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Olli-Pekka Kärkkäinen 
 

”Vuoristoharjoittelu” 
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―Vuoristoharjoittelusta‖ 

1.  Historiasta nykypäivään. 
 
2.  Perusfysiologiaa. 
  
3. Tutkimustulosten yhteenvetoa. 

 
4.  Leirin suunnittelu.  

 
5.  Leirin aikana. 
 
6.  Leirin jälkeen. 
 
7. Kokemuksia. 

 
8. Esimerkkejä leiripaikoista. 
 
Keskustelu 
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1. Historiasta nykypäivään 
 
 Lähtökohta vuoristo-olosuhteiden ja  

ilmailun fysiologian tutkimus. (7) 

 
 OK Mexico Cityssa 1968 (2.240 m) käynnisti tutkimusmyllyn. 

 
 Lisääntyvä kiinnostus 70-luvulla, erilaisia kokeiluja. (25, 79) 

 
 80-luvulla harjoittelun arkipäivää. 

 
 Uutta tietoutta on kertynyt varsinkin viimeiset 15 vuotta. 

Onko konsensus löytynyt? 

Terminologiaa 
 

Hapen osapaine. 
 
Hypoksia, normoksia, hyperoksia. 
 
Ilmanpaine: 
Hypobaria, normobaria. 

 
Korkeus merenpinnasta? 
High   2.800 m 
Moderate  = 1.800 - 2.800 m 
Low  1.800 m 
 
―Live High – Train Low‖. 
Akklimatisaatio. Adaptaatio. 
Simuloitu normobarinen hypoksia? 
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2. Korkean ilmanalan perusfysiologiaa 
 

2.1. Mistä oikein on kyse? 

 

 Siitä että akklimatisaatiossa samantapaisia muutoksia kuin kestävyysharjoittelussa! (95) 

 Kiistaton hyöty kun kilpaillaan korkealla (87), mutta positiviset vaikutukset suoritukseen 
merenpinnan tasolla ovat todentamatta (24). 

 Ongelmia! Veren alhaisempi happisaturaatio, kohonnut veren laktaatti, hitaammat 
harjoitusvauhdit, laskenut syke ja pienempi sydämen iskutilavuusi/minuuttitilavuus saattavat 
vaikuttaa negatiivisesti suoritukseen sekä korkealla että merenpinnan tasolla (68). 

 1) Akklimatisaatio vaikuttaa kaikkiin elimistön systeemeihin. 
2) Vaste riippuu korkeudesta. 
3) Vaste on hyvin yksilöllinen. 
4) Akklimatisaation luonne on yksilöllinen. 

 Kevyempi harjoittelu ja/tai enemmän lepoa nostaa kuntohuipun? Pitkähkö rauhallinen 
harjoitusjakso mahdollistaa palautumisen? 

 Akklimatisaatio alkaa heti. Adaptaatio vaatii vähintään 6 kk:n ajanjakson (87). 

 Klassinen menestystarina: Jim Ryan’in maailmanennätykset 1967 (17). 

 Tilastototuus tuli esiin Mexico Cityssa 1968 (85). 
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2.2. Palautuminen, harjoittelu ja elimistön vaste 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

Fysiologinen kapasiteetti 
on maksimissaan ja 
muutoksia tapahtuu  

Kuormitus  hypoksia Normaali (normobaria)  Normaali 
harjoittelu alhaalla  

Ilmeisiä fysiologisia 
muutoksia?  

Hapen alhainen 
konsentraatio  
hypoksia 

Normaali (normobaria)  Palautuminen 
alppimajassa  

Fysiologisia muutoksia 
tapahtuu.  
 
Fysiologinen kapasiteetti 
maksimissaan kun 
muutoksia tapahtuu. 

