
Vastas1ntyne en RE M -unta häirits euiä tekü öitä

Kuten aiemmin on mainittu, erilaisten lääkeai-
neiden (mm. masennus- ja verenpainelääkkeet) on
todettu vaikuttavan vastasyntyneen rotan REM-
uneen. Myös ympäristö, erityisesti sen virikkeisyys,
vaikuttaa REM-uneen. Vastasyntyneen REM-
unen deprivoinnin jälkeen havaittu aikuisen rotan
aivokuoren painon ja proteiinien määrän vähene-
minen muistuttaa niitä muutoksia, joita saadaan
kasvattamalla rottia vähävirikkeisessä ympäris-
tössä. Toisaalta REM-unen määrä Iisääntyy virik-
keisessä ympäristössä kasvattamisen aikana.
Lisäksi jos vastasyntyneen REM-unta vähennetään
verenpainelääkkeenä käytetyllä klonidiinilla ennen
virikkeiseen ympäristöön laittamista, ei saada
näkyviin virikkeisessä ympäristössä olemisen jäl-
keen tavallisesti todettua aivojen painon kasvua
(Mirmiran & al. 1983 b; Rosenzweig & Bennett
l 978) .

Tekijät, jotka vaikuttavat vastasyntyneen eläi-
men uneen, vaikuttavat todennäköisesti myös lap-
sen uneen. Ihmisen alkoholin kulutuksen säätelyyn
osallistuu useampia tekijöitä kuin eläimen, mutta
kuten monen psykiatrisenkin häiriön kohdalla on
mahdollista, saattaa alkoholisminkin taustalta löy-
tyä selväpiirteinen biologinen syy, johon mahdolli-
sesti liittyy unen häiriintyminen.
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Leena Hilakiui

Läkunnan ja alkoholin merkitys
unen ja aireystilan kannalta

Arkipäivän kokemustietoa Iiikunnan välittömistä
vaikutuksista nukkumiseen ja uneen on paljon. Väi-
tetään, että liikunta helpottaa ja jouduttaa nukah-
tamista. Liikunnan jälkeen nukkuu rauhallisem-
min. Liikuntaa harrastanut tuntee itsensä levän-
neeksi ja pirteäksi, eli liikunta on toiminnallista lepoa.

On jopa sanottu, että liikkuja tulee vähemmällä
unella toimeen kuin liikuntaa vähän harrastava.

Asiaa on yritetty myös tieteellisesti tutkia. Tutki-
muksista on kuitenkin vaikea johtaa yksiselitteistä
tulosta liikunnan todellisesta merkityksestä unelle.
Vaikeus .johtuu siitä, että on eroja käytetyissä
tutkimusasetelmissa, kohdejoukossa, menetelmissä,
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tutkimusolosuhteissa, liikunnan tehossa, määrässä,
ajankohdassa, tutkittavien tavoissa liikkua, heidän
fyysisessä kunnossaan ja muissa elintavoissaan.

1960-luvulta lähtien tehdyt tutkimukset kiinnit-
tävät päähuomion seuraaviin asioihin: niissä I )
analysoidaan kokeellisin menetelmin unen laatua,
2) analysoidaan ensisijaisesti fyysistä kuntoa ja
unta, 3) analysoidaan liikunnan ajankohtaa ja unta
tai 4) kiinnitetään huomiota liikunnan välittömien
subjektiivisten vaikutusten kokemiseen unen mää-
rän, laadun ja vireyden kannalta.

Lars Torsvall ( 198 I ) Karoliinisen sairaalan
stressiklinikalta on laatinut kirjallisuuskarsauksen,
jossa hän on käynyt läpi kaksikymmentä unitutki-
musta. Torsvall etsi vastausta ns. SWS-Exercise-
hypoteesiin eli siihen, lisääkö fyysinen aktiivisuus
SWS-unen (hidasaaltoisen unen) määrää kokonais-
unesta. SWS-uni on aivojen levon kannalta tärkeää
unta. Kahdestakymmenestä tutkimuksesta kymme-
nen kannatti hypoteesia. Näissä tutkimuksissa kiin-
nitettiin erityishuomiota liikunnan ajankohtaan.
Liikuntaa harrastettiin iltapäivällä ja alkuillasta.

