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Johdanto

Keskimittaisten tai sitä lyhyempien naisten on ollut vaikea löytää itselleen työtuoli, 

joka sopii heidän kokoonsa, kehonsa muotoihin ja istumatyyliinsä. Nykyiset työtuolit 

ovat usein isoja, kankeita ja hankalia. Saatavilla on työtuoleja keskikokoisista suuriin, 

mutta pienten vaihtoehtojen määrä on hyvin rajallinen. On helpompaa sopia liian 

suureen kuin liian pieneen, ja tämän takia pienikokoisia naisia ei kuule eikä näe liian 

suurista työtuoleistaan.

On jopa olemassa tutkimus, jonka mukaan keskimittaa lyhyemmät naiset eivät pidä 

normaalikokoista työtuolia suorastaan epämukavana, vaan he tuntevat itsensä myös 

istumisen jälkeen väsyneemmiksi kuin pidemmät kollegansa. Tutkimuksen mukaan 

keskimittaa pidemmät ja isommat naiset ovat tyytyväisempiä nykyiseen työtuolien 

tarjontaan kuin heitä lyhyemmät ja pienemmät naiset. (Helander & Zhang 1997).

Lei-projektin alkuvaiheessa järjestettiin workshop, johon osallistui joukko ergonomian 

asiantuntijoita. Heiltä kysyttiin, olivatko he huomanneet eroja siinä, miten miehet ja 

naiset istuvat. Vastaukseksi saatiin yksimielinen ”kyllä”.  Eroavaisuuksien 

mahdollisista syistä keskusteltiin, ja lopulta syyt voitiin jakaa kahteen ryhmään: 

naisten ja miesten istumisen erot johtuvat joko fysiologisista eroista tai liian 

suurikokoisista tuoleista. Seuraavaksi tehtiin syventävä kirjallisuuskatsaus. 

Katsauksen tuloksena saatiin selville suunnitteluvaatimukset, jotka ovat vaikuttaneet 

Lei-työtuolin kehittämiseen.



Mitä istuessamme tapahtuu?

Ennen kuin tarkastelemme naisten ja miesten istumisen eroja, on tärkeää tietää, mitä 

tapahtuu, kun ihminen istuu.

    Ihminen on maapallon olioista ainoa, joka on pystyasennossa. Kaikki 

pystyasennosta eriävät liikkeet poikkeavat ihmiskehon neutraalista asennosta. Toisin 

sanoen pystyasennossa ihmiskehon kaikkiin osiin kohdistuu haitallista kuormitusta 

vähiten. 

    Kun ihminen istuu, tapahtuu seuraavaa. Kehon painopiste siirtyy eteenpäin. 

Reisiluun ja selän välinen kulma pienenee, ja lonkkanivelissä tapahtuu kiertoliike. 

Lantio ja ristiluu kiertyvät taaksepäin. Selkäranka oikenee. Lonkkanivelten ympärillä 

olevat lihakset ja reisiluun takana olevat lihakset pitenevät. Selän lihakset aktivoituvat 

säilyttääkseen pystyasennon. Nikamavälilevyjen neste puristuu kokoon välilevyn 

takaosaan. Rasva, lihakset ja verisuonet painuvat kokoon, ja istuinkyhmyt laajenevat 

pakaroiden alla.

Painopiste

Kun ihminen siirtyy pystyasennosta istualleen, siirtyy kehon painopiste (tasapaino) 

eteenpäin. Yleisen käsityksen mukaan seisoma-asennossa ihmisen painopiste 

ulottuu suoraan kehon läpi.

Kehon painopiste seisottaessa
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Istuma-asennot

Istuessa painopiste vaihtelee asennon mukaan. Istuma-asennot voidaan jakaa 

kolmeen ryhmään:

1. Aktiivinen istuma-asento

2. Suora istuma-asento

3. Taaksepäin nojaava istuma-asento

Aktiivinen istuma-asento saadaan aikaan kiertämällä lantiota eteenpäin ja pitämällä 

selkä suorana tai vaihtoehtoisesti taivuttamalla selkää notkolle. Aktiivisessa 

istuma-asennossa painopiste on istuinkyhmyjen etupuolella ja yli 25 % kehon 

painosta välittyy jalkojen kautta lattiaan. Aktiivinen istuma-asento on tavallisin 

nykyisessä tietoyhteiskunnassa, jossa työtehtävät ensisijaisesti määräävät 

työasentomme. Kokonaista 45 % istuma-ajastamme nojaamme työpöytään, ja 26 % 

ajasta istumme suorassa asennossa. Ainoastaan 15 % työpäivästämme istumme 

taaksepäin nojaavassa työasennossa. (Dowell, ym. 2001)

Suorassa istuma-asennossa painopiste on linjassa istuinkyhmyjen kanssa ja noin 

25 % kehon painosta välittyy jalkojen kautta lattiaan.

