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Kestävyysurheilijan merkittävin energianlähde kilpailusuorituksessa on glukoosi ja näin ollen 

sen riittävä saanti ravinnosta on erityisen tärkeää. Riittävällä hiilihydraatin saannilla voidaan 

ylläpitää glykogeenivarastoja (Ilander, 2014, 140) ja saavuttaa optimaalinen suorituskyky (Tu-

runen 2003). Luotosen (2014) tutkimuksessa sekä kestävyysurheilijanaisilla että – miehillä hii-

lihydraatin saanti jäi 6-10g/kg/vrk suositusten alarajan alapuolelle. Molemmat sukupuolet sai-

vat tutkimuksessa proteiinia riittävästi. Mikäli runsas proteiininsaanti on esteenä riittävälle hii-

lihydraattien saannille, tulee proteiinien määrää ruokavaliossa pienentää vähitellen (Luotonen 

2014). Niukka hiilihydraattien saanti yhteydessä säännölliseen harjoitteluun laskee kuormituk-

sen aikaista hiilihydraattien saatavuutta. Tällöin vauhdin ylläpitäminen vaikeutuu ja suoritus-

teho laskee (Kerksick ym. 2008, Ilanderin 2014, 140 mukaan).  

 

Hiilihydraatin ja mielialan yhteydestä ei ole vielä riittävästi tutkimustietoa. Markuksen (2007) 

mukaan runsas hiilihydraatinsaanti matalan proteiininsaannin kanssa aiheutti pienimmät vaih-

telut mielialassa, muistin toiminnassa ja stressaantuneisuudessa. Bentonin (2003) mukaan hii-

lihydraatin nauttimisen seurauksena insuliinin eritys kiihtyy ja siten tryptofaanin kuljetus aivoi-

hin lisääntyy. Tryptofaanista muodostuu aivoissa serotoniinia (Benton 2003), jolla rauhoittava 

ja mielialaa kohottava vaikutus (Cambell ym. 2012, 68). Tämän seurauksena hiilihydraatin 

nauttiminen voi kohottaa mielialaa. Bentonin (2003) tutkimuksissa veren glukoositason lasku 

haastavien kognitiivisten tehtävien jälkeen oli yhteydessä alhaisempaan mielialaan ja huonoon 

itsearvioituun pystyvyyteen. Vastaavanlainen jännitystä ja sympaattisen hermoston aktiivi-

suutta nostava tilanne tapahtuu urheilusuorituksessakin. Koettu pystyvyyden tunne on yhtey-

dessä fyysiseen suorituskykyyn (Nies & Kershaw 2002, Mäki-Oppaan 2009 mukaan.) Mikäli 

hyvän hiilihydraattien saatavuuden kautta onnistutaan ylläpitämään veren glukoositasoja kuor-

mituksessa, urheilijan mieliala ja koettu pystyvyyden tunne säilyy korkealla. Näin ollen myös 

hyvä fyysinen suorituskyky säilyy. 

 

Tämän seminaarityön perusteella voidaan todeta, että hiilihydraatilla on osuus kestävyyssuori-

tuskyvyn säätelijänä, mutta olettamuksien ja luotettavien johtopäätöksen tekemiseksi vaaditaan 

laajempaa tutkimusta. Jatkossa tutkimuksia tarvitaan serotoniinin vaikutuksesta kestävyyssuo-

rituskykyyn. Serotoniinin vaikutusta mielialaan ei ole tutkittu urheilijoilla, joten ei ole selvää 

vaikuttaako motivoituneella urheilijalla mielialan muutokset suorituskykyä heilauttelevasti. 

Tutkimusten ristiriitaisuus osoittaa, ettei asiasta ole vielä riittävästi tutkimustietoa.  
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1 JOHDANTO 

Hiilihydraatit koostuvat hiilestä ja vedestä ja ovat elimistön tärkein energianlähde. Niiden teh-

tävä on luovuttaa elimistölle energiaa erityisesti kuormituksen aikana. Hiilihydraatit voidaan 

luokitella kolmeen eri luokkaan: mono-, poly- ja disakkarideihin. Poly- ja disakkaridit hajoavat 

monosakkarideiksi, joita elimistö pystyy paremmin vastaanottamaan. Glukoosi (C6H12O6) on 

yleinen monosakkaridi, joka koostuu hiili-, vety ja happiatomeista. (Mero ym. 2007, 155). Glu-

koosi on kestävyysurheilijan merkittävin energianlähde kilpailusuorituksessa, joten sen riittävä 

saanti ravinnosta on erityisen tärkeää. 

