
Urheilu helteessä 
 

Lyhyt yhteenveto kärsimättömille 

Kuumaan sopeutuminen kestää noin 10–14 päivää. Alusta asti lämpimässä oleillessa 

erityishuomio nestetasapainon ylläpitoon. Juo runsaasti vettä mutta myös suoloja sisältävää, 

kuten kivennäisvettä ja urheilujuomaa. Pelkästään urheilujuomaa ei kannata koko ajan juoda, 

koska muuten tulee helposti tankattua energiaa yli ja sitten ollaan tukossa… Suolojen saannin 

turvaaminen siis myös vissyistä ja erityisesti ruuasta (ei tarkoita erityisen suolaisen ruuan syömistä, 

vaan normaalia kiinteää ruokaa, jossa suoloja on kyllä). Nestetasapainon tavoitteena käydä vessassa 

vähintään kerran yössä ja aamullakaan virtsa ei saa olla kovin keltaista. Päivälläkin vessahätä tulisi 

olla parin-kolmen tunnin välein, ja virtsa kirkkaanpuoleista. 

 

Muista, että kuuma vähentää ruokahalua selvästi. Mikäli huomaat, että saat ruokaa menemään alas 

vähemmän kuin normaalisti, lisäenergiaa esim. energiajuomista. 

 

Suoraa auringonvaloa vältettävä, erityisesti ihon palaminen estettävä. Väljät, vaaleat, peittävät 

vaatteet paremmat auringossa kuin paljas iho. 

 

Ennen starttia erityisen runsas nesteytys lopetetaan 2 tuntia ennen, jotta ylimäärä ehtii poistua 

elimistöstä. Sen jälkeen juomalla ylläpidetään vielä nestetasapainoa. 10 min ennen starttia 2–4 dl 

nestettä (ja parikymmentä grammaa hiilareita jos pitkä kisa), jotta maksimoi kisassa käytettävissä 

olevan nestemäärän. Tätä kokeiltava ennen pääkisaa, koska kaikkien maha ei kestä! 

 

Verrytellessä kisaan pysy varjossa, vältä kehon lämpötilan nousua. Viilennä itseäsi vedellä sekä 

kisaa ennen että kisan aikana. 

 

Kisan aikana nestettä 4–8 dl tunnissa ja pitkässä kisassa hiilareita myös. Kokeiltava etukäteen! 

Kofeiinilisästä voi olla lisähyötyä. Erityisesti tämä kokeiltava etukäteen! 

 

Kisan jälkeen välittömästi runsaasti nestettä (0,5–1 litra) + hiilareita 50–100g + proteiinia 20g. 

Nopeasti nestehukan korjaus = 1,5 kertaa menetetty määrä. Tämä on usein monta litraa, joten 

menee muutama tunti sen juomiseen. Kovin paljon yli litraa ei kannata tunnissa juoda. Ja ruokaa 

heti kun saa hyvin syötyä. 

 

Muista harjoitella juuri ennen starttia juomista, suorituksen aikana juomista ja geelien 

käyttöä! Mikään näistä ei saa olla uusi asia MM-startissa, sinun tulee tietää miten niihin reagoit, 

jotta voit päättää niiden käyttämisestä! 

 



Tästä alkaa se pidempi tarina 

 

Nestetasapaino, lämpötasapaino ja vähän hiilihydraateistakin 

 

Ennen suoritusta 

 

Kuumissa oloissa oleskeltaessa ja harjoiteltaessa tärkeää kiinnittää huomiota jatkuvaan 

nestetasapainon ylläpitoon, ettei nestehukka tai suolojen puutos pääse hiipien yllättämään. 

 

Varsinkin kuumaan siirryttäessä tai helteiden alkaessa tulee olla tarkkana, koska elimistön 

sopeutumiseen menee pari viikkoa. Kuumaan sopeutuminen kestää noin 10–14 vuorokautta. Aluksi 

hikoilu, joka siis on lämmönsäätelymekanismi, eli hikoillessa elimistö luovuttaa lämpöä pois, on 

vähän niukempaa ja lisääntyy sopeutumisen myötä. Samoin alkuvaiheessa hiki sisältää suoloja 

enemmän kuin sopeutumisen myötä, jolloin elimistö oppii säästämään suoloja jonkin verran. 

 

Heti lämpimiin oloihin siirryttäessä tai niiden alkaessa tulee kiinnittää huomiota riittävään nesteen 

nauttimiseen. Ei jatkuvaa lipittämistä mutta hieman yli janon tunteen. Juodun nesteen ei tulisi olla 

ainoastaan vettä vaan osittain myös kivennäisvettä tai urheilujuomaa tms. Suoloja saa reippaasti 

toki myös ruuasta, joten suuri osa nesteestä saa kuitenkin olla puhdasta vettä. 

