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TIIVISTELMÄ 

Loukkalahti Otto. 2018. Estejuoksun lajianalyysi ja valmennuksen ohjelmointi. Valmennus- 
ja testausoppi. Valmentajaseminaari. LBIA028. Liikuntabiologia. Jyväskylän Yliopisto. s. 81. 

Estejuoksun ominaispiirteet. 3000 m estejuoksu on yksi yleisurheilun arvokilpailujen 
kestävyysjuoksumatkoista. Nuorten ja aikuisurheilun sarjoissa kilpaillaan myös 2000 metrin 
matkalla. Estejuoksussa urheilijan tulee ylittää viisi estettä täysinäisen ratakierroksen aikana, 
joista yksi on vesieste. 
Estejuoksijan ominaisuudet. Estejuoksijalta vaadittavia ominaisuuksia voidaan pitkälti 
tarkastella kestävyysjuoksun vaatimusten pohjalta. Estejuoksijalta vaaditaan korkeaa 
maksimaalista hapenottokykyä ja juoksun taloudellisuutta. Muista kestävyysjuoksijoista 
poiketen estejuoksija tarvitsee lajinomaista kestävyyttä, nopeus- ja voimaominaisuuksia, sekä 
lajitaitavuutta päästäkseen korkealle tasolle. Kansainväliselle tasolle noustakseen tulee 
estejuoksijalla olla kapasiteettia juosta kovia tuloksia aina 1500–5000 metrin matkojen välillä. 
Aikavaatimukset ali- ja ylimatkalle ovat arviolta 1500 m aikaan 3:37–3:41 ja 5000 m aikaan 
13:30–13:40 miesestejuoksijalle. Naisille vastaavat arviot ovat 1500 m aikaan 4:06–4:11 ja 
5000 m aikaan 15:20–15:40. Suomen kautta-aikojen parhailla estejuoksijoilla (n=25) 
estetuloksen ja sileän ratamatkan välinen ero on 27,3 ± 8,8 s miehillä, kun taas naisilla ero on 
39,1 ± 15,2 s. 
Valmennuksen ohjelmointi. Estejuoksijan valmennus suunnitellaan yleisesti vuositasolla, 
kuukausitasolla, viikkotasolla ja aina päivätasolla. 3:1 on suosittu rytmitys harjoittelussa, 
mikä tarkoittaa kolmea kovaa harjoitusviikkoa, jota seuraa kevyempi harjoitusviikko. 
Kalenterivuoden aikana harjoitusjakso vaihtuu, jolloin painopiste eri ominaisuuksien 
kehittämisessä muuttuu. Samanaikaisesti pyritään ylläpitämään muita ominaisuuksia. 
Kilpailu- ja testitulosten seuranta on tärkeässä roolissa harjoittelun onnistumisen 
analysoimisessa. Seurannan kannalta on merkittävää, että testausolosuhteet ovat samanlaiset 
testikertojen välillä. Onnistuneella voimaharjoittelulla estejuoksija voi parantaa juoksun 
taloudellisuutta, vaikkei maksimaalisessa hapenottokyvyssä tapahtuisi muutoksia. Lisäksi 
voimaharjoittelulla voidaan vähentää loukkaantumisriskiä. Kilpailunomaiset harjoitteet, kuten 
aidotut juoksuvedot, ovat tärkeässä roolissa kilpailemiseen valmistavan kauden harjoittelussa. 
Huippuestejuoksijan nykyvaatimukset ja harjoittelu. Maksimaalisen hapenottokyvyn 
tulisi olla vähintään 75 ml/kg/min tuntumassa kansainvälisellä huipulla kilpailevalle 
miesestejuoksijalle. Naisten vastaava arvo on lähellä 70 ml/kg/min. Estejuoksusuorituksen 
taloudellisuudella voidaan jonkin verran paikata maksimaalisen hapenottokyvyn 
vajavaisuuksia. Anaerobisen kynnysvauhdin tulisi juoksijan ominaisuuksista ja 
testausmenetelmistä riippuen olla miehillä 3.05–2.55 min/km ja naisilla 3.30–3.20 min/km 
tietämillä. Näihin määrityksiin vaikuttaa kuitenkin testausmenetelmät, käytetty laitteisto ja 
jopa testaajan näkemys, joten kirjallisuudessa ilmoitettuihin arvoihin tulee suhtautua 
kriittisesti. Menestyäkseen kansainvälisellä tasolla, tulee estejuoksijan juosta runsaasti. 
Tarkkoja kilometrimääriä on hankala määrittää, mutta vaatimustaso vaikuttaisi löytyvän 
6000–8000 kilometrin vuosimäärän väliltä. Näitä runsaita harjoitusmääriä urheilijan tulisi 
lähestyä tasaisen progressiivisuuden kautta. Korkean tason saavuttanut kestävyysjuoksija voi 



 

 

 

hyötyä huomattavasti vuoristoharjoittelusta. Korkeanpaikan harjoittelua tulisi tehdä niin 
peruskunto- kuin kilpailemiseen valmistavalla kaudella. Saadakseen parhaat mahdolliset 
hyödyt korkeanpaikan harjoittelusta, tulisi urheilijan harjoitella korkealla noin neljä viikkoa. 
Koska varmuutta kaikista parhaimmasta ajankohdasta merenpinnan tasolle palaamisen osalta 
ennen kilpailua ei ole tiedossa, tulee urheilijan itse kokeilla, miten hänen elimistönsä ja 
suorituskykynsä käyttäytyvät korkeanpaikan leirin jälkeen. Suositeltuja ajankohtia 
kilpailemiselle korkealta palaamisen jälkeen merenpinnan tasolle ovat ensimmäiset 10 päivää 
ja 20:nnen päivän jälkeiset päivät. 
Estejuoksijan ravitsemus. Harjoituskaudella ravinnon riittävyys ja makroravinteiden järkevä 
jakaantuminen ovat merkittävää estejuoksijalle. Kilpailukaudella ravinnolla on suuri rooli 
optimaalisen kilpailupainon ja kehonkoostumuksen saavuttamisessa. Estejuoksija voi 
järkevästi käyttäen hyötyä lisäravinteista, mutta pohjan ravitsemukselliselle 
valmentautumiselle muodostavat hyvät ruokailutottumukset. Nuorten juoksijoiden 
ravitsemuskoulutukseen on käytettävä paljon aikaa, koska erityisesti naiskestävyysjuoksijoilla 
on todettu paljon syömishäiriöitä. 
Estejuoksun tila Suomessa. Kansallisella tasolla estejuoksun kärki on kapea ja tasoerot ovat 
suuret. Suomesta on viime vuosina noussut kansainvälisellä tasolla kilpailevia estejuoksijoita. 
Suomalaisen kestävyysjuoksijan näkökulmasta estejuoksuun panostaminen on oivallinen 
vaihtoehto. Kotimaan kilpailukalenterissa on estejuoksukilpailuja vaihtelevasti tarjolla. 

Avainsanat: estejuoksu, kestävyysjuoksu, maksimaalinen hapenottokyky, anaerobinen 
kynnys, taloudellisuus, suoritustekniikka 



 

 

 

SISÄLLYS 
 
TIIVISTELMÄ 
  
1	 JOHDANTO ....................................................................................................................1	

2	 ESTEJUOKSUN OMINAISPIIRTEET ..........................................................................3	

2.1	 Säännöt ja esteiden sijoittelu ................................................................................... 3	

2.2	 Biomekaniikka ........................................................................................................ 4	

2.3	 Vauhdinjako ja kilpailutaktiikka ............................................................................. 7	

2.4	 Energiantuottosysteemit .......................................................................................... 8	

3	 ESTETULOKSEN JA SILEIDEN RATAMATKOJEN YHTEYS ..............................10	

4	 ESTEJUOKSIJAN OMINAISUUDET .........................................................................17	

4.1	 Kestävyyssuorituskyky ......................................................................................... 18	

4.2	 Antropometria ....................................................................................................... 19	

4.3	 Juoksun taloudellisuus .......................................................................................... 20	

4.4	 Nopeus- ja voimaominaisuudet ............................................................................. 22	

4.5	 Psyyke ja asennoituminen ..................................................................................... 23	

5	 ESTEJUOKSIJAN VALMENTAUTUMINEN ............................................................25	

5.1	 Ohjelmointi ja seuranta ......................................................................................... 26	

5.1.1	 Juoksukunnon testaaminen ......................................................................... 26	

5.1.2	 Kilpailut kunnon mittareina ........................................................................ 28	

5.1.3	 Harjoituspäiväkirjat ..................................................................................... 29	

5.2	 Kestävyysharjoittelu ............................................................................................. 29	

5.3	 Harjoitusmääristä .................................................................................................. 30	

5.4	 Tekniikka- ja lajiharjoittelu ................................................................................... 31	

5.4.1	 Lajiharjoittelu .............................................................................................. 32	



 

 

 

5.4.2	 Kuivaestetekniikka ...................................................................................... 32	

5.4.3	 Vesiestetekniikka ........................................................................................ 35	

5.4.4	 Kilpailunomaiset harjoitteet ja erityisharjoitteet ......................................... 38	

5.5	 Korkeanpaikan harjoittelu ..................................................................................... 39	

5.6	 Ravitsemukselliset vaatimukset ............................................................................ 41	

5.6.1	 Harjoituskauden energiansaanti .................................................................. 42	

5.6.2	 Hiilihydraattien saanti ................................................................................. 43	

5.6.3	 Proteiinien saanti ......................................................................................... 44	

5.6.4	 Rasvan saanti .............................................................................................. 46	

5.6.5	 Lisäravinteet ................................................................................................ 46	

6	 KANSAINVÄLINEN JA KANSALLINEN KILPAILUJÄRJESTELMÄ ...................48	

6.1	 Kansallinen kilpailukalenteri ................................................................................ 48	

6.2	 Kansainvälinen kilpailukalenteri .......................................................................... 49	

7	 VALMENNUKSEN OHJELMOINTI ...........................................................................51	

7.1	 Kausisuunnitelma .................................................................................................. 51	

7.2	 Leiritysohjelma ..................................................................................................... 53	

7.3	 Urheilijaesittelyt .................................................................................................... 54	

7.3.1	 Jukka Keskisalo .......................................................................................... 54	

7.3.2	 Camilla Richardsson ................................................................................... 61	

7.4	 Nuoren kestävyysjuoksijan kehitys ....................................................................... 70	

8	 POHDINTA ...................................................................................................................72	

LÄHTEET ..........................................................................................................................76	

 

 



 

1 

 

1 JOHDANTO 

Estejuoksu on kansainvälisen yleisurheiluliiton IAAF:n (International Association of 

Athletics Federations) tunnistama laji, jossa yleisin matka on 3000 metriä. Nuorten ja 

aikuisurheilun sarjoissa kilpaillaan myös 2000 metrin matkalla. Estejuoksussa pätee pitkälti 

kestävyysjuoksun lainalaisuudet, mutta matkan varrelle sijoitetut esteet rikkovat juoksun 

monotonisuutta tehden lajista ainutlaatuisen. Estejuoksu voidaankin nähdä 3000 metrin 

juoksukilpailuna, joka vaatii lisäksi lajinomaista kestävyyttä, nopeutta, voimaa, koordinaatiota 

ja liikkuvuutta (Hunter & Bushnell 2006; Willis & Hunter 2009). 

Estejuoksun historia juurtaa juurensa Britanniasta. Alkuperäinen kilpailumuoto muistutti 

lähinnä maastojuoksua, missä juoksijat hyppivät pienten muurien ja ojien yli. Innostus 

estekilpailujen järjestämiseen on todennäköisesti peräisin esteratsastuksesta. Tiedettävästi 

ensimmäinen estejuoksukilpailu järjestettiin Binseyn Oxfordshiressa vuonna 1850 matkan 

ollessa kaksi mailia sisältäen 24 estettä (Hunter & Hunter 2004.) Englannin mestaruuksista 

estejuoksussa on kilpailtu ensimmäisen kerran vuonna 1879. Vuodesta 1900 lähtien miehet 

ovat kilpailleet estejuoksussa Olympialaisissa, matkan vakioituessa 3000 metriksi vuonna 

1920. Naisille estejuoksu tuli Olympialaisten ohjelmaan vuonna 2008. (IAAF 2017.) 

Maailmanmestaruuskilpailuissa estejuoksu on ollut ohjelmassa miehillä Helsingin 1983 ja 

naisilla Helsingin 2005 kisoista lähtien. Arvokisatasolla menestynein maa estejuoksussa on 

Kenia, joka on saavuttanut 24 Olympiamitalia (Sports Reference 2017). 

Suomalaiset ovat menestyneet hyvin estejuoksussa historian saatossa. Suomi on saavuttanut 

estejuoksusta yhteensä 14 arvokisamitalia. Mitaleista yhdeksän on olympialaisista, joista neljä 

kultaa: Ville Ritola vuonna 1924, Toivo Loukola 1928, sekä Volmari Iso-Hollo vuonna 1932 

ja 1936. EM-kilpailuista Suomi on saavuttanut viisi mitalia. Suomalaisittain ikimuistoiset 

kilpailut olivat Amsterdamin olympialaiset 1928, joista Suomi otti miesten estejuoksusta 

kolmoisvoiton järjestyksessä Toivo Loukola, Paavo Nurmi ja Ove Anderssen (Urheilumuseo 
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2017). Viimeisin arvokilpailuvoitto on Jukka Keskisalon EM-kulta Göteborgin kilpailuista 

2006.  

3000 metrin estejuoksun Suomen ennätykset ovat Jukka Keskisalon (8:10.67 v. 2009) ja 

Sandra Erikssonin (9:24.70 v. 2014) nimissä (Tilastopaja Oy 2017). Maailmanennätyksiä 

pitävät hallussaan miehissä Quatarin Saif Saaeed Shaheen vuonna 2004 ajalla 7:53.63 ja 

naisissa Bahrainin Ruth Jebetin vuonna 2016 ajalla 8:52.78 (IAAF 2018). 

Tätä lajianalyysiä varten haastateltiin Tommy Ekblomia. Ekblomilla on runsaasti kokemusta 

siitä, mitä suomalaiselta kansainvälisen tason estejuoksijaksi pyrkivältä urheilijalta vaaditaan. 

Ekblom itse on kaikkien aikojen neljänneksi nopein suomalainen miesestejuoksija. 

Suomenmestaruuksia Ekblomilla on useita niin estejuoksusta, 5000 metriltä, kuin 

maastojuoksusta. Suomea Ekblom on edustanut useamman kerran niin EM-, MM-, kuin 

Olympiatasolla. Oman juoksu-uransa jälkeen Ekblom on ollut pitkään vaikuttamassa 

suomalaiseen kestävyysjuoksuun toimien mm. Suomen Urheiluliiton kestävyysjuoksun 

lajipäällikkönä, -kapteenina ja -valmentajana vuosien 2002-2016 aikana. 

Tämän työn tarkoitus on luoda lukijalle käsitystä estejuoksijan valmentautumisesta, sekä lajin 

vaatimuksista urheilijan pyrkiessä kansainväliselle tasolle. Esimerkkiurheilijoina tässä työssä 

toimivat Jukka Keskisalo ja Camilla Richardsson. Heidän esimerkkiohjelmiaan esitetään 

kappaleesta 7.3 eteenpäin. 
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2 ESTEJUOKSUN OMINAISPIIRTEET  

Kestävyysjuoksun suorituskykyisyyteen liittyvät moninaiset seikat, jotka painottuvat matkasta 

riippuen. Vaikka estejuoksun suorituskykyisyys määräytyy pitkälti sileiden ratamatkojen 

vaatimusten pohjalta, täytyy muistaa estejuoksun vaativan urheilijalta myös muita 

ominaisuuksia. Keskeisessä roolissa ovat juoksijan kuiva- ja vesiestetekniikka, lajinomaiset 

kestävyys- ja voimaominaisuudet, sekä hermolihasjärjestelmän toimintakyky. Lisäksi esteiden 

vaikeuttaessa suoritusta korostuu urheilijan taktinen osaaminen. 

2.1 Säännöt ja esteiden sijoittelu 

3000 metrin estejuoksussa kilpailijoiden on selvitettävä 28 kuiva- ja 7 vesiestettä. 

Ensimmäisen kerran maaliviivan ylitettyään kilpailijoilla on suoritettavanaan viisi estettä, 

joista neljä kuiva- ja yksi vesieste, per kierros (kuva 1). Esteet ovat sijoitettu tasaisin 

välimatkoin toisistaan. Esteiden sijoittelu riippuu siitä onko vesihauta kilparadan sisä- vai 

ulkopuolella.  

 
KUVA 1. Tyypillinen esteiden sijoittelu 3000 ja 2000 metrin estejuoksuissa (Kipp ym. 2017). 
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Estekorkeus on miehille ja pojille 0,914 m ± 0,003 m, kun taas naisille ja tytöille estekorkeus 

on 0,762 m ± 0,003 m. Esteen tulee olla vähintään 3,94 m leveä, mutta yleensä esteen leveys 

on 6,96 m. Esteen painon tulee olla 80–100 kg väliltä. Vesihauta on 3,66 m ± 0,002 m pitkä ja 

leveä. Vesihaudan syvin kohta vaihtelee 0.70–0.30 m väliltä. Vesihauta nousee tasaisesti kohti 

vesihaudan loppua (kuva 2). Kilpailun alkaessa veden pinnan ja juoksuradan tasot voivat olla 

enintään 20 mm erotuksella toisistaan. Urheilijan tulee ylittää jokainen este ja ponnistaa 

vesihautaan tai sen yli. Urheilijan suoritus johtaa hylkäykseen, mikäli hän astuu vesihaudan 

reunoille tai hänen jalkansa kiertää minkä tahansa esteen sivusta siten, että horisontaalitasossa 

jalka on alempana kuin esteen huippu. Urheilijan esteenylitystekniikka on vapaa. (IAAF:n 

sääntökirja 2016-2017.) 

 
KUVA 2. Estekorkeudet miehille ja naisille, sekä vesihaudan pituus (Kipp ym. 2017). 

2.2 Biomekaniikka 

Juoksunopeus muodostuu askelpituuden ja -tiheyden tulosta. Askelkontakti lyhenee, kun 

juoksunopeus kasvaa. Tämä vähentää myös koko askelsyklin kestoa. Askelpituuden 
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lisääminen vaatii vähemmän energiaa kuin askeltiheyden lisääminen. Tästä johtuen 

hitaammilla juoksunopeuksilla vauhtia kasvatetaan lähinnä askelta pidentämällä. Vauhdin 

ylittäessä n. 8 m/s tapahtuu vauhdin lisääminen pääosin askelfrekvenssin tihentämisestä. 

Optimaaliseen askelpituuteen ja -tiheyteen vaikuttaa juoksijan antropometriset mitat, massa ja 

juostava alusta. (Enoka 2008, 142–144.) 

Nais- ja miesestejuoksijoiden välillä on eroja estekilpailun aikaisessa askelpituudessa ja 

kehon asennossa aitomissuorituksen aikana. Nämä seikat johtuvat lähinnä estekorkeuden, 

juoksijan pituuden ja kehon painon, sekä esteiden lähestymisnopeudesta syntyvistä eroista. 

(McDonald & Dapena 1991; Hunter & Bushnell 2006; Hunter ym. 2008.) Tämän vuoksi 

naisestejuoksijoiden valmentaminen vaatii erilaista silmää ja haastaa valmentajan osaamista. 

(Hunter ym. 2008.) 

Estejuoksusuorituksessa alaraajoihin kohdistuu huomattavasti suurempia voimia johtuen 

lukuisista ponnistuksista ja estesuoritteiden alasottamisesta. Kipp ym. (2017) mittasivat 

tutkimuksessaan estejuoksijoihin kohdistuvia vertikaalivoimia juoksumattojuoksussa, radalla 

suoritetun aitajuoksun ponnistus- ja alastulovaiheesta, sekä vesiesteen ponnistus ja 

alastulovaiheesta. Vertikaalivoimien suuruudesta he tekivät yhteenvedon, kuinka estejuoksu 

on huomattavasti riskialttiimpi laji loukkaantumisille sileisiin juoksumatkoihin verrattuna. 

Näin ollen tuki- ja liikuntaelimistöön kohdistuva rasitus estejuoksun seurauksena tulisi ottaa 

huomioon estejuoksijan valmentautumisessa ja harjoittelun sekä kilpailemisen 

rytmittämisessä. 

Ogueta-Alday ym. (2014) olivat ensimmäiset, jotka tekivät jatkuvan kinemaattisen analyysin 

3000 m estejuoksukilpailuista. Vuoden 2012 Espanjan olympiakarsinnoissa kuvattiin 19 mies- 

ja 16 naisestejuoksijan kuiva- ja vesiestesuoritukset. Tulokset näyttivät biomekaanisten 

muuttujien, esteen suorittamisnopeuden, askelpituuksien ja lentoaikojen suhteen muuttuvan 

kilpailun edetessä. Varsinkin vesiestetekniikka muuttui kilpailun edetessä niin miehillä kuin 

naisilla. Urheilijat voivatkin hyötyä merkittävästi vesiestetekniikkaan panostamisesta. 
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Estejuoksijan vauhdin kasvaessa lyhenevät ponnistuksen kontaktiaika ja ponnistuksen 

jälkeisen alastuloaskeleen kontaktiaika (Willis & Hunter 2009; Tracy 2017). Lisäksi juoksijan 

vauhdin kasvaessa ovat esteelle ponnistettaessa niin juoksijaan kohdistuvat vertikaaliset kuin 

horisontaaliset voimat suurempia kuin hitaammilla vauhdeilla (Tracy ym. 2017.) 