F. Baekland ja R. Lasky (1966) rotesivar, että
SWS-unta eli unen laatua parantavaa unta oli
hyväkuntoisilla suhteellisesti enemmän yön aikana
kuin huonokuntoisilla. Samanlaiseen päätelmään
tulivat myös S. J. Griffin ja J. Trinder kymmenen
vuotta myöhemmin (1978). He havaitsivat, errä
nuorilla aerobisesti hyväkuntoisilla oli enemmän
hidasaaltounta kuin huonokuntoisilla ja istuma-
työtä tekevillä verrokeilla.

Hyväkuntoiset saattavat erota huonokuntoisista
myös muiden kuin liikuntamuuttujien suhteen. J.
M. Porterin ju J. A. Hornen (l98l) tutkimukset
osoittivat, että hyväkuntoisten elämäntapa poik-
keaa mm. siinä, että he nukkuvat vähemmän kuin
huonokuntoiset. Hyväkuntoiset eivät koe herätty-
ään niin paljon väsymystä kuin huonokuntoiset
(3 % ja l0 %). Hyväkuntoiset kokevat myös
unensa laadun subjektiivisesti paremmaksi kuin
huonokuntoiset (20 % ja l0 %). Huonokuntoiser
sanovat haluavansa nukkua pidempään kuin hyvä-
kuntoiset (53 % ja ++ %). Molemmissa kuntoryh-
missä päiväsaikaista liikuntaa pidettiin unta paran-
tavana. Kuitenkin ei ole varmistettua näyttöä sille
käsitykselle, että jos liikuntaa lisätään, lisäys vai-
kuttaisi myös koettuun yöunen laatuun. Porter ja
Horne (l98l) osoittivat EEG-rekisteröinneissään,
että kun treenaamattomien kohtuullinen liikunta
muuttui säännölliseksi ja pysyväksi liikkumiseksi,
sillä oli pieni vaikutus erityisesti iltauneen nukahta-
miseen kuluvan ajan pituuteen (unilatenssiin) ja
yöunen laatuun. Myöhäinen liikunta aiheutti pit-
kittyneen valveillaoloajan vuoteessa, jopu +0
minuutin viipeen nukahtamisessa. Päiväliikunnalla

tätä vaikutusta ei ollut.
Yhteenvetona Porter ja Horne (l98l) totesivat,

että lisätyllä liikunnalla ei ollut yhteyttä subjektiivi-
sesti koettuun unen laatuun eikä unen pituuteen,
mutta sillä oli yhteys ns. syvän unen määrään
hyväkuntoisten ryhmässä.

Baekland ja Lasky (1966) näkivät stressillä ole-
van merkitystä siten, että liikunta aiheuttaessaan
sykkeen lisääntymistä ja noradrenaliinin erityksen
lisääntymistä viivästyttää nukahtamista ja vähen-
tää REM-unta (Rapid Eye Movement). Se on uni-
vaihe, jossa lihasjännitys häviää lähes täysin. Tors-
vallin (l98l) katsaukseen 20 tutkimuksesta kuu-
dessa painotettiin liikunta-ajankohdan merkitystä
nukahtamisen ja unen kannalta.

Neljä tutkimusta ei yhtynyt SWS-Exercise-hypo-
teesiin (Hauri 1968; Browman & Tepas 1976;Zir &
al. l97l; Walker & al. l97B). Niissä tuotiin erityi-
sesti esille se, että tutkimusasetelmissa ei ollut riit-
tävästi otettu huomioon tutkittavien fyysistä kun-
toa. Sekoittuuko esimerkiksi aerobinen kunto mui-
hin tekijöihin, kuten eroihin elämäntyylissä jne.?
Horne (1979) kirjoitti, että uni sinänsä ei tunnu
tärkeältä ruumiin tointumisprosessien kannalta
vaan ainoastaan lepo ja ravinto. Hän puhui myös
siitä, että hyväkuntoinen ajattelee, milloin käy nuk-
kumaan, nukkuu vähemmän aikaa, nukahtaa nope-
ammin, herää pirteämpänä, harvemmin valittaa
nukkuneensa huonosti tai liian lyhyen yön. Voi-
daanko tällä perusteella päätellä, tarvitseeko
hyvässä kunnossa oleva ihminen unta vähemmän.ja
nukkuuko hän tehokkaammin kuin huonokuntoi-
nen? Horne on epävarma.

