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Johdanto 

Nopeuskestävyysharjoittelua vaaditaan monissa urheilulajeissa. Erityisen keskeistä se on 

useissa yksilölajeissa, kuten juoksu, uinti ja pikaluistelu. Edelleen joukkuelajeissa kuten 

jääkiekossa ja jalkapallossa vaaditaan nopeuskestävyysharjoittelua, mutta lajien luonne on 

erilainen kuin yksilölajeissa. Yksilölajeissa kilpailusuoritus on yleensä yksi maksimaalinen 

suoritus, mutta esim. jääkiekossa ottelu kestää 60 minuuttia ja jäällä pelaaja on useita noin 40 

sekunnin jaksoja. Siten nopeuskestävyyden luonne on erilainen. Tässä työssä on tarkoitus 

kuvata miten yksilölajissa (400 m:n juoksu) nopeuskestävyysharjoittelu johdetaan 

lajianalyysistä ja mitkä ovat nopeuskestävyysharjoittelun tutkimukselliset lähtökohdat. 

Lajianalyysi 

400 m:n juoksu: nopeus ja nopeuskestävyys. Lajianalyysi on lähtökohta harjoitteluun ja 

sen pohjalta rakentuu myös nopeuskestävyyden harjoittelu. Suomessa on lajianalyyttinen 

osaaminen hyvällä tasolla monissa lajeissa. Esimerkiksi 400 m:n juoksussa hyvä 

kokonaissuoritus rakentuu voimakkaasti hyvän nopeustason pohjalle. Jokaisen urheilijan 200 

m:n ennätysaika vaikuttaa ratkaisevasti loppuaikaan. Laajojen kokemuksien perusteella 

kertomalla kertoimella 2.2 x 200 m:n ennätysaika = mahdollinen 400 m:n aika. Seuraavassa 

on esitetty muutamia esimerkkejä (ME = maailmanennätys, EE = Euroopan ennätys, RE= 

Ruotsin ennätys, SE= Suomen ennätys): kerroin 2.2 kertaa 200 m:n ennätysaika verrattuna 

400 m:n juoksijan ennätysaikaan (suluissa tarkka todellinen kerroin). Tällä tarkastelulla 

voidaan arvioida kahden tärkeän ominaisuuden nopeuden ja nopeuskestävyyden osuutta ja 

painotusta suorituskyvyssä. 

   Michael Johnson   2.2 x 19.32s = 42.50s vs 43.18s (2.23)  ME 

  Thomas Schönlebe 2.2 x 20.48s = 45.06s vs 44.33s (2.16)  EE 

  Johan Wissman     2.2 x 20.30s  = 44.66s vs 44.56s (2.20) RE 

  Markku Kukkoaho  2.2 x 20.73s = 45.61s vs 45.49s (2.19)  SE  

Energiantuotto 400 m:n juoksussa. Nopeuskestävyyssuorituksen energiatuoton 

harjoittamisessa kaikki kolme välittömän energialähteen adenosiintrifosfaatin (ATP) 

tuottoväylää (fosfokreatiini, hapen avulla tapahtuva aerobinen energiantuotto lihasten 

glykogeenistä ja anaerobinen ilman happea tapahtuva glykolyysi) pitää huomioida. 

Yksittäisessä maksimaalisessa huipputason 400 m:n juoksusuorituksessa välittömän 

energialähteen ATP:n tuottamisessa fosfokreatiinin osuus on 12.5 %, aerobisen hapen avulla 

tapahtuvan energiantuoton osuus on 25 % ja anaerobisen glykolyysin osuus on 62.5 % 

(Newsholme ym. 1992).  Kaikki energiantuottomekanismit käynnistyvät heti juoksun alusta 



lähtien, mutta painopisteet ovat erilaiset. Alkumatkasta käytetään runsaasti fosfokreatiinia ja 

se hupenee melko vähiin jo 200 - 250 m juoksun jälkeen (Hirvonen ym. 1987, 1992). 

