunnar Borg, 1982, 1998, 2004
 Suomi  Finnish

Borg CR-10, 
hengästyminen

Borgin asteikolla voit arvioida liikun-
nan rasittavuutta hengityksellesi. 
0 tarkoittaa lepotilaa ja 10 maksimaa-
lista suoritusta. 

Suositeltavaa olisi, että liikunnan rasit-
tavuus olisi vähintään kohtalaista 
ja korkeintaan hyvin voimakasta.
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OHJEET KOKEESEEN

Skaalan (asteikon) avulla sinun tulee kertoa kuinka voimakas elämyksesi/
tuntemuksesi on. Kyseessä voi olla rasitus, kipu tai jokin muu tuntemus. 

Tutustu ensin sanallisiin ilmaisuihin ja niistä lähtien valitse vastaava numero. 
Näistä on kymmenen (10), ”Äärimmäisen voimakas”, ”Maksimaalinen”, hyvin 
tärkeä voimakkuustaso. Se on voimakkain koskaan tuntemasi elämys eli 
tuntemus.

Jos tuntemuksesi on ”Hyvin heikko” valitset (sanot) numeron 1, jos se 
on ”Kohtalainen” valitset numeron 3. Huomioi että ”Kohtalainen on 3, 
siis heikompi kuin ”Keskitaso”. Jos tuntemuksesi on ”Voimakas” (tuntuu 
”Raskaalta tai Vaikealta”) valitset numeron 5. Huomioi että ”Voimakas” on 
suunnilleen puolet ”Maksimaalisesta”. Jos tuntemus on ”Hyvin voimakas” 
valitset numeron 6, 7 tai 8. Jos tuntemuksesi on voimakkaampi kuin 10 - 
”Äärimmäisen voimakas”, ”Maksimaalinen” - voit valita korkeamman 
numeron, esimerkiksi 12 tai vieläkin korkeamman (juuri tästä syystä on 
”Absoluuttinen maksimi” merkitty pisteellä ”•”).

On hyvin tärkeää että ilmoitat todellisen kokemasi tuntemuksen etkä jotain 
mitä mahdollisesti ajattelet sinun pitäisi tuntea. Yritä antaa mahdollisimman 
rehellinen ja välitön (spontaani) vastaus ja vältä yli- tai aliarviointia. Lähde 
sanallisesta ilmaisusta ja valitse sitten vastaava numero.

Arvioidessasi tuntemaasi rasitusta valitse numero joka vastaa sitä 
kuinka rasittavaksi koet työskentelysi. Tämä rasitus ilmenee pääasiassa 
väsymyksenä lihaksissa ja kipuna tai hengästymisentunteena rinnassa.

 0 ”Ei yhtään mitään” et tunne minkäänlaista rasitusta
  esim. lihasten väsymystä tai hengästymistä.

 1 ”Hyvin kevyt” Kuin lyhyehkö kävely omaan tahtiin.

 3 ”Kohtalainen”. Jonkinverran mutta ei sanottavasti
  rasittava. Tuntuu hyvältä jatkaa.

 5 ”Voimakas”. Työskentely on rasittavaa ja uuvuttavaa,
  mutta voit vaikeuksitta jatkaa. Rasitus on suunnilleen
  puolet ”Maksimaalisesta”.

 7 ”Hyvin voimakas”, on hyvin tuntuva rasitus. Voit jatkaa
  mutta et ilman erityisponnistusta ja tunnet itsesi hyvin
  uupuneeksi.

 10 ”Äärimmäisen voimakas” - ”Maksimaalinen” on
  äärimmäisen korkea rasitustaso. Useimmille ihmisille
  on tämä suurin heidän koskaan tuntemansa rasitus.

  • Tämä on ”Absoluuttinen maksimi”, esim. ”12” tai
  vieläkin korkeampi.

           Voit kysyä jos jotain jäänyt epäselväksi.
Borg CR10 skalan®

© Gunnar Borg, 1982, 1998, 2004
 Suomi  Finnish

Tämä asteikko, sekä ohjeet asteikon käyttämiseen, 
löytyvät myös Borg Perception sivustolta. 

Kotisivut tälle sivustolle ovat: 

www.borgperception.se/index.html
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Muistiinpanot








