
SOME- ERGONOMIA 

Paljon puhelintaan ja esimerkiksi sosiaalista mediaa käyttävät roikottavat helposti päätään, sillä älypuhelinta 
kannatellaan vyötärön tietämillä ilman että käsivarret olisivat tuettuina. Tällöin pää sekä hartiat työntyvät 
huomaamattaan liikaa eteenpäin ja ryhti valahtaa alaspäin. Tässä asennossa monet meistä viettävät päivittäin 
yli 4 tuntia, tietämättään että tämä asento on nikamille haitallisin. Eteenpäin kallistunut päänasento 
kuormittaa niskan rakenteita moninkertaisesti verraten pään pystyasentoon. Tästä asennosta aiheutuu niin 
kutsuttu someniska.  

”Pään niskaan kohdistama rasitus kasvaa, kun päätä kallistaa eteenpäin. Suorassa ryhdissä pää painaa vain 5 
kg:aa, mutta kuudenkymmenen asteen kulmassa pää rasittaa niskaa jo 27 kg:n verran. Ei ihme, jos niskaa ja 
hartioita särkee puhelimen selaamisen jäljiltä”, Mika Nyberg sanoo. 

Pään etukumara asento kiristää kehon etupuolen lihaksia, eritoten kaulan ja rintakehän alueella. Selän puolen 
kudoksen taasen joutuvat venymään. Jatkuva tämänkaltainen asento rasittaa kehoa ja muokkaa sitä 
pikkuhiljaa, jolloin normaali ryhti alkaa muokkaantumaan kohti kyseistä asentoa. Varsinkin pitkä yhtäjaksoinen 
sometus ja asentorasitus altistaa kehon kyseisille ongelmille, tästä syystä älypuhelintaan paljon käyttävän olisi 
hyvä muistaa vaihdella asentoaan mahdollisimman usein, sekä tauottaa istumista ja laitteen käyttöä. 
Tauottaakseen istumista lihakset aktivoituvat ja tämän seurauksena verenkiertoelimistö vilkastuu, kun taas 
laitteen tauottaminen antaa aivoille ja silmille hetken lepoaikaa. Omaa some-ergonomiaa voi myös parantaa 
nostamalla puhelin suun korkeudelle, ja tukea kädet omaa vartaloa vasten. Tässä asennossa edellä mainittu 
etukumara asento vähenee ja niskan on mahdollista olla neutraaliasennossa. 

 

SOMENISKAN EHKÄISYYN: 

Älylaitteen käyttäminen uudessa asennossa vaatii totuttelua, jotta siitä tulisi itselle rutiini. Tässä muutama 
vinkki, joiden kautta omaa some-ergonomiaa voisi lähteä parantamaan: 

1. Pidä pää mahdollisimman pystyssä, lähellä neutraaliasentoa. 
2. Pyri nostamaan älylaitteesi silmien korkeudelle, jolloin katselukulma on optimaalisempi ja pään turha 

etukumara asento poistuu. 
3. Käytä vartaloasi kyynärpäiden tukena ja käytä laitetta kahdella kädellä. 
4. Istuessasi nojaa hieman taaksepäin, jolloin kehoa rasittavampi etukumara asento muuttuu keholle 

rennommaksi. 
5. Somettaessasi vaihtele asentoa mahdollisimman usein, sillä pitkään kestänyt yksipuolinen asento 

aiheuttaa jumeja sekä väsyttää kehoa. 
6. Tauota somettamista. Tauot vetreyttävät kroppaasi ja virkistävät verenkiertoasi. Näin voit ehkäistä 

jumeja ja silmäsi saavat myös pienen huilin kirkkaalta valolta. 
7. Harjoittele tiedostamaan sometus asentosi. Kannattaa asentoon kiinnittää huomiota heti, vaikka 

sinulla ei vielä olisikaan oireita hartia ja niskan seudulla. Voit myös asentaa puhelimeesi some-
ergonomiaa valvovan sovelluksen. 

• HeadUp-sovellus: Sovellus varoittaa punaisella värillä näytössä, mikäli pään kulma kasvaa liian 
suureksi. Tämän avulla käyttäjä pystyy heti huomaamaan niskalle vahingollisen asennon, ja 
korjaamaan ryhtinsä paremmaksi. 

 

 



PITKÄÄN JATKUNUT TYÖSKENTELY PÄÄ ETEENPÄIN TYÖNTYNEENÄ AIHEUTTAA:  
• Verenkierron heikentymistä 
• Lihasten, nivelten ja nivelsiteiden venymistä ja ylikuormittumista 
• Niskakipua 
• Päänsärkyä 
• Ryhtimuutoksia, kuten someniska 
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