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TIIVISTELMÄ 
 
Tämän raportin tulokset ovat vuosille 2004 - 2006 ajoittuneesta projektista, jonka tarkoi-
tuksena oli tutkia juoksun taloudellisuuteen liittyviä tekijöitä ja kehittää seurantajärjestel-
mä juoksun taloudellisuuden mittaamiseen. Projektin erityisenä tavoitteena oli sen lisäksi 
keskittyä tutkitun tiedon siirtämiseen nopeasti tutkijoilta tiedon käyttäjille eli valmentajille 
ja urheilijoille. Projekti oli Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (KIHU), Liikunta-
keskus Pajulahden ja kolmen kestävyyslajin (kestävyysjuoksu, suunnistus ja triathlon) yh-
teishanke, jota kolmen vuoden aikana rahoitti yhteistyötahojen lisäksi Suomen olympia-
komitea, opetusministeriö ja Urheiluopistosäätiö. 
 
Kestävyyslajien vastuuvalmentajat ilmoittivat seurantaprojektiin yhteensä 30 nuorta (17 - 
21 v) urheilijaa, joista 12 oli kestävyysjuoksijaa, kymmenen suunnistajaa ja kahdeksan 
triathlonistia. Urheilijat testattiin KIHUssa syys-marraskuussa vuosina 2004 - 2006. Testit 
sisälsivät lantion seudun liikkuvuuden ja lihastasapainokartoituksen, isometriset vartalon 
lihasvoimatestit, juoksuaskelanalyysit eri juoksunopeuksilla sekä kestävyysominaisuuksien 
mittaamisen 5 - 6 x 1000 m:n tasotestillä. Projektissa mukana ollut OMT fysioterapeutti 
ohjelmoi urheilijoille yksilölliset keskivartalon lihashallintaharjoitukset, joita urheilijoiden 
piti toteuttaa säännöllisesti 1 - 2 kertaa viikossa. Lihashallintaharjoitusten opettelu tapah-
tui kaksi kertaa vuodessa Liikuntakeskus Pajulahdessa järjestettyjen viikonloppuleirien 
aikana. Toisen vuoden lihashallintaharjoittelua tehostettiin Medical ball’n avulla. Projek-
tin tulokset esitettiin vuosittain marras-joulukuussa Liikuntakeskus Pajulahden Kestävyys-
seminaarissa. Seminaari oli tarkoitettu projektin urheilijoiden ja valmentajien lisäksi muil-
le kestävyyslajien valmentajille. Sen lisäksi projektin tuloksia esiteltiin viikonloppuleireil-
lä, joissa valmentajilla oli mahdollisuus saada tarkempaa tietoa urheilijansa testituloksis-
ta, sekä vuosittain lajiliittojen valmennusjulkaisuissa (Huippu-Urheilu-Uutiset, Suunnistaja 
ja Triathlonliiton nettisivut). Projektin tulosten laadusta ja uuden tiedon tuottamisesta ker-
too projektin aikana valmistunut kansainvälinen peer review -tutkimusartikkeli (Nummela, 
Keränen & Mikkelsson, 2007). 
 
Urheilijat pitivät myös harjoituspäiväkirjaa ja esittivät yhteenvedon harjoittelustaan vuo-
sittain. Projektin kaikkiin kolmeen testikertaan osallistui 17 urheilijaa (viisi kestävyysjuok-
sijaa, viisi suunnistajaa ja seitsemän triathlonistia). Yhteensä 13 projektin keskeyttänees-
tä urheilijasta seitsemän (23 %) keskeytti projektin vammojen ja sairauksien vuoksi ja 
loput kuusi (20 %) keskeytti projektin kiinnostuksen loppumisen vuoksi. Projektin loppuun 
asti suorittaneista urheilijoista lähes kaikki paransivat 1000 m:n aikaansa seurantajak-
son aikana, mutta kehittyminen oli kuitenkin keskimäärin vain 3,8 s (1,9 %) vuodessa. 
Parhaiten kehittyivät triathlonistit, joiden lähtötasokin oli kaikkein heikoin. Juoksijoiden 
lähtötaso oli paras ja kehittyminen heikointa seurannan aikana (1,3 s vuodessa). Suori-
tuskyvyn kehittyminen johtui suurimmalla osalla urheilijoista maksimaalisen hapenottoky-
vyn kehittymisestä (53 % urheilijoista), noin 41 %:lla urheilijoista kehittyminen johtui 
juoksun taloudellisuuden kehittymisestä ja 29 %:lla kehittymiseen vaikutti voima-
nopeusominaisuuksien kehittyminen. Merkittävä havainto tässä projektissa olikin, että 19 
v jälkeen nuorten kestävyysurheilijoiden kehittyminen saavuttaa tasanteen ja suurimmalta 
osalta kansainvälinen taso jää saavuttamatta. Projektin tulokset eivät kuitenkaan anna 
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vastausta miksi näin käy. Onko kyse lahjattomuudesta, urheilijoiden ja valmentajien 
huipulle tähtäävän asenteen puuttumisesta, valmennusvirheistä vai harjoittelun estävistä 
vammautumisista? Tuskin yhtä yksittäistä tekijää on edes olemassa, vaan vastaus löytyy 
em. tekijöiden yhdistelmistä. 
 
Projektin harjoituksellisena päätarkoituksena oli etsiä juoksun taloudellisuuden kehittämi-
seen uusia keinoja ja seurantamenetelmiä. Tässä projektissa käytössä olleet fysiotera-
peutin liikkuvuus- ja lihastasapainokartoitukset, juoksuaskeleen analyysimenetelmät ja 
tasotesti muodostivat toimivan kokonaisuuden kestävyysurheilijan eri ominaisuuksien 
(maksimaalinen hapenottokyky, pitkäaikainen kestävyys, juoksun taloudellisuus ja hermo-
lihasjärjestelmän voimantuottokyky) ja juoksun taloudellisuuteen vaikuttavien tekijöiden 
seuraamiseen. Tuloksista saatiin myös ennen julkaisemattomia havaintoja juoksuaske-
leesta, kestävyysominaisuuksista ja juoksun taloudellisuudesta sekä niiden keskinäisistä 
suhteista. Yksityiskohtaiset tulokset on julkaista tässä raportissa sekä em. projektin tulok-
sista tehdyissä julkaisuissa. 
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1. JOHDANTO 

Kestävyyssuorituskykyyn vaikuttavat ominaisuudet 
 
Kestävyyssuorituskyky juoksussa perustuu maksimaaliseen aerobiseen energiantuottoky-
kyyn (VO2max), väsymyksen vastustuskykyyn, pitkäaikaiseen aerobiseen kestävyyteen, 
juoksun taloudellisuuteen, anaerobiseen energiantuottokykyyn sekä hermo-
lihasjärjestelmän voimantuottokykyyn (Paavolainen, Häkkinen, Hämäläinen, Nummela & 
Rusko, 1999). Näiden ominaisuuksien keskinäiset suhteet muuttuvat kilpailumatkan tai 
suorituksen keston mukaan siten, että 800 m - 1000 m juoksumatkoilla korostuvat hermo-
lihasjärjestelmän voimantuottokyky, anaerobinen energiantuottokyky ja väsymyksen vas-
tustuskyky ja toisaalta 5000 - 10000 m:llä korostuvat pitkäaikainen kestävyys, VO2max ja 
juoksun taloudellisuus. Hermo-lihasjärjestelmän voimantuottokyky ja maksimaalinen 
energiantuottokyky (aerobinen + anaerobinen) määrittelevät kestävyysjuoksijalle ylära-
jan, jota ei voida ylittää parantamatta näitä ominaisuuksia. Väsymyksen sietokyky ja 
pitkäaikainen aerobinen kestävyys määrittelevät kuinka suuren osan em. kapasiteetista 
juoksija pystyy hyödyntämään ja juoksun taloudellisuus määrittelee lopullisesti juoksu-
vauhdin eri kilpailumatkoilla. Kestävyyssuoritukseen vaikuttavat tekijät eivät kuitenkaan 
ole erillisiä toisistaan riippumattomia ominaisuuksia, vaan ne vaikuttavat toisiinsa Kuvion 
1. esittämällä tavalla. 
 

Suorituskyky kestävyysjuoksussa

Hapenkuljetus
ja energiantuotto
• Keuhkot
• Sydän ja veren-

kiertoelimistö
• Oksidatiiviset entsyymit
• Mitokondriot
• Anaerobinen teho

Väsymyksen sieto
ja pitkäaikainen
kestävyys
• Hiilihydraattivarastot
• Rasva-aineenvaihdunta  
• Keskushermosto
• Laktaatin poistokyky  
• Puskurikapasiteetti

Hermo-lihas-
järjestelmä
• Hermostollinen säätely
• Lihaksen voimantuotto
• Elastisuus
• Juoksun mekaniikka

VO2max AerK ja AnK Juoksun
taloudellisuus

Kestävyysharjoittelu                      Voima-nopeusharjoittelu

VMART

Vmax

Geneettinen perimä

Mitattavat
ominaisuudet

 
Kuvio 1. Kestävyysjuoksun suorituskykyyn vaikuttavat ominaisuudet (mukaeltu Paavolai-
nen ym., 1999). Lyhenteet: VO2max = maksimaalinen hapenottokyky; AerK = aerobinen 
kynnys; AnK = anaerobinen kynnys; VMART = maksimaalinen juoksunopeus MART testis-
sä; Vmax = maksimaalinen juoksunopeus. 
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Maksimaalinen hapenottokyky 
 
Maksimaalinen hapenottokyky (VO2max) kuvaa hengitys- ja verenkiertoelimistön kykyä 
kuljettaa happea lihaksiin ja työtä tekevien lihasten kykyä käyttää happea hyväksi ener-
giantuotannossa. Koska pitkäkestoisissa suorituksissa energiaa tuotetaan pääasiassa 
hapen avulla (katso Kuvio 2A), on selvää, että erityisesti pidemmillä juoksumatkoilla 
hengitys- ja verenkiertoelimistön kunnolla on suuri merkitys. Juoksunopeuden ja energi-
ankulutuksen välillä on lineaarinen suhde (katso Kuvio 2B), joten hengitys- ja verenkier-
toelimistön vaatimukset kasvavat juoksunopeuden lisääntyessä. Esimerkiksi 5000 m:n 
juokseminen 15 minuuttiin vaatii erittäin taloudelliseltakin juoksijalta vähintään 67 
ml/kg/min hapenottokykyä ja ME-vauhti (12.37,35 -06) edellyttää vähintään 82 
ml/kg/min maksimaalista hapenottokykyä. 
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Kuvio 2. Aerobisen energiantuoton osuus kokonaisenergiantuotosta eripituisilla juoksu-
matkoilla (A). Hapenkulutuksen ja juoksuvauhdin välinen suhde (B). 
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Väsymyksen vastustuskyky ja pitkäaikainen kestävyys 
 
Väsymyksen vastustuskyvyllä tarkoitetaan juoksijan kykyä juosta lähellä omaa maksimaa-
lista juoksunopeutta tai pidemmillä matkoilla lähellä VO2max:a mahdollisimman pitkään. 
Väsymyksen vastustuskyky edellyttää eri asioita eripituisilla juoksumatkoilla. Keskimat-
koilla, erityisesti 800 m:llä, väsymyksen vastustuskyky edellyttää juoksijalta hyvää hap-
pamuuden sietokykyä. Maratonilla happamuuden sietokyvyllä ei ole mitään merkitystä, 
mutta maratonjuoksija tarvitsee hyvää kehon lämpötilan säätelykykyä, hyvää juoksun 
taloudellisuutta ja kehon rasvojen hyväksikäyttökykyä, jolloin uupumista voidaan siirtää 
myöhäisemmäksi ajankohdaksi. Väsymyksen sietokykyyn muilla kuin keskimatkoilla vai-
kuttaa myös pitkäaikainen kestävyys, jota voidaan kuvata mittaamalla aerobinen ja an-
aerobinen kynnys. Pitkillä kestävyysmatkoilla väsymyksen vastustuskykyä ja pitkäaikaista 
kestävyyttä selittävät lähes samat fysiologiset tekijät, joten niitä on käytetty usein samas-
sa yhteydessä. 
 

Juoksun taloudellisuus 
 
Juoksun taloudellisuutta voidaan kuvata mittaamalla hapenkulutusta, koska hapenkulutus 
submaksimaalisilla (alle VO2max) juoksunopeuksilla (katso Kuvio 2B) kuvaa energiankulu-
tusta juoksussa. Suuri hapenkulutus submaksimaalisilla juoksunopeuksilla tarkoittaa, että 
juoksu on epätaloudellista. Juoksun taloudellisuudessa voi olla jopa 20 % ero kahden eri 
juoksijan välillä, mikä näkyy myös suorituskyvyssä eri juoksumatkoilla. Juoksun taloudel-
lisuuteen vaikuttaa monet juoksutekniikkaan liittyvät biomekaaniset tekijät kuten painopis-
teen pystyheilahtelu juoksuaskeleen aikana, askelpituus, jarrutusvaiheen kesto ja voiman-
tuotto kontaktin aikana, voimantuottoon liittyvät tekijät kuten elastisuuden hyödyntäminen 
sekä energiantuoton hyötysuhde. Vaikka juoksun taloudellisuus on vielä kohtuullisen 
helppo mitata nykyisillä kannettavilla hengityskaasuanalysaattoreilla, niin selittävien 
tekijöiden löytäminen hyvälle tai huonolle juoksun taloudellisuudelle voi vaatia monimut-
kaisiakin mittauksia. 
 

