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Urheilijakeskeinen kokonaisvaltainen suunnistusvalmennus 
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IDEAALITILANNE 

• Tasapainoinen ja turvattu  

toimintaympäristö 

 

• Kokonaisvaltaisuus ja 

tasapaino 
* Fyysis-motorinen ja taidollinen 

harjoittelu, jossa psyyke koko 

ajan mukana 

 

• Tiivis ja luottamuksellinen 

valmentajasuhde  joka 

perustuu kaksisuuntaiseen 

vuorovaikutukseen              

* valmentaja on ideoiden antaja 

ja kuuntelija 

* valmentajan tarve vähenee 

vuosien mittaan / valmentajan 

rooli muuttuu! 

 

PSYYKE 

AKTIIVINEN 
PALAUTUMINEN 

FYYSIS-
MOTORINEN 
HARJOITTELU 

 

SUUNNISTUS- 
TAITO 

HARJOITTELU 
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Fyysinen harjoittelu 

FYYSIS-
MOTORINEN 
HARJOITTELU 
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Huippusuunnistajan fysiikkahaasteet 

• Pitkäaikainen (5–10 v.) yksilöllinen kehittymissuunnitelma. 

• Parantaa harjoittelun laatua ja lisätä harjoittelun määrää onnistuneesti. 

• Kyky juosta pitkä aika maastossa hyvin lähellä VO2max-tasoa. 

• Kyky sietää maitohappoa lihaksissa ja poistaa sitä tehokkaasti. 

• Hyvä juoksun taloudellisuus kovalla/pehmeällä, tasaisella/mäkisellä ja 

sileällä/epätasaisella maapohjalla. 

• Hyvä kehonhallinta ja yleinen voimataso jaloissa, keskivartalossa ja 

tukilihaksistossa. 

• Parantaa juoksutekniikkaa ja liikkuvuutta vammojen ennalta ehkäisemiseksi. 

• Parantaa kestovoimaa lajinomaisesti mäessä, suolla, lumessa ja vaihtelevalla 

maapohjalla. 

• Sopeuttaa juoksutekniikka maapohjan mukaisesti. 

• Mahdollisuus harjoitella kilpailujen tyyppimaastoissa. 

• Tehostaa nopeusvoiman ja räjähtävän voiman harjoittelua. 
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• Harjoittelun pääperiaatteet 
– laadukkaan harjoittelun tunnuspiirteitä 

– harjoitusvaikutuksen synty 

– harjoittelun rytmitys 

• Kestävyysharjoittelun perusteet 
– kestävyydentehoalueet ja kynnykset 

– harjoitteluesimerkit 

• Hermo-lihasjärjestelmän harjoittelun perusteet 
– voima ja nopeusharjoittelu 

– liikkuvuus ja lihashuolto 

– koordinaatio ja tasapaino 

– suunnistusjuoksu 
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Miten elimistö sopeutuu? 

• Harjoittelun seurauksena elimistössä 
tapahtuu sopeutumista niin 
rakenteellisina kuin 
toiminnallisinakin muutoksina. 

 

1. Rakenteelliset muutokset ovat 
seurausta vuosia jatkuvasta 
säännöllisestä harjoittelusta: 

• sydämen tilavuuden kasvu 

• verenkiertojärjestelmän toiminnan 
tehostuminen ja lihasten hius- 
suoniverkoston laajeneminen 

• kehon rasvan määrän väheneminen 
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Miten elimistö sopeutuu? 

