
LIHASVÄSYTYKSEN VAIKUTUS REAKTIONOPEUTEEN  

MULTITASKING TILANTEESSA

Esa Hongell

              Biomekaniikan pro gradu -tutkielma

              Syksy 2012

              Jyväskylän yliopisto

              Liikuntabiologian laitos

              Esa Hongell

              Työn ohjaaja: Taija Juutinen

  



2

TIIVISTELMÄ

Hongell,  Esa.  2012. Pro gradu. Lihasväsytyksen vaikutus reaktionopeuteen multitas-

king tilanteessa. Liikuntabiologian laitos, Jyväskylän yliopisto, 85 s.

Hyvän aerobisen kunnon tiedetään olevan luotettava mittari terveyden arviointiin. Fyy-

sisesti  aktiiviset  henkilöt  kestävät  lihasväsytystä  pidempään kuin harjoittelemattomat 

henkilöt. Kuitenkin lihasväsytyksen kokeminen ja sen vaikutukset ovat yksilöllisiä. Se 

miten fyysinen väsytys vaikuttaa normaaliin ajattelukykyyn ja päätöksentekoon ei ole 

vielä täysin selvillä. Eräs keino tämän havaitsemiseen on tarkkailla reaktioaikoja fyysi-

sen väsytyksen aikana.

Tässä  pro  gradu -työssä  tutkittiin  kuinka  fyysinen  väsytys  vaikuttaa  reaktioaikoihin 

muodostamalla multitasking-tilanne fyysisen väsytyksen ja reaktiotestien välille. Mit-

taustilanteessa väsytys suoritettiin samanaikaisesti reaktiotestien kanssa. Fyysiset lihas-

väsytykset kohdistuivat sekä käteen (käsipainon staattinen pito) että aerobisesti koko 

kehoon (kuntopyörä). Testiryhmiä oli kaksi: urheilijat (n=10) (kestävyyslajien kilpaur-

heilijoita) ja kontrolli (n=10) (ei säännöllistä urheilua). 

Tutkimuksen tuloksissa urheilijaryhmä oli kontrolliryhmää nopeampi sekä reaktio- että 

liikeajoissa  kaikissa  testitilanteissa,  mutta  ryhmien  välillä  ei  esiintynyt  tilastollisesti 

merkitseviä eroja. Reaktio- ja liikeajat eivät muuttuneet kummallakaan ryhmällä tilas-

tollisesti  merkitsevästi  eri  kuormitustasoilla,  mutta  kokonaisajat  olivat  kuitenkin  no-

peampia  fyysisen  rasituksen aikana  kuin ilman rasitusta.  Virheherkkyys  oli  suurinta 

molemmilla ryhmillä lähellä väsymispistettä, eikä tulosten perusteella hyvällä fyysisellä 

kunnolla ollut vaikutusta virheherkkyyteen. Tämä tutkimus vahvistaa, että kokonaisajan 

paraneminen fyysisen rastituksen aikana johtuu pääosin liikeajan nopeutumisesta, joka 

on puolestaan nousseen fyysisen vireystilan ansiota ja tämä tila voittaa multitasking-ti-

lanteen tuomat haitat.

Avainsanat: fyysinen väsyminen, multitasking, reaktioaika
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ABSTRACT

Hongell, Esa 2012. Physical fatigue affects on reaction time in multitasking situations. 

Department of Biology of Physical Activity, University of Jyväskylä, Master’s Thesis 

in Biomechanics. 85 p.

It is known that good aerobic healt is a trustable indicator to evaluate physical health. 

Fit people can resist physical fatigue longer than unfit people, but the way physical fati-

gue affects on the normal thinking process is still partially unknown. One way to obser-

ve this is to find out how reaction times change under physical exercise.

