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Johdanto. Vesijuoksua voidaan pitää korvaavana sekä vammoja ennaltaehkäisevänä harjoitus-

muotona. Vesijuoksuharjoittelu mahdollistaa aerobisen suorituskyvyn ylläpitämisen sekä ke-

hittämisen ilman, että alaraajat kuormittuvat yhtä suuresti kuin maalla juoksussa. Harjoittelussa 

tulisi kuitenkin ottaa huomioon lajinomaisuuden säilyttäminen ja se vaatii veden vaikutuksen 

ymmärtämistä vesijuoksussa saavutettuihin metabolisiin vasteisiin. Tämän tutkimuksen tarkoi-

tuksen oli vertailla maksimaalisen aerobisen vesi- ja juoksumattotestin metabolisia vasteita toi-

siinsa ja selvittää aiheuttavatko testit saman suuruista alaraajojen väsymystä. 

Menetelmät. Tutkimukseen osallistui 21 (8 naista, 13 miestä), 20-40 -vuotiasta kestävyysjuok-

sijaa/-suunnistajaa. Tutkittavat suorittivat maksimaalisen aerobisen hapenottokykytestin juok-

sumatolla sekä vesijuosten. Testien välissä oli vähintään 48 tuntia ja enintään kaksi viikkoa ja 

testit suoritettiin samaan aikaan päivästä. Ennen testejä ja testien jälkeen suoritettiin viisi ke-

vennyshyppyä. Testissä kuormitusta lisättiin nousujohteisesti kolmen minuutin välein nosta-

malla juoksumatolla nopeutta 1 km/h tai vesijuoksussa metronomin antamaa askeltahtia viisi 

askelta minuutissa, niin kauan kunnes tutkittava ei enää jaksanut jatkaa. Suorituksen aikana 

mitattiin sykettä, hapenkulutusta sekä koettua kuormittuneisuutta (RPE) ja kuormien välissä 

otettiin sormenpääverinäyte laktaatin analysoimista varten. Muuttujien vertailemisen mahdol-

listamiseksi tutkittavien tuloksien avulla laskettiin uudet kuormat (60 %, 70 %, 80 %, 90 % ja 

100 % VO2max) sekä niitä vastaavat syke-, laktaatti- ja RPE -arvot.  Riskitasoksi valittiin p<0,05. 

Tulokset. Syke oli kaikilla kuormilla 14-18 lyöntiä matalampi vesijuoksussa verrattuna juok-

sumatolla juoksuun (p≤0,001). Laktaatti oli submaksimaalisilla kuormilla (<90 % VO2max ) kor-

keampi vedessä (p≤0,001). Hapenkulutus ja RPE eivät eronneet suoritusten välillä. Kevennys-

hypyt paranivat mattotestin jälkeen (5%, p<0,001) ja huononivat vesijuoksutestin jälkeen (2 %, 

p>0,05). Juoksumattotestin yhteydessä tehdyt kevennyshypyt olivat tilastollisesti merkitsevästi 

korkeampia kuin vesijuoksutestin yhteydessä tehdyt hypyt (p<0,001). 

Pohdinta.  Tämän tutkimuksen perusteella samalla koetun kuormittuneisuuden tasolla syke on 

huomattavasti matalampi ja laktaatti korkeampi vesijuoksussa verrattuna maalla juoksuun. 

Koska RPE ei eronnut merkittävästi suoritusten välillä, voitaneen RPE:tä pitää parhaiten vesi-

juoksuharjoittelun intensiteettiä kuvaavana muuttujana ja sitä voidaankin suositella käytettävän 

käytännön valmennuksessa. Tässä tutkimuksessa vesijuoksu heikensi alaraajojen räjähtävää 

voimantuottoa, mutta lisätutkimusta tarvitaan, sillä epäselväksi jää onko heikkeneminen pitkä-

aikaista vai ohimenevää. 
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KÄYTETYT LYHENTEET 

 

DWR-CC deep water running - cross-country; vesijuoksutekniikka “maastojuoksu” 

DWR-HK deep water running - high knees; vesijuoksutekniikka “polvennostojuoksu” 

ROM   range of motion; nivelten liikelaajuus 

RPE  rating of perceived exertion; koettu kuormittuneisuus 

VO2max maksimaalinen hapenottokyky  
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1 JOHDANTO 

Vesijuoksuharjoittelua on perinteisesti pidetty loukkaantuneiden urheilijoiden korvaavana har-

joitusmuotona. Sitä voidaan kuitenkin myös pitää tärkeänä osana monipuolista sekä vammoja 

ennaltaehkäisevää harjoitusohjelmaa (Singh & Lal 2012).  

Vesijuoksun avulla pystytään lisäämään kestävyysjuoksijan harjoittelumääriä, vammariskin 

kasvamatta liian suureksi (Reilly ym. 2003; Liem ym. 2013). Veden nostava vaikutus keventää 

alaraajojen kuormitusta kuitenkaan huonontamatta sydän- ja verenkiertoelimistön suoritusky-

kyä (Reilly ym. 2003; Liem ym. 2013) ja vesijuoksuharjoittelulla onkin voitu ylläpitää aerobista 

suorituskykyä muutamien viikkojen harjoitusjakson aikana (Gatti ym. 1979; Eyestone ym. 

1993; Wilber ym. 1996; Bushman ym. 1997; Singh & Lal 2012; Liem ym. 2013). Lajinomai-

suus säilyy, kun harjoittelussa otetaan huomioon lajin vaatimukset, kuten lihasaktiivisuus, me-

taboliset vasteet, liikenopeudet sekä nivelten liikelaajuudet (Liem ym. 2013).  

Suoralla maksimaalisella hapenottokyvyn testillä voidaan arvioida urheilijan tai kuntoilijan ae-

robista kestävyyttä sekä määrittää harjoitusalueet, joiden avulla voidaan kontrolloida kestä-

vyysharjoittelun tehoa (Nummela 2007b). Vesijuoksuharjoittelun intensiteetti voidaan määrit-

tää vesijuosten tehtävällä maksimaalisen hapenottokyvyn testillä, jossa kuormitusta lisätään ka-

denssia nostamalla (Cuesta-Vargas ym. 2009; Cuesta-Vargas & Heywood 2011). Jotta testitu-

loksia voitaisiin hyödyntää käytännön valmennuksessa, tulee kuitenkin ymmärtää veden omi-

naisuuksien vaikutukset syke-, laktaatti- sekä hapenkulutusvasteisiin puhumattakaan vesijuok-

sutekniikan vaikutuksesta näihin muuttujiin (Killgore 2012). 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli vertailla maksimaalisen aerobisen vesi- ja juoksumatto-

testin metabolisia vasteita toisiinsa ja pohtia mahdollisia eroavaisuuksia. Lisäksi haluttiin sel-

vittää, onko testin aiheuttama väsymys samanlaista testien välillä. 

  



 

2 

 

2 VESIJUOKSU 

2.1 Harjoitusympäristö 

Vedessä harjoiteltaessa on otettava huomioon veden eri ominaisuudet, kuten sen tiheys, hydro-

staattinen paine, noste, lämpötila sekä käytetyt apuvälineet, sillä ne vaikuttavat ihmisen liikku-

miseen vedessä sekä siellä saavutettuihin fysiologisiin vasteisiin (Barbosa ym. 2009; Alberton 

ym. 2011; Torres-Ronda & Schelling i del Alcázar 2014).   

2.1.1 Veden tiheys, noste ja vastus 

Ihminen pystyy kellumaan vedessä, sillä vesi on tiheämpää kuin ihmiskeho (Torres-Ronda & 

Schelling i del Alcázar 2014). Veden tiheys riippuu veden lämpötilasta (Torres-Ronda & Schel-

ling i del Alcázar 2014), kun taas ihmiskehon tiheys riippuu kehonosien sekä kudosten yhteen-

lasketusta tiheydestä (Killgore 2012). Esimerkiksi luut ja lihakset ovat tiheämpiä kuin rasva, 

minkä vuoksi lihaksikas ja/tai vähärasvainen henkilö kelluu huonommin kuin lihava henkilö, 

jolla rasvakudosta on enemmän (Killgore 2012).  

Kellumiseen vaikuttaa tiheyden lisäksi noste eli painovoiman vastakkainen, ylöspäin vaikuttava 

voima. Noste riippuu siitä määrästä vettä, jonka keho syrjäyttää upottauduttuaan veteen, ja on 

sitä suurempi, mitä isompi paine kehoon kohdistuu. Toisin sanoen noste on vedessä sitä suu-

rempi, mitä isompi osa kehoa on upotettuna. Koska ihminen on vesijuoksussa upotettuna lähes 

kaulaansa myöten, noste keventää veden alla olevien nivelten (kuten selkärangan, lantion sekä 

polvien) kuormitusta huomattavasti. (Becker 2004.) On arvioitu, että navan korkeudelle upo-

tettuna henkilö kevenee noin 40 %, rintalastan korkeudelle upotettuna noin 60 % ja hartioiden 

korkeudelle upotettuna jopa 85 %, riippuen käsien sijainnista (Harrison ym. 1992, Beckerin 

2004 mukaan; Kruel 1994, Albertonin ym. 2011 mukaan). Vesijuoksuvyön avulla voidaan sää-

dellä vesijuoksijan juoksusyvyyttä (Torres-Ronda & Schelling i del Alcázar 2014) ja vaikuttaa 

näin eri nivelten kuormittuvuuteen. 
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Veden viskositeetti (kyky vastustaa virtausta) sekä tiheys aiheuttavat veden vastuksen (drag 

force) (Torres-Ronda & Schelling i del Alcázar 2014). Veden vastus on suurempi kuin ilman-

vastus, sillä vesi on tiheämpää ja sillä on suurempi viskositeetti kuin ilmalla (Alberton ym. 

2011; Torres-Ronda & Schelling i del Alcázar 2014). Veden vastus riippuu vedessä olevan 

kappaleen materiaalista, koosta, nopeudesta sekä niistä liikkeistä mitä vedessä suoritetaan. Vas-

tus (Fd) voidaan laskea kaavalla Fd = 0,5×ρ×A×v2×Cd, jossa ρ on nesteen tiheys, A on kappa-

leen pinta-ala, v on kappaleen nopeus ja Cd on nesteestä riippuva vastuksen kerroin (Alexander 

1977, Albertonin ym. 2011 mukaan). Kun vedessä juostaan, muodostuu liikkuvan kehonosan 

eteen liikkeen suuntainen suuri paine samalla kun kehonosan taakse muodostuu pienempi 

paine, joka saa aikaan turbulentin virtauksen. Tämä johtaa siihen, että veden vastus kasvaa sitä 

kovemmaksi, mitä suurempi voima vettä vastaan tuotetaan, ja mitä suurempi pinta-ala voimaa 

on tuottamassa. (Torres-Ronda & Schelling i del Alcázar 2014.) Vesi vastustaa enemmän esi-

merkiksi reiden kuin käsivarren liikettä, sillä käsivarren pinta-ala on pienempi. Myös nopeuden 

kasvaessa veden antama vastus kasvaa (Kanitz ym. 2014). Barbosa ym. (2009) huomauttavat-

kin, että liikkeiden suurempi nopeus saa aikaan suuremmat fysiologiset vasteet. 

Vastuksen suuruuteen vaikuttavat lisäksi kehon liikkeet ja niiden aiheuttama veden liike (aallot) 

sekä kehon ja veden välinen kitka. Kitkan suuruus riippuu siitä kuinka suuri veden ja ihon vä-

linen kosketuspinta-ala on, minkälainen ihon pinta on (onko uimapukua, uimalakkia, karvoja) 

sekä kuinka nopeasti vedessä liikkuu. (Torres-Ronda & Schelling i del Alcázar 2014.) 

2.1.2 Hydrostaattinen paine 

Hydrostaattinen paine (P) on nesteen tiheyden (ρ), nesteen korkeuden (h) sekä putoamiskiihty-

vyyden (g) tulo (P = ρgh) (Becker 2004). Vesijuoksijan vartaloon kohdistuu paine, joka on 

suurin jaloissa ja pienenee kohti lähempänä pintaa olevia kehonosia (Torres-Ronda & Schelling 

i del Alcázar 2014). 

Ulkoisen paineen ansiosta kompressiolle herkät laskimot pystyvät kuljettamaan verta tehok-

kaammin kohti sydäntä, jolloin laskimopaluu tehostuu huomattavasti (Becker 2004). Kehon 

ollessa upotettuna veteen elimistön ääreisverenkierto heikkenee, jolloin elimistön keskiosien 
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verenkierron tilavuus suurenee jopa 0,7 litraa (Arborelius ym. 1972, Reillyn ym. 2003 mukaan). 

Parantunut laskimopaluu yhdessä tehostuneen kehon keskiosien verenkierron kanssa saavat sy-

dämen seinämät venymään entistä enemmän ja Frank-Starlingin lain mukaan tämä johtaa voi-

makkaampaan sydämen supistumiseen ja näin myös suurempaan iskutilavuuteen (kuva 1) 

(Becker 2004; McArdle 2015, 345). Täten myös verenpaine on hydrostaattisen paineen vaiku-

tuksesta korkeampi vedessä (Reilly ym. 2003; Becker 2004).   

