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Esittely

• Oma urheilutausta
• Yleisurheilua aktiivisesti 2008 asti eli 23-vuotiaaksi

• 14-15-vuotiaana muutama SM-mitali aitajuoksuissa

• Aikuisvaiheessa 800m 1.55

• Nuorena lisäksi maastohiihto ja pesäpallo

• Koulutus
• Liikuntatieteiden maisteri (pääaineena valmennus- ja testausoppi)

• Työ
• Valmennuksen kehittäjä Liikuntakeskus Pajulahdessa syksystä 2013 lähtien

• Valmentajana
• Yleisurheiluvalmentajana vuodesta 2006 lähtien

• Tällä hetkellä 11 henkilökohtaista valmennettavaa.

• Nuorin 15-vuotias ja vanhin 31-vuotias
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Suorituskyky



Hermo-lihasjärjestelmän voimantuottokyky

• Samalla tavalla kuin VO2max asettaa ylärajan 
energiantuottoon, niin juoksijan/suunnistajan 
maksimaalinen voimantuottokyky asettaa rajoituksen 
voimantuotolle ja juoksunopeudelle.

• Pitkillä juoksumatkoilla matkavauhtia ja VO2max:a 
saattaa rajoittaa heikko lihasten voimantuottokyky.

• Hermo-lihasjärjestelmän voimantuottokyvyn 
merkityksen kestävyysjuoksussa näkee myös hyvin 
juoksunopeuden kasvaessa esim. keskimatkoilla ja 
loppukirivaiheessa.



Juoksun taloudellisuus

• Juoksun taloudellisuuden kannalta paras 
askelpituuden ja -tiheyden yhdistelmä näyttää 
olevan jokaiselle juoksijalle yksilöllinen.

• Lyhyen kontaktiajan on todettu olevan 
yhteydessä hyvään taloudellisuuteen. Lyhyt 
kontaktiaika ja erityisesti lyhyt jarrutusvaihe 
askelkontaktissa mahdollistavat tehokkaan 
elastisen energian hyödyntämisen ja siten 
parantavat juoksun taloudellisuutta.



Voimaharjoittelun
perusteet

• Säännöllisyys

• Spesifisyys

• Nousujohteisuus

• Yksilöllisyys

• Voimaharjoittelun osa-alueet:
• Kestovoima

• Maksimivoima

• Nopeusvoima

• (Lajivoima)



Voimaharjoittelun osa-alueet 
ja niiden määritelmät

• 1. Kestovoima tarkoittaa kykyä ylläpitää 
lajinomaista voimatasoa mahdollisimman 
kauan.

• Kestovoimasuoritusta rajoittavat pääasiassa 
lihaksiston energiantuotolliset (aerobinen, 
anaerobinen) ominaisuudet, mutta myös 
lihassolun rakenne ja hermoston toiminta. 

• Kuormituksen aikana tuotetut voimatasot 
ovat matalia ja voiman tuottaminen on 
pitkäkestoista kestäen jopa useisiin 
minuutteihin.

• Kestovoimaharjoitteilla parannetaan yleisiä 
kestävyyden edellytyksiä.



Voimaharjoittelun osa-alueet 
ja niiden määritelmät

• 2. Maksimivoima tarkoittaa suurinta yksilöllistä 
voimatasoa, jonka lihas tai lihasryhmä tuottaa 
tahdonalaisen kertasupistuksen aikana. 

• Maksimivoiman voimantuottoaika on suhteellisen 
pitkä, maksimaalisen voimatason saavuttamiseen 
kuluu aikaa isometrisellä tai dynaamisella lihastyöllä 
yleensä 2-4 s.



Voimaharjoittelun osa-alueet ja niiden 
määritelmät

• 3. Nopeusvoima tarkoittaa kykyä tuottaa lyhyessä ajassa 
mahdollisimman suuri submaksimaalinen voimataso. 

• Toiminnallisesti nopea voimantuotto kuormittaa hermoston 
reflektorista osaa ja on nopeimmillaan 50-60 ms 
lihassupistuksen alkamisesta. 

• Nopeusvoiman kehittyessä sama voimataso kyetään 
tuottamaan lyhyemmässä ajassa tai samassa ajassa 
tuotetaan suurempi voimataso - lihastyön teho kasvaa ja 
edellytykset lajisuorituksille paranevat.



