
 
 

Harjoittelu ja kilpaileminen kuumassa ja kosteassa 
 
Harjoiteltaessa tai kilpailtaessa kuumassa (yli +30oC) ja kosteassa ilmanalassa joutuu elimistön 
lämpötasapainojärjestelmä kovalle koetukselle, tuottaahan fyysinen rasitus lisää lämpöenergiaa. Elimistö 
pyrkii poistamaan tuotetun lämmön "kuivalla tavalla" säteilemällä ja johtumalla tai "märällä tavalla" 
hikoilemalla. Samalla menetetään runsaasti nesteitä ja suoloja. Kuumassa ja kosteassa ilmanalassa 
kehon ja ympäristön lämpötilaero on pieni, joten säteilemällä ja johtumalla tapahtuva tuuletus on 
vähäistä. Toisaalta hikoilemalla tapahtuva lämmön poisto on myös vajaatehoista, koska ihon pinnan ja 

ilman välinen kosteusero on pieni. 
 
Vaatetuksen värillä ja materiaalin huokoisuudella on suuri merkitys lämmön poiston tehokkuudessa. Vaa-
lea (valkoinen) ja huokoinen asu, jossa on aukkoja sekä ilmavat lahkeen ja hihan suut, on paras vaihto-
ehto hien haihduttamista ajatellen.  
 
Urheilijan kuumastressioireet 

 
Kestävyyslajeissa kuumastressioireet ilmenevät lämpökramppeina, pyörtymisenä, väsymyksenä ja heik-
kouden tunteena, pahoinvointina sekä hyperventilaationa (tiheä, hätääntynyt hengitys).  

 
Niin fyysisessä kuormituksessa kuin lämpöaltistuksessa elimistö on runsaan hikoilun seurauksena 
vedenpuuteuhan alaisena. Tällöin se aktivoi nesteitä ja elektrolyyttejä säästävät hormonit. Stressihormo-

nien, noradrenaliinin ja kasvuhormonin, määrä veressä kasvaa, syke kiihtyy, systolinen paine nousee ja 
hikoilun määrä lisääntyy. Fyysinen rasitus on kuitenkin lämpöaltistusta tehokkaampi plasma- ja veri-
volyymien kasvattaja sekä plasmaproteiinien lisääjä. 
 
Elimistön eri toiminnot sopeutuvat kuumaan ja kosteaan ilmanalaan eri tavoin. Esimerkiksi syke sopeutuu 
kuormitukseen jo 3–4 päivässä, mutta hikoilu vasta parin viikon kuluessa. Tänä aikana elimistön suoloja 
säästävät toiminnot voimistuvat, minkä vuoksi hiestä tulee laimeampaa samalla kun sen eritys voimistuu. 

 
Sopeutumisen pahin vaihe ajoittuu kolmannen vuorokauden tienoille. Tämä on hyvä tiedostaa jo 
etukäteen, jotta mahdollisesti heikosti sujuneisiin harjoituksiin osaa suhtautua oikein. 
 
Plasmavolyymin lisäys 
 
Kuumassa ja kosteassa elimistön plasmavolyymi lisääntyy. Lisäyksen syy on epäselvä. Veren proteiini- ja 

suolapitoisuus nousee, jolloin veri imee itseensä enemmän nestettä. Hormonipitoisuuksissa ei tapahdu 
muutoksia, joten ne eivät ole plasmavolyymin lisääntymisen takana. 
 
Tutkittaessa plasmavolyymin lisääntymistä eri lämpötiloissa ja kuormituksessa on todettu, että jo kahden 
tunnin päivittäinen oleskelu lämpimässä (+42oC) aiheutti 5 %:n lisäyksen plasmavolyymissa. Vastaavan 
lämpökuormituksen aiheuttava fyysinen rasitus lisäsi plasmavolyymia 12 %. Kaikista voimakkain 

lisääntyminen saatiin aikaan kuumassa suoritetulla fyysisellä rasituksella, jolloin plasmavolyymin lisäys 
oli peräti 23 %. 
 
Plasmavolyymin lisäys on tarpeellinen hikoilun ylläpitoon. Elimistö voi poistaa tarpeeksi nestettä ja sen 
mukana lämpöä, jolloin ruumiin lämpötila ei heikennä verenkierron toimintaa. Lisäksi kun nestettä on 
tarpeeksi, sydämen pumppausteho ja iskuvolyymi säilyvät. Kuitenkin liiallinen lisääntyminen voi 
aiheuttaa veren liiallisen laimenemisen, jolloin sen hapenkuljetusominaisuudet heikkenevät. Plasmavolyy-

min lisääntyminen 23 %:lla voi olla jo liikaa kestävyyslajeja ajatellen. 
 
Koska hien yhteydessä poistuu suoloja, sekä nesteen että suolojen nauttiminen on tärkeää (7–14 g/vrk), 
jopa tärkeämpää kuin hiilihydraattien nauttiminen. Tutkimusten mukaan juomisen määrä nousee vasta 

2–3 päivän kuluessa sille tasolle, missä se olosuhteiden mukaan tulisi olla, kun yksilö saa itse päättää 
nauttimastaan juomamäärästä. Niinpä veden juontia olisi tietoisesti lisättävä kuumaan ja kosteaan 
ilmanalaan saavuttaessa. Pelkkä janon tunne ei ole riittävä indikaattori. Kuumassa nesteen imeytyminen 

on hitaampaa. Lisäksi imeytymistä hidastaa nautitun liuoksen väkevyys. 
 
Vesi on tärkein nesteen korvaaja. Jos vettä ei nautita riittävästi, on ihan sama, minkälaista urheilujuomaa 
tai ravintoliuosta muu nautittu neste on. Niillä ei koskaan voida korvata vettä. Perussääntönä on se, että 
jokaisella aterialla on lisättävä yksi lasillinen vettä normaaliin verrattuna. Urheilujuoma on oleellinen ja 
nopea hiilihydraattien ja elektrolyyttien saannin lähde palautumisvaiheessa sekä kilpailuissa ja harjoi-

tuksissa. 



 
 

 

Miten harjoitella sopeutumisvaiheessa? 
 
Kuumaan ja kosteaan sopeutumisen alkuvaiheissa tulee pyrkiä harjoittelemaan ensin aamuisin, jolloin 

ilma on viileämpää kuin päiväsaikaan. Harjoitusteho tulee pitää aluksi n. 50 %:ssa maxVO2:sta, mistä 
sitä nostetaan asteittain. Nestettä ja suoloja tulee nauttia riittävästi niin, ettei elimistön paino laske yli 1 
%:lla. Painoa on syytä tarkkailla, samoin sitä, että virtsa on riittävän laimeaa.  
 
Urheilijan tulee pyrkiä välttämään turhaa auringossa liikkumista. Sen sijaan kannattaa pyrkiä nukkumaan 
lämpimissä olosuhteissa, sillä nukkuminen viileässä, ilmastoidussa huoneessa hidastaa selvästi sopeutu-

mista. Lisäksi on hyvä muistaa, että yksilöllisessä sopeutumisessa on eroja.  
 


