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Hermolihasjärjestelmän 
kehittäminen kestävyyslajeissa 
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Sisältöä

1. Miksi voima/nopeusharjoittelua kestävyyslajeissa?

2. Miten sitä toteutetaan urheilu‐uran eri vaiheissa?

20.1.2021 2

1

2



20.1.2021

2

20.1.2021 3

Beattie et al. 2014, 
Modified from
Paavolainen et al. 1999

Often endurance athletes have optimized their endurance charateristics (with high volume/quality endurance training) but
not their neuromuscular characteristics.
→”ROOM TO DEVELOP” and possible improvements in endurance performance
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Berryman et al. 2018, 28 studies in different level athletes Blagrove et al. 2018, 24 studies in different level athletes, 
duration 6 – 20 weeks

Kestävyysharjoittelun lisänä tehty 6 – 20 viikon voimaharjoittelujakso (eri tasoisilla) keski‐ ja pitkien matkojen kestävyysjuoksijoilla paransi

Maksimivoimaa, tehontuottoa & anaerobisesta suorituskykyä (trendi), 

Juoksun taloudellisuutta (useimmiten 2‐8% Blagrove)

Ja tätä kautta kestävyyssuorituskykyä yli 75s suorituksissa ja pitemmillä matkoilla (Berryman) tai 1.5 – 10km aikaan (2‐5%, Blagrove)

Pääsääntöisesti voimaharjoittelu ei vaikuttanut VO2maxiin tai kehonkoostumukseen (ainakaan haitallisesti)

Urheilijoiden taso (päämatkan suorituskyvyn suhteen) ei vaikuttanut voimaharjoittelun hyötyihin

Berryman: 2 – 3 voimaharjoitusta (riippuen sisällöstä, HRT/explo/power/plyo) viikossa sopiva harjoitusmäärä

Blagrove: maksimi+nopeusvoimaharjoittelu 2x viikossa toimi parhaiten ja kun voimaharjoittelukertoja jaksolla oli yli 24 krt niin hyödyt
suorituksen taloudellisuuden suhteen olivat suurimmat

6 – 12 vk (ka 10 vk), 
3 yli 12 vkn tutkimusta

Heikot urheilijat hyötyvät eniten
maxvoimaharjoittelusta

Vahvempien urheilijoiden pitää tehdä lisähyötyjä
saadakseen enemmän nopeusvoima/reaktiivista
voimaharjoittelua (toki maxvoimataso pitää säilyttää)
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Voima/nopeusharjoittelun avulla voi mahdollisesti:
• Parantaa suorituksen taloudellisuutta (ja ”siirtää” väsymistä kisan aikana)
• Lisätä ”kirireserviä” (anaerobista kapasiteettia ja maksimaalista 

suoritusnopeutta kehittämällä)
• Optimoida lajitekniikkaa  ‐ parantuneet ”työasennot” (erityisesti keskivartalon 

voima/hallinta)
• Ehkäistä vammoja (”siedetään voimat”, linjaukset, ryhti, lihastasapaino, 

keskivartalo)

Tutkimuksissa voimaharjoittelun ei ole havaittu heikentävän 
kestävyysominaisuuksia jos voimaharjoittelu on järkevästi ohjelmoitu 
(voimaharjoittelun määrä vs. kestävyysharjoittelun määrä).

Ronnestad & Mujika, 2013, 
Aagaard & Andersen, 2010
Aagaard & Raastad 2012 Barnes & 
Kilging 2014, Mikkola et al, miekka ja 
kypärä…

Miksi voima‐, nopeus‐ ja tukiharjoittelua?

Miten homma hoidetaan järkevästi pidemmällä 
aikavälillä?
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Milloin hermolihasjärjestelmän kehittämisen voi 
aloittaa?

