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JUKKA HARJU
Kirjoittaja Jukka Harju on valmentaja, 
kirjoittaja ja kouluttaja, jolla on jo yli 
12 vuoden kokemus alalta. Hänet tun-
netaan monimutkaistenkin teorioiden 
soveltamisesta käytäntössä toimiviksi 
työkaluiksi sekä suorasta ohjaajan ja 
valmentajan näkökulmasta. Hän jättää 
karkeasti sivuun teoriat ja tyhjät  
lupaukset, jotka eivät toimi  
tosielämässä.
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FASCIA JA FOAMROLLERIT
tunneilla ja treeneissä

Foamroller on kätevä väline, jolla saa hy-
vinvointia edistävän vaikutuksen kehoon 
sekä lihaksien että fascian kautta. Näitä 
työstämällä parannetaan proprioseptiik-
kaa, eli käytännössä kehon tuntemusta ja 
-hallintaa sekä liikkeiden laatua. Lisäksi 
parannetaan liikkuvuutta ja sitä kautta lii-
keratoja ja liikkeiden taloudellisuutta. 

Hyvä liikkuvuus, ei siis pelkästään laajat 
liikeradat vaan myös terve mobiliteetti, 
mahdollistaa tukilihasten toimintaa ja eh-
käisee revähdyksiä. Lyhentyneiden lihasten 
ja kiinnittyneiden fascioiden avaaminen 

parantaa ryhtiä ja voi vähentää kroonisia 
kipuja.

Perustuuko rullaus tieteseen vai mu-
tutuntumaan? Toimiiko se oikeasti? 
Korvaako se venyttelyä ja hierontaa?

Fascian vaikutus kehoon on vielä kiistelty 
aihe. Kuten kaikki uusi, se ottaa aikaa. Ensin 
nauretaan, sitten vastutetaan vihaisesti 
kunnes hyväksytään itsestäänselvyytenä. 
Monet vanhan liiton ammattilaiset eivät 
hyväksy koko fascian vaikutusta mihin-
kään, se on vain kudosta, joka pitää tär-
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keämmät luut ja lihakset kiinni.

Ajatus on kuitenkin herännyt yli 100 vuotta 
sitten ja se on huomattu käytännön työssä 
ja viimeisten vuosikymmenien aikana myös 
dissektioissa. Ehkä tunnetuimmat käytän-
nön aplikaatiot, jotka tuottavat todella kovia 
tuloksia ja kertovat nykyajan parhaat teori-
at ovat Kenzo Kazen kinesioteippaus sekä 
Thomas Myersin ja Luigi Steccon työt.  Ly-
hyesti voisi todeta, että fascian työstäminen 
ja sen vaikutukset ovat tieteellisesti todis-
tettuja, mutta vähän kuten ravintotieteessä, 
ei olla lähelläkään yksimielisyyttä. Ja siihen 
tuskin koskaan päästään, sillä jatkuvasti 
opitaan ja löydetään uutta tietoa.

Tärkein anti kuitenkin ovat käytännön 
tulokset ja niitähän saa, kun tietää 
mitä tekee!

Rullaus toimii eri tavalla kuin venyttely, eikä 
suoranaisesti korvaa sitä. Suosittelenkin 
rullaamisen lisäksi käyttämään useita eri 

venytystekniikoita ja asentoja. Rullaamalla 
tosin saa hyvin samanlai-sia tuloksia, mitä 
suurin osa ihmisistä venyttelemällä hakee-
kin. Molemmat yhdessä ovat tuottoisin tapa.

Rulla voi vähentää hierontakäyntien määrän 
tarvetta, mutta se ei monestakaan syys-
tä korvaa sitä täysin. Klassinen hieronta ei 
tosin juurikaan vaikuta fasciaan, eli jälleen 
täytyy huomata millaiseen hierontaan ver-
rataan ja mitä tavoitellaan. Rullaus ei myös-
kään ”vapauta fasciaa”, mutta rullalla voi 
tehdä tekniikoita, jotka sitä tekevät. 

