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    Foam roller

                       Tietoa ja ohjeita käyttöä varten.
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Mikä on foam roller?  
Vuosikymmen takaperin lähes kaikki valmentajat, fysioterapeutit, urheilijat ja muut salilla 
käyjät olisivat katsoneet tuota sylinterin muotoista pehmustettua rullaa hämmentyneenä. 
“Mitä varten tuon? Mihin sitä käytetään?” Tänäpäivänä jokaiselta vakavasti otettavalta 
salilta löytyy sellainen. TIlanne on kuitenkin Suomessa toistaiseksi vielä eri, sillä foam 
roller on täällä suhteellisen tuntematon lihashuollon apuväline. 

Mitä maailmalla sitten on tapahtunut ja missä Suomi tulee jäljessä? Lihasten ja pehmyt-
kudosten erilaiset huoltotekniikat on huomattu erittäin hyödyllisiksi. Ensin havainto 
tehtiin loukkaantuneiden urheilijoiden hoidossa, mutta myöhemmin on ymmärretty, että 
näiden tekniikoiden hyödyntäminen ehkäisee loukkaantumisia alunperin. Perinteisiä
keinoja lihashuoltoon ovat olleet erilaiset hieronatekniikat. 

Foam roller 40-90cm pitkä ja halkaisijaltaan n. 15cm mittainen, pehmustettu rulla. Sen 
avulla on helppo toteuttaa lihashuoltoa omin keinoin helposti, nopeasti ja ennen kaikkea 
kustannustehokkaasti. Huippu-urheilijat, etenkin pikajuoksijat, ovat jo pitkään ottaneet 
kevyen hieronnan ennen harjoitusta. Kovin monelle tällainen menettely ei ole realistista, 
mutta foam rollerin avulla saadaan lähes vastaavat hyödyt. Foam rolleria voisi siis ajatella 
ikään kuin “köyhän miehen hierojana”. 

Toimintamekanismi
Golgin jänne-elimet ovat lihaksen ja jänteen rajapinnassa sijaitsevia reseptoreja, jotka 
aistivat lihaksessa olevan jännitystilan. Niiden päätehtävä on estää vammojen synty. Eli 
kun jännitys on nousemassa liian kovaksi, niin ne rajoittavat sitä rentouttamalla lihaksen.. 
Golgin jänne-elimet liittyvät foam rollerin käyttöön siinä, että tiettyä lihasta tai lihasryhmää 
rullatessamme jännitämme samalla tietoisesti tai tiedostamatta nitä lihaksia. Siitä taas ai-
heutuu lihaksille viesti rentoutua Golgin jänne-elinten välityksellä. Ei ihme, että foam rollerin 
käytön jälkeen on rentoutunut olo!

Lisäksi foam rollerin käyttö auttaa parantamaan lihaskudoksen laatua avamaalla lihaksissa 
olevia solmukohtia ja arpikudosta.

Milloin käyttää?
Lämmittelyn yhteydessä ennen harjoitusta ja jälkeen harjoituksen sekä ennen palauttavaa 
venyttelyä ovat parhaat aikaikkunat. Lihasten pehmittäminen ennen harjoitusta on havaittu 
hyödylliseksi suoritustulosten ja vammojen ehkäisyn kannalta. Huippupikajuoksijat ovat jo 
pitkään ottaneet kevyen hieronnan ennen harjoitusta. Foam rollerin käyttö ennen venytte-
lyä on toinen hyvä tapa käyttää sitä. 
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Jos lihasta ajatellaan köytenä ja ”trigger pointteja”, eli lihaksissa tuntuvia arkoja kohtia 
solmuina, niin pelkkä venyttely vain kiristää niitä. Kipupisteiden pehmittäminen rullauksella 
ennen venyttelyä voi ajatella avaavan näitä solmuja. 

Noin 10 edestakaista rullausta per lihasryhmä on sopiva määrä ennen harjoitusta. 
Vastaava määrä toimii myös harjoituksen jälkeen, vaikkakin käsittely voi olla tällöin myös 
perusteellisempaa. Ennen venyttelyä kipupisteisiin voi keskittyä tarkemminkin ja rullausta 
voi jatkaa, kunnes tuntemukset alkavat selvästi helpottamaan.

Aivan kuten kaikessa muussakin harjoitteluun liittyvässä, eroa ei huomaa yhdessä yössä. 
Kuitenkin jo muutaman viikon jälkeen on yleensä huomattavissa selvä ero aloitus-
tilanteeseen nähden. “No pain, no gain” -sanonnan paikkansa pitävyys on kyseenalainen, 
mutta foam rollerin käytön kohdalla se on totta. Mitä enemmän se tuntuu, sitä enemmän 
sitä tarvitsee. 

Miten käyttää?
Käyttö on hyvin yksinkertaista. Omaa kehonpainoa ja lattiaa vasten olevien tukipisteiden 
määrää käytetään säätelemään rullan aiheuttamaa painetta. Kun rulla on asetettu oikealle 
kohdalle, niin tehdään koko lihaksen tai lihasryhmän pituisia, edestakaisia liikkeitä. Pidä 
huoli, että rullaat lihaksia! Niveliä ja kehonalueita, joissa on vain luuta ja nahkaa rullaa 
vasten ei ole tarkoitus käsitellä. 

Seuraavassa yleisempiä tapoja käyttää rullaa. Jos näytetyt liikkeet alkavat tuntumaan 
helpoilta, eli ne eivät tunnu tarpeeksi tehokkailta, niin suurimman osan niistä voi tehdä 
vain toinen puoli kerrallaan. Eli esimerkiksi etureisiä, pohkeita ja takareisiä rullatessa 
voit tehdä rullauksen vain yksi jalka kerrallaan nostamalla toisen jalan käsiteltävän jalan 
päälle. Tämä lisää painetta käsiteltävälle alueelle.

Liikkeet ovat esitetty kuvaohjein seuraavilla sivuilla.
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Etureidet

Sisäreidet
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Pakarat

Pohkeet
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Pohkeet

Yläselkä
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Leveä selkälihas

Ojentajat
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Toivottavasti koit oppaan hyödylliseksi. Foam rollerin käytöstä saa varmasti hyötyä 
riippumatta siitä oletko aktiiviurheilija, viikonloppuharrastaja tai satunnainen kunto-
liikkuja. Kun asiakkailta on kysytty, että mikä on tehnyt suurimman eron heidän harjoitte-
lussaan ja elämässään yleensä, niin vastaus on usein ollut “foam roller” - kyllä, se on siis 
niin tehokas. 

Sivujeni kautta myytävät foam rollerit ovat laadukkaita ja kestäviä. Nykyään jopa joistakin
marketeista löytää rullia, joita myydään foam rollerin nimellä. Ne ovat kuitenkin lähes 
aina liian pehmeitä. Ne voivat tuntua sopivilta ensimmäiset 1-2 viikkoa, mutta tämän 
jälkeen niiden käytöstä ei saa enään mainittavaa hyötyä irti. Myymissäni foam rollereissa 
on kovamuovinen sisus, joten ne säilyttävät ominaisuutensa läpi käyttöikänsä.

Rullailun ja liikkumisen iloa.

- Jukka Mäennenä