Ei alaikärajaa mutta

lapsen pitää olla henkisesti niin kypsä että ymmärtää ohjeita ja pystyy niitä 
noudattamaan

Lapsella pitää olla riittävä tasapaino ja pystyasennon kehonhallinta (myös 
näiden kehittämien isossa roolissa alkuvaiheessa)

Tyypillisesti strukturoitua monipuolista hermolihasjärjestelmän harjoittelua 
aloitellaan 7‐8 vuoden iässä mutta sitäkin aikaisemmin alle kouluikäisenä 
motorisia taitoja olisi hyvä kehittää (esim. nalle‐ ja nassikkapainityyppiset 
liikuntakerhot!) 

Lapsille sopivat välineet ja turvallinen ympäristö sekä laadukas ohjaus! 

HUOM. Aluksi jo pelkkä tasapainon kehittäminen parantaa 
voimantuottoa ja esim. ”kyykkyhyppykorkeutta” – osataan tuottaa 
voimaa oikeaan suuntaan! (Kean et al 2006, Behm & Colado 2012)

20.1.2021 7Myer, Lloyd, Brent & Faigenbaum 2013: How Young is “Too Young” to Start Training?

Integrative neuromuscular training (INT) = Monipuolinen 
hermolihasjärjestelmän harjoittelumalli, jossa yhdistyvät yleiset ja 
spesifit lihasvoima‐ ja fysiikkaharjoittelumenetelmät kuten 

FMS (fundamental movement skills) = perusliiketaitojen harjoittaminen

Lihaskunto ja voimaharjoittelu (myös unilateraalisesti)

Tasapainoharjoittelu 

Keskivartalon voimaa ja hallintaa lisäävä harjoittelu

Loikka/hyppelyharjoittelu (plyometrics) – alastulot!

Nopeus, suunnanmuutos‐ ja ketteryysharjoittelu

Aktiivinen liikkuvuusharjoittelu 

Liikehallinta (esim. eläinetenemiset) & koordinaatioharjoittelu (esim. 
juoksukoordinatiot)

Havaintomotoriikkaharjoittelu 

Välineinä/vastuksena voidaan käyttää omaa tai kaverin 
kehonpainoa, keppejä, levytankoja, kuminauhoja, kuntopalloja, 
reaktiopalloja, aitoja, askeltikkaita, kiipeily/temppuratoja jne.

Oleellista harjoittaa liikemalleja eri suuntiin, yhdellä tai usealla 
raajalla jne.

Progressiota saadaan vaikeuttamalla liikkeitä ja/tai lisäämällä 
vastusta

Monipuolinen HLJ:n harjoittelumalli 
(INT) lapsilla ja nuorilla (ja miksei aikuisillakin…)

20.1.2021 8Myer et al. 2014 & Lloyd et al. 2020, Faigenbaum et al. 2016 

INT key
movement
patterns

Lower body
bilateral (conc & 

ecc)

Upper body
pushing (vertical
& horizontal)

Upper body
pulling (vertical
& horizontal)

Rotation, 
Antirotation & 
core bracing

Jumping, 
landing and 
rebounding
mechanics

Thorowing, 
catching and 
grasping

Acceleration, 
deceleration

and 
reaacceleration

Lower body
unilateral (conc

& ecc)
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Eli järkevällä, sopivasti annostelulla sekä progressiivisella lapsuudessa aloitetulla monipuolisella hermolihasjärjestelmän 
harjoittamisella pystytään todennäköisesti ennaltaehkäisemään vammoja ja maksimoimaan yksilön aikuisiän HLJ:n
suorituskyky!

Adolescents = 
approximately ages
12 to 18 yr in girls 
14 to 18 yr in boys

Monipuolista HLJ:n harjoittelua 
jo lapsuudesta asti

Monipuolista HLJ:n harjoittelua 
murrosiästä alkaen

EI HLJ:n harjoittelua 
lapsuudessa tai nuoruudessa

Liian paljon, liian kovaa, liian nuorena 
– mahdollisen ylikuormittamisen 
haittavaikutukset, huomioitava myös 
riittävän energiansaannin merkitys!

Mihin monipuolisella HLJ:n harjoittelulla pyritään?