 

KUVA 1. Veden paineen vaikutus verenkiertoelimistöön (mukaeltu Becker 2004). 

Suurentunut verimäärä kehon keskiosissa, kuten rintaontelossa, ja rintaan sekä vatsaan kohdis-

tuva veden paine vaikuttavat myös hengityselimistöön ja sen toimintaan (Burki 1976; Becker 

2004; Torres-Ronda & Schelling i del Alcázar 2014). Keuhkojen kokonaistilavuus on pienempi 

vedessä, johtuen rintakehään kohdistuvasta paineesta. Veden paineen ja kehon keskiosassa suu-

rentuneen verimäärän vuoksi myös vitaalikapasiteetti ja uloshengityksen varatila jäävät pie-
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nemmiksi vedessä kuin maalla (Hong ym. 1969; Burki 1976). Reilly ym. (2003) toteavat Agos-

toniin ym. (1966) viitaten, että miekkalisäkkeen syvyisessä vedessä hydrostaattinen paine pu-

ristaa rintakehää pienentäen rinnan ympärysmittaa sekä vatsaa nostaen pallean lähes samaan 

asentoon kun täydellisessä uloshengityksessä. Nämä muutokset hankaloittavat hengitystä teke-

mällä hengitystiet ahtaammiksi ja lisäämällä hengityslihasten työtä (Torres-Ronda & Schelling 

i del Alcázar 2014). Tämä korostuu etenkin sisäänhengityksessä, jolloin hengityslihakset jou-

tuvat tekemään töitä painetta vastaan (Becker 2004). On kuitenkin otettava huomioon, että ve-

den paineen vaikutus hengityselimistön toimintaan riippuu siitä mihin asti henkilö on upotet-

tuna (Reilly ym. 2003). 

2.1.3 Lämpötila 

Ihmisen ruumiinlämpö on melko tasainen, sillä elimistön lämmönsäätelymekanismit pitävät 

lämmöntuotannon ja lämmönhukan parhaansa mukaan tasapainossa (McArdle 2015, 618-621). 

Vedessä ihmisen keho menettää lämpöä tehokkaasti, sillä vesi johtaa lämpöä jopa 20 kertaa 

paremmin kuin ilma. Vedessä lämpöä menetetään pääosin johtumisen (conduction) ja veden 

liikkeen aiheuttaman lämmön kuljetuksen (convection) avulla. Vaikka vesijuoksussa lämpöä 

menetetäänkin, tehostuu lämmöntuotto lihastyön seurauksena. (Barbosa ym. 2009.) 

Uimahalli on harjoitteluympäristönä lämmin ja kostea. Lisäksi veden lämpötila voi vaikuttaa 

esimerkiksi harjoituksessa saavutettuihin syke-, laktaatti- sekä hapenkulutusarvoihin. Lämpi-

mässä vedessä (36 °C) harjoittelulla on havaittu olevan sykettä nostattava vaikutus, kun verrat-

tiin sykevastetta samanlaisessa harjoituksessa kylmemmässä vedessä (28 °C) (Bergamin ym. 

2015). Houston ym. (1978, Barbosan ym. 2009 mukaan) havaitsivat, että suurempi veden läm-

pötila (33 °C verrattuna 27°C ja 22 °C) sai aikaan niin ikään suuremman sykevasteen, mutta 

myös matalamman hapenkulutuksen sekä laktaatin kuin kylmemmässä vedessä suoritettu har-

joitus. Submaksimaalisen intensiteetin harjoittelussa sopivan lämpötilan sanotaan olevan 26-28 

astetta (Becker 2009, Liemin ym. 2013 mukaan). Barbosa ym. (2009) toteavatkin, että 27 asteen 

lämpöinen vesi on oivallinen vesiurheiluun, jossa pää on pinnalla (esimerkiksi vesijuoksuun).  
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2.2 Vesijuoksuvyö 

Ihmisen ollessa vedessä häneen vaikuttavat vastakkaiset voimat: noste ja painovoima (Becker 

2004). Nosteen vaikutuspisteeksi kutsutaan sitä kappaleen kohtaa, jonka läpi kaikki nostevoi-

mat vaikuttavat (Killgore 2012) ja se sijaitsee keuhkojen tasolla (Becker 2004). Painopiste on 

se piste, johon kehon massa on keskittynyt ja se puolestaan sijaitsee noin toisen ristinikaman 

kohdalla (Becker 2004) (kuva 2). 

 

KUVA 2. Painopiste sekä nosteen vaikutuspiste vedessä. Nuolten suunnat osoittavat painovoi-

man sekä nosteen suunnan. Voimat ovat samansuuruiset. (mukaeltu Becker 2004.)  

Nosteen vaikutuspistettä voidaan muuttaa erilaisten apuvälineiden, kuten vesijuoksuvyön 

avulla. Vesijuoksuvyö tuo nosteen vaikutuspistettä painopistettä lähemmäs, jolloin vesijuoksi-

jan asento pysyy suorempana (Killgore 2012). Myös Barbosa ym. (2009) mainitsevat vesijuok-

suvyön tärkeyden pystyasennon saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Lisäksi vesijuoksija pystyy 

vyön kanssa hengittämään paremmin, sillä kehon kelluminen ei tällöin ole ainoastaan keuhko-

jen ilman määrästä kiinni (Killgore 2012). Näin ollen voidaan todeta, että vesijuoksuvyö on 
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tärkeä apuväline myös urheilijoille, sillä oikean juoksusyvyyden lisäksi se auttaa saavuttamaan 

oikean juoksuasennon vedessä, jolloin urheilija voi keskittyä oikean tekniikan ja työkuorman 

ylläpitämiseen (Barbosa ym. 2009; Killgore 2012). 

2.3 Vesijuoksun biomekaniikka ja tekniikka 

Vesijuoksutekniikoita on monenlaisia. Yleisimmät tutkimuksissa käytetyt suoritustekniikat ve-

sijuoksussa ovat niin kutsutut DWR-HK (deep water running - high knees, vesijuoksutekniikka 

“polvennostojuoksu”) ja DWR-CC (deep water running - cross-country, vesijuoksutekniikka 

“maastojuoksu”) (Killgore 2012). Tekniikoiden kuvailuissa ja toteutuksissa löytyy vivahde-

eroja, mutta perusperiaatteet ovat samat: DWR-HK tekniikka muistuttaa askeltamista portaille, 

jolloin jalkojen liike on lähinnä vertikaalinen (ylös-alas), kun taas DWR-CC tekniikka muistut-

taa liikkeiltään vauhdikasta juoksua, jolloin jalkojen liikelaajuus on laajempi horisontaalisessa 

suunnassa (eteen-taakse) (Killgore ym. 2006). Käsien tulisi vesijuoksussa olla nyrkissä, jotta 

vältettäisiin koirauinninomainen kauhominen (Killgore 2012) ja käsivarsien liikkeen tulisi 

muistuttaa käsien liikehdintää maalla juoksussa (Liem ym. 2013). Lisäksi juoksijan tulisi nojata 

hieman eteenpäin, jotta saadaan aikaan takareisien ja pakaroiden tehokkaampi työskentely 

(Killgore 2012).  

Tekniikoiden välillä on havaittu olevan eroja lihasten aktiivisuudessa. Mercer ym. (2014) tut-

kimuksessa tutkittavien etu- (m. rectus femoris) ja takareisi (m. biceps femoris) olivat EMG:llä 

mitattuna aktiivisempia DWR-CC tekniikassa kuin DWR-HK tekniikassa. Pohje- (m. gastroc-

nemius) ja säärilihaksen (m.tibialis anterior) aktiivisuudessa ei ollut eroja vesijuoksutekniikoi-

den välillä. Askeltiheyden kiihtyessä lihasaktiivisuus lisääntyy kummassakin vesijuoksutyy-

lissä, tosin enemmän DWR-HK tekniikassa (Masumoto ym. 2013).  

Vesijuostessa ROM (range of motion, nivelten liikelaajuus) pienenee askeltiheyden suurentu-

essa, kun se maalla juostessa päinvastoin laajenee (Glass 1987, Reillyn ym. 2003 mukaan). 

Sääri- ja pohjelihakset ovat vähemmän aktiivisia kummassakin vesijuoksutekniikassa verrat-

tuna maalla juoksuun (Masumoto ym. 2009; Masumoto ym. 2013; Masumoto ym.  2015). 
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DWR-CC tekniikassa alaraajojen lihasaktiivisuus oli Masumoton ym. (2013) mukaan joko suu-

rempi tai sama kuin juoksumatolla juoksussa, kun DWR-HK tekniikassa etureidet olivat puo-

lestaan passiivisemmat kuin maalla juostessa. Toisaalta yhden askelsyklin aikana alaraajojen 

aktiivisuustaso muistutti DWR-HK tekniikassa enemmän maalla juoksua kuin DWR-CC (Ma-

sumoto ym. 2013). Killgore ym. (2006) mukaan kummallakin tekniikalla on etunsa: DWR-CC 

tekniikalla voidaan saavuttaa samanlaisia liikelaajuuksia, ja DWR-HK tekniikalla pystytään 

juoksemaan samanlaisilla askeltiheyksillä, kuin maalla. 

Vesijuoksu on mahdollista paikallaan polkien tai eteenpäin liikkuen. Veden vastus suurenee, 

kun vedessä liikutaan eteenpäin (rintakehä, keskivartalo, ala- ja yläraajat lisäävät kappaleen 

pinta-alaa), minkä voidaan olettava lisäävän hengitys- ja verenkiertoelimistön työtä (Kanitz ym. 

2014). Tutkimuksessaan Kanitz ym. (2014) havaitsivatkin hapenkulutuksen, ventilaation sekä 

koetun kuormittuneisuuden olevan suurempi eteenpäin liikkuvassa vesijuoksussa verrattuna 

paikallaan juoksuun, mutta syke ei eronnut suoritusten välillä. 

Vesijuoksussa saavutettuihin fysiologisiin vasteisiin vaikuttaa myös se, montako raajaa on käy-

tössä. Barbosa ym. (2009) mukaan akuutit fysiologiset vasteet lienevät sitä suuremmat mitä 

useampi raaja tekee töitä; suurempi töitä tekevä lihasmassa saa aikaan suuremman hapenkulu-

tuksen ja aineenvaihdunnan, jonka myötä syke nousee ja kuona-aineiden (kuten laktaatin) 

tuotto kasvaa (Barbosa ym. 2009). 

Vesijuoksuharjoittelussa lienee hyvä käyttää molempia (DWR-CC ja DWR-HK) tekniikoita, 

jotta vesijuoksussa aktivoitaisiin samat lihakset sekä säilytettäisiin samanlaiset lihasten aktiivi-

suustasot kuin maalla juoksussa (Masumoto ym. 2013). Toisaalta suurten fysiologisten vastei-

den saavuttamiseksi voi tekniikkoihin tuoda vaihtelua lisäämällä yläraajojen työtä esimerkiksi 

kauhomalla vettä koirauinnin tavoin (Barbosa ym. 2009), juoksemalla ilman vesijuoksuvyötä 

(Killgore 2012) ja juoksemalla eri nopeuksilla joko seinään kiinnitettynä tai eteenpäin liikkuen 

(Kanitz ym. 2014). 
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3 MAKSIMAALINEN AEROBINEN HAPENOTTOKYKYTESTI 

JUOKSUMATOLLA JA VEDESSÄ 

3.1 Maksimaalisen nousujohteisen testin toteuttaminen juoksumatolla ja vedessä 

Kestävyyssuorituskykyä voidaan mitata esimerkiksi maksimaalisella hapenottokyvyn testillä, 

josta saadut tulokset mahdollistavat urheilijan yksilöllisen harjoittelun suunnittelemisen. Pit-

kässä maksimaalisen hapenottokyvyn testissä aloituskuorman on oltava kevyt ja kuormitusta 

lisätään progressiivisesti 2-3 minuutin välein esimerkiksi lisäämällä juoksunopeutta. Sykettä ja 

hengitysmuuttujia mitataan koko testin ajan ja jokaisen kuorman jälkeen mitataan veren lak-

taattipitoisuus. (Nummela 2007b.) Suorituksessa mitattujen laktaattien ja hengitysmuuttujien 

avulla voidaan määrittää niin sanotut aerobinen ja anaerobinen kynnys. Kirjallisuudessa kysei-

sistä kynnyksistä käytetään eri nimityksiä (esimerkiksi lactate treshold, LT; maximal lactate 

steady state, MLSS) ja niiden määrittämisessäkin on eroja (Faude ym. 2009). 