Taitava manuaaliterapeutti saa varmasti 
parempia tuloksia fascian kanssa kuin yk-
sinään rullailu, mutta terapeutilla käynti 
viikoittain voi olla mahdotonta. Rulla on 
käytännöllinen ja kun oppii rullailemaan, 
sillä saa  aina vaan parempia ja parempia 
tuloksia.

Alta löydät tärkeimmät tiedot rullan käy-
töstä tunneilla ja treenin yhteydessä.
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Alkulämmittelyn tarkoitushan on läm-
mittää ja herätellä kehoa. Tiedät, että yli 
10 sekunnin venytyksiä ei tehdä ennen 
treeniä, eikä venytyksiä viedä 100 % asti. 
Missään tapauksessa ei  yritetä parantaa 
maksimaalista liikkuvuutta. Sama säännöt 
pätevät rullailussa. Suurimmat virheet teh-
dään viettäen rullan päällä aikaa samassa 
paikassa yli 10 sekuntia, sekä antaen suu-
ren paineen ja rullaten hitaasti. Tämä on 
vähän sama kuin kävisi kovassa hieronnas-
sa tai joogassa. Se väsyttää lihaksia, tekee 
ne rennoiksi ja ”löysiksi” (tai jos rullaa liian 
kovaa, se kiristää lihakset kramppiin). Tämä 
paitsi heikentää treeniä, mutta se on itse- 
asiassa myös vaarallista, koska lihaksen 
omat suojamekanismit (mm. Golgin jänne) 
eivät tässä tilassa toimi ja siksi loukkaan-
tumisriski kasvaa.

Alkulämmittelyssä rullailun tarkoitus on 
liikuttaa pintafasciaa eli ei edes yritetä 
mennä myofasciaan ja avata tai liikuttaa 
sitä. 

Poikkeuksena ovat harjoitukset, joissa 
tavoite on selkeästi tehdä ”pumppi”-treeni, 
eli ajaa verta lihaksiin. Tällöin monet huip-
pukehonrakentajat ovat käyttäneet rullaa 

nimenomaan rentouttamaan kalvoja, jotta 
saadaan parempi pumppi. Mutta tämä tek-
niikka ei oikeastaan sovi mihinkään muu-
hun tarkoitukseen. 

Kun tarkoitus on lämmittää lihaksia, pa-
rantaa proprioseptiikkaa, ehkäistä reväh-
dyksiä sekä parantaa hermotusta, käytä 
alkulämmittelyssä nopeaa sivelyä, kevyttä 
painetta ja vietä maksimissaan 10 sekuntia 
samassa lihaksessa. Esimerkiksi Usain Bolt 
pitää lämmittelyissä venytystä yllä kaksi 
sekuntia. Eli hyvä keino olisi sivaltaa rul-
lalla 4 nopeaa sivelyä, jolloin aikaa yhteen 
kohtaan kuluu noin kaksi sekuntia. Tuntu-
man tulee olla mukava. Ei edes mukavan 
kivulias, vaan pelkästään mukava. Voit teh-

Alkulämmittelyssä  
rullaamissäännöt ovat tarkat
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dä sarjoja maksimissaan viisi, mutta näiden 
kahden sekunnin sarjojen välillä tulee olla 
paussi, jolloin esim. rullataan jokin toinen 
paikka.

Viisi kahden sekunnin sarjaa tekee 
10 sekuntia yhdelle lihakselle, mikä 
on siis maksimi, vähempikin voi hyvin 
riittää.

Rullaa ne paikat/lihastoimintaketjut, 
joista tuleva treeni vaatii      

1. liikkuvuutta
2. vahvaa supistusta

ja lisäksi ne paikat,       
1. jotka ovat yleensä jumissa ja, joita

halutaan avata lisää
2. joissa on puoli eroja: rullaa siis ly- 

             hempää puolta.