Oleellista: suhteuta harjoittelu urheilijan harjoitustaustaan, osaamiseen ja biologiseen 
ikään (‐ oli kalenteri‐ikä mikä tahansa) ja muista maltillinen progressio ja laadukas ohjaus

20.1.2021 10

Hermo‐lihasjärjestelmän monipuolinen ohjelmointimalli lapsilla ja nuorilla 
(Mukailtu Granacher ym. 2016 ja Faigenbaum ym. 2016).

9

10



20.1.2021

6

Neuromuscular training in endurance sport – from child to elite level

Childhood

0 → 11‐13v

•Participate different sports events (team sports, wresting, “nassikkapaini”, track & field, gymnastics, martial arts…)

•Outdoor games

•Train fundamental movement skills (in different directions, rolling, turning, jumping – landing! etc)

•Train neuromuscular system in different ways ‐ Integrative neuromuscular training (muscle conditioning, plyos, agility, core, stability, balance, active mobility…)

•Train general speed

Youth

11‐13→ 18v

•Participate different sports events & train neuromuscular system in different ways ‐ Integrative neuromuscular training 

•PRE‐PHV: Learn proper weight/strength training techniques (with stick, light barbells, light weights…)

• Train both general and sport‐specific speed

•Start progressive strength training

•POST‐PHV: Good time to start build muscle mass (if needed – in endurance sports not the priority)

PRE‐adulthood

Sub‐elite

•Weaker athletes should focus on developing strength before emphasizing power‐type training. Stronger athletes may begin to emphasize power‐type/reactive training while 
maintaining/improving their strength. IF strength is weakness – emphasize it!

•Core strength and stability

•Focus on sport‐specific speed

•In endurance events: Train your neuromuscular system produce force rapidly also in fatigued state!

Adulthood

Elite level

•Strength maintenance – focus to increase power production/reactive strength

•In endurance events: Train your neuromuscular system produce force rapidly also in fatigued state!

• focus on sport‐specific speed

• Core strength and stability

•”Resistance/sprint priming” sessions before main high‐intensity endurance training sessions & competitions → neuromuscular potentiation?

20.1.2021 11IOC consensus stament 2014, Floyd et al. 2012 LTAD‐model, Suchomel et al 2016 & 2018, Myer 2011, Mason 2020 

Esim. harjoitussisältöä 
nuorelle/aloittelijalle

20.1.2021 12

Suunnistajille/juoksijoille hyviä vaihtoehtoja: 
juoksu/hyppelykoordinaatiot, matalatehoiset hypyt pysäytyksellä, 
1‐jalan tasapainoharjoitteet…

‐ 1 – 2 liikettä lannesaranalle + 1 – 2 kyykyn variaatiota 
‐ päkiöille nousut pohkeille
‐ monsterikävelyt kuminauhalla pakaroille
‐ nordic hamstrings kuminauhalla kevennettynä 

takareisi/lantionseudulle…
‐ Keskivartaloa monipuolisesti

‐ Erilaiset nilkkaa/pohjetta aktivoivat reaktiivisuushyppelyt 
‐ Erilaiset reisi/pakara‐osaston nopeaa voimantuottoa harjoittavat hyppelyt (esim. 

miniaitahyppelyt, hypyt boxille…)
‐ Näissä aluksi matalatehoiset liikkeet & maltilliset määrät

11
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Blagrove et  al. 2020: Murrosikäisen juoksijan HLJ:n harjoittelusta
Ylätaulukko, Table 2: HLJ‐harjoitukset (S & C) omina harjoituksinaan 2 x viikossa (ma & ke) – tässäkin mallissa 
alkuverryttelyihin hyvä lisätä lyhyitä koordinaatio drillejä, kehonhallinta‐osioita, keskivartaloharjoitteita jne.

Alataulukko, Table 3: Viikossa useita lyhyehköjä HLJ:ä kehittäviä osioita pitkin viikkoa, osa integroituna 
alkulämmittelyihin!