Tutkimustietoa subjektiivisista arvioista on niu-
kasti. P. Haurin (1968) tutkimuksessa pyrittiin mit-
ta,amaan subjektiivinen väsymys ja unen laatu.
Unirekisteröinnin perusteella Hauri totesi, että
lisätty liikunta vaikutti vain vähän koehenkilöiden
kokemaan unen laatuun, mutta rekisteröinti osoitti
syvän ja hidasaaltounen osuuden lisääntymistä fyy-
sisen aktiivisuuden myötä. Unen määrää ei lisätty
Iiikunta muuttanut.

Edellä todettu osoittaa, miten vaikeaa on arvi-
oida tieteellisen tutkimustiedon perusteella liikun-
nan ja unen välistä yhteyttä. Ihmisten itsensä arvi-
oima käsitys ja kokemus unen laadusta ja riittävyy-
destä ei aina käy yksiin, kun asiaa tutkitaan unila-
boratorio-olosuhteissa. Monien sekoittavien tekijöi-
den vakiointia tähdentävät mm. S. J. Paxton, J.
Trinder jaJ. Montgomery (1983) perätessään rur-
kimusta, jossa fyysisen kunnon lisäksi samanaikai-
sesti otettaisiin huomioon elämäntyylin, elintapojen
ja käyttäytymisen merkitys unelle.
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Alkoholi ja uni

Saman, mitä äsken todettiin liikunnasta, unesta
ja arkikokemuksesta, voi sanoa myös alkoholin ja
unen yhteydessä. Käsityksemme mukaan alkoholi
vaikuttaa selvästi nukahtamiseen ja uneen. Asiayh-
teyttä on kuitenkin tarkasteltava alkoholin käyttö-
määrän suhteen, eli mitä vaikuttaa humalatila ja
mitä ns. yömyssy.

Suuri alkoholimäärä aiheuttaa nukahtamisen,
joskus vaipumisen syvään tajuttomuutta muistutta-
vaair uneen, sammumiseen. Pienen alkoholimäärän
vaikutuksesta (veren alkoholipitoisuus nukkumaan
mennessä on enintään 0,5 promillea) on havaittu
hidasaaltoisen unen määrän kasvavan ja alkuyön
REM-unen määrän vähenevän. REM-jaksot lyhe-
nevät ja niiden välit pitenevät. Loppuyöstä sen

sijaan REM-unen määrä kasvaa. Alkoholi samoin
kuin unilääkkeet vähentävät REM-unta, sitä unen
aktiivista vaihetta, jolloin aivot työskentelevät
(Björkqvist 1979; Aalto 1984). REM-unen aikana
ihminen Markku Partisen mukaan tasapainottuu.
Ihminen käsittelee ongelmia, mikä on mielenter-
veyden kannalta tärkeää. REM-uni alkaa yleensä

puolentoista tunnin kuluttua nukahtamisesta ja
toistuu yössä 4-6 kertaa niin, että jaksot pitenevät
aamua kohti. Erittäin väsyneenä nukkumaan käy-
nyt saattaa nukahtaa suoraan REM-uneen.

Alkoholi lyhentää unilatenssia, ja koehenkilöt
nukahtavat nopeammin kuin ilman alkoholia. Jos
nautittu alkoholimäärä on suuri, tilanne on toinen.
Tarkkoja tutkimuksia ei ole tehty siitä, miten alko-
holin vaikutus riippuu alkoholiannoksesta ja veren
hetkellisestä alkoholipitoisuudesta yön aikana. S. E.
Björkqvistin (1979) mukaan alkoholilla on kahden-
suuntainen vaikutus uneen: ensin syvän ja hidas-
aaltoisen unen vaiheita lisäävä ja REM-unta
vähentävä vaikutus, myöhemmin unen aikana
REM-unta lisäävä vaikutus.