Aerobinen energiantuotto eli hapen avulla tapahtuva energiantuotto käynnistyy myös heti 

alussa ja saavuttaa korkeimman arvonsa noin 80 - 90 % urheilijan todellisesta maksVO2:sta 

200 - 250 m:n kohdalla ja vähenee sitten kohti maalia. Suomalaisilla mieshuippujuoksijoilla 

suoralla menetelmällä mitattu todellinen maksVO2 juoksumatolla oli 64 ± 4 ml/kg/min 

(Mero ym. 1993). Puolan olympiajoukkueella 4 x 400m (vuonna 2000) oli vastaava arvo 61.9 

± 3.7 ml/kg/min (Slowinska and Majda 2002). Euroopan ennätysmiehellä Thomas 

Schönlebellä oli hyvin korkea maksimaalinen hapenotto 73 ml/kg/min (Schäfer 1989). 

Anaerobinen glykolyysi käynnistyy myös juoksun alusta alkaen käytössä olevien lihasten 

glykogeenista ja maksimoituu juoksun lopussa. Lihaksissa muodostuu hapen puutteessa 

maitohappoa ja siitä dissosioituu laktaattia ja vetyioneja, jotka siirtyvät vereen. Vetyionit eli 

happamuus (pH-arvo lihaksissa 6.4 - 6.5 juoksun lopussa; levossa 7.0 - 7.1) on 

lihasväsymyksen pääaiheuttaja 400 m:n juoksussa. Juoksun lopussa siis fosfokreatiini on 

lopussa, loppulaktaatit ovat mieshuippujuoksijoilla 23 - 25 mmol/l ja naisilla ovat vastaavat 

arvot 2-3 mmol/l pienemmät. Huippuarvot saavutetaan 5-15 min juoksun jälkeisen 

palautumisen kohdalla. Huippuarvot veren laktaatissa ja pH:ssa korreloivat erittäin 

voimakkaasti keskenään eli mitä korkeammat laktaatit sitä matalampi pH. 

Nopeuskestävyyden lajit. Nopeuskestävyyden harjoittamisen ryhmittely on esitetty alla 

olevassa taulukossa 1 (muokattu Mero ym. 2007). Mukana on myös submaksimaalisen 

nopeuden (käytetään myös nimitystä maitohapoton nopeuskestävyys) harjoittelun kuvaus, 

sillä se on hyvin keskeinen harjoittelukauden harjoitusmuoto. 

Taulukko 1. Nopeuskestävyyden harjoittelumuotojen ryhmittely 

 Määräintervallit Tehointervallit Submaks. 

nopeuskestävyys 

Maksimaalinen 

nopeuskestävyys 

Submaks. 

nopeus  

Suorituksen kesto 15 - 180 s 15 - 120 s 10 - 90 s 10 - 30 s 6 - 10 s 

Toistopalautus  0.5 - 3 min 2 - 5 min 2 - 8 min 6 - 60 min 

(lähes täydellinen) 

2 - 8 min 

Sarjapalautus 3 – 6 min 4 - 10 min 8 - 20 min - 6 - 10 min 

Tehoalue 

(% vetomatkan 

maksimista) 

50 – 75 % 75 – 85 % 85 – 95 % 95 – 100 % 85 – 95 % 

Määrä / harjoitus 5 -30 kpl 5 - 20 kpl 3 - 10 kpl 2 – 6 kpl 5 - 20 kpl 

Laktaattipitoisus 4 – 9 mmol·l
-1

 7 - 12 mmol·l
-1

 12 - 20 mmol·l
-1

 20 - 27 mmol·l
-1

 7 - 10 mmol·l
-1

 

Pääasiallinen 

harjoitusvaikutus 

aerobinen 

taloudellisuus, 

laktaaatin poisto 

anaerobinen 

taloudellisuus, 

maks.VO2, 

laktaatin poisto 

anaerobinen 

kapasiteetti,   

maks.VO2, 

puskurointikyky, 

väsymyksen sieto 

anaerobinen teho ja 

kapasiteetti, maks. 