Ryhmäliikuntatunneilla, joilla treenataan 
koko kehoa, voi käydä läpi isoimmat käy-
tettävät lihakset, sekä nykyihmisillä yleen-
sä kireimmät paikat. Monet huippuohjaajat 
personoivat ryhmätuntia käyttämällä, 
ketjuvenytystekniikoita joilla jokainen osal-
listuja voi tunnistaa itselleen tärkeimmän 
paikan, jota rullata. 
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Loppujäähdyttelyn tarkoitus on pa-
lauttaa kehoa. Ei siis vieläkään paran-
taa maksimaalista liikkuvuutta, joten 
tässäkään ei käytetä maksimaalisia 
tekniikoita kovalla paineella. 

Tavoite on:
1. palauttaa lihas rentoon tilaan
2. nopeuttaa nesteiden liikumista (ajaa

happopitoisia nesteitä pois)
3. avata mahdolliset treenissä synty

neet kiinnikkeet

Treenin rasittamissa lihaksissa suojameka-
nismit eivät ole hereillä ja on mahdollista 
tehdä hallaa lihaksille antamalla niille liian 
kovaa painetta. Jos lihas on kovan treenin 
jälkeen todella väsynyt ja supistuneessa 
tilassa, sitä ei saa avattua väkisin vaan ko-
vat tekniikat vain saavat sen supistumaan 
lisää ja hajoittavat kollageenia. Jos treenis-
sä syntyi pieni revähdys tai triggeri aktivoi-
tui, ei kannata yrittää avata niitä samantien 
kovilla tekniikoilla.

Treenin päätteeksi hidasta sivelyä
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Käytä treenin jälkeen pääasiallisena 
tekniikkana hidasta sivelyä ja tee se  
”medium”-paineella eli sellaisella  
”hyvällä tuntumalla”. Se saa tuntua,  
mutta ei pidä irvistää eikä lihas saa  
missään tapauksessa jännittyä. 

Kun teet hidasta sivelyä, etenet noin kaksi 
tai kolme senttiä sekunnissa, jolloin esi-
merkiksi pohkeeseen käytetään yhteen 
sivelyyn 20-30 sekuntia. Tarkoitus on pu-
ristaa lihasta kasaan kuin pesusientä jotta 
”käytetyt nesteet” purskahtavat pois ja 
uudet pääsevät lihakseen. Tärkeää on myös 
muistaa, että sively tapahtuu sydäntä koh-
ti. Eli rulala ei tule liikuttaa paineella edes 
takaksin. 

Tarkoitus on ajaa ”käytettyjä nesteitä” pois 
kehosta, eli parantaa palautumista. Rul-
laa siis paine pääasiassa kohti sydäntä ja 
munuaisia.  Kun rullaus tehdään sileällä ja 
tarpeeksi kovalla rullalla, (esim. ProRoller), 

se myös liikuttaa nesteitä fascialevyjen 
välissä, mahdollistaen myös niiden irtonai-
suuden. Kun paine on sopiva, eikä kivulias, 
paine rentouttaa lihasta Golgin jänteen 
kautta.

Jos sivellessä löytyy kipeitä pisteitä, nii-
hin voi treenin jälkeen pysähtyä ja käyttää 
tekniikoita 3-5 (paine, nytkytys ja hankaus/
ravistelu), mutta se pitää tehdä rennosti ja 
hitaasti ilman kipua. Usein pienet treenissä 
syntyneet kiinnikkeet aukeavat hyvin no-
peasti. Jos taas kehossa on pitkään jumissa 
ollut paikka, voi se oireilla treenin jälkeen, 
mutta sitä ei voi työstää kovaa eikä se to-
dennäköisesti aukea.

Kun rullausta tehdään ryhmässä, ohjaaja 
voi opastaa tunnustelemaan kehoa sivelyn 
aikana, löytyykö kivuliaita tai kovia paikkoja 
ja niihin voidaan jäädä esimerkiksi yhdeksi 
minuutiksi. Ne, joilla ei löydy, voivat tehdä 
vielä pari kokonaista sivelyä.

http://www.foamroller.fi/product/1/proroller-nahkarulla-musta
http://www.foamroller.fi/product/1/proroller-nahkarulla-musta
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Kun käytetään aikaa erikseen kehon 
huoltoon, eli tarkoitus ei ole lämmit-
tää kehoa treeniä varten vaan todella 
keskittyä avaamiseen, voidaan käyttää 
kovempia tekniikoita, mutta on erityisen 
tärkeää lämmitellä ensin. 