Ponnistusaskeleen kontaktiajan ja ponnistusetäisyyden vaikutuset juoksujan nopeuteen on 

esitetty kuvassa 3. Estejuoksijan tulee ottaa tavoitteekseen ponnistavan jalan nopea 

askelkontakti tavoitellessaan suurta kilpailuvauhtia. Ponnistuksen kontaktiaikaa urheilijat 

pystyvät mahdollisesti lyhentämään sisällyttämällä plyometrisia harjoitteita ja aitadrillejä 

harjoitteluunsa (Willis & Hunter 2009; Tracy ym. 2017).  

 
KUVA 3. Esteen ylityksen horisontaaliseen lentonopeuteen vaikuttavat tekijät Yhdysvaltojen 

parhailla miesestejuoksijoilla: A) ponnistuksen kontaktiajalla B) ponnistusetäisyydellä 

(Mukailtu Willis & Hunter 2009.) 
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2.3 Vauhdinjako ja kilpailutaktiikka 

Tyypillisesti kestävyysjuoksuissa suhteellisen tasainen vauhdinjako johtaa parhaimpaan 

loppuaikaan (Billat ym. 2001). Estejuoksussa vauhdinjakoa häiritsee n. 80 metrin välein 

sijoitetut esteet. Mikäli vesihauta on kilparadan sisäpuolella, suoritetaan kilpailun 

ensimmäinen este vasta reilun 200 metrin juoksun jälkeen. Tämä voi hieman vauhdittaa 

kilpailun ensimmäistä kilometriä toiseen ja viimeiseen kilometriin nähden. Ekblom (2018) 

muistuttaa kilpailun luonteen vaikuttavan vauhdinjakoon. Usein tämän päivän arvokilpailuissa 

alkuvauhti on parhaille juoksijoille maltillista, jolloin kilpailuissa vaaditaan kovaa kirikykyä. 

Vaikuttaisi siltä, että loppuvahva estesuoritus, missä viimeinen kilometri ja viimeinen kierros 

ovat jopa kilpailun nopeimmat, johtavat hyvään estejuoksuaikaan. 

Eliittitason juoksijoilla paras vauhdinjako 800 metrin kilpailua varten muodostuu selvästi 

nopeammasta ensimmäisestä kierroksesta. Toisella kierroksella taas taistellaan väsymistä 

vastaan. Suurin piirtein mailin mittaista matkaa voidaan pitää eliittitason juoksijoille 

vedenjakajana optimaalisen vauhdinjaon suhteen. Onnistuneessa vauhdinjaossa ensimmäinen 

ja viimeinen kierros mailin kilpailuissa ovat suurinpiirtein yhtä nopeat. Välikierrokset ovat 

hieman hitaampia. Pidemmillä ratamatkoilla 5000 ja 10000 metrillä optimaalisessa 

vauhdinjaossa viimeinen kilometri on kilpailun nopein. Maailmanennätysjuoksuille tyypillistä 

on ollut, että kilpailun ensimmäinen kilometri on ollut toisiksi nopein viimeisen kilometrin 

jälkeen. (Tucker ym. 2006.) 

Estejuoksun taktiikkaa laadittaessa tulisi urheilijoiden ja valmentajien tiedostaa esteiden 

suorittamiseen vaadittava ylimääräinen energiankulutus sileän juoksuun verrattuna. Earlin 

ym. (2015) tutkimuksen mukaan naisestejuoksijoilla (kauden paras estetulos 677 ± 29 s) 

kuivaesteiden suorittaminen 800 m intervalleissa johti 2,6 % suurempaan hapenkulutukseen 

kuin ilman esteitä juostuissa intervalleissa. Toisaalta Earl ym. (2015) pohtivat, että 

energiahukka voisi kasvaa vielä suuremmaksi estesuorituksen jatkuessa pidempään ja 

urheilijan väsyessä. Lisäksi urheilijan aitomistekniikka saattaa kärsiä väsymyksen 

seurauksena. On myös syytä huomioida, että tutkimuksessa ei suoritettu vesiestettä, mikä 

todennäköisesti johtaisi vielä suurempaan energiahukkaan sileään ratajuoksuun verrattuna. 
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Hunterin & Bushnellin (2006) tutkimuksen mukaan USA:n parhaimmilla estejuoksijoilla 

vauhti muuttui vuoden 2003 maan mestaruuskisoissa epätasaisemmaksi kilpailun edetessä, 

vaikka kierrosajat pysyisivätkin muuttumattomina. Kilpailun edetessä juoksijat ottivat 

keskimäärin pidempiä askelia ennen estettä. Naisjuoksijoilla myös alastuloaskel oli pidempi 

kilpailun lopussa. Kaikenkaikkiaan itse estesuoritukset nopeutuivat hieman kilpailun loppua 

kohden. Tämä tarkoittaisi sitä, että juoksijat ovat juosseet esteiden välit hitaammin kilpailun 

lopussa kuin alussa. 

Urheilijoiden tulisi huomioida tämä mahdollisesti väsymyksestä johtuva epätasaisuus 

juoksuvauhdissaan ja kilpailutaktiikassaan. Mitä pidempään urheilijat selviävät kilpailuissa 

tasaisella vauhdinjaolla, sitä paremmin he luultavimmin pystyvät pitkittämään väsymystä. 

Todennäköisesti myös taloudellisin estetekniikka muuttuu hieman kilpailun edetessä ja 

urheilijan väsyessä (Hunter & Bushnell 2006; Ogueta-Alday ym. 2014; Earl ym. 2015). 

2.4 Energiantuottosysteemit 

Estejuoksukilpailu vaatii erilaista taktiikkaa, kuin sileiden ratamatkojen juokseminen (Hunter 

& Bushnell 2006; Hunter ym. 2008). Liian aikainen liian kova kilpailuvauhti johtaa elimistön 

happamoitumiseen, suuren happivajeen syntymiseen ja urheilijan väsymiseen (McArdle ym. 

2010, 232). 

Aerobisella ja anaerobisella glykolyysillä tyydytetään elimistön energiantarve suorituksen 

aikana. Happivaje kuvastaa varsinaisen hapenkulutuksen ja suoritukseen vaadittavan 

hapenkulutuksen välistä erotusta. Anaerobiset energiantuottomekanismit tasaavat tämän 

tilanteen, jotta lihassupistukseen vaadittavaa ATP:ta olisi riittävästi tarjolla. Kilpailujen lähtö- 

ja kiritilanteissa voidaan turvautua elimistön kreatiinifosfaattivarastoihin (McArdle ym. 2010, 

226.) 

Laboratoriotesteihin perustuvien mittausten mukaan maksimaaliseen 1500m 

juoksusuoritukseen vaadittavasta energiasta n. 25 % tuotetaan anaerobisesti, kun taas 
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aerobisesti 75 %. Vastaavasti 5000 m maksimaalisen juoksusuoritukseen vaadittavasta 

ATP:sta 12,5 % tuotetaan anaerobisesti ja 87,5 % aerobisesti (Newsholme 1992). Voidaan 

olettaa energiantuottosysteemien osuuden 3000 m estejuoksussa olevan 1500 m ja 5000 m 

juoksujen väliltä. Kun suurin osa energiasta (n. 80%) tuotetaan aerobisesti, on selvää, että 

urheilijan maksimaalinen hapenottokyky (VO2max) asettaa suoritukselle rajat. 

Kovatehoisessa juoksussa hiilihydraatit (HH) ovat rasvoja merkittävämpi energian lähde. 

Glykogeenivarastojen ehtyessä, heikkenee suorituksen teho tasolle, jonka energiavaatimukset 

täytetään pitkälti rasvoja hapettamalla. Kestävyysharjoittelun seurauksena niin hiilihydraattien 

kuin rasvojen hapetuskyky paranee, johtuen lihassolujen suurentuneesta myoglobiinien ja 

mitokondrioiden määrästä. (Joyner & Coyle 2008.) 
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3 ESTETULOKSEN JA SILEIDEN RATAMATKOJEN YHTEYS 

Menestyäkseen kansainvälisellä tasolla estejuoksussa on urheilijalla oltava kapasiteettia juosta 

kovaa niin ali- (1500 m) kuin ylimatkalla (5000 m). Lisäksi 3000 metrin estejuoksun kanssa 

yhtämittainen sileä ratamatka on luonnollisesti kyettävä juoksemaan kovaa. Se, lähestytäänkö 

estejuoksua enemmän ali- vai ylimatkan kautta, on urheilija-valmentaja -parin selvitettävä itse 

urheilijan omiin vahvuuksiin nojaten. Tietyt kriteerit ovat kuitenkin olemassa estejuoksijalle, 

kuinka kovaa on kyettävä juoksemaan estejuoksun lisäksi sileitä ratamatkan kilpailuja 

(Ekblom 2018). Kestävyyslajien yhteistyöhankkeen miniseminaarissa 16.10.2017 esitettiin, 

että kansainvälisen tason miesestejuoksijan (n. 8:10 estetulos) tulisi kyetä juoksemaan 

alimatka 1500m aikaan 3:37–3:41 ja ylimatka 5000m aikaan 13:30–13:40 (Keskisalo & 

Virlander 2017). 

Tässä lajianalyysissä tarkasteltiin, onko sileiden ratamatkojen tuloksilla yhteyttä urheilijoiden 

estejuoksutuloksiin. Tilastoinnit tehtiin Tilastopaja Oy:n tietokantoja hyödyntäen kautta-

aikojen 25 nopeimman suomalaisen mies- (taulukko 1) ja naisestejuoksijan (taulukko 2) 

välillä. Huomioitavaa on, että naisten 3000m ej tilastointia on pidetty vasta vuodesta 2000 

lähtien. 

Tilastojen pohjalta laskettiin Pearsonin korrelaatiokertoimet kuvaamaan aikojen välistä 

yhteyttä. Muuttujien välillä tilastollisen merkitsevyyden rajaksi asetettiin p ≤ 0.05. 

Tilastotietojen analysointia varten käytettiin Microsoft Office Excel 2015 -ohjelmaa. 

Tilastollisissa analyyseissä hyödynnettiin myös IBM SPSS Statistics 22.0 -ohjelmaa (IBM 

Corporation). Ennen tarkempaa tilastollista analysointia varmistettiin mittaustulosten olevan 

likimain normaalisti jakautuneita muuttujia. Kuvioissa X-akselin arvot on esitetty 

käänteisessä järjestyksessä. 
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TAULUKKO 1. 25 nopeimman suomalaisen miesestejuoksijan ennätystulokset. Sulkeissa 

vuosiluvut. Viisi nopeinta sileän tulosta lihavoitu. (Lähde: Tilastopaja Oy tietokanta) 

Nimi 3000m ej 1500m 3000m 5000m 

Jukka Keskisalo  8:10.67 (2009) 3:38.90 (2009) 7:49.05 (2009) 13:39.81 (2009) 

Tapio Kantanen 8:12.60 (1976) 3:43.7h (1977) 7:51.2h (1975) 13:34.2h (1976) 

Ismo Toukonen 8:18.29 (1978) 3:44.9h (1977) 7:50.9h (1981) 13:37.83 (1976) 

Tommy Ekblom 8:19.40 (1983) 3:43.29 (1987) 7:49.59 (1983) 13:28.56 (1987) 

Ilkka Äyräväinen 8:22.6h (1982) 3:43.15 (1982) 7:55.75 (1982) 13:39.58 (1982) 

Vesa Laukkanen 8:22.9h (1982) 3:42.97 (1980) 7:55.26 (1980) 13:52.41 (1982) 

Jörgen Salo 8:23.25 (1991) 3:46.63 (1991) 7:52.99 (1991) 13:39.97 (1991) 

Jouko Kuha 8:24.2h (1968) 3:46.3h (1966) 7:56.6h (1968) 13:47.8h (1968) 

Mikko Ala-Leppilampi 8:25.33 (1973) 3:40.3h (1972) 7:57.0h (1971) 13:40.2h (1970) 

Pekka Päivärinta 8:25.4h (1972) 3:37.2h (1973) 7:52.97i (1973) 13:28.51 (1973) 

Janne Ukonmaanaho 8:27.08 (2011) 3:46.44 (2011) 8.14.73 (2009) 14:39.68 (2009) 

Lars Sörensen 8:27.27 (1984) 3:42.0h (1982) 7:55.00 (1982) 13:45.77 (1983) 

Ville Hautala 8:29.00 (1993) 3:45.62 (1993) 7:56.77 (1996) 14:04.21 (1994) 

Kim Bergdahl 8:30.02 (2002) 3:43.11 (2002) 8:09.25 (2002) 14:05.87 (2002) 

Eero Kolila 8:30.4h (1977) 3:54.3h (1977) 8:28.4h (1976) 14:46.0h (1977) 

Vesa Siivonen 8:31.10 (1986) 3:38.18 (1989) 7:47.09 (1989) 13:50.99 (1993) 

Ville-Veikko Sainio 8:31.37 (1998) 3:49.48 (1998) 8:16.58 (1991) 14:05.65 (1998) 

Arto Kuusisto 8:31.95 (1990) 3:49.94 (1988) 8:05.80 (1992) 14:08.36 (1990) 

Markku Pulkkinen 8:34.4h (1974) 3:51.8h (1975) 8:07.8h (1973) 14:06.2h (1973) 

Mikael Talasjoki 8:34.85 (2004) 3:44.36 (2005) 8:05.83 (2000) 14:10.06 (2005) 

Juhani Huhtinen 8:35.0h (1974) 3:45.9h (1972) 8:08.2h (1972) 14:04.6h (1974) 

Hannu Okkola 8.35.0h (1977) 3:45.1h (1979) 7:51.82 (1984) 13:36.06 (1983) 

Tuomo Lehtinen 8:35.58 (2002) 3:47.01 (2000) 8:00.02i (2001) 13:59.76 (2004) 

Joonas Harjamäki 8:35.75 (2010) 3:46.76 (2010) 8:07.87 (2010) 14:09.72 (2011) 

Kari Hänninen 8:36.11 (1984) 3:47.3h (1986) 8:01.13 (1984) 13:57.4h (1984) 

KA (± SD) 8:27.58 

(±7.15) 

3:44.95 

(±4.03) 

8:00.30 

(±10.12) 

13:55.17  

(± 19.73) 

(±19.73) 

h = käsiaika, i = hallitulos, KA = keskiarvo, SD = keskihajonta 



 

12 

 

TAULUKKO 2. 25 nopeimman suomalaisen naisestejuoksijan ennätystulokset. Sulkeissa 

vuosiluvut. Viisi nopeinta sileän tulosta lihavoitu. (Lähde: Tilastopaja Oy tietokanta) 

Nimi 3000m ej 1500m 3000m 5000m 

Sandra Eriksson 9:24.70 (2014) 4:11.05 (2014) 8:54.06i (2015) 16:01.72 (2013) 

Johanna Lehtinen 9:40.28 (2006) 4:06.85 (2005) 9:02.29 (2012) 15:37.21 (2012) 

Camilla Richardsson 9:41.73 (2017) 4:20.32 (2017) 9:14.35 (2017) 15:57.95 (2015) 

Oona Kettunen 9:45.51 (2013) 4:21.04 (2014) 9:16.12 (2013) 16:03.79 (2013) 

Minna-Maria Kangas 9:55.27 (2012) 4:33.31 (2010) 9:24.41iO (2012) 16:34.15 (2011) 

Minttu Hukka 9:56.51 (2014) 4:28.67 (2014) 9:27.12 (2014) 16:09.36 (2016) 

Janica Mäkelä 9:59.99  (2011) 4:27.62 (2014) 9:29.74 (2017) 16:31.14 (2011) 

Alisa Vainio 10:02.45 (2015) 4:39.49 (2014) 9:28.48 (2015) 16:11.87 (2015) 

Ulla Tuimala 10:04.99 (2001) 4:18.97 (2001) 9:07.35 (2001) 16:03.35 (2003) 

Anni Tuimala 10:07.41 (2001) 4:22.46 (2004) 9:14.13 (2001) 16:28.67 (2002) 

Sara Väyrynen 10:14.80 (2008) 4:29.90 (2008) 9.51.90 (2009) 19:21.61 (2004) 

Astrid Snäll 10:16.66 (2017) 4:39.42 (2017) 9:47.76 (2017) 17:01.77 (1983) 

Saara Skyttä 10:21.13 (2009) 4:24.73 (2009) 10:13.38i (2009) 16:48.13 (2009) 

Sofie Lövdahl 10:21.91 (2013) 4:33.17 (2013) 9:59.25 (2014) 17:38.92 (2017) 

Emma Hyyppä 10:22.77 (2014) 4:38.21i (2014) 9:27.69iO (2015) 17:35.72 (2014) 

Mira Tuominen 10:24.47 (2012) 4:30.36 (2013) 9:40.42iO (2012) 17:02.11 (2007) 

Eeva Sajanti 10:24.83 (2011) 4:27.96 (2008) 9:45.64 (2011) 19:22.15 (2004) 

Viivi Rantanen 10:27.63 (2013) 4:35.27 (2011) 9:45.35 (2011) 16:59.79 (2013) 

Maria Söderström 10:29.45 (2003) 4:33.51 (2003) 9:31.71iO (2000) 16:25.62 (2000) 

Anni Suominen 10:33.25 (2017) 4:34.70 (2017) 9:59.45 (2017) 17:27.18 (2017) 

Aino Kuljukka 10:34.41 (2017) 4:36.43 (2017) 9:54.36 (2016) 17:07.01 (2017) 

Suvi Miettinen 10:35.04 (2007) 4:40.09i (2007) 9:42.04 (2007) 16:40.83 (2007) 

Monika Kinnunen 10:36.20 (2000) 4:10.37 (1996) 9:13.55 (1992) - 

Heidi Strandvall 10:37.80 (2003) 4:32.19 (2004) 9:54.21 (2004) 18:15.98 (1998) 

Sanna Kullberg 10:38.42 (2006) 4:40.87 (1997) 9:56.28 (2008) 17:20.36 (2007) 

KA (± SD) 10:13.50 

(±20.68) 

4:28.68 (±9.63) 9:34.44 (±20.51) 16:56.93 

(±58.73)* 
h = käsiaika, i = hallitulos, KA = keskiarvo, SD = keskihajonta, * n = 24  



 

13 

 

Suomalaisten miesestejuoksijoiden hyvät tulokset myös sileillä ratamatkoilla ennustivat 

parempaa tulosta estejuoksusta. Miesjuoksijoiden korrelaatiot estetulosten ja sileiden 

ratamatkojen välillä olivat 1500 m osalta r = 0.45 (kuvio 1), 3000m osalta r = 0.52 (kuvio 2) 

ja 5000m osalta r = 0.52 (kuvio 3). 3000m ja 5000m tulokset ennustavat tässä otannassa siis 

yhtä hyvin kovaa loppuaikaa estejuoksusta. 

 
KUVIO 1. 1500m tuloksen yhteys 3000m estejuoksutuloksiin Suomen nopeimmilla 

miesestejuoksijoilla. r, Pearsonin korrelaatiokerroin; * p ≤ 0.05  
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KUVA 2. 3000m tuloksen yhteys 3000m estejuoksutuloksiin Suomen nopeimmilla 

miesestejuoksikoilla. r, Pearsonin korrelaatiokerroin; * p ≤ 0.05 

 
KUVA 3. 5000m tuloksen yhteys 3000m estejuoksutuloksiin Suomen nopeimmilla 

miesestejuoksikoilla. r, Pearsonin korrelaatiokerroin; * p ≤ 0.05 
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Suomalaisten naisestejuoksijoiden vastaavat yhteydet sileiden ratamatkojen ja 

estejuoksutuloksen välillä olivat 1500 m r = 0.59 (Kuvio 4), 3000 m osalta r = 0.73 (Kuvio 5) 

ja 5000 m osalta r = 0.59 (Kuvio 6). Näin voidaan sanoa, että hyvä aika 3000 metrillä 

ennustaa erittäin vahvasti hyvää aikaa 3000 m estejuoksussa suomalaisilla 

naisestejuoksijoilla. 

 
KUVIO 4. 1500m tuloksen yhteys 3000m estejuoksutuloksiin Suomen nopeimmilla 

naisestejuoksikoilla. r, Pearsonin korrelaatiokerroin; * p ≤ 0.05 
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KUVIO 5. 3000m tuloksen yhteys 3000m estejuoksutuloksiin Suomen nopeimmilla 

naisestejuoksikoilla. r, Pearsonin korrelaatiokerroin; * p ≤ 0.05 

 
KUVIO 6. 5000m tuloksen yhteys 3000m estejuoksutuloksiin Suomen nopeimmilla 

naisestejuoksikoilla. r, Pearsonin korrelaatiokerroin; * p ≤ 0.05 
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4 ESTEJUOKSIJAN OMINAISUUDET 

Estejuoksussa vaadittavia ominaisuuksia voidaan pitkälti tarkastella 

kestävyysjuoksukykyisyyttä määrittävien tekijöiden pohjalta. Keskeisessä roolissa ovat samat 

vaatimukset, kuin kestävyysjuoksusuorituksessa sileillä ratamatkoilla. 

Paavolaisen ym. (1999a) mukaan  kestävyys-, nopeus- ja voimaharjoittelulla pystytään 

vaikuttamaan kestävyysjuoksun suorituskykyyn. Kestävyysharjoittelulla pystytään 

vaikuttamaan urheilijan aerobiseen ja anaerobiseen tehoon ja kapasiteettiin, kun taas nopeus- 

ja voimaharjoittelulla anaerobiseen tehoon ja kapasiteettiin, sekä hermolihasjärjestelmän 

suorituskykyyn. Jotta voitaisiin selittää estejuoksun suorituskykyisyyttä, tulee Paavolaisen 

ym. (1999a) kestävyysjuoksusuoritusta määrittäviin tekijöihin lisätä estejuoksun taitavuutta, 

liikkuvuutta ja koordinaatiota havainnollistavia tekijöitä. Nämä esitetään kuvassa 4. 

 
KUVA 4. Estejuoksun suorituskykyisyyteen vaikuttavia tekijöitä (Mukailtu Paavolainen ym. 