The purpose of this study was to observe how physical fatigue affects on reaction times 

in multitasking situations. Measurement set-up included simultaneous physical exercise 

and a simple reaction time test. The purpose of physical exercise was to produce muscle 

fatigue locally to hand (static handweight holding) and aerobic fatigue to whole body 

(stationary bicycle). Two groups were included: sport group (n=10) (endurance sport) 

and control group (n=10) (no regular activity). 

The main results indicate that the sport group had faster reaction and movement times 

in all test situations than the control group, but there was no statistical differences. Neit-

her group reaction nor movement times changed statistically significantly in different 

load factors. However total times were faster when doing physical exercise at the same 

time. Results also indicate that the chance of doing errors is at its highest at the maxi-

mum fatigue levels. However good physical fitness doesn't have any affect on the error 

rates. The main finding answers why total times got faster during physical exercise, this 

was mainly due to faster movement times. Higher physical arousal levels beats the ne-

gative effects of multitasking situations.

Keywords: physical fatigue, multitasking, reaction time
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1 JOHDANTO

Fyysinen väsymys voidaan määritellä hieman toisistaan poikkeavilla tavoilla, riippuen 

siitä mitä halutaan painottaa ja miltä kantilta asiaa tarkastellaan. Väsymystä voidaan lä-

hestyä puhtaasti fysiologiselta tai psykologiselta kannalta. Usein kuitenkin väsymystä 

käsitellään kokonaisuutena, eli psykofysikaalisena ilmiönä. Arkikielessä lihasväsymyk-

sellä tarkoitetaan, että henkilö ei kykene enää pitämään yllä vaadittavaa voimatasoa tai 

tuottamaan maksimaalista voimaa (Barry & Enoka 2007; Ruiter ym. 2005). Lihasten 

väsyminen  käynnistyy  pian  fyysisen  harjoituksen  alkamisesta.  On  henkilökohtaista, 

millaisena lihasväsymyksen tuntee kehossaan. Joillekin se voi olla heikkouden tai kivun 

tunnetta lihaksissa ja toisille taas jotain muuta. Yhteistä näille tuntemuksille kuitenkin 

on, että niitä on vaikea mitata objektiivisesti. (Merletti & Parker 2004, 233, 348–349; 

Nummela ym. 2007.)

Ihmisen  reagoidessa  johonkin  tiettyyn  ärsykkeeseen  tietoisesti,  puhutaan  reaktioista. 

Reaktioiden  yhteydessä  tarkkaillaan  usein  reaktionopeutta  ja  tätä  mittaava  suure  on 

reaktioaika. Reaktioaika on liikkeen toteutumisnopeus, jolla tarkoitetaan viivettä aistin-

ärsykkeen ja  sen seurauksena tapahtuvan motorisen  toiminnan välillä  (Hiltunen ym. 

2007, 353; Shelton & Kumar 2010). On hyvin yksilöllistä kuinka nopeasti ärsyke saa 

liikkeen aktivoitumaan ja tähän vaikuttavat monet eri osatekijät. Reaktioaika on hyvä 

keino arvioida henkilön päätöksen teon nopeutta ja tehokkuutta (Sandström & Ahonen 

2011, 24). Reaktioaika on ollut suosittu mittausparametri jo 1850-luvulta lähtien, jolloin 

kokeelliset  psykologit  havaitsivat,  että  reaktioaika antaa paljon monikäyttöistä  infor-

maatiota ja sitä on suhteellisen yksinkertainen mitata (Kosinski 2010). Nykyisin reak-

tioaikaa käytetään edelleen tutkimuksissa osoittamaan henkilön kykyä reagoida ärsyk-

keeseen. Tänä päivänä tutkimuksia suoritetaan eritoten ikääntymiseen liittyvien tekijöi-

den kartoittamisessa. Reaktioajan mittaus on säilyttänyt suosionsa useasta syystä. En-

sinnäkin sitä on yksinkertaisempaa mitata ja koetilanteen hallinta on helpompaa kuin 

muissa kognitiivisissa mittauksissa tai  psykomotorisissa testeissä.  Yksinkertaisuudes-

taan huolimatta reaktioaikojen on todistettu korreloivan hyvin muihin kognitiivisiin tes-
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teihin ja joskus jopa antavan luotettavampia ennusteita  henkilön fyysisestä  voinnista 

kuin monet muut tunnetut mittarit. (Der & Deary 2006; Zafeiriou 2004.)