Yleisin virhe on, että kylmää kehoa aletaan 
rullamaan kovaa. Keho suojautuu supistu-
malla ja prosessi oikeastaan vain hajoatta 
kollageenia eikä uuutta synny, eli keho 
alkaa pitkällä tähtäimellä vain kovettua.
Tärkeintä on lämmitellä aivan kuten muu-
hunkin treeniin. Reilumpi rullaaminen on 
keholle kova rasite, johon tulee valmistau-
tua sekä varmistaa palautuminen. Aloita 
siis aina nopealla kevyellä sivelyllä ja yh-
distä mieluusti kevyitä dynaamisia veny-
tyksiä lämmittelyyn.

Tämän jälkeen siirrytään itse ”treenio-
sioon”, jossa tehdään hitaita sivelyjä, kohti 
sydäntä, ensin kevyesti, mutta kehon ren-
toutuessa painetta lisäten. Voit lisätä pai-
netta niin paljon kuin keho ottaa vastaan 
eli pysyy rentona ja naama peruslukemilla. 
Kipu tuottaa 95 % varmasti supistuksen 
ja sitä me emme halua. Ohjausterminä voi 

käyttää ”maksimaalinen kivuton paine”. 
Painetta saa lisätä kerta kerralta, kuitenkin 
ilman nettä kipua syntyy. Toisten keho on 
toki niin jumissa, että se ei tunnissa aukea 
vaan kivun vähenemisessä puhutaan vii-
koista jopa kuukausista. Useissa tapauksis-
sa on huomattu, että vaahtomuovilla rul-
laaminen ei pitkällä tähtäimellä vähennä 
kipuja. 

Rullan pitäisi olla kovempi kuin lihaskal-
von, muuten kalvo manipuloi rullaa eikä 
rulla kalvoa. Toki vaahtomuovi vaikuttaa 
pintafasciaan ja se liikuttaa nesteitä, mut-

Rullan käyttö erillisenä 
huoltoharjoituksena
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ta monet jotka ovat vuosiakin rullanneet 
vaahtomuovilla, tuntevat yhtä kovia kipu-
ja ProRollerin ja Rumblen päällä kuin ne 
jotka eivät ole koskaan rullanneet. Samoin 
kuin treenin lopussa, tässä kohtaa voi ja 
kannattaa etsiä kehosta kipeitä pisteitä, 
kovia kohtia ”klöntsiä”, tunnottomia kohtia 
sekä kohtia, joissa iho ei liiku. 

Kipeät pisteet, joissa ei ole kovaa ”klönt-
sää” eli triggerit: yksinkertaisin keino 
työstää kipeää pistettä on antaa siihen 
staattista painetta. Paineen tulee olla reilu, 
mutta on tärkeää keskittyä rentoutumaan. 
Paras tapa on tehdä syviä rauhallisia hen-
gityksiä, tavoitteena rentouttaa paineen 
alla olevaa kohtaa. 

Yleensä 30 sekuntia on minimi ja joskus 
aikaa menee useita minuutteja. Ryhmä-
tunnilla 1-2 minuuttia per paikka on mak-
simi ja ohjaajan pitää muistaa olla muka-
na, ikäänkuin vetäisi rentoutustuntia.

Kovat kohdat, klöntsät tai ”solmut” avataan 
nytkyttämällä. Viedään rulla kovan kohdan 
päälle ja liikutetaan 2-4 cm liikettä edesta-
kaisin kovettuman päällä. Nämä ”solmut” 
yleensä ovat nestekertymiä, aineenvaih-
dunnan ongelmakohtia. Ikäänkuin viemäri 
olisi tukossa tai jokin johto  olisi solmussa. 
Viemäri ei aukea silllä, että putken päistä 
vedetään siihen lisää pituutta, samoin kuin 
solmu johdossa ei aukea sillä, että kiriste-
tään päitä kauemmas toisissaan. Eli näitä 

kohtia ei tule venyttää vaan nimenomaan 
rullata liikuttaen ja lisäten tilaa.

