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Veden terapiakäytön perusteet 
 
Vesiolosuhteissa toteutettua harjoittelua käytetään yhä enenevässä määrin 
terapeuttisen harjoittelun menetelmänä fysioterapiassa sekä kuntoilu- ja 
terveysliikuntamuotona vauvoista vaareihin. Veden tiheys, noste, hydrostaattinen 
paine ja virtausominaisuudet vastustavat liikkeitä ja vähentävät merkitsevästi niveliin 
kohdistuvaa rasitusta mahdollistaen nopean mobilisaation ja harjoittelun esim. tuki- ja 
liikuntaelimistön ongelmista kärsiville. Myös hengitys- ja verenkiertoelimistön 
vaivoista kärsiville vesi on oivallinen harjoitteluympäristö. Voidaan siis todeta, että 
vesi on "pehmeä" harjoitteluympäristö erityisesti henkilölle, joille maalla tapahtuva 
harjoittelu on rajoittunutta tai kivuliasta. Kuitenkin tutkimustoiminta vesiliikunnan ja 
–kuntoutuksen hydrodynaamisista, fysiologisista ja biomekaanisista perusteista sekä 
vaikutuksista on varsin vähäistä.   
 
Veden erityisominaisuuksista 
Vedessä vallitsee hydrostaattinen paine, joka suurenee syvemmälle mentäessä. 
Fysiologisesti hydrostaattinen paine lisää verenkierron laskimopaluuta alaraajoista ja 
vatsaontelosta rintaonteloon. Tällöin sydämen iskutilavuus kasvaa eli sydän pumppaa 
yhdellä lyönnillä enemmän verta kuin maalla. Tämän seurauksena syketaajuus 
vedessä on noin 10–20 lyöntiä alhaisempi. Imunestekierto näyttää myös lisääntyvän 
vähentäen turvotusta esim. nilkka- ja polvinivelessä. Vedessä vallitsee maan 
vetovoimalle vastakkainen voima eli noste. Ylöspäin suuntautuvan nosteen 
vaikutuksesta esim. tuki- ja liikuntaelimistöön kohdistuvat nivelvoimat vähenevät. 
Seisova ihminen painaa noin 40–50 % maalla mitatusta painosta veden ollessa lantion 
korkeudella. Rintakehän korkeudelle ulottuva vesi vähentää henkilön painon noin 
30 % ja vedenpinnan ollessa kaulan tasolla henkilö painaa noin 10 % ”maapainosta”.  
 
Hermolihas-järjestelmän kannalta samansuuruisen isometrisen voimantuoton aikana 
lihaksen sähköinen aktiivisuus vedessä on todettu olevan merkitsevästi alhaisempi 
kuin maalla. Myös refleksien toiminta näyttää vedessä vaimenevan. Voidaan olettaa, 
että vedessä vallitsevat olosuhteet (paine, noste, lämpötila) esim. vähentävät 
lihassukkuloiden aktiivisuutta sekä painereseptorien aktivoituminen saattaa muuttaa 
hermolihasjärjestelmän toimintaa. Näillä ilmiöillä saattaa olla positiivista merkitystä 
esim. jäykkyydestä (neurologiset) tai lihasten kireydestä kärsivien henkilöiden 
kuntoutuksessa. On huomioitava, että neurofysiologisen taustan selvittäminen vaatii 
lisää tutkimustoimintaa. 
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Veden vastusvoimat ja lihastoiminta polven ojennuksen ja koukistuksen aikana 
 
Veden tiheys on lähes 1000-kertainen verrattuna maaolosuhteisiin. Tällöin liikkeisiin 
kohdistuva vastus pelkästään tiheyden ansiosta lisääntyy verrattuna maaolosuhteisiin. 
Veden liikkeisiin tuottama vastus (drag) muodostuu tiheyden, turbulenssin, veden 
virtauksen, raajan pinta-alan ja liikenopeuden yhteisvaikutuksesta. Turbulenssi on 
liikkuvan raajan taakse muodostuva sarja pyörteitä, jotka ”imevät” raajaa taaksepäin 
vastustaen liikettä. Raajan liikkuessa sen ympärille muodostuu vesikerros, joka 
osaltaan lisää vastusta. Lisäksi veden virtaus eri suuntiin esim. polven ojennus-
koukistusliikkeessä lisää vastusta erityisesti liikesuunnan vaihtuessa. Pinta-alaa ja 
nopeutta säätelemällä vastusta voidaan suurentaa tai pienentää. Liikenopeuden 
kaksinkertaistuessa vastus nelinkertaistuu. Veden vastus lisääntyy liikkeen 
kohdistuessa nostetta vastaan ja vähenee liikkeen ollessa nosteen suuntainen. 
Harjoittelu "syvässä" vedessä osaltaan lisää vastusta. 
 