Kestävyysurheilijan ruokavaliossa rasvoja ja proteiineja saadaan yleensä riittävästi (Luotonen 

2014), mutta hiilihydraatit jäävät usein jopa suositusten alapuolelle (Tota ym. 2013). Meron 

ym. (2007, 182) mukaan kestävyysurheilijan tulisi saada 6–10g hiilihydraattia vuorokaudessa 

painokiloa kohti. Luotosen (2014, 37–41) tutkimuksessa sekä kestävyysurheilijanaisilla että – 

miehillä hiilihydraatin saanti jäi Meron ym. (2007) suositusten alarajan alapuolelle. Molemmat 

sukupuolet saivat tutkimuksessa proteiinia riittävästi. Proteiinin saannissa havaittiin tilastolli-

sesti merkitsevä ero suositusten alarajaan nähden (Luotonen 2014, 38,41). Runsaasta proteiinin 

saannista ei ole haittaa ellei se ole esteenä riittävälle hiilihydraatin saannille. Proteiini on täyt-

tävä ravintoaine, joka hävittää tehokkaasti nälän tunteen ja saattaa siten runsaasti käytettynä 

vähentää hiilihydraattien saantia. Tällöin proteiinien käyttöä on syytä vähentää maltillisesti, 

jotta elimistö saa riittävästi hiilihydraattia. (Luotonen 2014, 41.) 

Intensiivinen harjoittelu lisää energiankulutusta. Optimaalisen harjoitteluvasteen kannalta kes-

tävyysurheilijan olisi syytä seurata riittävän ravintoaineiden saannin toteutumista. Koska kil-

pailusuorituksessa energia tuotetaan pääosin hiilihydraateista, on niiden saantiin ja suorituksen 

aikana olevaan saatavuuteen kiinnitettävä erityishuomiota. Tämän seminaarityön tarkoitus on 

selvittää hiilihydraatin merkitystä kestävyyssuorituskykyyn ja vertailla hiilihydraatin tarvetta 

eri harjoituskausina. Tarkastelussa on myös hiilihydraatin vaikutus mielialaan ja sitä kautta 

suorituskykyyn. 



 

2 

 

2 HIILIHYDRAATIN VAIKUTUS KESTÄVYYSSUORITUSKYKYYN 

Hiilihydraatin vaikutuksesta kestävyyssuorituskykyyn on vielä kohtalaisen vähän tutkimustie-

toa. Useita tutkimuksia on tehty suorituksen aikana nautitun hiilihydraatin yhteydestä kestä-

vyyssuorituskykyyn, mutta monet ovat epäonnistuneet yhteyden löytämisessä (Akerstorm ym. 

2009, Borg 1977, Morton ym. 2009, Nybo ym. 2009, Yeo ym. 2009, Coxin ym. 2010 mukaan). 

Cox ym. (2010) mukaan korkealla hiilihydraattien saatavuudella suorituksen aikana ei saavu-

teta suurta etua suhteessa matalaan hiilihydraattien saatavuuteen. Kuitenkin Ilander (2014,148) 

on todennut Kerksickiin ym. 2008, Skeiniin ym 2012 ja Lima-Silvaan ym. 2013 viitaten, että 

hyvästä saatavuudesta on erityisesti hyötyä kovemman suoritustehon ylläpitämisessä lihasten 

voimantuottoa parantaen. Hiilihydraattien merkitys kestävyyssuorituksen säätelijänä on mieli-

piteitä jakava ja ristiriitoja sisältävä ilmiö, mutta työssäni otan esille hiilihydraatteihin liittyviä 

tekijöitä, jotka mahdollisesti edesauttavat suorituskyvyn parantamisessa. 