Myös alkoholistien unta on tutkittu. Käytetyt
alkoholimäärät olivat eräässä tutkimuksessa (Les-
ter & al. 1973) suuret fiopa 3,1 g/kg, veren alkoho-
lipitoisuus 3 promillea ja ryyppykaudet jopa 32

vrk). Unen määrä kasvoi tällöin. Alkoholistit nuk-
kuvat suurimman osan vuorokaudesta. Uni pirs-
toutuu. Alkoholisteilla yöllisten heräilyjen määrä
saattaa olla kolminkertainen verrattuna muihin.
Mitä useampana päivänä alkoholin käyttö on jat-
kunut, sitä useampia heräämisiä tapahtuu yhtä
tuntia kohti. Myös univaiheesta toiseen siirtymistä
tapahtuu usein. REM-univaihe saattaa puuttua
alkoholisteilta kokonaan. Toisinaan alkoholistin
unta on verrattu vanhusten uneen. Vanhusten
unelle on tyypillistä hidasaaltounen vähyys ja tois-
tuvat heräilyt. Unitutkimuksista samoin kuin jois-

takin psykologisista tutkimuksista on saatu vahvis-
tusta sille väittämälle, että alkoholismi sinänsä
aiheuttaa aivojen ennenaikaisen vanhenemisen
(Björkqvist 1979).

Alkoholia pidetään yleisimpänä unihäiriöiden
syynä (Alihanka 1986). Jos alkoholia käytetään
runsaasti, unihäiriöitä on mitä ilmeisimmin odotet-
tavissa. Alkoholin avulla saavutettu unitila ei ole
normaali vaan keinotekoinen. Unelle tyypilliset vai-
heet muuttuvat tai jotkut jopa jäävät kokonaan
pois. Alkoholin käytön lopettamisen yhteydessä
seuraa yleensä paha unettomuus. Yhtenä etiologi-
sena mahdollisuutena unihäiriöitä valittavan elä-
mässä olisi aina syytä muistaa liiallinen alkoholin
käyttö.

Unitutkimus

Unitutkimus on vilkastunut myös Suomessa
kuluneen vuosikymmenen aikana. Edustaviin väes-

töotoksiin perustuvia tutkimuksia unen laadusta,
määrästä ja päiväsaikaisesta vireystilasta ja näihin
vaikuttavista tekijöistä ei kuitenkaan ole toistaiseksi
suoritettu. Vaikka insomniaa eli unettomuutta on
paljon tutkittu, emme kuitenkaan vielä tiedä, mitä
ihmiset yleensä pitävät nukahtamista ja unta edis-

tävinä ja haittaavina asioina. Melko hajanaisia ovat
myös tietomme nukkumistottumusten ja muiden
terveystottumusten välisistä yhteyksistä. Monin
verroin enemmän kuin tutkimustietoa meillä on
arkikokemusta ja kansanviisautta unta tuovista ja
vievistä konsteista.

Unitutkimus ei ole yksinomaan joko unettomuu-
den tai unen näkemisen tutkimista. Se on laajasti
ymmärrettynä koko vuorokausirytmin tutkimista,
jossa unessa- ja valveillaoloajan ominaisuuksia sel-

vitetään sekä ihmisten itsensä kokemina että labo-
ratoriotutkimuksin.

UKK-instituutissa aloitettiin keväällä 1985 uni-
l.

tutkimus' yhteistyössä Turun yliopiston fysiologian
Iaitoksen ja Helsingin yliopiston neurologian klini-
kan kanssa. Tutkimusohjelman ensimmäisessä vai-
heessa oli tavoitteena selvittää epidemiologisesti
keski-ikäisen kaupunkiväestön unen määrää, laatua
ja päiväsaikaista vireystilaa sekä elintapojen, elä-
mäntilanteen ja elinolosuhteiden yhteyksiä näihin.
Tutkimustietoja käytetään myöhemmin hyväksi
seulottaessa koehenkilöitä kokeellisiin unitutkimuk-
siin.

rTutkimusryhmässä ovat professori Ilkka Vuori UKK-
instituutista, lääket. ja kir. tri Joel Hasan Turun yliopis-
ton fysiologian laitokselta sekä lääket. ja kir. tri Markku
Partinen Helsingin yliopiston neurologian klinikalta.

