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THVIS I	 ELMÄ 

Tämän työn tarkoitus on selvittää juoksun taloudellisuuteen liittyviä tekijöitä nuorilla 

maajoukkuetason juoksijoilta. Aerobisessa suorituksessa tämä energiankulutus on epäsuorasti 

määriteltävissä hapenoton avulla. Useiden fysiologisten tekijöiden, esim. yksilöllisen vaihtelun, 

kehon lämpötilan, iän, sykkeen, lihassolutyypin, sukupuolen ja harjoittelun katsotaan vaikuttavan 

taloudellisuuteen. Ei ole kuitenkaan olemassa yhtenäisiä ja kiistattomia tutkimustuloksia näiden 

muuttujien vaikutuksesta juoksun taloudellisuuteen. (Morgan & Craib 1992.) Tutkimustulokset 

osoittavat, että myös juoksutekniikalla on vaikutusta aineenvaihdunnallisiin tekijöihin. Suuret 

yksilölliset erot kuitenkin viittaavat siihen, että vaikuttavia tekijöitä on useita, joista yksikään ei 

välttämättä ole ratkaisevassa asemassa. Joka tapauksessa rnekaaMsten ja aineenvaihdunnallisten 

tekijöiden suhde kestävyysjuoksussa on monimutkainen. (Williams & Cavanagh 1987.) 

Varsinaisiin mittauksiin osallistui 10 maajoukkuetason kestävyysjuoksijaa, viisi miestä ja viisi 

naista (ikä: 19,0±2,4 / 7,6±1,8 v, pituus: 184,6±6,5 / 163,5±3,0 em, paino: 69,1±7,9 / 51,2±6,4 kg, 

rasva-prosentti: 11,3 ± 2,9 / 17,9±4,5). Koehenkilöt juoksivat kolmella ennaltamääritellyllä 

aerobisella nopeudella kolme minuuttia kolmen minuutin palautuksin. Nopeutta ohjattiin 

valojäniksellä. Jokaisen kuormituksen aikana mitattiin sykkeet, hengityskaasut ja askelvoimat 

voimalevyillä. Välittömästi suoritusten jälkeen otettiin sormenpäästä verinäyte laktaatinmääritystä 

varten. 

Taloudellisuudessa ei huomattu merkitseviä eroja sukupuolten välillä. Yksilöllinen vaihtelu 

hapenotossa oli miehillä alle 7% ja naisilla 4-15% Minkään yksittäisen tekijänkään ei huomattu 

korreloivan merkitsevästi taloudellisuuden kanssa. Askelpituus kasvoi miehillä suuremmaksi 

kandella viimeisellä nopeudella (p<0.05). Askeltiheyksissä ei ollut eroja. Tukivaiheen 

voimantuoton osalta miehillä oli havaittavisssa suuremmat voimat (p<0.05), mutta suhteutettuna 

kehon painoon nämä erot eivät olleet merkitseviä.Tuticittu ryhmä oli tulosten suhteen 

homogeeninen ja voidaankin todeta, että tämän tason juoksijoilla ei ole suuria eroja 

taloudellisuudessa. Suuremmalla koehenkilöjoukolla, joka mandollisesti ei ole yhtä homogeeninen, 

voitaisiinkin paremmin löytää taloudellisuuseroja selittäviä tekijöitä. On huomioitava, että 

valmentajan määrittelemillä nopeuksilla juokseminen aiheuttaa oman virhernarginaalinsa 

tutkimustuloksiin. Jatkossa onkin tarve tehdä tarkemmat juoksunopeusmääritykset ja mandollisesti 

löytää tapauksia, joissa maksimihapenotto on samaa luokkaa, mutta silti juoksutulokset eroavat 

merkittävästi taloudellisuuserojen myötä.
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1 JOHDANTO 

Taloudellisuus on tärkeä. tekijä huippusuorituksessa. Se ratkaisee keskinäisen järjestyksen, 

jos kestävyysjuoksukilpailussa on kaksi saman maksimaalisen hapenoton omaavaa juoksijaa. 

(Morgan ym. 1994.) Juoksun taloudellisuus määritellään hapenkulutukseksi juoksu-

nopeuden suhteen aerobisilla juoksunopeuksilla. Taloudellisuuden käsite juoksussa on 

kiehtonut tutkijoita jo pitkään ja paljon tutkimusta on tehty. Vanhana ristiriitana (esim. 

Åstrand 1952, Daniels ym. 1977, Ariens ym. 1997) on edelleen sukupuolien välinen ero 

juoksun taloudellisuudessa. Hieman uudempana ajatuksena (esim. Brandon 1995, Pereira 

ym. 1997) on tullut esiin juoksun taloudellisuuserot huippu-urheilijoilla. Onko niitä ja jos 

on, niin missä määrin? Voisiko taloudellisuus siis olla yksi tekijä, joka edistää huipulle 

pääsemistä? 

Miten on taloudellisuuden laita nuorilla kestävyysjuoksijoillamme? Tosiasiahan on, että 

suomalaisen kestävyysjuoksun taso on heikentynyt viime vuosikymmeninä. Sidneyn 

olympialaiset olivat ensimmäiset kesäkisat miesmuistiin, jolloin mukana ei ollut ainuttakaan 

suomalaista kestävyysjuoksijaa. Onko nuorilla kestävyysjuoksijoillamme taloudellisuudessa 

suuria eroja? Löytyykö sukupuolien välillä eroja tällaisesta ryhmästä lainkaan? 

Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää lajinomaisella testeillä nuorten maajoukkuetason 

kestävyysjuoksijoiden taloudellisuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä vertailla niitä 

ryhmän sisäisesti ja kirjallisuuteenkin pohjautuen. Taka-ajatuksena on myös tämän 

tutkimuksen havaintojen lisääminen juoksun taloudellisuuden ristiriitaiseen 

tutkimuskenttään.
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2 KESTÄVYYSKJOKSU URHEILULAJINA 

Kestävyysjuoksumatkoihin luetaan juoksumatkat 800 metristä maratoniin ja suoritusten 

kesto vaihtelee alle kandesta minuutista yli kahteen tuntiin. Valmennuksellisesti 

kestävyysjuoksumatkat jaetaan yleensä keskimatkoihin, pitkiin ratajuoksuihin ja maratoniin. 