2.1 Glykogeeni ja sen merkitys kestävyysurheilijalle 

Glykogeeni on haaroittunut glukoosipolymeeri (Kuva 1). Glukoosipolymeerien haarojen päistä 

pystytään helpoiten vapauttamaan glukoosia elimistölle, mikä selittää lihaksiin varastoituneen 

glykogeenin rakenteen. (Ilander 2014, 136.) Glykogeeniä voidaan muodostaa elimistön itse val-

mistamasta tai ravinnosta saadusta glukoosista. Muodostettu polymeeri voidaan varastoida li-

haksiin tai maksaan myöhempää käyttöä varten. Elimistön glykogeenistä kolme neljäsosaa on 

varastoituneen lihaksiin ja loput maksaan. (Ilander 2014, 140.) 
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KUVA 1: Glykogeenin haaroittunut rakenne. Haaroittuneen glukoosipolymeerin päistä pysty-

tään helpoiten ottamaan energiaa elimistön käyttöön (Campbell & Farrell 2012, 471 muokattu 

kuva) 

Kestävyysurheilijalle on jo 1930-luvun lopun jälkeen suositeltu runsasta hiilihydraatin saantia, 

koska suurin osa kilpailusuorituksen energiasta saadaan maksaan sekä aktiiviseen lihaskudok-

seen varastoituneesta glykogeenistä. Lisäksi runsaan rasvan saannin on tutkitusti huomattu ole-

van yhteydessä alentuneeseen kestävyyssuorituskykyyn. (McArdle 2010, 572.) Glykogeeniva-

rastojen täytön optimointiin kilpailusuorituksen aikana voidaan vaikuttaa erilaisilla hiilihyd-

raattitankkauksilla (McArdle 2010, 573; Ilander, 2014, 149). Ilanderin (2014, 149) mukaan li-

hasglykogeenivarastot voidaan kasvattaa jopa 50–100 % suuremmiksi erittäin runsaalla hiili-

hydraatin saannilla. Usein tankkaus yhdistetään joko tyhjennysharjoitukseen tai kevennettyyn 

harjoitteluun. Tyhjennysharjoitus ei ole välttämätön glykogeenivarastojen maksimoimiseksi. 

Mikäli tyhjennysharjoitus ennen tankkauksen aloittamista halutaan suorittaa, on se syytä ajoit-

taa useita päiviä ennen kilpailua. (McArdle 2010, 572, Ilander 2014, 149). 
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Naisten ja miesten välillä ei glykogeenin varastointikapasiteetissa ole eroa, kun saanti suhteu-

tetaan rasvattoman kehon painoon (McArdle 2010, 574). Glykogeenivarastojen täyttyminen ei 

siten selitä kestävyyssuorituskyvyn sukupuolieroja. Kestävyyssuorituskyky voi kuitenkin hei-

kentyä molemmilla sukupuolilla niukkahiilihydraattisen ruokavalion seurauksena (Kuva 2). 

Pitkään jatkuva niukka hiilihydraattien saanti yhdessä harjoittelun kanssa laskee lihasten gly-

kogeenitasojen täyttymisastetta ja vaikuttaa sitä kautta urheilijan suorituskykyyn laskevasti. 

 

KUVA 2: Lihasten hiilihydraattivarastojen täyttymisaste runsas- ja niukkahiilihydraattisen ruo-

kavalion seurauksena. Niukkahiilihydraattinen ruokavalio yhdistettynä säännölliseen harjoitte-

luun johtaa pidemmällä aikavälillä lihasten glykogeenivarastojen tyhjenemiseen. (Costill, D. 

and Miller, J. (1980). Nutrition for endurance sport: carbohydrate and fluid balance. Internati-

onal Journal of Sports Medicine, 1, 2–14, Juha Hulmin mukaan) 
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2.2 Hiilihydraatin tarve eri harjoituskausilla 

Meron ym. (2007, 157) mukaan päivittäinen hiilihydraatin nauttiminen on olennainen osa ur-

heilijan elämää sekä kilpailu että harjoituskaudella. Urheilijan hiilihydraatin saannin ei kuulu 

olla koko vuotta samalla tasolla, vaan se vaihtelee harjoituskaudesta riippuen. Eroja löytyy pe-

ruskuntokauden, kilpailuun valmistavan kauden ja kilpailukauden välillä. Kovina harjoittelu-

viikkoina tarvitaan enemmän energiaa kuin lepoviikkoina. Yhteen viikkoonkin kuuluu useim-

miten harjoituksellisesti sekä kovia että lepopäiviä. Lyhyellä aikavälillä ei kuitenkaan ole syytä 

muunnella ravintoaineiden saantia, sillä lepopäivänä energiaa tarvitaan tehokkaaseen palautu-

miseen. (Ilander 2014, 146–148.)  