Nopeusvoimaharjoituksen toteutuksen
periaatteet

1. Maksimaalinen yritys

2. Lajinomaisuus

3. Kuorman valinta

4. Sarjan kesto

5. Palautus

6. Ärsykkeen vaihtelu

7. Harjoitusmäärän progressiivisuus eli nousujohteisuus



KESTOVOIMA MAKSIMIVOIMA NOPEUSVOIMA

Lihas-
kestävyys

Voima-
kestävyys

Hypertrofinen
maksimivoima eli 
perusvoima

Hypertrofis-
hermostollinen
maksimivoima

Hermostollinen 
maksimivoima

Pikavoima
Räjähtävä
voima

Harjoitus-
vaikutus

Aerobinen 
kestävyys ja 
aineen-
vaihdunta

Anaerobinen 
kestävyys ja 
voima

Lihasmassa eli 
hypertrofia

Lihasmassa ja 
tahdonalainen 
hermotus

Tahdonalainen 
hermotus

Nopea 
hermotus ja 
elastisuus

Reflektorinen 
hermotus (ja 
lihasmassa)

Intensiteetti 
(%)

0-20 20-50 50-80 70-90 90-100 0-60 30-80

Toistot / sarja 20-100 12-20 6-12 3-6 1-3 6-10 1-5

Toisto-
palautus

10-30 s 15-60 s 1-3 min 2-4 min 2-4 min 2-5 min 2-5 min

Sarjat / Liike 2-6 2-4 3-6 3-6 5-6 3-6 3-5

Liikkeet / 
harjoitus

6-12 4-10 3-6 3-6 2-3 3-5 3-5

Kokonais-
toistomäärä

500-1500 300-600 150-200 60-150 20-60 60-200 50-150

Suoritus-
nopeus rauhallinen nopea

mahdollisimman 
nopea

mahdollisimman 
nopea

mahdollisimman 
nopea

maksi-
maalinen

maksi-
maalinen





Akuutit neuromuskulaariset vasteet 
maksimivoimaharjoituksessa

• Maksimivoimaharjoituksen aikana tahdonalainen isometrinen 
maksimivoima tippuu yleensä 5-10 % 

• Veren laktaattipitoisuus nousee hieman, mutta pysyy alle 4 
mmol/l

• Maksimivoimaharjoituksen aikana voimantuottonopeuden (voima-
aika –käyrä) tippuminen on suurempaa kuin maksimivoiman 
tippuminen. 

• Väsymys on luonteeltaan pääosin sentraalista eli 
keskushermostosta lähtöisin olevaa erotuksena hypertrofiselle
voimaharjoitukselle, jossa perifeerinen väsymys on 
hallitsevampaa. 

• Sentraalinen väsymys ilmenee tahdonalaisen maksimaalisen 
lihasaktiivisuuden (iEMG) tippumisena harjoituksen aikana 

• Välittömät energiavarastot muodostuvat rajoittavaksi tekijäksi 
maksimivoimaharjoituksessa. 



Akuutit neuromuskulaariset vasteet 
nopeusvoimaharjoituksessa

• Nopeusvoimaharjoituksen aikana tahdonalainen isometrinen 
maksimivoima tippuu yleensä alle 5% 

• Veren laktaattipitoisuus nousee hieman, mutta pysyy alle 4 mmol/l

• Nopeusvoimaharjoituksen aikana voimantuottonopeuden (voima-
aika –käyrä) tippuminen on suurempaa kuin maksimivoiman 
tippuminen, trendi kasvaa maksimivoimaharjoitukseen nähden. 

• Väsymys on luonteeltaan pääosin sentraalista eli 
keskushermostosta lähtöisin olevaa erotuksena hypertrofiselle
voimaharjoitukselle, jossa perifeerinen väsymys on 
hallitsevampaa. 

• Sentraalinen väsymys ilmenee tahdonalaisen maksimaalisen 
lihasaktiivisuuden (iEMG) tippumisena harjoituksen aikana 

• Välittömät energiavarastot muodostuvat rajoittavaksi tekijäksi 
nopeusvoimaharjoituksessa. 



Hermolihasjärjestelmän adaptaatio 
voimaharjoittelussa pitkällä aikavälillä

NEURAALINEN ADAPTAATIO

• Voiman kehittyminen voidaan aikaansaada ilman lihaksen 
rakenteellisia muutoksia, mutta ei ilman neuraalista adaptaatiota. 