1999a). 
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Keskisalon ja Virlanderin (2017) mukaan kestävyysjuoksussa urheilijan tulee omata lajin 

kannalta edulliset psyykkiset, tekniset/taidolliset ja fyysiset ominaisuudet, sekä olla taitava 

taktiselta osaamiseltaan. Teknisiin ja taidollisiin ominaisuuksiin kuuluvat lajille tyypillinen 

suorituksen rentous ja taloudellisuus. Urheilijan tulee saavuttaa edullinen ryhti ja olla taitava 

kehonhallinnassa, sekä omata korkea oppimiskykyisyys. Keskeisiä fyysisiä ominaisuuksia 

ovat kestävyyden eri osa-alueet, korkea hapenottokyky, anaerobinen kynnys, kovavauhtisen 

juoksun taloudellisuus, nopean juoksun kyvykkyys, juoksun kimmoisuus ja elastisuus. 

Urheilijalta vaadittavalta taktisella osaamisella tarkoitetaan kilpailusuorituksessa tilanteiden 

arvioimiskykyä, olosuhteiden huomioimista, muiden kilpailijoiden huomioimista ja 

luonteeltaan erilaisten kilpailuiden hallitsemista. Näitä ovat mm. tulos-jänisjuoksut, 

arvokisajuoksut ja kirikisat, joissa alkuvauhti on ollut maltillista. 

Keskisalo ja Virlander (2017) arvioivat, että 1500–10000m matkoilla kansainvälisesti 

menestyvän miesjuoksijan maksimaalisen hapenottokyvyn tulee olla 75 ml/kg/min tai 

suurempi. Anaerobinen kynnysvauhti asettautuu juoksijan ominaisuuksista ja 

testausmenetelmistä riippuen miehillä 3.05–2.55 min/km ja naisilla 3.30–3.20 min/km 

tietämille. 

4.1 Kestävyyssuorituskyky 

Kestävyyden merkitys korostuu lajeissa, joiden kesto ylittää kaksi minuuttia. 

Kestävyyssuorituskykyä selittäviä tekijöitä ovat maksimaalinen aerobinen teho, suorituksen 

suhteellinen teho, suorituksen taloudellisuus ja hermo-lihasjärjestelmän tehontuottokyky. 

Vaikka energiaa voidaan tuottaa maksimaalisella aerobisella teholla vain noin 10 minuutin 

ajan, vaikuttaa maksimaalinen hapenottokyky pitkäaikaiseen kestävyyteen asettamalla 

aerobiselle energiantuotolle ylärajan. (Nummela 2016, 272.) 

Vaikka VO2max asettaa kestävyyssuoritukselle rajat, se ei yksinään ennusta urheilijan 

suorituskykyä (Paavolainen ym. 1999a; Bassett & Howley 2000; Joyner & Coyle 2008). 

Suorituskykyisyyttä laktaattikynnyksellä pidetään merkittävänä kestävyyssuoritusta 
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määrittävänä tekijä, kuvastaen urheilijan aineenvaihduntaa ja juoksun taloudellisuutta (Coyle 

1995; Bassett & Howley 2000; Joyner & Coyle 2008). Homogeenisessa ryhmässä hyvin 

harjoitelleilla kestävyysjuoksijoilla juoksun taloudellisuus vaikuttaisi olevan merkittävämpi 

tekijä kuin VO2max (Paavolainen ym. 1999a; Nummela ym. 2006). Lisäksi juoksijan 

anaerobiset ominaisuudet kuten maksimaalinen anaerobinen suorituskyky ja anaerobinen 

kapasiteetti vaikuttavat kestävyyssuoritukseen (Paavolainen ym. 1999a; Nummela ym. 2006; 

Rabadan 2011). Täytyy kuitenkin muistaa, että kestävyyssuorituskyky on lajispesifi, joten 

ominaisuuksien painotus on erilainen eri lajeissa ja muuttuu lajin vaatimusten mukaisesti 

(Bassett & Howley 2000; Nummela ym. 2007b). 

Maksimaaliseen hapenottokykyyn vaikuttavat tekijät voidaan karkeasti jakaa sentraalisiin 

sekä perifeerisiin tekijöihin. Sentraalisilla tekijöillä tarkoitetaan hapenkuljetusta keuhkoista 

lihaksiin. Perifeerisillä tekijöillä taas viitataan hapen hyödyntämiskykyyn lihaksessa. Edelleen 

on jokseenkin epäselvää rajoittaako maksimaalista hapenottokykyä yleisemmin sentraaliset 

vai perifeeriset tekijät. (Basset & Howley 2000.) 

Paavolainen ym. (1999a) mukaan merkittäviä tekijöitä jotka vaikuttavat kestävyysjuoksun 

suorituskykyyn ovat neuraalinen kontrolli, lihaksen voima, elastisuuden hyväksikäyttö ja 

juoksun mekaniikka. Optimaalinen kestävyysjuoksijan nopeiden-hitaiden lihassolujen suhde 

painottaa hitaita tyypin I lihassoluja niiden suosiessa aerobista aineenvaihduntaa johtuen 

suuresta mitokondrioiden määrästä ja kestävyyssuoritukselle suotuisasta 

entsyymiaktiivisuudesta (McArdle 2010, 235). 

4.2 Antropometria 

Ympäristö- ja perimätekijät määräävät yksilön muodon, painon ja kehonkoostumuksen. 

Tutkimustulokset vaihtelevat sen suhteen kuinka paljon mikäkin tekijä vaikuttaa. Yleensä 

perimän osuudeksi arvioidaan 25-40 prosenttia. Tästä johtuen urheilijat, joilla ei ole lajin 

kannalta ihanteellista geeniperimää joutuvat näkemään kovasti vaivaa saavuttaakseen lajinsa 

fyysiset ihanteet, vaikka ruokavalio ja harjoitusohjelma olisi jo tiukka. (O´Connor ym. 2007.) 
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Urheilijoiden antropometriset ja fysiologiset ominaisuudet vaikuttavat usein lajivalintaan ja 

siihen, mihin he ryhtyvät keskittymään (O´Connor ym. 2007; Rabadan ym. 2011). 

Kestävyysjuoksijoille tyypillistä on huomattavasti normaaliväestöä pienempi kehon massa 

sekä rasvaprosentti. On kuitenkin hankalaa määritellä, onko kevytrakenteisuus edellytys 

huippujuoksijalle vai onko kevytrakenteisuus seurausta äärimmäisen kovasta 

kestävyysharjoittelusta. (O´Connor ym. 2007.) Pieni kehon massa on eduksi juoksun 

taloudellisuudelle, sillä pienemmän massan liikuttaminen vaatii vähemmän energiaa kuin 

raskaamman. Myös hapentarve kevyt painoisille on vähäisempää, mikä parantaa 

suorituskykyä kestävyysmatkoilla. Riittävä hapensaanti taas estää elimistön happamoitumista. 

Riittämätön hapensaanti johtaa lihasväsymykseen ja suorituskyvyn laskuun. (Wilmore ym. 

2004.) 

Kenney ja Hodgson (1985) erittelivät tutkimuksessaan tekijöitä, jotka erottelevat parhaat 

juoksijat 13:sta Olympialaisiin tähtäävästä amerikkalaisjuoksijasta. Tutkittavien ennätykset 

olivat 5000m (n=8) 14.05 ± 0.05 min ja 3000m eseet (n=5) ennätykset 8.38 ± 0.06 min. 

Tärkeimmät tilastolliset havainnot selittämään eroja nopeimpien juoksijoiden eduksi löytyivät 

alhaisesta kehon painosta ja korkeasta juoksun anaerobisesta kynnyksestä. Mielenkiintoista 

oli, ettei VO2max ennustanut yhtä hyvin juoksijoiden eroja ennätyksien välillä. 

Keskisalon ja Virlanderin (2017) mukaan urheilijan kevytrakenteisuus auttaa saavuttamaan 

edullisen teho-paino –suhteen. Lisäksi antropometrisesti edullisia tekijöitä estejuoksijalle ovat 

jalkojen pitkä pituus suhteessa vartaloon, pieni pohkeen ympärys ja pitkä akillesjänne 

(Vuorimaa 2016). 

4.3 Juoksun taloudellisuus 

Juoksun taloudellisuus kehittyy niillä nopeuksilla, joilla urheilijalla on tapana harjoitella. 

Tästä johtuen eri matkojen juoksijoiden taloudellisuus ilmenee juostessa heille luonteisilla 

vauhdeilla (Jones & Carter 2000). 
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Juoksun taloudellisuus on ominaisuus, joka erottelee huippujuoksijat hyvistä juoksijoista. 

Hyvät kestävyysjuoksijat kykenevät varastoimaan runsaasti energiaa kokoonsa nähden. 

Juoksutekniikan taloudellistamiseksi on nähtävissä kaksi tapaa; ulkoisen työn pienentäminen 

tai elastisen energian tehokkaampi hyödyntäminen. Ulkoista työtä voidaan pienentää 

vähentämällä juoksun aikaista ylös-alas liikehdintää tai vähentämällä muita turhia liikkeitä, 

esimerkiksi käsien käyttöä tai vartalon rotatointia. Elastisen energian käyttöön pystytään 

vaikuttamaan lyhentämällä askeleen kontaktiaikaa sekä sijoittamalla askel edullisemmin 

painopisteen alle. (Vuorimaa 2016.) 

Juoksun taloudellisuus voi olla samansuuruista erilaisilla juoksutyyleillä. Gindre ym. (2016) 

esittelivät Volodalen -metodin jakaen juoksutekniikat Aerial juoksutekniikkaan ja terrestial 

juoksutekniikkaan. Metodilla havainnollistetaan juoksutekniikoiden biomekaanisia eroja. 

Terrestial tyylille ominaista on pidempi kontaktiaika, vähäisempi vertikaalinen liike ja kanta-

askellus. Aerial tyylille ominaista on vastaavasti lyhyempi kontaktiaika, suurempi 

vertikaalinen liike ja päkiaskellus. Juoksutekniikan persoonallisuuden mukaan olisi syytä 

ottaa huomioon yksilölliset erot valmennuksessa. 

Hermolihasjärjestelmän kyky tuottaa suuria tehoja juoksuun palvelemaan VO2max:ia kovempia 

vauhteja, on tarpeellista juoksun taloudellisuutta ajatellen (Paavolainen ym 1999a; Nummela 

ym. 2006). Paavolaisen ym. (1999a) toteuttamassa harjoitusinterventiossa todettiin, että hyvin 

harjoitelleet kestävyysjuoksijat voivat parantaa juoksun taloudellisuutta lisäämällä 

ohjelmaansa nopeusvoimaharjoittelua, koordinaatioita ja plyometrisiä harjoitteita VO2max:n 

parantumatta. 

Juoksun kinematiikkaa tarkasteltaessa voidaan löytää tekijöitä, jotka erottavat kansallisen ja 

kansainvälisen tason mailerin. Kansainvälisen tason juoksijoiden tekniikalle vaikuttaisi olevan 

ominaista tehokkaampi lonkkanivelen toiminta. Eliittitason juoksijat kykenevät 

hyödyntämään tehokkaammin lihaksiin ja niveliin varastoituvaa elastista energiaa, johtaen 

vähempään konsentriseen työhön. Eliittitason juoksijat koukistavat lonkkaansa nopeammin 

jalan eteen tuomisen alussa. Törmäysvaiheessa heidän lantionsa kulma ei taas petä yhtä 
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paljoa, kuin kansallisen tason juoksijoilla. Oletettavasti eliittitason juoksijoille on ominaista 

suurempi lihasniveljäykkyys polvinivelen ympärillä askeleen törmäysvaiheessa, mikä on 

hyvin merkittävää elastisen energian hyödyntämisessä. (Leskinen ym. 2009.) 

4.4 Nopeus- ja voimaominaisuudet 

Kestävyysjuoksijoilta vaaditaan kykyä ylläpitää suhteellisen suurta nopeutta ja tehoa 

kilpailusuoritusten aikana (Paavolainen ym. 1999a; Nummela 2006). Estejuoksijan tarvitsee 

kiinnittää huomiota nopeus- ja voimaominaisuuksiin, sillä estekilpailu vaatii 

rytminvaihtokykyä ja lukuisia ponnistussuorituksia (Hunter & Bushnell 2006; Hunter ym. 

2008). Koska estejuoksijan harjoittelulta vaaditaan suuria juoksumääriä ja harjoittelun 

volyymin tulee olla korkea, kannattaa estejuoksijan hyödyntää yhdistelmäharjoittelua 

lisäämällä nopeus- ja voimaharjoitteita muun juoksuharjoittelun yhteyteen. Jotta nopeus- ja 

voimaharjoittelusta saadaan hyötyä, on harjoittelun oltava jatkuvaa (Ekblom 2018). 

Kestävyysjuoksijoiden tulisi voimaharjoittelussaan keskittyä lantion seudun hallintaan ja 

voimaan tukeakseen optimaalista juoksuasentoa, voimaa, koordinaatiota ja liikkuvuutta 

lonkkanivelen ympärillä. Kovavauhtisen juoksun törmäysvaiheessa huippujuoksijat erottuvat 

edukseen siinä, että heidän juoksuasentonsa pysyy vakaana energian vuotamatta hukkaan 

(Leskinen ym. 2009). 

Plyometrisen harjoittelun on havaittu parantavan juoksun taloudellisuutta 

kestävyysjuoksijoilla (Paavolainen ym. 1999a; Spurrs ym. 2003; Saunders ym. 2006). 

Estejuoksijat voivat hyötyä plyometrisestä harjoittelusta mahdollistaen, kisan myötä 

ilmenevän lihasväsymyksen viivästymisen, ja näin myös paremman taloudellisuuden 

estejuoksusuorituksessa (Earl ym. 2015; Tracy ym. 2017). 

Gindre ym. (2016) havainnollistaman Volondalen -metodin mukaan nopeus- ja 

voimaominaisuuksien kehittäminen on syytä nähdä yksilöllisenä. Ns. Aerial runners  

-juoksijat eli juoksijat jotka hyödyntävät pitkää lentoaikaa voisivat keskittyä nopeus- ja 
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voimaominaisuuksien kehittämisessään enemmän plyometristen loikka- ja voimaharjoitteiden 

kautta hyödyntääkseen tehokkaammin lyhenemis-venymissykluksessa vapautuvaa elastista 

energiaa. Terrestial runners -juoksijat voisivat taas keskittyä hyppelyharjoitusten sijaan 

enemmän lisäpainoilla tapahtuvaan voimaharjoitteluun parantaakseen lihastensa rekrytointia 

ja voimantuottokykyä. 

Paavolainen ym. (1999a) mukaan onnistuneella lajispesifillä nopeusvoimaharjoitteilla 

pystytään parantamaan hermolihasjärjestelmän kykyä tuottaa voimaa vaivatta. Tämä 

parantunut hermostollinen anti saattaa urheilijoilla näkyä parantuneina nopeusominaisuuksina 

ja anerobisen juoksukykytestin maksimivauhdin VMART:in parantumisena ja näin juoksun 

parantuneena taloudellisuutena. Kestävyysjuoksusuorituksen lopputuloksessa tämä näkyy 

siten, että urheilija juoksee esimerkiksi 5000 metrin testin kovempaa tai pidemmälle 

juoksumattotestissä hapenoton lisääntymättä. 

4.5 Psyyke ja asennoituminen 

Estejuoksijan psyykkisiin ominaisuuksiin ja luonteenpiirteisiin kuuluu tahto kehittyä 

urheilijana, pitkäjänteisyys, keskittymiskyky, motivaatiotaso ja ylipäätään sitoutuminen 

urheilijan elämään. Urheilijalta vaaditaan paineen sietokykyä kilpailusuorituksessa, 

tilanteiden arvioimiskykyä, olosuhteiden huomioimista, muiden kilpailijoiden huomioimista 

ja luonteeltaan erilaisten kilpailuiden hallitsemista. (Keskisalo & Virlander 2017; Ekblom 

2018.) 

McCormickin ym. (2015) tekemän kestävyysurheilua käsittelevän tutkimuskatsauksen 

mukaan urheilijat hyötyvät mielikuvaharjoittelusta, itsepuhelusta ja tavoitteiden asettelusta 

urheilusuoritukseen liittyen. Tutkimukset osoittavat myös, että urheilijoiden kannustaminen ja 

tiukat tasaväkiset kamppailut edesauttaisivat urheilijoita kovempiin suorituksiin. Psyykkisten 

taitojen harjoittaminen urheilusuoritusta silmälläpitäen on hyödyllistä kestävyysurheilijoille. 

Sanallisella kannustuksella voi olla urheilijan suorituskykyyn positiivisia vaikutuksia. Aiheet 
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vaativat kuitenkin lisätutkimuksia. On selvää, että mentaalisella väsymyksellä on negatiivisia 

vaikutuksia kestävyysurheilusuoritukseen. (McCormick ym. 2015.) 

Urheilusuoritukset ovat seurausta kolmen toiminnallisen järjestelmän yhteistyöstä: 

kognitioista, emootioista ja fysiologiasta. Matkan huippu-urheilijaksi ollessa pitkä, pitää 

matkan teosta oppia nauttimaan. Ihanneurheilijan persoonallisuutta ei ole löydetty vaan 

samoissa lajeissa ovat menestyneet hyvinkin erilaiset persoonat aina maailman huipulla asti. 

Mentaalisen harjoittelun avulla tätä optimaalista tunnetilaa voidaan vahvistaa ja harjoitella. 

Kaikissa urheilumuodoissa voidaan pitää keskeisinä ominaisuuksina itseluottamusta, 

keskittymiskykyä, pitkäjänteisyyttä, vastuullisuutta, periksi antamattomuutta, stressin ja 

pettymysten sietokykyä, luovuutta, rentoutumis- ja rauhoittumiskykyä, rohkeutta sekä kykyä 

ylittää itsensä painetilanteissa. (Liukkonen (2016, 209–211.) 

Kilpailutilanteissa optimaalinen vireystilan näyttää olevan yksilöllinen. Missä toinen urheilija 

tarvitsee rauhallisen mielentilan ja toimintaympäristön toinen urheilija tarvitsee jännittyneen 

mielentilan ja paljon stressitekijöitä ympärilleen (Hanin & Ekkekakis 2014, Liukkosen 2016, 

210 mukaan). Mentaalisen harjoittelun avulla tätä optimaalista tunnetilaa voidaan vahvistaa ja 

harjoitella. 

Mentaalisella harjoittelulla tarkoitetaan mielen avulla tehtäviä harjoituksia, jotka voivat liittyä 

urheilijan lukuisiin eri kehityshaasteisiin. Yleisimpiä mentaalisia harjoittelun muotoja ovat 

rentoutusharjoitukset, ideomotorinen liikekuvittelu ja menneen sekä tulevan suoritustilanteen 

läpikäyminen mielikuvissa. Etenkin rentoutumisharjoitukset ovat pitkään olleet urheilijoiden 

hyödyntämää mielikuvaharjoittelua. Onnistuneella rentoutumisharjoittelulla voidaan tehostaa 

hermoston ja lihassolujen palautumista. (Liukkonen 2016, 229.) 

Jotta urheilija kykenisi saavuttamaan automaatiotilan suoritukseensa, täytyisi koetun haasteen 

ja koettujen kykyjen olla tasapainossa ja riittävän korkealla. Jos tulevan suorituksen haasteet 

paisuvat mielessä liian vaativiksi tai jos käsitys omista mahdollisuuksista tai kunnosta on 

negatiivinen, ei urheilija pysty huippusuorituksiin. (McCornick ym. 2015; Liukkonen 2016, 

229.) 
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5 ESTEJUOKSIJAN VALMENTAUTUMINEN 

Onnistuneessa kestävyysharjoittelussa ratkaiseva tekijä on elimistön homeostasian, eli 

tasapainotilan rikkominen. Urheilijoiden haasteena on optimaalinen säätely harjoittelun ja 

levon väliselle suhteelle. Jos harjoitusärsyke on liian helppo tai liian rasittava palautumiseen 

nähden, ei harjoittelu johda toivottuun kehitykseen. Haasteen tähän tuo yksilöiden väliset erot 

harjoitusärsykkeiden kestämisessä ja palautumisen nopeudessa. Jokapäiväinen informaatio 

harjoitteluprosessista ja tilanteen pohtiminen auttaa urheilijaa ja valmentajaa harjoittelun 

rytmittämisessä ja sopivan tasapainotilan etsimisessä harjoittelun ja levon välille. Kuvassa 5 

esitetään urheilijoiden valmentautumisen tavoitteen lopputulos ns. superkompensaatio -ilmiö. 

(Vesterinen 2016.) 

 
KUVA 5. Yksittäisen harjoitusärsykkeen aiheuttama kuvitteellinen superkompensaatio -ilmiö. 

(Mukailtu: Zatsiorsky & Kraemer 2006, 10-12) 
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5.1 Ohjelmointi ja seuranta 

Vesterisen (2016) tuoreen väitöskirjan mukaan sydämen autonomisen säätelyn perusteella 

näyttäisi olevan mahdollista ennustaa tulevaa kestävyysharjoitteluvastetta 

kestävyysharjoitelleilla naisilla ja miehillä. Tämä tieto olisi erittäin hyödyllistä, jotta ei-

kehittyvien harjoittelua pystyisi muokkaamaan jo ennen harjoittelun alkua. Näyttäisi, että 

tehopainotteinen harjoittelu hyödyttäisi enemmän yksilöitä, joilla on korkea parasympaattinen 

aktiivisuus lähtötilanteessa, kun taas matalatehoinen harjoittelu hyödyttäisi enemmän 

yksilöitä, joilla on matala parasympaattinen aktiivisuus. Aihe vaatii kuitenkin 

jatkotutkimuksia harjoittelutaustaltaan erilaisilla ryhmillä. 