2.2.1 Kilpailukauden ulkopuolella 

Peruskuntokaudella sekä harjoittelumäärät että hiilihydraattien tarve ovat suurimmillaan (Ilan-

der 2014, 145). Meron (2007) mukaan harjoituskaudella kestävyysurheilijan tulisi saada hiili-

hydraattia 6-10g/kg/vrk, mikä on enemmän kuin teho- ja palloilulajien harrastajilla (Taulukko 

1). Kuitenkin Ilanderin (2014,145) mukaan peruskuntokaudella tavoiteltava hiilihydraatin 

saanti tulisi olla 8–12g/kg/vrk. Riittävä hiilihydraatin saanti antaa hyvät edellytykset fyysisten 

ominaisuuksien kehittymiselle. Riittävä saanti ei kuitenkaan välttämättä toteudu pelkästään 

omien tuntemusten perusteella, joten ravinnon saantia on järkevää tarkkailla säännöllisesti. Ke-

hon kuuntelun ohella ruokavaliosuunnitelman laatiminen on yksinkertainen ratkaisu riittävän 

saannin takaamiseksi. (Ilander 2014, 145–146.) Pienikin hiilihydraattivaje määrällisesti suu-

rella harjoituskaudella voi johtaa jopa ylirasitustilaan (Halson ym. 2004, Luotosen 2014 mu-

kaan). 
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TAULUKKO 1: Ravintoaineiden saannin suositukset harjoituskaudella eri urheilulajeissa vuo-

rokauden aikana (mukailtu Mero ym. 2007. 182, Laakson 2013 mukaan) 

 

Kilpailukauteen valmistautuessa harjoittelu on yhä määrällisesti suurempaa kuin kilpailukau-

della ja intensiteetiltään myös kovempaa. Kovempi intensiteetti lisää hiilihydraattien saatavuu-

den tärkeyttä, koska harjoittelu tapahtuu kilpailusuoritukselle tyypillisellä aineenvaihdunnalla. 

Monet urheilijat pyrkivät tiputtamaan painoaan hieman ennen kilpailukauden alkua, mutta pai-

nonpudotus tulisi tapahtua rasvansaantia vähentämällä. Hiilihydraatin saanti voi olla hieman 

alhaisempaa kuin peruskuntokaudella. Tällöin on kuitenkin pidettävä hyvää huolta, että hiili-

hydraatin saatavuus säilyy elimistössä riittävällä tasolla. Hiilihydraatin saatavuuden paranta-

miseksi hiilihydraatin saanti tulisi ajoittaa harjoituksen lähelle: ennen, aikana ja jälkeen harjoi-

tuksen. (Ilander 2014, 147.) 

2.2.2 Kilpailukaudella 

Kilpailukaudella harjoittelu on määrällisesti pienimmillään, ja energiantarve on alhaisempi 

kuin kilpailukauden ulkopuolella. Energiansaannin on syytä olla tasapainossa kulutuksen 

kanssa, koska lisäkilot eivät ole toivottuja kilpailukaudella. Energiantarpeen pienentyessä on 

kiinnitettävä huomiota ravinnon laatuun. Korkealaatuinen ruokavalio tarkoittaa huonojen ras-

vojen ja tyhjien kalorien pois jättämistä. Hiilihydraattien kohdalla pois jätetään huonolaatuiset 

hiilihydraatit. (Ilander 2014, 147.) 
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2.3 Hiilihydraattien saatavuus 

Hiilihydraatin saannilla on suuri yhteys hiilihydraatin saatavuuteen (McArdle 2010, 16). Hiili-

hydraattien saatavuus kuvaa lihaksen ja maksan glykogeenivarastojen täyttöastetta. Tämän 

täyttöasteen olisi syytä olla kestävyysjuoksijalla korkealla optimaalisen suorituskyvyn ja rasi-

tuksen siedon kannalta. Saatavuudella kuvataan sitä, kuinka paljon glykogeeniä on saatavilla 

suorituksen aikana. Ravinnon hiilihydraattivaje johtaa pienentyneisiin glykogeenivarastoihin ja 

sitä kautta heikkoon hiilihydraatin saatavuuteen. (Ilander 2014, 142.)  