Tässä yhteydessä aerobisella kynnyksellä tarkoitetaan sitä työtehoa, jossa laktaatti nousee yli 

perustason, kun taas anaerobinen kynnys kuvaa laktaatin tuoton ja poiston tasapainon ylärajaa 

eli lineaarisuudesta poikkeavaa jyrkkää nousukohtaa. Hengityskaasumuuttujia kuten ventilaa-

tiota ja ventilaatioekvivalenttia voidaan käyttää apuna kynnysten määrityksessä, mutta Num-

melan (2007b) mukaan laktaatin tulisi olla painotetussa asemassa. (Nummela 2007b.) Testissä 

määritettyjen kynnysten avulla voidaan ohjelmoida urheilijan harjoittelua sekä arvioida kestä-

vyyssuorituskykyä (Faude ym. 2009). Suomessa harjoitusalueet on perinteisesti jaettu kynnys-

ten väliin aerobiseen peruskestävyyteen (PK) sekä vauhti- (VK), maksimi- (MK), ja nopeus-

kestävyyteen (NK) kuvan 3 mukaisesti (Nummela 2007a). 
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KUVA 3. Harjoitusalueet PK (peruskestävyys), VK (vauhtikestävyys), MK (maksimikestä-

vyys) sekä NK (nopeuskestävyys) sijoittuvat aerobisen ja anaerobisen kynnyksen sekä maksi-

maalisen hapenottokyvyn väleihin (mukaeltu Nummela 2007a). 

Juoksumatolla suoritettavassa maksimaalisessa hapenottokyvyn testissä kuormitusta lisätään 

yleensä joko lisäämällä juoksunopeutta (Hamer & Slocombe 1997; Nummela 2007b; Cuesta-

Vargas ym. 2009; Alberton ym. 2011) tai juoksumaton kulmaa (Nummela 2007b). Vesijuok-

sussa kuormitusta on kontrolloitu ja lisätty metronomin antamalla tahdilla (kadenssilla) (Hamer 

& Slocombe 1997; Cuesta-Vargas ym. 2009; Alberton ym. 2011; Cuesta-Vargas & Heywood 

2011), juoksunopeudella (m/s) (Haupenthal ym. 2013) tai juoksijaan sidotulla painolastilla 

(Mercer & Jensen 1997). Vesijuoksutekniikasta riippuen on tutkimuksissa käytetty laajaa aloi-

tuskuorman kadenssiskaalaa (48-104), kuormien välisten lisäysten ollessa 4-15 askelta minuu-

tissa (esimerkiksi Hamer & Slocombe 1997; Nakanishi ym. 1999; Azevedo ym. 2010; Cuesta-

Vargas & Heywood 2011; Kanitz ym 2015).  

Mercerin & Jensenin (1997) mukaan nousujohteista, kohti maksimia pyrkivää vesijuoksutestiä 

voidaan pitää toistettavana. Kuormituksen lisäys kadenssia nostamalla voitaneen todeta hy-

väksi, sillä laktaatin (Benelli ym. 2013), sykkeen, koetun kuormittuneisuuden (rate of perceived 

exertion, RPE), ventilaation (Kanitz ym. 2014) sekä hapenkulutuksen (Alberton ym. 2011; Ka-

nitz ym. 2014) on havaittu nousevan kadenssin kiihtyessä. Tämän voidaan olettaa johtuvan 

suurentuneesta liikkeen nopeudesta, joka veden vastuksen kaavan mukaan lisää liikkeen vas-
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tusta (Killgore 2012; Kanitz ym. 2014). Cuesta-Vargas ym. (2009) toteavat maksimaalisen ve-

sijuoksutestin olevan oiva apuväline vesijuoksuharjoitusohjelmaa suunniteltaessa, jotta harjoit-

telussa voidaan käyttää kullekin yksilölle henkilökohtaisia harjoitus- ja sykealueita. 

3.2 Testien fysiologisten vasteiden vertailu 

3.2.1 Kuormittuneisuuden arviointi 

Tutkittavan subjektiivista kuormittuneisuuden tunnetta voidaan arvioida erilaisilla RPE (rating 

of perceived exertion) - asteikoilla. Yksi yleisimmistä asteikoista on Borgin 6-20 asteikko, jossa 

numero 6 kuvaa lepoa ja 20 maksimaalista rasitusta. (Kallinen 2007.) Wilder & Brennan (2004) 

mainitsevat Borg-asteikon lisäksi Brennan -asteikon (1-5), joka on kehitelty nimenomaan vesi-

juoksusuorituksen subjektiivisen kuormittuneisuuden arvioimiseksi. Siinä kuormittuneisuuden 

tunnetta vedessä verrataan kuormittuneisuuden tunteeseen maalla; esimerkiksi 1 tarkoittaa pa-

lauttavaa hölkkää, kun taas 5 vastaa lyhyitä ratavetoja. Koettua kuormittuneisuutta voidaan 

käyttää myös suorituksen intensiteetin arvioimiseksi, mikä mahdollistaa eri lajien, kuten vesi-

juoksun ja juoksumattojuoksun intensiteetin vertailun (Killgore 2012). Jotta vertailu onnistuisi, 

tulisi testeissä käyttää samaa kuormitusta arvioivaa asteikkoa.  

Barbosa ym. (2007) käyttivät Borgin asteikkoa 6-20 arvioidessaan tutkittavien kuormittunei-

suutta kuuden minuutin pituisissa työjaksoissa maalla sekä rinnan- ja lantionsyvyisessä ve-

dessä. He totesivat, että RPE oli korkeampi lantionsyvyisessä vedessä kuin maalla ja rin-

nansyvyisessä vedessä. RPE:n välillä ei kuitenkaan ollut merkittävää eroa maalla ja rin-

nansyvyisessä vedessä suoritetun harjoituksen välillä. 

Killgore ym. (2006) puolestaan havaitsivat, että kun absoluuttinen hapenkulutus pidettiin sa-

mana (noin 60 % juoksumatolla saavutetusta maksimihapenkulutuksesta) saavutettiin vesijuos-

ten (sekä DWR-CC, että DWR-HK tekniikoilla suoritettuna) suurempia RPE lukemia kuin 

juoksumatolla. Havaintoa tukee Svedenhagin & Segerin (1992) tutkimus, jossa niin ikään sa-

malla absoluuttisella hapenkulutuksella RPE oli merkittävästi korkeampi vedessä verrattuna 
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juoksumatolla juoksuun. Yhtä suuren lihasaktiivisuuden saavuttamiseksi joudutaankin vesi-

juoksussa työskentelemään korkeammalla RPE -tasolla (Masumoto ym. 2009), joka käytän-

nössä tarkoittanee 1-3 tasoa korkeampia RPE -arvoja (Killgore 2012). 

Maksimaalinen RPE ei eroa juoksumatolla juoksun ja vesijuoksun välillä (Mercer & Jensen 

1997; Barbosa ym. 2009; Cuesta-Vargas ym. 2009; Cuesta-Vargas & Heywood 2011). Samalla 

kuormittuneisuuden tasolla sykkeen (Hamer & Slocombe 1997; Wilder & Brennan 2004), ha-

penkulutuksen (Wilder & Brennan 2004) ja askeltiheyden (Liem ym. 2013; Masumoto ym. 

2015) on puolestaan havaittu olevan matalammat vedessä kuin maalla. Nousujohteisessa suo-

rituksessa on sykkeen ja RPE:n (Hamer & Slocombe 1997; Benelli ym. 2013; Alberton ym. 

2010) sekä hapenkulutuksen ja RPE:n (Alberton ym. 2010) välillä kuitenkin todettu olevan li-

neaarinen yhteys niin maalla kuin vesijuoksussakin. Näin ollen RPE:tä voidaankin pitää luotet-

tavana harjoituksen intensiteettiä kuvaavana muuttujana (Alberton ym. 2010). 

3.2.2 Syke ja laktaatti 

Harjoittelun intensiteetti voidaan määritellä RPE:n lisäksi askeltiheyden eli kadenssin tai syk-

keen (esim. % HRmax) avulla (Liem ym. 2013). Laktaatin avulla voidaan puolestaan arvioida 

suorituksessa käytettyä energiantuottosysteemiä, sillä se on yksi anaerobisen glykolyysin lop-

putuotteista (McArdle 2015, 162-163).  

Veden hydrostaattinen paine saa aikaan lisääntyneen kehon keskiosien verenkierron sekä run-

saamman laskimopaluun, jolloin sydämen iskutilavuus sekä minuuttitilavuus suurenevat 

(Christie ym. 1990) (kuva 1). Tämän seurauksena sykkeen on havaittu olevan merkittävästi 

pienempi vesijuoksussa verrattuna juoksumatolla juoksuun, etenkin maksimaalisessa kuormi-

tuksessa (Reilly ym. 2003). Myös veden lämpötila vaikuttaa osittain vedessä saavutettuihin sy-

kevasteisiin; lämpimämmissä vesissä mitattujen sykevasteiden ei ole havaittu eroavan maalla 

mitatuista sykkeistä yhtä paljon kuin kylmemmässä vedessä mitattujen sykkeiden (Liem ym. 

2013). 
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Sheldahl ym. (1987) tutkivat sykkeen, minuuttitilavuuden sekä iskutilavuuden käyttäytymistä 

eri kuormitustasoilla (40, 60 ja 80 % VO2max) polkupyöräergometrillä vedessä sekä maalla. Mi-

nuuttitilavuuden havaittiin olevan korkeampi vedessä kuormilla, jotka olivat 40 ja 80 % mak-

simaalisesta hapenottokyvystä. Iskutilavuus oli jokaisella kuormalla suurempi vedessä kuin 

maalla. Syke ei eronnut 40 ja 60 % VO2max kuormilla vedessä ja maalla tehdyissä testeissä, 

mutta lähellä maksimia (80% VO2max) mitatut sykkeet olivat vedessä matalammat. Myöskään 

vesijuoksussa Reillyn ym. (2003) ja Killgoren ym. (2006) mukaan syke ei eroa juoksumatolla 

saavutetuista sykkeistä submaksimaalisilla kuormilla. Toisaalta sydämen on useassa vesijuok-

sututkimuksessa todettu lyövän harvemmin vesijuoksussa submaksimaalisilla kuormilla verrat-

tuna juoksumatolla juoksuun (Svedenhag & Seger 1992; Hamer & Slocombe 1997; Barbosa 

ym. 2007; Cuesta-Vargas & Heywood 2011; Kanitz ym. 2015). On kuitenkin otettava huomi-

oon, että tutkimusten suoritustapa oli eri (polkupyöräergometri vs. juoksu), mistä voitaneen 

päätellä, että suoritustavalla lienee vaikutusta vedessä saavutettuun sykevasteeseen. Maksimaa-

lisen sykkeen on havaittu olevan merkittävästi matalampi vesijuoksussa verrattuna juoksuma-

tolla juoksuun (Svedenhag & Seger 1992; Mercer & Jensen 1997; Nakanishi ym. 1999; Barbosa 

ym. 2007; Cuesta-Vargas ym. 2009; Azevedo ym. 2010; Cuesta-Vargas & Heywood 2011; 

Killgore 2012; Kanitz ym. 2015). 

Laktaatin mittaamisessa on käytetty sormenpääverinäytteitä (Nakanishi ym. 1999; Broman ym. 

2006; Di Masi ym. 2007; Benelli ym. 2013) sekä korvanlehdestä otettuja verinäytteitä (Sveden-

hag & Seger 1992; Cuesta-Vargas & Heywood 2011). Submaksimaalisten kuormien laktaattien 

on progressiivisen vesijuoksutestin aikana havaittu olevan korkeampia kuin juoksumatolla mi-

tattujen laktaattien (Svedenhag & Seger 1992; Broman ym. 2006). Maksimilaktaatin on todettu 

olevan korkeampi vesijuoksussa kuin juoksumatolla juoksussa (Svedenhag & Seger 1992), 

mutta myös matalampia arvoja on havaittu (Nakanishi ym. 1999; Azevedo ym. 2010). Toisaalta 

Cuesta-Vargasin & Heywoodin (2011) sekä Bromanin ym. (2006) mukaan maksimaalisessa 

vesijuoksutestissä ja juoksumattotestissä mitattujen maksimilaktaattien välillä ei ollut merkit-

tävää eroa. 

Korkeampia laktaattiarvoja on selitetty vesijuoksun anaerobisemmalla luonteella verrattuna 

juoksumatolla juoksuun (Svedenhag & Seger 1992). Svedenhagin & Segerin (1992) mukaan 

anaerobisempi kuormitus johtuu veden aiheuttamasta paineesta (heikompi verenvirtaus töissä 
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tekevissä lihaksissa) sekä erilaisesta lihasaktivoinnista suorituksen aikana. Toisaalta Di Masi 

ym. (2007) havaitsivat vedessä ja maalla tehtävän submaksimaalisen (alle 65 % HRmax) pyöräi-

lyn aikana mitattujen laktaattien olleen huomattavasti matalammat vedessä. Heidän tutkimuk-

sessaan pyöräilyä edelsi anaerobisella kynnyksellä tapahtuva juoksusuoritus ja kevyen pyöräi-

lyn tarkoituksena oli toimia palauttavana, laktaattia poistavana verryttelynä. He totesivat ve-

dessä tapahtuvan pyöräilyn olevan tehokkaampi laktaatin poistoa nopeuttava suoritustapa kuin 

maalla pyöräilyn, ja selittivät alhaisemman laktaatin johtuvan parantuneesta laskimopaluusta 

(Di Masi ym. 2007). Nousujohteisen vesijuoksusuorituksen on niin ikään todettu johtavan ma-

talampaan maksimilaktaattiin kuin juoksumatolla (Nakanishi ym. 1999). Ristiriitaista on, että 

Svedenhagin & Segerin (1992) tavoin he selittivät tuloksen johtuvan heikommasta verenvir-

tauksesta. Yhdenmukaisuutta vesijuoksusuorituksessa saavutetuista laktaattiarvoista ei siis ole, 

mutta tutkimustuloksista voitaneen päätellä mittaustavan (korvanlehti tai sormenpää) lisäksi 

myös testin suoritustavan vaikuttavan vesijuoksussa mitattuihin laktaattiarvoihin. 