Kestävyysurheilijoille tyypillistä on suorittaa suorat hapenottokyvyn testit laboratorio-

olosuhteissa muutaman kerran vuodessa. Tavoitteena on saada objektiivisesti mitattuna 

informaatiota urheilijan sen hetken kunnosta harjoittelun ohjelmointia varten. Koska 

tutkimukset ovat kalliita ja ne voivat sotkea urheilijan harjoitusrytmiä, ei mittauksia kannata 

teettää liian usein. Tulevaisuudessa submaksimaalinen teho, sydämen sykevälivaihtelu (HRV, 

Heart Rate Variation) ja sydämen palautumiskykyisyys (HRR, Heart Rate Recovery) saattavat 

olla paremmin hyödynnettäviä muuttujia kuvaamaan kestävyysharjoittelun adaptaatioita. 

(Vesterinen 2016.) 

5.1.1 Juoksukunnon testaaminen 

Urheilijalle merkittävää on säännöllinen kunnon seuraaminen, jotta saadaan tietoa harjoittelun 

onnistuneisuudesta. Vaihtoehtoina kestävyysjuoksijalle voivat olla kenttätestit tai laboratorio-

olosuhteissa tehdyt suoran hapenottokyvyn testit. Kenttätestien vahvuus on juoksun 

lajinomaisuus yleisurheiluradalla ja suurempien osanottomäärien testaaminen samalla kertaa. 

Laboratoriotestien vahvuus on niiden tarkkuudessa. Molemmat testimuodot  ovat mainio tapa 

seurata kestävyysjuoksijan kuntoa ja harjoittelun onnistuneisuutta. Vakaissa olosuhteissa 

toteutettuna VO2max-testiä voidaan pitää maksimihapenoton osalta hyvin toistettavana. 

Peräkkäisten testien toistettavuudeksi on määritetty 0,95. (MacDougall ym. 1991, Nummela 
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2010, 74 mukaan.) Mikäli kynnysten määrittäjä on kokenut eikä vaihdu mittauskertojen 

välillä, voidaan suoraa maksimihapenoton testiä pitää toistettavana myös aerobisen ja 

anaerobisen kynnyksen osalta. Testaamisessa on tärkeää, että kynnykset määritetään samoilla 

laitteilla ja saman testaajan alaisuudessa. (Aunola 1991, Nummela 2010, 74 mukaan). 

Viimeisen 50 vuoden aikana veren laktaattipitoisuutta kuvaavat käyrät ja näistä määritellyt 

laktaattikynnykset ovat ottaneet tärkeän roolin kestävyyssuorituskyvyn määrittämisessä. 

Laktaattikynnyksillä pyritään kuvaamaan energiantuoton siirtymistä aerobisesta eli hapen 

avulla tapahtuvasta työstä anaerobiseen työhön eli hapetta tapahtuvaan työhön. Haasteen 

kynnysten eksaktiksi määrittämiseksi tuovat vaihtelevat määritystavat ja testaajien väliset 

näkemyserot. (Faude ym. 2009.) 

Suorassa maksimitestissä määritetään kunnon seurantaa varten aerobinen (AeK) ja 

anaerobinen (AnK) kynnys, mitkä esitetään kuvassa 6. Juoksijoille kynnykset analysoidaan 

nopeutena, sykkeenä ja hapenkulutuksena. Kynnystehojen määrittämisen avulla voidaan 

urheilijoiden harjoittelua ohjelmoida kätevämmin. Koska kirjallisuudesta on löydettävissä 

kymmeniä eri tapoja kynnysten määrittämiseen joko laktaatin tai hengityskaasumuutoksien 

(happi- ja hiilidioksidi) avulla, on kynnysten määrittämiseen suhtauduttava kriittisesti. 

Harjoittelun seuraamisen kannalta on oleellista määrittää kynnystehot joka kerta samalla 

menetelmällä. (Nummela 2016, 290.) 

Kynnykset perustuvat lihaksen energia-aineenvaihdunnassa tapahtuviin muutoksiin 

kuormituksen kasvaessa. Tärkeimpiä muuttujia, joista voidaan tehdä johtopäätöksiä, ovat 

veren laktaattipitoisuus ja hengityskaasumuuttujat. Hengityskaasuista seurataan 

uloshengitysilman tilavuutta sekä happi- ja hiilidioksidipitoisuuksia. Suomalaisessa 

kestävyysvalmennuksessa käytetyllä aerobisella kynnyksellä (AeK) tarkoitetaan 

laktaattikynnyksen ja ensimmäisen ventilaatiokynnyksen yhdistelmää. Kynnys kuvastaa 

suurinta työtehoa, jolloin sydän, maksa ja luurankolihakset pystyvät eliminoimaan laktaattia 

pitoisuuden nousematta veressä lepotason yläpuolelle. Toista valmennuksessa käytettävää 

kynnystä kutsutaan suomalaisessa kestävyysvalmennuksessa anaerobiseksi kynnykseksi 



 

28 

 

(AnK). Tämä kynnys kuvaa suurinta työtehoa ja energiankulutuksen tasoa, jolloin veren 

laktaattipitoisuus ei kasva jatkuvasti. (Nummela 2010.) 

KUVA 6. Submaksimaaliset kynnystehot ja maksimaalinen hapenottokyky suomalaisessa 

kestävyysvalmennuksessa. (Nummela 2010.) 

Nummela ym. (2006) havaitsivat, että anaerobisessa juoksutestissä saavutettu vauhti (VMART) 

on merkittävä tekijä selittämään 5000 metrin kestävyysjuoksukykyä hyväkuntoisilla 

mieskestävyysjuoksijoilla. MART testissä juostaan kiihtyvästi 10 x 150 metriä, josta 

viimeinen veto maksimaalisesti. Anaerobinen suorituskykyisyys on merkittävä tekijä 

selittämään menestystä juoksun loppukirivaiheessa. 

5.1.2 Kilpailut kunnon mittareina 

Estejuoksijalle niin parhaimpina testeinä, kuin maksimiharjoituksina toimivat itse kilpailut. 

Estejuoksukuntoa ajatellen merkittävää on, että estejuoksijalla on valmiudet pärjätä kaikilla 

ratamatkoilla 1500 metriltä aina 5000 metriin saakka. Estejuoksun ollessa lihaksistolle hyvin 

raskas kilpailumuoto, josta palautuminen ottaa aikansa, voidaan sileän ratamatkojen tuloksia 

juosta testimielessä antamaan suuntaa urheilijan sen hetkisestä estekunnosta (Ekblom 2018). 
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Keskisalon (2018) mukaan tulokset sileillä ratamatkoilla ennustavat hyvin sen hetkistä 

estejuoksukuntoa. Tästä osoituksena on se, että Keskisalon kaikki ennätykset ovat kaudelta 

2009 (taulukko 1). Camilla Richardssonin valmentautumista esitetään myöhemmin 

kappaleessa 7.3. Kun kilpailuja kertyy kesän aikana jopa yli 20, on selvää, että menestys ja 

vireystila kilpailuissa antavat suuntaa sen hetken kilpailukunnosta. 

5.1.3 Harjoituspäiväkirjat 

Harjoittelun seurannan ja suunnittelun tulee olla systemaattista, jotta johtopäätöksiä 

harjoittelun onnistumisesta voidaan tehdä. 2000-luvulla harjoituspäiväkirjat ja valmentajien 

ohjelmointi on alkanut siirtyä enemmän sähköisiin muotoihin; tietokoneohjelmistoihin, 

mobiililaitteisiin, sekä pilvipalveluihin. Aikaisemmin ja joissain määrin myös tänä päivänä 

hyödynnetään paperille suunniteltavia ja täytettäviä harjoituspäiväkirjoja. (Valleala ym. 2016, 

621.) 

Tapoja toteuttaa harjoituspäiväkirjoja on monia. Urheilija-valmentaja parien tulee etsiä ja 

löytää itselle sopivimmat menetelmät. Tärkeää harjoitusohjelmien suunnittelemisessa ja 

harjoituspäiväkirjojen täyttämisessä on, että niille saadaan jatkuvuutta. Toteutustapojen tulee 

olla samankaltaiset, jotta johtopäätöksiä voidaan tehdä pidemmältä aikaväliltä. (Ekblom 

2018.) 

5.2 Kestävyysharjoittelu 

Kestävyysharjoittelu mm. parantaa sydän ja verenkiertoelimistön toimintaa, urheilijan 

oksidatiivista kapasiteettia ja muuttaa lihasten glykogeenivarastojen kokoa (Holloszy & Coyle 

1984; Åstrand & Rodahl 1986). On hyvä muistaa kestävyysharjoittelun keskeisistä 

adaptaatioista eteenkin hiusverisuoniston tiheys, mitokondrioiden koko ja määrä, sekä 

aerobiseen metaboliaan vaikuttavien entsyymien konsentraatio. Adaptaatiomekanismit ovat 

kuitenkin hyvin lukuisat (McArdle 2010, 164). 
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5.3 Harjoitusmääristä 

Harjoitusmääriä yhteenvedettäessä näyttäisi siltä, että menestyneet kestävyysmatkojen 

ratajuoksijat ovat kyenneet juoksemaan suuria määriä. Tarkastelemalla harjoitusmäärien ja 

tulosten vuosittaista kehittymistä voidaan todeta, että harjoittelun onnistuneella määrän 

lisäämisellä on positiivinen vaikutus tuloksiin kestävyysjuoksussa (Enoksen ym. 2011; Tjelta 

2013; Tjelta 2016). Kansainvälisen tason kestävyysjuoksijan juoksumääriä tulisi lähteä 

tavoittelemaan tasaisella progressiivisuudella nostaen harjoitusmääriä vähitellen (Ekblom 

2018). 

Tjeltan (2016) tekemässä kirjallisessa katsauksessa pyrittiin hakemaan yhteenvetoa 

kansainvälisesti menestyneiden kestävyysjuoksijoiden juoksumääristä. Juoksijat, jotka 

tähtäävät kansainvälisellä tasolla menestymiseen kestävyysjuoksussa, tulisi kyetä juoksemaan 

18–19 -vuoden iässä keskimäärin yli 110 km viikossa. Senioreina harjoitusvolyymin tulisi 

olla 120–160 km, mikäli he tähtäävät 1500 metrin juoksuun. 5000–10000 m 

miesratajuoksijoiden tulisi harjoitella 150-200 kilometrin viikkoja ja naisten 120-170 km 

viikkoja. Tämä tekee vuositasolla 7000–10000 km, jolloin juoksumäärät viikossa ovat olleet 

suurimmillaan jopa 250 km. Kansainvälisen tason kestävyysjuoksijat harjoittelevat 

tyypillisesti 11–14 kertaa viikossa yksittäisen juoksuharjoituksen pituuden vaihdellessa 

useimmiten 10–20 km väliltä (Enoksen ym. 2011; Tjelta 2016). 

Enoksen ym. (2011) mukaan Norjan menestyneimmät ratamatkojen juoksijat juoksivat 

peruskuntokaudellaan marraskuusta helmikuuhun keskimäärin 161 ± 11 km/vko. Kyseisten 

tutkittavien ratatulokset olivat miehillä 7.40,60 3000 metrillä ja 13.06,39 5000 metrillä, sekä 

7.57,60 3000 metrillä, 8.16,75 3000m estejuoksussa ja 13.54,51 5000 metrillä. Katsauksen 

naishenkilön ennätykset olivat 8.40,22 3000 metrillä, 14.48,53 5000 metrillä ja 30.32,36 1000 

metrillä. Yllättävää on, että kyseisten ratajuoksijoiden juoksumäärät pysyivät samoissa 

määrissä kilpailuun valmistavalla kaudella maaliskuusta huhtikuuhun (167 ± 3,0 km), eivätkä 

suuresti vähentyneet kilpailukaudellakaan toukokuusta syyskuuhun (148,2 ± 16,1 km). 
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Rabadanin ym. (2011) katsauksessa seurattiin espanjalaisten kansallisen ja kansainvälisen 

tason kärkijuoksijoiden harjoittelua vuosien 2000–2008 aikana. Keskimatkan juoksijoista 

koostuva aineisto (n=40) juoksi keskimäärin 130–140 km peruskuntokauden aikana, kun taas 

kestävyysmatkojen juoksijoista koostuva aineisto (n=32) juoksi keskimäärin 

peruskuntokaudella 160–180 km per viikko. 

Ekblomin (2018) mukaan hänellä yhdessä usean kilpakumppaninsa kanssa oli tapana juosta n. 

6500–7200 km vuositasolla. Viikkotasolla tämä tekee 125–138,5 km viikkoon. On 

huomioitava, että kalenterivuosi sisältää myös huomattavasti kevyempiä viikkoja, joten usein 

harjoitusmäärät ovat olleet suurempia. Ekblom ei paljoa kärsinyt uransa aikana 

loukkaantumisista, eli harjoittelun ja levon suhde oli oletettavasti sopiva. 

Kilpailukauteen valmistauduttaessa kaikkien 1500–10000 m juoksuihin tähtäävien 

urheilijoiden tulisi vähentää anaerobisella kynnyksellä tapahtuvan juoksun osuutta ja lisätä 

kilpailuvauhdeilla tapahtuvan juoksun osuutta. (Enoksen ym 2011; Tjelta 2016.) 

Suurista juoksumääristä puhuttaessa täytyy muistaa, että artikkeleissa käytetyt 

esimerkkiurheilijat ovat kansainvälisesti menestyneitä yleisen sarjan kilpajuoksijoita. Matka 

kohti yleisen sarjan runsaita harjoitusmääriä tulisi tapahtua vähitellen ja nousujohteisesti. 

Määrien kontrollointi auttaa löytämään urheilijalle sopivan progressiivisuuden tehojen ja 

määrien nostamiseen. Sopivien määrien löytäminen on myös ensiarvoisen tärkeää 

rasitusvammojen ja ylikuormitustilojen ennaltaehkäisemisessä. (Ekblom 2018.) 

5.4 Tekniikka- ja lajiharjoittelu 

Estejuoksijat voivat hyötyä huomattavasti niin aitomis- kuin vesiestetekniikkansa 

harjoittelemisesta. Kuiva- ja vesiestettä voidaan harjoitella niin yksittäisinä omina erillisinä 

harjoituksinaan, kuin kilpailuun valmistavissa estejuoksuvedoissa (Hunter ym. 2008; Benson 

2016; Ekblom 2018). Videokuvantamisen mahdollisuudet olisi hyvä hyödyntää. Kuvia ja 

videoita tulisi ottaa eri kuvakulmista, jotta estesuorittamisesta saadaan parempaa käsitystä ja 
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urheilija-valmentaja -parien olisi helpompi puuttua urheilijan estejuoksutekniikkaan ja 

kehittää sitä. (Ekblom 2018.) 

5.4.1 Lajiharjoittelu 

Huomioon otettavia seikkoja, joita nopea ja sujuva esteen ylittäminen vaatii, on lukuisia. 

Merkittävimpiä tekijöitä ovat ponnistuksen kontaktiaika sekä ponnistuksen etäisyys esteestä. 

Liian läheltä estettä ponnistetut suoritukset johtivat hitaampaan lentoaikaan. (Willis & Hunter 

2009.) 

Estejuoksijan tulisi hieman kiihdyttää vauhtiaan normaalista matkavauhdista esteen 

lähestyessä sujuvan estesuorituksen tekemiseksi (Hunter ym. 2008; Willis & Hunter 2009; 

Ogueta-Alday ym. 2014; Earl ym. 2015). Mitä hitaampi juoksijan vauhti on, sitä enemmän 

hänen tulisi kiihdyttää esteelle (Hunter 2008). Matalampi nousukorkeus esteen päälle 

nopeuttaa estesuoritusta, liian korkean ponnistuksen viedessä juoksijalta vauhtia (Griak 1982; 

Hislop 1985.) Ponnistusetäisyydestä tulee muistaa, etteivät samat etäisyydet päde miesten ja 

naisten estesuorituksiin (Bushnell & Hunter 2006). 

Salo & Scarborough (2006) mukaan aitajuoksijoilla on eroa siinä, kuinka hyvin he suoriutuvat 

aitomissuorituksista väsymyksen alla. Urheilijoiden tulee aitomisharjoittelussaan keskittyä 

korkeaan suoritustekniikkaan ja vauhdikkaisiin aitojen ylityksiin läpi harjoituksen. 

Tavoitteena mielessä tulisi väsyneenäkin säilyttää mahdollisimman suuri horisontaalinen 

nopeus. 

5.4.2 Kuivaestetekniikka 

Popov (1983) ohjeistaa estejuoksijan ylittämään esteen 3–6 cm korkeudelta tai jopa 5–10 cm 

korkeudelta (Benson 2016). Johtavan jalan polven ollessa kevyesti koukussa, eikä täysin 

suoraksi ojennettuna. Ylävartalon tulisi kevyesti nojata eteenpäin (Popov 1983; Benson 

2016). 
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Miesestejuoksijat menettävät horisontaalista vauhtiaan, mikäli he ylittävät esteet liian 

korkealta. Tämän vuoksi miesten tulisi tekniikkaharjoittelussaan keskittyä löytämään sopiva 

etäisyys esteelle ponnistaessaan, minimoidakseen turhaa nousukorkeutta ja näin 

ylläpitääkseen paremmin suurta horisontaalista nopeutta. Toisaalta sama haaste pätee 

naisestejuoksijoihin, muttei yhtä selvästi kuin miehillä johtuen matalammasta 

estekorkeudesta. (Hunter & Bushnell 2006.) 

Sopiva ponnistusetäisyys vauhdikkaille miesestejuksijoille on 1,5–2,0 m (Willis & Hunter 

2009). Tarkemmin ottaen 8.23 min estetulosta vastaavaa vauhtia juoksevien miesten tulisi 

ponnistaa 1,93 metrin etäisyydeltä esteestä. Vastaavasti 9.30 min vauhtia juoksevien naisten 

tulisi ponnistaa 1,65 m etäisyydeltä esteelle. Esteen alastulo tulisi ottaa niin lähelle estettä, 

kuin mahdollista aitomistekniikan kärsimättä (Hunter ym. 2008.) 

Liikkuvuusharjoittelu on tärkeää estejuoksijalle muun juoksuharjoittelun ja lajiharjoittelun 

ohessa. Lajinomainen liikkuvuusharjoite on aitajuoksija-asennon harjoittaminen (Kuva 7). 

Aitajuoksija-asennon onnistuminen estejuoksijalta kuvaa hyvin onko juoksijan liikkuvuus 

riittävällä tasolla. Estejuoksijalta vaaditaan takareisien- ja lähentäjälihasten lisäksi 

liikkuvuutta lonkankoukistajiin ja muualle lantion alueelle. Estejuoksijan pituus vaikuttaa 

siihen kuinka paljon häneltä vaaditaan liikkuvuutta. Lyhyemmät juoksijat saattavat tarvita 

enemmän liikkuvuutta, kuin pidemmät, jotta he pääsevät hyvään aitomisasentoon esteen 

päälle, eikä heidän tarvitsi käyttää liikaa voimaa ponnistukseen. Riittävä liikkuvuus on 

estejuoksijalle tarpeellista suorituksen taloudellisuuden kannalta (Hunter s.a.). Ekblom (2018) 

mukaan liikkuvuusharjoittelulla estejuoksijan on tärkeää varmistaa takareisien ja 

lonkankoukistajien riittävä liikkuvuus, jotta urheilija saavuttaisi vaivattoman 

esteenylitystekniikan. Lisäksi puolierojen karsiminen pois tekniikasta on merkittävää 

optimaalisen tekniikan kannalta. 

Aitomistekniikka pysyy taloudellisena kun raajat pysyvät suhteellisen lähellä vartaloa, eivätkä 

esimerkiksi kädet tee turhia sivuttaisliikkeitä. Estejuoksijan tulisi aitoessaan nojata kevyesti 

eteenpäin, muttei yhtä voimakkaasti kuten esimerkiksi pika-aitajuoksijoiden. 
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Ponnistusvaiheessa takajalka ojentuu miltei suoraksi, johtavan jalan polvikulma ojennetaan 

suoraksi, muttei lukkoon. Nilkan dorsifleksio auttaa siihen, ettei ylitysvaiheessa jalka osu 

esteeseen. Lisäksi nilkka toimii aktiivisemmin juoksijan alastulovaiheessa. Takajalan 

tuominen sivusta polvikoukistettuna lähelle vartaloa auttaa heilauttamaan jalan vartalon eteen 

alastulovaiheessa. Lisäksi sivulta, läheltä lantiota pyörivän takajalan ansiosta juoksijan ei 

tarvitse ponnistaa turhan korkealle, eikä takajalka osu esteeseen laskeutumisvaiheessa. 

(Hunter s.a.) 

 
KUVA 7. Aitajuoksijan asento edestä, takaa ja sivulta kuvattuna. (Kuva: biomech.byu.edu)  

Hunter (s.a) korostaa estejuoksijan lajiosaamisessa esteiden lukemistaitoa estettä lähestyessä 

ja kehon asentoa esteen päällä estettä ylitettäessä. Eliittitason estejuoksijat osaavat lukea 

taitavasti esteelle lähestymistä, mikä tekee heidän aitomisestaan sujuvaa. Esteen lukeminen 

aloitetaan viimeistään n. 5 askelta ennen estesuoritusta. 

On tärkeää ymmärtää, että estejuoksun aitominen eroaa pika-aitomisesta. Vaikka liikeradat 

estejuoksun aitomisessa ovat samankaltaiset, on estejuoksun aitominen vähemmän 

aggressiivista johtuen hitaammista vauhdeista ja suppeammista liikelaajuuksista. Tämä tekee 

estejuoksun aitomisesta taloudellisempaa. Estejuoksun aitomistekniikka esitetään Kuvassa 8. 

Pika-aitomiselle luonnollinen tekniikka on nopeaa, mutta kuluttaa myös paljon energiaa. 

(Hunter s.a.) 
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KUVA 8. Kuivaesteen aitomisen vaiheet. A. Ponnistus B. Asennon haku C. Ylitys D. 