• Motoristen yksiköiden toiminnan adaptaatio selittää hyvin pitkälle 
voimatason kehittymisen mikäli lihaksen hypertrofiaa ei havaita. 

• Maksimivoimatason kehittyminen neuraalisen adaptaation kautta 
johtuu useampien motoristen yksiköiden rekrytoinnista ja/tai 
niiden syttymistiheyden kasvusta.

• Lisäksi nämä rekrytoidut motoriset yksiköt pystyvät toimimaan 
paremmin synkronisaatiossa ja syttymään yhtä aikaa johtuen 
osaltaan inhibitoristen impulssien poistumisesta tai 
vähentymisestä. 



Neuraalinen adaptaatio

• Yhteenvetona voimaharjoittelun 
neuraalinen adaptaatio ilmenee:

• Agonistilihasten aktivaatio kasvaa 
(motoristen yksiköiden rekrytointi, 
syttymistiheys ja synkronisaatio kasvavat)

• Synergistilihasten aktivaatio kasvaa 
(motoristen yksiköiden rekrytointi, 
syttymistiheys ja synkronisaatio kasvavat)

• Antagonistilihasten koaktivaatio alenee 
(inhibitoriset impulssit vähenevät)



Kestävyysurheilijan voimaharjoittelu

• Suorituskyvyn parantaminen

• Vammojen ennaltaehkäisy (ja kuntoutus)

• Nopeiden motoristen yksiköiden (nopeiden lihassolujen) aktivointi
• Harjoittelu aktivoi muuten pääosin hitaita motorisia yksiköitä 

• Suorituksen taloudellisuus / hyötysuhde
• Kontaktiaika (voimantuottonopeus, kimmoisuus)

• Voiman ”vuotaminen”

• Potentoiva vaikutus myös kestävyysharjoitteluun(?)

• Järkevästi ohjelmoitu voimaharjoittelu ei heikennä kestävyysominaisuuksia

• Kova kestävyysharjoittelu inhiboi hypertrofiaa (lihaksen kasvua) eli kehitys 
tulee pääosin hermoston toiminnan kehittymisenä



Suunnistajan voimaharjoittelu

• Suunnistus on kestävyyslaji

• Voimalla ei korvata kestävyysominaisuuksia

• Hermo-lihasjärjestelmän suorituskyky – mm. lihaksen voimantuotto, 
juoksun mekaniikka, elastisuus – on sitä tärkeämmässä roolissa, mitä 
nopeampi on alusta ja mitä lyhempi on matka. 

• Suunnistusjuoksun taloudellisuus on merkittävimpiä suunnistajan 
suoristuskykyä selittäviä tekijöitä kaikilla matkoilla ja kaikilla alustoilla. 
Juoksun taloudellisuus radalla tai juoksumatolla ei ole yksiselitteisesti 
yhteydessä suunnistusjuoksun taloudellisuuteen. 



Suunnistajan voimaharjoittelu

• Kestovoima on suunnistajalle tärkeintä voimaa.
• Lajinomaisuus harjoittelussa

• Nopeusvoima on vastapainoa raskaassa maastossa juoksemiseen 
vaadittavalle lihastyölle. On tärkeää ylläpitää nopeaa voimantuottoa, jotta 
kimmoisuus säilyy ja lihaksisto kykenee tuottamaan nopeasti voimaa 
yllättävissä tilanteissa. Maksimivoima on suunnistajalle tärkeää hermo-
lihasjärjestelmän kannalta. Maksimivoima aktivoi lihassoluja käyttöön, 
jolloin voimaa pystytään tuottamaan tehokkaasti.

• Verrattuna sileällä juoksuun askelkontakti on maastossa hitaampi, jolloin 
voimaa tuotetaan enemmän. Suunnistajien kontaktiaikojen on havaittu 
kilpailuvauhdissa vaihtelevan 200–270 ms välillä. 



Suunnistajan voimaharjoittelu

• Nopean voimantuoton ominaisuudet korreloivat erilaisissa maastonosissa 
voimakkaasti. Kyvystä tuottaa nopeasti voimaa on suunnistajalle hyötyä. 
Nopeusvoiman muuttujista on yhteys ylämäkijuoksuun. Nopeusvoimasta 
sekä 30, 60 ja 90 % tuotetulla voimalla maksimivoimasta on yhteys polku-
ja avokalliojuoksuun 

• Maksimivoimaominaisuudet eivät korreloi samalla tavalla kuin 
nopeusvoimaominaisuudet maastojuoksuun. 
• Puutteellinen maksimivoimareservi voi kuitenkin heikentää myös 

nopeusvoimaominaisuuksia.