2. Toiminnalliset muutokset ovat seurausta 
hetkellisestä sopeutumisesta muutokseen: 

•solujen aineenvaihdunnan ja lihasten 
energiantuottokyvyn tehostuminen 

•maitohapon sieto- ja poistokyvyn kehittyminen 

•suunnistusjuoksun taloudellistuminen 
kilpailukauden edetessä 

 

• Hetkittäisen huippukunnon rakentaminen on usein 
seurausta toiminnallisista muutoksista 

• Jotta harjoittelu olisi kestävällä pohjalla on sen 
perustuttava säännöllisyyteen ja pitkäjänteisyyteen 



www.suunnistusliitto.fi 

Harjoitusmäärät 

ikä suunnistuksen lajiharjoittelua * liikunnan kokonaismäärä ** 

8–14-v. 0–100 h 700–900 h/vuosi 

15-v. 150–(300) h noin 700 h/vuosi 

16-v. 200–(300) h noin 700 h/vuosi 

17-v. 250–(300) h noin 700 h/vuosi 

18-v. noin 300 h noin 700 h/vuosi 

19-v. noin 350 h noin 700 h/vuosi 

20-v. noin 400 h 700–800 h/vuosi 

21-v. noin 450 h 700–800 h/vuosi 

22-v. noin 500 h noin 700 h/vuosi 

23-v. 500–600 h noin 700 h/vuosi 

  * suunnistus-, juoksu- ja 

lajivoimaharjoittelu 

** lisänä pallopelit, hiihto, pyöräily, uinti/ 

vesijuoksu, fyysisesti rasittava työ ja 

tukiharjoitteet, kuten lihasten lämmittely ja 

aktivointi, liikkuvuusharjoitteet, 

nilkkajumppa, keskivartalon syvät lihakset ja 

dynaaminen venyttely 

Suunnistajan lajiharjoittelun ja liikunnan 

kokonaismäärän suositus eri ikäryhmissä 
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Nuoren viikkoharjoittelu 

Tuntia 

Miten kirjata harjoittelua? 
- hyötyliikunta: koulumatkat, 

pihatyöt,…? 

- voimaharjoittelu palautuksineen 

vai ilman? 

- lihashuolto tms.? 

- … 



www.suunnistusliitto.fi 

Kestävyysharjoittelu 

& 

Hengitys- ja verenkiertoelimistön 

kehittyminen 
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Mitä kestävyys on? 

• Kestävyys on kykyä vastustaa 

väsymystä pitkäaikaisesti 

• Kestävyyden perustana on vahva hengitys- ja 

verenkiertojärjestelmä 

• Kestävyyteen liittyvät läheisesti myös: 

–  suorituksen taloudellisuus 

–  lihasten kestovoima ja elastisuus 

–  tahto-ominaisuudet / periksiantamattomuus 
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Kestävyyssuorituskyky 

• Kestävyyssuorituskyky perustuu: 

– maksimaaliseen aerobiseen energiantuottokykyyn (VO2max) 

– väsymyksen vastustuskykyyn 

– pitkäaikaiseen aerobiseen kestävyyteen 

– juoksun/suorituksen taloudellisuuteen 

– anaerobiseen kestävyyteen 

– anaerobiseen energiantuottokykykyyn  

– hermo-lihasjärjestelmän voimantuottokykyyn  

• Suorituskykyä selittäviä, mitattavia ominaisuuksia ovat:  

– VO2max  

– aerobinen ja anaerobinen kynnys 

– juoksun taloudellisuus 

– maksimaalinen juoksunopeus 

 
(Paavolainen, Häkkinen, Hämäläinen, Nummela & Rusko, 1999) 
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Hapella vai ilman? 

• Lihakset tuottavat liikkumisessa 

tarvittavan energiansa joko: 

– hengitysilmasta tulevan hapen avulla aerobisesti 

tai 

– osittaisen hapenpuutteen vaikutuksesta 

anaerobisesti 

• Anaerobisen energiantuoton merkkinä lihakset 

tuottavat maitohappoa vereen. Pitkissä 

urheilusuorituksissa, kuten esimerkiksi 

normaalimatkan suunnistuskilpailussa, lähes kaikki 

tarvittava energia tuotetaan aerobisesti. 
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Aerobinen ja anaerobinen energianmuodostus 