Alhainen ilmanpaine  
 hypoksia 

 
Normaali ilmanpaine  
 normoksia 
Kuormitus  hypoksia  

Alhainen (hypobaria) 
 
 
Normaali (normobaria)  

Asuminen korkealla 
(”Live High”) 
 
Harjoittelu alhaalla  
(”Train Low”) 

Laskenut fysiologinen 
kapasiteetti kun muutoksia 
tapahtuu.  

Alhainen ilmanpaine  
 hypoksia 
Kuormitus  hypoksia 

Alhainen (hypobaria) Harjoittelu ja 
asuminen korkealla  

Fysiologisia muutoksia 
tapahtuu. 

Alhainen ilmanpaine  
 hypoksia 

Alhainen (hypobaria) Palautuminen 
korkealla  

Tutkimuslöydöksiä Happipitoisuus Ilmanpaine Ympäristötilanne 

OPK soveltaen (67). 



 opk 2004 Valmentaminen Suomessa 28-11-2004 6 

2.3. Välittömät fysiologiset vaikutukset 
 

• 1.-3. päivänä nopea Hb:n ja Hkr:n lasku (plasmavolyymi) (95). 

• Nopea 2,3-DPG- ja EPO-vaste. Virtsan bikarbonaattipitoisuus kasvaa (21). 

• Hb ja Hkr alkavat nousta 1-2 viikon jälkeen. 

• Hyperventilaatio ensimmäisen viikon aikana (21).  

• ‖Rytmisissä‖ lajeissa vaikutus hengitykseen on vähäisempi (80). 

 

2.4. Vaikutukset pitemmällä aikavälillä (8, 95) 

 

 Punasolumassa. 

 Ventilaation harjoitusvaikutus hengityslihaksiin.  

 Veren tilavuus. 

 Oksidatiivisten entsyymien aktiivisuus. 

 Energiantuotto rasvoista 

 Happamuuden puskurointikapasiteetti. 
 

 Maitohapon tuotto. 

 Sydänlihaksen harjoitusvaikutus (‖vegetative braking‖). 
 

• Punasolumassan vaihtuminen vaatii 3 kk (21, 95). 

• Harjoitelleiden juoksijoiden sopeutuminen 2.440 m korkealle tapahtui viidessä viikossa (86). 
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3. Tutkimustulosten yhteenvetoa sektoreittain 
 

3.1. Fysiologiset vaikutukset elimistöön 
 
Vaikutukset vereen 

• Krooninen asuminen ja kestävyysharjoittelu 2.500-2.600 m korkealla nosti Hb- ja BV-arvoja ja selitti 
suorituskykyä. 

• 2 viikon jälkeen korkeat retikulosyyttiarvot ( erytropoieesi). 

• Harjoittelu ja asuminen 4 viikkoa 2.500 m korkealla lisäsi punasolumassaa 11% (LHTL 6,3%). 

• 3 viikon harjoittelu 1.800 m korkealla ei lisännyt punasolumassaa.  

• Punasolumassa ei lisääntynyt alle 3 viikon leirillä. Lisäys 3 viikon jälkeen +4% ja 4 viikon jälkeen +8%. 

 

Vaikutukset aineenvaihduntaan 

• Viiden viikon harjoittelu 1.860 m korkealla ei vaikuttanut entsyymiaktiivisuuksiin. 

• Veren laktaattitaso anaerobisessa kuormituksessa laski, eikä suoritus parantunut merenpinnan tasolla. 

• Harjoittelu 2.200 – 3.000 m korkealla ei parantanut entsyymiaktiivisuuksia/kapillarisaatiota. Se saattaa 
heikentää kudosten puskurointikapasiteettia, mikä saattaa heikentää suoritusta merenpinnan tasolla. 

• Jotkut anaerobisten lajien urheilijat saattavat hyötyä korkealla harjoittelusta (anaerobinen stimulaatio?). 

• Veren glukoosin käyttö lisääntyi ja vapaiden rasvahappojen käyttö väheni levossa ja rasituksessa.  

• Nesteen ja hiilihydraattien nauttiminen tärkeää. 

