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Vuoristoharjoittelu

• Vuoristoharjoittelulla voidaan parantaa elimistön veriarvoja ja suorituskykyä. 
Suorituskyvyn paranemisen on esitetty johtuvan mm. Hb-massan lisääntymisestä 
onnistuneilla vuoristojaksoilla, tutkimuksissa todettu 3-3,5%/vuosi (Saunders, AUS 
2017). Sopeutumisella ja harjoittelulla hypoksiassa voidaan lisätä hapen kuljetus- ja 
hyväksikäyttökykyä sekä tehostaa normaalia harjoitusvaikutusta (Levine et al. 
2001). 

• Alppimajan hyödyntäminen ennen vuoristoleiriä mahdollistaa paremman 
sopeutumisen vuoristoon, sekä vuoristoleirien jälkeen vuoriston hyötyä voidaan 
jatkaa pidempään tekemällä alppimajajakso kotimaassa. 

• Kestävyyslajeissa trendinä on vuoristopäivien määrän maksimoiminen kauden 
aikana vuoristoharjoittelu- ja alppimajajaksoilla.

• Living high –training low, eli asuminen korkealla ja harjoittelu merenpinnan tasolla 
on todettu olevan yksi tehokkaimmista keinoista huippu-urheilijan harjoitteluun. 
Vuoristohuoneet mahdollistavat tämän ilman erillistä matkustamista vuoriston ja 
merenpinnan tason välillä.  

• Arvokisoissa mitali- ja pistesijan välinen ero on usein vain noin 0,5-1,0 % (Hopkins 
et al. 2001)
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Normobarisen hypoxian (alppimajan tai -teltan) 
hyödyntäminen huippu-urheilussa maailmalla

• Vuoristohuoneiden (alppimajojen) ja alppitelttojen käyttö 
huippu-urheilussa on maailmalla laajaa. 

• Useat maailman huippu-urheilijat hyödyntävät alppihuoneita
tai alppitelttoja harjoittelussaan, mm. Ison-Britannian 
kestävyysurheilijat, jalkapallon Valioliigaseurat, 
kestävyysjuoksija Mo Farah, Ruotsin jalkapalloilija Zlatan
Ibrahimovic ja Puolan 800m juoksija Adam Kszczot. Puolalaiset 
keskimatkanjuoksijat ovat raportoineet käyttävänsä Puolan 
Zakopanen alppimajahotellia 18-28 päivän jaksoissa 
harjoitusjaksojen alussa sekä kesän aikana.
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Menetelmän käsittely ja hyväksyntä, Wada 2006:
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Simulated Altitude
Legal and Ethical Issues
Artificially-Induced Hypoxic Conditions:
“In response to our stakeholders who requested that there be full consideration of

hypoxic conditions in the context of  the Prohibited List, WADA performed a

scientific and ethical review of  the matter, and engaged in a thorough consultation

with experts and stakeholders. While we do not deem this method appropriate for

inclusion on the List at this time, we still wish to express the concern that, in

addition to the results varying individually from case to case, use of  this method

may pose health risks if  not properly implemented and under medical

supervision.”

Richard Pound
WADA Chairman
September 16, 2006

- Ainoastaan Italiassa ja Norjassa kielteinen kanta. Norjan 
Olympiatoppeniin on rakennettu kuitenkin eri ilmasto-olosuhteita 
simuloiva huone ”Environmental chamber” ja Trysilissä on myös 
alppimaja. 

- Olympialaisten kisakylässä alppiteltan käyttö  ei ole sallittua



Britit: Andi Drake 2017: 
Altitude training in practice

• 2010 3 weeks 1850 m, Font Romeu
• 2011 3 weeks 1400 m, Thredbo
• 2014 3 weeks 1850 m, Font Romeu
• 2015 4 weeks 1500 m, Gifu
• 2016 20 weeks 2500 m*

– 5 weeks 1850 m, Font Romeu
• 2017 20 weeks 2500 m*

– 3 weeks 1400 m (2500 m*), Potchefstroom
– 5 weeks 2100 m, Flagstaff
– 3 weeks 1850 m, Font Romeu

*altitude tent kilpakävelijä Tom Bosworth

20 viikkoa = 5kk!   
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Morton, R. H. (1991) “Modelling training and overtraining”. Journal of Sports Sciences 15 (3): 335-40. Clarke, D.C, Skiba, P. (2013) “Rationale 
and resources for teaching the mathematical modeling of athletic training and performance”. Advances in Physiological Education 37: 134–152.
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Andi Drake GBR 2017: training environments 
and Total haemoglobin mass method



Adam Kszczot
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Valmentaja Zbigniev Krol: Adam Kszczot 2014
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Hypoxian hyödyntämistapoja:

Mo Farah reveals he sleeps 
in an OXYGEN TENT which 
he lifts up to kiss his wife 
goodnight
The athlete, who is hoping to win two more golds at 
Rio next month, spends six months of the year away 
from his wife and kids

18:18, 22 JUL 2016

Updated12:43, 4 AUG 2016

29.11.2018
Soutaja Joel Naukkarinen
(kuva: Akseli Muraja, HS 1.3.17)     

Zlatan Ibrahimović / Mancester United / Swe
@Ibra_official | 5,304,778 followers
Activity Map Analyse Visualise Alert