2.3.1 Hyvän saatavuuden saavuttaminen 

Hyvä hiilihydraatin saatavuus onnistuu helpoiten runsaalla hiilihydraatin saannilla, mutta hie-

man pienemmälläkin saannilla voidaan onnistua saamaan hyvä saatavuus. Pienempi saanti vaa-

tii tarkkaan harkitun ajoituksen hiilihydraatin nauttimiseen. Mitä vähemmän hiilihydraattia ur-

heilija saa ruokavaliostaan sitä tärkeämpää on se, että hiilihydraatin nauttiminen ajoittuu har-

joittelun läheisyyteen. Ennen harjoitusta nautittu hiilihydraatti parantaa saatavuutta toimimalla 

suoraan energianlähteenä suorituksen aikana. Harjoituksen jälkeen nautitulla hiilihydraatilla 

parannetaan tulevien harjoitusten hiilihydraatin saatavuutta. Harjoituksen jälkeen nautittu hiili-

hydraatti tehostaa lihasglykogeenin muodostumista. (Ilander 2014, 146.) 

2.3.2 Saatavuuden merkitys suorituskykyyn 

Ilander (2014, 143) on todennut Kerksick ym. tutkimukseen (2008) viitaten, että hiilihydraatin 

saatavuuden puutos laskee suoritustehoa ja vauhdin ylläpitäminen vaikeutuu. Glykogeenivaras-

tojen tyhjentyessä siirrytään rasvojen ja proteiinien käyttöön. Tällöin energiantuottonopeus hi-

dastuu jolloin myös vauhti hidastuu (McArdle 2010, 19). Niukka hiilihydraattien saatavuus ai-

heuttaa runsasta saatavuutta enemmän lihasproteiinin kataboliaa sekä aiheuttaa voimakkaam-

man immuunivasteen heikkenemisen (Walsh ym. 2011, Ilanderin 2014, 142 mukaan). Harjoit-

telu myös koetaan raskaammaksi hiilihydraattien saatavuuden ollessa heikkoa (Carter ym. 
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2003, Backhouse ym. 2005, Ilanderin 2014, 143 mukaan). Turusen (2003) mukaan hiilihydraa-

tin merkitystä on painotettava urheilijoille optimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi. Hiilihyd-

raattien runsas saanti takaa urheilijalle hyvän saatavuuden ja sitä kautta edellytykset myös te-

hokkuuteen urheilusuorituksessa. 

Runsas hiilihydraattien saanti on siis yhteydessä hyvään hiilihydraattien saatavuuteen kuormi-

tuksen aikana. Huonolla saatavuudella eli vajailla glykogeenivarastoilla harjoittelu johtaa tut-

kimuksen mukaan stressihormonitasojen kasvuun sekä useisiin häiriöihin immuunipuolustuk-

sessa (Gleeson, 2004). Näin ollen urheilija altistuu sairastumiselle ja keholla on vaara ylirasit-

tua. Stressihormonien pitkäaikainen koholla oleminen onkin yksi ylirasitustilan oireista (Mar-

joona 2008). Marjoona (2008) on myös todennut Ragliniin & Wilsoniin (2000) viitaten, että 

hiilihydraattien nauttimisella on positiivinen vaikutus ylirasitustilasta palautumiseen. 

2.4 Hiilihydraatin vaikutukset mielialan kautta suorituskykyyn 

Useiden tutkimuksien pohjalta on voitu osoittaa että hiilihydraatin saannilla on positiivinen yh-

teys sekä suorituskykyyn että mielialaan (Benton and Sargent 1992, Benton and Owens 1993, 

Kanarek and Swinney 1990, Markus ym 1998, 1999, Markuksen 2007 mukaan). Markus (2007) 

esitteli artikkelissaan omia aikaisempia tutkimustuloksia (1998,1999,2000) liittyen muun mu-

assa mielialan vaihteluun akuutin stressisuorituksen jälkeen. Tutkimuksissa stressiherkillä hen-

kilöillä runsas hiilihydraatinsaanti matalan proteiininsaannin kanssa aiheutti pienimmät vaihte-

lut mielialassa, muistin toiminnassa ja stressaantuneisuudessa. Näin ollen voidaan päätellä että 

hiilihydraatin saanti on yhteydessä parempaan suorituskykyyn sekä mielialaan. 