 

Vaikutukset hormoneihin 

• Intervalliharjoittelussa erilainen stressivaste korkealla. 

• Lyhytkestoisen simuloidun hypoksian vaikukset EPO-synteesiin ja erityisesti suoritukseen ovat yhä 
epäselviä. 
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3.2. Vaikutukset suoritukseen ja sen taloudellisuuteen 
 

• 2.000 m korkeus hidastaa huippujuoksijoita noin +7 sekuntia/km. 

• Hypoksiaharjoittelu  hitaampi suoritusnopeus  vaikutukset suoritukseen?  
Edulliset vaikutukset veriarvoihin ja lihaskudokseen (rakenteelliset muutokset).  
Paraneeko suoritus? (toiminnalliset muutokset). Liikenopeuden säilyttäminen on tärkeää. 

• Suuren kokonaiskuormituksen säilyttäminen saattaa olla vaikeaa (Marius Bakken). 

• Intervalliharjoittelun kuormitus 350 m ja 1.800 m korkealla sopeutumisen jälkeen samankaltainen . 

• 4 viikon vuoristoharjoittelu paransi 3 km:n testitulosta R 2.085 ja 2.454 m (ei R 1.780 m ja 2.805 m). 

• Vuoristoharjoittelu ei parantanut uintisuoritusta merenpinnan tasolla. 

• Harjoittelu 3.400 m korkealla ei parantanut anaerobista suoritusta alhaalla. 

• Harjoittelu 2.200 – 3.000 m korkeudessa saattaa jopa heikentää suoritusta alhaalla. 

• Pikajuoksijoiden nopea/räjähtävä voimantuotto parani 3 viikon 1.850 m korkeudessa harjoittelun 
jälkeen (pienempi maan vetovoima ja ilmanvastus). 

• Vuoristoharjoittelu saattaa parantaa lihasten hapenkäyttöä (taloudellisuutta?). 

• Juoksun taloudellisuus heikkeni vuoristossa (hengityksen lisääntynyt mekaaninen työ). 
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3.3. Erilaisista sovelluksista 
 

Alppimaja  

• Elimistön stressivaste ei valikoi. Päinvastainen sopeutuminen? Mikä dominoi? 

• Elimistön EPO-vaste luonnolliseen korkeuteen on parempi kuin simuloituun. 

• Punasolumassa, EPO ja VO2max lisääntyivät.  
5 vrk LHTL stimuloi EPO:a, retikulosyytteja sekä plasmatilavuutta ja 2,3-DPG:a. 
 

LHTL (Live High — Train Low tai HiLo) 

• 20 vrk simuloitu LHTL (LH 2.000 – 3.100 m, TL 600 m) paransi juoksun taloudellisuutta. 

• Lisääntynyt punasolumassa ja kohonnut suoritustaso (minimi 12 t/vrk, 3 vko, korkeus 2.100-2.500 m). 

• Onko hypoksiaharjoittelu hyödytöntä (laatu/teho) tai haitallista (sydän, aivot, lihakset)? 

• Selvä EPO-lisäys ja suorituksen parantuminen... 

• Harjoittelun ylikuormituksen vaara pienempi. 

• Parempi 5.000 m juoksusuoritus 28 päivän leirin jälkeen (LH 2.500 m, TL 1.250 m). 

• Simuloitu 12 vrk (8–10t/vrk 2.650–3.000 m) paransi anaerobiaa, muttei vaikuttanut  VO2max-arvoihin. 

• Kuukauden asuminen 12,5 t/vrk 2.100 m korkealla vuoristossa ja harjoittelu merenpinnan tasolla lisäsi VO2max 
7,9% ja työsuhdetta 21.8%. Hb, RBCV ja Hcr lisääntyivät merkitsevästi. 

• Alppimaja (10 t/vrk, 4 vko, 2.500 – 3.500 m) + harjoittelu paransi juoksumattosuoritusta 13% (1,5%). 