Alastulo 

5.4.3 Vesiestetekniikka 

Bensonin (2016) mukaan vesiesteharjoittelu on helpompi aloittaa viemällä kuivaeste 

pituushyppysuoritus paikalle n. metrin päähän hiekkalaatikon reunasta. 2,5 metrin päähän 

hiekkalaation reunasta tulisi viedä merkki, eli n. 3,5 metrin päähän esteestä. Tämän merkin 

tavoittelu vastaa vesihaudan pään tavoittelua harjoittelussa. Hiekkalaatikkoon hyppääminen 

voi olla urheilijalle helpompaa mentaalisesti. Lisäksi tämä säästää lihaksia kovilta iskuilta ja 

näin loukkaantumisriski pienenee.  

Vesiestettä lähestyttäessä urheilijan tulisi kiihdyttää hieman juoksuvauhtiaan kilpailun 

matkavauhdista. (Hunter 2008; Benson 2016). Ennen ponnistusta esteelle juoksijan painopiste 
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laskee hieman. Estejuoksijan tulee kevyesti nojata eteenpäin vesiestettä lähestyessään. Esteen 

päälle ponnistettaessa painopiste jälleen nousee. Urheilijan tulee koukistaa vartaloaan kasaan 

helpottaakseen esteen päälle pääsemistä. Kun juoksijan massakeskipiste on ylittänyt esteen, 

tulee juoksijan voimakkaasti painaa jalkaansa estettä vasten ja ponnistaa eteenpäin. 

Ponnistava jalka ojentuu suoraksi, jolloin vapaan jalan polvi nousee eteen ylös valmistautuen 

ottamaan iskun vastaan. Polvikulma lähtee aukeamaan ilmalennon aikana (Benson 2016). 

Tulee muistaa, että juoksijan antropometriset mitat vaikuttavat siihen, mikä on hänelle 

optimaalisin ponnistusasento esteen päältä vesihautaan (Hunter 2008). Tavoitteena on, että 

alastuleva askel osuu vesihaudan pään tuntumaan ja toinen askel nousee jo vesihaudasta ulos. 

(Hunter 2008; Benson 2016). Käsityöskentely on korostunutta ja voimakasta 

vesiestesuorituksen aikana. Lentovaiheen aikana kädet tasapainottavat sivuilla. 

Vesiestesuorituksen vaiheet on esitetty kuvassa 9. (Benson 2016). 

Benson (2016) kannustaa astumaan vesiesteen parrun päälle. Tiedetään että osa maailman 

kärki estejuoksijoista suorittaa vesiesteen aitomalla, mutta tämä tekniikka kuluttaa 

huomattavasti enemmän energiaa ja saavutettava aikahyöty on hyvin marginaalinen. 

Vaikkei vesiestesuorituksen energiankulutusta olla koskaan mitattu, on oletettavaa että 

vesiestesuoritus on kuluttavampi suorite kuin kuivaestesuoritus, hyppyjen ollessa suuremmat 

niin nousukorkeuksiltaan kuin pituuksiltaan. Vaikka vesieste onkin urheilijalle haastavampi, 

näyttäisi siltä, että vesiestettä edeltävä askel on juoksijoilla samanlainen kuin ennen 

kuivaestettä. (Hunter & Bushnell 2006.) 

Esteeltä ponnistuksen tulisi viedä juoksija kauas siten, että alastulo tapahtuisi vesihaudan 

päähän, jotta juoksija pystyisi säilyttämään vauhtinsa mahdollisimman hyvin, eikä hänen 

tarvitsisi käyttää ylimääräistä energiaa vesihaudasta ylös nousemiseen. (Hunter ym. 2008.) 
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KUVA 9. Vesiestesuorituksen vaiheet (Lähde: Benson 2016) 

Vesiesteet hidastavat naisestejuoksijoita enemmän kuin miesestejuoksijoita. Tämä tulisi 

valmentajien ottaa valmmennuksessa huomioon. Koska naisten nopeus vesiestettä 

lähestyttäessä on hitaampi ja este, josta ponnistetaan vesihautaan matalampi, tulee naisten 

keskittyä erityisesti suureen lähestymisnopeuteen ja voimakkaaseen ponnistukseen 

tavoitellessaan vesihaudan takaosaa. Voimakas polven ja lantion ojennus esteen päältä 

vesiesteeseen voi helpottaa naisia saavuttamaan pidemmän ponnistuksen. Johtuen 

matalammasta estekorkeudesta naisten ei välttämättä tarvitse kumartua yhtä paljon kuin 

miesten saavuttaakseen optimaalisen ponnistusasennon esteen päältä. Näihin seikkoihin 

keskittyminen auttaa urheilijaa suoriutumaan vesiesteestä lähellä heidän keskimääräistä 

kilpailuvauhtiaan. (Hunter ym. 2008.) 

Vesiesteen suorittamisen jälkeen juoksijan tulee palata takaisin kilpailuvauhtiin. Mikäli 

vesiestesuoritus jää vajaaksi, joutuu juoksija käyttämään ylimääräistä energiaa vesihaudasta 
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nousuun ja uudestaan matkavauhtiin kiihdyttämiseen. Toisaalta haasteen tähän tekee se, että 

kiihdytys kohti estettä ja ponnistaminen itsessään kuluttavat runsaasti energiaa. Tämän vuoksi 

matkavauhdin tulisi olla mahdollisimman sujuvaa ilman liiallisia jarrutus- ja 

kiihdytysliikkeitä. (Hunter & Bushnell 2006; Hunter ym. 2008.) Earlin ym. (2015) mukaan 

esteelle kiihdyttäminen auttaa urheilijoita pysymään lähempänä kilpailuvauhtiaan kuitenkaan 

estejuoksusuorituksen kokonaistaloudellisuuden kärsimättä, vaikka kiihdytyksestä syntyykin 

hetkellinen energiahukka. 

5.4.4 Kilpailunomaiset harjoitteet ja erityisharjoitteet 

Suurin ero harjoittelussa sileiden ratamatkojen ja estejuoksijoiden välillä syntyy kilpailuun 

valmistavissa harjoitteissa. Lajinomaisissa esteharjoituksissa kannattaa urheilijoiden suosia 

esteiden sijaan aitoja, jotka asetetaan samoille korkeuksille ja paikoille kuin varsinaiset esteet. 

Aita kaatuu, vaikka juoksija osuisi siihen. Este sen sijaan ei kaadu. Kilpailunomaisissa 

harjoituksissa voidaan käyttää mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan vesiestettä. 

Kilpailunomaiset intervalliharjoitteet voisivat sisältää alkuverryttelyn yhteydessä lyhyen 

aitatekniikkaosion, sekä muutamia aitajuoksusuoritteita kilpailutemmolla (Benson 2016; 

Ekblom 2018). 

Kilpailunomaiset tehoharjoitukset. Kovina lajinomaisina harjoituksina kilpailukauteen 

valmistauduttaessa olisi estejuoksijan hyvä juosta 600–1000 m mittaisia aidottuja vetoja 

viidellä aidalla per kierros (Ekblom 2018). Pidemmätkin toistot 800–2000 m väliltä ovat 

hyödyllisiä estejuoksijalle (Benson 2016). Vetojen ajat tulisi ohjelmoida estejuoksukilpailun 

tavoitevauhdin mukaisesti. Urheilijoiden etu olisi toteuttaa näitä harjoituksia 

ryhmäharjoituksina. Eri tasoiset juoksijat voivat juosta esimerkiksi eri mittaisen toiston siten, 

että kovempikuntoiset estejuoksijat juoksisivat esimerkiksi 1000 m toiston, kun astetta 

heikommat esimerkiksi vain 600 m. Kaikki hyötyisivät ryhmässä juoksun asettamista 

haasteista ja aitomissuoritteiden tekemisestä porukassa. Kokonaismittaa tälle pätkitylle 

tehoharjoitukselle olisi hyvä kertyä n. 3–4 km (Ekblomin 2018). Benson (2016) taas 
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kannustaa kokeneiden estejuoksijoiden sisällyttämään aika-ajoin jopa 60–80 aitasuoritetta ja 

vauhdikasta juoksua 5–6km edestä. 

Vauhtileikittelyt. Mielenkiintoisen mausteensa harjoitteluun tuo vauhtileikittelynä juostavat 

intervallit. Nimi juontaa ruotsinkielen sanasta "fartlek". Kyseessä on suhteellisen 

epätieteellinen, mutta luonnollinen tapa juosta erimittaisia ja eri vauhtisia intervalleja 

vaihtelevissa maastonosissa. Vauhtileikittelyssä tarkoituksena on nimen mukaisesti leikitellä 

vauhdilla siten, että teho-osion jälkeen palautus juostaan rauhallisella vauhdilla. Ennalta 

määritettyjen vauhtien sijaan vauhtileikittely perustuu enemmän tuntemukseen ja koettuun 

rasittavuuden tilaan. Intensiteetiltään ja vetopituuksiltaan vaihtelevassa 

vauhtileikittelyharjoituksessa voidaan jopa rasittaa kaikkia energiantuottosysteemejä. 

Vauhtileikittelyt sopisivatkin mainiosti yleiseen kunnon kehittämiseen kilpailukauden 

päättymisen jälkeen, sillä harjoitusmuodon haasteena on puutteellinen systemaattisuus, eikä se 

välttämättä sovellu kilpailuihin valmistautumiseen. Vauhtileikittely tuo urheilijoille 

mahdollisesti mielekkyyttä ja vapautta ohjelmoituun harjoitteluun. Minkään yksittäisen 

harjoituksen ylivoimaisuudesta aerobisen kapasiteetin parantamiseksi ei ole näyttöä. 

Vauhtileikittelyn vahvuutena voisi siis olla erilaisten fysiologisten vasteiden hyödyntäminen 

samassa harjoituksessa. Vetopituuden säätelyn lisäksi palautusta säätelemällä voidaan saada 

hyvinkin erilaisia harjoituksia. (McArdle 2010, 483.) 

5.5 Korkeanpaikan harjoittelu 

Korkeanpaikan harjoittelu on saavuttanut suuren suosion eliittitason kestävyysjuoksijoiden 

harjoittelussa. Juoksijat tapaavat mennä vuoristoon harjoittelemaan tavoitteenaan parantaa 

suorituskykyä kestävyys- tai nopeuskestävyyslajeissa. Onnistuneella vuoristoharjoittelulla 

voidaan lisätä veren punasolumassaa, millä on hapenottokykyä parantava vaikutus. Lisäksi 

vuoristoharjoittelu on erittäin merkittävässä roolissa, mikäli itse kilpailut, joihin 

valmistaudutaan, käydään vuoristossa. (Chapman 2014; Nummela 2016.) 
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Tehoharjoitukset olisi järkevä tehdä matalammalla, sillä VO2max ja suorituskyky heikkenee 

selvästi vuoristossa. Useammille urheilijoille alle 1250 metriä on riittävän matala 

onnistuneiden tehoharjoitusten tekemiseksi. Mikäli mahdollista, lisähapella harjoitteleminen 

olisi myös edullista urheilijan suorituskyvyn kannalta. Harjoitusten aikainen syke- ja 

laktaattikontrolli on suositeltavaa kuormituksen seurannassa (Nummela 2016). 

Korkeanpaikan leirien suositellaan kestävän yli 4 viikkoa parhaan mahdollisen hyödyn 

saamiseksi. Kolme viikkoa on jo riittävä aika merkittävien punasolumassamuutosten 

saavuttamiseksi. Kuitenkin päivien 21–28 välillä punasolumassassa tapahtuu vielä selkeää 

muutosta (Chapman 2014; Nummela 2016). 

Merenpinnan tasolle palaamiselle vuoristoleireiltä tulee ottaa huomioon: hematologiset 

tekijät, biomekaaniset/neuromuskulaariset tekijät ja hengityksen sopeutuminen. 

Hematologisilla tekijöillä tarkoitetaan punasolumassan pienenemistä meren pinnan tasolle 

paluun jälkeen. Biomekaanisilla tai neuromuskulaarisilla tekijöillä viitataan siihen, että 

hermo-lihasjärjestelmän herkkyyden palautumiseen tarvitaan aikaa vuoristosta palatessa. 

Hengityksen sopeutumiselle tulee niin ikään varata aikaa vuoristosta merenpinnan tasolle 

palattaessa. (Chapman 2014; Nummela 2016.) Prommer ym. (2010) osoittivat 

tutkimuksessaan kenialaisten eliittitason juoksijoiden veren hemogloniimiassa kääntymisen 

laskuun vuoristosta poistumisen jälkeen 14 päivän merenpinnan tasolla elämisen jälkeen, 

laskien merkittävästi 30 päivään mennessä. 

Kun vedetään yhteen suosituksia korkeanpaikan leiriltä paluun ajoittamisesta ennen kilpailua, 

yleisesti ottaen ensimmäiset 10 päivää ovat urheilijoille edullisia päiviä johtuen 

suurentuneesta hemoglobiinimassasta ja hengityksen taloudellistumisesta. Päivät 10–18 ovat 

yleisesti ottaen huono aikaikkuna kilpailemiselle johtuen hengityksen taloudellisuuden 

heikentymisestä ja mahdollisesti harjoitusleiristä ja merenpinnan tasolla suoritettujen 

harjoitusten tuottamasta väsymyksestä. Hormonaaliset vasteet saattavat niin ikään vaikuttaa 

negatiivisesti suorituskykyyn tällä aikaikkunalla. Suurin piirtein 20 päivän jälkeen 

merenpinnan tasolle palaamisen jälkeen on jälleen edullinen ajankohta kilpailemiselle, sillä 
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urheilija on ehtinyt saamaan välillisen hyödyn päivien 1–7 kovista harjoituksista 

vuoristoleirin jälkeen. (Nummela 2016.) Koska varmuutta kaikista parhaimmasta 

ajankohdasta merenpinnan tasolle palaamisen osalta ennen kilpailua ei ole tiedossa, tulee 

urheilijan itse kokeilla, miten hänen elimistönsä ja suorituskykynsä käyttäytyvät 

korkeanpaikan leirin jälkeen (Chapman 2014). 

Kansainväliselle tasolle tähtäävän urheilijan on syytä jossain uran vaiheessa kokeilla, kuinka 

hänelle vuoristoharjoittelu sopii, ja saadaanko siitä selkeitä lisähyötyjä. Tulee kuitenkin 

muistaa, että suomalaisen kestävyysjuoksijan pohjakunto luodaan pitkäjänteisellä 

harjoittelulla merenpinnan tasolla. (Ekblom 2018.) 

5.6 Ravitsemukselliset vaatimukset 

Oikein koostettu ja ajoitettu ruokavalio auttavat urheilijaa parantamaan suorituskykyä, 

edistämään palautumista ja harjoitusadaptaatiota, sekä ehkäisemään vammoja ja 

tartuntatauteja (Burke ym. 2007). Huippu-urheilijan ravitsemuksen lähtökohtana on, että 

normaalit laadukkaat ruokalajit loisivat ravitsemukselle perustan. Harjoituskaudella keskiöön 

nousee riittävä energiansaanti huomioiden kaikki tarvittavat osa-alueet; proteiinit, 

hiilihydraatit, rasvat, vitamiinit, kivennäisaineet ja neste. Kilpailukaudella 

kestävyysurheilussa ravitsemuksen tavoitetasot ovat usein pienemmät, jolloin urheilijan 

huomion tulisi kohdistua erityisesti ravinnon laatuun ja mahdollisesti myös erikoisravintoon. 

(Ilander 2006a; Carlsohn 2016; Mero 2016, 177–178.) 

Kestävyyslajien urheilijoiden harjoitellessa määrällisesti paljon ja harjoittelun ollessa korkea 

intensiteettistä, on myös energiankulutus suurta. Harjoittelun määrästä riippuen 

kestävyysurheilijalle tulisi suositella hiilihydraatteja päivässä 6–10 grammaa painokiloa 

kohden. Proteiinin saantisuositukset ovat 1,2–1,4 grammaa ja rasvan saannin tulisi 

keskimäärin olla 1 gramma painokiloa kohden päivässä. Harjoittelun määrä saattaa vaihdella 

paljon vuoden ajankohdan, terveydentilan ja henkilökohtaisten tottumusten mukaan, jolloin 

yksilöllisyyden huomioiminen ravitsemuksessa nousee suureen rooliin. Riittävä 
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ravintoaineiden saanti on mahdollista turvata vaihtelevalla ja mielekkäällä ruoalla, pieninä 

annoksina nautittuna noin 5–7 kertaa päivässä 2–3 tunnin välein (Ilander 2006a). 

Fysiologian näkökulmasta harjoitusvaikutuksia tukee parhaiten emäksinen ympäristö. Tästä 

syystä kestävyysurheilijoiden tulisi nauttia runsaasti vihanneksia, hedelmiä ja marjoja. 

Urheilijan kannattaa vähentää kokonaisenergiansaantia niinä päivinä jolloin harjoittelu ei 

sisällä paljoa kestävyysharjoittelua. Kestävyysurheilussa riittävä HH:n saanti on merkittävää. 

Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitoksella tehdyssä tutkimuksessa suomalaisilla nais- 

ja mieskestävyysjuoksijoilla harjoituskauden aikana osoitettiin etenkin HH:n saannin olevan 

yhteydessä rasitusvammoihin ja muihin terveydellisiin haittoihin, etenkin 

naiskestävyysjuoksijoilla. (Mero 2016, 205.) 

Kilpailukaudella kestävyysjuoksijoiden kokonaisenergiansaanti vähenee sen mukaan, miten 

paljon harjoittelun kokonaisrasitus kevenee. Sopivasti vähentämällä HH:a ja rasvaa ravinnosta 

päästään lähelle optimaalista kehon painoa ja näin maksimoimaan suorituskykyisyyttä. (Mero 

2016, 205.) 

5.6.1 Harjoituskauden energiansaanti 

Kestävyysurheilijan ravitsemuksen suuntaa-antavat tavoitetasot harjoittelukaudella on esitetty 

taulukossa 3. Täytyy kuitenkin muistaa arvojen olevan yksilölliset riippuen mm. urheilijan 

koosta, harjoitetusta lajimuodosta, harjoittelun intensiteetistä, kestosta ja frekvenssistä, 

henkilön kehon massasta ja koostumuksesta, iästä ja sukupuolesta, sekä päivän muusta 

aktiivisuudesta (Mero 2016, 205). Kesävyysurheilijan ravinnon saantiin on kiinnitettävä 

runsaasti huomiota, sillä kestävyysurheilijoiden päivittäinen energiankulutus nousee 1,8–2,5 

kertaisesksi siitä mitä henkilön pelkkä lepoenergiankulutus on silloin kun harjoittelu on 

kovaa. Kestävyysurheilijoiden vuorokautinen energiansaanti saisi pudota alle 30–45 kcal/kg 

kehon rasvattomaan massaan suhteutettuna (Carlsohn 2016). 
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TAULUKKO 3. Harjoittelukauden vuorokautinen kokonaisenergian tarve ja sen 

jakautuminen eri makroryhmiin kestävyyslajeissa (Mukailtu Mero 2016). 

Kokonaisenergia 3000–6000 kcal 45–75 kcal/kg 

Makro g/kg % 

Hiilihydraatti 6–10 50–75 

Proteiini 1.5–3.0 15–20 

Rasva 1.0–1.5 20–35 

 

5.6.2 Hiilihydraattien saanti 

Hiilihydraatti (HH) on urheilijan tärkein energianlähde. HH:ta tarvitaan niin ennen 

kuormitusta, sen jälkeen ja mahdollisesti jopa pitkien harjoitusten tai kilpailujen aikana 

(Stellingwerff 2007; Carlsohn 2016; Mero 2016). HH:n tarve kestävyysurheilijoilla vaihtelee 

3–5 g/kg/d kevyen harjoittelun päivistä 8–12 g/kg/d raskaan harjoittelun päiviin. 

Hiilihydraattien tarpeen vaihtelu erilaisina harjoituspäivinä on esitetty taulukossa 4. 

Lihaksen glykogeenisynteesi on kiivaimmillaan tunnin sisällä harjoituksen päättymisestä. 

Välitön palauttava ateria 20–30 g annoksissa 20–30 minuuttia kohden tai 1,0–1,2 g/kg/h 

HH:ta tulevien tuntien aikana harjoituksen jälkeen on tutkimusten mukaan edullista 

maksimoimaan harjoituksen jälkeinen glykogeenivarastojen resynteesi. Tämä on erityisen 

tärkeää, koska urheilijoilla on kiire palautua harjoitusten välissä. (Stellingwerff 2007.) 
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TAULUKKO 4. Kestävyysurheilijoiden hiilihydraattien tarve erilaisten harjoitusjaksojen 

aikana (Mukailtu Carlsohn 2016). 

Harjoitusjakson kuvaus     Hiilihydraattien saantisuositus g/kg/d 

Kevyt tehoista harjoittelua < 1 tunti päivässä     3–5  

Keskitehoista harjoittelua n. 1 tunti päivässä     5–7 

Runsaasti harjoittelua / kovatehoista harjoittelua  

(1–3 tuntia päivässä) 
    6–10 

Erittäin paljon harjoittelua / erittäin kovatehoista 

harjoittelua (4–5 tuntia päivässä) 
    8–12 

Palautuminen kahden harjoituksen välisenä aikana  

(< 8 tuntia harjoitusten välissä) 
    1.0–1.2 g/kg/h* 

* grammaa painokiloa kohden tunnissa 

5.6.3 Proteiinien saanti 

Eliittitason urheilijoiden proteiinien tarve on miltei kaksinkertainen tavallisiin ihmisiin 

verrattuna. Toisaalta eliittikestävyysurheilijoiden proteiinien tarve ei ole suurempi, mitä 

keskiverto kantaväestön päivän saanti (1.4–1.6 g/kg/d). Meron (2016) proteiinien 

saantisuositusten yläraja on korkeampi, mitä Ilander (2006) tai Carlsohn (2016) suosittelevat. 