Hermo-lihasjärjestelmän voimantuottokyky 
 
Samalla tavalla kuin VO2max asettaa ylärajan energiantuottoon, niin juoksijan maksimaa-
linen voimantuottokyky asettaa rajoituksen voimantuotolle ja juoksunopeudelle. Aikai-
semmin kestävyysjuoksuvalmennuksessa on ajateltu, että suorituskykyyn vaikuttaa vain 
energiantuottokyky ja juoksun taloudellisuus, eikä ole hyväksytty, että voimantuottokyky 
rajoittaisi kestävyysjuoksijan suorituskykyä. Hermo-lihasjärjestelmän voimantuottoon liit-
tyvät tekijät on nähty aikaisemmin olevan yhteydessä vain juoksun taloudellisuuteen, 
mutta tuoreimmissa malleissa hermo-lihasjärjestelmän toimintakyky on osana kestävyys-
suorituskykyä (katso Kuvio 1). Hermo-lihasjärjestelmän roolin merkityksen ymmärtää par-
haiten tiedostamalla sen tosiasian, että kestävyysjuoksu on tahdonalaista toimintaa. Kes-
kushermosto ohjaa lihasten toimintaa, mikä tarkoittaa sitä, että hermoston kautta tulevat 
impulssit määrittelevät kuinka suurella teholla lihakset toimivat ja mitä energiantuottota-



Kolmen eri kestävyyslajin urheilijoiden kestävyyssuorituskyky ja sen kehittyminen 
KIHUn julkaisusarja, nro 10 
   
   

   8

poja ja -lähteitä lihakset käyttävät toteuttaakseen keskushermoston käskyt. Ketju ei toimi 
päinvastoin eli lihaksen energiantuotto ei määrää, millä teholla lihakset toimivat. Pitkillä 
juoksumatkoilla matkavauhtia ja VO2max:a saattaa rajoittaa heikko lihasten voimantuotto-
kyky. Tämä näkyy parhaiten verrattaessa erilaisen voimantuottokyvyn omaavia juoksi-
joiden VO2max:a tasaisella ja ylämäessä (katso Kuvio 3). Hyvän voimantuottokyvyn 
omaavat juoksijat pystyvät tasaisella alustalla saavuttamaan lähes ylämäen VO2max:n, 
mutta heikon voimantuottokyvyn omaavilla juoksijoilla hermo-lihasjärjestelmän toiminta-
kyky estää ylämäen VO2max saavuttamisen. Hermo-lihasjärjestelmän voimantuottokyvyn 
merkityksen kestävyysjuoksussa näkee myös hyvin juoksunopeuden kasvaessa esim. kes-
kimatkoilla ja loppukirivaiheessa. 
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Kuvio 3. Hyvien (36 min) ja huonojen (39 min) 10000 m juoksijoiden ero ylämäkijuok-
sun VO2max hyödyntämisessä ratajuoksussa (Paavolainen, 1999).  
 

Optimaalinen vauhdinjako kestävyysjuoksussa 
 
Keskushermostolla on tärkeä rooli vauhdinjaon säätelyssä kestävyysjuoksussa. Vauhdin-
jaon säätelyyn vaikuttavat pääasiassa tietoisuus juostavan matkan pituudesta, juoksijan 
aikaisemmat kokemukset kilpailumatkasta, lihaksista ja muista elimistä saatava palaute, 
psyykkiset tekijät sekä olosuhteet. Optimaalinen vauhdinjako on erilainen alle 800 m 
matkoilla 1500 - 10000 m matkoihin verrattuna (katso Kuvio 4). Pikajuoksuissa ja 800 
m:llä vauhdinjako on optimaalinen, jos kiihdytysvaiheen jälkeen saavutettu juoksunopeus 
vähitellen heikkenee matkan loppua kohti. Sen sijaan pitkillä kestävyysjuoksumatkoille 
on tyypillistä, että nopean ensimmäisen kierroksen jälkeen vauhti tasaantuu, kunnes vii-
meisen kierroksen tai kilometrin loppukirivaiheessa saavutetaan usein jopa koko matkan 
suurin nopeus. Ero juoksumatkojen välillä johtuu nopeiden lihassolujen ja anaerobisen 
energiantuoton käytöstä. Alle 800 m:n juoksumatkoilla juoksunopeus on niin suuri, että 
nopeiden lihassolujen ja anaerobisen energiantuoton osuus voimantuotosta on merkittä-
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vä, mikä puolestaan lisää lihasten happamuutta ja väsymystä koko juoksun ajan. Pi-
demmillä juoksumatkoilla juoksunopeus säädetään hitaammaksi siten, että energiaa 
kyetään tuottamaan aerobisesti (katso Kuvio 2A). Tällöin lihas väsyy hitaammin ja lihak-
sen voimantuottokyky ei merkittävästi heikkene matkavauhdin aikana. Juoksija pyrkii 
säilyttämään matkan aikana reservin (nopeat lihassolut ja anaerobinen energiantuotto), 
joka käytetään vasta loppukirivaiheessa, mikä näkyy sitten suurena nopeuden kasvuna 
juoksun lopussa. 
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Kuvio 4. Keskimääräiset juoksunopeudet 800 - 10000 m:n maailmanennätysjuoksuissa 
(Tucker, Lambert & Noakes, 2006) ja 5000 m:n aikakokeessa (Nummela ym., 2006). 

 

2. PROJEKTIN TARKOITUS 
 
Tämän raportin tarkoituksena on esittää, mitkä ominaisuudet ja tekijät selittävät kestä-
vyyssuorituskykyä ratajuoksussa. Sen lisäksi tarkoituksena on pohtia kunkin ominaisuu-
den merkitystä kestävyysjuoksijan harjoittelussa. Tavoitteena on, että raportin tulokset ja 
niiden pohdinta antaisivat kestävyyslajien valmentajille aihetta pohtia eri ominaisuuksien 
keskinäisiä suhteita, niiden kehittämistä ja painopisteitä harjoittelussa. 
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3. MENETELMÄT JA TULOKSET 

3.1 URHEILIJAT 
 
Projektissa mukana olevat kolme lajiliittoa valitsivat projektiin vuosina 1984 - 1988 syn-
tyneitä lajinsa parhaita miespuolisia urheilijoita. Projektiin lähti syksyllä 2004 mukaan 
30 kestävyysurheilijaa, joista 12 oli kestävyysjuoksijaa, kymmenen suunnistajaa ja kah-
deksan triathlonistia. Vuoden 2005 mittauksista jäi pois kuusi urheilijaa ja viimeisenä 
vuonna 2006 mittauksiin osallistui yhteensä 18 urheilijaa. Kaikkiin kolmeen mittausker-
taan osallistui yhteensä 17 urheilijaa (viisi kestävyysjuoksijaa, viisi suunnistajaa ja seit-
semän triathlonistia). Kaikissa mittauksissa mukana olleiden urheilijoiden taustatiedot 
löytyvät Taulukosta 1. Yhteensä 13 projektin keskeyttäneestä urheilijasta seitsemän (23 
% aloittaneista) keskeytti projektin vammojen ja sairauksien vuoksi ja loput kuusi (20 % 
aloittaneista) keskeytti projektin kiinnostuksen loppumisen vuoksi. 
 
 
Taulukko 1 
Projektin kaikkiin mittauksiin osallistuneiden urheilijoiden taustatiedot vuosina 2004 - 
2006 (n = 17). 

 2004 2005 2006 
Ikä (v) 18,8 ± 1,1 19,8 ± 1,1 20,8 ± 1,1 
Pituus (cm) 179,9 ± 6,7 180,0 ± 6,7 180,3 ± 6,8 
Paino (kg) 67,1 ± 7,3 67,7 ± 7,2 69,2 ± 7,1 
BMI (kg/m2) 20,7 ± 1,6 20,8 ± 1,6 21,3 ± 1,6 
Rasvaprosentti (%) 10,2 ± 2,1 10,1 ± 1,4 10,0 ± 1,5 
Rasvaton kehon paino (kg) 60,2 ± 6,0 60,8 ± 6,2 62,3 ± 6,2 

BMI = Body Mass Index (Kehon painoindeksi = paino / pituus2) 
 

3.2 MITTAUSASETELMA, TESTIT JA TULOKSET 
 
Projektin urheilijat kutsuttiin Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen, KIHUn, testeihin 
syys-marraskuussa vuosina 2004 - 2006. Testit olivat yksipäiväiset ja sisälsivät fysiote-
rapeutin lantion seudun liikkuvuus- ja lihashallintatestit, vartalon isometriset voimatestit, 8 
x 30 m lentävän juoksun testin sekä 5 - 6 x 1000 m tasotestin Hipposhallissa 200 m:n 
juoksuradalla. Viimeisenä vuonna mitattiin lisäksi reisi- ja pohjelihasten tonus. Projektin 
yhtenä teemana oli keskivartalon lihashallinnan ja lantion liikkuvuuden kehittäminen, 
minkä vuoksi fysioterapeutti ohjeisti keskivartalon lihashallintaharjoittelun. Ensimmäisenä 
vuonna harjoittelu toteutettiin ilman apuvälineitä fysioterapeutin ohjeiden mukaisesti 1 - 
2 kertaa viikossa ja toisena vuonna harjoittelussa käytettiin hyväksi Medical ball’ia. 
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Liikkuvuus- ja lihashallintatestit 
 
Fysioterapeutti tutki urheilijoiden lantionrenkaan liikkuvuutta ja hallintaa 41 eri fysiotera-
peuttisella testillä. Suurin osa testeistä perustuu Shirley Sahrmannin luomaan testipatteris-
toon (Sahrmann, 2002). Testipatteristoon kuului (a) kehon perusasennon (ryhti) määrit-
täminen, (b) selkärangan, lantion ja alaraajojen liikkuvuustestit sekä (c) keskivartalon ja 
lantion alueen lihastoiminnan tutkiminen. (a) Ryhti tutkittiin silmämääräisesti sekä rintalas-
tan alaosan kulma sekä lonkkien, polvien ja lantion asento mitattiin goniometrillä. (b) 
Selkärangan liikkuvuutta tutkittiin pääasiassa aktiivisilla liiketesteillä silmämääräisesti 
havainnoiden. Lantion ja alaraajojen liikkuvuutta tutkittiin manuaalisesti suoritetuilla ni-
vel- ja lihastesteillä sekä suhteellista liikkuvuutta arvioitiin aktiivisissa liiketesteissä silmä-
määräisesti sekä goniometrillä mittaamalla. (c) Lihasten aktivoitumisjärjestystä tutkittiin 
silmämääräisesti aktiivisten liikkeiden avulla sekä tarvittaessa käsin tunnustelemalla.  
Testien perusteella fysioterapeutti jakoi urheilijat kahteen ryhmään: (1) vähän ongelmia 
ja (2) paljon ongelmia. Testeissä ei tullut esiin yhtään urheilijaa, kenellä ei olisi ollut 
mitään ongelmia liikkuvuus- ja hallintatesteissä. Luokittelu pohjautui tietoon liikkuvuus- ja 
hallintatestien normaalituloksesta sekä fysioterapeutin kliinisestä arviosta toimintahäiriöi-
den suuruudesta. Luokittelun apuna fysioterapeutti käytti myös tutkimuksessa tehtyjen 
juoksututkimusten videoita. Juoksuvideoista fysioterapeutti varmisti erityisesti selän ja 
lantion toimintahäiriön suunnan juostessa. 
 
Urheilijat jaettiin ensimmäisellä tutkimuskerralla kolmeen eri harjoitusryhmään toiminta-
häiriöiden mukaan: (1) Fleksioryhmä, jossa ongelmana selän liiallinen taipumus pyörey-
teen, (2) Ekstensioryhmä, jossa ongelmana selän liiallinen taipumus ojennukseen ja (3) 
Liikkuvuusryhmä, jossa ongelmana liiallinen jäykkyys selässä/lantiossa/alaraajoissa. 
Toisella tutkimuskerralla urheilijat jaettiin kahteen harjoitusryhmään: (1) Hallintaryhmä, 
jossa ongelmat enemmän selän/lantion/alaraajojen hallinnan kanssa ja (2) Liikkuvuus-
ryhmä, jossa ongelmat enemmän selän/lantion/alaraajojen liikkuvuudessa. 
 
Merkittävimmät löydökset olivat ison pakaralihaksen viivästynyt toiminta, keskimmäisen 
pakaralihaksen takaosan heikkous, tensor fascia lataen (= reiden peitinkalvon jännittäjä 
–lihas) yliaktiivisuus, alavatsan syvimpien lihasten heikkous sekä selän ja lantion alueen 
yleinen jäykkyys. Ison pakaralihaksen viivästynyt toiminta oli suoraan yhteydessä saman 
puolen takareiden yliaktiiviseen toimintaan sekä lantion eteenpäin kiertymiseen ja/tai 
selän kiertosuunnan pettämiseen. Alavatsan syvimpien lihasten (poikittainen vatsalihas ja 
sisempi vino vatsalihas) heikko toiminta suhteessa alaraajojen jäykkyyteen tuli esiin use-
issa testeissä lantion ja selän asennon pettämisenä. Huomioitavaa oli myös se, että ylä-
vatsat (suora vatsalihas ja ulomman vinon vatsalihaksen perustoiminta) olivat hyvässä 
kunnossa (poikkeuksena kaksi urheilijaa). Keskimmäisen pakaralihaksen takaosan heik-
ko toiminta tuli esiin manuaalisilla testeillä sekä hallintatesteissä. Selvimmin asia näkyi 
reiden liiallisena sisäkiertona yhdellä jalalla seisoessa, kävelyn tukivaiheessa ja yhden 
jalan kyykkytestissä. Lihastoimintaparina keskimmäisen pakaralihaksen takaosalle toimii 
tensor fascia latae. Tensor fascia lataen yliaktiivisuus tuli esiin samoissa testeissä kuin 
keskimmäisen pakaralihaksen takaosan toiminta. Modifioidussa Thomasin testissä tuli 
selkeästi esiin tensorin fascia lataen jäykkyys. Kyseisessä testissä urheilija on selin tutki-
muspöydän päässä, toinen alaraaja pidetään koukussa vatsan päällä selän keskiasento 
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säilyttäen ja testaaja ohjaa toisen alaraajan alas kohti lattiaa samalla estäen lantion 
liikkeen. Reiden pitäisi mennä vaakatasoon, kun tilanne on hyvä. Useimmilla urheilijoilla 
reisi ei laskeutunut riittävän alas. Kun tensorin annettiin testissä lyhentyä, reisi pääsi 
useimmiten jopa alle vaakatason = tensor fascia lataen jäykkyys. Kolmanneksella urheili-
joista oli selvää jäykkyyttä selän, lantion ja alaraajojen lihaksissa ja nivelissä. 
 
