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K oko selitys lähtee siitä, et-
tä miesten painosta on
50–70% vettä, naisten
40–60%, sillä naisilla on

runsaammin rasvakudosta, joka si-
sältää vähemmän vettä. Kehon vesi-
määrästä 55% on solujen sisällä ja
45% solujen ulkopuolella.

Vettä tarvitaan ruoansulatukseen,
ravintoaineiden imeytymiseen ja
kuljetukseen ympäri kehoa, hapen
kuljetukseen, lämmön säätelyyn, li-
hasenergian synnyttämiseen, kuona-
aineiden poistamiseen. Lähes kaikki
kehon kemialliset reaktiot tapahtu-
vat kehon sisältämän vesiliuoksen
avulla. Solujen aineenvaihdunta
riippuu vesi- ja suolatasapainosta.

Elimistön on jatkuvasti puhdistet-
tava itseään, jotta haitalliset kuona-
ainekertymät eivät estäisi sen toi-
mintaa. Niinpä kehon nesteitä kier-
rätetään ja puhdistetaan koko ajan.
Elimistössä kiertää noin viisi litraa
verta ja imusuonissa parisen litraa
lymfanestettä.

Kaikki tietävät, että pitää juoda, 
jottei väsähdä. Mutta tiedätkö, mitä 
kehossasi tapahtuu sen kuivuessa ja miksi
juomattomuutta seuraa uupuminen tai 
jotain vielä pahempaa?

T E K S T I J A K U V A T R A I J A H E N T M A N

Juojotta jaksat

Ihmisestä poistuu 
eri tavoin vettä 
noin 2,5 litraa vuoro-
kaudessa ja määrä 
voi lisääntyä litra-
kaupalla aktiivisessa
liikunnassa.

Vesi on paras 
janojuoma, vaikka
mainokset muuta 
väittäisivätkin.

Kunnon rähkiminen voi nostaa nestehukan jopa kahteen litraan tunnissa, jos ilman lämpö-
tila tai liian kuuma pukeutuminen estävät lämmön haihtumista tehokkaasti.
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Kehon kuivumisesta seuraa:
� Lihaskramppeja
� Voimattomuutta
� Päänsärkyä
� Ajatusten takkuilua
� Kovaa janoa
� Ihon ja suun kuivumista
� Ihon kimmoisuuden laskua
� Apatiaa
� Lihasheikkoutta

Sydämen suururakkana on
pumpata noin 10 000 litraa ver-
ta vuorokaudessa kuljettaak-
seen happea ja ravintoaineita
ympäri kehoa. Samassa ajassa
munuaiset käsittelevät noin 200
litraa suodosta.

Kuona-aineet tiivistetään
noin 2,5 litraan nestettä ja ne
poistuvat elimistöstä virtsana,
ulosteiden mukana, sappines-
teenä, ihosta haihtuvana kos-
teutena, hikenä ja uloshengi-
tyksen höyrynä. Tämä vesimää-

rä on korvattava joka päivä syö-
den ja juoden. Tarve voi kuiten-
kin lisääntyä tästä huomatta-
vastikin.

Paastoaminen ei vähennä
nesteen tarvetta, sillä paastotta-
essa ja laihduttaessa keho siir-
tyy käyttämään sisäisiä ravinto-
varastoja ja siihen tarvitaan yh-
tälailla vettä kuin ruoansula-
tukseenkin.

Rasitus lisää 
haihtumista
Tärkeiden sisäelinten, kuten
maksan, munuaisten, sydämen
ja tietenkin aivojen, lämpötilaa
pyritään pitämään vakiona,
noin 37 asteessa.Tätä varten ke-
ho reagoi koko ajan ilman läm-
pötilaan, kosteuteen ja liikkee-
seen, auringon säteilyyn, il-
manpaineeseen ja vaatetuksen
eristävyyteen sekä aineenvaih-
dunnan ja lihastoiminnan ai-

kaan saamaan lämmön tuot-
toon.

