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Vain harva suomalainen harrastaa 
liikuntaa suositusten mukaisesti, 
vaikka liikunnan terveyshyödyt 
ovat kiistattomat. Liikunta on 
keskeisessä roolissa myös vyötä-
rölihavuuden hoidossa. Toteutim-
me ensimmäisen satunnaistetun 
interventiotutkimuksen hulavan-
teen pyörittämisen vaikutuksesta 
vyötärölihavuuteen ja aineen-
vaihduntamittareihin. Totesimme 
hulavanteen pyörittämisen olevan 
tehokas keino vyötärönympäryk-
sen pienentämiseen, keskivartalon 
lihasmassan lisäämiseen ja keski-
vartalon rasvan vähentämiseen 
kävelyyn verrattuna.

Lähes joka toinen (46 %) suoma-
laista aikuista on vyötärölihava 
(1). Vyötärölihavuus on erityisen 
haitallinen lihavuuden muoto, ja 

sen on todettu olevan yhteydessä meta-
bolisiin häiriöihin ja sairauksiin, kuten 
sydän- ja verisuonitauteihin sekä tyypin 
2 diabetekseen (2). Vyötärölihavuuden 
hoidossa keskeistä on painonpudotus 
liikunnalla ja ruokavaliomuutoksilla (3). 
Useissa laihdutusinterventioissa laih-
dutus on ollut yhteydessä vyötärönym-
päryksen pienenemiseen keskimäärin 1 
cm menetettyä painokiloa kohden (4-7). 
Kuitenkin jo pelkän liikunnan ilman 
saavutettua painonpudotustakin on 
todettu pienentävän vyötärölihavuutta. 
Esimerkiksi 13:ssa liikuntainterventiota 
tarkastelevassa meta-analyysissä kol-
mella viikoittaisella liikuntakerralla 10:n 
viikon ajan vyötärönympärys pieneni 
tutkimushenkilöillä keskimäärin 3 cm 
ilman merkitsevää painonpudotusta (8).

Lukuisista hyödyistään huolimatta 
vain 11 % suomalaisista harrastaa suo-
situsten mukaisesti sekä kestävyys- että 
lihaskuntoliikuntaa (9), ja tämä osuus 
tuskin on isompi vyötärölihavienkaan 
keskuudessa. Uudet keinot lisätä suo-
malaisten, erityisesti ennestään vähän 
liikkuvien, fyysistä aktiivisuutta ovat 
tervetulleita. 

Hulavanne on peräisin antiikin 
Kreikasta
Hulavanne on alun perin antiikin Krei-
kassa kehitetty tanssimuoto, josta on 
nykyään kehitetty painollisia (1,2-3,0 
kg) versioita kuntoliikuntavälineeksi. 
Hulavanteen pyörityksen perusidea 
on saada halkaisijaltaan noin metrin 
kokoinen vanne pysymään pyörivässä 
liikkeessä vyötärön ympärillä aktivoi-
den erityisesti keskivartalon lihaksia 
(10). Hulavannetta on markkinoitu 
pitkään vyötäröä kaventavana kuntoi-
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lumuotona, mutta tutkimuksia väitteen 
paikkansapitävyydestä ei ole aikaisem-
min tehty. Halusimme siis toteuttaa en-
simmäisen satunnaistetun tutkimuksen 
painollisen hulavanteen pyörityksen 
vaikutuksista vyötärölihavuuteen (11).

Satunnaistimme crossover interven-
tiossa 55 tutkimushenkilöä hulaamaan 
1,5 kg painollisella hulavanteella tai kä-
velemään 6 viikon ajan, minkä jälkeen 
ryhmät vaihtoivat lajeja päittäin. Olim-
me ensisijaisesti kiinnostuneita inter-
ventioiden vaikutuksesta keskivartalon 
koostumukseen DEXA-laitteella tutkit-
tuna. Tutkimushenkilöt olivat vyötärö-
lihavia (vyötärönympärys >84 cm nai-

silla ja >90 cm miehillä) ja keski-iältään 
48 vuotta (vaihteluväli 23-65 vuotta). 
Tutkimukseen osallistumisen edelly-
tyksenä oli kyky pyörittää hulavannetta 
vähintään yhden minuutin ajan. Liikun-
tamäärät (hulaamista 11 min/päivä tai 
ylimääräistä kävelyä 10 min/päivä) oli 
suunniteltu aikaansaamaan yhtä suu-
ret energiankulutukset (noin 50 kcal/
päivä). Hularyhmässä päivittäinen hu-
laaminen alkoi kuudesta minuutista li-
sääntyen kahdella päivittäisellä minuu-
tilla viikottain läpi tutkimuksen, jolloin 
viimeisellä viikolla hulaajat hulasivat 16 
minuuttia päivässä. Hularyhmässä hu-
latut minuutit kirjattiin liikuntapäivä-

kirjaan, ja molemmat ryhmät käyttivät 
askelmittaria interventioiden ajan käve-
lymatkan arvioimiseksi. 