Perinteisesti on ajateltu, että mieli ohjaa kehon toimintaa ja fyysisten suoritusprosessien 

onnistumiseen  vaikuttavat  monet  psykologiset  asiat,  kuten  motorinen  oppiminen  ja 

multitasking-tilanteen hallinta. Kuitenkaan mielen toiminnan vaikutusta ei voida nykyi-

sillä menetelmillä  mitata  täysin objektiivisesti.  (Sandström & Ahonen 2011, 21–25.) 

Marcora ja Staiano (2010) selvittivät, että väsymys joka ilmaantuu polkupyörän maksi-

maalisesta polkemisesta, ei aiheudu lihasten fyysisestä väsymisestä vaan mielessä syn-

tyvästä ponnistelun tunteesta. Tämä osoittaa, että mieli ja keho vaikuttavat vastavuoroi-

sesti toisiinsa.

Tämän pro gradu -työn tarkoituksena on muodostaa multitasking-tilanne fyysisen väsy-

tyksen ja reaktiotestien välillä ja tutkia sitä kautta kuinka fyysinen väsytys  vaikuttaa 

reaktioaikoihin.  Tällä  tiedolla  pyritään  kartoittamaan  kuinka  dominoivaa  väsymisen 

tunne on ja alkaako se haitata normaalia ajattelukykyä. Mittaustilanteessa väsytys suori-

tetaan aina samanaikaisesti reaktiotestien kanssa. Väsytykset kohdistuvat sekä käteen 

(käsipainon staattinen pito) että aerobisesti koko kehoon (kuntopyörä). Testiryhmiä on 

kaksi: urheilijat (kestävyyslajien kilpaurheilijoita) ja kontrolli (ei säännöllistä urheilua). 

Oletuksena on, että urheilijaryhmä on tottunut sietämään fyysistä väsytystä enemmän ja 

näin ollen pystyvät ajattelemaan sekä toimimaan väsytyksen alla paremmin.
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2 LIIKKEEN SYNTY

2.1 Poikkijuovaisen lihaksen rakenne

Melkein puolet aikuisen ihmisen massasta on erilaista lihaskudosta, joista suurin osa on 

liikkumisen mahdollistavaa poikkijuovaista lihaskudosta.  Poikkijuovaista lihaskudok-

sesta muodostuvia lihaksia kutsutaan usein luusto- tai luurankolihaksiksi, sillä useim-

mat niistä liittyvät jänteiden välityksellä luihin. Lihaksen rakenne on esitetty kuvassa 1. 

(Hiltunen ym. 2007, 187; Trotter 1993.)

KUVA 1. Poikkijuovaisen lihaksen rakenne (Suomennettu Willmore & Costill 2004, 35).

Poikkijuovainen lihas muodostuu lihassolukimpuista eli fasikkeleista ja nämä edelleen 

lihassoluista eli lihasfiibereistä. Lihassolujen supistuvat osat ovat muodostuneet pitkit-

täissuuntaisista myofibrilleistä, jotka sisältävät lihaksen pienimpiä toiminnallisia yksi-

köitä, sarkomeereja. Lomittain sijaitsevat myofilamentit (aktiini ja myosiini) ovat puo-
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lestaan  myofibrillien  rakennusosia.  Lihaksen  eri  rakenteita  ympäröivät  lihaskalvot: 

koko lihasta epimysium, fasikkeleita perimysium ja lihasfiibereitä endomysium. Nämä 

koko poikkijuovaisen lihaksen kattavat kalvot liittävät lihaksen kiinni jänteisiin ja lui-

hin. (Hiltunen ym. 2007, 187; Trotter 1993.)