Jos vartalon suojaus on riittä-
mätöntä ilman lämpötilaan ja
liikunnan tuottamaan lämpöön
nähden, keho keskittää veren-
kierron lämmittämään vain tär-
keimpiä ruumiinosia. Hengissä
selviämisen kannalta ”tarpeet-
tomampien” ääreisosien veri-
määrää vähennetään alkaen
sormista ja varpaista, jolloin
lämmön menetys säteilemällä
vähenee.

Verenkierron vähetessä myös
lihasten hapensaanti käy vähäi-
seksi ja kudosten jäähtyminen
turruttaa hermopäätteitä. Li-
hasvoima vähenee 4–5% kudos-
ten jäähtyessä yhden asteen. 

Jos lämpöenergiaa alkaa ker-
tyä elimistöön esim. liikunnan
ja kuumuuden vuoksi, liika-
lämpöä pitää saada poistetuksi.
Tällöin aivot lähettävät viestin
miljoonille hikirauhasille lisätä
toimintaansa ja pintaverisuo-
nien sileille lihaksille rentoutua,
jolloin suonet laajenevat. Veren-
kierto vähenee sisäelimissä ja
lisääntyy ihon pinnassa. Sydä-
men minuuttitilavuus suure-
nee, jotta se saisi huolehdituksi
tehostuneesta pintaverenkier-
rosta.

On tärkeätä huomata, että sy-
dämen sykintätaajuus nousee
nopeammin kuin hapenkulu-
tus, jos samaa työtä tehdään
lämpimässä verrattuna nor-
maaleissa lämpöoloissa työs-
kentelyyn.

Iholle tursunneen hien muut-
tuminen höyryksi sitoo run-
saasti lämpöenergiaa, jolloin
ihon pinnan alla virtaava veri
jäähtyy ja palaa takaisin viilen-
tämään kehon sisäosia. Mutta
vain haihtuva hiki sitoo läm-
pöä. Iholla valuva hiki ei läm-
pöä poista.

Korkea ilman kosteuspro-
sentti vähentää lämmön poistu-
mista hikoilun avulla, jolloin
keinoksi jää poistuminen sätei-
lyn avulla. Säteily on ihmisellä
kuitenkin varsin tehoton meka-
nismi. Jos hikoilu pettäisi, läm-
pötila nousisi noin asteen vii-
dessä minuutissa.

Rasitus lisää 
nestehävikkiä
Voimakas rasitus kuumassa voi
aiheuttaa jopa 1,4–2 litran nes-
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tehukan tunnissa, joten päiväs-
sä siitä kertyy useita litroja
enemmän kuin arkioloissa. 

6–10% nesteen menetys pai-
nosta voi aiheuttaa veren plas-
man vähenemisen jopa viiden-
neksellä. Jo viiden prosentin
painon menetys nestehukan ta-
kia aiheuttaa oireita ja toiminta-
kyvyn laskun, ja yli 10% lasku
saattaa olla hengenvaarallista.

Vähentynyt verimäärä ai-
heuttaa sen, että sydän toimit-
taa joka pumppauksella liian
vähän verta eteenpäin. Jotta
urakassa ei jäätäisi jälkeen, sy-
dämen lyöntitiheys kohoaa ja
verenkiertoelimistön rasitus
kovenee. Yläverenpaine nousee
normaalisti rasituksessa, mutta
jos se alkaa laskea tai nousu py-
sähtyy sykintätaajuuden nou-
susta huolimatta, on se merkki
verenkierron pettämisestä.

Kylmässä kuivuu oikeastaan
helpommin kuin kuumassa, sil-
lä pakkasella ei muista tai tajua
tarvitsevansa juotavaa yhtä pal-
jon kuin kesäpäivänä.

Pakkasessa rehkiessä myös
pukeutuminen on ongelmalli-
sempaa. Reippaasti liikkuessa
vaatetta tarvitsee yllättävän vä-
hän, mutta seisahtuessa päällä
pitää olla paljon enemmän ker-
roksia kuin kesäsäässä. Liikun-
nan ajaksi jää helposti liikaa
vaatetta hikoilua lisäämään.