Voima/nopeusharjoittelun pääperiaatteet 
harjoitusvuoden sisällä (aikuisilla)

Juoksulajeissa HLJ:n kehittäminen koostuu voima‐ominaisuuksien kehittämisestä (max, tehontuotto + reakt/plyot) 
sekä lajinomaisista submax‐ ja maxnopeusharjoituksista sekä erilaisista juoksu/koordinaatiodrilleistä

Puutteelliset voimaominaisuudet omaavat urheilijat: 2 – 3 selkeää voima/nopeusjaksoa harjoitusvuodessa

Aikuisille myös blokkityyppinen eri ominaisuuksien ohjelmointimalli yksi vaihtoehto

Maxvoimatasojen ja keskivartalon ”lihaskunnon” ylläpito ympäri vuoden – SÄÄNNÖLLISYYS!

Myös nopeusvoima/submax/maxnopeusharjoittelua ympäri vuoden ainakin ylläpitävänä koska (määräjaksoilla 
mahdollisesti) ”liikaa” heikentyvät suorituskykyominaisuudet saattavat rajoittaa myös kovien tehoharjoituksien 
vauhtia

Isossa kuvassa nopeuden ja nopeusvoiman harjoittelu lisääntyy ja maksimivoiman harjoittelumäärä vähenee kohti 
kilpailukautta – tässä toki isoja yksilöllisiä eroja 

Kilpailukaudella 

painotus plyo/reaktiivisuus‐ ja lajinopeusharjoittelussa mutta voimatasot pyritään ylläpitämään lyhyillä 
kontrasti/maxvoima‐harjoituksilla 

1krt viikossa hyvä lähtökohta maxvoimaosiolle, jopa pienennetty ”kertavoluumi” riittää  (Ronnestad et al. 2010), 
”30% voluumista ylläpitää”

Ei kokeiluja – vaan säännöllisesti ”tuttuja” harjoitteita, vältä ”turhia” eksentrisiä – vältetään EIMD/DOMS 

13
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Esim. tyypillisestä voimaharjoittelujaksosta

4‐7 vk (voi olla lyhyempiäkin), 2 ‐3 harj./viikko

Rytmitys vk‐tasolla 3:1:3 tai 5 vk: 2:1:2

2 pääliikettä (lannesarjan + kyykyn variaatio) joissa 3‐5 sarjaa, joissa 3 – 6 (8) 
toistoa

Sarjoissa varaa 1‐ 2 (4) toistoa ja keskitytään mahdollisimman nopeaan 
nostamiseen hyvällä tekniikalla

2‐4 apuliikettä joissa mahdollisesti hieman pitemmät sarjat

Matalahkot vk‐volyymit (vrt. teholajien voimaharjoitteluun) ja kulutuksen 
mukainen syöminen (ja kestävyysharjoi elua) → ei isoa lihasmassan kasvua

Harjoitukseen usein myös EXP‐sarjoja/loikkia/hyppelyitä ‐ tai tehdään kontrastina.

Kovan voimajakson aikana kestävyysharjoittelu  ”ylläpitävää” ja pääosin 
matalatehoista (Sousa et al. 2019) ja toisin päin (Doma et al. 2019) jotta ei ”syödä 
vasteita” (tässä on harjoitustaustan suhteen isoja eroja)

Voimajaksojen alussa voi olla järkevää tehdä myös kestävyysharjoittelumäärää 
maltillisesti (alussa lihasvauriot todnäk suurimpia) ja muutenkin 
kestävyysharjoittelun määrää voi laskea ainakin 20 ‐ 30% (Paavolainen 1999, 
Mikkola 2007)

Erityisesti määrällisesti suuri ”iskuttava” kestävyysharjoittelu (=juoksu) voi 
aiheuttaa haasteita voimajaksoilla (Wilson et al. 2012) kun alaraajoissa 
voimaharjoittelun aiheuttamaa EIMD/DOMSa ‐ hapenkuljetuskapasiteettia olisi
järkevää tehdä voimajaksoilla osittain myös ”korvaavilla” tavoilla (pyöräily, cross‐
trainerit jne). 