• Joihinkin positiivisiin (simulaatio)tutkimustuloksiin on syytä suhtautua varauksella. 

• Asuminen 2.500 m ja harjoittelu 1.250 m lisäsi VO2max, paransi 5.000 m juoksua ja lisäsi veren tilavuutta. 

• 4 viikkoa (2.500 m, 150 m) paransi 5 km juoksuaikaa, VO2max-juoksuvauhtia ja max steady statea. 

• Simuloitu LHTL (2.200 m, 100 m) paransi 400 m aikaa ja anaerobisen testin tulosta. 
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LLTH (Live Low — Train High tai LoHi) 

• LLTH saattaa parantaa kestävyyssuoritusta vaikuttamalla lihaskudokseen. 

• Simuloitu 560/3.200 m: pyöräilijöillä ei eroja suorituksessa 6 viikon tehoharjoittelun jälkeen. 

• 10 päivän pyöräilyharjoittelu simuloidussa 2.500 m korkeudessa paransi anaerobista (ja hieman 
vähemmän aerobista) aineenvaihduntaa ja suoritusta. VO2max ei parantunut mutta 
maksimaalinen teho parani. Hypoksiaharjoittelu stimuloi anaerobiaa enemmän kuin aerobiaa. 

 

Hyperoksia 

• Hyperoksia (30% O2) lisäsi sydämen minuuttitilavuutta. VO2max nousi suhteessa vielä enemmän.  
Hypoksia (15% O2) puolestaan pienensi minuuttitilavuutta (pienempi iskutilavuus ja alhaisempi 
syke), VO2max:a ja heikensi suoritusta. 
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3.4. Yksilöllisistä vaikutuksista 
 

• Merenpinnan tasolla parhaat ovat parhaita myös vuoristo-oloissa. 

• LHTL: positiivinen vaikutus 60% koehenkilöistä  yksilöllisyys. 

• Suorituskyky merenpinnan tasolla ei ennusta sopeutumisvastetta. 

• Huippu-urheilijat reagoivat herkästri korkeuden muutoksiin. 

• VO2max laskee lineaarisesti korkealla funktiona (ryhmä) mutta portaittain yksilötasolla. 
 

Erot sukupuolten välillä 

• Naiset reagoivat hypoksiaan eri tavoin kuin miehet (aineenvaihdunta). Sopeutuneiden naisten 
VO2max laskee vähemmän kuin miesten. 

• Naisten anaerobinen vaste korkealla on voimakkaampi kuin miehillä. 
 

Geneettiset erot/morfologia 

• Geneettinen vaihtelu ei selitä EPO-säätelyä tai -vastetta. 

• Geneettiset muutokset lihaskudoksessa eivät ole pelkästään edullisia. 

• EPO-vasteessa tilastollisesti merkitsevät yksilölliset erot. 

• Vuoriston asukkailla pienempi mitokondriotilavuus ja entsyymiaktiviteetti. 

• Korkealla pysyvästi asuvilla saattaa silti olla parempi suoritustaso merenpinnan tasolla. 
 

Mieliala ja sen vaihtelut 

• Mieliala laski kolmen viikon harjoitusleirillä vain alkupäivinä. 

• Hypoksia ei vaikuttanut mielialaan viiden viikon harjoitusleirin aikana. 



 opk 2004 Valmentaminen Suomessa 28-11-2004 12 

3.5. Oikea toteutus 
 

Oikea korkeus merenpinnan tasoon nähden 

 Vähintään 2.000 m. Korkealla suurempi EPO-vaste. Luonnollinen korkeus on parempi kuin simuloitu. 

 LHTL-ryhmällä vrt. ryhmään joka teki vain kovatehoiset harjoitukset alampana ei ollut eroja tuloksissa. 

 Harjoittelu alhaisessa korkeudessa (alle 1.600 m) ei juuri eroa merenpinnan tasolla harjoittelusta. 