Keskimatkoihin sisältyvät 800 ja 1500 metrin juoksut sekä vastaavat mailimatkat. Pitkiin 

ratajuoksuihin kuuluvat matkat 3000 metristä 10000 metriin. Maraton katsotaan aivan 

omaksi osa-alueekseen. (Vuorimaa 1997). Hyvien kestävyysominaisuuksien lisäksi 

menestyvällä kestävyysjuoksijalla tulee olla hyvä taloudellisuus (Kuva 1). Suurestakaan 

energiantuottokapasiteetista ei ole hyötyä, jos sitä ei osata käyttää taloudellisesti ja 

säästeliäästi. (Vuorimaa 1989.) 

Kuva 1. Hyvän kestävyysjuoksusuorituksen kaksi päätekijää. Vuorimaa 1989. 

Kestävyysjuoksun historiasta löytyy monia karismaattisia valmentajia ja urheilijoita, jotka 

ovat harjoitelleet omalla tavallaan. Jonkinlaisena perusohjeena harjoittelusta voidaan sanoa, 

että siinä juoksijan viikko-ohjelma rakennetaan kolmen pääharjoituksen ympärille. Nämä 

ovat matkavauhtiharjoitus sekä yli- ja alimatkaharjoitus. Harjoituskausien väliset erot ovat 

tottakai suuret. (Vuorimaa 1997.) Lasten ja nuorten osalta kestävyysjuoksuharjoittelu tulisi 

aloittaa noin 10-13 vuotiaana, riippuen biologisesta iästä. Ensimmäiset vuodet ovat ns. 

aloittelijavaihetta, jota seuraa ensimmäinen erikoistumisvaihe ja sitten 17-18 vuotiaana 

varsinainen erikoistumisvaihe. Lisääntyvän kestävyysjuoksuharjoittelun rinnalla tulisi 

huolehtia monipuolisesti muistakin fyysisen suorituskyvyn osa-alueista, kuten esim. 

tekniikasta, nopeudesta, liikkuvuudesta ja anaerobisesta kestävyydestä. Noin 18-20 

vuotiaana harjoitusmenetelmät ja harjoittelun rytmitys vastaavat jo aikuisen juoksijan 

harjoittelua. (Vuorimaa 1990.)
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3 ENERGIA-AINEENVAIRDUNTA TUOKSUSUORTYCKSESSA 

Lihas tarvitsee energiaa supistuakseen ja saa sitä adenosiinitrifosfaattiin (ATP) sitoutuneen 

energian muodossa. Elimistö pystyy tuottamaan ATP:a kolmella eri tavalla: 

kreatiinifosfaattivarastoista (KP), pilkkomalla glukoosia ja glykogeenia aerobisesti tai 

anaerobisesti sekä pilkkomalla rasvoja. (Guyton & Hall 1996.) 

Energiantuotannon kannalta lyhytkestoisissa suorituksissa on ratkaisevaa anaerobinen teho 

(Taulukko 1). Suorituksen pidentyessä anaerobinen taloudellisuus ja maksimaalinen 

anaerobinen kapasiteetti nousevat ratkaisevasti esille. Pitkäkestoisissa suorituksissa 

suorituskyky rakentuu aerobiselle teholle (V02max). Keston pidentyessä entisestään 

taloudellisuuden ja energiavarastojen koon merkitys kasvaa. (McArdle ym. 1996.) 

Taulukko 1. Juoksumatkojen energiantuottotavat. Levola ym. 1996. 
KREATTINI 
FOSFAATT1 LIHAS 

GLYKOGEENI LLHAS 
ANAER. GLYKOGER,11 VEREN 

LAJI

AER, GLIJKOOSI 
(Maksan	 R.AS VAT 
glykogeen0 

100m 50 50 
200m 25 65 10 400m 12,5 62,5 25 
800m 6 50 44 
1500m 25 75 
5000m • 12.5 87,5 
10000m 3 97 
maraton 75 5	 20 ultra-maraton(80km) 35 5	 60 24h kilpailu 10 2	 88 

jalkapallo peli 10 70 20

3.1 Aerobinen energiantuotto 

Kestävyyslajeissa käytetään pääsääntöisenä energiantuottotapana aerobista energiantuottoa. 

Energia eli ATP tuotetaan mitokondrioissa pääasiallisesti hfilihydraatteja ja rasvoja 

polttamalla. Prosessissa vetyatomit (H+) luovuttavat energiaa hapen (02) läsnäollessa, 

jolloin muodostuu ATP:a, hillidioksidia (CO2) ja vettä (H20) (Kuva 2). Näin ollen 

hapenkuljetus lihaksiin on aerobisessa energiantuotannossa keskeinen ominaisuus. 

Hiilihydraatit ovat elimistössä veren glukoosin ja lihasten glykogeenin muodossa. Rasvaa 

puolestaan löytyy pääasiallisesti ihonalaisena rasvakudoksena sekä ravinnosta saatuina 

*



HiiIihydraatit 
Rasvat 
Proteiinit 

02 
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triglyserideinä. Energiantuottoprosessia säädellään hermostollisesti, jolloin rasittavampi 

liikunta aiheuttaa ATP: n tuotannon ja sydämen sykkeen kiihtymistä. (Costill ym. 1992.) 

Kuva 2. Yksinkertaistettu kuvaus ATP:n muodostumisesta hiilihydraateista, 

rasvoista ja proteiineista. (Mukailtu lähteestä McArdle ym. 1996) 

3.2 Anaerobinen energiantuotto 

Anaerobista energiantuottoa käytetään tilapäisesti suorituksen alussa tai suoritustehoa 

lisättäessä, koska hengitys- ja verenkiertoelimistö ei ehdi toimittaa lihaksille riittävästi 

happea (Suomen Olympiakomitea 1989). Syntyneen energiantarpeen täyttämiseksi sekä 

ATP-KP -systeemi että glykolyysi alkavat tuottaa ATP:a ilman happea. Tätä prosessia 

kutsutaan anaerobiseksi energiantuotoksi. Glykolyysi on lihaksen sokerin hajoamista 

ATP:ksi ja maitohapoksi hapen puuttuessa joko kokonaan tai osittain. Ongelmana on 

prosessin tehottomuus tuottaa riittävästi ATP:a suoritusta varten. Aerobinen energiantuotto 

onkin 13 kertaa tehokkaampaa kuin glykolyysi. (Costill ym. 1992.) 