  Maksimisuorituksen kesto 

10 sek 1 min 2 min 4 min 10 min 30 min 60 min 120 min 

  Anaerobinen energianmuodostus 

% 85 65 50 30 15 5 2 1 

Aerobinen energianmuodostus 

% 15 35 50 70 85 95 98 99 

Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 

Aerobinen 

Anaerobinen 

% 
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Aerobinen ja anaerobinen kynnys 

1. Aerobinen kynnys (AerK) tarkoittaa sitä tehoa tai 
sykettä, jolla lihasten ja veren maitohappopitoisuus 
alkaa ensimmäisen kerran kohota perustasostaan 
nousujohteisessa lihastyössä. Aerobisella kynnyksellä 
veren maitohappopitoisuus on yleensä noin 1,5 
mmol/l (1,0–2,5 mmol/l). 

2. Anaerobinen kynnys (AnK) tarkoittaa korkeinta 
mahdollista työtehoa tai sykettä, jolla maitohapon 
muodostus ja sen poisto pysyvät vielä tasapainossa. 
Maitohapon syntymisen takia lihasten työteho 
heikkenee ja suoritustehoa on ennen pitkää 
laskettava tai suoritus keskeytettävä. Anaerobisella 
kynnyksellä veren maitohappopitoisuus on noin 3 
mmol/l (2,5–4,0 mmol/l). 
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Aerobinen ja anaerobinen kynnys 

Aerobinen kynnys (AerK) 

• miehet 3.50-4.05 min/km 

• naiset 4.30–4.50 min/km 

• pojat 4.10–4.25 min/km 

• tytöt 5.00–5.20 min/km 

Anaerobinen kynnys (AnK) 

• miehet 3.10–3.20 min/km 

• naiset 3.50–4.05 min/km 

• pojat 3.25–3.40 min/km 

• tytöt 4.15–4.30 min/km 

VAATIMUSTASO / MAAJOUKKUE 
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Maksimaalinen hapenotto 

3. Maksimaalinen hapenotto (VO2max) tarkoittaa 
sitä työtehoa tai sykettä, jolloin aerobinen 
energianmuodostus ja hapenkulutus on 
suurimmillaan. Tässä vaiheessa happea käytetään 
määrällisesti eniten ja maitohappoa syntyy 
runsaasti. 
 

4. Maksimaalisen hapenoton yläpuolella sijaitsee 
nopeuskestävyysalue, jolloin energianmuodostus 
on puhtaasti anaerobista. Tätä vaihetta voidaan 
ylläpitää vain hetkellisesti nopeissa suorituksissa. 
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Syke ja maitohappo 

Sykkeen ja laktaatin (maitohappo) perusteella määritetyt kynnykset ja tehoalueet. 

LAKTAATTI 
 

10 mmol/l 

 

8 mmol/l 

 

6 mmol/l 

 

4 mmol/l 

 

2 mmol/l 

 

0 mmol/l 

SYKE 
 

200 

 

180 

 

160 

 

140 

 

120 

 

100 

AerK AnK 

            PK                             VK                    MK          NK  

Max 
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Kilpailusuorituksen aikana (keskimatka ja pitkä matka) 

• Syke: 
– 80–95 % maksimista, 95–105 % anaerobisesta kynnyksestä 

–nuorilla syketasot jonkin verran korkeammalla 

• Maitohappo: 
– taso selvästi yli anaerobisen kynnyksen 

– vaihtelee paljon maastonkohdan ja -muotojen mukaan 
esim.: 

• loivapiirteisessä avokalliomaastossa 4–5 mmol/l 

• eteläsuomalaisessa kalliomaastossa 6–14 mmol/l 

• ylämäessä 4–15 mmol/l 

• Hapenkulutus: 
– 85–90 % maksimista 

–miesmaajoukkue 55–75 ml/kg/min (Saksan leiri 1994) 

–naismaajoukkue 45–63 ml/kg/min (Saksan leiri 1994) 

– taloudellisuudessa usein huomattavia eroja 
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Hengityselimistön rakenne ja toiminta 