Fysioterapeutin luokittelun mukaan lähtötilanteessa syksyllä 2004 22 urheilijalla (71 %) 
oli suuria ongelmia keskivartalon ja alaraajojen lihashallinnassa ja liikkuvuudessa. Alku-
testissä vain kolmen urheilijan (10 %) keskivartalon lihashallinnassa ja liikkuvuudessa ei 
ollut suuria ongelmia. Kaikkiin kolmeen testiin osallistuneista urheilijoista kuusi urheilijaa 
(35 %) pystyi vähentämään ongelmiaan selkeästi ja vain kaksi urheilijaa (12 %) ei pys-
tynyt parantamaan keskivartalossa olleita ongelmia kahden vuoden aikana, vaikka he 
olivat tehneet fysioterapeutin ohjelman mukaisia harjoitteita 1 - 2 kertaa viikossa. 
 

 
 

 

Kuvio 5. OMT fysioterapeutti Merja Soanjärvi tutkimassa projektin urheilijan alaraajojen 
liikkuvutta ja reiden loitontajien voimatasoa. 

 

Lihastonusmittaus 
 
Lihastonus tarkoittaa lihaksen lepotilassa olevaa jatkuvaa, mutta suhteellisen heikkoa 
supistustilaa, jota ylläpitää keskushermostosta lihakseen tulevien hermosolujen aktiivi-
suus. Lihastonuksen suuruuteen vaikuttavat lisäksi mm. lihaskudoksen paksuus, lihaksen 
lämpötila ja supistustila sekä lihaksen sisäinen paine. Aikaisempien tutkimusten perus-
teella on saatu viitteitä siitä, että alaraajojen heikompi liikkuvuus olisi yhteydessä pa-
rempaan juoksun taloudellisuuteen kestävyysjuoksijoilla (Jones, 2002). Varsinaisesti li-
hastonuksen yhteyttä juoksun taloudellisuuteen ei ole aikaisemmin tutkittu.  
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Lihastonusmittaus suoritettiin vuoden 2006 mittausten yhteydessä fysioterapeutin tekemi-
en liikkuvuus- ja lihashallintatestien (mm. lonkkanivelen liikelaajuus) jälkeen. Lihastonus 
mitattiin etureidestä (ulompi reisilihas, VL) ja takareidestä (kaksipäinen reisilihas, BF) 
tietokoneohjatulla lihastonuksen mittauslaitteistolla (myotonometrillä). Mittauksen aikana 
urheilija makasi tutkimuspöydällä ja mittauslaitteiston anturi painautui pinnallisesti mitat-
tavaan lihakseen kunnes lihaksen anturiin kohdistama voima saavutti 30 N:n tason. Ab-
soluuttinen lihastonus määräytyi lihaksen ulkoista voimaa vastaan tehdyn työmäärän 
suuruutena. Suhteellinen lihastonus määritettiin puolestaan absoluuttisen arvon suhteena 
ultraäänilaitteella mitattuun ihonalaisen rasvakudoksen ja lihaskudoksen paksuuteen. 
Lihastonuksen ja liikkuvuuden testitulokset on esitelty ryhmittäin taulukoissa 2 ja 3. Mitä 
suurempi on lihastonusta kuvaava lukuarvo, sitä pienempi on lihastonus. 
 
Taulukko 2 
Takareiden lihastonukseen ja liikkuvuuteen liittyvät muuttujat ryhmittäin. J = juoksu, S = 
suunnistus, T = triathlon (• = tilastollisesti merkitsevä ero juoksijoihin). 

 J (n = 6) S (n = 7) T (n = 7) 
Ihonalainen rasvakudos (cm) 0,40 ± 0,17 0,68 ± 0,29 0,65 ± 0,28 
Lihaspaksuus (cm) 3,93 ± 0,26 4,69 ± 0,62•• 4,72 ± 0,41•• 
Lihastonus, absoluuttinen (mJ) 549 ± 75 630 ± 61• 639 ± 43• 
Lihastonus, suhteellinen 
(mJ/cm) 

127,5 ± 19,2 118,8 ± 16,9 122,9 ± 11,6 

Lonkkanivelen liikkuvuus (°) 68 ± 4 77 ± 7• 78 ± 6•• 
 
Taulukko 3 
Etureiden lihastonukseen liittyvät muuttujat koehenkilöryhmittäin. J = juoksu, S = suunnis-
tus, T = triathlon (• = tilastollisesti merkitsevä ero ryhmien välillä). 

 J (n = 6) S (n = 7) T (n = 7) 
Ihonalainen rasvakudos (cm) 0,28 ± 0,05 0,41 ± 0,08• 0,43 ± 0,15• 
Lihaspaksuus (cm) 3,83 ± 0,46 4,38 ± 0,37•• 4,90 ± 0,54•• 
Lihastonus, absoluuttinen (mJ) 314 ± 102 344 ± 46•• 441 ± 81•• 
Lihastonus, suhteellinen 
(mJ/cm) 

75,6 ± 18,6 72,0 ± 7,8 83,6 ± 16,5 

 
 
Palautettujen harjoituspäiväkirjojen (kausi 2005 - 06) analysoinnin perusteella havaittiin, 
että juoksijoilla juoksumäärät olivat merkitsevästi suunnistajia ja triathlonisteja suurem-
mat (juoksu 522 ± 129 h ja 4140 ± 825 km, suunnistus 202 ± 70 h ja 1755 ± 679 
km, triathlon 132 ± 59 h ja 1705 ± 992 km). Takareiden suuri absoluuttinen lihastonus 
ja heikko liikkuvuus olivat yhteydessä suureen juoksumäärään, kun kaikki ryhmät yhdis-
tettiin. Etu- ja takareiden suuri absoluuttinen lihastonus oli yhteydessä suureen juoksuno-
peuteen VO2max-tasolla sekä anaerobisella ja aerobisella kynnyksellä. Takareiden suuri 
absoluuttinen lihastonus oli yhteydessä suureen VO2max:n, suureen hapenottoon anaero-
bisella kynnyksellä sekä lisäksi suuntaa antavasti yhteydessä pienempään hapenkulutuk-
seen submaksimaalisilla juoksunopeuksilla. 
 



Kolmen eri kestävyyslajin urheilijoiden kestävyyssuorituskyky ja sen kehittyminen 
KIHUn julkaisusarja, nro 10 
   
 

   14

Juoksijoilla havaittiin etu- ja takareiden lihastonuksen olevan suurempi sekä takareiden 
liikkuvuuden heikompi verrattuna suunnistajiin ja triathlonisteihin, mikä johtunee pääasi-
assa juoksijoiden suuremmasta iskuttavan juoksun määrästä. Suunnistajilla etureiden 
lihastonus oli suurempi verrattuna triathlonisteihin, mikä selittyy myös suurelta osin la-
jieroina käytettävien harjoitusmuotojen suhteen. Lisäksi suuri kestävyysjuoksuharjoittelun 
määrä näyttäisi olevan yhteydessä takareiden heikkoon liikkuvuuteen ja suureen lihas-
tonukseen. Nuorten urheilijoiden kohdalla juoksuharjoittelumäärän vuosittainen lisäämi-
nen nostaa näin ollen vaatimustasoa myös lihashuollon ja palautumisen suhteen. Huoli-
matta suuren lihastonuksen ja heikon liikkuvuuden yhteydestä korkeaan kestävyyssuori-
tuskykyyn, eivät ne tietenkään ole itsetarkoitus vaan ovat seurausta suuresta harjoitus-
kuormituksesta, mikä puolestaan mahdollistaa nousujohteisesti toteutettuna ja palautumi-
nen huomioiden kestävyyssuorituskyvyn kehittymisen. Saatujen tulosten valossa voidaan 
jokaisella urheilijalla katsoa olevan oma henkilökohtainen optimitasonsa lihastonuksen 
ja liikkuvuuden suhteen. 
 

Vartalon isometriset voimatestit 
 
Urheilijoiden keskivartalon maksimaalinen isometrinen ojennus- ja koukistusvoima testat-
tiin vartalodynamometrillä (katso Kuvio 6). Vartalon koukistusvoiman (vatsalihakset) mit-
tauksessa ylälaudan alareuna asetettiin miekkalisäkkeen kohdalle ja alalaudan yläosa 
suoliluun harjan korkeudelle. Testissä urheilija seisoi suorana kantapäät maassa ja kädet 
vartalon sivuilla rennosti. Urheilijat tekivät 2 - 4 sekunnin maksimaalisia puristuksia ylä-
lautaa vasten. Dynamometri rekisteröi hetkellisen maksimivoiman kiloina. Testi toistettiin 
3 - 4 kertaa, minkä jälkeen urheilija kääntyi selin lautoja vasten ja vartalon isometrinen 
ojennusvoima (selkälihakset) testattiin vastaavasti. Tulokset kirjattiin absoluuttisina kiloina 
ja kehon painoon suhteutettuina arvoina (katso Taulukko 4). Vartalon maksimivoimates-
teissä seitsemän urheilijaa (41 %) pystyivät parantamaan tuloksiaan jokaisella testikerral-
la, yhdellä (6 %) tulokset heikkenivät jokaisella testikerralla ja lopuilla 53 %:lla tulokset 
vaihtelivat vuodesta toiseen tai pysyivät samassa koko seurannan ajan. 
 
 

  
 
Kuvio 6. Vartalon koukistajien ja ojentajien maksimivoiman mittaus isometrisesti vartalo-
dynamometrillä. 
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Taulukko 4 
Vartalon isometristen maksimivoimatestien tulokset vuosina 2004 - 2006 (n = 17). 

 2004 2005 2006 
Vatsa (kg) 67,8 ± 16,0 66,1 ± 10,3 69,7 ± 11,9 
Selkä (kg) 93,6 ± 13,9 90,5 ± 10,3 99,8 ± 8,5 
Vatsa / kehon paino (%) 100,2 ± 15,8 97,7 ± 10,6 100,7 ± 12,5 
Selkä / kehon paino (%) 139,7 ± 16,3 134,5 ± 15,2 145,0 ± 13,0 
Vatsa / selkä (%) 72,7 ± 14,2 73,5 ± 11,4 70,0 ± 11,0 

 

Nopeuden testaus 
 
Ensimmäisenä juoksutestinä urheilijat tekivät 8 x 30 m lentävällä lähdöllä. Testi tehtiin 
nousevalla nopeudella siten, että ensimmäisen vedon nopeus oli 5,0 m/s. Sen jälkeen 
nopeus kasvoi 0,4 m/s jokaisen vedon jälkeen kuudenteen vetoon asti (7,0 m/s). Kaksi 
viimeistä vetoa juostiin maksimaalisella nopeudella. Kuuden ensimmäisen vedon nopeus 
säädeltiin valojäniksellä (Naakka Oy, Lappeenranta) siten, että juoksija seurasi mahdol-
lisimman tarkasti neljän metrin välein syttyviä valoja. Juoksuista mitattiin 30 m:n aika 
valokennoilla (Ivar Ltd, Eesti), askelparametrit valomatolla (Ivar Ltd, Eesti) ja juoksualus-
taan kohdistuvat reaktiovoimat voimalevyillä (TR-Testi, Jyväskylä ja Kistler, Sveitsi). Valo-
kenno- ja valomattotietojen perusteella laskettiin jokaiselle vedolle keskinopeus, askelpi-
tuus, askeltiheys, kontakti- ja lentoaika. Sekä pysty- että vaakavoimat mitattiin rataan 
upotetun 9 m pitkän voimalevyanturisysteemin avulla (5 x 2D TR-Testi voimalevyanturia, 
3 x 3D TR-Testi voimalevyanturia ja Kistler 3D voimalevyanturi). Pysty- ja vaakavoimat 
tallennettiin (näytetaajuus 1000 Hz) tietokoneelle jokaisesta vedosta AT Codas A/D 
muuntimen (Dataq Instruments Inc, USA) avulla. Tuloksiin laskettiin jokaisesta nopeudesta 
3 - 5 askelkontaktin keskiarvot. Taulukossa 5 on esitetty nopeudet, askelmuuttujat ja re-
aktiovoimat maksimijuoksuista seurantajakson aikana. Maksimaalinen juoksunopeus 
kehittyi kaikilla testikerroilla kahdella (12 %) urheilijalla, heikkeni kolmella (18 %) urheili-
jalla ja lopuilla 71 %:lla nopeus pysyi samana tai muuttui vain vähän testikerrasta toi-
seen. Vaikka nopeus ei muuttunutkaan seurantatesteissä, niin askelpituus lyheni ja askel-
tiheys kasvoi kahden vuoden aikana. Muutoksen syihin ei pystytä tämän projektin puit-
teissa paneutumaan, mutta muutos ei ollut juoksijoiden suorituskykyä ajatellen hyvä, sillä 
aikaisemmin on havaittu, että eritasoiset juoksijat erottuvat toisistaan ensisijaisesti askel-
pituuden ei niinkään askeltiheyden suhteen. On myös esitetty, että voimatason ja voi-
mantuottonopeuden kehittyminen näkyisi ensisijaisesti askelpituuden paranemisena. 
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Taulukko 5 
Maksiminopeustestin tulokset vuosina 2004 - 2006 (n = 17). Voimatulokset on ilmoitettu 
suhteessa kehon painoon. 