235



Taulukko 1. Tärkeimmiksi mainitut nukahtamista ja unta cdistävät tavat ja toiminnat, 7o

miehet (N:454) 36-v. 4l-v. 46-v. 50-v. yht. naiset (N:545) 36-r,. 4l-v. 46-v. 50-v. yht.

ulkoilu, liikunta
lukeminen, musiikki
sauna, suihku, kylpy
säännöllinen elämä
psyykkiset tekijät
rakastelu
työnteko
fyysinen väsymys, alkoholi, iltasyöminen, nukku-
mistottumukset, television katselu, lämmin juoma

ulkoilu, liikunta
lukeminen, musiikki
sauna, suihku, kylpy
säännöllincn clämä
psyykkisct tckijät
nukkumistottumukset
työnteko
voimistelu, tclcvision katsclu, rakastelu, iltasyönti,
Iämmin juoma, fyysinen väsymys, alkoholi
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Taulukko 2. Tärkeimmiksi mainitut nukahtamista ja unta haittaavat tavat ja toiminnat, 7o

miehet (N:430) 36-v. 4l-v. 46-v. 50-v. yht. naiset (N:555) 36-v. 4l-v. 46-v. 50-v. yht

työnteko lB 28 lB l9 20 huolet, ihmissuhteet 13 20 l9 25 19

kahvinjuonti 16 13 12 l3 l+ kahvinjuonti 15 20 21 12 17

huolet,ihmissuhteet l0 8 lB 16 13 työnteko l3 1l 9 15 12

alkoholi ll 15 I 6 l0 epäsäännöllinenelämä B B 9 9 9

stressi ll B 9 I 9 alkoholi ll 6 6 I 6

epäsäännöllinenelämä 5 3 l0 12 B riitely 9 6 4 + 6

päivätorkut, iltasyönti, riitely, ulkoilu ja lenkkei- ulkoiset häiriötekijät, stressi, vierailut, iltasyönti,
ly, ulkoiset häiriötekijät, liikunnan puute television katselu, liikunnan puute, päivätorkut,

säryt, oireet ja kuukautiset

Tutkimusaineistona oli satunnaisotos (N :
I 600) tamperelaisista 36-, 4l-, 46- ja 50-
vuotiaista; kustakin ikäryhmästä on otoksessa 200
miestä ja 200 naista. Tiedot kerättiin strukturoi-
dulla kyselylomakkeella, jota täydennettiin yhden
viikon ajalta nukkumispäiväkirjan avulla. Postiky-
sely tehtiin ihmisten elintapojen kannalta varsin
stabiilina vuodenaikana helmi-maaliskuun vaih-
teessa vuonna 1985. Vastauksia saatiin I 190 henki-
löltä. Miesten vastausprosentti oli 69,4 ja naisten
Bl,0. Tutkimuksen osatuloksia esittelen seuraa-
vassa.

Avokysymyksessä lomakkeen lopussa pyydettiin
vastaajia mainitsemaan tärkeysjärjestyksessä kolme
tapaa, tottumusta tai toimintaa, joiden he ovat
omalla kohdallaan havainneet eniten edistävän
nukahtamista tai parantavan unen laatua. Kaik-
kein tärkeimmiksi nukkumista edistäviksi asioiksi
keski-ikäiset tamperelaiset toivat vastauksissaan
esille ulkoilun ja liikunnan, lukemisen ja musiikin,

saunomisen, suihkun tai kylpemisen, säännöllisen
elämänrytmin sekä psyykkisten tekijöiden merki-
tyksen (taulukko l). Noin joka kolmas iästä ja
sukupuolesta riippumatta katsoi liikunnalla olevan
nukahtamista helpottava ja unen Iaatua parantava
vaikutus. Alkoholin nauttimisen unta edistävänä
asiana miehet mainitsivat yhdeksänneksi tärkeim-
mäksi ja naiset sitäkin merkityksettömämmäksi.