Kiinnikkeet ovat kohtia, jotka ovat kirjai-
mellisesti kiinni. Pintafasciassa tämän 
huomaa ihan sormella kokeillen: iho ei liiku 
mihinkään. Syvässä fasciassa olevia kiin-
nikkeitä ei maallikko tunnista, mutta jos 
jokin kohta on suuremmalta alueelta kipeä 
(siinä ei ole triggeriä tai solmua), se tun-
tuu ikävältä venyttäessä, todennäköisesti 
myofasciassa, eli syvässä fasciassa on 
syntynyt kiinnikkeitä. Nämä avataan han-
kaamalla ja ravistamalla. 

Tarkoitus on siis pitää rulla paikallaan ja lii-
kuttaa kehoa siten, että iho venyy eri suun-
tiin. Hankaus ja ravistelun tarkoitus on siis 
mekaanisesti irrottaa fascian osia toisis-
taan. Sivelyn tarkoitus on liikuttaa nesteitä 
ja näin ylläpitää irtonaisuutta sekä vaikuta-
ta Golgin jänteen kautta rentoutumiseen.

http://www.foamroller.fi/product/1/proroller-nahkarulla-musta
http://www.foamroller.fi/product/3/rumbleroller-lyhyt-sininen-30cm
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Rullailun lopuksi kannattaa aina rentou-
tua. Rullaus voi jättää kehoon stressiä 
sekä rullattaviin paikkoihin, että varsin-
kin esimerkiksi olkapäihin ja niskaan kun 
kehoa kannatellaan pidempi aika. 

Rentouttele ja ravistele lopuksi sekä tee 
pieni hiljentyminen kuunnellen kehoa. 
Hengitä rauhassa tarkoituksena aktivoida 
parasympaattinen hermosto, jotta kehoa 
rentouttavan oksitosiinin määrä nousisi 
mahdollisimman suureksi.

Neljä yleistä 

Neljä yleistä 
väärinkäsitystä 
ja vaaraa
1. Rullataan kivun kanssa. Tämä on yleisin
väärinkäsitys. Monet luulevat, että mitä
enemmän se sattuu sen parempi. Kivulla-
kin on paikkansa, mutta se on hyvin spesi-
feissä tekniikoissa eikä kuulu aloittelijoille.

Nyrkkisääntö on: EI SAA TULLA KIPUA. 
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Tuntuma pitää olla mukavan pulolella, edes 
silloin kun lämmitelleenä rullataan, sen 
pitää rentouttaa kehoa ja sen tulee ilmen-
tyä pehmeämpänä lihaksena ja parempana 
liikkuvuutena heti. Jos liikkuvuus heikkeni, 
rullaus saattoi tuottaa enemmän haitata 
kuin hyötyä. Hierojalla tai muulla ammat-
tilaisella käynti myös paljastaa asian. Jos 
rullailu on tehty hyvin, hieroja todennäköi-
sesti kehuu laadukkaasta lihashuollosta. 
Jos taas huonosti, hän voi kutsua lihaksia 
ja kalvoja betoniksi tai viulunkieliksi. Liian 
kova rullaus voi johtaa betoniin… Ja mikä 
vaikeinta, se tapahtuu usein viiveellä. 

Ensimmäiset 12 viikkoa tulee tulosta, 
rentoutta, liikkuvuutta ja sitten alkaakin 
kelkka kääntyä. Kollageenin hajoaminen 
on kumuloitunut ja keho on alkanutkin 
arpeutua.

Silloin kun keho on jo hyvässä tilassa ja sitä 
halutaan saada hyvästä parhaaksi, kiinnik-
keitä voi (jos osaa sen hyvin tehdä) avata 
rajulla ravistelulla. Mutta ne kyllä aukeavat 
ajanmyötä myös pehmeämmällä lähesty-
misellä. Jos taas kehossa on esimerkiksi 
pahoja leikkausarpia tms. kannattaa hoitaa 
asia hyvän manuaaliterapeutin kanssa ja 
hän voi antaa rullausohjeetkin.