 2004 2005 2006 
Aika 30 m (s) 3,61 ± 0,21 3,62 ± 0,18 3,62 ± 0,22 
Nopeus (m/s) 8,33 ± 0,50 8,30 ± 0,42 8,32 ± 0,53 
Askelpituus (m) 2,08 ± 0,16 2,05 ± 0,13 2,03 ± 0,14 
Askeltiheys (Hz) 4,01 ± 0,31 4,05 ± 0,25 4,11 ± 0,25 
Kontaktiaika (ms) 135 ± 11 134 ± 11 136 ± 14 
Lentoaika (ms) 116 ± 17 114 ± 14 109 ± 14 
Pystyvoima 1,89 ± 0,11 1,96 ± 0,12 1,91 ± 0,11 
Jarrutusvaiheen vaakavoi-
ma 

0,40 ± 0,05 0,39 ± 0,05 0,36 ± 0,05 

Työntövaiheen vaakavoima 0,38 ± 0,04 0,38 ± 0,04 0,37 ± 0,04 
 

Tasotesti 
 
Nopeustestin jälkeen urheilijat verryttelivät 10 - 15 min ennen 5 - 6 x 1000 m:n tasotes-
tiä. Tasotestin nopeudet olivat juoksijoille: 5:00, 4:17, 3:45, 3:20 ja 3:00 min/km; 
sekä suunnistajille ja triathlonisteille: 6:00, 5:00, 4:17, 3:45 ja 3:20 min/km. Testatta-
vien nopeus säädeltiin radan reunaan 4 m välein upotettujen valojen avulla (Naakka 
Oy, Lappeenranta). Viimeinen 1000 m:ä juostiin maksimaalisella yrityksellä ilman valo-
jänisohjausta. Koko testin aikana mitattiin sydämen syke (t6, Suunto Oy, Vantaa tai 
S810, Polar Electro Oy, Kempele) ja hapenkulutus jokaisesta hengityksestä (Oxycon 
Mobile, Jaeger, Saksa). Jokaisen juoksun jälkeen ja 3 min tasotestin jälkeen otettiin sor-
menpäästä verinäyte laktaattipitoisuuden määrittämiseksi, minkä vuoksi vetojen jälkeen 
oli noin 20 - 30 sekunnin pysähdys. Viimeisen 1000 m:n aikana testattavat juoksivat 
valokennojen välistä ja 9 m pitkän voimalevyjärjestelmän päältä jokaisen 200 m kier-
roksen lopussa. Näin saatiin jokaiselta kierrokselta mitattua nopeus, kontaktiajat ja pys-
ty- ja vaakavoimat. 
 

  
 
Kuvio 7. Hapenkulutuksen mittaus 6 x 1000 m:n tasotestissä. 
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Tuloksiin laskettiin jokaisen 1000 m viimeisen minuutin keskiarvona sydämen syke, ha-
penkulutus, hiilidioksidintuotto, ventilaatio, hengitysfrekvenssi ja hengitysosamäärä. 
Maksimaalisen viimeisen 1000 m:n aikana analysoitiin em. hengitys- ja verenkiertoeli-
mistön toimintaa kuvaavat muuttujat 15 s ajalta jokaisen kierroksen lopussa. Sen lisäksi 
sydämen syke ja maksimaalinen hapenkulutus määritettiin korkeimmalta yhden minuutin 
jaksolta. Maksimilaktaattipitoisuudeksi valittiin tasotestin viimeisen vedon jälkeen mitattu 
korkein arvo. Tasotestistä määritettiin myös aerobinen ja anaerobinen kynnys Suomessa 
testiasemilla käytössä olevalla määritysmenetelmällä, joka perustuu veren laktaattipitoi-
suuden ja hengitysmuuttujien muutoksiin juoksunopeuden kasvaessa. Taulukossa 6 on 
esitetty tasotestin tulokset seurantavuosien aikana. Kestävyysominaisuuksissa ei tapahtu-
nut suuria muutoksia kahden seurantavuoden aikana. Viimeisen 1000 m:n aika parani 
molemmilla seurantakerroilla viidellä (29 %) urheilijalla, heikkeni yhdellä (6 %) ja lopuil-
la viimeisen tonnin aika pysyi samana tai muuttui vain vähän testikerrasta toiseen. 
 
Taulukko 6 
Tasotestin tulokset vuosina 2004 - 2006 (n = 17). 

 2004 2005 2006 
Aika 1000 m (min:s) 3:17 ± 0:21 3:14 ± 0:22 3:10 ± 0:19 
VO2max (l/min) 4,05 ± 0,61 4,25 ± 0,74 4,17 ± 0,65 
VO2max (ml/kg/min) 62,9 ± 6,2 65,1 ± 6,8 62,4 ± 6,6 
Maksimisyke (1/min) 189 ± 5 189 ± 7 192 ± 6 
Maksimilaktaatti (mmol/l) 10,3 ± 2,2 11,0 ± 3,0 11,7 ± 2,8 
AnK aika 1000 m (min:s) 3:56 ± 0:20 3:55 ± 0:25 3:53 ± 0:20 
AnK VO2 (ml/kg/min) 54,5 ± 5,0 55,9 ± 5,7 53,8 ± 4,7 
AnK syke (1/min) 179 ± 7 175 ± 8 175 ± 9 
AnK laktaatti (mmol/l) 3,6 ± 0,9 3,7 ± 1,0 3,5 ± 0,5 
AerK aika 1000 m (min:s) 4:43 ± 0:24 4:39 ± 0:30 4:35 ± 0:27 
AerK VO2 (ml/kg/min) 44,8 ± 2,8 46,9 ± 4,2 45,2 ± 3,7 
AerK syke (1/min) 164 ± 9 160 ± 9 160 ± 9 
AerK laktaatti (mmol/l) 2,0 ± 0,9 1,9 ± 0,9 1,9 ± 0,6 
Taloudellisuus (ml/kg/km) 211 ± 13 218 ± 15 208 ± 11 

Lyhenteet: VO2max = maksimaalinen hapenottokyky; VO2 = hapenkulutus; AnK = anaerobinen 
kynnys; AerK = aerobinen kynnys. 

 

4. SUORITUSKYKY 1000 METRILLÄ 

4.1 VAUHDINJAKO JA VÄSYMINEN 1000 METRILLÄ 
 
Tasotestin viimeisen 1000 m analyysin otettiin mukaan 19 urheilijaa, joilta löytyi täydel-
lisenä kaikki mitatut tulokset. Nopeuskäyrä muistutti enemmän 1500 - 10000 m matko-
jen nopeuskäyrää kuin alle 800 m matkojen nopeuskäyrää, joissa kiihdytysvaiheen jäl-
keen nopeus pienenee tasaisesti matkan loppua kohti. Pitkillä juoksumatkoilla ja tässä 
projektissa 1000 m:llä nopeuskäyrä oli U:n muotoinen, jossa suurin juoksunopeus mitat-
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tiin joko ensimmäiseltä tai viimeiseltä kierrokselta (katso Kuvio 8). Vauhdinjakoon vaikut-
ti selvästi juoksijan kestävyysominaisuudet ja kokemus ratajuoksusta, sillä parhailla juok-
sijoilla nopeus ei pudonnut ensimmäisen kierroksen jälkeen paljoa tai jopa nousi. Suun-
nistajilla ja triathlonisteilla, joilla ei ole niin paljoa kokemusta ratajuoksusta kuin juoksi-
joilla, nopeus heikkeni enemmän ensimmäisen kierroksen jälkeen. Aloitusnopeuteen kes-
tävyysjuoksumatkoilla kuten 1000 m:llä vaikuttaa hyvin paljon juoksijan aikaisempi ko-
kemus juoksumatkasta ja tietoisuus matkan pituudesta. Vähäinen kokemus juostavasta 
matkasta näkyy suhteellisen suurena aloitusnopeutena ja suurena nopeuden laskuna 
matkana aikana. Urheilijan maksimaalinen hapenottokyky ja juoksun taloudellisuus vai-
kuttivat tulosten perusteella vauhdinjakoon siten, että juoksunopeus heikkeni vähemmän 
niillä urheilijoilla, joiden maksimaalinen hapenottokyky ja juoksun taloudellisuus olivat 
hyvällä tasolla. Tämä liittyy myös urheilijan kokemukseen, sillä parhaiten harjoitelleilla 
urheilijoilla on yleensä sekä eniten kokemusta juoksemisesta että parhaat kestävyysomi-
naisuudet. Hyvät kestävyysominaisuudet vaikuttavat vauhdinjakoon myös väsymyksen 
vastustuskyvyn kautta, sillä matkan aikana nopeuden säätelyyn vaikuttaa elimistöstä tule-
vat viestit keskushermostoon ja aivoihin, jotka saamansa palautteen perusteella säätele-
vät lihasten voimantuottoa ja siten myös juoksunopeuden. Jos väsymyksen vastustuskyky 
on heikko, niin elimistöstä tuleva palaute pakottaa juoksijan hidastamaan nopeutta ai-
kaisemmin ja enemmän kuin, jos väsymyksen vastustuskyky olisi hyvä. 
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Kuvio 8. Tasotestin viimeisen 1000 m:n nopeuskäyrä (n = 19). 
 
 
Juoksunopeus heikkeni keskimäärin 7 % 1000 m:n aikana ennen loppukirivaihetta, mikä 
johtuu osittain väsymyksestä ja osittain valitusta vauhdinjaosta. Juoksunopeuden heikke-
neminen ei voi johtua pelkästään väsymyksestä, sillä suurin nopeus 1000 m:n aikana 
mitattiin viimeiseltä kierrokselta, jolloin matkan aikana lisääntynyt väsymys pitäisi olla 
suurimmillaan. Juoksija ei voi juosta 1000 m:ä samalla tavalla kuin lyhyempiä juoksu-
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matkoja, joissa nopeus hidastuu väsymyksen lisääntymisen myötä matkan loppuun asti. 
Pitkillä juoksumatkoilla ei voida kuluttaa loppukiriin tarvittavaa anaerobista kapasiteettia 
matkan aikana, sillä se johtaisi ennen aikaiseen väsymiseen. Juoksunopeuden heikke-
neminen näkyi vastaavana heikkenemisenä myös pysty- ja vaakavoimantuotossa (katso 
Kuvio 9A). Se olikin odotettua, sillä vain askelkontaktin aikana on mahdollista tuottaa 
eteenpäin vievää voimaa ja voimantuoton heikentyessä myös nopeus heikkenee. Toinen 
tekijä, joka vaikuttaa voimantuottoon, on voimantuottoaika eli askelkontaktin kesto. Kon-
taktiaika käyttäytyi 1000 m:n aikana päinvastoin kuin pysty- ja vaakavoimat eli kontak-
tiaika piteni nopeuden hidastuessa ja loppukirivaiheessa kontaktiaika lyheni uudelleen 
nopeuden lisääntymisen myötä (katso Kuvio 9B). 
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Kuvio 9. Pysty- ja vaakavoimat (A) sekä kontaktiaika (B) 1000 m:n aikana (n = 19). 
 
 
Jos verrataan 1000 m:n lopussa väsyneenä tapahtuvaa maksimaalista juoksua samalla 
vauhdilla tehtyyn juoksuun tai maksimaaliseen juoksuun ennen väsytystä, niin havaitaan, 
että väsyminen ei pelkästään hidasta juoksuvauhtia, vaan vaikuttaa myös kontaktin ai-
kaiseen voimantuottoon (katso Kuvio 10). Väsymys hidastaa ja heikentää lihasten voi-
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mantuottokykyä, joten saman nopeuden juoksemiseen väsyneenä tarvitaan pidempi 
voimantuottoaika (=kontaktiaika). Sen vuoksi väsyneenä ei pystytä saavuttamaan saman-
laista voimantuottoa kuin tuoreena maksimijuoksussa (katso Kuvio 10). 
 