Nukahtamista ja unta haittaaviksi asioiksi mie-
het kokivat työn tekemisen, kahvin juonnin illalla,
erilaiset huolet ja ongelmat ihmissuhteissa sekä
alkoholin käytön (taulukko 2). Naisten mielestä
haittaavimpia olivat huoliin ja ihmissuhteisiin liit-
tyvät asiat, kahvi ja työnteosta rasittuminen. Mie-
histä l0 prosentilla ja naisista 6 prosentilla oli
mainittu alkoholi unta haittaavissa vastauksissa en-
simmäisenä.

Miesten ja naisten vastaukset eivät poikenneet
toisistaan, kun analysoitiin kolmea tärkeintä
nukahtamista ja unta edistävää tapaa ja toimintaa

236



Taulukko 3. Tavat ja toiminnat, jotka mainittiin kolmen tärkeimmän nukahtamista ja unta edistävän ja
haittaavan asian joukossa, % (N:l 190)

edistäviä miehet naiset yht. haittaavia miehet naiset yht.
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Taulukko 4. Liikunnan ja alkoholin käytön välittömät koetut vaikutukset uneen, osuus-7o niistä, jotka
ilmoittivat liikunnalla tai alkoholilla olevan jonkin verran tai selvästi vaikutusta uneen

liikunta
alkuilta myöhäisilta

(klo 16-20) (klo 20-)
(N:869) (N:322)

alkoholi
yomyssy
(enint. 2

ravintola-
annosta)
(N:902)

humala
(N:844)

On helpompi nukahtaa
Uni on "syvempää" ja rauhallisempaa
On vaikeampi saada unta
Uni on levottomampaa ja heräilen öisin
Herään liian aikaisin aamulla
Voin yleisesti paremmin ja olen aamuisin
virkeämpi
Olen yleisesti väsyneempi ja
huonovointisempi
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(taulukko 3). Ulkoilun ja liikunnan mainitsi 44
prosenttia vastaajista kolmen merkittävimmän
asian joukossa. Naiset kokivat nukahtamista ja
unen laatua häiritsevimpinä huolet ja ihmissuhde-
ongelmat (37 %). Suuri työmäärä sekä työstä joh-
tuva ruumiillinen ja henkinen rasitus haittasivat
miesten unta eniten (29 %). Alkoholin käyttö sijoit-
tui kolmen unta häiritsevimmän asian joukossa
miesten vastauksissa neljänneksi (19 %)ja naisten
kuudenneksi (10 %).

Toinen tapa tarkastella elintapojen ja nukkumi-
sen ongelmaa on kysyä strukturoidusti eri elintapo-
jen välittömiä koettuja vaikutuksia nukahtamiseen
ja uneen. Seitsemän unen laatua ja vireystilaa
kuvaavan väittämän avulla on taulukossa 4 pyritty
arvioimaan liikunnan ja alkoholin käytön vaikutuk-
sia uneen. Sekä alku- että myöhäisillan liikunnalla

oli myönteisiä vaikutuksia. Liikuntaillan jälkeen oli
helpompi nukahtaa, uni oli vastaajien mielestä
syvempää ja rauhallisempaa sekä vointi herättyä
parempi ja virkeämpi kuin muina aamuina. Myö-
häisillan liikunnan harrastamisella nähtiin olevan
myös kielteisiä vaikutuksia uneen. Joka neljännen
mielestä oli joko selvästi tai jonkin verran vaike-
ampi saada unen päästä kiinni myöhäisen liikunta-
rupeaman jälkeen. Tämä tulos olisi syytä pitää
mielessä ja erityisesti silloin, jos aloitteleva tai
satunnainen kuntoilija valittaa unihäiriöitä.