• Hengityselimistö = hengitystiet, keuhkot ja 
hengityslihakset 

• Ulkoinen hengitys = ulkoilman siirtyminen 
hengitysteiden kautta keuhkoihin, keuhkorakkuloihin 
ja sieltä vereen 

• Sisäinen hengitys = kaasujen vaihto veren ja 
kudosten välillä 

 

 esim. hapenkulutusta kuormituksessa voidaan mitata 
uloshengitysilmasta (happi- vs. hiilidioksidipitoisuus) 
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Hengityselimistön toiminta kuormituksessa 

• Keuhkotuuletus (ventilaatio) voi maksimaalisessa 
suorituksessa nousta jopa 100–200 l/min urheilijan koosta 
riippuen (vrt. levossa n. 6 l/min). Hengityselimistön 
energiankulutus voi puolestaan kasvaa n. 15 % 
kokonaisenergiankulutuksesta (vrt. levossa n. 2 %). 

• Kuormituksen lisääntyessä keuhkotuuletus kasvaa ensin 
hengitystilavuutta kasvattamalla; kovassa kuormituksessa 
lisäksi hengitysfrekvenssiä kasvattamalla. 

• Elimistö reagoi nopeasti kuormituksen kasvuun mm. 
keuhkotuuletusta lisäämällä (= hengästyminen) pyrkien 
laskemaan kovatehoisessa suorituksessa kasvavaa 
elimistön happamuutta (laktaatin ja vetyionipitoisuuden 
nousu). 

• Hengityselimistö on harvoin urheilusuoritusta rajoittava 
tekijä, mutta esim. astman tai hengitystieinfektion 
johdosta lisääntynyt vastus lisää energiankulutusta ja 
heikentää suorituksen taloudellisuutta. 
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Kaasujen vaihto levossa ja kuormituksessa 

• Kaasujen siirtyminen kudoksesta toiseen tapahtuu 
keuhkorakkuloissa l. alveoleissa perustuen kaasujen 
osapaineen välillä vallitseviin eroihin. Kaasut siirtyvät 
aina suuremmasta osapaineesta pienempään. 

• Ilman virratessa keuhkoihin hapen osapaine 
keuhkorakkuloissa laskee ja hiilidioksidin nousee, jolloin 
tapahtuu kaasujen vaihtoa keuhkorakkuloiden ja veren 
välillä.  

• Keuhkojen kaasunsiirtokyky kasvaa kuormituksessa. 
Kestävyysharjoittelu parantaa kaasunsiirtokykyä, mikä 
johtuu lähinnä sydämen parantuneesta veren 
kierrätyksestä ja keuhkorakkuloiden kasvaneesta pinta-
alasta. 

• Veressä hapen kuljettaminen tapahtuu lähes 100-
prosenttisesti hemoglobiinin avulla. 
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Verenkiertoelimistön rakenne ja toiminta 

• Verenkiertoelimistö = sydän, veri ja verisuonisto 

• Verenkiertoelimistö huolehtii kudosten/solujen ravinnon 
ja hapen saannista, kuona-aineiden poiskuljettamisesta 
ja elimistön suojelemisesta. 

• Elimistö säätelee verenkiertoa, jolloin mm. eri 
kehonosien lämpötila-, nestepitoisuus- ja happamuuserot 
tasoittuvat.  

• Harjoittelulla voidaan vaikuttaa veren ominaisuuksiin 
mm. punasolujen määrää ja veriplasman tilavuutta 
lisäämällä. 
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Sydämen rakenne ja toiminta kuormituksessa 

• Sydän sykkii itsenäisesti tahdosta riippumatta ilman 
ulkopuolista hermoärsytystä. Esim. fyysisessä rasituksessa 
tai stressitilanteissa sympaattisen hermoston toiminta 
vilkastuu, mikä lisää mm. sydämen lyöntitiheyttä. 
Parasympaattisen hermoston vaikutuksesta sydämen 
lyöntitiheys pienenee. Hormonaalisten toimintojen osalta 
adrenaliini kiihdyttää sydämen toimintaa ja 
noradrenaliini hillitsee sitä. 