Virtsan eritys lisääntyy myös
siksi, että pintaverisuonten su-
pistuminen lisää kehon ytimes-
sä olevan veren määrää. Kylmä
kiihdyttää virtsaneritystä lisää-
vien hormonien tuotantoa.

Myös harjoittelun vähäisyys
lisää nestehukan haittoja, sillä
huonokuntoinen liikkuu koko
ajan lähempänä maksimaalista
suorituskykyään kuin hyvin
treenannut ja verenkierron so-
peutumiskyky on huonompi
kuin hyväkuntoisilla. Vaellus-
kumppaneiden kovin erilainen
kunto on riskitekijä, sillä huo-
nokuntoisempi voi joutua pin-
nistelemään voimiensa äärira-
joilla.

Kuivuminen 
haittaa elimistöä
Kuivuminen on tärkein lihasten
kestävyyttä heikentävä syy.
Ruumiin valtaa väsymys ha-
penkuljetuksen heikettyä hu-
venneen plasmamäärän sekä

pintaverisuoniin ja raajoihin
pakkautuneen veren takia.

Aineenvaihdunta kiihtyy ra-
situksessa ja nostaa kehon läm-
pötilaa jopa kolme, neljä astetta.
Kuivuminen nostaa lämpötilaa
entisestään ja toisaalta kohoava
ruumiinlämpö kiihdyttää nes-
tehukkaa. Siitä seuraavaa tilaa
kutsutaan hypertermiaksi, yli-
lämpöisyydeksi. 

Ydinlämpötilan nousu yli 40
asteeseen häiritsee jo solutoi-
mintoja ja yli 43 astetta on
useimmille hengenvaarallinen
tila. Kehon proteiinit alkavat tu-
houtua ja voivat aiheuttaa py-
syviä vaurioita, vaikka jäähdyt-
täminen onnistuisikin ja uhri
jäisi henkiin.

Hypertermiassa aineenvaih-
dunta muuttuu aerobisesta (ha-
pen avulla tapahtuva) anaero-

Juomapulloa pidetään 
aina käsillä, sillä puroja ei
välttämättä osu kohdalle
10–15 minuutin välein.

Osa päivittäisestä nesteen tarpeesta saadaan ruoan mukana.

biseksi (ilman happea tapahtu-
va), jolloin lihaksiin ja maksaan
varastoituneet hiilihydraatit
kuluvat nopeammin. Hiilihyd-
raatithan varastoituvat lihak-
siin glykogeenina, joka sitoo it-
seensä runsaasti vettä, peräti
kolminkertaisen määrän pai-
noonsa nähden. Vesi vapautuu
glykogeenin hajotessa.

Hien mukana poistuu myös
elimistölle tarpeellisia elektro-
lyyttejä (mm. kalium, natrium,
magnesium). Ne säätelevät
osaltaan sisäisen ja ulkoisen ve-
den jakautumista soluissa, ja
ovat elintärkeitä lihas- ja her-
mokudoksen toiminnassa. Ne
auttavat myös kontrolloimaan
kehon happo-emästasapainoa.

Useamman päivän kestoises-
sa rasituksessa kuumassa sääs-
sä elimistö yleensä ymmärtää
siirtyä ”säästökuurille”, jolloin
suolojen menetys vähenee. Ak-
limatisoituminen, sopeutumi-
nen eri stressitekijöihin kestää
8–14 vuorokautta ja tilanne pa-
lautuu taas entiselleen 14–28
vuorokaudessa.

Pissamittari
Munuaiset säätelevät kehon
nestetasapainoa sangen tarkas-
ti vasopressiinihormonin ja nat-
rium-kalium -pumpun avulla.
Aikuisen pitäisi erittää virtsaa
noin 1,2 litra päivässä. Määrän
jääminen litraa vähäisemmäksi
on merkki siitä, että AVP-hor-
moni on laittanut ”säästöha-

nan” päälle ja juomiseen pitäisi
kiinnittää erityistä huomiota.