Glukoosi on ainoa aivojen energianlähde ja siten välttämättömässä roolissa ihmisen elämässä. 

Markuksen (2007) mukaan glukoosin saanti on erityisen tärkeä kognitiivisen suorituskyvyn toi-

mimisen kannalta. Tästä voidaan esimerkiksi päätellä että älyllistä toimintaa vaativissa kestä-

vyysurheilusuorituksissa glukoosin rooli nousee suureen arvoon. Esimerkiksi suunnistus on 

puhdas kestävyyslaji, jossa energiaa tuotetaan suorituksen aikana pääasiassa glukoosin avulla. 
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Mikäli glukoosia on huonosti saatavilla, asiasta kärsii sekä fyysinen- että psyykkinen suoritus-

kyky. Glukoosilla on siten tärkeä merkitys sekä fyysisen että psyykkisen toimintakyvyn kan-

nalta. 

2.4.1 Tryptofaanista serotoniiniksi ja hyväksi oloksi 

Tryptofaani on aminohappo, joka muuttuu elimistössä 5-hydroksitryptofaanin kautta Serotonii-

niksi. Tryptofaani on siten serotoniinin esiaste. Serotoniini on kudoshormoni, jolla rauhoittava 

ja mielialaa kohottava vaikutus. Alhaiset serotoniinitasot elimistössä ovat yhteydessä masentu-

neisuuteen, joten serotoniinia voidaan pitää eräänlaisena mielialahormonina. (Cambell ym. 

2012, 68). Laatikaisen (2011) mukaan hiilihydraatin syöminen edesauttaa tryptofaani-amino-

hapon pääsyä aivoihin. Hiilihydraatin nauttimiseen yhteydessä olevat korkeat insuliinitasot 

avustavat myös tryptofaanin saatavuudessa (Laatikainen 2011). Myös Markuksen (2007) mu-

kaan hiilihydraatit kasvattavat plasman 5-hydroksitrypofaani-pitoisuutta, joka on yhteydessä 

Serotoniinin kasvun kautta mielialan kasvuun. 

2.4.2 Hiilihydraatin vaikutukset aivojen tryptofaanin saatavuuteen ja stressin 

esiintymiseen  

Markus (2007) tutkimuksessa tutkittiin hiilihydraattipitoisen juoman vaikutusta mielialaan, 

stressinsietokykyyn sekä veren plasmasta mitattuun TRP/LNAA suhteeseen. TRP tarkoittaa se-

rotoniinin esiastetta tryptofaania (Curzon 1985, Fernstrom ym. 1971, 1972, Markuksen 2007 

mukaan). LNAA kuvaa viittä aminohappoa (valiini, isoleusiini, leusiini, tyrosiini ja fenyyliala-

niini), joiden summaan verrattiin tryptofaanin määrään (Markus 2007). Hiilihydraatin nautti-

misesta johtuva insuliinin erityksen kasvu lisää kyseisten aminohappojen ottoa lihaksiin, jolloin 

veren LNAA luku pienenee (Fernstorm and Wurtman 1971,1972, Markuksen 2007 mukaan). 

Bentonin (2003) mukaan nämä viisi aminohappo ja tryptofaani kilpailevat samasta kuljettaja-

molekyylistä, jolloin insuliinin vaikutuksesta lihaksiin siirtyvät aminohapot antavat tryptofaa-

nille siten enemmän kuljettajia. Tryptofaania pääsee siten kulkeutumaan enemmän aivoihin ja 

tätä kautta muuttumaan serotoniiniksi ja paremmaksi mielialaksi (Benton 2003).  
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Markuksen (2007) tutkimuksessa käytettiin myös kontrolliryhmää, jotka saivat hiilihydraati-

tonta juomaa. Kaikille koehenkilöille suoritettiin erilaisia reaktionopeus-testejä. Verinäytteitä 

otettiin levossa, ennen stressitilannetta sekä stressitilanteen aikana. Koehenkilöille aiheutettiin 

myös lisästressiä pitämällä toista kättä satunnaisesti jääastiassa reaktionopeus-testien aikana. 