Kuva 3. ATP ja KP ovat anaerobisia energianlähteitä. KP:n hajoamisesta saadulla 

energialla muodostetaan ADP + P:sta taas ATP:a. (Mukailtu lähteestä McArdle ym. 

1996)
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3.2.1 Alaktinen komponentti 

Lihaksessa on välittömiä energiavarastoja suhteellisen vähän, sillä ATP- ja KP-varastot 

riittävät maksimaalisessa lihastyössä noin 5 - 10 sekunnin suoritukseen. Koska em. tavoilla 

energiaa tuotettaessa ei käytetä lainkaan happea eikä maitohappoa muodostu merkittävästi, 

kutsutaan tätä anaerobiseksi alaktiseksi energiantuotoksi. (Häkkinen 1990.) 

Juoksusuorituksessa nämä välittömät energiavarastot riittävät noin 5-6 sekunnin 

maksimaaliseen pyrähdykseen tai 20-30 sekunnin suoritukseen maastojuoksunopeudella 

(McArdle ym.1996). 

3.2.2 Laktinen komponentti 

Lihastyön alkaessa käynnistyy myös glykolyysi, jossa ATP:a saadaan lihaksen sokerista ja 

palamistuotteena syntyy paljon maitohappoa. Tätä energiantuottotapaa kutsutaan 

anaerobiseksi laktiseksi energiantuotoksi. Vaikka maitohappoa kulkeutuu myös vereen, 

nousee lihaksen maitohappopitoisuus intensiivisessä lihastyössä korkeaksi. Tällöin se 

aiheuttaa lihassolujen kemiallisten reaktioiden hidastumista, joista on seurauksena 

suhteellisen nopea lihasväsymys. Puhtaasti glykolyysin avulla pystytään aikaansaamaan 

energiaa noin 45 sekunniksi. (Häkkinen 1990.) Puhtaimmillaan tällä alueella liikutaan esim. 

400 m:n juoksussa (McArdle ym.1996).
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4 JUOKSUN TALOUDELLISUUTEEN VAIKUTTAVIA IEKIJÖITÄ 

Juoksun taloudellisuudella tarkoitetaan yksinkertaisesti juoksuun käytetyn energian määrää. 

Aerobisessa suorituksessa tämä energiankulutus on epäsuorasti määriteltävissä hapenoton 

avulla. Juoksun taloudellisuuden on todettu selittävän suuria yksilöiden välisiä eroja 

juoksusuorituksissa, vaikka juoksijat olisivatkin karkeasti ottaen samaa tasoa 

maksimihapenotoltaan. Laajasta tutkimustyöstä huolimatta juoksun taloudellisuuteen 

vaikuttavista tekijöistä tiedetään kuitenkin suhteellisen vähän. (Morgan ym.1989.) 

Vaikuttavien tekijöiden suuri määrä saattaakin olla yhtenä syynä suuriin mitattuihin eroihin 

taloudellisuudessa (Brandon 1995). 

4.1 Fysiologiset tekijät 

Koska juoksun taloudellisuus määritellään hapenottona tietyllä juoksunopeudella, se 

käsitetään pääsääntöisesti fysiologisena muuttujana. Toki biomekaanisillakin muuttujilla on 

suuri vaikutus. Useiden fysiologisten tekijöiden, esim. yksilöllisen vaihtelun, kehon 

lämpötilan, iän, sykkeen, lihassolutyypin, sukupuolen ja harjoittelun katsotaan vaikuttavan 

taloudellisuuteen. Ei ole olemassa yhtenäisiä ja kiistattomia tutkimustuloksia näiden 

muuttujien vaikutuksesta juoksun taloudellisuuteen. Lisätutkimuksen tarkoitus onkin 

suuremman koehenkilöiden määrän ja tarkempien mittausten avulla lisätä jo saatujen tietojen 

yleistettävyyttä. (Morgan & Craib 1992.) 

4.1.1 Ikä 

Juoksun taloudellisuuden ja iän suhdetta on useimmiten tutkittu poikittaistutkimuksilla 

vertailemalla lapsia ja aikuisia. Tuloksena on saatu, että aikuiset ovat taloudellisempia kuin 

lapset. (Astrand 1952, Daniels ym. 1978.) Lasten heikompaa taloudellisuutta juoksussa on 

perusteltu korkeammalla lepoaineenvaihdunnan tasolla, suuremmilla hengitysvasteilla sekä 

epätaloudellisilla askelpituudella ja -tiheydellä (Krahenbuhl & Williams 1992). 

Pitkittäistutkimuksessaan Arins ym. (1997) havaitsivat vakionopeudella tehdyssä 

suorituksessa hapenoton pienenevän iän karttuessa (kuva 4) ja näin ollen taloudellisuuden
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paranevan vanhenemisen myötä. Ikävuosien 8-18 välillä taloudellisuuden on arvioitu 

kehittyvän noin 2% vuodessa (Morgan ym. 1989). 

V02 (ml/kg/min) 

39 

13 14 15 16	 21
	

27 

(y) 

Kuva 4. Hapenotto miehillä (*) ja naisilla (1) subrnaksimaalisessa juoksussa 

juoksumatolla nopeudella 8 km/h (Ariöns ym. 1997). 

Koska yhtenä suurimpana tekijänä lasten huonompaan taloudellisuuteen juoksussa on 

mainittu kehon mittasuhteista johtuvat korkeampi askeltiheys ja lyhyempi askelpituus 

(Unnithan & Eston 1990, Krahenbuhl & Williams 1992), nopeuden suhteuttaminen kehon 

kokoon antaa toisenlaisen näkökulman. Jalan pituuden mukaan määritetyillä suhteellisilla 

nopeuksilla lasten ja aikuisten välinen ero juoksun taloudellisuudessa pienenee 

merkityksettömäksi. (Maliszewski & Freedson 1996.) 

