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Tapaturmaiset selkäydinvammat kaula- tai
rintarangan alueella ovat vakavimpia urhei-
luvammoja. Jääkiekkoilu on yksi niistä la-

jeista, jossa selkäydinvamman riski on suurten
nopeuksien ja törmäysvoimien johdosta merkit-
tävä. Kanadassa syntyi 1980-luvulla jääkiekkoi-
lussa jopa 12–15 selkäydinvammaa vuosittain.
Koska näiden tapaturmien ehkäisy on tärkeää
eikä kyseisten vammojen esiintymistaajuutta tai
mekanismia ole aikaisemmin raportoitu Euroo-
passa, halusimme tutkia tarkemmin Suomessa
ja Ruotsissa esiintyneet tapaukset.

Keräsimme tiedot kuntoutuslaitoksista, va-
kuutusyhtiöistä sekä jääkiekkoliitoista ja -seu-
roista niistä pelaajista, jotka olivat saaneet vuo-
sina 1980–96 vakavan selkäydinvamman, ja sen
seurauksena pysyvän neurologisen vaurion. Sai-
rauskertomustiedot tutkittiin ja nykytilanne ar-
vioitiin haastattelun avulla.

Sekä Suomessa että Ruotsissa syntyi kyseisel-
lä ajanjaksolla kahdeksan selkäydinvammaa.
Potilaiden keski-ikä oli 21.2 vuotta. Yhdessä-
toista tapauksessa vaurio johtui nikamanmurtu-
masta tai luksaatiosta C5–C7-tasolla. Kymme-
nen potilasta hoidettiin leikkauksella. Neurolo-
ginen jälkitila oli tetraplegia/pareesi kymmenes-

sä tapauksessa ja paraplegia/pareesi kuudessa.
Keskeisenä vammamekanismina (50 %:ssa ta-
pauksista) oli taklaus takaa, jolloin pelaaja kaa-
tui pää edellä laitaa vasten (kuva 1), ja 18 %:ssa
edeltävänä tapahtumana oli kaatuminen muu-
ten. Päähän ja kaularankaan kohdistuu tällöin
aksiaalinen kuormitus.

Selkäydinvammojen suhteellinen määrä on
1990-luvulla hieman lisääntynyt. Suurin osa
vammoista syntyy ylimmällä sarjatasolla ja
sääntöjen vastaisen taklauksen seurauksena.
Kaikissa maissa onkin viime vuosina tiukennet-
tu sääntöjen tulkintaa taklauksissa lähellä laitaa
ja näistä rikkomuksista annettavia rangaistuk-
sia on kovennettu. Myös pelaajien on tunnetta-
va kaularankavamman mekanismit ja otettava
vastuu vammojen ehkäisystä. Ensihoito tapah-
tumapaikalla on ottelun järjestäjien vastuulla.
Lopullisen hoidon (operatiivinen tai konserva-
tiivinen) ratkaisee selkäydinvammaisten hoitoon
perehtynyt yksikkö. Selkäydinvamman saaneen
nuoren urheilijan lääketieteelliset ja psykososi-
aaliset ongelmat ovat huomattavia ja elinikäi-
siä. Urheiluvakuutuksia suunniteltaessa olisi
huomioitava näidenkin vammojen hoidosta ja
kuntoutuksesta aiheutuvat kustannukset.

Jääkiekkoilijoiden selkäydinvammat
Suomessa ja Ruotsissa 1980–96

Jouko J. Mölsä, Yelverton Tegner, Hannu Alaranta, Pertti Myllynen ja Urho M. Kujala

Mölsä J J, Tegner Y, Alaranta H, Myllynen P, Kujala U M. Spinal cord injuries in ice
hockey in Finland and Sweden from 1980 to 1996. Int J Sports Med 1999; 20: 64–7.



2774

JOUKO J. MÖLSÄ, LL, erikoislääkäri, ylilääkäri
jmolsa@maila.jyu.fi
LIKES-tutkimuskeskus
Rautpohjankatu 10
40700 Jyväskylä

YELVERTON TEGNER, dosentti
y.tegner@hermelinen.se
Läkarhuset Hermelinen
Box 195
97106 Luleå, Sverige

HANNU ALARANTA, dosentti, johtaja
Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskus
Koskelantie 22
00610 Helsinki

PERTTI MYLLYNEN, dosentti, osastonylilääkäri
HYKS, ortopedian ja traumatologian toimiala
Topeliuksenkatu 5
00260 Helsinki

URHO M. KUJALA, dosentti, ylilääkäri
Helsingin Urheilulääkäriasema
Mannerheimintie 17
00250 Helsinki

Kuva 1. Selkäydinvammaa edeltävä tapahtuma jääkiekkoilussa on tavallisesti taklaus takaa lähellä laitaa.