Ihmisen hermosto voidaan jakaa anatomisesti kahteen osaan: keskushermostoon ja ää-

reishermostoon.  Keskushermosto  käsittää  aivot  ja  selkäytimen,  jotka  ääreishermosto 

yhdistää hermojen avulla kehon muihin osiin. Yksinkertaistettuna hermoston tehtävänä 

on kuljettaa signaaleja eri solujen välillä. Toiminnaltaan hermosto jakautuu somaatti-

seen ja autonomiseen hermostoon. Autonominen hermosto käsittää tahdosta riippumat-

tomat toiminnot, kuten rauhasten toiminnan ja sydänlihaksen liikkeet. Somaattinen her-

mosto puolestaan sisältää tahdonalaiset vasteet poikkijuovaisiin lihaksiin. (Enoka 2002, 

249–250; Wood & Thompson 2011.) Varsinainen lihassupistus saadaan aikaan kun her-

molihasliitoksessa syntynyt lihassolun aktiopotentiaali leviää lihassolun sisäosiin T-put-

kia pitkin ja vapauttaa sarkoplasmisesta kalvostosta kalsiumioneja (Hiltunen ym. 2007, 

188). Sarkoplasminen kalvosto ympäröi lihassolua verkon tavoin T-putkien kulkiessa 

lateraalisesti  lihassolun ympärillä  (kuva 2).  Kalsiumionien  vapautuessa myosiinifila-

mentit muodostavat poikittaissiltoja aktiinifilamenttien kanssa tarttumalla näiden aktii-

visiin kohtiin. Tätä seuraa myosiiniosasten ulkonevien päiden taipuminen ja tarttumi-

nen edelleen uusiin kohtiin. Aktiini- ja myosiinifilamentit liukuvat tämän prosessin joh-

dosta toistensa lomiin, jolloin myös sarkomeeri lyhenee. Lepotilassa filamentit liukuvat 

vapaasti toistensa ohi. Lihassupistus päättyy, kun sarkoplasminen kalvosto on pumpan-

nut pääosan kalsiumioneista takaisin sisälleen. Tämä prosessi toistuu kerta toisensa jäl-

keen. Tarvittava energia tulee solujen tarvitseman polttoaineen, ATP:n (adenosiinitri-

fosfaatti)  pilkkoutumisesta.  (Hiltunen ym.  2007, 187–190; Wilmore  & Costill  2004, 

37–43.)
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KUVA 2. Sarkoplasmista kalvostoa ja T-putkia myofibrillien ympärillä (Hiltunen ym.  2007,  

190).

2.2 Motorinen yksikkö ja lihassolutyypit

Motorinen yksikkö on kokonaisuus joka käsittää yhden liikehermosolun ja kaikki sen 

käskyttämät lihassolut, joita saattaa olla jopa pari tuhatta. Liikehermosolun aksonipäät-

teen ja lihassolun liittymäkohtaa kutsutaan hermo-lihasliitokseksi ja sen välittäjäainee-

na toimii asetyylikoliini. (Hiltunen ym. 2007, 188; Navallas ym. 2010.) Motoriset yksi-

köt aktivoituvat kaikki tai ei mitään periaatteella, jolloin sen kaikki lihassolut supistuvat 

yhtä  aikaa.  Tämä aktivoituminen tapahtuu vasta,  kun motorisen  hermoston impulssi 

saavuttaa tai ylittää tietyn kynnyksen. Motoriset yksiköt aktivoituvat tietyn järjestyksen 

mukaisesti ja nämä aktivoitumiskuviot määräytyvät tarvittavan voiman mukaan. Mitä 

suurempi  voima,  sitä  enemmän  aktivoituu  motorisia  yksiköitä.  Lihaksesta  riippuen, 

kaikki motoriset yksiköt ovat aktivoituneet 50–90 %:n kuormatasoilla. Lopullinen mak-

simivoimataso saadaan lisäämällä motoristen yksiköiden syttymistiheyttä. (Nussbaum 

2001; Tansey & Botterman 1996; Wilmore & Costill 2004, 50–51.)