• Lepo- ja maksimisyke ovat yksilöllisiä; molemmat 
laskevat mm. iän ja kestävyysharjoittelun myötä. 
Lyhytkin harjoittelutauko voi nostaa niin lepo- kuin 
maksimisykettä väliaikaisesti. 

• Leposykkeen nouseminen voi olla myös merkki liiallisesta 
elimistön kuormittumisesta. 

• Sydämen minuuttitilavuus kasvaa suhteessa kuormituksen 
nousuun. 
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Harjoittelun vaikutus sydämen toimintaan 

• Kestävyysharjoittelu 

– tehostaa sydämen kammioiden täyttymistä 

– parantaa sydämen supistumiskykyä 

– suurentaa sydämen onteloita ja paksuntaa sen 
seinämiä 

– kasvattaa iskutilavuutta  maksimaalinen 
hapenottokyky kasvaa 

– laskee sykettä ja verenpainetta 

– kasvattaa sydämen minuuttitilavuutta 
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Harjoittelu eri tehoalueilla 

AerK     AnK         MaxVO2 

HARJOITUS-

TAPA 
  PK1    PK2   VK1   VK2 MK NK 

JUOKSU Verryttelyt          Suunnistusjuoksulenkit                Intervallivedot           Testijuoksut              

       Pitkät juoksulenkit                  Vauhtileikittelyt     Mäkiharjoitukset         Juoksukilpailut 

Juoksutekniikka

harjoitukset 

HIIHTO Pitkät hiihtolenkit (p + v) 

                  Hiihtolenkit (p + v) 

Hiihtointervallit                         Hiihtokilpailut 

    Hiihtosuunnistuskilpailut 

SUUNNISTUS     Karttaretket                                                   Normaalimatkan kilpailut   Sprinttikisat 

                                Suunnistusharjoitukset                     Pikamatkan kilpailut 

PELIT Kevyet pallottelut                     Sähly- ja jalkapallopelit    Sulkapallopelit 

     Lentopallo                  Kaukalopallo                                  Squash 

Hypyt ja 

kiihdytykset 

MUUT Vaellukset    Melonta       Aerobic          Juoksu- ja hyppykuntopiirit 

Uinti         Pyöräily       Rullaluistelu/hiihto 

           Kuntopiirit           Metsätyöt 

Loikat ja hypyt 

Yleisurheilu 
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Yhteenvetoa kestävyysharjoittelusta 

• Harjoitusvaikutus = harjoitus + riittävä lepo 
 

• Kestävyysharjoittelun tavoitteena on, että: 

– urheilija jaksaa harjoitella paljon ja kovaa 

– palautuu nopeasti harjoitusten aikana ja niiden välillä 

– pystyy pitkiin ja kovatehoisiin suorituksiin 

 

• Riittävä peruskestävyys on kaikkien muiden 
kestävyysominaisuuksien kehittämisen lähtökohta … 
mutta MITÄ TÄMÄ OIKEASTI TARKOITTAA? 

 

• Kestävyys on yksi kaikkein hitaimmin kehittyvistä 
ominaisuuksista, joten sitä tulee harjoittaa hyvin 
pitkäjänteisesti määrällisesti runsaasti ja 
monipuolisesti liikkumalla 
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Tehtävä 

• Jakautukaa 3-5 henkilön ryhmiin 

• Hengitys- ja verenkiertoelimistön vs. hermo-

lihasjärjestelmän kehittäminen; voiko 

kestävyysharjoittelulla kehittää myös hermo-

lihasjärjestelmää? Toisaalta, kehittääkö esim. 

lapsen/nuoren määrällisesti runsas (20 t/vko), 

monipuolinen ”motoriikkaa” kehittävä liikkuminen 

myös kestävyyttä / hengitys- ja 

verenkiertoelimistöä? 

• Millä tavoin nykyiset kilpailuformaatit, 

matkapituudet ja maastotyypit vaikuttavat fyysisen 

harjoittelun vaatimuksiin? 