”Mielummin submax kuorma ylös 
0.5 sekunnissa kuin 
maksimikuorma 3 sekunnissa” 
(mod. Rytkönen 2019)

(Jalkojen) kokonaiskuormituksen hallinta oleellinen asia jakson onnistumiselle –
näin minimoidaan ”interference effect”.

Aikuisilla blokkityyppinen 
harjoittelun ohjelmointi eri 
ominaisuuksille yksi vaihtoehto!

Esim. harjoitussisältöä aikuisille / riittävän 
voimaharjoitustaustan omaavalle nuorelle murrosiän 
loppuvaiheessa

20.1.2021 16

Suunnistajille/juoksijoille hyviä vaihtoehtoja: aktiiviset 
liikkuvuusharjoitukset lantioseudulle/takaketjulle/nilkalle, 
juoksu/hyppelykoordinaatiot…

Suunnistajille/juoksijoille
‐ Painotus: alaraajat/lantionseutu (+ keskivartalo kaikkiin liikesuuntiin)
‐ Pääliikkeinä esim. trap bar maastaveto + jokin 1‐jalan kyykkyvariaatio
‐ hyviä apuliikkeitä/vaihtoehtoja: päkiöille nousut pohkeille, 

pohjeprässi istuen (soleus!), monsterikävelyt kuminauhalla 
pakaroille, nordic hamstrings takareisi/lantionseudulle, vartalon 
kierrot…

‐ Plyometrisessä harjoittelussa hyvä lähtökohta suhteellisen pieni 
kontaktiaika (<0.2 sek) tehokkaamman siirtovaikutuksen takia 
(Blagrove et al. 2018) – liikevalinnat sen mukaan

‐ Harjoituksessa kannattaa pitää kokonaisvoluumi jaloilla järkevänä 
jotta harjoittelu ei tulee liian kuormittavaksi 

15
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• Kovan voimaharjoituksen jälkeen lihaksen voimantuo okyky on heikentynyt (jopa useita vuorokausia) → 
seuraavien kestävyysharjoitusten laatu voi heikentyä (useiden tekijöiden seurauksena) → jos tämä jatkuu 
pidemmän aikaa niin kestävyysominaisuudet eivät kehity optimaalisesti (ja jos pitkään treenataan helvetisti kaikkea niin 
eihän siitä hyvää seuraa muutenkaan – ehkä ylikuormitustila…)

• Kestävyysurheilijoilla voimaharjoittelua pitäisi kuitenkin pyrkiä toteuttamaan niin että se häiritsee mahdollisimman 
vähän kestävyysharjoittelua (ja myös toisin päin jos voimaa halutaan kehittää) eli ”kerta‐annostus” ja voimaharjoittelusta 
palautuminen pitää optimoida…

• Oma kommentti: jos voimaa pitää painottaa paljon (jos se on suorituskykyä ja nopeuden kehittymistä rajoittava 
tekijä) lienee ”hyväksyttävä” pieni hetkellinen kestävyysominaisuuksien / kestävyyssuorituskyvyn lasku (mutta 
silloin kestävyystehoharjoittelua maltillisesti jos ollenkaan)

Doma et al. 2018 & 2019, Sports Med, review

Oheis/tukiharjoittelu/voimaharjoittelun eri ”roolit” (aikuis)kestävyysurheilijoilla

Varsinainen
voimaharjoitus

1. Maxvoima

2. Nopeusvoima

3. Kontrasti

Reaktiivisuus, ballistiset
& elastisuus pieninä

annoksina

‐ Loikat

‐ Kuntopallo

‐ aitahyppelyt etc.

PAP ja Delayed potention

“virittävä” voima juuri ennen
teho – tai nopeusharjoitusta

tai 
kilpailuun/tehoharjoitukseen

valmistava harjoitus

Aktiiviset liikkuvuus‐
harjoitukset, 

(juoksu)koordinaatiot
keppijumpat jne.