3.2.3 Hapenottokyky 

Maksimaalinen hapenottokyky (VO2max) kuvaa sydän- ja verenkiertoelimistön kykyä kuljettaa 

happea sitä tarvitseville lihaksille sekä lihasten kykyä käyttää sitä hyödyksi maksimaalisen suo-

rituksen aikana (McArdle 2015, 166). VO2max riippuu perinnöllisyydestä, sukupuolesta, iästä, 

kehonkoostumuksesta sekä suorituksessa töitä tekevien lihasten määrästä (McArdle 2015, 238-

241). Näin ollen kahden eri lajin aikana saavutettujen maksimaalisten hapenkulutusarvojen voi-

taneen olettaa eroavan toisistaan. 

Maksimaalisen hapenottokyvyn on todettu olevan matalampi vedessä verrattuna maalla saavu-

tettuihin arvoihin (Svedenhag & Seger 1992; Mercer & Jensen 1997; Nakanishi ym. 1999; Bar-

bosa ym. 2007; Azevedo ym. 2010; Alberton ym. 2011; Kanitz ym. 2015). Myös submaksi-

maalisten hapenkulutusarvojen (% VO2max) on havaittu olevan matalammat vesijuoksussa kuin 

juoksumatolla juoksussa (Killgore ym. 2010; Alberton ym. 2011; Liem ym. 2013; Kanitz ym. 

2015). Killgoren (2012) mukaan submaksimaalisilla kuormilla hapenkulutus on kuitenkin lä-

hempänä maalla saavutettuja arvoja, ja ero kasvaa maksimaalisilla kuormilla. 
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Vesijuoksussa mitattujen matalampien hapenkulutusarvojen oletetaan johtuvan pienemmästä 

töitä tekevästä lihasmassasta (Liem ym. 2013). Pienempi töitä tekevien lihasten määrä selitty-

nee veden nostattavalla vaikutuksella (Azevedo ym. 2010). Juoksussa henkilö joutuu kannatte-

lemaan koko painoaan (Azevedo ym. 2010), kun taas vesijuoksussa henkilö kevenee noin har-

tioiden korkeudelle upotettuna jopa 85 % (Kruel 1994, Albertonin ym. 2011 mukaan). Toisaalta 

vesijuoksutekniikkaa vaihtelemalla ja esimerkiksi käsien työtä korostamalla lihastyötä voidaan 

lisätä ja näin ollen suurentaa hapenkulutusta. 

3.3 Kevennyshyppy väsymyksen mittarina 

Kevennyshypyillä voidaan mitata hermolihasjärjestelmän voimantuotto-ominaisuuksia. Testi 

voidaan suorittaa esimerkiksi kontaktimatolla ja tulos voidaan laskea kaavalla h= g×t2×8-1, 

jossa h= hyppykorkeus, g= 9,81 m/s2, t= lentoaika. (Kyröläinen 2007.) Kevennyshyppyjen hyp-

pykorkeuksia vertailemalla pystytään arvioimaan urheilijan väsymystä sekä irtiottokykyä tie-

tyssä urheilusuorituksessa (Nummela 2007c; Taylor ym. 2012). 

Kevennyshypyssä henkilön alkuasento on seisten, kädet lanteilla. Tästä asennosta pudottaudu-

taan alas noin 90° polvikulmaan ja ponnistetaan sieltä välittömästi mahdollisimman korkealle. 

Alastulossa polvien tulisi olla suorina ja nilkkojen ojennettuina. (Ahtiainen & Häkkinen 2007.) 

Luotettavimman tuloksen saavuttamiseksi tulisi kevennyshyppykorkeuden tuloksena käyttää 

muutaman hypyn keskiarvoa parhaan hypyn tuloksen sijaan (Taylor ym. 2012).  

Kevennyshyppytulokseen vaikuttavat muun muassa elastisuus sekä lämpötila. Kevennyshy-

pyssä polven ja nilkan ojentajalihakset venyvät ennen supistumistaan ja saavat näin aikaan mak-

simaalisen voimantuoton (Enoka, 2008, 158). Lihaksen venyminen venyttää myös jänteitä, joi-

hin varastoituu elastista energiaa, joka lopulta vapautuu venytyksen loppuessa ja saa aikaan 

suuremman lihasvoiman (Enoka 2008, 103-104). Kylmän veden (12 °C) on todettu huononta-

van kevennyshyppytulosta merkittävästi, mutta dynaamisen lämmittelyn havaittiin parantavan 

tulosta (Dixon ym. 2010). Myös päivän aikana tapahtuva kehon lämpötilan vaihtelu voi vaikut-

taa hyppykorkeuteen (Taylor ym. 2011). 
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Kevennyshyppytestien on kuitenkin todettu olevan toistettavia (Kyröläinen 2007). Hyppykor-

keuden lisäksi hyviä väsymyksen mittareita ovat hypyn huippunopeus, keskiteho sekä huippu-

voima (Taylor ym. 2012). Luotettavimman väsymystä kuvaavan tuloksen saavuttamiseksi oli-

sikin hyvä analysoida hyppykorkeuden lisäksi näitäkin muuttujia. 
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4 TUTKIMUSKYSYMYKSET JA HYPOTEESIT 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli vertailla juoksumatolla juoksun ja vesijuoksun submak-

simaalisia sekä maksimaalisia metabolisia vasteita toisiinsa. Lisäksi selvitettiin molemmilla 

suoritustavoilla tehdyn maksimaalisen aerobisen hapenottokykytestin vaikutusta hermo-lihas-

järjestelmän voimantuottoon.  

1. KYSYMYS: Saavutetaanko vesijuoksutestissä yhtä korkeat syketasot kuin juoksumattotes-

tissä? 

Hypoteesi: Ei.  

Perustelut: Veden paineen ansiosta laskimopaluu tehostuu ja elimistön keskiosien verenkierto 

suurenee. Näiden myötä iskutilavuus suurenee, jolloin sydämen syke on alhaisempi vedessä 

(Christie ym. 1990). Maksimaalisen sykkeen on todettu olevan huomattavasti matalampi ve-

dessä (Svedenhag & Seger 1992; Mercer & Jensen 1997; Nakanishi ym. 1999; Barbosa ym. 

2007; Cuesta-Vargas ym. 2009; Azevedo ym. 2010; Cuesta-Vargas & Heywood 2011; Killgore 

2012; Kanitz ym. 2015). Submaksimaalisten kuormien syke on vesijuoksussa joko pienempää 

(Svedenhag & Seger 1992; Hamer & Slocombe 1997; Barbosa ym. 2007; Cuesta-Vargas & 

Heywood 2011; Kanitz ym. 2015) tai ei eroa juoksumatolla saavutetuista sykkeistä (Reilly ym. 

2003; Killgore ym. 2006).  

2. KYSYMYS: Eroaako vesijuoksussa mitattu veren laktaattipitoisuus juoksumatolla mita-

tuista arvoista submaksimaalisilla sekä maksimaalisilla kuormilla? 

Hypoteesi: Kyllä. 

Perustelut: Submaksimaalisilla kuormilla mitattujen laktaattien voidaan olettaa jäävän hieman 

matalammaksi juoksumatolla kuin vesijuoksussa (Svedenhag & Seger 1992; Broman ym. 
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2006). Epäselväksi jää kuitenkin ovatko maksimilaktaatit suurempia vaiko pienempiä vesijuok-

sussa, sillä sekä suurempia (Svedenhag & Seger 1992) että matalampia (Nakanishi ym. 1999; 

Azevedo ym. 2010) maksimaalisia laktaattiarvoja on havaittu. 

3. KYSYMYS: Eroaako koettu kuormittuneisuus (RPE) testien välillä? 

Hypoteesi: Submaksimaalisilla kuormilla kyllä, mutta ei maksimaalisilla kuormilla. 

Perustelut: RPE:n on havaittu olevan korkeampi samalla absoluuttisella hapenkulutuksella ve-

sijuoksussa verrattuna juoksumatolla juoksuun (Svedenhagin & Segerin 1992; Killgore ym. 

2006; Killgore 2012). Maksimaalisen RPE:n ei kuitenkaan ole todettu eroavan suoritustapojen 

välillä (Mercer & Jensen 1997; Barbosa ym. 2009; Cuesta-Vargas ym. 2009; Cuesta-Vargas & 

Heywood 2011). 

4. KYSYMYS: Saavutetaanko suorassa maksimaalisessa vesijuoksutestissä yhtä suuria hapen-

kulutusarvoja kuin juoksumatolla? 

Hypoteesi: Ei. 

Perustelut: Vesijuoksussa kehoa ei tarvitse kannatella veden nosteen ansiosta, jolloin töitä te-

kevä lihasmassa on pienempi verrattuna juoksumatolla juoksuun (Azevedo ym. 2010; Liem ym. 

2013). Tämän takia niin maksimaalisen (Svedenhag & Seger 1992; Mercer & Jensen 1997; 

Nakanishi ym. 1999; Barbosa ym. 2007; Azevedo 2010; Alberton ym. 2011; Kanitz ym. 2015) 

kuin submaksimaalisenkin (Killgore ym. 2010; Alberton ym. 2011; Liem ym. 2013; Kanitz ym. 

2015) hapenkulutuksen voidaan olettaa jäävän pienemmäksi vesijuoksusuorituksessa. 

5. KYSYMYS: Onko vedessä tapahtuvan maksimaalisen kuormituksen vaikutus alaraajojen 

voimantuottoon suurempi kuin juoksumatolla tapahtuvan juoksun? 

Hypoteesi: Kyllä.  
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Perustelut: Etu- ja takareisi ovat tärkeässä roolissa kevennyshypyssä, sillä ne ojentavat polvea 

ja lonkkaa. Vesijuoksussa (DWR-CC tekniikassa) etureiden (m. rectus femoris) sekä takareiden 

(m. biceps femoris) on havaittu olevan aktiivisempia kuin juoksumatolla juoksussa (Masumoto 

ym. 2013). Näin ollen maksimaalisen vesijuoksusuorituksen voidaan olettaa väsyttävän näitä 

lihaksia enemmän kuin juoksumattosuorituksen, heikentäen näin kevennyshyppytulosta. Li-

säksi vedessä ihmisen keho menettää lämpöä tehokkaasti, sillä vesi johtaa lämpöä jopa 20 ker-

taa paremmin kuin ilma (Barbosa ym. 2009). Uima-altaan veden lämpötilan olisikin suositelta-

vaa olla 29-35 astetta (Nakanishi ym. 1999), mutta monessa uimahallissa vesi on noin 27 as-

teista. Veden (Dixon ym. 2010) sekä kehon (Taylor ym. 2011) matalampi lämpötila voivat hei-

kentää kevennyshyppytulosta merkittävästi.  
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT 

5.1 Tutkittavat 

Tutkimukseen osallistui 21 perustervettä, 20-40 -vuotiasta, vähintään kansallisella tasolla kil-

pailevaa kestävyysjuoksijaa/-suunnistajaa. Heistä 8 oli naisia ja 13 miehiä. Heidät rekrytoitiin 

tutkimukseen suullistesti paikallisten seurojen, valmentajien sekä henkilökohtaisten kontaktien 

kautta Jyväskylästä ja lähialueilta. Tutkittavien tiedot on kirjattu taulukkoon 1. 

TAULUKKO 1. Tutkittavien ikä, pituus, paino sekä painoindeksi keskiarvoina ± keskihajonta. 

 

Jokaiselle tutkittavalle lähetettiin sähköpostitse suostumuslomake (liite 1) sekä terveystietolo-

make (liite 2), joihin heitä ohjeistettiin tutustumaan ennen ensimmäiseen testiin tuloa. Lisäksi 

heitä pyydettiin kuvailemaan lyhyesti lajitaustaansa ja annettiin ohjeet testiin valmistautumi-

seen. Ensimmäisessä testissä tutkittavat täyttivät ja allekirjoittivat suostumuslomakkeen ja ter-

veystietolomakkeen. Suostumuslomakkeesta käy ilmi tutkimuksen tarkoitus, suoritettavat mit-

taukset, kuvaus tutkittavia koskevasta vakuutuksesta sekä tutkimuksen hyödyt sekä mahdolliset 

haitat tutkittaville. Tutkimukseen osallistuminen oli täysin vapaaehtoista ja tutkittavilla oli oi-

keus kieltäytyä tutkimuksesta sekä keskeyttää tutkimukseen osallistuminen missä vaiheessa ta-

hansa, ilman että siitä tulisi mitään seurauksia. Terveystietolomakkeella kartoitettiin tutkitta-

vien terveydentilaa sekä viime päivien harjoittelua (rasittuneisuuden tilaa). Testejä ei olisi suo-

ritettu, jos terveystietolomakkeista olisi selvinnyt akuutti rasitusvamma, sydän- tai verisuoni-

tauti tai muu akuutti sairaus. 