Kokonaisenergiantuotto 1000 m:n aikana noudatti myös nopeuskäyrän muotoa, sillä 
juoksunopeus on suorassa suhteessa energiankulutukseen. Kuviossa 11 näkyy, että 200 
m:n kohdalla anaerobisen energiantuoton osuus on suurimmillaan (24 % kokonaisener-
giantuotosta), juoksun keskivaiheilla se pienenee (11 - 12 %) ja loppukirivaiheessa se 
nousee uudestaan (19 %). Kuvion mukaan loppukirivaiheen nopeuden lisäys tuotetaan 
anaerobista kapasiteettia hyödyntämällä, sillä aerobinen energiantuotto saavuttaa mak-
simitasonsa jo 400 m juoksun jälkeen. 
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Kuvio 10. Väsyneenä 1000 m:n lopussa mitattujen pysty- ja vaakavoimien sekä kontak-
tiaikojen vertailu samalla vauhdilla tapahtuvaan juoksuun ja maksimijuoksuun ennen 
väsytystä. 
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Kuvio 11. Kokonaisenergiantuotto (yhtenäinen viiva) sekä aerobinen energiantuotto (kat-
koviiva) 1000 m:n aikana (n = 19). 
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Urheilijat pystyivät loppukirivaiheessa lisäämään nopeuttaan keskimäärin 9 % edellisen 
kierroksen nopeuteen nähden. Tämä on vähemmän kuin 5000 m:llä (Nummela ym., 
2006). Suhteellisen pieni nopeuden lisäys 1000 m:n lopussa tarkoittaa sitä, että loppu-
kirissä tarvittavaa reserviä on matkan aikana käytetty enemmän 1000 m:llä kuin esim. 
5000 m:llä. Tämä näkyy myös loppukirinopeudessa, sillä 1000 m:n lopussa nopeus oli 
vain 66 % juoksijoiden maksiminopeudesta, kun se 5000 m:llä on mitattu 84 % (Num-
mela ym., 2006). Ero 1000 ja 5000 m:n välillä näkyy myös väsymyksen merkityksessä 
lopputulokseen, sillä väsymys ja suorituskyky olivat suhteessa toisiinsa 1000 m:llä mutta 
ei 5000 m:llä (katso Kuvio 12). Kuvion 12 mukaan parhaat juoksijat väsyvät 1000 m:n 
aikana vähemmän kuin huonommat eli he kykenevät juoksemaan lähempänä omaa 
maksiminopeuttaan sekä 1000 m:n aikana että loppukirivaiheessa verrattuna huonoim-
piin juoksijoihin. Sen sijaan 5000 m:llä parhaimpien juoksijoiden matkavauhti on suh-
teessa lähempänä maksiminopeutta kuin huonoimmilla juoksijoilla, mutta loppukirivai-
heen nopeuden lisäys 5000 m:llä kertoo enemmän nopeasta voimantuottokyvystä kuin 
suorituskyvystä 5000 m:llä. Väsymyksen sietokyky, tasainen vauhdinjako ja oman nope-
usreservin hyödyntämiskyky ovat tärkeitä ominaisuuksia 1000 m:n juoksussa.   
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Kuvio 12. Maksiminopeuden heikkenemisen ja suorituskyvyn välinen suhde 1000 m:n 
(sininen) ja 5000 m:n (punainen) juoksuissa. 

 

4.2 SUORITUSKYKYYN VAIKUTTAVAT OMINAISUUDET 1000 METRILLÄ 

Maksimaalinen hapenottokyky ja energiantuotto 
 
Hengitys- ja verenkiertoelimistön hapenkuljetuskyky ja lihasten hapenkäyttökyky selittivät 
merkittävästi suorituskykyä 1000 m:llä tässä projektissa (katso Kuvio 12). VO2max:n mer-
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kittävä rooli suorituskyvyn selittäjänä tuntuu luonnolliselta, sillä aerobisen energiantuoton 
osuus kokonaisenergiantuotosta oli tämän projektin urheilijoilla 87 %. Aerobisen ener-
giantuoton osuuden vaihteluväli oli todella suuri (75 - 96 %), mikä johtuu urheilijan hen-
kilökohtaisista ominaisuuksista kuten harjoittelutaustasta ja lihassolujakaumasta. Kuiten-
kin urheilijat, joiden anaerobisen energiantuoton osuus 1000 m:llä oli suuri, pystyivät 
parhaaseen tulokseen 1000 m:llä (katso Kuvio 13). Tämä tarkoittaa, että hyvä maksi-
maalinen hapenottokyky antaa hyvän pohjan juosta 1000 m:ä kovaa, mutta hyvä suori-
tuskyky saavutetaan vasta sitten, kun urheilija kykenee tuottamaan energiaa paljon myös 
anaerobisesti. Tässä projektissa nopein 1000 m:ä oli 2.39,5. Tuon ajan juokseminen 
vaatii juoksijan taloudellisuudesta riippuen 70 - 87 ml/kg/min VO2max:n, jos hän ei pys-
ty merkittävästi tuottamaan energiaa anaerobisesti. Jos juoksijalla on hyvä anaerobinen 
kapasiteetti ja hän pystyy tuottamaan 25 % energiasta anaerobisesti, niin saman ajan 
juokseminen on mahdollista 55 - 68 ml/kg/min hapenottokyvyllä. Sen sijaan 1000 m 
ME:n (2.11,96) juokseminen vaatii sekä korkeata VO2max:a (70 - 80 ml/kg/min) että 
suurta anaerobista kapasiteettia. 
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Kuvio 13. Maksimaalisen hapenottokyvyn (sininen) ja anaerobisen energiantuoton osuu-
den (punainen) suhde suorituskykyyn 1000 m:llä. 
 

Juoksun taloudellisuus 
 
Submaksimaalisilla nopeuksilla mitattu juoksun taloudellisuus oli myös yhteydessä suori-
tuskykyyn 1000 m:llä (katso Kuvio 14). Juoksun taloudellisuuden merkitys 1000 m suori-
tuskyvyn selittäjänä ei ole niin suuri kuin VO2max:n ja anaerobisen energiantuoton, mutta 
juoksun taloudellisuus on kuitenkin tärkeä tekijä, jonka avulla suorituskykyä voidaan 
kehittää läpi urheilijan uran. Juoksun taloudellisuuteen vaikuttaa monet eri juoksun bio-
mekaniikkaan ja fysiologiaan liittyvät tekijät kuten painopisteen heilahtelu juoksun aika-
na pystysuunnassa, askelkontaktin kesto, jarrutusvaiheen voimantuotto, askelpituus, elas-
tisuuden hyödyntäminen, energiantuoton hyötysuhde sekä ulkoiset tekijät kuten juoksu-
alusta ja -jalkine.  
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Jos verrataan taloudellisia ja epätaloudellisia juoksijaryhmiä toisiinsa, niin ryhmien välil-
le ei aina löydetä merkittäviä taloudellisuuseroja selittäviä tekijöitä, koska juoksun talou-
dellisuuteen vaikuttaa monta erilaista juoksutekniikkaan ja voimantuottoon liittyvää teki-
jää. Mutta yksilötasolla taloudellista ja epätaloudellista juoksijaa verrattaessa voidaan 
löytää ne tekijät, miksi toinen juoksijoista on taloudellisempi kuin toinen. Kuviossa 15. 
vasemman puoleisessa kuvassa mustalla käyrällä piirretyn juoksijan parempaa juoksun 
taloudellisuutta selittää aktiivinen kontaktin alku ja lyhyt kontaktiaika. Kun jalka tulee 
kontaktiin esijännitettynä, se näkyy kontaktin alun nopeana voiman tuottona ja mahdol-
listaa yhdessä lyhyen kontaktin kanssa elastisuuden hyödyntämisen ja pienentää energi-
ankulutusta. Punaisella käyrällä piirretty juoksija juoksee suhteellisen pitkällä askeleella 
ja tulee kontaktiin selvästi kantapää edellä ilman suurta esiaktiivisuutta, mikä johtaa pit-
kään kontaktiaikaan. Oikeanpuoleisessa kuvassa juoksijoiden kontaktiajat ovat samat, 
joten mustalla piirretty juoksija juoksee punaisella piirrettyä taloudellisemmin pienemmän 
voimantuoton takia. Punaisella piirretyllä juoksijalla näkyy juoksussa suurta ylös-alas -
liikettä, mikä näkyy suurena pystyvoimantuottona ja myös energiankulutuksessa. 
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Kuvio 14. Juoksun taloudellisuuden (hapenkulutuksen) suhde suorituskykyyn 1000 m:llä. 
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Kuvio 15. Juoksijoiden voima-aika -käyriä vertaamalla voidaan löytää selitys juoksun 
taloudellisuudessa oleviin eroihin. Kaikki kuvioiden voima-aika -käyrät ovat nopeudelta 
6,4 m/s. PV = pystyvoima; VV = vaakavoima. 
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Voimantuottokyky ja nopeus 
 
Tämän projektin tulokset vahvistivat aikaisemmat havainnot, joiden mukaan hitaammilla 
juoksunopeuksilla nopeutta lisätään pääasiassa askelpituutta lisäämällä ja lähellä mak-
siminopeutta nopeus lisääntyy vain askeltiheyttä lisäämällä (katso Kuvio 16). Kuviosta 
16 nähdään myös, että kontaktiaika pienenee lineaarisesti nopeuden lisääntymisen 
kanssa, mutta lentoaika pysyy lähes vakiona hitailla nopeuksilla ja lyhenee vasta nope-
ammilla juoksunopeuksilla, kun askelpituutta ei enää pystytä lisäämään. 
 
Tämän projektin tulokset osoittavat myös, että hyvä maksimaalinen juoksunopeus edellyt-
tää hyvää hermo-lihasjärjestelmän voimantuottokykyä. Hyvä voimantuottokyky näkyi 
maksimijuoksussa lyhyenä kontaktiaikana sekä suurena työntövoimana (katso Kuvio 17). 
Lyhyt kontaktiaika tarkoittaa nopeaa voimantuottoa ja mitä nopeammin juoksija kykenee 
tuottamaan voimaa kontaktin aikana, sitä nopeampaa juoksija etenee radalla. Lyhyeen 
kontaktiaikaan vaikuttaa oleellisesti lyhyt jarrutusvaihe (katso Kuvio 17). Jarrutusvaiheen 
aikana juoksijan nopeus hidastuu, joten juoksunopeuden kannalta on tärkeää, että jarru-
tusvaihe olisi mahdollisimman lyhyt. Työntövoiman ja maksiminopeuden välinen yhteys 
osoittaa, että nimenomaan työntövaiheen vaakavoimantuotolla (ei pystyvoimantuotolla) 
on merkitystä suuren maksiminopeuden saavuttamiseksi kestävyysjuoksijoilla.  
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Kuvio 16. Askelpituus (sininen) ja askeltiheys (punainen) suhteessa juoksunopeuteen 
(vas. kuvio). Kontaktiaika (sininen) ja lentoaika (punainen) suhteessa juoksunopeuteen 
(oik. kuvio). 
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Kuvio 17. Maksiminopeuden ja kontaktiajan sekä jarrutusvaiheen keston välinen suhde 
(vas. kuvio). Maksiminopeuden ja työntövaiheen vaakavoiman välinen suhde (oik. ku-
vio). 
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Maksimaalinen juoksunopeus 30 m:n testillä mitattuna oli juoksijoilla selvästi parempi 
suunnistajiin ja triathlonisteihin verrattuna. Tämä johtui siitä, että juoksijoiden voima-
nopeusominaisuudet sekä ratajuoksutekniikka olivat kahta muuta ryhmää paremmat. 
Juoksijat olivat myös kestävyysominaisuuksissa suunnistajia ja triathlonisteja parempia, 
minkä vuoksi maksimijuoksunopeuden ja 1000 m keskinopeuden välillä oli selvä yhteys 
(katso Kuvio 18). 
  

R2 = 0.481

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5

Maksiminopeus (m/s)

N
op

eu
s 

10
00

 m
 (m

/s
)

 
Kuvio 18. Maksimaalisen juoksunopeuden suhde kestävyyssuorituskykyyn. 
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Kuvio 19. Nopeiden (n = 7) ja hitaiden (n = 8) juoksijoiden kontaktiajat ja askelpituus 
eri juoksunopeuksilla. Nopeiden juoksijoiden aika 30 m:n testissä oli alle 3,40 s ja hi-
taiden yli 3,80 s. 

 
Verrattaessa nopeita (30 m lentävä alle 3,40 s) ja hitaita (30 m lentävä yli 3,80 s) toi-
siinsa havaittiin, että kyky juosta nopeasti näkyy myös 1000 m:n ajassa. Nopeat juoksi-
jat kykenivät juoksemaan myös 1000 m:ä nopeammin kuin hitaat juoksijat, mikä näkyy 
hyvin Kuviossa 18. Ero selittyy nopeiden juoksijoiden paremmalla taloudellisuudella, 
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sillä ryhmät eivät eronneet toisistaan aerobisten kestävyysominaisuuksien suhteen. Ero 
näkyy myös eri nopeudella mitatuissa askelmuuttujissa (katso Kuvio 19). Hitaiden juoksi-
joiden voimantuotto-ominaisuudet ja juoksutekniikka eivät anna edellytyksiä juosta pitkäl-
lä askeleella. Ero tulee selvästi esille yli 6,0 m/s nopeuksilla. Hitaat juoksijat juoksivat 
myös pidemmällä kontaktiajalla erityisesti hitaita juoksunopeuksia eivätkä he pystyneet 
maksiminopeudessakaan yhtä nopeisiin askelkontakteihin kuin nopeat juoksijat. Tätä 
voidaan selittää juoksutekniikassa sekä lihasten nopeassa voimantuottokyvyssä olevilla 
eroilla. Kuviosta 20 näkyy, että nopea tulee askelkontaktiin aktiivisemmin, mikä näkyy 
sekä pysty- että vaakavoimakäyrässä nopeana voiman kasvuna. Hidas juoksija tulee 
passiivisesti kontaktiin, jolloin kontaktin jarrutusvaihe on selvästi pidempi kuin nopeilla 
juoksijoilla, jolloin vauhti hidastuu askelkontaktin ja työntövaiheen aikana joudutaan 
tekemään enemmän töitä, mikä sitten näkyy myös energiankulutuksessa. Nopea jarru-
tusvaihe on edellytys myös elastisen energian hyödyntämiselle työntövaiheen aikana, 
joten nopeat juoksijat hyödyntävät tämänkin edun hitaita juoksijoita paremmin. 
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Kuvio 20. Hitaan (30 m lentävän aika 4,05 s) ja nopean (30 m lentävän aika 3,37 s) 
juoksijan pysty- ja vaakavoima askelkontaktin aikana. Katkoviivalla on erotettu jarrutus- 
ja työntövaihe. PV = pystyvoima; VV = vaakavoima. 