Taaksepäin nojaava istuma-asento saadaan aikaan joko nojaamalla taaksepäin tai 

kiertämällä lantiota taaksepäin ja samanaikaisesti taivuttamalla selkää. Tässä 

istuma-asennossa painopiste on istuinkyhmyjen takana ja alle 25 % kehon painosta 

välittyy jalkojen kautta lattiaan. (Schoberth 1962, Eklund 1986)

Kehon painopiste eri istuma-asennoissa. (Schoberth 1962)





Lantion ja ristiluun kierto

Kehon painopisteen siirtymisen lisäksi tapahtuu useita muitakin ilmiöitä. Jos 

istumme selkä suorana ja reisiluu on lattian suuntainen, vaaditaan lonkkaniveleltä ja 

polviniveleltä vastaavasti noin 90 asteen kiertoa. Reisiluun asennon vaatimasta 

kierrosta ainoastaan 70 % tapahtuu lonkkanivelessä (Corlett 2006). Loput kierrosta 

tapahtuu lantiossa ja erityisesti siinä osassa lantiota, joka yhdistyy selkärankaan. 

Tämä tunnetaan myös nimellä ristiluu. Ristiluun kiertyessä myös selkäranka kiertyy 

ja ristiselän luonnollinen kaarre taaksepäin oikenee (Keegan 1953, Bridger 1988). 

Kaarteen säilyminen on perusedellytys terveelle (riskittömälle) istumiselle.

Hamstring-lihakset eli reisiluun takaosassa sijaitsevat polven koukistajalihakset ja 

lonkan koukistajalihakset

Lantion asento on reisiluun takaosassa sijaitsevien lihasten (hamstring-lihakset) ja 

lonkan myötäisten koukistajalihasten yhteistyön tulos. Näiden lihasten pituus ja 

elastisuus määräävät, kuinka paljon lantio kiertyy taaksepäin. 

    Hamstring-lihasten pituutta voi lyhentää taivuttamalla sääret istuimen alle tai 

nojaamalla selkää taaksepäin. Lonkan koukistajalihaksia lyhennetään kääntämällä 

istuinta hieman eteenpäin. Näihin lihaksiin kohdistuvan vähäisemmän paineen 

tuloksena ovat suorempi istuma-asento ja selän kaarevuuden säilyminen. (Link ym. 

1990, Bridger ym. 1992)

Paineen jakautuminen

Kehon painon jakautuminen muuttuu, kun käymme istumaan. Istuma-asennon 

mukaan paino siirtyy jaloilta ennen kaikkea istuinkyhmyille, jotka sijaitsevat 

pakaroiden alla, sekä reiden alapinnalle ja selälle. Pakarat ja ristiselkä kestävät 

enemmän kuormitusta kuin muut kehon osat.

    Aktiivisessa istuma-asennossa paine on jakautunut reisiluun alapinnalle ja 

jaloille.

    Suorassa istuma-asennossa istuinkyhmyt ottavat vastaan suuren osan 

kuormituksesta, ja lähes 67 % kehon painosta on keskittynyt pinnalle, joka vastaa 8 

%:a istuimen kosketuspinnasta.

    Taaksepäin nojaavassa istuma-asennossa paine jakautuu pääasiassa 

pakaralihaksille ja selälle. 

(Swearing ym. 1962, Minami ym. 1977, Helbig 1978, Daniel & Faibisoff 1982, 

Zacharkow 1988).

Lantion kierto

Hamstring-lihakset ja lonkan koukistajalihakset
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Selkälihakset 

Syvät selkälihakset toimivat aktiivisesti istuessamme ja asentomme vaikuttaa niihin 

samalla tavoin kuten muihinkin kehon rakenteisiin. Suorassa asennossa 

istuessamme selkä- ja vatsalihakset tekevät yhteistyötä. Meidän ei juuri tarvitse 

ponnistella, koska selkäranka kantaa ja tasapainottaa kehon suorassa pysymistä. 

Kun painopiste siirtyy, täytyy selän lihasten kompensoida siirtyminen. Aktiivisessa ja 

suorassa istuma-asennossa selkälihasten kuormitus on suurin. Mitä enemmän 

yläruumis kumartuu eteenpäin, sitä painavammaksi se muuttuu ja sitä suurempi on 

lihasten kuormitus. (Andersson ym. 1974)

    Taaksepäin nojaavassa istuma-asennossa tarvitaan syviä selkälihaksia vähiten. 

Kevyt 10–20 asteen noja taaksepäin (toisin sanoen istuma-asennon muutos 90 

asteesta 110 asteeseen) vähentää lihasten työtä jopa 40 % (Andersson ym. 1975).