Ikä (v) Pituus (cm) Paino (kg) BMI* (kg/m2)

Naiset (N = 8) 22,6 ± 1,7 169,0 ± 6,9 59,1 ± 5,7 20,7 ± 1,7

Miehet (N = 13) 24,9 ± 4,9 181,9 ± 8,2 71,3 ± 8,0 21,5 ± 1,2 

Kaikki (N = 21) 24,0 ± 4,1 177,0 ± 9,9 66,6 ± 9,3 21,2 ± 1,4

*BMI = body mass index, painoindeksi
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Tämä tutkimus tehtiin yhteistyössä Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitoksen sekä 

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (KIHU:n) kanssa. Tutkimus sai Jyväskylän yli-

opiston eettiseltä lautakunnalta puoltavan lausunnon. 

5.2 Koeasetelma 

Mittaukset suoritettiin lokakuun 2016 ja helmikuun 2017 välisenä aikana Jyväskylän yliopiston 

liikuntabiologian laitoksen laboratoriossa sekä Jyväskylän kaupungin AaltoAlvari -uimahal-

lissa. Tutkittavat suorittivat yhden maksimaalisen hapenottokyvyn testin juoksumatolla sekä 

maksimaalisen hapenottokyvyn testin vedessä vesijuosten. Tutkimuksessa käytettiin satunnais-

tettua ristikkäistutkimusasetelmaa. 

Ennen testejä tutkittaville järjestettiin kaksi yhteistä vesijuoksuharjoitusta, joista toiseen jokai-

sen pyydettiin osallistumaan. Vesijuoksuharjoituskerralla tutkittaville ohjeistettiin toivottua ve-

sijuoksutekniikkaa ja he pääsivät kokeilemaan metronomin tahtiin juoksemista testissä käytet-

tävillä nopeuksilla. Tutkittaville, jotka eivät osallistuneet vesijuoksuharjoituksiin, opetettiin toi-

vottu vesijuoksutekniikka ennen ensimmäistä vesijuoksutestiä. 

Kuvassa 4 on havainnollistettu tutkimuksessa käytettyä DWR-CC vesijuoksutekniikkaa. Tek-

niikka ohjeistettiin tutkittaville seuraavasti: ”Ole aavistuksen etukenossa asennossa. Koukista 

toinen jalka vaakasuoraan asentoon nilkka koukussa (kuva 4, vaihe 1), kuopaise jalalla tästä 

asennosta etuviistoon (kuva 4, vaihe 2) ja suorista samalla nilkka. Potkaise jalka suorana vah-

vasti niin taakse kun pystyt (kuva 4, vaiheet 3 ja 4). Toista tämän jälkeen alusta.  Rytmitä liikettä 

kauhomalla edestä käsillä; vastakkainen käsi ja vastakkainen jalka.” Lisäksi tutkittaville näy-

tettiin videopätkä toivotusta tekniikasta.  
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KUVA 4. Vesijuoksuteseissä käytetty DRW-CC vesijuoksutekniikka vaihe vaiheelta (1-4) ku-

vattuna.  

Testien suoritusjärjestys (M+V = juoksumattotesti + vesijuoksutesti tai V+M = vesijuoksutesti 

+ mattotesti) arvottiin tietokoneohjelmalla tutkimuksen ulkopuolisen henkilön toimesta. Ku-

vasta 5 nähdään toteutuneen suoritusjärjestyksen jakauma tutkittavien kesken. Yhden tutkitta-

van testien välissä oli vähintään 48 tuntia ja kaikki testit suoritettiin kahden viikon sisällä, sa-

maan aikaan päivästä (± 2 tuntia). Kuvassa 6 on esitetty tutkimuksen koeasetelma.  

 



 

23 

 

 

KUVA 5. Tutkimukseen osallistuneet tutkittavat (N). Miehiä oli 13 ja naisia 8 kpl. Lisäksi ku-

vassa on havainnoitu tietyllä suoritusjärjestyksellä suoritetut testit naisille ja miehille erikseen 

sekä yhdessä. V = vesijuoksutesti, M = juoksumattotesti. 
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KUVA 6. Tutkimuksen koeasetelma. Yhden tutkittavan testien välissä oli aina vähintään 48 

tuntia ja enintään kaksi viikkoa.  

5.3 Aineiston keruu 

Ennen kumpaakin testiä tutkittavilta mitattiin paino ja ennen juoksumattotestiä mitattiin pituus. 

Tämän jälkeen suoritettiin vakioitu kymmenen minuutin alkulämmittely kuvan 7 mukaisesti. 

Juoksumatolla vauhtia säädettiin nopeuden avulla (km/h), kun taas vedessä kuormitusta säädet-

tiin metronomin (Metronome & Tuner MT-40, Clifton, Kiina) antaman tahdin mukaan (bpm, 

beats per minute; lyöntiä minuutissa). Yksi metronomin antama signaali tarkoitti yhtä polkaisua 

vedessä. Veden lämpötila oli kaikissa testeissä 26-27 °C. 

Tutkittavien rekrytointi 
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KUVA 7. Vakioitu alkulämmittely juoksumatolla sekä vesijuoksussa. Alkuverryttely kesti yh-

teensä kymmenen minuuttia ja miehet suorittivat sen hieman kovemmilla vauhdeilla kuin nai-

set. Bpm = beats per minute, metronomin lyöntiä minuutissa. 

Alkulämmittelyä seurasi viisi kevennyshyppyä valomatolla (Spin Test OY). Jokaisen hypyn 

jälkeen pidettiin 30 sekunnin tauko. Kevennyshypyissä tutkittavat pitivät kädet lanteilla ja jalat 

lantionlevyisessä haara-asennossa. Tästä asennosta heitä ohjeistettiin pudottautumaan alas, 

noin 90 asteen polvikulmaan, ja ponnistamaan sieltä välittömästi mahdollisimman korkealle. 

Hypyn alastulo tuli tehdä suorilla jaloilla, päkiät edellä. Kevennyshypyt suoritettiin kengät ja-

lassa. 

Maalla suora hapenottokyvyn testi suoritettiin Jyväskylän yliopiston liikuntalaboratorion juok-

sumatolla (OJK-1, Telineyhtymä Kotka, Suomi). Vesijuoksutestissä tutkittavalla oli päällään 

vesijuoksuvyö (Aquawallgym TM vesijuoksuvyö, Unkari tai Aquajogger TM vesijuoksuvyö, 

USA tai Thera-Band vesijuoksuvyö, Suomi), joka oli kiinnitetty köydellä vyön takaosasta al-

taan reunaan. Näin ollen vesijuoksu tapahtui paikallaan, kahden metrin päässä seinästä. Yllä 

mainituista vesijuoksuvöistä valittiin tutkittavalle se vyö, jolla hänet saatiin asentoon, jossa hä-

nen kaula sekä pää olivat vedenpinnan yläpuolella. 

Sekä juoksumatto- että vesijuoksutestissä hengityskaasuja kerättiin kannettavalla hengityskaa-

suanalysaattorilla (Oxycon Mobile, Viasys Healthcare GmbH, Hoechberg, Saksa). Juoksumat-

totestissä analysaattori oli liivissä tutkittavan selässä koko testin ajan. Vesijuoksutestissä ana-

lysaattori oli kiinnitetty tutkittavan yläpuolella pidettävään kantokoppaan, joka valmistettiin 



 

26 

 

KIHU:n toimesta kyseisiä testejä varten (kuva 8). Kantokopan alaosan, jolla hengityskaasu-

maski yhdistettiin kantokoppaan, on valmistanut Rudolph Valve, USA.  

 

KUVA 8. A) Hengityskaasuanalysaattorin kantokoppa sekä kannattelukeppi vesijuoksutestissä 

kuvattuna ylhäältä. B) Kantokoppa kuvattuna edestäpäin. 

Juuri ennen testin aloittamista tutkittavilta otettiin sormenpäästä verinäyte lepolaktaatin mää-

rittämiseksi pika-analysaattorilla (Lactate Scout+, SensLab GmbH, Saksa). Tämän jälkeen tut-

kittavat suorittivat maksimaalisen testin, jossa kuormitusta lisättiin progressiivisesti. Juoksu-

matolla naiset aloittivat 9 kilometrin tuntivauhdista ja miehet 10 kilometrin tuntivauhdista. Ve-

dessä aloitettiin metronomin tahdilla 45 ja 50. Kummassakin testissä kuormat olivat kolmen 

minuutin pituisia. Kuorman lisäys tapahtui juoksumatolla vauhtia nostamalla 1 km/h ja vedessä 

lisäämällä askeltiheyttä viidellä polkaisulla minuutissa. Juoksumaton kulma oli 0,6 °. Neljä-

kymmentä sekuntia ennen kuorman päättymistä tutkittavalta kysyttiin kuormittuneisuuden tun-

netta (RPE) Borgin asteikolla 6-20 (Borg 1970) (liite 3). Kunkin kuorman jälkeen juoksumatto 

pysäytettiin/vesijuoksu lopetettiin laktaatinoton ajaksi. Laktaatti otettiin sormenpääverinäyt-

teestä ja se pyrittiin ottamaan 40 sekunnin aikana kuorman päättymisestä. Sykettä mitattiin sy-

kemittarilla koko suorituksen ajan niin vedessä (v800, Polar Electro Oy, Kiina) kuin juoksuma-

tolla (Forerunner 920XT, Garmin, Taiwan). Hengityskaasuja mitattiin koko testin ajan kannet-

tavalla hengityskaasuanalysaattorilla (Oxycon Mobile, Viasys Healthcare GmbH, Hoechberg, 

A B 
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Saksa) ja lukemat otettiin talteen JLAB 5.20 -tietokoneohjelman Breath-by-breath analyysime-

netelmällä. Testiä jatkettiin kunnes tutkittava ei jaksanut enää jatkaa. Loppulaktaatti otettiin 

välittömästi testin päättymisen jälkeen. 

Testin päätyttyä tutkittavalla oli kaksi minuuttia aikaa siirtyä juoksumatolta/altaasta valoma-

tolle suorittamaan viisi kevennyshyppyä. Hyppyjen välissä annettiin korjata asento, jonka jäl-

keen hypättiin heti uudestaan. Kevennyshypyt suoritettiin kengät jalassa. 

5.4 Analysointi ja tilastolliset menetelmät 

Testistä kirjattiin kuormakohtainen syke keskiarvona kuorman viimeisiltä 30 sekunnilta. Mak-

simaalinen hapenkulutus sekä kunkin yksittäisen kuorman hapenkulutus ilmoitettiin minuutin 

keskiarvona. Kevennyshyppyjen lentokorkeudeksi laskettiin kolmen parhaan hypyn keskiarvo 

ja hyppyjen prosentuaalinen erotus laskettiin Microsoft Office Excel 2016 taulukko-ohjelmalla. 

Jotta kuormakohtaisten hapenkulutus-, syke-, laktaatti- sekä RPE -arvojen vertaileminen onnis-

tuisi, laskettiin kullekin tutkittavalle uudet kuormat. Uudet kuormat laskettiin testikohtaisen 

maksimaalisen hapenkulutuksen avulla siten, että ne olivat 60 %, 70 %, 80 %, 90 % ja 100 % 

VO2max:sta. Tämän jälkeen voitiin Microsoft Office Excel 2016 -taulukko-ohjelman avulla las-

kea näitä hapenkulutusarvoja vastaavat sykkeet, laktaatit sekä RPE kullekin tutkittaville sekä 

juoksumatto- että vesijuoksutestissä. 

Tulosten tilastolliset analyysit suoritettiin IBM SPSS 24,0 -ohjelmalla. Maksimaalisten sekä 

submaksimaalisten arvojen ja kevennyshyppyjen vertailussa käytettiin riippuvien otosten parit-

taista t-testiä. Jos muuttujat eivät olleet normaalisti jakautuneet, käytettiin non-parametrista 

Wilcoxonin testiä. Riskitasoksi valittiin 0,05. Korrelaatioita analysoitiin Pearsonin korrelaatio-

kertoimen avulla. Aineiston käsittelyssä käytettiin apuna Microsoft Office Excel 2016 tau-

lukko-ohjelmaa. 
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6 TULOKSET 

6.1 Maksimaaliset ja submaksimaaliset metaboliset vasteet 

Mitatuista maksimaalisista muuttujista syke oli merkitsevästi alhaisempi vesijuoksussa verrat-

tuna juoksumatolla juoksuun (p<0,001).  Muissa maksimaalisissa muuttujissa ei ollut tilastolli-

sesti merkitsevää eroa (taulukko 2). Yksi tutkittava jouduttiin hylkäämään tuloksien analysoin-

nista kokonaan epäonnistuneen vesijuoksutestin sekä hapenkulutusmittauksen takia, joten mak-

simaalisten arvojen analysoinnissa käytettiin 20 tutkittavan tuloksia. Maksimaalisen hapenku-

lutuksen mittaus onnistui neljältätoista tutkittavalta. Veden roiske tukki osassa testeistä hapen-

kulutusta analysoivan johdon ja kuuden tutkittavan maksimaaliset hapenkulutusarvot menetet-

tiin.  