 

Yleisiä huomioita ja sovelluksia 

 Sopeutumisreaktiot nopeutuvat? Huippu-urheilijoilla herkät reaktiot ja vaste hyvin yksilöllinen. 

 Mitä kauemmin korkealla, sitä parempi sopeutuminen — ei koskaan sama kuin merenpinnan tasolla. 

 Voiko harjoitusärsyke olla tarpeeksi spesifi huipputason urheilijalle?  

 Laboratoriomittausten validiteetti suorituspotentiaalin kuvaajana?  

 Alhaisen Hb:n omaavilla urheilijoilla erityishyöty?  

 Suoritus paranee korkealla, mutta paraneeko se merenpinnan tasolla? Onko merenpinnalle paluun 
jälkeinen ‖boost‖ ja helppo suoritustunne yksi merkitsevä faktori? 

 Spesifiä harjoitusvaikutus epäspesifillä tavalla? Korkealla asuminen edullista aerobian kehittymisen 
kannalta — mutta onko harjoittelu? 

 Syke korkeampi kuin merenpinnan tasolla.  

 Hb ei pysy korkeammalla merenpinnan tasolle paluun jälkeen (veren tilavuus). Hb on yksi menestystä 
ennustava muuttuja  kestävyyslajeissa (MM-hiihdot 1989!). 

 Infektioriski korkealla? 
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Urheilijaan liittyviä tekijöitä 
 

 Urheilulaji. 

 Urheilijan harjoitustausta. 

 Aikaisemmat kokemukset. 

 Harjoitusjakso ja tavoitteet,  primääri vai 

sekundääri hyödyntäminen? 

 Harjoitusleirin ajankohta ja leirin kesto. 

 Kohdekilpailu, luonne/paikka/aika. 

 Korkeus merenpinnasta (varmista!). 

 Viimeiset harjoitukset kotona, 

 Matkustus, lentoaikataulut, aikaero.  

 Lennon aikana huomioitavaa. 

 

Selvitä paikalliset olosuhteet 
 

 Etäisyydet ja logistiikka paikan päällä. 

 Tilastoista säätiedot: lämpötila, sademäärä, 

tuulet jne. 

 Paikan muu validiteetti 

 Harjoituspaikat ja -olosuhteet, 

harjoitusvälineet. 

 Mahdolliset rajoitukset, kulkuluvat jne. 

 Mahdollisuudet korvaavaan tai 

vaihtoehtoiseen harjoitteluun. 

 Asuminen ja päivittäisolosuhteet. 

 Ruokailujärjestelyt, joustavuus? 

 Terveydenhuolto ja hygienia.. 

 Kilpailumahdollisuudet. 

Muuta mietittävää 
 

 Harjoitusleirin osanottajat; joukkue tai ryhmä, asuminen. 

 Sosiaalinen viihtyvyys, vapaa-ajan vieton mahdollisuudet. 

 Valmentajat, huoltajat/hierojat/lääkärit, tyttö/poikaystävät jne. 

 Turvallisuustekijät. 

 Muu infrastruktuuri: esim. tietoyhteydet, pankki, posti, muut palvelut. 

 Terveystekijät, tarttuvat taudit, rokotukset jne 

 Hinta ja maksuehdot, joustavuus. Olosuhteiden järjestäjä, palvelukyky. 

4. Leirin suunnittelussa huomioitavaa 
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5. Leirin aikana huomioitavaa 
 

• Ensimmäiset päivät? 

• Päivittäiset rutiinit ovat tärkeitä. 

• Harjoitusmäärä? 

• Varo harjoitustehoa!  

 MM 03/04: MK + VK + VK + helppo… 

MM 11/04: MK + VK + helppo… (48). 

• Kontrolliharjoitukset. 

• ―Leg-speed‖ –  vauhdikkaat mutta rennot liike- 

nopeusharjoitukset alamäkeen tai alhaalla.  