Poikkijuovaiset  lihassolut  jakautuvat  eri  lihassolutyyppeihin:  hitaisiin  lihassoluihin 

(tyyppi I) ja nopeisiin lihassoluihin (tyyppi IIa ja tyyppi IIb). Hitailla lihassoluilla kes-

tää noin 110 ms saavuttaa niiden voimapiikki, kun taas nopeat lihassolut (tyyppi IIb) 

saavuttavat sen noin 50 ms. Nopeat lihassolut pystyvät tuottamaan enemmän voimaa 



11

kuin hitaat, mutta hitaat lihassolut kestävät puolestaan väsytystä huomattavasti parem-

min. Tämä on seurausta siitä, että ne tuottavat energiansa pääosin aerobisesti,  toisin 

kuin anaerobisesti  toimivat nopeat lihassolut.  Tyyppi  IIa-lihassolut sijoittuvat  näiden 

kahden ääripään väliin. (Navallas ym. 2010; Wilmore & Costill 2004, 44–49.) Yhteen 

motoriseen yksikköön on jakautunut pääasiassa yhden tyypin lihassoluja (Javier ym. 

2010). Hitaita lihassoluja yhden aksonin hermotettavana on noin 10–180, kun taas no-

peita 300–800. Lihassolun tyyppi voidaan määrittää ottamalla koepala tutkittavalta hen-

kilöltä. Moni asia, kuten perimä ja harjoittelutausta, vaikuttaa lihassolujen jakautumi-

seen kehossa. Lihassolut voivat jakautua myös kehon sisällä eri tavoin yksilöiden kes-

ken. (Freilich ym. 1995; Navallas ym. 2010; Wilmore & Costill 2004, 44–49.)

Motoristen yksiköiden aktivoituminen väsytyksen alla riippuu lihastyötavasta ja sen in-

tensiteetistä. Väsytyksen alla lihas voi tarvittaessa rekrytoida lisää motorisia yksiköitä 

tai muuttaa jo käytössä olevien syttymistaajuutta. Näitä motoristen yksiköiden aktivoi-

tumiskuvioiden muutoksia käytetään hyväksi, kun halutaan tarkastella EMG-mittauksil-

la  lihasväsytystä.  (Abbiss  &  Laursen  2005;  Jaskólska  ym.  2007;  Klaver-Król  ym. 

2007.) Tätä mittausmenetelmää pidetään objektiivisimpana tapana lihaksen väsymisti-

lan määrittämisessä. Submaksimaalisen lihasväsytyksen aikana motoristen yksiköiden 

toiminta muuttuu ja se saa aikaan EMG-signaalissa mm. amplitudin nousemisen, keski-

taajuuksien  laskemisen  ja  lisääntyneiden  motoristen  yksiköiden  määrän.  (Abbiss  & 

Laursen 2005; Klaver-Król ym. 2007.)

2.3 Lihaksen voimantuottotavat

Lihastyötavat  voidaan jakaa  kolmeen  eri  kategoriaan:  konsentriseen,  eksentriseen  ja 

isometriseen lihastyötapaan (Grabiner & Owings 2002). Lihastoiminta voidaan myös 

luokitella  lihaspituuden  muutosten,  liikkumisen  tai  liikkumattomuuden  perusteella 

staattiseen ja dynaamiseen lihastoimintaan. Staattisessa isometrisessä lihastyössä ulkoi-

nen kuorma on yhtä suuri kuin tuotettu voima. Lihas-jänne-kompleksin ulkoinen pituus 

ei muutu, mutta lihassyyt supistuvat venyttäen elastisia osia. Kun lihas-jänne-komplek-

sin pituus lyhenee ja aiheuttaa positiivista liikettä (voima > kuorma), on kyse konsentri-

sesta lihastoiminnasta. Eksentrisessä lihastyössä liikkeen suunta on negatiivinen (voima 