 

Nestettä tulisi nauttia suhteellisen tasaisesti, koska runsas juominen lyhyessä ajassa kiihdyttää 

virtsantuotantoa suhteellisesti enemmän, jolloin osa nesteestä menee suoraan läpi. 

 

Virtsan väriä tarkkailemalla saa osviittaa siitä missä mennään nestetasapainossa. Kovin keltainen 

virtsa kertoo, että elimistö säästää vettä eli on kuivanpuoleinen. Suhteellisen kirkas virtsa viittaa 

hyvään tilanteeseen. Tulee tosin muistaa yllämainittu, eli mikäli pikaisesti nappaa ison määrän 

nestettä, erittyy se tehokkaasti läpi, jolloin virtsa on vähän aikaa petollisen kirkasta. 

 

Hellekeleillä tavoitteena käydä ainakin kerran yössä vessassa ja aamuvirtsa ei saa olla erityisen 

keltaista. Ja päivällä parin-kolmen tunnin välein pitäisi olla vessahätä. Ja edelleen kirkasta. 

 

Juuri ennen suoritusta 

 

Lähtöviivalla tavoite on olla nesteiden suhteen tasapainossa. Eli nestehukkaa ei tässä vaiheessa saa 

olla ja vessahätäkään ei ole kovin hyvä juttu. 

 

Kaikkein tärkeintä on pitkäaikainen tasapaino, eli yllämainitut asiat. Viimeisten tuntien aikana on 

vaikea korjata pielessä olevaa tasapainoa. 1–2 tunnin aikana äkkiä paljon juomalla saa lähinnä 

aikaan sen, että virtsaa erittyy tosi paljon mutta elimistöön ei varastoidu paljonkaan. Eli aamulla 

tulee tilanteen olla jo hyvä ja kisapäivänä vain varmistellaan tilannetta. Ylimääräisen nesteen 

poistaminen elimistöstä kestää pari tuntia, eli sen verran ennen kisaa saakka voi juoda vähän 

enemmänkin, ehtii vielä tyhjentyä, mutta sen jälkeen varovaisemmin – maksimissaan litra tunnissa, 

yleensä vähemmän. Kokemus kertoo. 

 

Kuumissa olosuhteissa voi vielä juuri ennen starttia, noin 10 minuuttia on optimaalinen, juoda 

pienen nestepaukun. Ideana on työntää vielä ylimääräinen nestesatsi elimistöön niin lähellä starttia, 

että kun virtsanmuodostus vähenee reilusti kun kovatehoinen suoritus alkaa, ei tämä neste ehdi enää 

mennä virtsaksi vaan on käytettävissä elimistössä. Yleensä noin 2–4 desilitraa on sopiva määrä, 



joka imeytyy nopeasti mahalaukusta eikä jää hölskymään. Tätä on kuitenkin erityisen tärkeää 

kokeilla ennen tärkeää kisaa, koska kaikilla ei maha siedä tätä määrää – jolloin voi kokeilla 1–2 

desilitraa. Herkkävatsaisimmat voivat joutua jättämään kokonaan tekemättä. Älä tee tätä MM-

startissa ellet ole koskaan ennen kokeillut! 

 

Yli tunnin kisaan kannattaa viimeiseen nestepaukkuun liittää vielä parikymmentä grammaa 

hiilihydraattia, jos maha kestää. Kokeile etukäteen! 

 

Suorituksen aikana 

 

Kuumassa ja kosteassa kisassa urheilija hikoilee noin 1,5–2 litraa tunnissa, joskus jopa 3 litraa 

tunnissa. Hien mukana menetetään siis runsaasti nestettä ja myös suoloja. Alle parin tunnin 

suorituksissa suolojen menetystä ei tarvitse erityisesti korvata edellyttäen, että lähtöviivalla ei 

puutetta ole ollut. Nestemenetyksen korvaaminen on tärkeää, jos vatsa kestää. 

 

Hikoilun määrä vaihtelee runsaasti yksilöstä toiseen ja muuttuu myös kuumaan sopeutumisen 

myötä. Myös vatsan toimiminen kisan aikana nestettä nautittaessa vaihtelee runsaasti henkilöstä 

toiseen. 

 

Tavoitteena ja yleensä vatsan sietämänä määränä voidaan pitää noin 0,4–0,8 litran juomista 

tunnissa. Isompia määriä on usein vaikea saada imeytymään mahalaukusta. Harjoittele tätä niin 

tiedät! 