TAULUKKO 2. Muuttujien maksimaaliset arvot sekä erojen merkitsevyys. Arvot on ilmoitettu 

keskiarvoina ± keskihajonta. N = otoskoko. 

 

Sykkeet olivat matalammat submaksimaalisilla kuormilla (60-90 % VO2max) vesijuoksussa ver-

rattuna juoksumatolla juoksuun (p<0,001; kuva 9). Lisäksi hapenkulutuksen ja sykkeen välillä 

havaittiin kohtalainen korrelaatio niin juoksumattotestissä (r=0,66, p<0,001) kuin vesijuoksu-

testissäkin (r=0,70, p<0,001; kuva 10). Laktaatit olivat korkeammat vesijuoksussa submaksi-

maalisilla kuormilla (60-90 % VO2max) (p<0,001; kuva 11), mutta eivät asettuneet lineaarisesti 

suhteessa hapenkulutukseen (kuva 12).  

Testien välillä ei havaittu olevan tilastollisesti merkitsevää eroa RPE:ssä tai hapenkulutuksessa 

(p>0,05; kuvat 13 ja 14). Samalla absoluuttisella hapenkulutuksella RPE oli submaksimaalisilla 

Muuttuja N

Juoksumatto Vesijuoksu p - arvo t df

Syke (/min) 20 194 ± 8 176 ± 10 0,001 - -

Laktaatti (mmol/l) 20 9,4 ± 1,9 9,0 ± 2,8 0,675 0,659 19

RPE (6-20) 20 20 ± 0,5 19 ± 0,8 0,234 - -

Hapenkulutus (ml/kg/min) 14 60,4 ± 6,8 59,1 ± 7,8 0,337 0,997 13

Suoritustapa
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kuormilla suurempi vesijuoksutestissä verrattuna juoksumattotestiin (p<0,05). Hapenkulutuk-

sen ja RPE:n välillä oli juoksumatolla voimakas (r=0,70, p<0,001) ja vesijuoksussa kohtalainen 

(r=0,61, p<0,001) korrelaatio (kuva 15).  Kaikkien muuttujien kuormakohtaiset keskiarvot ja -

hajonnat ovat esitetty liitteessä 4. 

 

KUVA 9. Keskiarvoistettu syke 60-100 % VO2max vastaavilla kuormilla vesijuoksussa (musta) 

ja juoksumatolla juoksussa (harmaa). ***p≤0,001 
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KUVA 10. Syke suhteessa hapenkulutukseen vesijuoksutestissä (mustat kolmiot) ja juoksumat-

totestissä (harmaat neliöt). Lisäksi kuvassa nähdään kummankin testin lineaarisovitteet. 

 

KUVA 11. Keskiarvoistettu laktaatti 60-100 % VO2max vastaavilla kuormilla. Vesijuoksu on 

merkitty mustalla, juoksumatolla juoksu harmaalla viivalla. ***p≤0,001 
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KUVA 12. Laktaatti suhteessa hapenkulutukseen vesi- ja juoksumattotestissä. Mustat kolmiot 

kuvaavat vesijuoksun, ja harmaat neliöt juoksumatolla juoksun tuloksia. 

 

KUVA 13. Keskiarvoistettu hapenkulutus 60-100 % VO2max vastaavilla kuormilla. Vesijuok-

sutulokset on merkitty mustalla, juoksumattotulokset harmaalla viivalla. 
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KUVA 14. Keskiarvoistettu RPE 60-100 % VO2max vastaavilla kuormilla. Vesijuoksutulokset 

on merkitty mustalla, juoksumattotulokset harmaalla viivalla. 

 

KUVA 15. Juoksumatto- ja vesijuoksutestin RPE suhteessa hapenkulutukseen. Mustat kolmiot 

kuvaavat vesijuoksun, ja harmaat neliöt juoksumatolla juoksun tuloksia. Lisäksi kuvassa on 

testikohtaiset lineaarisovitteet.  
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Sykkeen absoluuttiset kuormakohtaiset erot olivat 14-18 lyöntiä minuutissa. Laktaatti oli 1,4-

2,2 mmol/l suurempi vedessä. Kuormakohtaisten hapenkulutusten, sykkeiden, laktaattien sekä 

RPE:n absoluuttiset erot ovat nähtävissä taulukossa 3. 

TAULUKKO 3. Muuttujien absoluuttiset erotukset vesijuoksusuorituksen ja juoksumattosuo-

rituksen välillä (vesijuoksu-juoksumatto). Arvot ovat keskiarvoja ± keskihajonta. 

 

– pienempi vedessä, + suurempi vedessä 

6.2 Kevennyshypyt 

Kevennyshypyt paranivat keskimäärin 5 % (p<0,001) juoksumattotestin jälkeen ja huononivat 

2 % vesijuoksutestin jälkeen. Ennen vesijuoksutestiä suoritetut kevennyshypyt olivat 10 % ma-

talampia kuin ennen juoksumattosuoritusta tehdyt kevennyshypyt. Vastaavasti vesijuoksutestin 

jälkeen suoritetut kevennyshypyt olivat 17 % matalammat kuin juoksumattotestin jälkeen suo-

ritetut kevennyshypyt. Testisuoritusten välisten kevennyshyppyjen erot olivat tilastollisesti 

merkitseviä (p<0,001; kuva 16). Ennen juoksumattotestiä suoritetut hypyt olivat keskimäärin 

36,3 senttimetriä ja testin jälkeen 38,1 senttimetriä korkeita. Vesijuoksutestiä ennen suoritetut 

hypyt olivat keskimäärin 32,6 senttimetriä ja sen jälkeen 31,7 senttimetriä korkeita. 

Hapenkulutus Syke Laktaatti RPE

(ml/kg/min) (/min) (mmol/l) (6-20)

60 % VO2 max -0,8  ± 2,8 -18 ± 8 1,4 ± 0,6 0 ± 2

70 % VO2max -0,9 ± 3,3 -16 ± 8 1,6 ± 0,7 1 ± 2

80 % VO2max -1  ± 3,8 -15 ± 10 2,1 ± 0,9 0 ± 3

90 % VO2max -1,1 ± 4,3 -14 ± 8 2,2 ± 1,4 1 ± 2

100 % VO2max -1,3 ± 4,7 -17 ± 6 -0,3 ± 2,6 0 ± 1
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KUVA 16. Juoksumatto- ja vesijuoksutestin yhteydessä suoritetut kevennyshypyt sekä niiden 

keskihajonnat. ***p≤0,001 
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7 POHDINTA 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli vertailla vesijuoksu- ja juoksumattotestin submaksimaa-

lisia ja maksimaalisia metabolisia vasteita sekä väsymistä.   Submaksimaalisten kuormien syke 

ja laktaatti erosivat merkittävästi vesijuoksu- ja juoksumattotestin välillä; syke oli matalampi 

(p≤0,001) ja laktaatti korkeampi (p≤0,001) vedessä. Samalla absoluuttisella hapenkulutuksen 

tasolla RPE oli suurempi vesijuoksussa. Maksimaalisista muuttujista ainoastaan syke oli huo-

mattavasti korkeampi juoksumattotestissä (p<0,001), muut muuttujat eivät eronneet merkittä-

västi suoritusten välillä. Juoksumattotestin yhteydessä tehdyt kevennyshypyt olivat korkeampia 

kuin vesijuoksutestin yhteydessä tehdyt hypyt (p<0,001). 

7.1 Hypoteesit ja niiden toteutuminen 

Maksimaalinen syke oli huomattavasti matalampi vesijuoksutestissä (p<0,001). Tulos tukee hy-

poteesia ja on yhtäläinen aiempien tutkimustulosten kanssa (Svedenhag & Seger 1992; Mercer 

& Jensen 1997; Nakanishi ym. 1999; Barbosa ym. 2007; Cuesta-Vargas ym. 2009; Azevedo 

ym. 2010; Cuesta-Vargas & Heywood 2011; Killgore 2012; Kanitz ym. 2015). Maksimaali-

sessa laktaatissa, hapenkulutuksessa tai RPE:ssä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa suori-

tusten välillä, kumoten maksimilaktaatista ja maksimaalisesta hapenkulutuksesta tehdyt hypo-

teesit. Toisaalta myöskään Broman ym. (2006) eivätkä Cuesta-Vargas & Heywood (2011) ha-

vainneet maksimilaktaattien eroavan vesijuoksu- ja juoksumattosuorituksen välillä. Maksimaa-

lisen koetun kuormittuneisuuden ei aiemmissa tutkimustuloksissa ole todettu eroavan suoritus-

tapojen välillä (Mercer & Jensen 1997; Barbosa ym. 2009; Cuesta-Vargas ym. 2009; Cuesta-

Vargas & Heywood 2011) ja hypoteesi saa tukea tämän tutkimuksen tuloksista. Tämä viittaakin 

siihen, että kummassakin testissä tutkittavat ovat tehneet maksimaalisen suorituksen. 

Submaksimaalinen syke oli niin ikään alhaisempi vesijuoksussa verrattuna juoksumatolla juok-

suun (p≤0,001) ja tukee hypoteesia sekä aiempia tutkimustuloksia (Svedenhag & Seger 1992; 

Hamer & Slocombe 1997; Barbosa ym. 2007; Cuesta-Vargas & Heywood 2011; Kanitz ym. 

2015). Laktaatti jäi Svedenhagin & Segerin (1992) sekä Bromanin ym. (2006) tutkimustulosten 

tavoin huomattavasti matalammaksi juoksumattotestissä submaksimaalisilla kuormilla (60-90 
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% VO2max) (p≤0,001), tukien näin ollen hypoteesia. Hapenkulutuksen on aiemmin todettu jää-

vän matalammaksi vedessä suoritetuissa harjoitteissa (Killgore ym. 2010; Alberton ym. 2011; 

Liem ym. 2013; Kanitz ym. 2015), mutta hypoteesi ei toteutunut tässä tutkimuksessa, sillä ha-

penkulutuksessa ei havaittu olevan tilastollisesti merkitsevää eroa suoritusten välillä. Submak-

simaalisten kuormien hapenkulutus ei eronnut merkittävästi myöskään Frangiolasin ym. (2000) 

tutkimuksessa vesijuoksu- ja juoksumattosuorituksien välillä. RPE:kään ei samalla suhteelli-

sella hapenkulutuksen tasolla eronnut testien välillä. RPE oli kuitenkin hypoteesin tavoin kor-

keampi vesijuoksutestissä samalla absoluuttisella hapenkulutuksen tasolla (p<0,05). 

7.1.1 Syke 

Vedessä saavutettuihin sykearvoihin vaikuttavat veden paine sekä lämpötila. Veden paine saa 

aikaan tehostuneen laskimopaluun (Christie ym. 1990; Becker 2004) sekä veren siirtymisen 

ääreisverenkierrosta elimistön keskiosiin (Reilly ym. 2003). Nämä muutokset johtavat suuren-

tuneeseen iskutilavuuteen ja sitä kautta pienempään sykevasteeseen vedessä (Christie ym. 

1990; Becker 2004) ja selittävät osittain tässä tutkimuksessa mitatut alhaisemmat sykevasteet 

vesijuoksussa verrattuna juoksumatolla juoksuun niin submaksimaalisilla kuin maksimaalisil-

lakin kuormilla (taulukko 2; kuva 9). Lisäksi Nakanishi ym. (1999) mukaan oivallinen veden 

lämpötila vesijuoksuun tai muuhun dynaamiseen harjoitteluun vedessä on 29-35 astetta. Har-

joittelu tätä matalammissa lämpötiloissa johtaa matalampaan sykevasteeseen ja suurempaan is-

kutilavuuteen (Nakanishi ym. 1999). Vesijuoksutestit suoritettiin 26-27 °C asteisessa vedessä, 

mikä on mitä todennäköisimmin vaikuttanut sykkeeseen sitä laskevasti. 