VO2,hermo-

lihasjärjestelmän 

suorituskyky 

väsyneessä tilassa 

nopeus, 

fosfokreatiinin 

käyttö, hermo-

lihasjärjestelmän 

suorituskyky ja 

taloudellisuus 

 



Nopeuskestävyyden harjoittelu  

400 m:n juoksijan ura. Pikajuoksijoita arvioidaan lahjakkuuden suhteen kilpailutulosten 

perusteella. Lisäksi valmentajan pitää arvioida mahdollista erityislahjakkuutta 400 m:lle 

seuraavilla kriteereillä: juoksutekniikka, nopeus, juoksuaskeleen taloudellisuus, 

voimantuotto-ominaisuudet, maksimaalinen hapenottokyky ja liikkumisen ja harjoittelun 

määrä lapsuudessa ja nuoruudessa. Urheilijan oma innostuneisuus ja kiinnostus 400 m 

kohtaan ovat ”oma maailmansa”. Käytäntö ympäri maailmaa osoittaa, että kehittämällä ensin 

voimakkaasti nopeutta, myös innostuneisuus lajiin säilyy hyvin. Pahinta myrkkyä 

innostuneisuudelle on iskeä nuorelle pikajuoksijalle ”tappamisen meininkiä” 

nopeuskestävyysharjoittelussa jo nuorten sarjoissa. Lajin valinnassa seuraavia alla olevia 

uravaihtoehtoja on olemassa: vaihtoehdot 1 ja 2 ajatellen aikuishuippuvaihetta ja vaihtoehto 3 

vain ”nopeasti juniorihuipulle”. 

Vaihtoehto 1. Valmennetaan nuoria (14 - 22 - 25-vuotiaat) 100 - 200 m:n ohjelmoinnilla 

(tekniikkaa, voimaa ja nopeutta) ja siten kehitetään nopeus tarvittavalle tasolle tavoitteellisen 

400 m ajan suhteen. Aerobista kestävyysharjoittelua (ensisijaisesti määräintervallit) on 

harjoittelussa sopiva määrä, mikä ei estä nopeuden kehittämistä. 

 jos nuoren miehen tavoite on juosta joskus 45.30 s, se vaatii 200 m ennätykseksi 

20.59 s eli 2.2 x 20.59 s =45.30 s.  

 kehitetään nopeutta päämatkojen ollessa 100 - 200 m kunnes vaadittava taso aika 

20.59 s saavutetaan - esim. ikävaiheessa 22-25v. 

 tämän jälkeen valmentautuminen on edelleen haastavaa, koska nopeustaso ei saa 

heikentyä. Nopeuskestävyyden (yli 75 % nopeuksilla tehdyt vetosarjat - katso 

taulukko) osuutta lisätään vähitellen ja elimistön reaktioita seurataan tarkkaan. 

 

Vaihtoehto 2. Edelleen on esimerkkinä ko. urheilija. Hän ja hänen valmentajansa yrittävät 

kehittää maksimaalisesti ja samanaikaisesti sekä nopeutta että nopeuskestävyyttä jo nuoresta 

lähtien saavuttaakseen kehitystä nopeudessa (tavoite 20.59 s) ja nopeuskestävyyttä (75 - 95 % 

nopeuskestävyysvedot) päästäkseen uralla tavoitteeseen 45.30 s. 

 tämä malli on käytännössä eniten käytetty ja on taitavastikin jaksoteltuna hyvin 

haastava/vaikea/riskialtis - ja onnistuu harvoin ja lähinnä perimältään 

poikkeuksellisen vahvoilla ja perimältään korkean maksimaalisen hapenoton 

omaavilla juoksijoilla. Vaatii korkeaa elimistön palautumisen tasoa. 

 

Vaihtoehto 3. Ikävaiheissa 12 - 19 vuotta maksimoidaan koko ajan ensisijaisesti 

nopeuskestävyyttä ja luotetaan, että ”perimän antama” nopeus kehittyy. Usein tässä ”hämää” 

se, että luonnollinen kasvu tuo (varsinkin vuodet 14-17v) voimaa ja nopeutta ja elimistö 

kestää nousevia nopeuskestävyyden määriä. Nopeuden kehittäminen jää kuitenkin uralla 

vaillinaiseksi, jos käytetään tätä vaihtoehtoa. Tällä ohjelmointimallilla saadaan ns. 

juniorihuippuja, jotka harvoin menestyvät aikuisena. 