Vähemmän tutkimustuloksia on kuitenkin vertailtaessa eroja eri ikäisten aikuisten kesken. 

Rajallisen tutkimustiedon mukaan vanhetessa taloudellisuus -heikkenisi, mutta sen tarkempaa 

tietoa ei ole. Mandollisia syitä taloudellisuuden heikkenemiseen saattaisivat kuitenkin olla 

lonkan liikkuvuuden heikkeneminen, lisääntynyt rasvan määrä sekä sydän- ja 

verenkiertoelimistön toiminnan heikkeneminen. (Morgan ym. 1989.) 

4.1.2 Sukupuoli 

Miesjuoksijat ovat pidempiä, painavampia ja heillä on vähemmän rasvaa kuin naisjuoksijoilla 

(Cunningham 1990, Thomas ym. 1999). Myös juoksunopeudessa ja hapenottokyvyssä
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miehet ovat parempia (Cunningham 1990, Fernhall ym. 1996). Sen sijaan sydämen 

sykkeessä ei ole havaittavissa merkitsevää eroa (Cunningham 1990). Tutkimustulokset 

juoksun taloudellisuudesta ovat kuitenkin ristiriitaisia, kuten taulukosta 2 on nähtävissä. 

Taulukko 2. Tutkimustuloksia sukupuolen vaikutuksesta juoksun taloudellisuuteen 

Tutkimus n (miehet/naiset) Ikä (v) Tulos 

Åstrand 1952 115 / 112 4-33 Naiset taloudellisempia 

Booyens & Keatinge 1957 

(kävely)

Naiset taloudellisempia 

Ariens ym. 1997 84 / 98 13-16,21,27 Naiset taloudellisempia 

Morgan ym. 1999 15 / 20 6 Tytöt taloudellisempia 

Bransford & Howley 1977 Miehet taloudellisempia 

Helgerud ym. 1990 Miehet taloudellisempia 

Daniels & Daniels 1992 45 / 20 n. 27 Miehet taloudellisempia 

Falls & Humphrey 1976 Ei eroa 

Daniels ym. 1977 Ei eroa 

Cureton &Sparling 1980 Ei eroa 

MacDougall ym. 1983 Ei eroa 

Fernhall ym. 1996 11 / 10 15 - 18 Ei eroa 

Cunningham 1990a 12 / 12 16 - 17 Ei eroa

Naisilla juoksun taloudellisuuteen on lisäksi havaittu vaikuttavan myös kuukautiskierron 

vaihe. Merkitseväksi tämä ero tuli kuitenkin vasta juoksunopeuksilla, jotka vastasivat 80% 

tehoa max V02:sta. (Williams & Krahenbuhl 1997.) 

4.1.3 Harjoittelu 

Useiden tutkimustulosten ja havaintojen valossa näyttää siltä, että harjoittelun kautta ihmiset 

pystyvät sopeuttamaan yksilöllistä tekniikkaansa niin, että tuloksena on heille taloudellisin 

juoksuliike (Anderson 1996). Bailey & Pate (1991) toteavatkin, että suhteellisen vähän on 

tehtävissä juoksun taloudellisuuden parantamiseksi, joskin juoksutyylin, ventilaation, 

harjoitustilan ja massan sijoittumisen manipuloinilla voitaisiin saada muutoksia aikaa. 

Harjoittelun määrällä tai juoksijan tasolla ei kuitenkaan näyttäisi olevan vaikutusta juoksun 

taloudellisuuteen submaksimaalisilla juoksunopeuksilla niin aikuisilla (Pereira & Freedson 

1997) kuin lapsillakaan (Unnithan ym.1996). Edes lapsuudessa lyhytaikainen osallistuminen 
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juoksuhaijoituksiin tai neuvonta tekniikan suhteen ei tuo muutosta juoksun 

taloudellisuuteen (Krahenbuhl & Williams 1992). Joissain tutkimuksissa on havaittu 

kansainvälisen tason juoksijoiden olevan taloudellisempia kuin kansallisen tason, mutta ei 

ole selvää onko ero haijoittelun vaikutusta. Voihan olla, että, näillä huipputason juoksijoilla 

on esim, parempi perimä tai ruumiinrakenne, jotka ovat johtaneet parempaan 

taloudellisuuteen ja näin myös hyviin tuloksiin. (Morgan ym. 1989.) 

4.2 Biomekaaniset tekijät 

Teoreettisesti voidaan todeta, että juoksusuorituksessa oikeat liikkeet, jotka tuottavat 

riittävän määrän oikeansuuntaisia voimia oikeaan aikaan saavat aikaan vähäisemmän 

energiantarpeen, pienemmän fysiologisen stressin ja parantuneen suorituskyvyn (Anderson, 

1996). Tutkimustulokset siis osoittavat, että juoksutekniikalla on vaikutusta 

aineenvaihdunnallisiin tekijöihin. Suuret yksilölliset erot kuitenkin viittaavat siihen, että 

vaikuttavia tekijöitä on useita, joista yksikään ei välttämättä, ole ratkaisevassa asemassa. 

Joka tapauksessa mekaanisten ja aineenvaihdunnallisten tekijöiden suhde kestävyys-

juoksussa on monimutkainen. (Williams & Cavanagh 1987.) 

4.2.1 Juoksuasento ja kehon mittasuhteet 

Havaintojen mukaan taloudellisemmilla juoksijoilla vartalon asento on hieman enemmän 

eteenpäin kallistunut kuin ns.epätaloudellisimmilla. Myös askelkontaktin alussa säärikulma 

pystyakseliin nähden on suurempi taloudellisemmilla juoksijoilla. Erot olivat pienet, mutta 

kaikissa em. asioissa ne olivat kuitenkin merkitseviä. (Williams & Cavanagh, 1987.) 

Tutkimuksessaan Briswalter ym. (1996) huomasivat huippujuoksijoilla 50% teholla 

VO2max:sta kehon mittasuhteiden korreloivan positiivisesti juoksun taloudellisuuden, mutta 

80 % teholla vastaavasti negatiivisesti. Syyksi epäiltiin harvinaisen hiljaista juoksunopeutta, 

johon juoksijat eivät olleet tottuneet. Samalla he totesivat, että korkeimmat korrelaatiot 

juoksun taloudellisuuden kanssa olivat jalan pituudella ja juoksijan pituudella. (Briswalter 

ym. 1996.)