Hiilihydraattipitoisen juoman nauttineilla veren TRP/LNAA-taso oli huomattavasti korkeampi 

kuin kontrolliryhmällä. Hiilihydraattijuoman nauttiminen vähensi väärien vastausten määrää ja 

myös reaktionopeus oli pienempi suhteessa kontrolliryhmään. (Markus 2007.) Aikaisempi tut-

kimustieto siitä, että aivojen serotoniini lisää aivolisäkkeen, hypotalamuksen ja lisämunuaisen 

aktiivisuutta, tukee tämän tutkimuksen tuloksia. (Van Praag 2004). Näin ollen serotoniinilla on 

oleellinen rooli stressin säätelytekijänä. Hiilihydraattipitoista juomaa nauttineilla ilmeni myös 

vähemmän uupumuksen tuntemuksia sekä voimakkaampaa pystyvyyden tunnetta ennen suori-

tusta sekä sen aikana verrattuna kontrolliryhmään. Tämä tulos osoittaa, että hiilihydraatit pa-

rantavat mielialaa sekä yleisesti että stressitilanteessa. Lisäksi stressitilanteessa havaittiin vä-

hemmän vääriä tuloksia joten myös stressin sieto ja keskittymiskyky näin ollen paranevat hii-

lihydraatin nauttimisen seurauksena (Markus 2007.) 

2.4.3 Mielialan vaikutus suorituskykyyn 

Bentonin (2003) mukaan veren glukoosipitoisuuden lasku haastavien kognitiivisten tehtävien 

jälkeen on yhteydessä alhaisempaan mielialaan ja itsearvioituun pystyvyyteen. Pystyvyyden 

tunteella on yhteys fyysiseen suorituskykyyn. Korkean fyysisen suorituskyvyn taustalla on 

usein hyvä koettu pystyvyyden tunne. (Nies & Kershaw 2002, Mäki-Oppaan 2009 mukaan.) 

Bentonin (2003) tutkimuksessa mielialan muutoksia tarkkailtiin haastavien kognitiivisten teh-

tävien yhteydessä. Vastaavanlainen jännitystä ja sympaattisen hermoston aktiivisuutta nostava 

tilanne tapahtuu urheilusuorituksessakin. Näin ollen voidaan tehdä olettamus, että korkea veren 

glukoosipitoisuus on paremman mielialan ja paremman pystyvyyden tunteen kautta yhteydessä 

korkeaan fyysiseen suorituskykyyn. 
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3 POHDINTA 

Tämän seminaarityön tarkoitus oli nostaa esille hiilihydraatin merkitys kestävyyssuoritusky-

kyyn vaikuttavana tekijänä. Edellä pohdittiin glykogeenivarastojen merkitystä, harjoituskauden 

vaikutusta hiilihydraatin tarpeeseen, hiilihydraatin saatavuuden merkitystä suorituskyvylle sekä 

hiilihydraatin vaikutusta mielialaan ja siten pystyvyyden tunteen kautta parempaan fyysiseen 

suorituskykyyn. 

 

Urheilijan tulisi välttää niukkahiilihydraattista ruokavaliota, koska se voi aiheuttaa glykogee-

nivarastojen tyhjenemisen. Vajailla glykogeenivarastoilla harjoittelu johtaa puolestaan stressi-

hormonitasojen kasvuun sekä häiriöihin immuunipuolustuksessa. Peruskuntokaudella urheili-

jan tulee pyrkiä hieman suurempaan hiilihydraatin saantiin kuin kilpailukaudella, koska ener-

giankulutus on suurempaa määrällisen harjoittelun seuraksena. Ruokavalioon keskittymällä pi-

detään hyvää huolta palautumisesta ja optimoidaan mahdollisuudet fyysisten ominaisuuksien 

kehittymiselle. Hiilihydraatin nauttiminen voi nostaa suorituskykyä myös mielialan kautta. Hii-

lihydraatin syöminen nostaa veren insuliinitasoa, jonka seurauksena aminohappoja siirtyy li-

haksiin. Siten tryptofaanille riittää enemmän kuljettajamolekyylejä ja kulku aivoihin helpottuu. 