      

      

Meillä on Suomessa jatkuvasti lahjakkaita 400 m juoksijoita, mutta he harvoin valitsevat 

päälajikseen 400 m. Valmennuksellinen tie 400 m:lle on pitempi kuin lyhyille pikamatkoille 

ja se tie pitää osata kulkea oikein ja nousujohteisesti. 400 m juoksijan harjoittelun 

seurannassa (testauksessa) keskeisiä ovat samat testit kuin 100 - 200 m juoksijallakin: 30 m 

telineistä, 20 - 30 m lentävällä lähdöllä, normaalit tutut maksimivoima- ja nopeusvoimatestit. 

Lisänä on sitten testiaikojen seuranta 60 - 500 m juoksuissa, maksimaalisen hapenoton 

testaus suoralla menetelmällä, sykeseuranta kuormitus- ja palautumistilanteissa ja 

laktaattimittaukset. Syke- ja laktaattimittaukset ovat tärkeitä, kun valmentaja alkaa lisätä 

vähitellen 75 - 100 % nopeuskestävyysalueiden juoksumääriä. Toki 100 - 200 m 

juoksijallakin on noita 75 - 100 % nopeuskestävyysalueen juoksuja, mutta määrät ovat pieniä 

/ kohtuullisia. Keskeistä seurannassa on nopeustasosta huolehtiminen - se ei saa pudota 

”romahtamalla” kovienkaan harjoittelujaksojen vaikutuksesta. Lisäksi on tärkeää elimistön 

fysiologisen palautumisen varmistaminen (esim. syke, laktaatti, rautavarastot) ja vammojen ja 

sairauksien ennaltaehkäisy. Valmentajan ja urheilijan yhteistyön pitää olla kiinteää ja 

urheilijan elimistön seurantaa ja reaktioita on valmentajan koko ajan tarkkailtava olemalla 

paikan päällä vaativissa harjoituksissa ja luonnollisesti urheilijan pitämien 

harjoituspäiväkirjamerkintöjen avulla. 

Kilpailut  

400 m:n juoksija. Pika- ja aitajuoksijaksi kehittyvän lapsen ja nuoren pitää harjoitella ja 

kokeilla lapsena ja nuorena useita yleisurheilulajeja. Kun pika- ja aitajuoksut muodostuvat 

päälajiksi, on tärkeää kilpailla paljon kaikilla pika- ja aitajuoksumatkoilla, vain siten 

tarvittava monipuolisuus ja lahjakkuus kehittyvät ja tulevat esille. Nuorten sarjoissa (17-22v) 

on uskallettava kilpailla myös 300 - 400 m matkoilla, vaikka harjoittelussa 

nopeuskestävyyden harjoittelu ei olekaan painottuneena. Suomessa on edelleen 

kilpailujärjestelmämme puutteena 200 m ja 300 m kilpailujen vähyys sekä junioreilla että 

aikuisilla. Valmentajien ja seuraihmisten on poistettava tämä puute. 

Esimerkki huippu-urheilusta. Pavel Maslak (23 -vuotias tsekki) voitti 400 m:n (200 m:n 

rata) hallimaailmanmestaruuden Sopotissa Puolassa 8.3.2014. Hänen kilpailuohjelmansa oli 

viimeisen kuuden viikon aikana ennen pääkilpailua erittäin onnistunut, kuten oheisesta 

kilpailuyhteenvedosta (tiedot poimittu Tilastopaja Oy:stä) huomataan. Keskeistä on sekä 

erittäin kova nopeuden hallitaso (60 m ja 200 m kilpailuennätyksiinsä 6.65s ja 20.52s) että 

nopeuskestävyyden taso (500m kilpailuennätykseensä 61.15s).  

24.1              300m 32.71   ja 500m  61.15 (samana päivänä) 

30.1              400m  45.81 

6.2                400m 45.66 

9.2                300m 32.15  (Euroopan ennätys) 

15.2              60m: 6.74, 6.65, 6.67 



16.2              200m 20.71, 20.52   

7.3   Sopot    46.01, 45.79 

8.3   Sopot    45.24  (maailmanmestari) jäi vain vähän Thomas Schönleben EE:stä    

                     45.05. Väliaika 21.17 – huomioitava sisäradan edun saaminen    

                     200m:n kohdalla, toinen 200m 24.07)            
 

Valmentamisen ja valmentautumisen yleisiä periaatteita 

Käytännön valmentamisessa ja valmentautumisessa keskeisiä periaatteita ja asioita ovat: 

 Nopeuskestävyyslajeissa tärkein kehitettävä ominaisuus on nopeus. 