4.2.2 Askelpituus ja -tiheys 

Askelpituuden on havaittu vaikuttavan hapenottoon eri juoksunopeuksilla. (Brisswalter ym. 

1996.) Kokeneemmilla juoksijoilla on havaittu suhteellisesti pidempiä askelpituuksia kuin 

vähemmän harjoitelleilla (Diliman 1975 Bailey & Messier 1991 mukaan). Askelpituuksien 

yksilöllisillä eroilla ei kuitenkaan ole havaittu olevan merkitystä juoksun taloudellisuuteen. 

Myöskään harjoittelujaksojen aikana ei keskitason juoksijoilla ole havaittu merkitseviä 

muutoksia askelpituudessa. (Bailey & Messier 1991.) Pääsääntönä voidaan pitää, että 

vapaasti valittu askelpituus on taloudellisin. Askelpituuden pakottaminen pidemmäksi lisää 

jarruttavaa voimaa ja vaatii liikelaajuuksia, jotka lisäävät sisäistä kitkaa. Vastaavasti liian 

lyhyt askelpituus lisää askeltiheyttä ja samalla lihastyön määrää. (Cavanagh & Kram 1985, 

Anderson 1996.) 

4.2.3 Massa ja sen sijoittuminen 

Koska hapenotto yleensä ilmoitetaan suhteessa massaan, niin teoreettisesti juoksijan painolla 

ei ole vaikutusta juoksun taloudellisuuteen. Tutkimustuloksia on kuitenkin molempiin 

suuntiin, joten tämänkään osan vaikutus juoksun taloudellisuuteen ei ole yksiselitteinen. 

(Morgan ym.1989.) 

Massan sijoittumista on tutkittu erityisesti raajojen osalta. Selkeäksi tulokseksi 

tutkimuksista onkin saatu, että urheilija, jolla on kevyemmät raajat, on taloudellisempi 

(Cavanagh & Kram 1985). Liike on ta1oudellisempaa, jos raajan massa on pienempi ja 

proksimaalisemmin sijoittunut. Tällöin tarvitaan vähemmän kineettistä energiaa 

kiihdyttämään ja jarruttamaan raajaa juoksun aikana. Sääreen lisätyn painon vaikutuksen 

hapenottoon on todettu olevan kaksinkertainen kuin saman painon vaikutus reiteen 

kiinnitettynä. Jalkineilla on suuri merkitys, sillä 50 gramman painon lisäämisen on havaittu 

lisäävän energiankulutusta noin yhdellä prosentilla. (Anderson 1996.)



13 

4.3 Muita tekijöitä 

Jotta varmasti pystyttäisiin vertailemaan yksilöiden välisiä eroja, olisi ensin saatava selville 

paljonko on yksilöiden päivittäinen vaihtelu juoksun taloudellisuudessa (Morgan ym 1991). 

Päivittäisen vaihtelu yksilön hapenotossa vakionopeudella on havaittu olevan 3-5 %, eikä 

juoksijan tasolla ole merkitsevää eroa näihin muutoksiin (Pereira & Freedson 1997). Jopa 

11% eroja on raportoitu (Daniels ym.1984). 

Liikkuvuuden ja juoksun taloudellisuuden yhteys on yllättävä. Tutkimustulosten mukaan 

kireys eräissä luurankolihaksissa saattaa parantaa juoksun taloudellisuutta. Havaittuja 

lihasryhmiä olivat nilkan koukistajat ja lonkan ulkokiertäjät. Syyksi arveltiin, että kireissä 

lihaksissa elastisen energian osuus kasvaa ja samalla tarvitaan vähemmän lihastyötä 

ylläpitämään asentoa. (Craib ym 1996.) Elastisen energian hyödyntäminen voikin olla 

mandollinen syy yksilöiden väliseen taloudellisuuseroihin (Cavanagh & Kram 1985). 

Sekä jalkineen että juoksualustan on havaittu vaikuttavan juoksun taloudellisuuteen. 

Juoksukengän vaimennuksen on epäilty vähentävän lihastyötä, jolla vaimennetaan jalan 

tärähdystä askelkontaktin alussa. Näin kokonaistyön määrä juostessa vähenee. Kyntöpellolla 

juoksemiseen taas vaaditaan paljon enemmän energiaa kuin esim. kadulla juoksemiseeen. 

Juoksuradoilla pintamateriaaleillakin pystytään todennäköisesti vaikuttamaan juoksun 

taloudellisuuteen. (Cavanagh & Kram 1985.)
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5 TUTKIMUSONGELMAT JA -HYPOTEESIT 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää nuorten kestävyysjuoksijoiden 

taloudellisuutta ja siihen liittyviä tekijöitä. Vertailemalla sukupuolia taloudellisuuden 

suhteen sekä muutamia fysiologisia ja biomekaanisia muuttujia tutkimalla pyrimme 

osaltamme selventämään juoksun taloudellisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen 

ongelmat ja hypoteesit ovat seuraavat: 

Ongelmat:	 Onko taloudellisuudessa eroja nuorilla maajoukkuetason juoksijoilla? 

Onko sukupuolten välillä havaittavissa eroa vastaavassa ryhmässä? 

Miten suuri on yksilöiden välinen vaihtelu taloudellisuudessa? 

0-hypoteesi: Eroja ei ole havaittavissa. 

Työhypoteesi: Taloudellisuudessa on havaittavissa eroja yksilöiden ja sukupuolten välillä.



3' 
Hengityskaasut Laktaatti 
Syke 
Voimat 
Juoksunopeus

Hengityskaasut Laktaatti	 Hengityskaasut Laktaatti 
Syke	 Syke 
Voimat	 Voimat 
Juoksunopeus	 Juoksunopeus  

6 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Koehenkilöiden juoksun taloudellisuutta mitattiin juoksunopeuden ja hapenkulutuksen 

avulla. Lisäksi kerättin tietoa sykkeestä, veren laktaatista ja voimantuotosta. Mittaukset 

suoritettiin Jyväskylässä syksyllä 1999 kahtena päivänä. 