• Lihasten relaksaatiokyvyllä on selvä yhteys maaston nopeutta vaativiin 
osiin, kuten alamäki-, polku- ja avokalliojuoksuun. 



Voimaharjoittelun ohjelmointi

• Suorituskyvyn kannalta tehokkainta näyttäisi olevan lisätä harjoitteluun 
kaksi voimaharjoitusta viikossa mielellään vähintään 12 viikon ajaksi, tosin 
hyötyjä on havaittu jo lyhyemmilläkin harjoitusjaksoilla.
• Nyrkkisääntönä kaksi harjoitusta viikossa kehittää ja yksi harjoitus ylläpitää

• Voimaharjoittelua aloitellessa olisi hyvä totutella harjoitteluun sekä 
lihasarkuuden ja väsymyksen että tekniikoiden opettelun vuoksi. 

• Voimaharjoittelu kannattaa painottaa harjoituskaudelle ja vähentää 
voimaharjoitusten määrä kilpailukaudella yhteen ylläpitävään 
harjoitukseen.
• Maksimivoimajakso peruskuntokaudella

• Nopeusvoimajakso kilpailuun valmistavalla kaudella



Voimatestaus - maksimivoima

• Maksimivoimatestit levytangolla ja standardoiduilla kuntosalilaitteilla

• Esim. rinnalleveto, tempaus, kyykky, penkkipunnerrus jne. lajin mahdollisia fyysisiä 
vaatimuksia peilaten ja mukaillen

• Testit voivat olla yhden toiston maksimitestejä (1RM) tai erilaisia toistomaksimitestejä 
(max. voimataso voidaan arvioida)

• Dynaamiset maksimivoimatestit (etuja/haittoja):

• Mahdollisuus lajinomaisempaan testaukseen >>  liikevalikoiman laajuus

• Ei vaadi välttämättä kalliita testauslaitteistoja

• Mittaa heikoimman kulman voimantuottoa

• Luotettavuuden kannalta käytetty suorituskulma avainasemassa 
(kontrollointi/vakiointi), suoritustekniikan merkitys suuri, penkki vs. rinnalleveto

• Urheilijoilla toistettavuus kuitenkin korkea

• Testiliikkeet kohdistuvat usein useampaan lihakseen
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Voimatestaus - nopeusvoima

• Nopeusvoima = hermolihasjärjestelmän kykyä tuottaa suurin mahdollinen 

voima lyhimmässä mahdollisessa ajassa tai suurimmalla mahdollisella 

nopeudella.

• Vertikaalihypyt

• Staattinen hyppy, kevennyshyppy, reaktiivisuushyppely, levytankohyppy lisäkuormalla 

(voima-nopeus riippuvuuden testaaminen), pudotushypyt

• Heittoporttitesti

• Tehonmittaus laitteilla

• Voimantuottonopeuden testaaminen isometrisesti

• Muut kenttätestit

• vauhditon pituushyppy

• erilaiset loikat
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Voimatestaus - nopeusvoima

• Esimerkkinä staattinen hyppy ja 
(esi)kevennyshyppy
• Mittaavat alaraajojen ojentajalihasten kykyä 

tuottaa räjähtävästi ylöspäin suuntautuvaa 
voimaa.

• Infrapunamatto, kontaktimatto, 
kiihtyvyysanturi, videoanalyysi jne.

• Kyykistymisen syvyys, kesto, käsien asento ja 
alastuloasento kontrolloitava.

• Staattinen hyppy (SH) kuvaa konsentrista 
räjähtävää voimantuottokykyä.

• Kevennyshyppy (KH) kuvaa elastisuuden ja 
refleksitoiminnan hyödyntämistä eksentristä 
vaihetta seuraavassa konsentrisessa 
räjähtävässä voimantuotossa.

• KH:n ja SH:n välistä suhdetta käytetään 
kuvaamaan henkilön elastisuutta.
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Voimatestaus - nopeusvoima
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Vertikaalihypyt harjoitus- ja kilpailukausilla

Kevennyshyppy

Staattinen hyppy