Nikamavälilevyihin kohdistuva paine

Lihasten työ lisääntyy, kun käymme istumaan. Samalla lisääntyy myös 

nikamavälilevyihin kohdistuva paine, ja lisäys on huomattava verrattuna seisoma-

asentoon. Paine vaihtelee selvästi istuma-asennon mukaan ja on suurimmillaan 

aktiivisessa istuma-asennossa. Paine vähenee lineaarisesti, kun taaksepäin 

nojaaminen lisääntyy (Andersson ym. 1974).

    Nikamavälilevyyn kohdistuvaan paineeseen vaikuttaa lisäksi alaselän kaaren tuen 

muotoilu. Neljää senttimetriä (4 cm) vastaava alaselän tuki keventää painetta eniten, 

koska se palauttaa selän kaarevuuden siihen asentoon, joka eniten muistuttaa 

seisoma-asentoa (Andersson ym. 1974). Epidemiologiset tutkimukset osoittavat, 

että alaselän vaivojen riski kasvaa, jos selkää ei tueta alaselän tuella. (Chen ym. 

2005, Tsuji ym. 2001, Adams ym. 1999)

Mitä tapahtuu, kun nainen käy istumaan?

Naiset istuvat miehiä suoremmassa asennossa. Naiset istuvat miehiä 

staattisemmin. He vaihtelevat vähemmän selän ja lonkan välistä kulmaa, 

hyödyntävät pienemmän osan selkänojasta ja asettavat painopisteensä istuimella 

kauemmas eteen kuin miehet. Naiset käyttävät aktiivisesti selkälihaksiaan ja heillä 

paine jakautuu tehokkaammin reisiluun alapinnalle kuin miehillä.

Anatomiset erot

Naiset ovat yleensä pienempiä ja kevyempiä kuin miehet, ja naisilla on pienempi 

lihasmassa kuin miehillä. Naisilla on suhteellisesti enemmän rasvaa kehossaan, ja 

rasva on tasaisesti jakautunut koko kehoon. Naisilla on leveämpi lantio, kapeammat 

hartiat, lyhyemmät jalat ja pienempi yläraajojen lihasmassa kuin miehillä. Heidän 

luurankonsa on kevyempi ja painaa keskimäärin 2,8 kg verrattuna miesten 

keskiarvoon, joka on 4 kg (Heymsfield ym. 2005). 

Naisten pituuden normaalijakauma = vaaleanvihreä

Miesten pituuden normaalijakauma = tummanvihreä 



Fysiologiset erot

Naisten ja miesten välillä ei ole ryhtieroja seistessä pystyasennossa. Lonkkien, 

polvien ja nilkkojen kulmat ovat samat. Eroja syntyy kuitenkin, kun lähdemme 

liikkeelle. 

Istuessa syntyy eroja jo istumaliikkeessä. Naiset säilyttävät miehiä pystymmän 

asennon, kun he käyvät istumaan. Toisin sanoen naisen lantio kiertyy vähemmän 

taaksepäin ja naiset säilyttävät selkänsä kaarevuuden paremmin kuin miehet (Bridger 

ym. 1992, Gregory ym. 2005, Dunk & Callaghan 2005). Ajan myötä naiset lisäävät 

ylävartalonsa taivutusta eteenpäin verrattuna miehiin, joiden selän asento on 

päinvastainen (Beach ym. 2005). Naiset asettavat painopisteensä ja lonkkanivelensä 

istuinosan kallistusta vasten, toisin sanoen pitkälle istuimen etuosaan. Miehet 

käyttävät enemmän tuolin selkänojaa kuin naiset, ja heidän istuma-asentonsa on 

taaksepäin suuntautunut. Miesten painopiste ja lonkkanivelet ovat istuimen 

kallistuksen takana (Dunk & Callaghan 2005). Lisäksi naisilla on tapana istua 

staattisemmin ja heidän selkänsä ja lonkkansa välinen kulma vaihtelee vähemmän 

kuin miehillä (Dunk & Callaghan 2005).

Edellä mainituille istumiskäyttäytymisen eroille voi olla useita selityksiä. Selkälihasten 

kestävyydestä tehdyt tutkimukset osoittavat, että naisten selkälihakset ovat 

heikommat mutta kestävämmät kuin miesten (Umezu ym. 1998, Kankaanpää ym. 

1998, Lariviere ym. 2006). Voidaan myös olettaa, että naisilla on liikkuvampi ristiselkä 

ja lonkkanivelet kuin miehillä (Khalvat ym. 2003, Moes 2007), mutta suuremmasta 

liikkuvuudestaan huolimatta naiset kokevat kehon nivelten asennon poikkeamisen 

neutraalista asennosta epämiellyttävämmäksi kuin miehet (Kee ja Karwowski 2004).