 

Pitkässä kisassa hiilihydraatteja on hyvä tankata matkan aikana hieman lisää. Pitkän matkan kisassa 

1–3 geeliä voi olla hyödyllistä. Pieni kofeiinilisä voi tuoda vielä tähän lisähyötyä kisan 

loppuvaiheessa. Hyöty vaihtelee henkilöstä toiseen, toisilla ei kofeiinista ole mitään hyötyä. 

Keskimäärin hyöty on isoin niillä, jotka eivät säännöllisesti käytä kofeiinia. Kofeiini on kuitenkin 

myös herkkä sotkemaan mahaa, joten kokeile etukäteen! 

 

Suorituksen jälkeen 

 

Palautumisen kannalta nestehukan korvaus on ensisijaista, hiilihydraatit ja proteiinit seuraavat 

perässä. Menetetty nesteen määrä – oman tasonsa voi mitata punnitsemalla itsensä ennen ja jälkeen 

vastaavan suorituksen vastaavissa olosuhteissa – tulee korvata noin 1,5-kertaisena. Tämä siksi, että 

runsas juominen aiheuttaa virtsan erityksen lisääntymistä. 

 

Nopeasti suorituksen jälkeen runsaasti nestettä, reippaasti hiilihydraattia (50–100g) ja proteiinia 

(20g). Nestettä edelleen, hyvä olla hiilihydraatteja ja suoloja mukana – esim. urheilujuomaa. Kun 

saa ruokaa alas, yleensä parin tunnin päästä, hh-pitoinen ateria. 

 

Kehon ydinlämpötilan nous – hikoilu ja muut keinot sen ehkäisemiseksi 

 

Yksi rajoittava tekijä kestävyyssuorituksessa on kehon ydinlämpötilan nousu. Kovatehoinen 

rehkiminen sinänsä nostaa kehon lämpötilaa, koska ihminen ei ole hyötysuhteeltaan erityisen hyvä 

kone. Lisäksi kuuma keli tietysti lisää vielä tätä lämmönnousua. Pitkässä suorituksessa (erityisesti 

pitkä matka, mutta keskimatkakin on aika pitkä tässä mielessä eikä sprinttikään ole mikään 

pikajuoksusuoritus) kehon lämmön nousu näkyy loppuajassa. Tämä lämmön nousu on yksi 

hyytymisen ja uupumisen tärkeä syy. Ja sitä kautta sen ehkäisy näkyy myös loppuajassa, parempaan 

suuntaan. 

 



Verryttelyn yksi tärkeimpiä merkityksiähän on lihaksiston ja muun elimistön virittely 

suoritusvalmiuteen, henkisen virittäytymisen lisäksi. Kuumalla kelillä ei ns. lämpöä tarvitse hakea, 

mutta verryttely on silti tärkeää suorituskyvyn ja -tehon maksimoimiseksi. Kannattaa kuitenkin 

kiinnittää huomiota siihen, ettei kehon lämpötila nouse jo valmiiksi korkealle, koska silloin varaa 

kisan aikana on vähemmän. Tästä syystä erityisesti kuumassa verrytellessä tulee pyrkiä 

pysyttelemään varjossa ja viilentämään itseään mahdollisuuksien mukaan vedellä. Verryttelyn 

pituuden suhteen pitää myös hakea vähän kompromissia. Mitä kuumempi keli, sitä lähemmäs 

minimikestoa kannattaa tähdätä. 

 

Hikoilu on elimistön keino poistaa lämpöä. Viileissä olosuhteissa lämmön menetys kehosta 

säteilemällä ja johtumalla on suurempaa, jolloin hikoilua ei niin paljon tarvita. Kuumissa 

olosuhteissa hikoilu on ainoa tapa poistaa lämpöä. Ideana on se, että kehon sisäosista siirtyy veren 

mukana lämpöä ihon alle, jossa muodostetaan hikeä. Hien haihtuessa iholta vapautuu runsaasti 

lämpöenergiaa ja nimenomaan haihtuminen on se lämmönluovutusmekanismi. (fyysikot voivat 

tarkentaa jos termodynamiikka meni pieleen…) 

 

Eli runsas hikoileminen on hyvä juttu lämpötasapainon kannalta kuumassa. Ja ylempänä mainittu 

sopeutuminen kuumaan tehostaa tätä: hikoilukapasiteetti lisääntyy sopeutumisen myötä. Kun ilman 

kosteus lisääntyy, heikkenee kuitenkin hikoilun lämmönsäätelyteho. Seisova, kostea ilma hidastaa 

hien höyrystymistä ja lisää sitä kautta iholla norona valuvan hien määrää. Oleellista tässä on se, että 

se nesteenä iholla näkyvä hiki ei viilennä elimistöä. Eli on siinä mielessä pelkästään hukkaan 

heitettyä nestettä. Eli, runsas hikoilu on hyvä asia elimistön viileänä pitämisen kannalta – mutta 

vain se hikoilu, jota ei näe.  