6.1 Koehenkilöt 

Tutkimukseen osallistui 10 koehenkilöä, joista puolet oli miehiä ja puolet naisia. Kaikki 

koehenkilöt olivat useita vuosia harrastaneet kestävyysjuoksua ja he kuuluivat nuorten 

maajoukkuevalmennusryhmään Jokaisen pääjuoksumatka kuului ns. keskimatkoihin. 

Antropometriset kuvaukset löytyvät taulukosta 3. 

Taulukko 3. Koehenkilöiden antropometria. 

Miehet Naiset 
Ikä (v) 19,0 ± 2,4 17,6 ± 1,8 
Pituus (cm) 184,6 ± 6,5 163,5 ± 3,0 
Paino (kg) 69,1 ± 7,9 51,2 ± 6,4 
Rasva% 11,3 ± 2,9 17,9 ± 4,5

6.2 Koeasetelma 

Koehenkilöt juoksivat 200 metrin sisäradalla kolmella aerobisella nopeudella. 

Kuormitukset kestivät kolme minuuttia ja samoin palautukset kuoimien välillä (Kuva 5). 

Valmentaja määritteli juoksunopeudet kunkin juoksijan henkilökohtaisten kilpailutulosten 

ja harjoitusvauhtien perusteella. Hengityskaasut ja syke kerättiin koko suoritusten ajan. 

Laktaattinäytteet sormenpäästä otettiin heti suoritusten loputtua. Joka kierroksella 

koehenkilöt juoksivat voimalevyjen yli. Valokennoilla mitattiin tarkasti juoksunopeus 

voimalevyjen kohdalta.

Kuva 5. Mittausten kulku



6.3 Aineiston keräys 

Hengityskaasut kerättiin kannettavalla hengityskaasuanalysaattorilla (Cosmed K4b2. 

mittaustarkkuus: VE: ±2%, 02 : 0,02 %02). Myös sykevyöllä (Polar Elektro) mitattu syke 

tallentui analysaattorin tiedostoon. Laitteelle suoritettiin tilavuus- ja kaasukalibroinnit 

kunkin mittauspäivän alussa. Huoneilmakalibrointi tapahtui ennen jokaista suoritusta. 

Juoksunopeutta ohjattiin valojäniksellä (Nokka oy). Askelmuuttujat saatiin 10 m pitkältä 

voimalevyltä (Raute Precision 0y), jonka yli koehenkilöt juoksivat joka kierroksella. 

Tulokset tallennettiin CODAS-tietojenkeruujärjestelmällä (Dataq Instruments). 

Valokennoilla (Digitest Oy) mitattiin voimalevyjen ylittämiseen kulunut aika. 

Sormenpääverinäytteet otettiin välittömästi kunkin suorituksen jälkeen laktaatinmääritystä 

varten. Verinäytteet (25 111) sekoitettiin perkloorihappoon proteiinittoman uutteen 

valmistamiseksi, jotta laktaatin määrä ei päässyt muuttumaan koeputkissa. 

6.4 Aineiston analysointi 

Voimantuoton tuloksista analysoitiin myöhemmin oikean jalan tuottamat voimat. Kontakti-

ja lentoajat laskettiin pystyvoiman perusteella. Kontakti- ja lentoaikojen avulla saatiin 

askeltiheys. Askelpituus puolestaan laskettiin jakamalla juoksunopeus askeltiheydellä. 

Hengityskaasu- ja syketulokset purettiin tietokoneelle ja keskiarvoistettiin 15 sekunnin 

jaksoihin. Verinäytteistä analysoitiin niiden laktaattipitoisuus Boehringer Mannheimin 

testipakkauksen reagenssien avulla laboratoriossa. 

6.5 Tilastollinen analysointi 

Tässä työssä tulokset on ilmoitettu keskiarvoina ja —hajontoina. Tilastolliset analyysit on 

tehty SPSS-ohjelmalla (versio 8.0). Suhteellisten juoksunopeuksien yhtäläisyyttä tutkittiin 

x2-yhteensopivuustestillä. Sukupuolten väliseen vertailuun käytettiin kaksisuuntaista 

paritonta Studentin t-testiä. Taloudellisuuteen liittyviä tekijöitä pyrittiin löytämään 

Pearsonin korrelaation avulla. Merkitsevyydet on merkitty seuraavasti: *** = erittäin 

merkitsevä (p<0.001), ** = merkitsevä (p<0.01), * = lievästi merkitsevä (p<0.05).
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7 TULOKSET 

Miehet olivat merkitsevästi (p<0.001) pidempiä ja painavampia (p<0.01) kuin naiset. 

Lisäksi heidän rasvaprosenttinsa oli matalampi (p<0.05). Miesten absoluuttiset 

juoksunopeudet olivat kovemmat kuin naisilla (p<0.05), mutta suhteelliset juoksunopeudet 

todettiin yhtäläisiksi. Todellinen juoksunopeus voimalevyjä ylitettäessä saatiin 

valokennoilla ja ne olivat hieman korkeammat kuin valojänikselle ohjelmoidut nopeudet, 

joskaan ei merkitsevästi (Taulukko 4). Näitä todellisia nopeuksia käytettiin jatkossa 

juoksunopeutena. 

Taulukko 4. Valojäniksen nopeudet ja todelliset juoksunopeudet miehillä ja naisilla 

Miehet Naiset 
Nopeus jänis (m/s) todellinen(m/s) jänis(m/s)	 I todellinen(m/s) 

1 4 ± 0,045 4,24 ± 0,207 3,58 ± 0,110	 3,86 ± 0,288 
2 4,72 ± 0,268 4,9 ± 0,255 4,14 ± 0,055	 4,32 ± 0,164 
3 5,26 ± 0,25 5,46 ± 0,251 4,68 ± 0,045	 4,9 ± 0,187

7.1 Hapenotto 

Hapenotossa tai muissa hengityskaasumuuttujissa (kuva 6) ei ollut havaittavissa mer-

kitseviä eroja sukupuolten välillä millään nopeuksilla. Toisin sanoen taloudellisuus 

miehillä ja naisilla oli samanlainen. Yksilölliset erot hapenotossa / taloudellisuudessa olvat 

miehillä alle 7% luokkaa ja naisilla 4-15 %. Koska taloudellisuuteen ei löytynyt eroja, ei 

myöskään löytynyt yksittäisiä tekijöitä, jotka olisivat korreloineet taloudellisuuden kanssa. 