 

5. URHEILIJOIDEN SUORITUSKYKY JA KEHITTYMINEN 
 
Yksi tämän projektin keskeinen tavoite oli auttaa nuoria lahjakkaita kestävyysurheilijoita 
kehittymään kolmen seurantavuoden aikana. Urheilijat olivat projektin aloitushetkellä 
vuonna 2004 lajiliiton vastuuvalmentajien valitsemia ikäryhmänsä parhaita kestävyysur-
heilijoita, joilta odotettiin kehittymistä kansainväliselle tasolle muutamien vuosien aikana. 
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Kuten kappaleessa 3.1 on esitetty projektiin valituista urheilijoista 43 % jätti projektin 
kesken. Projektin loppuun asti suorittaneista urheilijoista lähes kaikki paransivat 1000 
m:n aikaansa seurantajakson aikana (katso Kuvio 21). Kehittyminen oli kuitenkin keski-
määrin vain 3,8 s (1,9 %) vuodessa ja se oli kaikkein suurinta triathlonisteilla, joiden 
lähtötasokin oli kaikkein heikoin. Juoksijoiden lähtötaso oli paras ja kehittyminen hei-
kointa seurannan aikana (1,3 s vuodessa). Suorituskyvyn kehittyminen johtui suurimmalla 
osalla urheilijoista maksimaalisen hapenoton kehittymisestä (53 % urheilijoista), noin 41 
%:lla urheilijoista kehittyminen johtui juoksun taloudellisuuden kehittymisestä ja 29 %:lla 
kehittymiseen vaikutti voima-nopeusominaisuuksien kehittyminen.  
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Kuvio 21. Juoksijoiden, suunnistajien ja triathlonistien 1000 m testiajan muutos kahden 
vuoden seurannan aikana. 
 
 
Testien lisäksi urheilijoiden kehittymistä voidaan mitata kilpailutuloksilla varsinkin kestä-
vyysjuoksussa. Kestävyysjuoksijoiden kilpailutuloksia verrattaessa päästiin 1,7 % kehit-
tymiseen kahden vuoden aikana, mikä oli samaa luokkaa kuin 1000 m:n testillä mitattu 
kehitys (1,5 %), joten keskiarvolla mitattuna ei ollut merkitystä tarkasteltiinko kehittymistä 
testi- vai kilpailutuloksilla. Kuviossa 22 on esitetty juoksijoiden päämatkan kilpailutulok-
sen kehittyminen 15 - 21 v ikäisenä. Huomattavaa on, että 19 v iän jälkeen, johon tämä 
projekti ajoittui, kehittyminen saavutti tasanteen. Jos kehittyminen jatkuu yhtä hitaana 21 
v jälkeenkin, niin projektin urheilijat eivät saavuta urheilu-uransa aikana MM-kisoihin 
oikeutettavaa tulosrajaa saati sitten tulostasoa, jolla voidaan odottaa menestymistä ar-
vokilpailussa. Sen vuoksi kysymys kuuluukin miksi kehittyminen tasaantuu aikuisiän jäl-
keen. Tämän projektin puitteissa ei ole voitu ratkaista em. ongelmaa, mutta seuraavassa 
esitetään joitakin ajatuksia, jotka saattavat selittää kestävyysurheilijan kehittymisen py-
sähtymistä aikuisena. 
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Kuvio 22. Juoksijoiden päämatkan kilpailutuloksen kehittyminen 15 - 21 v ikäisenä. Tu-
lokset on suhteutettu Osakan 2007 MM-kisojen B-rajaan (= 1,00). 

 

5.1 LAHJAKKUUS 
 
Lahjakkuus urheilussa on monimuotoista, joten sen arvioiminen on erittäin vaikeaa. Kes-
tävyysurheilulahjakkuuteen kuuluu: 1) kestävyysurheiluun sopiva kehon rakenne; 2) ta-
loudellisen ja tehokkaan voimantuoton mahdollistava hermo-lihasjärjestelmän rakenne; 
3) poikkeuksellinen hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintakyky; 4) kyky oppia talou-
dellinen ja tehokas lajitekniikka; 5) kestävyyslajien harjoitteluun ja kilpailemiseen sopivat 
psyykkiset piirteet; sekä 6) elimistön kyky ottaa vastaan harjoittelua. Lahjakkuuden arvi-
oiminen on helpointa kilpailutulosten avulla, joita mm. lajiliittojen vastuuvalmentajatkin 
käyttävät lähes pelkästään maajoukkueen ryhmävalintoja tehtäessä. Kilpailutulos kertoo 
eri tekijöiden yhteisvaikutuksen, missä lahjakkuus on erittäin merkittävä tekijä. Kun ote-
taan riittävän suuri määrä urheilijoita tilastojen tai kisatulosten kärkipäästä, niin varmasti 
kaikki lahjakkaimmat lajin pariin hakeutuneet urheilijat tulevat mukaan. Mutta tilastoyk-
könen tai Suomen mestari ei kuitenkaan aina ole ikäluokkansa lahjakkain. Tosin ne ur-
heilijat, joilla on edellytyksiä kansainväliselle tasolle, erottuvat varmasti Suomen tilastois-
sa ja mestaruuskilpailuissa. Kansainvälisen tason kestävyysurheilulahjakkuuksia ei vält-
tämättä edes synny joka vuosi Suomeen. Sen vuoksi oletuksena on, että vain muutamalla 
30:stä projektiin valitusta kestävyysurheilijasta on edellytyksiä kansainvälisen tason ur-
heilijaksi. 
 
Tämän projektin tulosten perusteella voidaan arvioida vain rajoitetusti urheilijoiden lah-
jakkuutta, koska on mahdotonta arvioida harjoittelun osuutta tämän hetkiseen urheilijan 
tasoon. VO2max on yksi tärkeä ominaisuus erityisesti 10 - 60 min pituisille kestävyyssuori-
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tuksille, joihin esim. kestävyysjuoksu ja suunnistus kuuluvat. Pelkästään VO2max:ä tarkaste-
lemalla (katso Kuvio 23) voidaan todeta, että projektissa mukana olleista urheilijoista 
vain yhdellä on mahdollisuus VO2max puolesta kehittyä kansainvälisen tason kestävyysur-
heilijaksi. Mukana oli tosin myös 800 m:n juoksijoita, joille VO2max ei ole tärkeä tulok-
seen vaikuttava tekijä. Yksi ominaisuus ei kuitenkaan tee urheilijasta lahjakkuutta lajis-
saan. Kun tarkastellaan kunkin urheilijan osalta kaikkien ominaisuuksien ja lahjakkuuste-
kijöiden tasoa, niin voidaan todeta, että kansainvälisen tason kestävyysurheilulahjak-
kuuksia projektissa oli mukana 3 - 5, mikä oli varsin odotettu lukumäärä. Vähäinen kan-
sainvälisen tason lahjakkuuksien määrä ei kuitenkaan yksinään selitä sitä, miksi kehitty-
minen oli projektin aikana hidasta ja miksi suurimmalta osalta kansainvälinen taso jää 
tulevaisuudessakin saavuttamatta. 
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Kuvio 23. Projektin urheilijoiden VO2max. 
 
 

5.2 URHEILUVAMMAT 
 
Urheiluharjoittelun estävät vammat ja sairaudet ovat merkittävä kehittymistä estävä tekijä 
urheilijoilla eivätkä tämänkään projektin urheilijat tehneet poikkeusta. Peräti neljännes 
projektin aloittaneista urheilijoista joutuivat jättämään testit väliin vammojen ja sairauk-
sien takia. Suurin osa vammoista johtui harjoittelusta eli vammautumiseen vaikuttivat 
liian suuri rasitus, puutteellinen lihaskunto, heikko liikkuvuus, puutteellinen juoksutekniik-
ka tms. tekijät. Vammautumiset eivät kuitenkaan selitä, miksi urheilijoiden kehittyminen 
oli hidasta projektin aikana, sillä vammautuneilta urheilijoilta kehittymistä ei voitu edes 
mitata. Sen vuoksi he eivät olleet mukana, kun projektin urheilijoiden kehittymistä lasket-
tiin. 
 
Fysioterapeutin tekemien keskivartalon liikkuvuuden ja lihastasapainokartoitusten tarkoi-
tuksena oli löytää vammautumiseen johtavia riskitekijöitä. Opastetun lihashallintaharjoit-
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telun tarkoituksena oli puolestaan vähentää riskitekijöitä ja pyrkiä vaikuttamaan mm. 
juoksuaskeleen taloudellisuuden ja tehon kehittymiseen. Lähtötilanteessa ¾:lla urheilijois-
ta oli suuria liikkuvuus ja keskivartalon lihastasapaino-ongelmia, mikä osoitti ongelman 
laajuuden kestävyysurheilijoiden keskuudessa. Tämä tarkoittaa, että kestävyysurheilijoi-
den pitäisi tehdä paljon liikkuvuus ja lihashallintaharjoituksia. Näin pitäisi tehdä siitäkin 
huolimatta, vaikka lihastonusmittaukset osoittivat, että jäykempi lihas on taloudellisempi 
kuin matalan tonuksen omaava lihas. Näiden tekijöiden välinen yhteys johtuu kuitenkin 
lähinnä siitä, että suuri harjoittelumäärä johtaa sekä juoksun taloudellisuuden paranemi-
seen että lihaksen tonuksen ja jäykkyyden lisääntymiseen. 
 
Tämän projektin tulokset osoittivat, että säännöllisellä liikkuvuus- ja lihashallintaharjoitte-
lulla (1 - 2 kertaa viikossa, 20 min kerralla) on mahdollista merkittävästi poistaa mono-
tonisen kestävyysharjoittelun tuomia ongelmia liikkuvuudessa sekä keskivartalon lihasten 
toiminnassa. Projektin tulokset selvästi osoittavat, että urheilijat, jotka jaksoivat tehdä 
säännöllisesti lihashallintaharjoittelua (keskimäärin 7 krt/kk), vähensivät ongelmia ja 
vammautumisen riskitekijöitä huomattavasti vuoden seurantajakson aikana. Sen sijaan 
epäsäännöllisesti ja vähän (keskimäärin 3 krt/kk) lihashallintaharjoittelua tehneet eivät 
kyenneet poistamaan fysioterapeutin tutkimuksissa esiin tulleita ongelmiaan. 
 
 

5.3 HARJOITTELU 
 
Vaikka lahjakkuus on merkittävin kestävyyssuorituskykyyn vaikuttava tekijä, niin myös 
harjoittelulla on suuri merkitys. Kuvion 22 mukaan juoksijoiden kilpailutulos oli kehittynyt 
alle 15 % 15 - 21 v välillä, mikä tarkoittaa, että he eivät ole vielä hyödyntäneet koko 
kehittymispotentiaaliaan. Varovastikin arvioiden 10 - 15 % kilpailutulosten lisäkehittymi-
nen on vielä mahdollista onnistuneen harjoittelun avulla. Tämän vuoksi hidas kehittymi-
nen tai kehityksen pysähtyminen ei ole selitettävissä sillä, että urheilijat olisivat jo 21 v 
iässä saaneet harjoittelulla kaiken potentiaalin irti. Harjoittelun sisällössä ja laadussa 
olisi lähes jokaisella kehitettävää. Harjoittelun sisältö tarkoittaa valmentajan laatimaa 
harjoitusohjelmaa ja harjoittelun laatu puolestaan sitä, miten harjoitusohjelman harjoi-
tukset on toteutettu ja tukeeko urheilijan harjoittelun ulkopuolinen elämä kehittymistä. 
Optimaalinenkaan harjoittelu ei tuota tulosta, jos harjoittelun ulkopuolella ei maksimoida 
palautumista ottamalla huomioon riittävän levon, monipuolisen ja riittävän ravinnon sekä 
harjoittelun ulkopuoliset stressitekijät. Urheilijat tekivät vaihtelevia yhteenvetoja harjoitte-
lustaan projektin aikana: joiltakin urheilijoilta saatiin kuukausikohtaiset yhteenvedot har-
joittelun määristä, mutta muutamilta urheilijoita ei saatu edes vuosiyhteenvetoa, sillä he 
eivät pitäneet ollenkaan harjoituspäiväkirjaa saati sitten analysoineet harjoitteluaan. 
Yksi tärkeä asia urheiluvalmennuksessa on tekemisen kautta oppiminen, sekä virheistä 
että onnistumisista, minkä vuoksi on vaikea ymmärtää, että kehittymiseen tähtäävät ur-
heilijat ja valmentajat eivät kirjaa tekemisiään muistiin ja käytä harjoituspäiväkirjaa 
hyödyksi harjoittelun suunnittelussa. Urheiluvalmennus on projektityötä, johon kuuluu 
olennaisena osana suunnitelman lisäksi seuranta ja analyysi. Ilman suunnitelmaa, seu-
rantaa ja analyysiä projektia ei voida hallita ja on sattumanvaraista, että projekti tuottaa 
toivotunlaista tulosta. Lisäksi urheilijan pitäisi ymmärtää, että projektin lopputulos on hän 
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itse, eikä hän voi tehdä mitään ilman, että se vaikuttaisi lopputulokseen. Sen vuoksi ur-
heilijan elämäntavan ja asenteen omaksuminen on ensiarvoisen tärkeää hyvän lopputu-
loksen aikaansaamiseksi. 
 