Vesijuoksusuorituksen sykevasteeseen vaikuttaa myös urheilijan aiempi vesijuoksukokemus 

sekä hänen pituus. Kokeneemmilla vesijuoksijoilla on samalla hapenkulutuksen tasolla havaittu 

olevan matalampi syke vedessä verrattuna kokemattomampiin juoksijoihin (Yamaji ym. 1990; 

Reilly ym. 2003). Suurten tutkittavakohtaisten erojen välttämiseksi tutkittaville opetettiinkin 

toivottu vesijuoksutekniikka ennen testejä. Tutkittavia ei kuitenkaan jaettu eri ryhmiin vesi-

juoksukokemuksen perusteella. Svedenhag & Seger (1992) puolestaan totesivat, että pidem-

millä henkilöillä voidaan havaita suurempi ero vedessä ja juoksumatolla saavutettujen sykkei-

den välillä, sillä heidän laskimopaluu on tehokkaampaa pitkien raajojensa ansiosta.  
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7.1.2 Laktaatti 

Laktaatin ja hapenkulutuksen välillä ei ollut nähtävissä lineaarista yhteyttä (kuva 12). Laktaatti 

nousee hapenkulutukseen nähden pikemminkin käyrämäisesti. Tätä käyrää kutsutaan laktaatti-

käyräksi ja sitä voidaan käyttää aerobisen ja anaerobisen kynnyksen sekä kestävyysharjoittelu-

alueiden määrittämisessä (kuva 1). Kuvat 11 ja 12 viittaavatkin siihen, että tietyllä hapenkulu-

tuksen tasolla laktaattia on tuotettu enemmän vesijuoksu- kuin juoksumattosuorituksessa, eten-

kin alhaisemmilla hapenkulutuksen tasoilla. Vesijuoksusuorituksessa anaerobisen aineenvaih-

dunnan osuus onkin todettu olevan suuremmassa roolissa kuin maalla juoksussa (Svedenhag & 

Seger 1992; Chu & Rhodes 2001; Killgore ym. 2010). Tutkimuksissa laktaatin on havaittu ole-

van suurempi vedessä suoritetuissa harjoituksissa verrattuna maalla mitattuihin laktaatteihin 

(Svedenhag & Seger 1992; Broman ym. 2006). Anaerobinen aineenvaihdunta lienee vilkkaam-

paa veden paineen aiheuttaman pienentyneen alaraajojen lihasten verenvirtauksen takia (Sve-

denhag & Seger 1992). Lisäksi Killgoren ym. (2010) sekä Killgoren (2012) mukaan vesijuok-

sussa käytetään harjoittelemattomampia lihaksia, kuten ylävartalon lihaksia, jotka vedessä jou-

tuvat työskentelemään veden vastusta vastaan ja tuottavat näin ollen enemmän laktaattia kuin 

maalla juoksussa. Erilaisen lihasaktiivisuuden, pidempien lihasten supistusaikojen (Svedenhag 

& Seger 1992) sekä poikkeavan lihasrekrytoinnin (nopeiden lihassolujen lisääntynyt rekry-

tointi) (Killgore 2012) on myös arvioitu lisäävän anaerobisen aineenvaihdunnan osuutta vesi-

juoksussa. Tämä selittäneekin tässä tutkimuksessa havaittua suurempaa laktaattia vesijuoksu-

suorituksen aikana (kuva 11). 

Tutkittavien aloittaessa vesitestin heistä suurin osa oli kylmissään. Tämä johtui muun muassa 

veden ominaisuudesta johtaa lämpöä tehokkaasti (Barbosa ym. 2009), mutta myös siitä, että 

testin aloittaminen viivästyi monen kohdalla hapenkulutusmittauksen aiheuttamien vaikeuksien 

takia (ks. 7.3 Tutkimuksen heikkoudet ja vahvuudet).  Kylmä harjoitteluympäristö saa aikaan 

lihasten vasokonstriktiota, jonka myötä verenvirtaus lihakselle heikkenee. Lisäksi kylmä lihas 

tuottaa huonommin voimaa kuin lämmin lihas, jonka seurauksena lihastyö joudutaan tekemään 

rekrytoimalla nopeita lihassoluja. Näiden muutosten myötä lihas joutuu tuottamaan energiaa 

anaerobisen glykolyysin avulla ja laktaattia alkaa kerääntyä enemmän kuin lämpimämmissä 

olosuhteissa. (Doubt 1991.) Voidaankin päätellä, että kylmyys on ollut osasyyllinen ainakin 

alkukuormien suurempaan laktaattiin vesijuoksusuorituksessa. 
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7.1.3 Koettu kuormittuneisuus 

RPE:ssä ei testien välillä ollut eroa 60-100 % VO2max kuormilla. Kuitenkin samalla absoluutti-

sella hapenkulutuksella RPE oli suurempi vedessä (p<0,05). Aiempien tutkimustulosten perus-

teella tämä tarkoittaisi, että samalla absoluuttisen hapenkulutuksen tasolla joudutaan vedessä 

työskentelemään suuremmalla suhteellisella osuudella VO2max:sta (Killgore ym. 2006; Killgore 

ym. 2010).  Tässä tutkimuksessa maksimaalisten hapenkulutusarvojen välillä ei kuitenkaan ha-

vaittu olevan tilastollisesti merkitsevää eroa, jolloin vesijuoksun suurempia RPE -arvoja sa-

malla absoluuttisella hapenkulutuksen tasolla ei voida selittää Killgoren ym. (2010) teorialla.  

Suurempi RPE voitaneen selittää veden vastuksella, sillä nopeuden kasvaessa veden vastus kas-

vaa (Kanitz ym. 2014). Lisäksi alaraajat joutuvat työskentelemään veden vastusta vastaan koko 

askelsyklin ajan (Killgore ym 2010), jonka voidaan päätellä lisäävän kuormittuneisuuden tun-

netta.  

7.1.4 Hapenkulutus 

Maksimaalisen hapenkulutuksen oletettiin jäävän alhaisemmaksi vesijuoksussa pienemmän 

töitä tekevän lihasmassan takia (Azevedo ym. 2010; Liem ym. 2013). Tässä tutkimuksessa mi-

tatut saman suuruiset hapenkulutusarvot johtunevat vesijuoksutestissä käytetystä tekniikasta. 

Tässä tutkimuksessa vesijuoksutekniikan (DWR-CC) avulla pyrittiin saavuttamaan mahdolli-

simman suuret metaboliset vasteet ja Killgoren (2012) ohjeista poiketen tutkittavia ohjeistettiin 

kauhomaan käsillään suorituksen aikana lisäten yläraajojen lihastyötä. Lisäksi etureisien on 

DWR-CC -tekniikassa todettu olevan vesijuoksussa maalla juoksua aktiivisempia (Masumoto 

ym. 2013). Näin ollen työskentelevien lihasten määrää lisääntyi, jolloin hapenkulutuskin oli 

odotettua suurempaa. 

Vesijuoksukokemuksen on todettu sykkeen lisäksi vaikuttavan myös hapenkulutukseen (Wil-

der & Brennan 2004). Kokeneella vesijuoksijalla lihasten rekrytointi lienee lisääntynyt, jolloin 

maksimaalinen hapenkulutuskin on suurempaa kuin kokemattomalla juoksijalla (Azevedo ym 
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2010). Tutkittaville opetettiin toivottu vesijuoksutekniikka ja heitä ohjeistettiin käymään vesi-

juoksemassa omatoimisesti ennen testiä. Lisäksi moni tutkittavista kertoi pitäneensä vesijuok-

sua osana harjoitusohjelmaansa aikaisemminkin.  Vesijuoksukokemus selittäneekin osittain sa-

man tasoiset hapenkulutusarvot testien välillä. 

Sykkeen ja hapenkulutuksen välillä oli kohtalainen korrelaatio kummassakin testissä (kuva 10). 

Myös RPE ja hapenkulutus korreloivat kohtalaisesti (kuva 15). Näitä tuloksia tukee sekä Ya-

majin ym. (1990) että Benellin ym. (2013) havainto hapenkulutuksen ja sykkeen välisestä line-

aarisesta yhteydestä niin maalla kuin vedessäkin. Myös RPE:n sekä hapenkulutuksen välillä on 

paikallaan juoksussa havaittu olevan merkitsevä korrelaatio niin maalla kuin vedessäkin (Al-

berton ym. 2010). Tässä tutkimuksessa intensiteettiä nostettiin kiihdyttämällä kadenssia viisi 

lyöntiä minuuttia kolmen minuutin välein ja sykkeen sekä RPE:n lineaarisuus viittaavat siihen, 

että käytetyt kuormannostot ovat olleet sopivia. 

7.2 Kevennyshypyt 

Kevennyshyppytulokset eivät tue hypoteesia siitä, että testissä tapahtuva väsymys eroaisi mer-

kittävästi testien välillä (kuva 16). Juoksumattotestin jälkeen suoritetut kevennyshypyt parani-

vat hieman (5 %, p<0,001), mutta vesijuoksutestin jälkeen suoritetut kevennyshypyt eivät 

muuttuneet paljoa (-2 %). Kevennyshyppyjen paraneminen maksimaalisen testin jälkeen on 

melko tyypillistä kestävyysurheilijoille (Nummela 2007c). 

Kevennyshypyt mittaavat polven ojentajalihaksiston kykyä tuottaa voimaa räjähtävästi (Num-

mela 2007c) ja niiden avulla voidaan arvioida tutkittavan väsymystä (Taylor ym. 2012). Juok-

sumattotestin yhteydessä suoritetut kevennyshypyt olivat huomattavasti korkeampia kuin vesi-

juoksutestin yhteydessä suoritetut hypyt. Hypyt suoritettiin heti alkulämmittelyn jälkeen, joten 

vedessä tehdyn alkulämmittelyn voidaan olettaa vaikuttaneen tutkittavien irtiottokykyyn vesi-

juoksutestin yhteydessä tehdyissä kevennyshypyissä. Toisaalta myös kylmyys on voinut vai-

kuttaa hyppytulokseen allasolotiloissa. Kylmempi kehon lämpötila voi olla syy alhaisempiin 

kevennyshyppytuloksiin (Taylor ym. 2011). Kehon lämpötilaa ei tosin mitattu tässä tutkimuk-

sessa. 
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Wilderin & Brennanin (2004) sekä Killgoren ym. (2006) mukaan jalat tekevät vähemmän töitä 

vedessä kuin maalla. Toisin kuin juoksumatolla, vesijuoksussa ei ole kontaktivoimaa, sillä poh-

jakosketusta ei tapahdu. Painottomuus estää myös sen eksentrisen lihastyön, joka juoksumatolla 

syntyy jalan ja maan kontaktin takia. (Killgore ym. 2010.) Koska kevennyshypyissä käytetään 

hyväksi juurikin eksentrisen lihastyön avulla varastoitunutta elastista energiaa (Enoka 2008, 

158), voi hyppykorkeuden ero selittyä lajien aiheuttamalla erilaisella lihasaktivaatiolla. Lisäksi 

etureisien, jotka ovat polven ojentavia lihaksia, on havaittu olevan aktiivisempia DWR-CC ve-

sijuoksussa kuin juoksumatolla juoksussa (Masumoto ym. 2013). Näiden lihasten suurentunut 

työmäärä vesijuoksun aikana voi vaikuttaa heikentävästi niiden kykyyn tuottaa voimaa räjäh-

tävästi kevennyshypyissä. 

7.3 Tutkimuksen heikkoudet ja vahvuudet 

Vesijuoksuympäristö osoittautui haasteelliseksi testiympäristöksi kosteuden takia. Esimerkiksi 

hapenkulutusmittari ei ollut vettä tai kosteutta kestävä, jonka takia muutaman tutkittavan ha-

penkulutustulokset menetettiin. Vesiympäristö aiheutti myös haasteita laktaatin otossa, sillä ha-

penkulutuslaitteiston ongelmat viivästyttivät testien aloitusta ja tutkittavilla ehti tulla kylmä. 

Näin ollen tutkittavien sormet olivat etenkin alkukuormilla erittäin kylmät ja niistä oli siksi 

vaikea saada verta. Olisikin saattanut olla käytännöllisempää mitata laktaatti esimerkiksi kor-

vanlehdestä.  

Jokaiselta tutkittavalta saatiin mitattua sekä syke että RPE kaikista testeistä. Myös kevennys-

hypyt onnistuivat hyvin. Tutkittavat omaksuivat toivotun vesijuoksutekniikan melko hyvin, ja 

heitä ohjeistettiin myös testin aikana, jotta tekniikka pysyisi oikeana. Vesijuoksuharjoittelun 

vaikutus hermo-lihasjärjestelmän voimantuottokykyyn ja räjähtävyyteen vaatii lisätutkimusta. 

7.4 Yhteenveto 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli verrata vesijuoksusuorituksessa saavutettuja metabolisia 

vasteita juoksumattosuorituksessa saavutettuihin vasteisiin. Taulukosta 3 nähdään, että sub-

maksimaaliset sykkeet olivat 14-18 lyöntiä ja maksimaaliset 17 lyöntiä minuutissa matalampia 
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vesijuoksusuorituksen aikana. Tulokset saavat tukea aiemmista tutkimustuloksista, joissa mak-

simaalisen sykkeen on havaittu olevan 8-19 lyöntiä minuutissa matalampi vedessä (Svedenhag 

& Seger 1992; Mercer & Jensen 1997; Nakanishi ym. 1999; Chu ym. 2002; Cuesta-Vargas & 

Heywood 2011). Vesijuoksuharjoitus voidaan suunnitella vähentämällä 14-18 lyöntiä urheili-

jan juoksumattojuoksun 60-100 % VO2max tasoilla saavutetuista sykearvoista. Nämä ovat tosin 

suuntaa antavia, sillä sykkeissä on havaittavissa melko suurta hajontaa (taulukko 3). Kanitz ym. 