Alkoholin nauttimincn yömyssynä saattaa joi-
denkin mielestä olla tapakäyttäytymistä, tavan-
omaisiin ilta-askareisiin kuuluvaa. Näiden tulosten
mukaan enintään kaksi ravintola-annosta alkoholia
nähtiin nukahtamista helpottavaksi ja psykoso-
maattista jännittyneisyyttä laukaisevaksi (taulukko
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4) . Sitä vastoin humalassa nukkumaan käynyt ker-
toi kyllä nukahtavansa hyvin mutta kuitenkin nuk-
kuvansa levottomasti, heräilevänsä öisin ja liian
aikaisin aamulla sekä tuntevansa aamuväsymystä.

Lopuksi

Olen edellä raportoinut lähinnä esimerkinomar-
sesti erään poikkileikkaustutkimuksen osatuloksia.
Ihmisten itsensä arvioima käsitys unensa laadusta
ei aina käy yksiin, jos asiaa tutkitaan unilaborato-
rio-olosuhteissa, kuten edellä referoiduissa tutki-
muksissa havaittiin. Annettakoon kuitenkin eri-
tyistä arvoa ihmisten hyviksi ja huonoiksi katso-
mille kokemuksille heidän omasta unihygienias-
taan.Jos ja kun tutkimustieto tukee arkikokemusta,
on tätä tietoa terveysneuvontatyössä syytä hyö-
dyntää.

Unitutkimus on vasta alussa. Kun tiedämme,
että joka kymmenes suomalainen aikuinen kärsii
unettomuudesta ja päiväsaikaisesta väsymyksestä,
tutkimuksen tarve tulee mitä ilmeisimmäksi. Ajoit-
taiset unihäiriöt ovat melkein jokaiselle tuttuja.
Amerikkalaisten tutkijoiden mukaan unettomuus
on lisääntymässä. Unettomuus ja väsymys heijasta-
vat elämänrytmiä. Stressiä ja psyykkistä väsymystä
syntyy kilpailutilanteiden j a työvaatimusten kiristy-
essä. Toinen meistä kestää rasituksen ja nukkuu,
toinen ei. Huonosti nukuttua yötä seuraa ongelmia
ja paineita työssä, ja noidankehä on valmis.

On muistettava, että unihäiriöt eivät ole erillisiä
ilmiöitä vaan että ne heijastavat yhtä puolta laa-
jemmasta kokonaisuudesta. Oireen sijasta on tut-
kittava itse ihminen ja mietittävä, mihin unetto-
muus kenties liittyy. Jos tässä "diagnoosissa" käy
selville, että unihäiriöistä kärsivän elämäntavoista
tai -tyylistä on Iöydettävissä parantamisen varaa,
tästä havainnosta on myös osattava kertoa.

Unen ja valvetilan rytmissä on jokaisclla luon-
nollisia poikkeamia riippuen elämänvaiheesta ja
-kokemuksista. Unen tarve on yksilöllistä, suhteel-
lista, vaihtelevaa ja olosuhteisiin sopeutuvaa. Eli-
mistön kyky kestää jopa unen puutetta lienee suu-
rempi kuin uskommekaan.

Säännöllistä elämäntapaa, jossa on päivällä tar-
peeksi liikuntaa ja toimintaa ja yöllä Iepoa, on syytä
korostaa, kun unihäiriöistä kärsivää ihmistä aute-
taan.
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Miksi kotipoltto uäistyi
Pohjolasta?

Viime vuosisadan jälkipuoliskolle asti pääosa vii-
nasta tuotettiin talonpoikaistiloilla niin Ruotsin,
Norjan kuin Tanskankin alueilla. Viime aikoina on
pohdittu syitä tämän kotipolton väistymiseen.
Vagn Greve on osoittanut, miten tehottomia kielto-
toimet olivat, ennen kuin teollinen viinantuotanto
syrjäytti talonpoikien viinanpolton lB40-luvun jäl-
keen. "Kotipolton lakkaaminen ei siten ollut juridi-
sen lain ansiota. Mutta on muitakin lakeja. Kan-
santaloustieteilijöillä on taloudelliset lakinsa . . .

Jyllantilaiset lopettivat kotipolton, koska ostovii-
nasta tuli maultaan parempaa kuin kotipolttoinen ja
koska käui kannattaaammaksi myydä vilja ja ostaa