Vedenalaisilla mittauksilla on selvitetty polven ojentaja- ja koukistajalihasten 
sähköistä toimintaa (elektromyögrafia eli EMG), säären / jalkaterän liikenopeuksia 
sekä vastusta harjoitteiden aikana. Mittaukset suoritettiin yksitäisen polven ojennus- 
ka koukistusliikkeen aikana, jolloin vedessä ei ollut virtauksia sekä toistosuoritusten 
aikana, jolloin säären jatkuva liike aiheutti vesimassojen eri suuntiin tapahtuvan 
virtauksen. Paljaalla jalalla sekä vastussaappaan kanssa suoritettujen toistuvien polven 
ojennus-koukistusliikkeiden aikana havaittiin luonnollinen venymis- lyhenemissyklin 
kaltainen liikesuoritus jossa vuorottelevat suorittava (konsentrinen) ja jarruttava 
(eksentrinen) lihastoiminta. Keskimääräiset liikenopeudet olivat ojennuksen ja 
koukistuksen aikana paljaalla jalalla noin 300–360 °/s ja käytettäessä vastussaapasta 
nopeudet olivat 160–210 °/s.. Jatkuvien polven ojennus- koukistusliikkeiden aikana 
määritettiin liikeradan eri nivelkulmille yleisen nestevakion avulla (Fd = A⋅δ⋅v2⋅Cd), 
jossa A on säären etupinta-ala, δ veden tiheys, v2  liikenopeuden neliö ja Cd 
vastuskerroin. Koehenkilöiden säären liikenopeudet määritettiin vedenalaisilla 
videokuvauksilla ja liikeanalyysillä. Tulosten perusteella veden maksimaalinen 
vastusvoima ojennuksen aikana paljaalla jalalla olivat 89 ± 34 N miehillä ja 45 ± 15 N 
naisilla. Vastussaapas lisäsi vastusvoimaa merkitsevästi (miehet 210 ± 46 N, naiset 
146 ± 30 N). Maalla isometrisesti ja isokineettisesti mitatut polven ojennusvoimat 
olivat merkitsevästi suuremmat kuin vedessä. Koukistusliikkeessä maalla mitattujen 
voimien ja vedessä vastussaappaan tuottamien vastusvoimien välillä ei ollut 
tilastollisesti merkitseviä eroja. Yhteenvetona todetaan, että raajan liike vedessä on 
lihastoiminnan ja liikenopeuden osalta toiminnallinen ja esim. vastussaappailla 
vastusta voidaan huomattavasti lisätä. 
 
Voimatyyppisen vesiharjoittelun vaikuttavuus 
Polven vesikuntoutuksen vaikuttavuutta on tutkittu vähän. Esim. eturistisideleikatuilla 
on todettu polven arvioidun toimintakyvyn (Lysholmin asteikko) olevan 
vesiharjoitteluun osallistuneilla merkitsevästi parempi kuin maaryhmäläisillä. Myös 
tekonivelleikatuilla vesikuntoutus on tuottanut positiivisia tuloksia erityisesti kävelyn 
ja lihastoiminnan aktivoinnin suhteen verrattuna maalla toteutettuun harjoitteluun. 
Terveillä henkilöillä (naiset, n=24) toteutettu satunnaistettu, kontrolloitu tutkimus 
(harjoittelu n=12, kontrolli n=12) osoitti, että 10- viikon voimatyyppinen 
vesiharjoittelu lisäsi polven ojentajien ja koukistajien isometristä ja dynaamista 
voimantuottoa, lihasaktiivisuutta sekä harjoitettujen lihasten poikkipinta-alaa 
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merkitsevästi. Polven koukistajalihasten parantunut suorituskyky ja lisääntynyt 
lihasmassa on erityisen huomioitavaa. Harjoitusohjelmassa vastusta lisättiin 
progressiivisesti erikokoisilla vastuskengillä ja saappailla.  
 
 
Sydämen syke, sykevaihtelu ja verenpaine vesiolosuhteissa 
 
Sydämen syketaajuus levon ja harjoittelun aikana on keskimäärin 10-20 lyöntiä 
alhaisempi vedessä. Ominaista tutkimustuloksille ovat suuret henkilökohtaiset erot, 
jotka johtuvat esim. veden lämpötilasta, upotussyvyydestä sekä asennosta. 
Verenpaineen osalta huomattavia eroja maan ja veden välillä ei ole raportoitu. 
Sydämen sykevaihtelu tarkoittaa autonomisen hermoston sympaattisen (nostaa 
sykettä) ja parasympaattisen (laskee sykettä) hermoston yhteisvaikutusta peräkkäisiin 
sydämen lyönteihin. Sykevaihtelua määrittelemällä saadaan tietoa sydämen kunnosta 
esim. sydäninfarktipotilailla. Heillä todetaan usein korkea syke ja pieni sykevaihtelu, 
joka osaltaan johtuu kohonneesta sympaattisen hermoston aktiivisuudesta. Alustavien 
tutkimustulosten mukaan terveillä parasympaattisen hermoston aktiivisuus lisääntyy 
merkitsevästi veteen upottamisen aikana lepotilanteessa. Tämän seurauksena 
sykevaihtelu lisääntyy vedessä. Tällä ilmiöllä saattaa olla positiivista merkitystä 
suunniteltaessa vedessä toteutettavaa kuntoutusohjelmaa esim. sydän- ja 
verisuonitaudeista kärsiville, ikääntyneille sekä diabeetikoille. Tutkimustyötä 
sykevaihtelun osalta rasituksen aikana sekä eri potilasryhmillä tarvitaan runsaasti 
ennen kuin merkittäviä kliinisiä johtopäätöksiä voidaan tehdä.   
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