Tämänkaltainen runsas määrä turvaa aika-ajoin urheilijan proteiinin saannin. 

Proteiinien saannin merkitys on urheilijalle välttämätöntä useasta syystä. Syitä näihin ovat 

välttämättömien aminohappojen saanti, välttämättömien aminohappojen osallistuessa 

kudosten rakentamiseen ja jonkin verran energiantuottoon. Nämä merkittävät aminohapot 
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estävät kovassa harjoittelussa omien kudosproteiinien vähenemisen. (Castell ym. 2015; Mero 

2016) Proteiinisynteesi kiihtyy palautumisen aikana, kun proteiinia nautitaan pian rasituksen 

jälkeen (Breen ym. 2011; Lunn ym. 2012). Proteiinien saantisuositukset eri 

kestävyysurheilijoille on esitetty taulukossa 5. 

TAULUKKO 5. Proteiinien päivittäinen tarve kestävyyslajien urheilijoille harjoittelun 

luonteen mukaisesti (Mukailtu Carlsohn 2016). 

Kestävyysurheilijan kategoria Proteiinien saantisuositus g/kg/d 

Kuntoilija (4–5 harjoitusta viikossa 30 min ajan 

kevyellä intensiteetillä) 
0.8–1.0  

Kilpakuntoilija (4–5 harjoitusta viikossa  

45–60 min ajan keskikovalla intensiteetillä) 
1.2–1.4 

Eliittitason kilpaurheilija 1.6 

Palautuminen kahden harjoituksen välisenä aikana  

(< 8 tuntia harjoitusten välissä) 
1.0–1.2 g/kg/h* 

* grammaa painokiloa kohden tunnissa 

Proteiinivalmisteet voidaan luokitella monella eri tavalla esimerkiksi niiden biologisen arvon, 

tehokkuussuhteen ja erilaisten aminohappokoostumuksiin liittyvien pisteytysten mukaisesti. 

Riippumatta proteiinien luokittelutavasta, lihan, kalan, kanan, kananmunan ja maidon 

proteiinit saavat lähes täydet pisteet ja muut kuin eläinkunnan proteiinit saavat yleensä noin 

puolet heikommat pisteet, muutamia poikkeuksia kuten soijaa lukuun ottamatta (Gangurde 

ym. 2011, Meron 2016. mukaan). Vaikka urheilijan energiansaantia säädelläisiinkin 

kilpailukaudella tulee kivennäisaineiden ja vitamiinien saannin lisäksi proteiinien saannin olla 

turvattu. Liian vähäinen proteiinien saanti on lihasten koon ja toimintakyvyn kannalta 

haitallista. Proteiinia suositellaan kestävyysurheilijalle käytettäväksi 5–6 kertaa 
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vuorokaudessa 20–30 gramman kerta-annoksilla. Tämä tarkoittaa 0.3–0.4 g/painokilo. (Mero 

2016.) 

5.6.4 Rasvan saanti 

Urheilija tarvitsee sopivasti hyvänlaatuista rasvaa energianlähteeksi, hormonaalisen toiminnan 

ylläpitoon ja kehon välittäjäaineiden tasapainon ylläpitoon. Kestävyysjuoksun kaltaisissa 

lajeissa, joissa vähäisen painon merkitys on suuri, on urheilijoiden rasvan saanti yleensä 

vähäistä (alle 20 E%). Tämän vuoksi laadukkaan rasvan saantiin tulisi kiinnittää huomiota. 

Hyvä nyrkkisääntö urheilijalle on, että vähintään 2/3 saadusta rasvasta olisi pehmeää rasvaa, 

joka koostuu kerta- ja monityydyttömistä rasvahapoista. Rasvan laatuun liittyvissä valinnoissa 

kannattaisi kiinnittää huomiota maito- ja lihatuotteiden vähärasvaisuuteen, 

kasvisöljypohjaisten levitteiden suosimiseen, kasviöljyjen, kuten rypsi- ja oliiviöljyjen 

suosimiseen ruoanlaitossa, avokadon, pähkinöiden ja siemenien käyttöön salaateissa ja 

kalatuotteiden suosimiseen 2–3 kertaa viikossa kalalajeja vaihdellen. (Ojala ym. 2016, 164–

168.) 

Rasvan saannin ajoittamisesta tulisi muistaa, että runsas rasvan nauttiminen hidastaa ruuan 

imeytymistä. Tämä altistaa suorituksenaikaisille vatsavaivoille ja hidastaa ateriasta 

palautumista. Tämän vuoksi rasvapitoisimmat ateriat on syytä ajoittaa erilleen 

pääharjoituksista. (Stellingwerff 2007.) 

5.6.5 Lisäravinteet 

Lisäravinteiden käyttö on urheilijoiden keskuudessa suosittua. Lisäravinteiden käytöllä 

tuetaan urheilijan ruokavaliota ja haetaan pieniä ratkaisevia etuja suorituskykyisyyteen. Alla 

lueteltuna suosittuja lisäravinteita. 

Kofeiini. Kofeiini on kiistattomasti suorituskykyä parantava aine (Burke & Spriet 2015, 

Meron 2016 mukaan). Kofeiinin on todettu vaikuttavan usean mekanismin kautta, vaikkei 
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näiden osuutta tarkkaan tunneta. Kofeiinin urheilusuoritusta edesauttavia mekanismeja ovat 

mm. rasva-aineenvaihdunnan tehostuminen ja näin lihasglykogeenin hetkellinen säästäminen, 

lihasten voimantuoton lisääntyminen johtuen todennäköisesti kalsiumaineenvaihdunnan 

tehostumisesta, voimantuoton lisääntyminen johtuen keskus- ja/tai ääreishermoston 

tehostumisesta ja lihaskivun ja lihastuntemuksen väheneminen suorituksen aikana. (Mero 

2016, 187.) 

Beeta-alaniini. Beeta-alaniini soveltuu erityisravinteeksi pitämään lihaksia ja elimistöä 

mahdollisimman emäksisenä ja näin parantamaan harjoitusvaikutusta raskailla 

nopeuskestävyys- ja kestävyysharjoituskausilla. (Mero 2016, 192.) 

Natrium. Hyvällä nestetilalla elimistössä on epäsuora yhteys optimaaliseen suorituskykyyn. 

Natrium on keskeinen elektrolyytti ja on tärkeässä roolissa nestetilan osmoottisen paineen ja 

tilavuuden ylläpidolle. Natriumin käyttö voi olla edullista optimaalisen nestetasapainon 

saavuttamiseksi. (Mero 2016, 187.) 

Natriumbikarbonaatit ja natriumsitraatit. Voivat olla kovaa tehoa vaativissa anaerobisissa 

suorituksissa edullisia urheilijoille, sillä ne toimivat elimistössä happamuutta puskuroivina 

aineina. Nämä absorvoivat verestä vety-ioneja, jotka muuten johtaisivat elimistön 

happamoitumiseen. Natrium -valmisteiden käytön hyödyt tulevat esiin etenkin intensiivisissä 

anaerobisissa suorituksissa parantuneena lihasten voiman- ja energiantuottona. (Mero 2016, 

190.) 

Nitraatti. Nitraatteja sisältävät valmisteet ovat yleistyneet, sillä typpioksidin tuotannolla on 

osoitettu olevan positiivisia vaikutuksia suorituskykyyn. Kestävyyssuorituksessa nitraatin 

käyttö voisi vähentää hapenkulutusta vähentämällä lihassupistukseen vaadittavan ATP:n 

määrää. (Mero 2016, 193.) 
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6 KANSAINVÄLINEN JA KANSALLINEN KILPAILUJÄRJESTELMÄ 

Suurin huomio estejuoksijan kilpailukaudessa on kesän ulkoratakausi. Se, että kilpaileeko 

estejuoksija tämän lisäksi hallikaudella, vai onko hänellä muita maantie- ja 

maastojuoksukilpailuihin liittyviä tavoitteita, määräytyy henkilökohtaisten kiinnostusten 

mukaisesti. Kotimaassa kilpailuja järjestetään toukokuusta elokuuhun asti. Suomalaisen 

estejuoksijan tulee panostaa kauden kilpailusuunnitelmiinsa siinä, mitkä kotimaan kilpailut 

hän aikoo juosta ja tuetaanko kilpailemista ulkomaanstarteilla. Suomalaisen yleisurheilijan 

näkökulmasta SUL:in sivuille on koottu arvokilpailukalenteri sisältäen tärkeimmät kotimaan 

ja ulkomaan kilpailut. Kuluvan vuoden kalenteri on nähtävissä osoitteesta: 

http://www.yleisurheilu.fi/sites/default/files/arvokilpailukalenteri_2018_0.pdf. Täytyy 

muistaa, ettei läheskään kaikissa kyseisissä kilpailuissa ole estejuoksua tarjolla. 

Ekblom (2018) kannustaa suomalaisia urheilijoita opettelemaan ulkomailla kilpailemista ja 

tutustumaan Euroopan kilpailukalentereihin. Esimerkiksi Belgiassa, Hollannissa, Britanniassa 

ja miksei muualla Pohjoismaissa järjestettävistä kilpailuista suomalainen kestävyysjuoksija 

voi saada positiivista tukea kotimaan kilpailukalenterin ohelle.  

6.1 Kansallinen kilpailukalenteri 

Suomessa järjestetään vuosittain vaihteleva määrä estejuoksukilpailuja riippuen 

kisajärjestäjien aktiivisuudesta. Suomalaisiin yleisurheilukilpailuihin ilmoittaudutaan 

kilpailukalenteri.fi -sivuston kautta. 

Suomen mestaruuskilpailuihin, eli Kalevan kisoihin, tavoitellaan 16 urheilijaa, sekä naisten 

että miesten estejuoksuun. Rajat suoraan kisapaikkaan olivat vuonna 2017 miehissä 9:35.00 ja 

naisissa 11:20.00. (Yleisurheilu.fi). 
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Taulukkoon 6 on koottu merkittävimmät Suomessa kaudella 2018 järjestetyt estekilpailut. 

Taulukon kilpailuiden lisäksi alueet ja piirit järjestävät omia mestaruuskisojaan estejuoksussa. 

Lisäksi taulukossa ei huomioida mm. nuorten SM-kilpailuja tai aikuisurheiluliiton kilpailuja. 

Viime vuosina tähtikisa- ja eliittikisasarjat (nykyinen Motonet GP) ovat muodostaneet 

tärkeimmät kotimaisen yleisurheilun kilpailusarjat. Yle on televisioinut eliittikisat ja 

satunnaisia tähtikisoja. Kalevan kisat ovat pitkään olleet arvostetuimmat kotimaan 

yleisurheilukilpailut. Lisäksi Suomella ja Ruotsilla on pitkät perinteet alkusyksystä 

pidettävästä maiden välisestä maaottelusta, johon valitaan kolme urheilijaa per laji. 

TAULUKKO 6. Merkittävimmät kaudella 2018 kotimaassa järjestettävät 3000 m 

estejuoksukilpailut. 

Ajankohta Kilpailu ja sijaini Miehet Naiset 

5.6 Paavo Nurmi Games, Turku Kyllä Ei 

13.6 Motonet GP, Espoo Kyllä Kyllä 

24.6 Tähtikisat – Saarijärven juhannuskisat Kyllä Kyllä 

30.6 Kestävyysjuoksukarnevaalit, Jämsä Kyllä Kyllä 

4.7 Motonet GP, Joensuu Kyllä Ei 

21-22.7 Kalevan kisat, Jyväskylä Kyllä Kyllä 

29.7 Tähtikisat – Eläintarhan kenttä, Helsinki Ei Kyllä 

19.8 Tähtikisat – Karhula Games 2018, Kotka Kyllä Ei 

 

6.2 Kansainvälinen kilpailukalenteri 

Yleisurheilun arvokisoissa estejuoksussa kilpaillaan EM- ja MM-tasolla, sekä 

kesäolympialaisissa. Nykyään EM- ja MM-kisat järjestetään kahden vuoden välein. 

Kesäolympialaiset järjestetään joka neljäs vuosi mistä koostuu valmennuksen ohjelmoinnin 
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kannalta merkittävä termi olympiadi. Taulukkoon 7 on koottu viimeisten vuosien 

arvokilpailut ja tulevina vuosina järjestettävät yleisurheilun arvokilpailut. 

Tuleviin arvokilpailuihin mielivien estejuoksijoiden tulee selvittää EM-Berliiniin rajat, jotka 

ovat miehille 8:40.00 min ja naisille 9:55.00 min (European Athletics 2018). Vuoden 2017 

MM-Lontooseen kilpailujärjestäjien rajat olivat estejuoksuun miehillä 8:32.00 ja naisilla 

9:42.00 (IAAF 2018).  

Kansainvälinen yleisurheiluliitto IAAF järjestää arvostetut kilpailusarjat; hallikaudella IAAF 

World indoor tour, ulkoratakaudella World Challenge ja Diamond League. Ulkoratakaudella 

maaliskuusta aina syyskuuhun asti kestävään IAAF World Challenge kilpailusarjaan kuuluu 

myös Turussa järjestettävä Paavo Nurmi Games. Diamond League, eli timanttiliiga, on 

kaikkein korkeatasoisin yleisurheilusarja palkinto- ja starttirahoineen. Timanttiliigan 

osakilpailuja järjestetään toukokuusta elokuuhun välisenä aikana 12 maassa yhteensä 14 

kilpailua. Estejuoksussa timanttiliiga -sarjassa kilpaillaan miehillä seitsemän ja naisilla kuusi 

kertaa. 

TAULUKKO 7. Yleisurheilun arvokilpailuja estejuoksussa viime ja tulevina vuosina. 

Vuosi Kilpailu, kaupunki, maa 

  
2021 MM-kisat, Eugene, Usa   

2020 Olympialaiset, Tokio, Japani   

2020 EM-kisat, Pariisi, Ranska   

2019 MM-kisat, Doha, Qatar   

2018 EM-kisat, Berliini, Saksa   

2017 MM-kisat, Lontoo, Iso-Britannia 

2016 Olympialaiset, Rio de Janeiro, Brasilia 

2016 EM-kisat, Amsterdam, Alankomaat   
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7 VALMENNUKSEN OHJELMOINTI 

Estejuoksijan valmentautuminen noudattaa pitkälti muiden kestävyysjuoksulajien 

valmentautumista. Peruskunnon kehittämiselle tulee varata harjoittelusta runsaasti aikaa. 

Selkeä ero este- ja sileiden ratamatkojen juoksijoiden välillä on, että estejuoksijoiden 

suositellaan juoksevan kilpailuun valmistavalla kaudella vetoja aitoen ja harjoittelemaan 

lajitekniikkaa, kuten vesiestesuoritusta. Olisi suositeltavaa, että estejuoksija säilyttää 

juoksuharjoittelun ohessa tuntuman aita- ja estetekniikkaan tekemällä säännöllisesti 

aitadrillejä ja -tekniikkaharjoitteita. (Ekblom 2018.) 

7.1 Kausisuunnitelma 

Estejuoksijan valmennuksen suunnittelussa tähdätään siihen, että pääpaino eri ominaisuuksien 

kehittämisessä vaihtelee eri kausina. Muita tarvittavia ominaisuuksia pyritään ylläpitämään 

samanaikaisesti. Esimerkki este- tai muun kestävyysmatkan juoksijan harjoitusvuodesta on 

esitetty taulukossa 8. 

Peruskuntokausi. Ekblom (2018) mukaan kestävyysjuoksijan peruskuntokaudelle 

merkittävässä roolissa on suuri harjoittelun volyymi. Viikon pääharjoituksina voivat olla 

pitkät yhtämittaiset tempojuoksut, tai pidemmät intervallit (esimerkiksi 2–3 km toistot). 

Riippuen harjoituksen intensiteetistä ja harjoitustaustasta voi urheilijan reipasvauhtiset 

juoksuharjoitusten mitta vaihdella 8 km:sta aina 20 km:iin asti. 

Hallikausi. Hallikausi poikkeaa kesän kilpailukaudesta siinä, etteivät kaikki estejuoksijat 

tähtää hallissa kilpailemiseen. Hallikaudella juostaan sileitä ratamatkoja ja virallisia 

kilpailumatkoja ovat keski- ja pitkillä ratamatkoilla 800, 1500 ja 3000 m (IAAF 2017). 

Ekblom (2018) pitää hallikautta mainiona ärsykkeenä estejuoksijalle hakea kovia ärsykkeitä 

ja näin säilyttää tuntumaa kilpailuvauhdeilla juoksemiseen. Eteenkin nuoret juoksijat ja 

urheilijat, joilla on mahdollisuus päästä juoksemaan sisäratojen arvokisoihin hyötyvät 
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hallikaudella kilpailemisesta. Ekblom kuitenkin muistuttaa ettei suurimman osan 

estejuoksijoista tulisi antaa liian paljoa huomiota hallikaudelle kunnon viimeistelystä ja 

harjoittelun keventämiselle. 

TAULUKKO 8. Tyypillinen suomalaisen kestävyysjuoksijan kausisuunnitelma (Mukailtu 

Keskisalo & Virlander 2017. Kestävyyslajien miniseminaari). 

Kausi Ajankohta ja kesto Teema 

Peruskuntokausi lokakuu–tammikuu (18 
vkoa) runsas harjoitusvolyymi 

Hallikausi helmikuu (4 vkoa) kilpailut ja kilpailuvahdeilla 
juokseminen 

Mäkikausi maaliskuu–huhtikuu (6 
vkoa) 

peruskuntoa + kovatehoisia 
mäkijuoksuharjoituksia 

Kilpailemiseen valmistava 
kausi huhti–toukokuu (6 vkoa) kilpailuvauhteihin 

totuttautuminen 

Kilpailukausi kesä–elokuu (12 vkoa) suorituskykyisyyden 
maksimointi 

Ylimenokausi syyskuu (4 vkoa) 
harjoitus- ja kilpailukaudesta 
toipuminen henkisesti ja 
fyysisesti 

 

Mäkikausi. Kaikissa valmennuskulttuureissa ei tunneta suomalaisille kestävyysjuoksijoille 

perinteistä mäkikautta. Maalis–huhtikuulle ajoittuva mäkikausi saattaa olla haasteellinen 

toteuttaa Suomen talvisissa olosuhteissa. Mikäli olosuhdehaasteet saadaan ratkaistua, 

estejuoksija hyötyy kovavauhtisista ylämäkiharjoitteista niiden toimiessa mainioina 

lajivoimaharjoituksina, sekä "hapenottoharjoituksina". Mäkien pituudet voivat vaihdella 300 

metristä aina kilometriin asti. Estejuoksijalle tärkeää olisi ettei mäki olisi liian 

jyrkkäpiirteinen, jotta vedossa pystytään ylläpitäämään kovia juoksuvauhteja ja alusta olisi 
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pitävä. Onnistuneen mäkikauden jälkeen niin lihaksistoa, kuin hengitys- ja 

verenkiertoelimistöä on valmistettu suomalaisten arvostamia toukokuussa juostavia SM-

maastojuoksuja varten. (Ekblom 2018.) 

Kilpailukauteen valmistava kausi. Estejuoksijan ohjelmaan huhti–toukokuussa olisi hyvä ottaa 

mukaan kilpailunomaiset aidotut juoksuvedot. Lisäksi estejuoksijan kannattaa hyödyntää 

kilpailukalenterista maantie- ja hölkkäkisoja, sekä osallistua SM-maastojuoksuihin. (Ekbolm 

2018.) 

7.2 Leiritysohjelma 

Suomalaiset kestävyysjuoksijat ovat viime vuosina suosineet pitkälti ulkomaan leirien osalta 

Portugalin Monte Gordoa. Korkean paikan leirien suhteen Etelä-Afrikan Dullstroom ja USA:n 

Flagstaff Arizonan osavaltiossa ovat saavuttaneet suuren suosion eurooppalaisten 

kestävyysjuoksijoiden parissa korkeanpaikan harjoitusleirien kohteena. Maajoukkueen 

leiritysrunko on esitetty taulukossa 9. 

TAULUKKO 9. Maajoukkueen leiritysrunko. 

Ajankohta Leiritys ja leiripaikka 

30.9-1.10.2017 Pajulahti kikoff (sopimusurheilijat) 

Lokakuu NMJ, Pajulahti 

Joulukuu NMJ, Pajulahti 

26.12.2017-30.1.2018 Dullstroom, Etelä-Afrikka 

26.12.2017-30.1.2018 NMJ ja mailerit, Monte Gordo Portugali 

1.3-10.5.2018 Flagstaff Arizona 

15.3-10.5.2018 NMJ ja mailerit, Monte Gordo Portugali 

Heinäkuu Font Romeu Ranska 
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7.3 Urheilijaesittelyt 

Tämän lajianalyysin esimerkkiurheilijoiksi valittiin Jukka Keskisalo ja Camilla Richardsson. 

Jukka Keskisalolla on kokemusta, mitä estejuoksussa kansainvälisellä tasolla kilpaileminen ja 

menestyminen vaativat. Camilla Richardsson taas on viime vuosina noussut Suomen vakio 

arvokilpailuedustajaksi ja hän on kautta-aikojen kolmanneksi nopein suomalainen 

naisestejuoksija. 

7.3.1 Jukka Keskisalo 

Jukka Keskisalo (s. 1981) pitää hallussaan estejuoksun Suomen ennätystä 8:10.67 ja on  

2000-luvun menestynein suomalainen estejuoksija. Estejuoksun Suomen ennätyksen lisäksi 

Keskisalon sileiden ratamatkojen ennätykset (Taulukko 1) ovat huippuluokkaa 

suomalaisjuoksijalle:  

• 1500m 3:38.90 

• 3000m 7:49.05 

• 5000m 13:39.81 

Keskisalon parhaat saavutukset ovat EM-kilpailuissa kultaa vuonna 2006 ja kuudes v. 2014. 