Toinen mittari on virtsan vä-
ri. Hailakan keltainen jälki han-
gessa on merkki riittävästä nes-
teytyksestä, mutta mitä tum-
memmaksi väri käy, sitä huo-
lestuneempi pitää olla. Koti-
oloissa vilkaisu vessan pyttyyn
antaa vinkkiä, mutta mikä neu-
voksi, kun ollaan maastossa ke-
säaikaan?

Viitteitä kuivumisesta antaa
myös haju. Mitä voimakkaampi
lemahdus, sitä kuivempi on las-
tin keventäjä.

Janon tunne on ihmisillä huo-
nosti kehittynyt, joten se ei ole
vaelluksilla paras  juomisen mit-
tari. Suun kuivuminen ja hikoi-
lun väheneminen ovat jo merk-
kejä pitkälle edenneestä kuivu-
misesta. Kuivuminen voi tapah-
tua pitkän ajan kuluessa huo-
maamatta kotiolosuhteissakin,
puhumattakaan siitä, että aktii-
visesti liikkuessa ei muista kor-
vata haihduttamiaan nesteitä.

Lähtötilanne on jo alun alka-
en huono, jollei ennen rasituk-
sen alkua suoriteta nestetank-
kausta. Nestettä voi lipittää va-
ralle ihan samoin kuin täyttää
hiilihydraattivarastojaan. Puo-
lisen litraa juotavaa pari tuntia
ennen rasituksen alkua paran-
taa tilannetta huomattavasti,
sillä nestevarastot ovat täynnä
ja ylimääräinen vesi on ehtinyt
poistua elimistöstä. Jos hiili-
hydraattivarastotkin on täy-
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dennetty äärimmilleen, keholla
on käytettävissään vielä hiila-
reidenkin itseensä sitoma neste.

Pitkäkestoisessa rasituksessa,
kuten vaeltaessa, on nestettä
syytä naukkailla tasaiseen tah-
tiin koko ajan. Keho pystyy

imeyttämään vain vajaan litran
nestettä tunnissa. Siksi juoma-
pullon olisi syytä olla aina saa-
tavilla. Rinkasta sitä ei tule kai-
velleeksi esiin tarpeeksi usein.
Siis vesihuikat ainakin 10–15
minuutin välein.

Vesi vanhin voitehista

Mainokset vakuuttavat meitä
erilaisten urheilu- ja virvoitus-
juomien paremmuudesta janon
sammuttajana, mutta kaikkea ei
tarvitse uskoa.

Pohdinta on syytä aloittaa sii-
tä tosiasiasta, että elimistö tar-
vitsee prosessiaineekseen puh-
dasta vettä. Siksi kehon on puh-
distettava virvoitusjuomat,
kahvi, olut, alkoholi ynnä muut
lisäaineista ja muista haitallisis-
ta aineista. Se aiheuttaa lisärasi-
tusta elimistölle.

Urheilujuomien tarpeelli-
suutta perustellaan suolojen ja
energian saannilla samalla
tankkauksella. Alle viiden tun-
nin suorituksissa urheilu-
juomasta ei ole todettu olevan
mitään hyötyä.

Hiilihydraatteja poltetaan ko-
vempaan tahtiin pitkäkestoi-
sessa rasituksessa, jossa liiku-
taan lähellä maksimisuorituk-
sen rajaa. Tällöin pitkäketjuis-
ten sokereiden ja suolojen suh-
teen tasapainotetuista urheilu-
juomista saattaa olla hyötyä.
Mutta silloin kannattaa aika
ajoin hörpätä pelkkää vettä.

Vaeltaessa rasitus on pitkä-
kestoista, mutta ei äärirajoilla
ponnistelemista, joten urheilu-
juomille ei ole perusteltua tar-
vetta. Hiilihydraattitankkaus
hoituu, kun välillä napsii väli-
palapussista kuivattuja hedel-
miä ja pähkinöitä tai pistelee
huikopalana kunnon ruislei-
vän. Suolojen tarve saadaan
tyydytetyksi aterioilla. Varsin-
kin pussimuonat ovat perin
suolaisia.

On hyvä muistaa, että sokeri-
pitoiset ja happamat juomat,
kuten urheilujuomat, ovat ham-
paille haitallisia.

