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Uniopastuksen tavoitteita 

 

• Levon ja ennen kaikkea unen merkityksen ymmärtäminen 

• Luoda jatkossa oma unenhuolto rutiini –> ennaltaehkäisy 

– unenhuolto osa muuta menestykseen tähtäävää toimintaa  

• Oppia havaitsemaan ongelmia unessa tai palautumisessa 

 

 

 



 

Miksi nukumme 

 ei yleisesti hyväksyttyä teoriaa 

 

Tärkeimmät unen tehtävät 

 soluvaurioiden korjaus 

 tiedonkäsittely, muisti ja aivosolujen väliset yhteydet 

 aivosolujen energiavarastojen täydennys 

 aineenvaihduntatuotteiden poistaminen 
 

Unen merkitys 



 

Unenpuutteen vaikutuksia elimistössä 

 stressimekanismit  

 tulehdusarvot  

 puolustusjärjestelmät  

 vammat ja onnettomuudet  

 ruokahalu  

 mieliala ja motivaatio  

 sokeri- ja rasva-aineenvaihdunta  

 

Unen merkitys 



Urheilijat ja uni 

Työelämässä ja urheilussa samat säännöt – 

”Palautuminen harjoittelua tärkeämpää” 

Huippu-urheilija syntyy yhdistelmästä lahjakkuus, kova 

treeni – ja kyky palautua. Palautumisen merkitystä ei silti 

vielä ymmärretä riittävästi.  

Erkka Westerlund, Kauppalehti 2015 

 



Urheilijan levolla erityistarpeet - perusteet 

• Harjoittelu 

– Levon tarve 

– Unen tarve  

– Harjoituksen jälkeinen sympaattinen aktivaatio  harjoituksen ajoitus merkitys – ei liian myöhään – ei 

liian aikaisin 

– Harjoittelun ja palautumisen epätasapaino  ylikunto, infektioherkkyys, lämmönsietokyky heikkenee 

• Kilpailu/ottelu 

– Matkustus 

• olosuhteet  hereilläoloa epätyypilliseen aikaan, jet lag, hotelli (jaettu majoitus) 

– Kilpailu itsessään, tiivis kilpailukausi 

• jännitys 

• suorituksen ajankohta 

• Vammat, sairaudet 

– Fyysinen kipu, mentaalinen turhautuminen 

– Ongelmia nukkumisessa 

 

 

 



Nuorten huippu-urheilijoiden uni 

 

• Vastanneita urheilijoita 32; naisia 15 ja miehiä 17. 

 

 



Unenlaatu (0=huonoin mahdollinen, 10=paras mahdollinen) 

 

    Keskiarvo joukkueelle 8.2 

 

 

 



Hyvä palautuminen onnistuneen suorituksen edellytys 

Palautumista voi kehittää parantamalla  

nukkumista!!! 

• Parempi palautuminen mahdollistaa 

tehokkaamman harjoittelun 

• Palautuminen =  95% virkistävästä unesta  

• Kyky palautua on yksilöllinen 

 

 



Miksi pitäisi nukkua?  

Mitä seuraamuksia hyvästä tai huonosta nukkumista on? 
 

• Matala testosterinitaso: Hyvä nukkuminen nostaa 10-20%:lla testosteronitasoa, auttaen 

lihaskasvua. 

• Alentunut kasvuhormonitaso: Yksi palautumisen avain on kasvuhormoni; tärkeä 

lihaksiston ja elimistös korjaaja, ja edistää vastustuskykyämme. Kasvuhormonin eritys 

tapahtuu aikuisella ammattiurheilijalla pelkästään syvän unen aikana! 

• Rasitusvammat: NBA:ssa, urheilijoilla, jotka nukkuivat 6 tuntia tai vähemmän esiintyi 63% 

enemmän rasitusvammoja.  

• Kuinka paljon ammattiurheilijan tulisi nukkua?  

 8-10+ tuntia on elinehto, ja jopa10 t näyttäisi optimaaliselta. Huomio, nukkumisaika 

 kuitenkin yksilöllistä. 

• Kaikkein vaikuttavinta on, että 20- 30-minuutin power nap ennen suoritusta lisää 

valppautta 100%!!! 

 

 

 

Henkinen paine, stressi ja jopa pelko, jos nukkuminen ei onnistu sujuvasti 



• ”Power naps” voivat olla tärkeitä 

– ei liian pitkiä (max 30 min)  syvä uni 

– vapaaehtoisesti, ennakoivasti 

– ei rutiinisti, poikkeavan väsymyksen takia 

Päivätorkut 
 



Aikaerorasitus eli jet-lag 
 

• Jetlagista kärsii jossain määrin jokainen, joka ylittää lentämällä nopeasti useita 

aikavyöhykkeitä.  

– kokemukset ovat hyvin yksilöllisiä  

– aikaerorasitusoireet  
• väsymys ja unettomuus, joista seuraa keskittymiskyvyttömyyttä, muistamisongelmia, ärtyisyyttä 

ja suoritustehokkuuden alenemista. 

– länteen päin lennettyään  
• normaalia uneliaampi alkuillasta ja seuraavana päivänä; uni on pinnallista, ja hän saattaa 

heräillä usein erityisesti aamuyöllä elintoimintojen vilkastuessa "liian aikaisin".  