MM-kilpailuissa hän sijoittui yhdeksänneksi v. 2003 ja kahdeksanneksi v. 2009. Lisäksi hän 

on voittanut pronssia nuorten EM-kilpailuista v. 2003. (Tilastopaja Oy.) Keskisalo juoksi 

itsensä finaaliin Lontoon Olympialaisissa, mutta joutui itse finaalissa keskeyttämään 

loukkaantumisen vuoksi. 

Keskisalo juoksi urallaan Joensuun Katajan riveissä. Häntä ovat valmentaneet Markus 

Volotinen vuoteen 2001 asti, Tommy Ekblom vuosina 2001–2008 (Euroopan mestaruus 

vuonna 2006), Risto Ulmala vuonna 2009, sekä Ismo Hämäläinen vuodesta 2009. Lukuisat 

vammat kiusasivat useaa Keskisalon kilpailukautta. Keskisalo itse näkee, että vammat ja 
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kiputilat näkyivät hänen urallaan mm. siinä, ettei hän kyennyt tekemään niin paljoa loikka- ja 

esteharjoituksia kuin olisi halunnut. 

Taulukoissa 10-13 kuvataan Keskisalon uran loppuvaiheen harjoittelua, jolloin tavoitteena oli 

keskittyä enemmän harjoittelun laatuun ja koviin vauhteihin vetoharjoittelussa. Vuosina 2001-

2008 Keskisalon ohjelmassa oli enemmän aerobisen kynnyksen harjoittelua. Lisäksi 

vetoharjoitusten toistomäärät olivat korkeampia. Esimerkiksi 8–12 x 1000 m oli tärkeä sen 

aikaisen uran laatuharjoitus. 2008 jälkeen keskittyminen harjoittelun laatuun ja koviin 

juoksuvauhteihin korostui. Keskisalo kokee ominaisuuksiensa olleen jo lähellä maksimia 

vuonna 2008, jonka jälkeen harjoitteluun haettiin lisää juoksua lähellä kilpailuvauhteja. 

Keskisalo kokee aitomisen olleen hänen vahvuutensa. Toimiva aitatekniikka opittiin jo 

lapsuus- ja juniorivuosina, mistä on ollut estejuoksu-uran aikana huomattavasti hyötyä. 

Harjoittelun rytmitys. Peruskuntokaudella Keskisalo käytti rytmitystä 3:1, eli hän harjoitteli 3 

viikkoa kovaa, mitä seurasi kevyempi harjoitusviikko. Mäki- ja kilpailuun valmistavalla 

kaudella Keskisalo hyödynsi uransa loppuvaiheessa jaksotusta, jossa hän harjoitteli 2 x 8 

päivää intensiivisemmin mitä seurasi 3–4 kevyempää harjoituspäivää. Kilpailukauden 

rytmitys katsottiin tapauskohtaisesti palvelemaan kokonaisuutta. 

Peruskuntokausi. Määrällisesti suurimpina vuosinaan peruskuntokaudella juoksuharjoittelua 

kertyi usein 180–200 km viikkoon. Peruskuntokaudella viikon tärkeimpiin harjoituksiin 

kuuluivat 10 km yhtämittainen harjoitus anaerobisen kynnysvauhdin tuntumassa, mäkiloikka 

ja -juoksu harjoitus, josta haettiin nopeusvoimaa ja -kestävyyttä, sekä 2 km ja 1 km mittaiset 

maksimikestävyysvedot. Muuten ohjelma sisälsi runsaasti peruskestävyysjuoksua, jota 

rikottiin 100m reippaammilla juoksupätkillä. Keskisalon harjoitteluun kuului myös 

lihaskunto-, liikkuvuus- ja voimaharjoittelua ja satunnaisesti palauttavaa 

vesijuoksuharjoittelua. 
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TAULUKKO 10. Jukka Keskisalon esimerkkiviikko peruskuntokauden (lokakuu–helmikuu 

kovalta harjoitusviikolta. 

 Aamupäivä Iltapäivä 

Ma kevyt 10 km kevyt 10 km + liikkuvuus/lihaskunto 
+ 10 x 100 m + verryttely 

Ti kevyt 10 km + 5 x 100 m verryttely + 5 x 100 m + kova 10 km 
+ verryttely > voima 

Ke kevyt 20 km kevyt 8 km tai vesijuoksu 

To kevyt 8 km + voima + 5 x 100 m 
+ verryttely 

kevyt 8 km + mäkiloikat 10 x 70 m 
+ mäkijuoksu 10 x 150 m + 5 x 100 
m + verryttely 

Pe kevyt 15 km kevyt 10 km 

La kevyt 10 km + 
liikkuvuus/keskivartalo + 5 x 100 m 

verryttely + 5 x 100 m + 2 x 2000 m  
+ 2 x 1000 m (maastossa) + 
verryttely 

Su kevyt 25 km  

Yhteensä:         n. 165–180 km, PK: 145–160 km, VK/MK: 16 km, N: 4,5 km 

PK = peruskestävyys, VK = vauhtikestävyys, MK = maksimikestävyys, N = nopeus/submax 

nopeus 

Taulukossa nähtävä voimaharjoittelu sisälsi usein 5 x 5 korkeat takakyykyt 60–80 % 

ykkösmaksimista. Vaihtoehtoina takakyykylle Keskisalo saattoi tehdä 1-jalan kyykyt. Lisäksi 

Keskisalo hyödynsi voimaharjoittelussaan pakarakonetta. 
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Ohjelman liikkuvuusharjoittelulla tarkoitetaan dynaamisia liikkuvuusliikkeitä suurille 

lihasryhmille. Keskisalo keskittyi liikkuvuusharjoittelussaan erityisesti lantion seutuun. 

Lisäksi lihashuolto sisälsi säännöllisesti hierontaa. 

Kovissa 10 km yhtämittaisisssa harjoituksissa Keskisalon vauhdit vaihtelivat  

3.20–3.05 min/km väliltä. 1–2 km intervalleissa vauhti vaihteli taas 3.00–2.40 min/km väliltä 

palautuksen ollessa n. 2 min. 

Keskisalo ei kilpaillut paljoa hallissa, mutta hän näkee hallissa kilpailemisen tai hallissa 

kovien intervalliharjoitusten vetämisen sopivana "välipalana" harjoitusleirien välissä. 

Mäkikausi. Keskisalo näki mäkikauden toimivan hänelle. Kovista mäkiharjoituksista haettiin 

elimistöä provosoivia maksimikestävyysärsykkeitä kilpailukauden lähestyessä. Keskisalo 

kuvailee mäkivetoja oivallisiksi lajivoima ja maksimihapenoton harjoituksiksi. Mäkikauden 

harjoitusjaksolla Keskisalon esimerkkiviikon tärkeimpiä harjoituksia olivat 10 km 

yhtämittainen harjoitus anaerobisen kynnysvauhdin tuntumassa, vauhdikkaat määräintervallit 

radalla, esim. 200 m toistot ja kovat mäkijuoksuvedot hölkkäpalautuksella. Keskisalo tapasi 

myös juosta pitkiä 25 km mittaisia kevyitä lenkkejä mäkikaudellaan, vaikkei kyseistä 

harjoitusta taulukossa lue. 
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TAULUKKO 11. Jukka Keskisalon esimerkkiviikko mäkikauden kovalta harjoitusviikolta 

Flagstaffin korkeanpaikan leiriltä. 

 Aamupäivä Iltapäivä 

Ma kevyt 10 km kevyt 10 km + liikkuvuus/lihaskunto 
+ 10 x 100 m + verryttely 

Ti kevyt 10 km + 5 x 100 m verryttely + 5 x 100 m + kova 10 km 
+ verryttely 

Ke kevyt 20 km  

To kevyt 10 km kevyt 8 km + voima + lihaskunto + 
verryttely 

Pe 
kevyt 10 km + 
liikkuvuus/keskivartalo + 5 x 100 m 
+ verryttely 

verryttely + 5 x 100 m + 3 x 5 x 200 
m + verryttely 

La kevyt 15 km kevyt 10 km 

Su kevyt 10 km + 
liikkuvuus/keskivartalo + 5 x 100 m 

verryttely + 5 x 100 m +  
mäkijuoksu 8 x 500 m + verryttely 

Yhteensä:        n. 150–160 km, PK: 129–139 km, VK/MK: 14 km, NK: 3 km, N: 4 km 

PK = peruskestävyys, VK = vauhtikestävyys, MK = maksimikestävyys, NK = 

nopeuskestävyys, N = nopeus/submax nopeus 

Kilpailemiseen valmistava kausi. Keskisalon harjoittelun kokonaismäärä pieneni 

kilpailemiseen valmistavalla kaudella n. 130–140 kilometriin mutta tehoharjoitusten vauhdit 

kasvoivat. Kilpailuun valmistavalla kaudella yhtämittaisen "reippaan kovan" harjoituksen 

mitta väheni 8 kilometriin. Vaihtoehtoisesti Keskisalo juoksi 5 x 1000 m 

maksimikestävyysharjoituksen. Lisäksi Keskisalolle tärkeitä kilpailukauteen valmistavia 

intervalliharjoituksia olivat 10 x 300m intervallit minuutin palautuksella, 5 x 800 m aidotut 
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vedot 400 metrin hölkkäpalautuksella tai 10 x 400 m 90 sekunnin palautuksella. Kahdesti tai 

kolmesti kevään aikana juostava 5 x 800m aidotut vedot Keskisalo näki hänelle tärkeäksi 

kilpailunomaisiksi harjoituksiksi. Kyseisessä harjoituksessa suoritettiin estekilpailun tapaan 

viisi aitaa per kierros. Keskisalo piti ohjelmassa 20 km mittaisia kevyitä lenkkejä, vaikkei sitä 

taulukossa 12 mainita.  

TAULUKKO 12. Jukka Keskisalon esimerkkiviikko kilpailemiseen valmistavan kauden 

(huhtikuu–toukokuu) kovalta harjoitusviikolta. 

 Aamupäivä Iltapäivä 

Ma kevyt 8 km kevyt 6 km + liikkuvuus/lihaskunto +  
10 x 100 m + verryttely 

Ti kevyt 8 km + 5 x 100m 
verryttely + 5 x 100 m +  
reipas-kova 8 km tai 5 x 1000 m + 
verryttely 

Ke kevyt 10 km kevyt 6 km 

To 
kevyt 10 km + 
liikkuvuus/keskivartalo + 5 x 100m + 
verryttely 

verryttely + 5 x 100 m + 10 x 300 
m/1´ tai 10 x 200 m + verryttely 

Pe kevyt 10 km kevyt 8 km 

La kevyt 10 km kevyt 6 km + voima + lihaskunto + 
verryttely 

Su kevyt 10 km + 
liikkuvuus/keskivartalo + 5 x 100 m 

verryttely + 5 x 100 m +  
5 x 800 m aj./400 m hölkkä tai 10 x 
400 m /90sek+ verryttely 

Yhteensä:         n. 130 km, PK: 100–113 km, VK/MK: 11–14 km, NK = 2–3 km, N: 4 km 

PK = peruskestävyys, VK = vauhtikestävyys, MK = maksimikestävyys,  

NK = nopeuskestävyys, N = nopeus/submax nopeus 
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Voimaharjoittelu muuttui selvästi kilpailemiseen valmistavalla kaudella ja kesän 

kilpailukaudella. Esimerkkiharjoitteina Keskisalo hyödynsi 4 x 4 vertikaalihypyt 20 kg 

tangolla maksimiponnistuksella, loikkia ja juoksutekniikkaharjoitteita. 

Kilpailukausi. Vaikka harjoittelun kokonaisvolyymi selkeästi laski kilpailukaudella, oli 

Keskisalolle tärkeää pitää juoksuharjoitusten tiheys korkeana. Kevyenä päivänä Keskisalo 

juoksi useimmiten kaksi lenkkiä 6–10 km väliltä. Kilpailukauden harjoitusohjelmien 

suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon kilpailujen ajankohdat ja suunnitella harjoittelua 

tältä pohjalta. Taulukossa 13 esitettävä esimerkki ei sisällä perinteistä kalenteriviikkoa, vaan 

yhdeksän päivän jakson, jonka aikana Keskisalo juoksi henkilökohtaisen 1500 metrin 

ennätyksensä, ja voimassa olevan 3000 metrin esteiden Suomen ennätyksen. 

TAULUKKO 13. Jukka Keskisalon rytmitys ennätysjuoksujensa yhteydessä 

To verryttelyt + kevennetty VK 8 km  

Pe kevyttä juoksua  

La verryttelyt + 3 x 600m/3´  

Su kevyttä juoksua  

Ma kevyttä juoksua  

Ti 1500 m Tallinna 3.38,90  

Ke kevyttä juoksua  

To verryttelyt + 3 min vk + 5 x 100 m  

Pe 3000m esteet Zurich 8.10,67 SE  
VK = vauhtikestävyys, SE = Suomen ennätys 

Lisäksi Keskisalo saattoi ottaa n. 100 metrin mittaisia reippaita "rullausjuoksuja" kevyinä 

päivinä. Kevennetty vauhtikestävyys tarkoittaa n. 3.30 min/km tahtia. 3 x 600 metrin toistot 

juostiin 1500 m kilpailurytmin tuntumassa. Taulukon 13 kilpailut olivat iltakisoja. 

Kilpailupäivinä Keskisalo tapasi juosta 4 km verryttelyjuoksun + 4 x 100 metrin "rullaukset" 

suurinpiirtein kuusi tuntia ennen kilpailua. Kilpailuverryttely aloitettiin n. 60 min ennen 
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starttia sisältäen kevyttä juoksua 4 km, sekä pidemmän noin 3 min vauhdikkaamman 

juoksupätkän, sekä lyhyitä "rullausjuoksuja". 

7.3.2 Camilla Richardsson 

Camilla Richardsson (s.1993) on hallitseva estejuoksun Suomenmestari Seinäjoen Kalevan 

kisoista 2017. Hän on kehittynyt Suomen vakioedustajaksi yleisurheilun arvokilpailuissa. 

Richardsson on saanut tärkeää kilpailukokemusta niin Pekingin MM-kilpailuista 2015, 

Amsterdamin EM-kilpailuista 2016, kuin Lontoon MM-kilpailuista 2017. Lisäksi hän oli alle 

23-vuotiaden Euroopan mestaruuskisoissa neljäs Tallinnassa 2015. Richardssonin ennätykset 

ovat:  

• 3000m ej. 9:41.73 

• 1500m 4:20.32 

• 3000m 9:14.35 

• 5000m 15:57.95 

Richardssonin valmennuksesta vastasi vuosina 2009–2013 Joakim Träskelin, 2013–2017 Guy 

Storbaccka ja kaudesta 2017 eteenpäin Jukka Keskisalo. Vuosina 2013–2017 häntä valmensi 

Guy Storbacka. Koska Träskelinin ja Storbackan kausilla harjoittelu on ollut onnistunutta, 

voidaan tästä eteenpäin tavoitteeksi ottaa pienet lisäykset juoksumääriin ja kiristää 

juoksuvetojen vauhteja. Richardsson ja Keskisalo haluavat antaa runsaasti huomiota kunnon 

ajoittamiseen kohti kesän pääkilpailuja. 

Lähivuosien tavoitteina Richardssonilla on EM-finaalipaikka kaudella 2018, minkä lisäksi 

hän tavoittelee EM-kisoihin vaadittavaa tulosrajaa 5000 ja 10000 metrillä jotka ovat 15:40 ja 

33:20 min (EAAF 2018). Pitkän tähtäimen tavoitteena Richardssonilla on Pekingin 

Olympialaiset 2020, EM-kilpailuissa sijoittua viiden parhaan joukkoon 2020 ja mitaleille 

2022. 
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Lokakuussa 2017 KIHU:n maksimaalisessa hapenottokyvyn testissä Richardssonille 

määritetyt harjoituskynnykset olivat 3.59 min/km aerobisen ja 3.29 min/km anaerobiselle 

kynnykselle. Käytännössä tämä siis tarkoittaa, että tasaisessa maastossa ja nopealla alustalla 

juostessa 4 min/km ja sitä hitaammat vauhdit ovat Richardssonille peruskestävyyttä, 

kynnysten välinen alue vauhtikestävyysjuoksua ja kovemmat vauhdit kuin 3.29 min/km 

maksimikestävyysjuoksua. 

Harjoittelun rytmitys. Richardssonin harjoittelun ohjelmointi etenee samankaltaisesti, kuin 

Keskisalon harjoittelun ohjelmointi. Erona ohjelmien välillä on, että Richardsson juoksee 

selkeän hallikauden, johon kuuluu noin 4–5 starttia tammikuun lopusta maaliskuun alkuun. 

Richardsson käyttää rytmitystä 3:1, eli hän harjoittelee 3 viikkoa kovaa, mitä seuraa kevyempi 

harjoitusviikko. Kilpailukaudella ohjelmointi katsotaan viikkokohtaisesti kerrallaan 

palvelemaan kokonaisuutta. Richardssonin harjoitusohjelmat on esitetty taulukoissa 14–18. 

Tekniikkaharjoittelu. Aitatekniikka ja koordinaatioharjoittelu kuuluvat Richardssonin 

ohjelmaan ympäri vuoden. Aitakävelyjä sekä tekniikkaharjoitteita Richardsson tekee 

keskimäärin kerran viikossa muun harjoittelun ohessa. Richardssonilla on tapana lisätä 

nopeuskestävyys- ja määräintervalliharjoituksiinsa esimerkiksi taulukkojen 16–18 mukaisesti 

aitoja harjoittaakseen kuivaestetekniikkaansa 150–200 metrin toistoissa. 

Voimaharjoittelu. Richardssonin voimaharjoittelussa hyödynnetään lisäpainoja. Ohjelmassa 

on usein 5 x 5 korkeat takakyykyt n. 70–80 % ykkösmaksimista. Vaihtoehtoina takakyykylle 

Richardsson saattoi tehdä 1-jalan kyykyt. Lisäksi Richardsson hyödyntää pakaralaitetta. 

Tämänkaltainen lisäpainoharjoittelu pyörii Richardssonilla ohjelmassa syyskuusta 

toukokuuhun keskimäärin kahdesti viikossa. Keskisalon tapaan Richardssonilla on tapana 

tehdä lisäpainoharjoitus vauhtikestävyysjuoksun tai ratavetojen jälkeen. Kilpailemiseen 

valmistavalla kaudella ja kilpailukaudella keskimäärin kerran viikossa Richardsson tekee  

3 x 4 x kyykyt nopeusvoimatyyppisesti maksimaalisella yrityksellä. Lisäpainona toimii 20 kg 

tanko. Tämän lisäksi Richardsson tekee kuntopiiriharjoittelua usein kolmesti viikossa  

30–60 minuuttia kerrallaan. 
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Peruskuntokausi. Parhaimmillaan peruskuntokaudella juoksuharjoittelua Richardssonille 

kertyy 150–160 km viikkoon. Peruskuntokaudella viikon tärkeimpiin harjoituksiin kuuluu  

10 km yhtämittainen harjoitus anaerobisen kynnysvauhdin tuntumassa. Suomessa 

harjoitellessaan Richardssonilla on tapana juosta harjoitus nousevalla vauhdilla  

3.50–3.30 min/km vauhtia.  

TAULUKKO 14. Camilla Richardssonin esimerkkiviikko peruskuntokauden kovalta 

harjoitusviikolta tammikuussa 2018 Etelä-Afrikan Dullstroomista. 

 Aamupäivä Iltapäivä 

Ma kevyt 10 km kevyt 10 km + liikkuvuus/lihaskunto 
+ 10 x 100 m + verryttely 

Ti kevyt 10 km + 5 x 100 m verryttely + 5 x 100 m + kova 10 km 
+ voima + verryttely 

Ke kevyt 15–20 km kevyt 8 km tai vesijuoksu 

To kevyt 8 km + voima + 5 x 100 m 
+ verryttely 

kevyt 8 km + mäkiloikat 10 x 70 m + 
mäkijuoksu 10 x 150 m + 5 x 100 m 
+ verryttely 

Pe kevyt 15 km kevyt 10 km + liikkuvuus/keskivartalo 

La kevyt 10 km + 5 x 100 m 
verryttely + 5 x 100 m + 2 x 2000 m  
+ 2 x 1000 m (maastossa) + 
verryttely 

Su kevyt 25 km  

Yhteensä:         n. 165–170 km, PK: 140–150 km, VK/MK: 16 km, N: 4,5 km 

PK = peruskestävyys, VK = vauhtikestävyys, MK = maksimikestävyys,  

N = nopeus/submax nopeus 
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Muita tärkeitä harjoituksia peruskuntokaudella ovat mäkiloikka- ja mäkijuoksuharjoitukset, 

josita haetaan nopeusvoimaa ja -kestävyyttä, sekä 2 km ja 1 km mittaiset 

maksimikestävyysvedot. Muuten ohjelma sisältää runsaasti peruskestävyysjuoksua, jota 

rikotaan 100 m reippaammilla juoksupätkillä. Kevyemmällä harjoitusviikolla juoksumäärät 

tippuvat 100 kilometriin. 

Hallikausi. Richardssonin kausisuunnitelmiin on kuulunut hallikausi. Richardsson kokee 

hyötyvänsä hallissa kilpailemisesta, koska ote kovavauhtiseen juoksuun säilyy, elimistö saa 

kovempia ärsykkeitä. Hallikauden juoksut antavat Richardssonille suuntaa harjoittelun 

onnistumisesta. Lisäksi Richardsson nauttii kilpailemisesta muutaman kovemman 

harjoituskuukauden jälkeen. Richardssonin tärkeimpiä harjoituksia hallikaudella ovat esim.  