 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että norona valuva hiki lisää entisestään nesteen menetystä vailla 

suurempia hyötyjä. Eli entistä isompi huomio nesteen tankkaamiseen. Tämä on erityisen tärkeää 

World Gamesissa tänä vuonna, jossa kilpaillaan mahdollisesti hyvinkin kuumassa ja kosteassa. 

 

Muita keinoja kehon lämpötilan nousun ehkäisemiseen on ulkopuolinen jäähdyttäminen. 

Käytännössä tämä on mahdollista lähinnä itsensä kastelemisella. Tämä on mahdollista tietysti 

juomarasteilla heittämällä vettä niskaan ja erityisesti voidaan Coachin Zonessa käyttää märkiä 

sieniä tms., joita varmasti olette nähneet käytettävän esim. maratoneilla ja kävelyissä. Niiden 

merkitys on jonkinasteinen elimistön viilentäminen sekä johtumisen että myös haihtumisen kautta. 

Ja tutkimuksien mukaan niillä on oikeasti merkitystä suorituskyvyn ylläpitämisessä. Ei dramaattisen 

suurta, mutta merkitystä kuitenkin. Ja marginaalithan ovat pieniä! 

 

Pukeutuminen ja muuta sellaista 

 

Kuumissa, aurinkoisissa olosuhteissa tulee myös muulloin kuin juuri ennen suoritusta olla tarkkana 

tekemisiensä kanssa. Lämpösopeutuminen on tärkeää – kestää siis sen pari viikkoa, mutta alkaa heti 

ja jokainen päivä on hyödyksi. Auringossa ei tule paahdattaa itseään, mutta oleilla kuitenkin 

lämpimässäkin ja myös harjoitella lämpimässä. Ja jo nyt kannattaa pyrkiä tekemään osa 

harjoituksista, myös osa kovista harjoituksista, lämpimässä ja lämpimään aikaan päivästä. MM-

kisoissa tulee todennäköisesti olemaan kuuma – tulloin olet valmiimpi. 

 

Pukeutumisen suhteenhan kuumassa suositellaan usein väljiä, vaaleita vaatteita. Arabeilta voisi 

ottaa mallia… Tällä pyritään ehkäisemään auringonpaisteen suoraa lämmitysvaikutusta iholle. Eli 

auringossa ollessa vaaleat, jopa pitkähihaiset/-lahkeiset vaatteet, jotka ovat reilusti väljät suojaavat 



itse asiassa kehon lämpötilan nousulta paremmin kuin pelkissä uikkareissa heiluminen. Lisäksi on 

hyvin tärkeää välttää ihon palamista. Eli vaatteilla suojaus ja aurinkorasva! Ihon palaminen 

aiheuttaa palovamman, joka aiheuttaa tulehdusreaktion. Tämä vaikuttaa suorituskykyynkin 

heikentävästi! Mitä isompi ja pahempi palaminen, sitä isompi vaikutus. 

 

Syöminen 

 

Kuumassahan ruokahalu heikkenee selvästi eikä lämpimiä ruokia tee erityisemmin mieli. MM-

kisojen kaltaisissa olosuhteissa ja tilanteessa kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että 

tulee kuitenkin syötyä kunnolla. Tiedät suurinpiirtein minkälaisia määriä normaalisti syöt. Myös 

silloin kun on pitkiä kisoja tulossa. Mieti tätä myös MM-kisoissa, ja mikäli ruokahalu on selvästi 

huono ja ruokamäärät jäävät niukantuntuisiksi, tulee energiasaantia turvata lisäämällä vastaavasti 

saantia esim. energiajuomien avulla. Niiden juominen on helpompaa kuumassakin kuin kiinteän 

ruuan syöminen. Kuitenkin kiinteä ruoka on kaiken perusta, joten pyri normaaliin syömiseen sen 

suhteen. Myös sen vuoksi, että maha ja suoli vaativat kunnolla toimiakseen kiinteää ruokaa ja 

kuituja. Lisäenergiat vain lisänä, ei pääsääntöisenä energianlähteenä! 

 

Lämpöuupumisen ehkäisy 

 

Lämpöuupumisen ja kramppien ehkäisyssä tärkeitä pointteja ovat: 

 

 lämpöön sopeutuminen – pyri harjoittelemaan myös lämpimissä olosuhteissa pari viikkoa ennen 

pääkilpailua. muista kuitenkin nousujohteisuus siinäkin, eli totuttele hitaasti. ei kovimpia 

harjoituksia heti alkuun kuumimpaan aikaan päivästä! 

 nestetasapaino 

 suolatasapaino 