Harjoittelun määrä ja teho 
 
Kestävyysharjoittelusta puhuttaessa esillä ovat usein harjoittelun määrä ja teho sekä nii-
den keskinäinen suhde. Tämän projektin tulosten avulla voidaan tarkastella vain harjoit-
telun kokonaismääriä ja harjoittelun jakautumista eri tehoalueille, koska viikko- tai kuu-
kausikohtaista harjoittelun yhteenvetoa ei ole käytettävissä. Kuviossa 24 on esitetty har-
joitteluvuoden 2004 - 2005 aikana parhaiten kehittyneiden urheilijoiden harjoittelumää-
rät eri lajeissa. Kunkin lajin kohdalla on esitetty kahden eniten kehittyneen urheilijan 
juoksuharjoittelun keskiarvot. Ei ole yllätys, että juoksijat juoksivat määrällisesti enemmän 
kuin suunnistajat tai triathlonistit, sillä he olivat myös juoksusuorituskyvyssä muita urheili-
joita edellä. Merkillepantavaa on, että erityisesti triathlonistien harjoittelussa juoksu oli 
vain pieni osa harjoittelun kokonaismäärää. Triathlonistien harjoittelussa tehdään juosten 
käytännössä vain kovatehoisia vauhti- ja maksimikestävyysharjoituksia. Peruskestä-
vyysharjoittelu hoidetaan käytännössä kokonaan pyöräilemällä, uimalla ja hiihtämällä. 
Kuviosta 24 voidaan nähdä, että hyvin erilaisella juoksumäärällä voidaan saada kehit-
tymistä juoksusuorituskyvyssä aikaan. Juoksijat harjoittelivat keskimäärin 300 h juoksua, 
suunnistajat 247 h ja triathlonistit vain 71 h vuodessa. Tietenkin tähän vaikuttaa myös 
urheilijan taso ja aikaisemmin toteutettu harjoittelu, mutta yleinen johtopäätös on, että 
harjoittelun kokonaismäärä ei selitä kovinkaan hyvin suorituskyvyn kehittymistä. Kyse on 
enemmänkin siitä, että harjoitellaan urheilijan aikaisempaan harjoitteluun nähden riittä-
västi. Mikä on riittävä harjoittelumäärä kullekin urheilijalle, onkin sitten jo vaikeampi 
kysymys, johon parhaan vastauksen saa katselemalla aikaisempien harjoitteluvuosien 
yhteenvetoja. Uran alkuvaiheessa vuosittainen harjoittelumäärän lisäys voi olla suurem-
pikin, kun se tapahtuu pääosin peruskuntoharjoittelua lisäämällä. Aikuisurheilijalla har-
joittelumäärän lisäys ei yleensä ole enää kehittymistä aikaansaava tekijä, vaan aikuise-
na pitää löytää kullekin urheilijalle optimaalinen määrän ja tehon suhde. 
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Kuvio 24. Kahden juoksijan, kahden suunnistajan ja kahden triathlonistin juoksuharjoitte-
lumäärien keskiarvot eri tehoalueilla harjoitusvuoden 2004 - 2005 aikana. Ko. urheilijat 
pystyivät vuoden aikana parhaiten kehittymään sekä testi- että kilpailutuloksissa. Va-
semman puoleisessa kuviossa on juoksuharjoitteluun käytetyt tunnit ja oikeanpuoleisessa 
kuviossa juoksuharjoittelun prosentuaalinen jakautuminen eri tehoalueille. PK = peruskun-
toharjoittelu; VK = vauhtikestävyysharjoittelu; MK = maksimikestävyysharjoittelu; NK = 
nopeus- ja nopeuskestävyysharjoittelu. 
 
 
Kun tarkastellaan harjoittelun jakautumista eri tehoalueille (katso Kuvio 24), niin havai-
taan, että vaihtelu on hyvin suurta. Juoksijat harjoittelivat 89 % PK-alueella ja vain 11 % 
harjoittelusta oli yli aerobisen kynnystehon. Suunnistajilla aerobisen kynnystehon mene-
vä juoksuharjoittelu oli sekä absoluuttisesti että suhteellisesti selvästi juoksijoita enem-
män. Triathlonistit tekivät juoksuharjoittelusta suurimman osan VK-alueella lähellä omia 
kilpailuvauhteja. Kestävyysvalmennuksessa on selvää, että urheilijan täytyy tehdä riittä-
västi peruskestävyysharjoittelua, jolla parannetaan hapen ja rasvojen hyväksikäyttöä, ja 
että tehoharjoittelulla luodaan kilpailukunto ja parannetaan irtiottokykyä. Em. esimerkki-
en valossa ei ole mitään yleispätevää raja-arvoa riittävälle PK-harjoittelulle, vaan siinä 
näyttäisi olevan suuri liikkumavara. Myöskään tehoharjoittelun osalta ei voida raja-
arvoa asettaa, vaan se on yksilöllisesti kokeiltava periaatteella mieluummin liian vähän 
kuin liian paljon. Fysiologisesti VK- ja PK-harjoittelun ero ei ole kovin suuri. Molemmissa 
harjoituksissa sopeutetaan elimistöä pitkäkestoiseen suoritukseen ja parannetaan hapen 
hyväksikäyttökykyä. Kuitenkin on huomattava, että pitkäkestoisissa lajeissa kuten mara-
tonjuoksu ja triathlon VK-harjoittelulla kehitetään myös kilpailuvauhtisen juoksun taloudel-
lisuutta. Näyttää siltä, että teho- ja määräharjoittelun suhteeseen vaikuttaa myös urheili-
jan tyyppi. Vuorimaan (2007) mukaan kestävyyssuorituskyvyn kehittämiseksi ainakin 
lyhyellä aikavälillä maratontyypille sopii paremmin pitempikestoiset yhtäjaksoiset harjoi-
tukset ja mailerityypille intervalliharjoitukset. 
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Taulukko 7 
Kahden keski- (KM1 ja KM2) ja yhden pitkänmatkan (PM1) juoksijan harjoittelun jakau-
tuminen eri tehoalueille sekä testi- ja kilpailutuloksen kehittyminen vuosina 2004 - 2006. 

 PK 
(km) 

VK 
(km) 

MK 
(km) 

NK 
(km) 

YHT 
(km) 

Kehitys 
Testi (%) 

Kehitys 
Kilp. (%) 

KM1 2004-05 3000 220 75 65 3360 +5,1 -0,7 
KM1 2005-06 2674 217 30 86 3007 +1,5 +1,2 
KM2 2004-05 4131 456 192 118 4897 -0,7 -0,0 
KM2 2005-06 3670 450 200 50 4370 -1,8 -0,9 
PM1 2004-05 4155 321 296 123 4895 +2,3 +0,3 
PM1 2005-06 4593 600 408 70 5671 -0,3 +0,6 

Lyhenteet: PK = peruskestävyys; VK = vauhtikestävyys; MK = maksimikestävyys; NK = nopeus- ja 
nopeuskestävyys. 
 
Taulukon 7 esimerkit vahvistavat edellä tehtyjä johtopäätöksiä siitä, että harjoittelun ko-
konaismäärä tai edes harjoittelun määrän jakautuminen koko harjoituskauden aikana ei 
ole tärkeä kehittymistä aikaansaava tai estävä tekijä. Valmentajilla on suhteellisen suuri 
liikkumavara harjoittelun määrän suhteen. Taulukon 7 esimerkissä molempien keskimat-
kojen juoksijan harjoitusmäärä väheni noin 11 %. KM1 pystyi harjoitusmäärien vähen-
nyksen jälkeen parantamaan sekä kilpailu- että testitulostaan, mutta KM2 ei pystynyt. 
Syy saattaa löytyä nopeus- ja nopeuskestävyysharjoittelusta, sillä KM1 lisäsi samanai-
kaisesti NK-harjoitteluaan 32 % ja KM2 vähensi 58 %. Koska molemmat juoksijat olivat 
mailereita, niin panostus NK-harjoitteluun tuottaa paremmin tulosta kuin pitkäkestoiset 
harjoitukset (Vuorimaa, 2007). Taulukon 7 mukaan pitkiä kestävyysmatkoja juokseva 
PM1 lisäsi harjoittelun kokonaismääräänsä toisena vuonna 16 %, mutta testitulos ei pa-
rantunut ja kilpailutuloskin vain hieman enemmän kuin ensimmäisenä vuonna. VK-
harjoittelun 1,9 ja MK-harjoittelun 1,4 kertainen lisäys on puolestaan hieman ristiriidas-
sa Vuorimaan (2007) ajatusten kanssa, koska maratontyypillä kehittyminen pitäisi ta-
pahtua parhaiten pitkäkestoisten harjoitusten avulla. Näyttää siltä, että vuosien 2005 - 
06 peruskunto- ja tehoharjoittelun suhde ei ollut optimaalinen tavoitteena olleen kehitty-
misen aikaansaamiseksi. Merkillepantava havainto on, että PM1 ensimmäisen vuoden 
harjoittelussa, jolloin testitulos ja kilpailutulos yhdessä kehittyivät hieman paremmin, te-
hoskaalan ääripäihin, PK- ja NK-harjoitteluun, oli suhteellisesti enemmän panostettu kuin 
toisen vuoden harjoittelussa, jossa keskityttiin selkeästi VK-harjoitteluun. Ensimmäisen 
vuoden tehojakauma on lähempänä polarisoitunutta kestävyysharjoittelumallia (Seiler & 
Kjerland, 2006) ja toisen vuoden malli lähempänä perinteistä kestävyysharjoittelumallia 
(katso Kuvio 25). Norjalaisten hiihtäjien harjoittelun analyysissä on todettu, että he har-
joittelevat polarisoidun mallin mukaisesti hyvällä menestyksellä (Seiler & Kjerland, 
2006). Norjalaisten hiihtäjien harjoittelun tehojakauma loka-marraskuussa kilpailuun 
valmistavalta kaudelta oli PK-harjoittelua 75 %, VK-harjoittelua 8 % ja MK harjoittelua 
17 %. Tämän mallin ideana on, että harjoittelussa käytetään riittävän suurta vauhtiskaa-
laa ja jätetään VK-harjoittelu vähälle huomiolle. Näin saadaan harjoittelu painottumaan 
selkeästi peruskestävyyteen ja maksimaaliseen kestävyyteen. Tällä mallilla taataan myös 
riittävä määrä harjoittelua kilpailutehoalueella. 
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Kuvio 25. Harjoittelun jakautuminen eri tehoalueille perinteisessä kestävyysharjoittelussa 
ja polarisoidussa kestävyysharjoittelussa. 
 

Keskivartalon lihashallintaharjoittelu 
 
Koska lantion seudun lihaksilla on keskeinen rooli juoksussa ja aikaisemmasta kokemuk-
sesta tiedettiin, että keskivartalon lihashallinnassa (erityisesti syvät vatsalihakset) ja lanti-
on seudun liikkuvuudessa on kestävyysjuoksijoilla paljon puutteita, niin tämän projektin 
keskeiseksi tavoitteeksi otettiin urheilijoiden keskivartalon lihashallinnan ja lantion seu-
dun liikkuvuuden kartoittaminen ja kehittäminen kahden seurantavuoden aikana. Lisäksi 
tarkoituksena oli katsoa vaikuttaako keskivartalon lihashallinnan paraneminen juoksun 
suorituskykyyn ja taloudellisuuteen. OMT fysioterapeutti opetti urheilijat tekemään kunkin 
urheilijan ongelmiin kohdistuvat lihashallintaharjoitteet ja harjoitusten toteuttaminen jäi 
urheilijoiden vastuulle. Harjoitukset olivat onnistuneita, sillä lihashallintaharjoitusten mää-
rällä oli suora yhteys keskivartalon lihashallinnan paranemiseen (r = 0,62, p < 0,01). 
Tulosten mukaan keskimäärin 1,5 kertaa viikossa vuoden ajan toteutettu harjoittelu oli 
riittävä keskivartalon lihashallinnan kehittämiseksi. 
 
Keskivartalon lihashallinnan paranemisella oli tässä projektissa selvä vaikutus juoksun 
suorituskykyyn ja taloudellisuuteen (katso Kuvio 26). Urheilijat, jotka vuoden aikana pys-
tyivät parantamaan keskivartalon lihashallintaa, pystyivät myös pienentämään hapenku-
lutusta eri juoksunopeuksilla eli heidän juoksun taloudellisuutensa parani. Toisaalta ne 
urheilijat, jotka eivät pystyneet lihashallintaansa parantamaan, eivät myös pystyneet 
parantamaan juoksun taloudellisuuttaan. Kuvion 26 perusteella näyttää vielä siltä, että 
keskivartalon lihashallinnan paraneminen kehittää juoksun taloudellisuutta erityisesti suu-
rilla juoksunopeuksilla, mikä tuntuu luonnolliselta, koska suuremmilla juoksunopeuksilla 
keho joutuu ottamaan vastaan suurempia törmäysvoimia. Mitä paremmin keskivartalon 
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lihakset pitävät törmäysvaiheessa sitä paremmin elastista energiaa pystytään hyödyntä-
mään, sitä vähemmän on ylimääräisiä pysty- ja sivusuuntaisia liikkeitä ja sitä vähemmän 
energiaa tarvitaan tietyn nopeuden ylläpitämiseen. 
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Kuvio 26. Juoksun taloudellisuuden (vasen kuvio) ja 1000 m ja anaerobisen kynnysno-
peuden (oikea kuvio) kehittyminen vuosina 2004 - 05 keskivartalon lihashallinnassa 
kehittyneillä ja kehittymättömillä kestävyysurheilijoilla. 
 
 
Keskivartalon lihashallinnan kehittymisellä ei tässä projektissa ollut merkitystä maksimaa-
lisen juoksunopeuden kehittymiseen, mutta keskivartalon lihashallintaa parantaneet ur-
heilijat kykenivät parantamaan tasotestin viimeisen 1000 m:n aikaansa. Tämä tarkoittaa 
sitä, että keskivartalon lihashallinnan paraneminen vaikuttaa juoksusuorituskykyyn enem-
män nimenomaan juoksuaskeleen taloudellistumisen kuin tehostumisen kautta. Tämä 
tarkoittaa myös sitä, että maksimaalisen juoksunopeuden kehittämiseksi ei riitä, että kes-
kivartalon hallintaa parannetaan, vaan urheilijan pitäisi pystyä kehittämään myös nope-
aa voimantuottokykyä. 
 