Osallistujat olivat enimmäkseen 
perusterveitä naisia (52/55), ja heidän 
vyötärönympäryksensä oli keskimäärin 
92 cm (vaihteluväli 84-117 cm).  Hulaa-
mista kertyi hulaajilla keskimäärin 13 
minuuttia päivittäin ja kävelyä käveli-
jöillä keskimäärin 1 012 askelta päivit-
täin enemmän kuin hulaajilla. Interven-
tioiden aikana tutkittavien paino laski 
hyvin vähän ja yhtä paljon hula- (-0,6 
kg) ja kävelyryhmässä (-0,5 kg). Kuuden 
viikon hulaaminen 1,5 kg painoisella 
vanteella pienensi vyötärönympärystä 
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3 cm ja keskivartalon rasvamassaa 2 % 
sekä lisäsi keskivartalon lihasmassaa  
2 %. Kävely ei aikaansaanut merkitseviä 
muutoksia keskivartalon koostumuk-
sessa. Molemmat interventiot saivat 
aikaan edullisia, joskin erilaisia, muu-
toksia aineenvaihduntamittareissa. Hu-
laaminen pienensi merkitsevästi LDL-
kolesterolin pitoisuutta (-0,2 mmol/l), 
kun taas kävely lisäsi vähäisesti, mutta 
merkitsevästi HDL-kolesterolin pitoi-
suutta (+0,1 mmol/l) sekä alensi systo-
lista verenpainetta (-3,6 mmHg). Tut-
kittavista 53/55 suoritti tutkimuksen 
loppuun. Kaksi osallistujaa keskeytti 
komplianssin puutteen ja tutkimukseen 
liittymättömän vamman vuoksi.

Hulainnostus leviää
Tutkimuksemme julkaisun kesäkuus-
sa 2019 jälkeen kansallinen media on 
uutisoinut aiheesta kattavasti johtaen 
laajaan hulainnostukseen ympäri Suo-
mea. Ainakin 40 000 suomalaista on 
hankkinut hulavanteen ja into pyörit-
tää vannetta jatkuu yhä (12). Hulaami-
sen vaikutuksia ei ole tutkittu miehillä, 
mutta viime aikoina innostus on levin-
nyt myös miesten keskuuteen. Emme 
myöskään ole tutkineet hulaamisen vai-
kutuksia jo ampiaisvyötärön omaavilla, 
joten tutkimuksemme perusteella tätä 
lajia voi pitää vyötärölihavien ikiomana 
lajina. Myös se, minkä asteisille vyötä-
rölihaville vanne soveltuu, on selvittä-
mättä. 

Toivomme voivamme tehdä jatko-
tutkimuksen hulaamisen soveltuvuu-
desta niin miehille kuin eri asteista 
ylipainoa poteville. Haluamme myös 
selvittää, voisiko hulaamismäärää 
nostamalla saada aikaan suurempia 
muutoksia kehonkoostumuksessa ja 
aineenvaihduntamittareissa. Erityisen 
kiinnostuneita olemme tämän liikun-
tamuodon pitkäaikaisvaikutuksista lii-

kuntamotivaatioon ja liikunnallisuuden 
pitkäaikaiseen säilymiseen verrattuna 
kävelyyn.

Hulaaminen kannattaa aina
Olisiko hulavanteesta täsmäavuksi 
vyötärölihavuuden hoidossa? Laihdu-
tukseen verrattuna 13 minuutin hulaa-
misen aikaansaama 3 cm pieneminen 
vyötärönympäryksessä kuudessa vii-
kossa on merkittävä muutos, muttei 
kuitenkaan ennennäkemätön verrattu-
na muilla liikuntalajeilla toteutettuihin 
interventioihin. 