• Elimistön rautavarastot. Nestehukan varominen. 

Painon seuranta. 

• Harjoitteiden toteutuksen seuranta ja  

palautumisen seuranta. 
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Potchefstroom (1.450 moh)

30

40

50

60

70

80

0 10 20 30 40 50 60

sec

b
p

m

25-01

26-01

27-01

28-01

29-01

30-01

Dullstroom (2.015 moh) uge 2

30

40

50

60

70

80

0 10 20 30 40 50 60

sec

b
p

m

07-02

08-02

09-02

10-02

11-02

12-02

13-02

Esimerkki sykkeen käyttäytymisestä (1. ja 3. viikko leirillä)  



 opk 2004 Valmentaminen Suomessa 28-11-2004 16 

Kontroltræning 5 x 1000 m / 2 min, 1.850 m
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6. Leirin jälkeen huomioitavaa 
 
• Yksilölliset reaktiot. Paluun jälkeen päivät 3-9 saattavat olla kriittisiä.  

 
 Syynä hengityksen säätelymekanismit? (43) 

 
• Tavoitekilpailun ajankohta? 

 
• Välitön vai välillinen hyötymisajatus? 

 
• Oikea suunnittelu: kilpailusuorituksen viimeistely (erityisesti liikenopeus). 

 
• 3-4 viikon jälkeen välittömät vaikutukset alkavat olla hävinneet. 

 
• Vain kokeilun tie opastaa… 
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7. Käytännön kokemuksia 

 
• Yksilölliset erot? 

 

• Elimistön ―oppiminen‖ = leimautuminen? 

 

• Hidastuneet tai muuttuneet liikenopeudet? 

 

• Laji/matka, ajankohta ja harjoittelun tavoite ratkaisevat. 

 

• Arvokilpailumenestyjät! 
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Alle 2.000 m 
Kiina, Kunming 1.895 m 
Ranska, Font Romeu 1.895 m 
Sveitsi, St. Moritz 1.820 m 
Marokko, Ifran 1.820 m 
Sveitsi, Davos 1.560 m 
Etelä-Afrikka, Pretoria 1.600 m 
Etelä-Afrikka, Potchefstr. 1.400 m 

8. Esimerkkejä leiripaikoista 

2.000-2.500 m 
Etiopia, Addis Abeba 2.400 m 
USA, Flaggstaff 2.300 m 
Espanja, Sierra Nevada 2.000-2.300 m 
Meksiko, Mexico City 2.240 m 
Etelä-Afrikka, Dullstroom 2.000-2.200 m 
Kenia, Eldoret 2.000-2.100 m 
Italia, Sestriere 2.035 m 
USA, Boulder 2.000 m 
Bulgaria, Belmeken 2.000 m 

Yli 2.500 m 
Bolivia, La Paz 3.100 m 
Meksiko, Toluca 2.700 m 
Kolumbia, Bogota 2.500 m 
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Yksi vaihtoehto: Dullstroom — Etelä-Afrikka 

www.lando.co.za/opk 
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Take Home Message 

Kiitos vain –– mutta ei huonokuntoisille! 

 

      Valitse paikka huolella. 

 

            Suunnittele jakson idea tarkkaan.  

 

                  Älä hätäile alkupäivinä. Varo liikaa tehoa. 

 

                        Seuraa kehon reaktioita. 
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Keskustelu 
 

• Yhteneviä ja eriäviä yleisnäkemyksiä? 
 

• Kokemuksia onnistuneesta vuoristoharjoittelsta? 
 

• Kokemuksia epäonnistuneesta vuoristoharjoittelusta? 
 

• Muuta aiheen ympäriltä? 

 Harjoitusmäärä – harjoitusteho –  palautuminen? 

 Oikea korkeus? 

 Oikea jakson kesto, oikea ajoitus? 

 

• Suosikkipaikkoja ympäri maailman? 