Voima-nopeusharjoittelu 
 
Voiman ja nopeuden merkitys tulee korostumaan kestävyysurheilussa, koska tulostaso ja 
nopeudet kasvavat myös kestävyyslajeissa jatkuvasti. Esimerkiksi 1000 m:n ME-vauhti 
tarkoittaa 10 x 100 m:n juoksemista 13,2 s (7,6 m/s) ilman palautusta ja 10000 m:n 
ME-vauhtikin 100 x 100 m:n juoksemista 15,8 s (6,3 m/s) ilman palautusta. Tässä pro-
jektissa hitaimpien juoksijoiden maksimaaliseksi juoksunopeudeksi mitattiin 7,7 m/s, 
minkä perusteella on selvää, että ko. juoksijoilla ei ole riittäviä nopeusominaisuuksia 
kansainvälisen tason keskimatkojen juoksijaksi. Juoksija ei voi juosta maksimaalista no-
peuttaan koko matkaa, vaan hänellä täytyy olla nopeusreservi, jonka voi hyödyntää 
esim. loppukirivaiheessa. Harjoittelun kannalta ongelmana on, että panostamalla voi-
makkaasti nopeuden kehittämiseen heikentää kestävyysominaisuuksia ja päinvastoin. 
Sen vuoksi tässäkin projektissa vain muutama urheilija pystyi parantamaan nopeuttaan 
kahden seurantavuoden aikana, suurimmalla osalla maksiminopeus säilyi muuttumatto-
mana. Kestävyysurheilijankin kannattaa paneutua voima- ja nopeusharjoitteluun, koska 
nopeusvaatimukset lisääntyvät myös kestävyyslajeissa, ja viimeaikaisissa tutkimuksissa 
on saatu hyviä tuloksia yhdistetyissä voima-nopeus-kestävyys -harjoittelututkimuksissa 
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(Johnston, Quinn, Kertzer & Vroman, 1997; Leveritt, Abernethy, Barry & Logan, 1999; 
Mikkola, Rusko, Nummela, Pollari & Häkkinen, 2007; Mikkola, Rusko, Nummela, Paa-
volainen & Häkkinen, 2007; Paavolainen ym., 1999). 
 
Harjoittelututkimukset ovat osoittaneet, että jopa 30 % kestävyysharjoittelun korvaaminen 
voima-nopeusharjoituksilla kehittää voima- ja nopeusominaisuuksia, mutta myös juoksun 
taloudellisuutta (Paavolainen ym., 1999). Voima-nopeusharjoituksia oli em. tutkimukses-
sa kolme kertaa viikossa joko erillisinä harjoituksina tai yhdistettyinä kestävyysharjoituk-
siin. Harjoitustyypit olivat: 1) lisäpainoilla tapahtuva voimaharjoittelu nopeusvoimaperi-
aatteella, 2) pitkät hyppelysarjat ja 3) lyhyet pääosin 60 - 150 m:n vetosarjat. Kahden 
kuukauden kokeellisen jakson aikana kestävyysominaisuudet eivät heikentyneet ja loppu-
tuloksena oli kestävyyssuorituskyvyn paraneminen. Ainakin lyhyellä aikavälillä on mah-
dollista kehittää voima-nopeusominaisuuksia heikentämättä kestävyysominaisuuksia ja 
sitä kautta parantaa suorituskykyä kestävyyslajeissa. Tällöin voima-nopeusharjoittelussa 
pitäisi keskittyä maksimivoiman, nopeusvoiman ja kimmoisuuden kehittämiseen. Matala 
maksimivoimataso rajoittaa nopeusvoiman kehittymistä, joten heikon voimatason omaa-
villa urheilijoilla maksimivoiman kehittäminen parantaa voima-nopeusharjoittelun onnis-
tumista. Kuitenkin esim. juoksussa voimantuottoajat (askelkontakti kestää 120 - 180 ms) 
ovat niin lyhyitä, että nopean voimantuoton kehittämisestä on enemmän suoranaista 
hyötyä kuin maksimivoiman kehittämisestä. Jotta voima-nopeusharjoittelusta olisi hyötyä 
juoksussa, niin harjoittelussa pitäisi keskittyä nopean voimantuoton ja kimmoisuuden 
kehittämiseen kuten Paavolaisen ym. tutkimuksessa (1999). 
 
Juoksun taloudellisuuden kehittäminen on aikuisiän harjoittelussa ehkä tärkein suoritusky-
vyn kehittymistä aikaansaava tekijä. Sen vuoksi harjoittelussa kannattaa keskittyä niihin 
harjoitteisiin, joilla tätä kehitystä voidaan parantaa. Näyttää siltä, että varsinaisen juok-
suharjoittelun lisäksi nopeusvoima- ja kimmoisuusharjoittelulla voidaan kehittää myös 
juoksun taloudellisuutta. Tätä tukevat sekä aikaisemmat tutkimustulokset että tämän pro-
jektin tulokset (katso Kuvio 27). Kuvion 27 mukaan urheilijat, jotka kykenivät lyhentä-
mään kontaktiaikaansa (nopeus 6,5 m/s), paransivat juoksun taloudellisuuttaan (hapen-
kulutus pieneni). Selitys kontaktiajan lyhentymisen ja juoksun taloudellisuuden väliselle 
yhteydelle löytyy elastisuuden hyödyntämisestä. Nopeusvoimaharjoittelulla voidaan ke-
hittää kontaktin aikaista voimantuottoa nopeammaksi ja samanaikaisesti voidaan paran-
taa lihasten ja jänteiden kykyä ottaa suurempia törmäysvoimia vastaan ja siten kehittää 
lihasten ja jänteiden elastisuutta. Jos lihaksilla ja jänteillä on paremmat edellytykset ottaa 
vastaan törmäysvoimia, se nopeuttaa askelkontaktin jarrutusvaihetta ja siirtymistä työn-
tövaiheeseen, mikä johtaa nopeaan askelkontaktiin ja elastisuuden hyödyntämiseen. 
Jarrutusvaiheen aikana tapahtuvan lihasten nopean venytyksen aikana lihakset ja jänteet 
varastoivat elastista energiaa kuten jousi ja välittömästi venytyksen jälkeen tapahtuvan 
työntövaiheen aikana ”jouseen” varastoitunut elastinen energia on mahdollista hyödyn-
tää, jolloin työntövaiheen aikana ei tarvitse käyttää niin paljon energiaa. Näin ollen 
energiankulutus pienenee ja juoksu tulee taloudellisemmaksi. Mitä nopeampi tämä ve-
nymis-lyhenemissykli on, sitä enemmän jouseen varastoitunutta energiaa siirtyy mekaani-
seksi työksi. Vastaavasti pitkittyessään energiaa haihtuu lämpönä ilmaan. 
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Kuvio 27. Kontaktiajan muutoksen suhde juoksun taloudellisuuden muutokseen nopeudel-
la 6,5 m/s. 
 
Urheilijoiden paino nousi kahden vuoden seurantajakson aikana keskimäärin 2 kg. Hei-
dän pituutensa ja rasvaton painonsa ei kuitenkaan muuttunut, joten painon lisääntymi-
nen johtui pääosin lihasmassan lisääntymisestä. Vaikka lihasmassa kasvulla on myös 
myönteisiä puolia, sillä on myös kestävyyssuorituskykyä rajoittava mekaaninen vaikutus. 
Painon lisäys kasvattaa askelkontaktin törmäysvoimaa ja sitä voimavaatimusta, millä 
kehon painopisteen vajoama nostetaan seuraavan askeleen lentoradalle. Samalla ener-
giankulutus lisääntyy ja juoksun taloudellisuus heikkenee. Toinen haittatekijä tulee kas-
vaneen lihasmassan sijainnista. Jalkojen lihasmassan lisäys hidastaa niiden liikenopeutta 
erityisesti, jos lihasmassan lisäys keskittyy vipuvarsien päähän pohkeisiin. Ylävartalon 
liiallinen lihasmassan kasvu puolestaan lisää lantioon kohdistuvaa kuormitusta askelkon-
taktin aikana. 
 
Vaikka maksiminopeus ei ole kestävyysjuoksun avaintekijä, kuvastaa se juoksijan nope-
usreserviä ja hermo-lihasjärjestelmän toimintatehoa. Seurantajakson aikana maksimino-
peus ei muuttunut, joka ei liene yllätys, koska sitä ominaisuutta ei juurikaan harjoiteltu. 
Huolimatta nopeusreservin säilymisestä, hermo-lihasjärjestelmän teho heikkeni. Tähän 
viittaa askelpituuden lyheneminen maksiminopeudessa. Juoksunopeuden kasvaessa as-
kelkontaktin kesto lyhenee. Koska juostessa voimantuotto tapahtuu vain askelkontaktin 
aikana, niin kontaktin aikana tuotettu voima määrää askeleen lentoajan ja sen myötä 
myös askelpituuden. Joten juoksijamme eivät ennättäneet seurantajakson lopussa tuottaa 
askelkontaktin aikana samaa voimaa kuin seurantajakson alussa (katso Kuvio 19). No-
pea askelkontakti antaa hitaaseen askelkontaktiin verrattuna edun, sillä elastisen energi-
an hyödyntäminen on parempaa nopeassa askelkontaktissa hitaaseen verrattuna. 
   
Kestävyysjuoksijan voimaharjoittelun toteutus on oltava tarkoituksenmukaista, vaikka 
lajin voimavaatimukset eivät nouse samalla tavalla äärirajoille kuin pikajuoksussa. Me-
netelmiksi on valittava harjoitusmuodot, joilla on vähäinen lihasmassaa kasvattava vai-
kutus. Harjoitusliikkeissä on otettava huomioon lajin kannalta keskeisten lihasryhmien 
kehittäminen unohtamatta lajinomaista voimantuottonopeutta. 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Tämä projekti oli laaja kahden vuoden harjoittelun ja kestävyyskunnon seurantaprojekti 
kolmen eri lajin kestävyysurheilijoille. Tavoitteena oli erityisesti paneutua juoksun talou-
dellisuuden ja siihen vaikuttavien tekijöiden seurantaan. Seuraavassa yhteenvetona tä-
män projektin merkittävimmät havainnot: 
 
1. Kahden seurantavuoden aikana Suomen kärkipään nuoret kestävyysurheilijat kehit-

tyivät vain vähän. Kestävyyssuorituskyvyn kehittyminen tapahtui suurimmalla osalla 
maksimaalisen hapenoton paranemisen kautta. 

2. Lahjakkuus on tärkeä edellytys kansainväliselle tasolle pyrkiville urheilijoille. Seuran-
nassa mukana olleista 30 urheilijasta arviolta vain noin kuudesosalla oli riittävä fyy-
sinen lahjakkuus kehittyäkseen kansainvälisen tason kestävyysurheilijaksi. Lajiliittojen 
pitäisi kehittää lähes pelkästään lajin kilpailutuloksiin perustuvaa lahjakkuuksien et-
sintäjärjestelmäänsä monipuolisemmaksi eri ominaisuuksien mittaamiseen pohjautu-
vaksi järjestelmäksi, jotta todelliset kestävyysurheilulahjakkuudet voitaisiin kartoittaa. 

3. Vammautumiset osoittautuivat tässäkin seurannassa merkittäväksi tuloskehitystä hi-
dastavaksi tekijäksi. Vammautumisiin johtavia syitä on paljon eikä niitä tässä yhtey-
dessä yritetty selvittää. 

4. Lantion seudun liikkuvuuden ja lihashallinnan kartoitus sekä kehittäminen olivat yksi 
tämän projektin pääteemoista. Kolmella urheilijalla neljästä havaittiin merkittäviä 
puutteita lantion ja alaraajojen liikkuvuudessa sekä keskivartalon lihastasapainossa, 
mikä saattaa olla yksi tekijä urheilijoiden suuriin vammautumislukuihin. 

5. Säännöllisesti toteutetulla oikein kohdistetulla harjoittelulla voitiin merkittävästi paran-
taa keskivartalon lihashallintaa. Lihashallinnan kehittyminen vaikutti tämän projektin 
urheilijoilla juoksun taloudellisuuden ja kestävyyssuorituskyvyn kehittymiseen. 

6. Vaikka vammautumiset ja lahjakkuus vaikuttivat merkittävästi kehittymiseen, niin 
myös harjoittelun sisällössä ja toteutuksen laadussa oli vielä kehitettävää. Kestä-
vyysurheilun harrastaminen noin 20 v iässä ei enää tuota hyvää kehittymistä ellei 
valmentautumiseen suhtaudu ammattimaisesti. 

7. Vaikka tässä projektissa ei päästy analysoimaan urheilijoiden harjoittelua tarkem-
min, niin urheilijoiden tekemistä harjoittelun yhteenvedoista nähdään, että harjoitte-
lun kokonaismäärä ei ole tärkein kehittymiseen vaikuttava tekijä. Harjoittelun jakau-
tuminen eri tehoalueille ja harjoittelun määrän ja tehon suhde näyttäisivät olevan tär-
keämpiä kehittymisiä selittäviä tekijöitä kestävyysurheilijoilla. 

8. Koska nopeusvoimaominaisuuden kehittyminen oli yhteydessä juoksun taloudellisuu-
den kehittymiseen, niin näyttää siltä, että juoksun taloudellisuutta voidaan kehittää 
nopeusvoimaharjoittelulla. 

9. Tasotesti sekä juoksuaskeleen analysointi ovat toimiva kokonaisuus kestävyysjuoksu-
suorituskykyyn vaikuttavien ominaisuuksien seuraamiseen. Em. testit antavat riittävän 
hyvän kuvan sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön kunnosta että hermo-
lihasjärjestelmän toimintakyvystä juoksussa. 
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