
Hyviä kuntoliikuntamuotoja: 

• kävely / sauvakävely
• juoksu
• hiihto
• uinti / vesijuoksu
• pöräily
• soutu

Hyviä lihaskuntoharjoittelun muotoja: 

• voimistelu
• kuntosaliharjoittelu
• kuntopiiri
• aerobic
• tanssi

Laske suuntaa-antava maksimisykkeesi! 

220 – oma ikä 

esim. 220-20= 200 lyöntiä/min 

Kuitenkin on tärkeää, että liikut omalla 

mukavuusalueellasi! 

LIIKUNTA RASKAUSAIKANA 

Suositeltavaa olisi liikkua vähintään 2,5 tuntia viikossa, jaettuna kolmelle päivälle! 
Lihaskuntoharjoittelua tulisi tehdä 2 kertaa viikossa.  

Sopivaa harjoitustehoa auttaa arvioimaan sykemittari.  

Raskaana olevan naisen syketaso harjoittelun aikana  

tulisi olla 60–90% maksimisykkeestä, aikaisempi  

liikuntatausta huomioiden.  

Liikunnasta hyötyjä sinulle ja vauvalle! 

• Auttaa selviytymään paremmin raskauden
tuomista vaivoista (esim. selkäkipu, ummetus,
turvotus ja pahoinvointi)

• Auttaa painonhallinnassa
• Auttaa synnytyksestä palautumista
• Positiivinen vaikutus raskausdiabetekseen
• Ehkäisee verenpaineen nousua
• Parantaa psyykkistä jaksamista
• Parantaa sikiön hapen- ja ravinnonsaantia
• Ehkäisee sikiön suurta syntymäpainoa
• Parantaa sikiön stressinsietokykyä sekä edistää

neurologista kehitystä

Oma kehosi on paras mittari sille, mitä liikuntaa pystyt raskauden aikana harrastamaan! 

Tottunut liikkuja voi jatkaa liikuntaharrastuksiaan omien tuntemusten mukaan, kuitenkaan tehoa nostamatta. 

Jos et ole liikkunut aiemmin, aloita liikkuminen pikkuhiljaa esimerkiksi 15min kerrallaan.  Kuntosaliharjoittelua aloittaessa 
apua kannattaa pyytää fysioterapeutilta tai liikunnan ohjaajalta. 



Keskeytä liikuntasuoritus, jos 
seuraavia oireita ilmenee: 

• verenvuoto emättimestä

• huimaus

• pinnallinen hengitys

• rintakipu

• pääkipu

• lihasheikkous

• pohkeen turpoaminen ja kipu

• supistukset

• sikiön vähentyneet liikkeet

Liikunnan ehdottomat vasta-aiheet: 

• ennenaikaisen synnytyksen uhka

• perussairaus, joka rajoittaa liikuntaa

• etinen istukka loppuraskaudessa

• ennenaikainen lapsivedenmeno

• kohdunkaulan heikkous

• kalvojen repeytyminen

• kohonnut verenpaine

Liikunnan suhteellisia vasta-aiheita: 

• uhkaava keskenmeno

• monisikiöinen raskaus

• pre-eklampsia (raskausmyrkytys)

• paha anemia

• raskaudenaikaset rytmihäiriöt

• krooninen keuhkoputken tulehdus

• merkittävä ylipaino

• merkittävä alipaino (BMI<12)

• raskautta edeltänyt passiivinen
elämäntapa

• huonosti hoidetut perussairaudet

• runsas tupakointi

(Lähteitä: Käypähoitosuositus & UKK-instituutti)

Lajit, joissa kohtu joutuu kovaan hölskyvään 
liikkeeseen tai tapaturmariski on korkea, tulisi 
välttää etenkin raskauden puolenvälin jälkeen. 

Kontaktilajit ja lajit joissa on äkkinäisiä 
suunnanvaihdoksia tai rajuja sykkeen nostoja ovat 

myös vältettäviä lajeja.
Esimerkkejä vältettävistä lajeista: 

laitesukellus, ratsastus, itsepuolustuslajit, hyppelylajit, palloilulajit, 
jääkiekko ja laskettelu

Vaikka liikunta onkin pääosin suositeltavaa ja sillä on hyviä vaikutuksia, 
tietyissä tilanteissa sitä on kuitenkin syytä välttää. 

Kyykkyjä voit tehdä  esimerkiksi oman kehon painolla tai pienillä painoilla. 
Suurilla painoilla kyykkyjä ei suositella tehtävän.



TIESITKÖ? 

Hyvät lantiopohjan lihakset lisäävät sekä naisen, että miehen nautintoa yhdynnän aikana! 

VINKKEJÄ! 
1. Muista harjoitella lantiopohjan lihaksia. Koko vartalosi paino on lantiopohjan lihasten päällä, joten

niiden on tärkeä olla hyvässä kunnossa kannatellen kehoa. Treenatut lantiopohjan lihakset
ehkäisevät esimerkiksi virtsankarkailua, sekä alaselkäkipuja.  Lantiopohjan lihasjumppa – ohjeet
saat omalta terveydenhoitajaltasi!

2. Syvien vatsalihasten harjoittaminen raskausaikana on tärkeää.
Syvien vatsalihasten harjoittaminen edistää synnytyksestä palau-
tumista ja niitä voi tehdä 7. raskauskuukauteen asti esimerkiksi
tukevassa konttausasennossa jännittäen kevyesti lantion- 
pohjaa ja alavatsaa. Vältä suorien vatsalihasten harjoittamista,
vatsalihasrutistuksia ja lankutusta, eli staattista pitoa, joita ei
raskausaikana suositella.

3. Muista liikunnan rinnalla terveellinen ja monipuolinen ruokavalio!

4. Muista myös levätä, rentoutua ja nauttia raskausajasta!

5. Jos sinulla on kysyttävää raskausajan liikuntaan liittyen, käänny neuvolan tai fysioterapeutin
puoleen. Voit myös vierailla seuraavilla verkkosivuilla:

o UKK:n liikuntasuositukset:
http://www.ukkinstituutti.fi/ammattilaisille/terveysliikunnan-
suositukset/liikunta_raskauden_aikana

o Käypähoitosuositus; Liikunta raskausaikana:
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50075#NaN

6. Jos sinulle sattuu liikkuessa jotakin tai huolestut raskauden kulusta, ole yhteydessä omaan
neuvolaan, päivystävään sairaalaan tai hätätapauksessa soita hätäkeskukseen!
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