(2015) toteavat tosin, että sykkeiden ollessa matalammat vedessä, tulisi harjoitusten ohjelmoin-

nin tukena sekä harjoitusalueita analysoidessa käyttää lajinomaisessa ympäristössä suoritettua 

lajinomaista testiä ja sen tuloksia. 

Vaikkei maksimilaktaatti eroakaan suoritusten välillä, ovat submaksimaalisten kuormien lak-

taatit korkeampia vesijuoksussa. Tämä viittaisi siihen, että vesijuoksun energia-aineenvaih-

dunta eroaa juoksumattojuoksussa tapahtuvasta aineenvaihdunnasta ollen luonteeltaan anaero-

bisempi. 

Hapenkulutus on lajikohtainen, joten vedessä saavutetut hapenkulutusarvot eivät liene vertail-

tavissa maalla juoksussa saavutettuihin hapenkulutuksen arvoihin. Pääasiassa veden nostava 

vaikutus, työskentelevän lihasmassan määrä sekä vesijuoksukokemus selittävät lajien väliset 

erot hapenkulutuksessa.  

Koska RPE on korkeampi ja syke matalampi samalla hapenkulutuksen tasolla, tulisi suuri osa 

vesijuoksuharjoittelusta tapahtua korkeammalla kuormittuneisuuden tasolla kuin maalla, jotta 

suosituskykyä voidaan ylläpitää (Liem ym. 2013). RPE on kuitenkin luotettavampi vesijuoksu-

harjoituksen intensiteettiä kuvaava muuttuja kuin syke (Azevedo ym. 2010). Tätä tukee myös 

tämän tutkimuksen havainto siitä, että RPE ei eronnut vesijuoksu- ja juoksumattosuorituksien 

välillä tilastollisesti merkitsevästi. RPE:tä voitaneenkin suositella käytettävän intensiteetin 

määrittämisessä vesijuoksuharjoitukseen, kunhan harjoituksia muistaa tehdä myös korkeam-

millakin intensiteeteillä. 
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Vesijuoksun aiheuttamat erilaiset metaboliset vasteet johtuvat todennäköisesti erilaisesta li-

hasaktiivisuudesta ja -rekrytoinnista (Frangiolas & Rhodes 1995) sekä painottomuudesta ve-

dessä (Silvers ym .2007) ja veden vastuksesta (Frangiolas & Rhodes 1995). Näistä huolimatta 

vesijuoksuharjoittelulla voidaan ainakin ylläpitää aerobista kestävyyssuorituskykyä (Gatti ym. 

1979; Eyestone ym. 1993; Wilber ym. 1996; Bushman ym. 1997) ja sitä voidaan siksi suositella 

kestävyysurheilijoille. 

7.5 Käytännön sovellukset 

Vesijuoksua harjoitellessa tulisi ottaa huomioon, että sykevaste on keskimäärin 16 lyöntiä ma-

talampi verrattuna juoksumatolla juoksuun. Veden paine saa myös aikaan huomattavasti kor-

keamman laktaattivasteen vesijuoksuharjoituksessa. Laktaatti ei lienekään paras harjoituksen 

intensiteetin mittari, sillä on otettava huomioon vesijuoksun huomattavasti anaerobisempi 

luonne verrattuna juoksumatolla juoksuun. Tämän tutkimuksen perusteella hapenkulutus tai 

RPE (asteikko 6-20) eivät eroa vesi- ja juoksumattojuoksusuoritusten välillä. Koska hapenku-

lutus on lajikohtaista, lieneekin käytännön valmennuksessa helpointa käyttää RPE:tä harjoituk-

sen intensiteetin määrittämisessä.  

Tämä tutkimus antaa viitteitä siitä, että vesijuoksu saattaa heikentää alaraajojen räjähtävää voi-

mantuottoa. Tämän takia ei tulisi unohtaa harjoitusohjelman monipuolisuutta. Vesijuoksua voi-

daan kuitenkin pitää oivana aerobisen suorituskyvyn kehittävänä ja ylläpitävänä harjoitusmuo-

tona. 
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LIITE 1. Suostumuslomake 

Tutkittavan suostumus tutkimukseen osallistumisesta 

”Maksimaalisen aerobisen hapenottokykytestin metaboliset vasteet vesijuoksussa verrattuna 

juoksumatolla juoksuun” 

Olen perehtynyt tämän tutkimuksen tarkoitukseen ja sisältöön, kerättävän tutkimusaineiston 

käyttöön, tutkittaville aiheutuviin mahdollisiin haittoihin sekä tutkittavien oikeuksiin ja vakuu-

tusturvaan. Suostun osallistumaan tutkimukseen annettujen ohjeiden mukaisesti. En osallistu 

mittauksia, veri- ym. kokeita tai fyysistä rasitusta sisältäviin tutkimuksiin flunssaisena, kuumei-

sena, toipilaana tai muuten huonovointisena. Voin halutessani peruuttaa tai keskeyttää osallistu-

miseni tai kieltäytyä tutkimukseen osallistumisesta missä vaiheessa tahansa. Tutkimustuloksiani 

ja kerättyä aineistoa saa käyttää ja hyödyntää sellaisessa muodossa, jossa yksittäistä tutkittavaa 

ei voi tunnistaa. 

 Kyllä Ei 

Suostun yllämainitun projektin mittauksiin annettujen ohjeiden mu-

kaisesti 

  

Annan luvan tulosteni käyttöön tutkimuksen raportoinnissa   

Annan luvan tulosteni säilyttämiseen Jyväskylän yliopiston ja KI-

HUn tutkimusrekisterissä 

  

Annan luvan mittausten yhteydessä otetun video/valokuvani käyt-

töön tutkimuksen ei-kaupallisessa kirjallisessa ja suullisessa rapor-

toinnissa 

  

Yhteystietoni saa sisällyttää KIHUn henkilörekisteriin ja minuun saa 

olla myöhemmin yhteydessä haettaessa tutkittavia KIHUn tutkimuk-

siin 

  

Tunnen itseni terveeksi   

Olen tutustunut suoritettaviin testeihin ja mittauksiin, ja olen ymmär-

tänyt mittausten tarkoituksen ja niihin liittyvät riski- ja hyötynäkö-

kohdat. 

  

 

Jyväskylässä   __________2016____________________________ 

Puh no:__________  Tutkittavan allekirjoitus 

 

 

Jyväskylässä   __________2016____________________________ 

Puh no:___________  Tutkijan allekirjoitus 

 

 



 

 

 

LIITE 2. Esitieto- ja terveystietokyselylomake 

ESITIETO- JA TERVEYSKYSELY  

 

 

Nimi:_______________________________ 

 Synt.aika:_____________  

 

Oireet viimeisen 6 kk aikana: Kyllä Ei En osaa sanoa 

1. Onko sinulla ollut rintakipuja?    

2. Onko sinulla ollut rasitukseen liittyvää hengenahdistusta?    

3. Onko sinulla ollut huimausoireita?    

4. Onko sinulla ollut rytmihäiriötuntemuksia?    

5. Onko sinulla ollut harjoittelua estäviä kipuja liikuntaeli-

missä? 

   

Missä?    

6. Oletko tuntenut ylikuormitus- tai stressioireita?    

 

Todetut sairaudet: Onko sinulla tai onko sinulla ollut jokin/joitakin seuraavista? (ympyröi) 

01 sepelvaltimotauti 02 sydäninfarkti 03 kohonnut veren-

paine 

04 sydänläppävika 

05 aivohalvaus 06 aivoverenkierron 

häiriö 

07 sydämen rytmihäi-

riö 

08 sydämentahdistin 

09 sydänlihassairaus 10 syvä laskimotukos 11 muu verisuonisai-

raus 

12 krooninen bronkiitti 

13 keuhkolaajentuma 14 astma 15 muu keuhkosairaus 16 allergia 

17 kilpirauhasen toiminta-

häiriö 

18 diabetes 19 anemia 20 korkea veren kole-

steroli 

21 nivelreuma 22 nivelrikko, -kuluma 23 krooninen selkäsai-

raus 

24 mahahaava 

25 pallea-, nivus- tai napa-

tyrä 

26 ruokatorven tuleh-

dus 

27 kasvain tai syöpä  28 leikkaus äskettäin 

29 mielenterveyden on-

gelma 

30 tapaturma äskettäin 31 matala veren K tai 

Mg 

32 kohonnut silmän-

paine 

33 näön tai kuulon heik-

kous 

34 urheiluvamma äs-

kettäin 

  

 

muita sairauksia tai oireita, 

mitä:___________________________________________________ 

 

Käytätkö jotain lääkitystä tai lääkeainetta säännöllisesti tai usein?  1 En 2 Kyllä, 

mitä:_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Tupakoitko? 1 En 2 Kyllä 

 



 

 

 

Raskaus/synnytykset: 1 Olen raskaana, raskausviikko______ 2 Olen synnyttänyt _____kk / v 

sitten 

 

 

Kuumetta, flunssan oireita tai poikkeavaa väsymystä viimeisen kahden viikon aikana: 

1 Ei 2 Kyllä 

 

Kauanko on kulunut aikaa viimeisestä ateriasta ________h, viimeisestä kofeiinipitoisesta juo-

masta (kahvi, tee, energia- tai kolajuoma) ________h, viimeisestä alkoholijuomasta 

__________h / vrk 

 

Eilinen harjoitus: ________________________________________________________ 

Toissapäivän harjoitus: ________________________________________________ 

 

 

Viime päivien harjoitusten kuormittavuuden 

arviointi 

Maksimaalinen kuviteltavissa oleva 10+ 

Erittäin paljon 10 

  9 

Hyvin paljon 8 

  7 

  6 

Paljon 5 

  4 

Kohtuullisesti 3 

Vähän 2 

Melko vähän 1 

Erittäin vähän 0.5 

Ei ollenkaan 0 

 

Onko lähisuvussasi ennenaikaiseen kuolemaan johtaneita sydänsairauksia? 1 Ei 2 Kyllä 

Lähisukulainen?____________________________Minkä ikäisenä?________________ 

Onko todettu synnynnäinen sydänvika? ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Olen vastannut kysymyksiin rehellisesti parhaan tietämykseni mukaan 

Päivä__________________Allekirjoitus _____________________________________ 

 

 
 



 

 

 

LIITE 3. Koetun kuormittuneisuuden taulukko. 

 

 

 



 

 

 

LIITE 4. Kuormakohtaiset muuttujat, niiden keskiarvo ± keskihajonta sekä tilastollinen merkit-

sevyys. 

 

 

 

Muuttuja Kuorma N p-arvo t df

Hapenkulutus 60 % VO2 max 14 36.2 ± 4.1 38.0 ± 5.0 >0,05 2.043 13

(ml/kg/min) 70 % VO2max 14 42.3 ± 4.8 43.9 ± 5.7 >0,05 1.642 13

80 % VO2max 14 48.3 ± 5.5 49.8 ± 6.5 >0,05 1.365 13

90 % VO2max 14 54.4 ± 6.1 55.7 ± 7.2 >0,05 1.127 13

100 % VO2max 14 60.4 ± 6.8 59.1 ± 7.8 >0,05 -0.997 13

Syke 60 % VO2 max 11 138 ± 14 120 ± 12 <0,001 -7.200 10

(/min) 70 % VO2max 14 154 ± 11 138 ± 12 <0,001 -7.225 13

80 % VO2max 14 168 ± 9 153 ± 13 <0,001 -5.893 13

90 % VO2max 14 180 ± 8 166 ± 11 <0,001 -6.767 13

100 % VO2max 14 195 ± 8 178 ± 11 = 0,001 - -

Laktaatti 60 % VO2 max 11 0.9 ± 0.3 2.4 ± 0.5 <0,001 8.049 10

(mmol/l) 70 % VO2max 14 1.0 ± 0.3 2.6 ± 0.7 <0,001 8.314 13

80 % VO2max 14 1.5 ± 0.3 3.5 ± 0.9 <0,001 8.485 13

90 % VO2max 14 3.0 ± 0.8 5.2 ± 1.3 = 0.001 - -

100 % VO2max 14 9.4 ± 1.9 9.0 ± 1.9 >0,05 -0.429 13

RPE 60 % VO2 max 11 10 ± 1 11 ± 2 >0,05 0.526 10

(6-20) 70 % VO2max 14 12 ± 1 13 ± 2 >0,05 - -

80 % VO2max 14 14 ± 1 14 ± 2 >0,05 0.414 13

90 % VO2max 14 16 ± 1 16 ± 2 >0,05 0.874 13

100 % VO2max 14 20 ± 0 20 ± 1 >0,05 - -

Juoksumatto Vesijuoksu