Kuva 6. Ventilaatio (tumma) ja hapenotto (vaalea) eri juoksunopeuksilla miehillä 

(viiva) ja naisilla (katkoviiva). 
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7.2 Veren laktaattipitoisuus ja syke 

Veren laktaattipitoisuus ei eronnut merkitsevästi sukupuolten välillä. Tulos oli sama myös 

sykkeiden osalta (kuva 7). 

Kuva 7. Syke (viivat) ja veren laktaattipitoisuus (pylväät) eri juoksunopeuksilla 

miehillä (tumma pylväs, viiva) ja naisilla (vaalea pylväs, katkoviiva). 

7.3 Askelpituus ja -tiheys 

Askelpituus ja —tiheys kasvoivat nopeuden lisääntyessä, kuten luonnollistakin on. Miehillä, 

joilla absoluuttiset nopeudet olivat suuremmat, nousi myös askelpituus suuremmaksi, 

mutta merkitsevän tason (p<0.05) se saavutti vain juoksunopeudella 2 (kuva 8). Askel-

tineydessä ei ollut havaittavissa merkitseviä eroja sukupuolten välillä. 

-Q5 

Kuva 8. Askelpituus (pylväät) ja —tiheys (viivat) eri juoksunopeuksilla miehillä 

(tumma pylväs, viiva) ja naisilla (vaalea pylväs, katkoviiva) (** p<0.01).
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7,4 Tukivaiheen voimantuotto 

Voimantuoton suhteen ei sukupuolten välillä ollut suuriakaan eroja. Absoluuttisilla arvoilla 

katsottuna miehillä oli merkitsevästi suuremmat (p<0.05) jarruttavat ja työntävät voimat, 

mutta suhteutettuna kehonpainoon nämä erot katosivat (taulukot 5 ja 6). Myös kontaktiajat 

olivat miehillä merkitsevästi suuremmat (p< 0.01) nopeuksilla 2 ja 3 kuin naisi1la. 

Nopeudella 1 ei kontaktiajassa ollut eroa. 

Taulukko 5. Askelmuuttujat miehillä eri juoksunopeuksilla (Fz= pystyvoima, Fx= 

vaaka-voima, Fr= resultanttivoima). (** p<0.01, * p<0,05) 

Nopeus 1 2 3 
Kontaktiaika (s) 0,201 ± 0,007 0,187 ± 0,005** 0,177 ± 0,006 

Fz maksimivoima 
Jarrutusvaiheen (N) 1931 ± 229* 2052 ± 325* 2079 ± 307* 

(N/kg) 28,0 ± 1,7 29,6 ± 1,6 30,0 ± 1,9 
_	 _	 . 

Tyontovatheen 
maksimivoima

(N) 1927 ± 257** 2007 ± 308* 2047 ± 294** 
(N/kg) 27,9 ± 1,4 28,9 ± 1,5 29,6 ± 1,8 

Fx maksimivoima 
Jarrutusvaiheen (N) 384 ± 102* 437 ± 104* 483 ± 129* 

(N/kg) 5,5 ± 1,1 6,2 ± 0,9 6,9 ± 1,3 
.	 _	 . 

Työntovatheen 
maksimivoima

(N) 319 ± 40* 373 ± 72* 403 ± 69* 
(N/kg) 4,6 ± 0,5 5,4 ± 0,6 5,8 ± 0,6 

Fr

J-vaih. keskim. voima(N) 920 ± 130* 989 ± 179* 1005 ± 176* 
Kulm

.
a (aste) 77,5 ±1,8 77,0 ± 1,2 76,1 ± 1,4 

T-valh. keskim voima (N) 830 ± 121* 906 ± 158* 937 ± 157* 
Kulma (aste) 72,3 ± 6,9 74,2 ± 1,1 73,4	 1 2 

Taulukko 6. Askelmuuttujat naisilla eri juoksunopeuksilla (Fz= pystyvoima, Fx= 

vaaka-voima, Fr= resultanttivoima). (** p<0.01, * p<0,05) 

Nopeus 1 2 3 
Kontaktiaika (s) 0,193 ± 0,008 0,179 ± 0,004 0,166 ± 0,005** 

Fz maksimivoima 
Jarrutusvaiheen (N) 1445 ± 244* 1502 ± 221* 1553 ± 231* 

(N/kg) 29,0 ± 1,4 30,2 ± 1,6 31,3 ± 1,3 
_	 _	 . 

Tyontovalheen 
maksimivoima

(N) 1391 ± 247** 1472 ± 230* 1496 ± 190** 
(N/kg) 27,9 ± 1,7 29,6 ± 1,6 30,2 ± 1,7 

Fx maksimivoima 
Jarrutusvaiheen (N) 264 ± 46* 295 ± 33* 323 ± 45* 

(N/kg) 5,3 ± 0,7 6,0 ± 0,9 6,6 ± 1,2 
_	 _ 

Tyontovaiheen 
maksimivoima

(N) 213 ± 62* 253 ± 60* 289 ± 55* 
(N/kg) 4,3 ± 0,9 5,1 ± 0,8 5,8 ± 1,1 

Fr

J-vaih. keskim. voima (N) 697 ± 148* 731 ± 119* 755 ± 93* 
Kulma (aste) 78,9 ± 1,1 78,3 ± 0,6 77,8 ± 1,8 
T-vaih. keskim voima (N) 594 ± 127* 661 ± 116* 696 ± 86* 
Kulma (aste) 75,7 ± 2,6 75,2 ± 1,6 74,0 ± 1,9
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8 POIIDINTA 