Lisäksi paineen jakautumista sekä istuinkyhmyihin ja reisiluun alapintaan 

kohdistuvan paineen voimakkuutta koskevan tutkimustiedon mukaan miehillä ja 

naisilla on hyvin erilaiset ominaisuudet. Naisten miehiä leveämpi lantio ja 

istuinkyhmyjen pehmeämmät kaaret merkitsevät sitä, että paino jakautuu naisilla 

paremmin kuin miehillä (Dunk & Callaghan 2005, Vos ym. 2006, Caracone ja Kieir, 

2007, Moes 2007). 

Toinen selitys voi olla se, että naisilla on kevyempi yläruumis eikä sen suorassa 

asennossa pitäminen vaadi yhtä suurta ponnistelua kuin miesten painavampi 

yläruumis. Esimerkkinä voidaan mainita, että miehillä selän nikamavälilevyjen 

kuormitus vähenee, kun mies nojaa voimakkaasti taaksepäin. Tällöin kuormitus 

vähenee jopa kolmasosaan. Naisilla sen sijaan ei ole havaittavissa huomattavaa 

nikamavälilevyjen kuormituksen kevenemistä nojauduttaessa 110 astetta taaksepäin 

(Vos ym. 2006, Moes 2007). 

Miehen ja naisen lantio



Hyvä työtuoli naiselle

Naiset ja miehet istuvat eri tavalla, ja tämän vuoksi jopa työtuolit tulisi muotoilla 

erilailla. Sen lisäksi, että istumisen aiheuttamassa kuormituksessa on eroja naisten ja 

miesten välillä, eroja on luultavasti myös istumismukavuudessa. Esimerkiksi naisten 

miehiä suorempi istuma-asento aiheuttaa lihasten voimakkaampaa kuormitusta ja 

erityisesti pitkään istuminen vaikuttaa tähän seikkaan. Epämukavuuden tunne 

istuttaessa voi siksi johtua lihasten suuremmasta väsymisestä kuin miehillä.

Selkänojan käytöllä on ratkaiseva merkitys naisten istumismukavuudelle. Ehkä naiset 

hyödyntäisivät selkänojaa enemmän, jos se ulottuisi pidemmälle eteen sen sijaan, että 

noja tukee istujaa vain 90–110 asteen kulmassa istuimesta, kuten nykyisin. Naiset 

kokevat nivelissään voimakkaampaa epämukavuuden tunnetta pienemmällä 

liikkuma-alueella kuin miehet. Selän kaarevuuden menetys ja lonkkanivelten alle 90 

asteen kulma merkitsevät sitä, että naiset istuvat istuimen etuosassa. Tällöin selän ja 

lonkan välinen kulma aukeaa, kun nainen työntää jalkansa istuimen alle voidakseen 

istua suorassa ja säilyttää selän kaaren. Selkänojan käyttöä voi lisätä pienempi 

istumissyvyys tai alaspäin taivutettavissa oleva tuolin etureuna, joka mahdollistaa 

jalkojen pitämisen reunan päällä tarvitsematta siirtyä eteenpäin istuimella.



• Työtuoli on kooltaan pienempi, koska naiset ovat yleensä pienempiä kuin miehet. 

• Taaksepäin kallistus 110 asteeseen, ei tarvitse olla suurempi. 

• Kallistuksen tunnistus toimii jopa 43 kilon painolla.

• Kallistuksen suhde istuimen ja selkänojan välillä on suhteellisen ennalta 

määritelty, synkroninen keinu. Istuinosa nojaa noin 5 astetta taaksepäin, 

kun istuja kallistuu taaksepäin.

• Istuimen etureuna on pyöristetty ja sen kulma voidaan kääntää negatiiviseksi.

• Selkänoja on matala, toisin sanoen se ei ulotu lapaluita korkeammalle. 

Tutkimusten mukaan sen tulisi mieluiten ulottua noin 6 cm lapaluiden alapuolelle. 

• Pidemmälle istuinosaan ulottuva selkänoja, jolloin sitä voidaan käyttää jopa 

eteenpäin nojaavassa asennossa. 

• Käsinojat, joiden korkeutta voidaan säätää. 

• Istuinosa on tasainen, jolloin paine kohdistuu istuinkyhmyihin. 

• Istuinkyhmyihin kohdistuva paine ei saa olla enempää kuin 14,24 mm/Hg 

korkeampi kuin painearvot, joita yleisesti mitataan työtuoleista.

Tämän takia olemme muotoilleet ja luoneet Lei-tuolin, joka on maailman 

ensimmäinen naisille tehty työtuoli:
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