Vaikkei hulaamisesta siis olisikaan 
ylivoimaiseksi liikuntalajiksi vyötäröli-
havuuden hoidossa, on sillä silti useita 
etuja. Kevyen intensiteettinsä ja nive-
lystävällisyytensä vuoksi se soveltuu 
hyvin myös aiemmin liikuntaa harrasta-
mattomille ja vyötärölihaville. Monella 
hulavanteen pyörittäminen assosioituu 
lapsuusmuistoihin eikä treenaamiseen 
hampaat irvessä, mikä madaltaa liikun-
nan aloittamisen kynnystä. Vannetta 
voi pyörittää myös sisätiloissa vaikka-
pa TV:tä katsellessa, kunhan kodin ir-
taimiston siirtää syrjemmälle. Väline on 
halpa (30-40€), eikä edellytä salille eikä 
peilin eteen menoa. Vanteita on hankit-
tu myös työpaikoille taukoliikuntaan. 
Vanteen voi pilkkoa kuuteen osaan, 
joten sen voi helposti napata matkalle-
kin. Tutkimuksen jälkeen on perustettu 
useita sosiaalisen median ryhmiä, jotka 
ovat hyvä keino sitouttaa, kannustaa, 
jakaa kokemuksia ja raportoida viikoit-
taiset hulaminuutit ja halutessaan vyö-
tärön sentit. 

Kirjallisuutta

1. Koponen P BK, Lundqvist A, Sääksjärvi K, Koskinen 
S. Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa: 
FinTerveys 2017-tutkimus. 2018.

2. Després J-P. Abdominal obesity: the most prevalent 
cause of the metabolic syndrome and related cardio-

metabolic risk. European Heart Journal Supplements. 
2006;8(suppl_B):B4-B12.

3. Despres J-P, Lemieux I, Bergeron J, Pibarot P, Mathieu 
P, Larose E, et al. Abdominal obesity and the metabolic 
syndrome: contribution to global cardiometabolic risk. 
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology. 
2008;28(6):1039-49.

4. Miyatake N, Matsumoto S, Miyachi M, Fujii M, Numata 
T. Relationship between changes in body weight and 
waist circumference in Japanese. Environmental health 
and preventive medicine. 2007;12(5):220-3.

5. Ross R, Dagnone D, Jones PJ, Smith H, Paddags A, 
Hudson R, et al. Reduction in obesity and related 
comorbid conditions after diet-induced weight loss 
or exercise-induced weight loss in men: a randomi-
zed, controlled trial. Annals of internal medicine. 
2000;133(2):92-103.

6. Després J-P, Golay A, Sjöström L. Effects of rimo-
nabant on metabolic risk factors in overweight 
patients with dyslipidemia. New England Journal of 
Medicine. 2005;353(20):2121-34.

7. Tuomilehto J, Lindström J, Eriksson JG, Valle TT, 
Hämäläinen H, Ilanne-Parikka P, et al. Prevention 
of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle 
among subjects with impaired glucose tolerance. New 
England Journal of Medicine. 2001;344(18):1343-50.

8. Wewege M, Van Den Berg R, Ward R, Keech A. 
The effects of high‐intensity interval training vs. 
moderate‐intensity continuous training on body 
composition in overweight and obese adults: a 
systematic review and meta‐analysis. Obesity Reviews. 
2017;18(6):635-46.

9. Husu P, Sievänen H, Tokola K, Suni J, Vähä-Ypyä H, 
Mänttäri A, et al. Suomalaisten objektiivisesti mitattu 
fyysinen aktiivisuus, paikallaanolo ja fyysinen kunto 
2018 

10. Cluff T, Robertson D, Balasubramaniam R. Kinetics of 
hula hooping: An inverse dynamics analysis. Human 
movement science. 2008;27(4):622-35.

11. Lahelma M, Sadevirta S, Lallukka-Bruck S, Sevastianova 
K, Mustelin L, Gylling H, et al. Effects of Weighted 
Hula-Hooping Compared to Walking on Abdominal 
Fat, Trunk Muscularity, and Metabolic Parameters in 
Overweight Subjects: A Randomized Controlled Study. 
Obes Facts. 2019;12(4):385-96.

12. Savonlinnassa pula hulavanteista — 
Kuntoilukäyttöisten vanteiden toivossa olleet ihmiset 
ovat tyytyneet jopa lasten leluvanteisiin [press 
release]. Itä-Savo25.10.2019.

Ku
va

: iS
to

ck
Ph

ot
o

Erikoislääkäri 4/2019 • 29 vsk 139