< kuorma), jonka aikana aktiivinen lihas venyy ulkoisen kuorman vaikutuksesta ja vas-
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ta-vaikuttajalihas (antagonisti) on aktiivinen (kuva 3). (Grabiner & Owings 2002; Hon-

gell & Romppainen 2011; Masuda ym. 1999; Wilmore & Costill 2004, 53.)

KUVA 3. Lihastyötavat (Suomennettu Wilmore & Costill 2004, 53).

Konsentrinen ja eksentrinen lihastyö ovat molemmat dynaamista lihastoimintaa ja nii-

den voimantuottotavat poikkeavat toisistaan.  Konsentrisessa voima tuotetaan pääosin 

poikittaissiltasyklien avulla, kun taas eksentrisessä voimantuotossa lihasjännesysteemin 

elastiset voimantuotto-ominaisuudet ovat mukana (McBride & Snyder 2012.) Isometri-

sessä lihastyötavassa on enemmän poikittaisiltoja kiinni kuin konsentrisessa. Eksentri-

sessä lihastyötavassa sidekudokset vastustavat ulkoista kuormaa ja näin lisäävät voi-

maa. Eksentrisen lihastyön lihasaktiivisuus on myös alhaisempi kuin samalla voimata-

solla tehdyn konsentrisen, josta johtuen sen energiankulutus on alhaisempi. Eksentrinen 

lihastyö kuluttaa energiaa keskimäärin 30–50 % vähemmän kuin konsentrinen lihastyö. 

Luonnollinen liikkuminen yleensä sisältää kaikki kolme lihastyötapaa. (De Looze ym. 

1994; Hongell & Romppainen 2011; McBride & Snyder 2012.) 
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3 FYYSINEN VÄSYMINEN

3.1 Energia-aineenvaihdunta lihasväsytyksen aikana

Tehdäkseen työtä solut tarvitsevat energiaa ATP:n muodossa (Abbiss & Laursen 2005; 

Kuiper ym. 2008). Energiaa saadaan pilkkomalla ATP:tä ADP:ksi (adenosiinidifosfaa-

tiksi) ja energiaksi tai AMP:ksi (adenosiinimonofosfaatiksi) ja energiaksi (Hiltunen ym. 

2007, 76). Elimistössä ei ole suuria ATP-varastoja, joten sitä täytyy muodostaa jatku-

vasti. Elimistö voi tuottaa ATP:tä kolmella eri tavalla: ATP-kreatiinifosfaattisysteemin, 

glykolyyttisen systeemin tai hapellisen systeemin avulla. ATP-kreatiinifosfaattisystee-

mi ja glykolyyttinen systeemi ovat solulimassa tapahtuvia anaerobisia energiantuotto-

muotoja, jotka eivät vaadi happea. Hapellisessa systeemissä energiantuottomekanismi 

on hapen avulla solujen mitokondrioissa tapahtuvaa ravintoaineiden pilkkomista aero-

bisessa muodossa. (Hongell & Romppainen 2011; Rapoport & Bourne 2010; Wilmore 

& Costill 2004, 43, 123–125.)