– itään päin matkustettaessa  
• esiintyy usein aamuväsymystä ja unen laatu on huonompi kuin länteen suuntautuneiden 

lentojen jälkeen.  

 

 

 



Jet-lag - teoriaa 
 

• Lennon jälkeen elimistö pyrkii sopeutumaan tapahtuneisiin ajastusmuutoksiin.  

– sopeutuminen riippuu ylitettyjen vyöhykkeiden määrästä ja lennon suunnasta. 

– nyrkkisääntönä voidaan pitää, että aikaerorasitus kestää (vrk) ylitettyjen 

aikavyöhykkeiden määrä jaettuna 2,5:llä länteen ja 2:lla itäänpäin lennettäessä  
• esimerkiksi länteen päin suuntautuneen 6 aikavyöhykettä ylittävän lennon (Helsinki → Rio) jälkeen 

aikaerorasituksen oireet kestävät noin 6/2,5 = 2-3 vrk 

– pitkäkestoisten matkojen aikana tulee mahdollisimman nopeasti pyrkiä 

sopeutumaan uuteen, paikalliseen aikaan.  
• nukkumaanmeno- ja heräämisaikojen siirto esim.  länteen lentämistä 1–2 tuntia myöhemmiksi jo 

paria päivää ennen lentoa. Univelkaa ennen lentoa tulisi kuitenkin välttää.  

• lentokoneessa ja viimeistään perillä mahdollisimman nopeasti uutta aikaa vastaaviksi. Yöllä tulee 

siten pyrkiä nukkumaan ja päivällä pysymään valveilla.  

– lyhytkestoisten matkojen aikana tarina toinen. 
• pitää arvioida yksilöllisesti. 

 



Jet-lag - käytäntöä 

 

– Mitä huolellisempi ja säännönmukaisempi unenhuolto 

arjessa, sen nopeammin ja helpommin jet-lagistä toipuu. 

– Rutiinit siirtyvät mukana minne tahansa matkustaa. 

 

 

http://www.123rf.com/stock-photo/earth_cartoon.html


Vuorokausirytmin tahdistus - melatoniini  
 

• Melatoniinia eli yö- tai pimeähormonia 

erittyy aivoissa sijaitsevasta 

käpyrauhasesta 

• Melatoniini auttaa elimistön sisäisen 

kellon (nucleus suprachiasmaticus)  

tahdistuksessa säädellen 

vuorokausirytmiä 

• Lyhyt vs pitkävaikutteinen vs molemmat 

• Melatoniini 

 Ruumiinlämpö  

 Vireystaso  

 Unensaanti ja -laatu  

 

 

 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Tybwv-ks-7ysCM&tbnid=FvhqSDKDLHZjRM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Flearningtoluciddream.com%2Fa-list-of-foods-that-contain-melatonin&ei=r4uxUqfjMOGlyAPDi4CoDQ&bvm=bv.58187178,d.bGQ&psig=AFQjCNFsNAwSJh_oQebQRIiFrUXOYaJx1A&ust=1387453709809880


Nukkumalla menestykseen - unenhuolto 

• Illan tulisi olla koko vuorokauden kohokohta, tee siitä siitä miellyttävä 

• Säännönmukaiset iltarutiinit tylsiä  parhaimmillaan loistava elämäntapa 

– ruokailu, muut keinot rentoutumiseen, sosiaalinen media, jne.. 

– yksilöllinen, ei kenelläkään täysin sama 

– Plan B  vältä turhautumista ja ahdistusta 

• Lukeminen, TV, seurustelu 

• Tavoitteena parantaa nukkumista kokonaisuutena! 
– yksittäiset poikkeukset (esim. ennen ja jälkeen suorituksen) eivät oleellisia 

– psykologisia, ei lääketieteellisiä/näyttöön perustuvia vaikutuksia 

 



Arvosta untasi – se määrittelee seuraavan päiväsi 

• Nuku riittävästi – erinomainen palautuminen = riittävä ja hyvälaatuinen uni 

• Urheilija tarvitsee enemmän unta (8-9 tuntia) 

• Fysiologisesti (hormonit, hermosto) säännönmukaisesti otollisin ajankohta nukkumaanmenolle on klo 22-23 välillä  

• Muista, että usein itse unessaoloaika on 0.5-1 tunti vähemmän kuin luulet  

• Kokeile nukkumalla 1 tunti normaalia enemmän, jos olosi on virkeämpi todellinen unentarpeesi on suurempi kuin ajattelit 

• Rauhoitu iltaan rutiineilla 
• Iltaan painottuva ruokailu, kunnollinen ateria klo 20 jälkeen 

• Ei sometusta tai muuta vastaavaa iltaruuan jälkeen 

• Noudata samaa rytmiä  säännönmukainen heräämisajankohta tärkeä 

• Päivätorkut/päivittäinen lataamishetki erinomainen, mutta saa kestää max. 30 min. 

• Säädä makuuhuoneen olosuhteet nukkumista edistäviksi 
• Riittävän pimeä  tarvittaessa pimennysverhot 

• Sopivan viileä  nukkumisen kannalta paras lämpötila 19-20°C 

• Älä murehdi yhdestä tai kahdesta huonosta yöstä  ei vaikuta suoritukseesi 

• Jos kysyttävää, ota rohkeasti yhteyttä Henkkaan – henri.tuomilehto@oivauni.fi 

    



HYVÄ UNI TAKAA LAADUKKAAN PÄIVÄN 
 