 Kestävyyslajeissa kestävyyden harjoittelu on tärkeintä ja 

nopeuskestävyysharjoittelulla ”terävöitetään” suorituskykyä sekä harjoittelu- että 

kilpailukaudella. 

 Nopeuden tekijöistä tärkeitä harjoitettavia osa-alueita ovat tekniikka, 

submaksimaalinen ja maksimaalinen nopeus, rentous ja voimantuoton teho. 

Jälkimmäinen saavutetaan maksimi- ja nopeusvoiman yhteisharjoittelulla. 

 Lasten ja nuorten harjoittelussa monipuolinen liikuntataitojen opettelu ja 

nopeuden harjoittelu ovat tärkeitä. Nuoruusvaiheessa on tärkeää harjoittaa 

aerobista peruskestävyyttä määräintervalleilla ja muulla urheiluharjoittelulla. 

 Nopeuskestävyyden painottaminen urheilu-uralla alkaa nopeuskestävyyslajeissa 

sitten, kun lopulliseen tavoitteeseen tarvittava nopeustaso on saavutettu. 

 Nopeuskestävyyden harjoittamisessa nopeuskestävyyslajeissa (esim. 400 m 

juoksu, 500 - 1000 m pikaluistelu, 50 - 100 m uinti) jaksottelu on tärkeää ja kovin 

noin kahden kuukauden (2 kk) jakso pitää loppua kuukautta ennen kilpailukauden 

alkua. Kovilla jaksoilla 75 - 100 % nopeuksilla tehtyä määrällistä 

nopeuskestävyysharjoittelua voi olla korkeintaan kaksi (2) kertaa viikossa tai 10 

vuorokaudessa, koska palautuminen maitohapollisista suorituksista kestää kauan. 

 Nopeuskestävyysharjoittelussa ja nopeuskestävyyslajin kilpailusuorituksessa 

anaerobisen glykolyysin tuottamat vetyionit (korkea happamuus) ovat suurin 

väsymisen aiheuttaja lihastasolla. Hermoston väsyminen on vähäistä. 

 Palautumisen seuranta on tärkeää, koska kova määrällinen. 

nopeuskestävyysharjoittelu pyrkii heikentämään nopeusominaisuutta. 

 Ravintovalmennus perustuu lapsilla ja nuorilla yleisiin ravintosuosituksiin, joista 

sitten siirrytään urheilijan ravintosuosituksiin (esim. Alaranta ym 2007, Mero ym 

2007) uran edetessä. Nopeuskestävyys- suorituksen maksimoimiseksi 

lisäravinteiden käytöstä on hyötyä. Niistä keskeisiä energiantuoton ja väsymisen 

puskuroinnin kannalta ovat kreatiini, natriumbikarbonaatti ja beeta-alaniini. 

Mahdollisimman korkea veren hemoglobiinitaso on eduksi 

nopeuskestävyysharjoittelussa ja kilpailuissa hapen käytön tehostamisessa. 

 Kotipaikkakunnalla (asuinpaikkakunnalla) on pyrittävä ryhmäharjoitteluun 

(yhteiset kovat voimaharjoitukset ja maksimaaliset vedot), koska kova kilpailu 

kehittää parhaiten. 



 Ulkomailla tapahtuvaa harjoittelua (lämpö, pikaluistelussa hallit) on pidettävä 

mahdollisimman paljon ohjelmassa ja leireiltävä ryhmässä. 

 Valmentajan rooli on tärkeä valmennuksen kokonaisuuden johtamisessa ja 

harjoitusten valvomisessa. Hänen tehtävänään on myös koota toimiva käytännön 

asiantuntijaryhmä urheilijan ympärille (apuvalmentaja, ravintovalmentaja,  

      urheilufysiologi, hieroja, fysioterapeutti, lääkäri, psyykkisen valmennuksen                          

asiantuntija ja manageri). 
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