High altitude work

https://www.youtube.com
/watch?v=mGnyDllnz1A

https://www.trendsmap.com/twitter/user/ibra_official
https://www.trendsmap.com/twitter/user/ibra_official
https://www.trendsmap.com/topic/@Ibra_official
https://www.trendsmap.com/analytics?hours=24&extract_urls=1&q=@Ibra_official
https://www.trendsmap.com/vis/new?hours=24&t0=@Ibra_official
https://www.trendsmap.com/alerts/new?q=@Ibra_official
https://www.youtube.com/watch?v=mGnyDllnz1A


Iso-Britannian 
Loughboroughin Yliopistoon 
on juuri valmistumassa 20 
vuoristohuoneen hotelli

• Loughborough University to open 
£7m elite athlete hotel with 20 
‘altitude rooms’ 

• By Tom Walker 27 Feb 2018
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Normobarisen hypoxian (alppimajan- tai teltan) 
hyödyntäminen Suomessa

• Suomessa ei ole vuoristoharjoitteluun soveltuvaa vuoristoa

• Suomi on ollut aiemmin Australian kanssa edelläkävijä

• Suomessa alppimajoja on aiemmin ollut Vuokatissa ja 
Rovaniemellä 1995-2005, Jyväskylän Laajavuoressa 1996-2002 
sekä yksityisiä rakennelmia Kolilla ja Kalajoella sekä joidenkin 
hiihtäjien yksityisessä käytössä. 

• Alppitelttoja ja maskeja joitakin urheilijoilla

• Viimeisen 15 vuoden aikana Suomessa hyödyntäminen 
vähäistä
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Pajulahden Puistopajuun vuoristohuoneet

• Pajulahti panostaa huippu-urheiluolosuhteisiin: Jo 
olemassa olevien Pajulahden harjoitusolosuhteiden 
lisäksi, vuoristo-olosuhteiden tuominen 
huoneistoihin mahdollistaa kansainvälisen tason 
huippu-urheilun olosuhteet ja harjoittelun 
Pajulahdessa ja Suomessa, jossa vuoristo-olosuhteita 
ei muuten ole.

• Pajulahteen alppimajalaitteiston toimittaa alan 
johtava kansainvälinen valmistaja Hypoxico Altitude
Training Systems (USA), jonka Euroopan yksikkö 
sijaitsee Saksan Bickenbachissa.
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Hypoxico Altitude Training Systems

• Hypoxico Altitude Training Systemsin referenssilistassa on 2012-
2017 rakennettuna ympäri maailmaa 85 julkista kohdetta, yksityisiä 
kohteita, sekä lisäksi tieteellistä yhteistyötä lukuisien yliopistojen 
kanssa Saksassa, Australiassa, Ruotsissa ja Venäjällä. 

• Rakennettuja alppimajakohteita asuinhuoneistoina tai korkean 
paikan harjoitushuoneina on mm. useissa USA:n yliopistoissa, USA:n 
olympiakomitean harjoituskeskuksessa Colorado Springsissä (USA 
19 kohdetta), useilla jalkapallon Valioliigaseuroilla ja yliopistoilla 
Isossa-Britanniassa (Iso-Britannia 29 kohdetta), sekä Dubaissa, 
Venäjällä (10), Saksassa (7), Itävallassa (2), Hollannissa (2), Puolassa 
(2), Turkissa, Kiinassa, Australiassa, Vietnamissa, Etelä-Afrikassa, 
Liettuassa, Saudi-Arabiassa. USA:ssa mm. 
taitoluistelumaajoukkuetta varten on rakennettu oma 
huoneistonsa.

• ..\OTC kehittäminen\Hypoxico\Hypoxico Reference list - 2017.pdf
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Puistopaju

• Puistopaju 32kpl 2hh huonetta, valmistuu toukokuun lopussa 2019
• 8kpl 2hh vuoristohuonetta
• Myös normaalissa hotellihuonekäytössä, hieman tiivistetty
• Jokainen huone on säädettävissä erikseen
• Hyvä hygieniataso
• Laitteiden säätö ja huoneiden käyttö yhteistyössä henkilökunnan kanssa
• Korkeus 0-3500m, jopa 5000m
• Suositeltu oleskeluaika 12-14h/vrk korkean paikan vaikutusten aikaansaamiseksi
• Turvallisuus ja pitkä käyttökokemus (Hypoxico)
• Hyvät muut harjoitusolosuhteet lähellä Pajulahdessa, kesä- ja talvilajien harjoitteluun
• Living high –training low, eli asuminen korkealla ja harjoittelu merenpinnan tasolla on 

todettu olevan yksi tehokkaimmista keinoista huippu-urheilijan harjoitteluun. 
Vuoristohuoneet mahdollistavat tämän Pajulahdessa ilman erillistä matkustamista 
vuoriston ja merenpinnan tason välillä.     

• Mahdollistaa kansainvälisen tason harjoittelun ja alan tutkimuksessa ajan tasalla 
pysymisen
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Puistopaju
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Puistopaju
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Pajulahti OTC panostaa huippu-urheiluolosuhteisiin
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