Aivoissa serotoniiniksi muuttunut tryptofaani aikaansaa rauhoittavan tunteen, mikä on eduksi 

monessa urheilulajissa. Serotoniini vaikuttaa mielialaan positiivisesti, mikä vaikuttaa koetun 

pystyvyyden tunteen kautta parempaan fyysiseen suorituskykyyn. Suorituskyky on laaja koko-

naisuus. joka on lukuisien tekijöiden summa. Hiilihydraatilla on oma osuutensa suorituskyvyn 

säätelijänä, mutta laajempaa tarkastelua vaadittaisiin luotettavien johtopäätöksien tekemiseksi.  

 

Kestävyysurheilijoiden riittävän ravintoaineiden saannin ongelmaksi nousee usein alhaisen ke-

honpainon tavoittelu. Burken ym. (2001) mukaan kestävyyslajeja edustavat naisurheilija har-

voin saavuttavat hiilihydraattien saantisuositukset. Alhaisen saannin taustalla on usein alhaisen 

rasvaprosentin tavoittelu, mutta tämä tavoite ei kuitenkaan usein onnistu hiilihydraattien mää-

rää vähentämällä. Ravitsemusneuvonta olisi suositeltavaa korkean tason urheilijoille riittävän 

ravintoaineiden saannin varmistamiseksi ja siten optimaalisen harjoitteluvasteen saamiseksi. 

(Burke ym. 2001.) 
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Aikaisemmissa tutkimustuloksissa on havaittavissa ristiriitaisuutta. Suoritustehon ylläpito on 

huomattu olevan helpompaa hyvän saatavuuden omaavilla urheilijoilla. Toisaalta olemassa on 

lukuisia tutkimustuloksia siitä, ettei saatavuuden eroilla saavuteta suurta etua tietyssä kestä-

vyyssuorituksessa. Aihe kaipaa lisää tutkimustietoa ja vertailua hiilihydraatin saannin akuu-

teista ja kroonisista vasteista. Pitkällä aikavälillä huono saatavuus ja saanti kuitenkin laskevat 

geenivarastojen täyttöastetta ja tekee urheilusta raskaampaa. Olemattomilla hiilihydraattivaras-

toilla siirrytään rasvojen ja proteiinien käyttöön, mikä laskee suoritustehoa ja voisi siten olettaa 

laskevan myös kestävyyssuorituskykyä. Esillä olleista tutkimustuloksista voidaan kuitenkin 

tehdä johtopäätös, että hiilihydraatit ovat monen kestävyyssuorituksen pääasiallisin energian-

lähde ja tulee siten myös olla suuressa roolissa kestävyysurheilijan ruokavaliossa. 

 

Jatkossa tutkimuksia tarvitaan serotoniinin vaikutuksesta suorituskykyyn. Serotoniinin aikaan-

saama positiivinen mieliala vaikuttaa paremman pystyvyyden tunteen kautta korkeampaan fyy-

siseen suorituskykyyn. Vastaavaa ilmiötä ei ole tutkittu urheilijoilla, joten ei ole selvää vaikut-

taako motivoituneella urheilijalla mielialan muutokset suorituskykyä heilauttelevasti.  

 

Tämän seminaarityön perusteella voidaan todeta, että hiilihydraatilla on osuus kestävyyssuori-

tuskyvyn säätelijänä, mutta olettamuksien ja luotettavien johtopäätöksen tekemiseksi vaaditaan 

laajempaa tutkimusta. Akuutit hiilihydraatin saannin aiheuttamat vasteet eivät välttämättä vai-

kuta suorituskykyyn merkittävästi. Pidemmällä aikavälillä sekä ruokavalion että harjoittelun 

määrän ja laadun seuraukset nousevat varmasti paremmin esille. Tutkimusten ristiriitaisuus 

osoittaa, ettei asiasta ole vielä riittävästi tutkimustietoa.  
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