2. Kehon ei anneta palautua. Kovat rullak-
set, samoin kuin kovat maksimi-, nopeus- 
ja räjähtävät voimatreenit, sekä Jin-jooga
hajoittavat kollageenia. Tämä hajoaminen

kestää keskimäärin 48-72 tuntia. Eli jos 
teet kovia rullauksia useammin kuin kaksi 
kertaa viikossa, varsinkin jos treenaat ko-
vaa vielä yllä olevilla tavoilla, kollageenia 
hajoaa todella paljon ja se voi alkaa kuu-
kausien saatossa ilmetä kehon kovettumi-
sena. Kovia, erikseen tehtäviä avauksia saa 
siis tehdä 1-2 kertaa viikossa per paikka.

3. Rullataan edestakaisin ilman tarkoitus-
ta. Suuri osa näkemistäni rullailijoista lii-
kuttaa rullaa edestakasin kovalla paineella
kärsivä ilme kasvoillaan. Olen usein tehnyt
ihmisille testin, jossa mitataan esimerkik-
si eteentaivutus, sitten hän saa rullataan
ja mitataan uudestaan. Valitettavan usein
liikkuvuus huononi rullatessa. Lihas siis
reagoi suojautumalla supistukseen. Rulla-
uksen pitäisi tuoda tuloksia heti. Tulokset
ovat kivun väheneminen ja liikkuvuuden
parantuminen.

4. Ei tapahtu kehitystä. Tämä on aihe,
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josta saan eniten kysymyksiä. Pitäisikö 
rullailussa kehittyä? No eihän se pakko ole, 
mutta jos rullaa, niin miksei saman tien te-
kisi sitä niin hyvin, että tapahtuu kehitystä. 
Konkreettiset muutokset mitä voi huomata 
pitkällä tähtäimellä ovat esimerkiksi se, 
että 14 cm halkaisijan vaahtomuovirulla ei 
tunnu missään, vaan tulee tarve käyttää 
parempia rullia. 14 cm halkaisijan kuvioitu 
rullakaan ei oikein tunnu riittävän isoihin 
lihaksiin ja Rumble ja Bubble ei tunnu kidu-
tusvälineeltä vaan mukavalta kaverilta. 

Tämä kertoo että keho on auennut, eikä 
tuota heti kipua kun vähän painetta tulee. 
Tälläisesta rentoutumisesta seuraa myös 
kroonisten kipuilujen ja revähdusten vä-
hentyminen. Toinen kehityksen ilmenimi-
nen on se, että kun kehoon tulee triggeri tai 
liikkuvuus vähenee rasituksesta, saa sen 
auki muutamissa sekunneissa tai minuu-
teissa, kun ennen joutui työstämään ehkä 
päiviä. Kolmas on kimmoisuuden lisäänty-
minen (se toki vaatii myös muuten fiksua 
liikkuvuusharjoittelua).

Yhteenveto
l Rullaus ei ole rakettitiedettä, mutta sillä
voi tehdä paljon vahinkoa, jos sitä ei osaa
käyttää oikein.
l Opettele oikeat tekniikat oikeisiin paik-
koihin ja käytä rullaa aktiivisesti.
l Kipu ei paranna kipua! Muista, että

tehtävänä on rentouttaa kehoa, ei satuttaa 
sitä.
l Lämmittele nopealla sivelyllä, palautte-
le hitaalla ja työstä triggereitä, solmuja ja
tee ravisteluja pääasiassa erillisinä harjoi-
tuksina tai iltaisin, ei treenien yhteydessä.
l Varmista että rullasi on sinulle sovelias
ja että se tuo tuloksia.

Lähteinä mm. Thomas Myers, Luigi Stecco, 
Robert Schleip, Gray Cook

Lisätietoja rullista ja koulutuksista 
löydät täältä

http://www.foamroller.fi/product/3/rumbleroller-lyhyt-sininen-30cm
http://www.foamroller.fi/product/11/bubbleroller
http://www.foamroller.fi/product/4/easyroller-oranssi
http://www.foamroller.fi/category/8/koulutukset
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