5 x 1000 m 3000 m kilpailuvauhdilla tai 10 x 200 m 1500 m kilpailuvauhtia kovemmalla 

temmolla. Kevennys hallikautta varten on kuitenkin lyhyt, eli pitkää valmistautumisaikaa 

kovemman harjoittelun ja hallikauden väliin ei jää. 
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TAULUKKO 15. Camilla Richardssonin esimerkkiviikko hallikaudelta helmikuulta 2018. 

 Aamupäivä Iltapäivä 

Ma kevyt 6 km kevyt 10 km + liikkuvuus/lihaskunto 
+ 10 x 100 m + verryttely 

Ti kevyt 6 km + 5 x 100 m verryttely + 5 x 100 m + kova 10 km 
+ verryttely > kevyt voima 

Ke kevyt 12–16 km kevyt 8 km 

To kevyt 8 km + voima + 5 x 100 m 
+ verryttely kevyt 8 km + 10 x 200m /1,5´ 

Pe kevyt 6 km kevyt 6 km 

La Verryttely 4 km SM-hallit 1500m kultaa 4:24,90 

Su Verryttely 4 km SM-hallit 3000m kultaa 9:18,45 

Yhteensä:         n. 100 km, PK: 79 km, VK/MK: 15 km, NK: 2 km N: 4 km 

PK = peruskestävyys, VK = vauhtikestävyys, MK = maksimikestävyys,  

NK = nopeuskestävyys N = nopeus/submax nopeus 

Mäkikausi. Richardsson hyödyntää mäkiharjoittelua erityisesti silloin kun hän harjoittelee 

korkeanpaikan leirillä. Richardssonin mukaan kovista mäkiharjoituksista haetaan elimistöä 

provosoivia maksimikestävyysärsykkeitä kilpailukauden lähestyessä. Mäkijuoksu on hyvää 

lajivoimaharjoittelua, sekä mäkiharjoituksilla kehitetään happamuuden sietokykyä. 
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TAULUKKO 16. Camilla Richarssonin esimerkkiviikko mäkikauden kovalta 

harjoitusviikolta maaliskuulta 2018 Flagstaffin korkean paikan leiriltä. 

 Aamupäivä Iltapäivä 

Ma kevyt 10 km kevyt 10 km + liikkuvuus/lihaskunto 
+ 10 x 100 m + verryttely 

Ti kevyt 10 km + 5 x 100 m verryttely + 5 x 100 m + kova 10 km 
+ voima + verryttely 

Ke kevyt 20 km Kotijumppa 

To kevyt 10 km 

Verryttely + kiihtyvä 5km + 
5x100m + loikat + 3x5x200m 
(ensimmäinen sarja aidoilla) + 
verryttely  

Pe 
kevyt 10 km + 
liikkuvuus/keskivartalo + 5 x 100 m 
+ verryttely 

Kevyt 10km 

La Kevyt 8km + 4x100m  verryttely + 5 x 100 m +  
mäkijuoksu 8 x 500 m + verryttely 

Su 25km  

Yhteensä:         n. 150–160 km, PK: 129–139 km, VK/MK: 14 km, NK: 3 km, N: 4 km 

PK = peruskestävyys, VK = vauhtikestävyys, MK = maksimikestävyys, NK = 

nopeuskestävyys, N = nopeus/submax nopeus 

Kilpailemiseen valmistava kausi. Kilpailemiseen valmistavalla kaudella Richardssonin 

harjoittelun kokonaismäärä pienenee peruskuntokauden suuremmista kilometrimääristä. 

Reippaan harjoituksen mitta vähenee 8 kilometriin, tai vaihtoehtoisesti Richardsson juoksee 

esimerkiksi 5 x 1000 m maksimikestävyysharjoituksen. Lisäksi Richardssonille tärkeitä 

kilpailukauteen valmistavia intervalliharjoituksia olivat 10 x 300m intervallit minuutin 
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palautuksella tai 10 x 200 m. Kovimpia kilpailun omaisia harjoituksia Richardssonilla ovat 6 

x 800 m aidottuna 5 aitaa per kierros, jossa 400 metrin hölkkäpalautus. Toinen kova 

esimerkkiharjoitus on 10 x 400 m. Aitominen on otettu myös huomioon siinä, että 10 x 200 m 

vetoharjoituksesta viisi ensimmäistä toistoa juostaan aidottuina. 

TAULUKKO 17. Camilla Richardssonin esimerkkiviikko kilpailemiseen valmistavalta 

kaudelta Portugalin Monte Gordosta toukokuulta 2017. 

 Aamupäivä Iltapäivä 

Ma kevyt 8 km kevyt 6 km + liikkuvuus/lihaskunto +  
10 x 100 m + verryttely 

Ti kevyt 8 km + 5 x 100m 
verryttely + 5 x 100 m +  
reipas-kova 8 km tai 5 x 1000 m + 
verryttely 

Ke kevyt 10 km kevyt 6 km 

To 
kevyt 10 km + 
liikkuvuus/keskivartalo + 5 x 100m + 
verryttely 

verryttely + 5 x 100 m + 10 x 300 
m/1` tai 10 x 200 m (5 ensimmäistä 
aidottuna) + verryttely 

Pe kevyt 10 km kevyt 8 km + 5x100m + jumppa 

La kevyt 10 km 

verryttely + 5 x 100 m +  
6 x 800 m aj./400 m 
hölkkäpalautus tai 10 x 400 m + 
verryttely 

Su 20km  

Yhteensä:       n. 120–130 km, PK: 100–113 km, VK/MK: 11–14 km, NK = 2–3 km,  
                       N: 4 km 

PK = peruskestävyys, VK = vauhtikestävyys, MK = maksimikestävyys, NK = 

nopeuskestävyys, N = nopeus/submax nopeus 
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Kilpailukausi. Richardssonin harjoitussuunnitelma on kesän kilpailukaudella suunniteltu 

viikkokohtaisesti palvelemaan suorituskykyä. Kilpailukaudella Richardssonin tärkeimpiä 

harjoituksia ovat olleet mm. 8x400m, 4x(600m+200m) ja 5x1000m. Kyseisissä intervalleissa 

pyritään tapailemaan tulevien kilpailujen rytmiä. Richardsson kilpailee kesäkuusta elokuuhun 

kestävällä ulkoratakaudella runsaasti. Taulukossa 18 esitetään Richardssonin esimerkkiviikko, 

jolloin hän juoksi ennätysjuoksunsa Prahassa kesäkuussa 2017. Kyseisellä juoksulla hän 

lunasti paikan Lontoon MM-kisoihin.  

Yhteensä kilpailuja hänelle kertyy n. 20 kappaletta. Matkakohtaisesti kilpailut jakautuivat 

kaudella 2017 alla olevaan tapaan: 

• 2 x 1500 m 

• 5 x 3000 m 

• 8 x 3000 m esteet 

• 4 x 5000 m 

• 1 x 10 000 m 

• 2 x maastojuoksu 
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TAULUKKO 18. Camilla Richardssonin esimerkkiviikko kauden 2017 kesäkuulta. 

 Aamupäivä Iltapäivä 

Ma kevyt 6 km kevyt 10 km + liikkuvuus/lihaskunto 
+ 10 x 100 m + verryttely 

Ti kevyt 6 km + 5 x 100 m verryttely + 8 x 400 m + verryttely > 
kevyt voima 

Ke kevyt 12 km kotijumppa 

To 
kevyt 8 km + 5 x 150m (esteiden 
kilpailutempoa 3 aidalla) + 
verryttely 

kevyt 8 km  

Pe Verryttely. + 4x100m +  8km kova 
+ ver.  kevyt 8 km  

La Matkustus Prahaan + 10km kevyt + 
5 x 100m   

Su Verryttely 4km  3000m esteet Praha 9.41,73 

Yhteensä:         n. 120 km, PK: 100–113 km, VK/MK: 11–14 km, NK = 2–3 km, N: 4 km 

PK = peruskestävyys, VK = vauhtikestävyys, MK = maksimikestävyys, NK = 

nopeuskestävyys, N = nopeus/submax nopeus 

Ylimenokausi. Kilpailukauden päätyttyä Richardssonilla on tapana pitää neljä päivää täysin 

lepoa. Totaalilevon jälkeen Richardsson harjoittelee kahden viikon ajan kevennetysti. 

Kyseiset kaksi viikkoa sisältävät tuntemuksista riippuen 5–7 kevyttä juoksulenkkiä viikkoon. 

Lisäksi harjoittelu sisältää tuntemusten mukaan kevyttä pyöräilyä, uintia ja rullahiihtoa. 
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7.4 Nuoren kestävyysjuoksijan kehitys 

Harjoittelun lapsuudesta kohti aikuisiän huippu-urheiluvaihetta tulisi Keskisalon ja 

Virlanderin (2017) mukaan edetä monipuolisen, liikunnallisen lapsuuden kautta tasaisesti 

kohti yleisen sarjan lajispesifimpää harjoittelua. Juoksuharjoittelun tulisi olla aikaisessa 

vaiheessa mukana, mutta muiden lajien harrastaminen on suositeltavaa. Kohti  

18–20-ikävuosia kestävyysjuoksijan harjoittelun tulisi muuttua lajinomaisemmaksi. 

Harjoittelun eteneminen lapsuudesta kohti aikuisikää on esitetty kuviossa 7. 

 
KUVIO 7. Suositus nuorten kestävyysjuoksijoiden harjoittelun etenemisestä.  

(Mukailtu Keskisalo & Virlander 2017. Kestävyyslajien miniseminaari.) 

Valmennuksen näkökulmasta nuoren urheilijan ohjelmointi on onnistunutta, mikäli 

harjoitusmäärät nousevat tasaisesti yleisen sarjan huippuvuosiin. Kuviossa 8 esitetään 

menestyneiden suomalaisjuoksijoiden harjoittelun progressiivisuus 18–23-vuotiaina. 
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Esimerkkiurheilijoista Janne Holmén voitti Euroopan mestaruuden maratonilla vuonna 2002 

ja Jukka Keskisalo estejuoksussa 2006. Ari Suhosella on hallussaan 800 metrin Suomen 

ennätys ja hän voitti sisäradalla 1500 metrin Euroopan mestaruuden vuonna 1988 (Tilastopaja 

Oy). 

Kuviosta nähdään, että keskimatkoille tähdänneen Suhosen harjoitusmäärät vuotta kohti 

nousivat tasaisesti hieman vajaasta 3000 kilometristä 4000 kilometriin. Estejuoksija 

Keskisalon harjoitusmäärät nousivat joka vuosi vajaasta 4000 kilometristä 7000 kilometriin. 

Pidempiä kestävyysmatkoja juosseen Holmenin vuotuiset kilometrit nousivat 4000 

kilometristä 8000 kilometriin. 

Kyseinen kuvio ei kerro harjoittelun sisällöstä, mutta se antaa karkean kuvan 

kokonaisjuoksumääristä, mitä nuoren juoksijan harjoitusmääriltä voitaisiin odottaa 

kansainvälisen tason saavuttamiseksi.  

 
KUVIO 8. Suomalaisten mieskestävyysjuoksijoiden harjoittelun progressiivisuus  

18–23-vuotiaina. Ari Suhosen vuotuisat harjoituskilometrit sinisellä, Jukka Keskisalon 

punaisella ja Janne Holmenin oranssilla. (Lähde: Keskisalo & Virlander 2017. 

Kestävyyslajien miniseminaari.) 
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8 POHDINTA 

Estejuoksun aitominen eroaa hieman pika-aitojen tekniikasta. Liikeradat ovat samankaltaiset, 

mutta estejuoksun tekniikka ei ole yhtä aggressiivinen kuin pika-aidoissa. Estejuoksun 

aitomisessa täytyy sisällyttää n. 3–10 cm turvaväli esteeseen, sillä este ei kaadu. Se, kuinka 

paljon urheilijan tulee harjoitella aitomista, on henkilökohtainen kysymys. Mikäli ote 

aitatekniikka- ja aitomisharjoituksiin pidetään ohjelmassa läpi vuoden, on kynnys kilpailuun 

valmistavalla kaudella aidottujen intervallien juoksemiseen matalampi. 

Tärkein tekijä onnistuneeseen vesiestesuoritukseen on suuri lähestymisnopeus. Vesiesteen 

suorittaminen vaikuttaa negatiivisesti enemmän naisten kuin miesten lopputulokseen. Naiset 

vaatisivatkin erilaista valmennusta ja huomiota vesiestetyöskentelyä varten kuin miehet, 

johtuen erilaisesta tekniikasta. Miesestejuoksijoiden haasteena on usein taas kuivaesteen 

jälkeinen alastuloaskel. Tähän pystytään vaikuttamaan sopivalla ponnistuksen 

nousukorkeudella, sekä askeleen asettaminen painopisteen alle. (Hunter ym. 2008.) 

Valmennuksessa tulisi kannustaa naisestejuoksijoita suureen lähestymisnopeuteen vesiestettä 

kohden ja voimakkaaseen ponnistukseen eteenpäin kohti vesihaudan takarajaa. Toisaalta liian 

rajut kiihdytysliikkeet kuluttavat urheilijalta huomattavasti energiaa. Tämän vuoksi 

kiihdytysliikkeiden ja esteiden lukemisen täytyisi olla sujuvaa ja vaivatonta. 

Suorituksen taloudellisuuden kehittyy niissä lajimuodoissa ja niillä suoritustehoilla, joilla 

urheilijalla on tapana harjoitella (Jones & Carter 2000). Tämän vuoksi estejuoksijan tulisi 

sisällyttää harjoitteluunsa intervalleja kilpailuvauhdin tuntumassa aidotuilla vedoilla. 

Intervallien pituudet voivat vaihdella 600–1000 metrin väliltä (Ekblom 2018) aina 2000 

metriin asti (Benson 2016). 

Estejuoksun sujuvuuden kannalta merkittävässä roolissa on, että urheilija kykenee 

suorittamaan estesuorituksia molemmilla jaloilla (Hunter ym. 2008). Mikäli jalkojen välillä 

on suurta puolieroa, tulisi urheilijan keskittyä harjoittelussaan tasoittamaan näitä. Kun 
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urheilija onnistuu luontevasti ponnistamaan kuiva- ja vesiesteelle kummalla jalalla tahansa, 

vältytään juoksua jarruttavilta tai liian harppovilta askelilta. Lisäksi esteitä tulisi pystyä 

lukemaan riittävän kaukaa. Näin vältytään juoksun aikana ylimääräiseltä 

energiankulutukselta. 

Tilastoinnin perusteella on selvää, että parhaimmilla suomalaisilla estejuoksijoilla on oltava 

valmiudet juosta kovaa niin ali-, kuin ylimatkoilla, sekä 3000 m sileällä ratamatkalla. Myös 

Benson (2016) ja Ekblom (2018) painottavat, että menestyvän estejuoksijan tulee kyetä 

juoksemaan kovaa 1500–5000 m matkoilla. Naisestejuoksijoiden tilastointiin vaikuttaa se, että 

laji on vielä tuore, sillä tilastointia on pidetty vuodesta 2000 lähtien. Osittain tästä syystä erot 

25 nopeimman naisestejuoksijan välillä ovat suuremmat kuin miesten välillä. 

Tilastointia miesten estejuoksusta on pidetty pitkään, joten vertailua on helppo käydä 

pidemmältä ajalta. Suomalaisten estejuoksijoiden este- ja sileiden ratamatkojen tulosten 

välisessä vertailussa tässä lajianalyysissä on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Vahvuuksia 

ovat, että vertailua voidaan tehdä henkilöiden ennätysten perusteilla olettaen, että urheilija on 

päässyt lähelle maksimisuoritustaan. Toisaalta emme voi olla varmoja onko henkilö 

parhaimmassa kunnossaan juossut sileitä ratamatkoja, vai keskittynyt pelkästään 

estejuoksuun. 

Sentraalisten tekijöiden lisäksi – pääasiassa maksimaaliseen hapenottokykyyn liittyen – 

vajavaisuudet hermolihasjärjestelmän voimantuottokyvyssä vaikuttavat negatiivisesti 

kestävyyssuorituskykyyn. Onnistuneella voimaharjoittelulla voi olla positiivisia vaikutuksia 

juoksun taloudellisuuteen ja kestävyysjuoksukykyyn VO2max:n parantumatta. Lisäksi 

voimaharjoittelulla voidaan pienentää urheilijan loukkaantumisriskiä. Jotta urheilijat 

hyötyisivät voimaharjoittelusta, tulisi voimaharjoittelun olla jatkuvaa. 

Kilpailut osoittavat parhaiten urheilijan tuloskunnon ja lajiosaamisen estejuoksussa. Lisäksi 

muiden sileiden ratamatkojen juoksemisesta saadaan tietoa estejuoksijan suorituskyvyn 

tilasta. Urheilijoiden keskuudessa juoksumatolla juostavat suorat maksimaaliset 
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hapenottokyvyn testit vaikuttaisivat olevan suosittuja kunnon seuraamisen apuvälineitä. 

Maksimaalisen anaerobisen testin, MART:n, antaessa näyttöä urheilijan kirikykyisyydestä, 

lihaksiston voimantuottokyvystä ja urheilijan anaerobisesta kapasiteetista (Nummela 2006), 

voisi kyseinen testimuoto olla hyödyllinen estejuoksijan kunnon seurannan apuväline. 

Esteaikoja tavataan urheilukentillä verrata vastaavaan sileään ratamatkaan laskemalla, kuinka 

monta sekuntia kauemmin estesuoritus kestää, kuin sileän ratamatkan suoritus. Asiaa olisi 

järkevämpi miettiä prosenttiyksikköjen kautta, eli kuinka monta prosenttia kauemmin 

estesuoritus kestää verrattuna sileiden ratamatkojen tulokseen, kuin absoluuttisesti sekunteina 

määritettynä. Suomen kautta-aikojen parhailla miesestejuoksijoilla estetuloksen ja sileän 

ratamatkan tuloksen ero oli keskimäärin 27,3 ± 8,8 sek. Prosentteina esteaika on 5,7 %  

± 1,9 % heikompi kuin sileän ratamatkan tulos. Naisilla vastaavasti estetuloksen ja sileän 

ratamatkan tuloksen ero oli 39,1 ± 15,2 sek. Prosentteina estetulos on 6,8 % ± 2,7 % heikompi 

kuin sileän ratamatkan tulos. Tämän otannan tulosten ero on kuitenkin niin pieni, ettei se 

täysin tue Hunterin ja Bushnellin (2006) ja Hunterin ym. (2008) yhteenvetoa siitä, että esteet 

vaikuttavat naisiin enemmän kuin miehiin. Earl ym. (2015) mittasivat naisestejuoksijoilla  

800 m mittaisissa intervalleissa energiankulutuksen olevan 2,6 % suurempi kuin vastaavissa 

sileän ratamatkojen vedoissa. Toisaalta tutkimuksessa ei käytetty vesiestettä, mikä 

todennäköisesti lisää energiankulutusta. 

Suomalaisessa estejuoksussa, kuten kestävyysjuoksussa niin ikään, tilanne on harmillinen 

lajiin panostavien urheilijoiden määrän ollessa vähäinen. Suomesta on ponnistanut kovia 

estejuoksijoita aika-ajoin, mutta viimevuosina kotimaan kärjen taso on ollut kapea. Tämä 

näkyy leirityksissä, eikä maajoukkueen nimeämille ulkomaanleireille osallistu paljoa 

urheilijoita. Toivon mukaan yleisurheilupiireissä ja suomalaisessa koululiikunnassa 

onnistutaan tekemään oikeita liikkeitä edesauttamaan koko yleisurheilun ja sitä kautta 

estejuoksun näkyvyyttä. Nuorille onnistumisen kokemukset ja mahdollisuudet päästä 

kokeilemaan lajia ovat merkittäviä tulevaisuuden lajivalinnoissa. 
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Kansainvälisellä tasolla menestyvän estejuoksijan tulee kyetä juoksemaan runsaasti. Täytyy 

muistaa, että matkan kohti aikuisvuosien kovempaa harjoittelua tulee tapahtua 

nousujohteisesti lapsuus ja nuoruusvuosien moniottelupohjaisesta harjoittelusta kohti 

lajinomaisempaa harjoittelua (Keskisalo & Virlander 2017; Ekblom 2018). 

Tässä lajianalyysissä pohdittiin biomekaanisen, fysiologisen ja valmennuksen ohjelmoinnin 

näkökulmien lisäksi ravinnon ja psyykkeen merkitystä estejuoksijalle. Levon ja unen 

merkitystä ei tässä työssä tarkasteltu, mitkä ovat ensiarvoisen tärkeitä tekijöitä palautumisen 

ja parhaiden mahdollisten harjoitusadaptaatioiden saavuttamiseksi. Lisäksi lihashuolto on 

tärkeä osa urheilijan kokonaisvaltaista valmentautumista, mihin tässä lajianalyysissä ei otettu 

kantaa. 

Harjoitteluesimerkit tässä lajianalyysissä kannustavat tähtäämään onnistuneeseen harjoittelun 

toistettavuuteen. Urheilijaesimerkkien pääharjoitukset sijoittuivat harjoitusohjelmissa 2–3 

päivän välein toisistaan, jolloin kroppa on valmis seuraavaan kovaan harjoitukseen. 

Blokkiharjoitteluun, jossa kovempia harjoituksia suoritetaan esimerkiksi kahdesti päivässä tai 

peräkkäisinä päivinä, ei tässä lajianalyysissä kannustettu. Urheilijan tulee perehtyä 

blokkiharjoittelun mahdollisuuksiin ja systemaattisiin toteutustapoihin, mikäli haluaa 

menetelmää hyödyntää valmentautumisessaan. 

Erityiskiitokset Tommy Ekblomille, Jukka Keskisalolle ja Camilla Richardssonille ajastaan ja 

aktiivisuudestaan tätä lajianalyysiä kohtaan. Heidän näkemystensä ja harjoitusesimerkkien 

jakaminen estejuoksijan valmentautumisesta auttaa tärkeän valmennustiedon eteenpäin 

viemisessä suomalaisessa urheiluvalmennuksessa. 
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