Lyhyet aktivoinnit
ennen

lajinomaista
harjoitusta (FT:n
näkökulma)

Keskivartalon ja lantion
hallinta ja 

lihaskuntoharjoittelu

(sekä vaaka‐ että
pystyasennossa & 

kierrot) Lajinomainen 
lihaskestävyysharjoittelu?

Isom. VH‐harjoitukset lihas‐
jännekompleksin EI‐

supistuvan ”kudosrakenteen” 
kehittämiseen?

Painotukset
yksilöllisiä!

Pohjalla pitää olla riittävät voimatasot / “peruslihaksisto kunnossa” – lihasmassan suhteen “tarveharkinta”

Voimaharjoittelu on monessa lajissa 
oheis/tukiharjoittelua mutta jos se on 
”heikko lenkki” niin painota rohkeasti 
sitä ominaisuutta mitä haluat kehittää 
ja muista progressiivisuus!

17
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Valmistavat voimaharjoitukset – olisiko käyttöä myös kestävyysurheilussa?

20.1.2021 19

”Potentioitumisen” aikajänne – osin teoreettinen
”valmistava voimaharjoitus” voi mahdollisesti 
lisätä HLJ:n voimantuottoa post 1 – 48 h (delayed
potentiation)

Muista:

Pieni (mutta riittävä) voluumi harjoituksessa

Liike/lihasryhmäspesifisyys, tuttuja liikkeitä!

”viivästynyt” potentioituminen todennäköisintä/isointa 
3 – 30 h tuntia post (”valmistautuminen iltakisaan tai 
seuraavaan päivään”)

Yli 85% kuorma ”perusliikkeissä” tai 30‐40% kuoma 
ballistisissa liikkeissä toiminee varmimmin

Esim. 2 liikettä, joissa 3x2x85‐90% tai ballistinen 3 x 5‐6 x 
30‐40%

Urheilijalla pitää olla riittävä voimaharjoittelutausta 
jotta tämä toimii

Myös lyhyt lajinopeusosio voi toimia (sprint priming)
”potentioivana” harjoituksena

Harrison et al. (2019). Resistance Priming to Enhance Neuromuscular Performance in 

Sport: Evidence, Potential Mechanisms and Directions for Future Research. Sports 

Medicine (2019) 49:1499–1514.

Mason et al. (2020). The Use of Acute Exercise Interventions as Game Day Priming 

Strategies to Improve Physical Performance and Athlete Readiness in Team-Sport 
Athletes: A Systematic Review. Sports Medicine. Published online 10 August 2020.
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‐ Voima/nopeusharjoitteluun panostaminen ei ole mikään maaginen temppu 
millä kestävyyssuorituskyky saadaan lentoon. 

‐ Yksilön kannalta oikein toteutettuna sillä usein kuitenkin voidaan parantaa 
kestävyyssuorituskykyä ja ennaltaehkäistä vammoja. 

‐ Urheilija‐valmentajaparin pitää pyrkiä mahdollisimman objektiivisesti 
arvioimaan riittävätkö urheilijan voimantuotto‐ominaisuudet kyseiseen lajiin 
(jos ei niin siihen pitää panostaa) vai onko suorituskykyä (eniten) rajoittavat 
tekijät jossain muualla (eli mennäänkö voimantuotto‐ominaisuuksien suhteen 
”ylläpitoannoksilla”). 

‐ Lähtökohtaisesti kestävyysurheilijan pitäisi kehittää voima‐ ja 
nopeusominaisuuksia monipuolisesti jo lapsesta asti jotta hän pystyy 
maksimoimaan hermolihasjärjestämän kapasiteetin aikuisiällä. 

Ja lopuksi…
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Kiitos.
Suositeltavaa luettavaa ja kättä pitempää…
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https://terveurheilija.fi/
www.strongerbyscience.com/master‐list/
https://lihastohtori.wordpress.com/
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