Vesi on paras janojuoma ke-
sävaelluksilla ja jos haluaa no-
peasti palautua päivän puurta-
misesta, urheilujuomahuikat
heti leiriin tullessa voivat olla
paikallaan. Talvella energiaa
kuluu lämpötasapainon ylläpi-

tämiseen enemmän, joten läm-
min, laiha marjakeitto on mai-
nio juoma. Mustikkasoppa on
myös sangen vatsaystävällistä.

Kahviko pannaan?
Pannusta pelmahtava vastakei-
tetyn kahvin tuoksu kuuluu
monien retkeilijöiden pakolli-
siin elämyksiin. Kahvista ei ole
kuitenkaan nesteyttämiseen,
sillä tehokkaana nesteenpoista-
jana kahvikupillista kohti pitäi-
si nauttia toinen kupillinen vet-
tä. Kahvin sisältämä piristeaine
kofeiini vaikuttaa keskusher-
mostoomme: verenpaine nou-
see hiukan, samoin sydämen
sykintätiheys, virtsaamistarve
lisääntyy.

Tee juodaan laimeampana
kuin kahvi, joten kofeiinin ai-
heuttama nesteenpoisto-omi-
naisuus on suhteessa vähäisem-
pi. Teen ystäville mainio vaih-
toehto on Rooibos- eli masai- eli
punapensaanlehtitee. Se ei si-
sällä lainkaan kofeiinia, on vä-
hätanniinista ja sisältää mm. ka-
liumia, magnesiumia ja natriu-
mia.

Alkoholi estää antidiureetti-
sen vasopressiini-hormonin
erittymistä ja lisää virtsan eri-
tystä. Huono juttu nestetasapai-
non kannalta. Tästä syystä kun-
non känniä seuraa kova jano ja
kuivumisesta johtuvia oireita
kuten päänsärkyä.

Aterian kruunaavaa kahvi-
kupillista tai iltanuotiolla nau-
tittavaa rommitotia ei kuiten-
kaan tarvitse jättää väliin, kun-
han vain juot tarpeeksi vettä,
jotta jaksat. �
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Lämpösairauksia
Nestehukka voi aiheuttaa paikallisia lihaskramppeja tai
huimausta. Ne rauhoittuvat yleensä nopeasti lepäämällä
ja nestettä nauttimalla.

Auringonpisto on seurausta suorasta päähän osuneesta
lämpösäteilystä eikä sen kehittymiseen tarvita fyysistä
ponnistelua. Oireina ovat päänsärky, pahoinvointi, pyör-
rytys ja ärtyneisyys.

Lämpöuupuminen liittyy useimmiten fyysiseen pon-
nisteluun lämpimässä ja tärkeänä myötävaikuttavana te-
kijänä on huono nesteytys. Monet lääkeaineet ja sairaudet
saattavat myös heikentää lämmönsietoa. Oireita ovat vä-
symys, huono olo, pyörrytys, oksentelu ja voimakas ärty-
neisyys. Lämpöuupumisesta toipuminen vie yleensä pa-
ri päivää.

Lämpöhalvaus on harvinainen, mutta aina henkeä uh-
kaava tila. Iho on kuuma, uhri kouristelee ja tajunnan ta-
so on häiriintynyt. Nopea ensiapu ja toimittaminen sai-
raalahoitoon saattavat pelastaa potilaan hengen.

Todellinen lämpöhalvaus jättää usein lämmönsäätelyn
pysyvästi häiriintyneeksi eli tällainen henkilö sietää jat-
kossa selvästi huonommin kuumakuormitusta ja on her-
kempi lämpötasapainon pettämiselle. �

Kun virtsan väri muuttuu haalean keltaisesta tummemmaksi on syytä ryhtyä tankkaamaan
vettä. Kolme vaaleinta sävyä eivät vielä anna aihetta huolestumiseen, mutta tummat värit
kertovat jo pahasta nestevajauksesta.

Hien mukana poistuu myös solujen toiminnalle 
välttämättömiä suoloja, mutta kehon oma säätely-
järjestelmä korjaa tilanteen tehokkaasti.