Tämän työn tarkoitus oli tutkia taloudellisuutta nuorilla kestävyysjuoksijoilla ja päätulos 

yksinkertaisesti oli, että he ovat taloudellisuutensa suhteen samanlaisia. Sukupuolten 

välillä ei ollut havaittavissa merkitseviä eroja millään juoksunopeudella. Tämä tulos tukee 

Fernhallin ym. (1996) ja Cunninhamin (1990a) tutkimustuloksia 1990-luvulta, mutta 

lopullisia johtopäätöksiä ei missään nimessä voida vielä vetää. Viime vuosikymmenen 

aikanahan on saatu tuloksia molempien sukupuolten "eduksi" (esim. Helgerud ym. 1990, 

Ariens ym. 1997, Morgan ym. 1999). Yksilöiden väliset erot taloudellisuudessa (j: <7%, 

Y: 4-15%) jäivät tässä tutkimuksessa miehillä pienemmiksi kuin naisilla. Miesryhmä 

voitaisiin tämän perusteella tulkita tasaisemmaksi tai jopa kovatasoisemmaksi, mutta on 

otettava huomioon juoksunopeuksien määritystapa ja muut mandolliset virhelähteet. 

Kirjallisuudessahan on lisäksi mainittu jopa 11% päivittäisiä vaihteluita juoksun 

taloudellisuudessa (Daniels ym.1984). Kokonaisuudessaan tuloksiin vaikutti suuresti 

ryhmän homogeenisuus. Kaikki olivat nuoria keskimatkojen juoksijoita, maajoukkue-

tasoisia ja useita vuosia harjoitelleita. Ei siis voida sanoa yllätykseksi, että merkitseviä 

eroja taloudellisuudessa ei tullut näkyviin. Tämän tutkimuksen perusteella ei pystytä 

nostamaan esiin jotain tiettyä tekijää, joka vaikuttaisi merkitsevästi taloudellisuuteen. 

Toisena syynä merkitsevyyksien löytymättömyyteen voi olla pieni koehenkilöjoukko. 

Askelmuuttujissa havaitut erot absoluuttisissa arvoissa johtuivat nliesten suuremmasta 

massasta ja suuremmista absoluuttisista juoksunopeuksista, jotka on todettu aiempienkin 

tutkimusten kohdalla (Cunningham 1990, Fernhall ym. 1996). Suhteutettuna kehon 

painoon, voimissa ei kuitenkaan havaittu merkitseviä eroja. Kun tämä tieto ja tulokset 

samanlaisesta taloudellisuudesta yhdistetään, niiden perusteella voidaan väittää, että 

juoksutekniikoissa ei ole valtavia eroja sukupuolten välillä tässä ryhmässä. 

Askelpituudessa ero sukupuolten välillä osoittautui merkitseväksi vain toisella nopeudella , 

vaikka tuloksista on nähtävissä, että miesten askelpituudet olivat jatkuvasti hieman naisia 

pidemmät. Tämä on luonnollista, kun muistetaan, että juoksunopeus on askelpituuden ja — 

tiheyden tulo. 

Rasituksen samankaltaisuudesta kaikille on osoituksena sykkeiden ja veren laktaattitasojen 

yhtäläisyys. Tietenkin tämä riippuu jokaisen henkilökohtaisesta maksimityötehoista ja 

kynnyksistä. Vaikka tarkoituksena oli juoksuissa pysyä aerobisen työn puolella, nousivat 

laktaatit korkeiksi. Valmentajan määrittelemät juoksunopeudet olivat siis tasaiset, mutta
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eivät kokonaan aerobisia. Taloudellisuuden määrittäminen hapenotosta perustuu juuri 

aerobiseen energiantuottoon. Koska energiaa näin ollen tuotettiin myös anaerobisesti, 

olisikin perusteltua tutkia tuloksia myös kokonaisenergiankulutuksen kannalta. 

Käyttämällä di Pramperon ym. (1993) kehittämää laskentamallia olisi voitu arvioida myös 

laktaatin kalorinen ekvivalentti. Kokonaisenergiankulutusta ei kuitenkaan pystytty 

laskemaan puutteellisten mittaustulosten takia. Kolmesta juoksunopeudesta ensimmäinen 

oli hitain ja näin ollen varmastikin aerobisin. Koska taloudellisuuseroja ei löytynyt millään 

nopeudella, ei edes ensimmäisellä, voidaan johtopäätös taloudellisuuden osalta katsoa 

kuitenkin melko pitäväksi. Oliko nopeuksien määrityksessä sitten kyse 

kommunikaatiovirheestä tutkimushenkilöstön ja valmentajan välillä tai peräti valmentajan 

rankka virhearvio, onkin jo asia erikseen. 

Tämän tutkiinuksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että juoksun taloudellisuudessa ei ole 

eroja maajoukkuetasoisilla nuorilla juoksijoilla. Erot suorituskyvyssä ovat siis riippuvaisia 

enemmän muista tekijöistä. Tämän tutkimuksen tulokset. ovat yleistettävissä maajoukkue-

tason juoksijoihin ja käytettävissä vertailtaessa sukupuolten välistä taloudellisuutta. 

Jatkossa vastaavissa tutkimuksissa on ehdottomasti kiinnitettävä enemmän huomiota ja 

tarkkuutta juoksunopeuksien määritykseen. Ei varmaankaan kannata vertailla 

huippujuoksijoita keskenään, vaan selkeämmin hakea ryhmiä, joilla on eroja 

taloudellisuudessa. Tätä kautta päästään kiinni taloudellisuuseroihin ja siitä on helpompi 

pyrkiä selvittämään taloudellisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Koehenkilömäärää olisi 

lisättävä aiempiin tutkimuksiin nähden. Myös harjoittelututkimukset taloudellisuuden, 

tekniikkaopastuksen, harjoittelun määrän ja alkutason suhteen voisivat jatkossa tuottaa 

hedelmällisempiä tuloksia. Jos ehdottomasti halutaan keskittyä huippujuoksijoihin, voisi 

olla hyvä vertailla vastaavanlaisen kansallisen ryhmän taloudellisuutta maailman 

huippujuoksijoihin. Tällä tavalla saataisiin selville, pitääkö kansallisen tason juoksijoiden 

pyrkiä kehittämään taloudellisuuttaan päästääkseen maailman huipulle.
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