Energiantuottatapa määräytyy fyysisen aktiivisuuden tyypistä, kestosta ja intensiteetistä 

(kuva 4). Suurin osa energiantuotosta tapahtuu aerobisesti, jossa hapen avulla energiaa 

voidaan tuottaa hitaalla tahdilla liki loputtomasti. Tämä energiantuottotapa on pääasial-

linen muoto pitkäkestoisissa suoritteissa. Suorituksen tehoa nostettaessa energiaa tarvi-

taan nopeammin elimistön käyttöön. Pisteessä, jossa elimistön työteho ylittää maksi-

maalisen aerobisen energiantuottomekanismin tason, siirtyy elimistö käyttämään anae-

robisia energiantuottotapoja. (Hongell & Romppainen 2011; Rapoport & Bourne 2010; 

Wilmore & Costill 2004, 124, 131.) Lyhytkestoisissa, alle kahden minuutin pituisissa 

maksimisuoritteissa, keho tuottaa energiaa anaerobisesti glykolyyttisen systeemin avul-

la. Tällöin energiaa saadaan suhteellisen nopeasti käyttöön lihaksiin ja maksaan varas-

toituneesta glukoosista. Hyvin lyhytkestoisissa maksimaalisissa suoritteissa ensisijainen 

energiantuottomekanismi on ATP-kreatiinifosfaattisysteemi, jossa energiaa saadaan vä-

littömästi lihaksien varastoista, mutta vain hyvin lyhyeksi ajaksi, noin 3–15 sekunniksi. 

(Hirvonen ym.  1992;  Hongell  & Romppainen  2011;  Wilmore  & Costill  2004,  124, 
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131.) Anaerobisten suoritteiden jälkeen kehoon muodostuu happivaje (EPOC, Excess 

Postexercise Oxygen Consumption), joka ilmenee kohonneena aineenvaihdunta suori-

tuksen jälkeen. (Bangsbo & Hellsten 1998).

KUVA 4. Keskeiset energiantuottotavat erimittaisissa maksimisuorituksissa (Suomennettu Wil-

more & Costill 2004, 131).

Energia-aineenvaihdunnalla on suuri rooli fyysisen väsymisen muodostumisessa. Usein 

fyysisen väsytyksen yhteydessä ihmiset kokevat energiavarastojensa vähentyneen. An-

aerobisessa ATP-kreatiinifosfaattisysteemissä kreatiinifosfaatin  vaje aikaansaa ATP:n 

suuremman kulumisen ja tämä vaje johtaa nopeasti lihaksen väsymiseen nopeissa mak-

simaalisissa suorituksissa (Wilmore & Costill 2004, 149–150). Kun fyysinen suoritus 

kestää pitempään, lihas siirtyy käyttämään glykokeenivarastojaan (Rapoport & Bourne 

2010). Glykokeeninkulutus riippuu fyysisen toiminnan intensiteetistä ja sitä kuluu sitä 

enemmän mitä raskaampi harjoitus. Kun glykokeenivarastot tyhjenevät, sitä seuraa sel-

keä väsymisen tunne. Tämä voi esiintyä esimerkiksi maratoonareilla, jotka usein kerto-

vat ”seinän tulleen vastaan” noin 30 km kohdalla. Sanonnalla tarkoitetaan juuri glyko-

keenivarastojen ehtymistä. (Rapoport & Bourne 2010.) Viivyttääkseen lihasväsymistä, 

ihmisen täytyy opetella säätelemään lihaksen energiavarastojaan. Monesti fyysiset suo-

ritukset aloitetaan liian suurella teholla, joka aikaansaa nopean ATP:n sekä kreatiinifos-

faatin laskun, joka puolestaan johtaa ennenaikaiseen väsymiseen haitaten suorituksen 

loppupuolta. (Rapoport & Bourne 2010; Wilmore & Costill 2004, 149–150.)

Eri lihassolutyypit rekrytoituvat tietyn järjestyksen mukaisesti ja täten myös käyttävät 

niiden sisäisiä energiavarastoja tämän järjestyksen mukaan. Usein rekrytoituvat lihasso-

lut voivat kuluttaa glykokeenivarastonsa loppuun. Tämä ilmiö vähentää aktiivisten li-

hassolujen määrää, kun lihaksesta tarvitaan voimaa harjoituksen aikana. Glygokeenin 
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kulutus eri lihassoluissa määräytyy harjoituksen intensiteetin mukaan: hitaat lihassolut 

rekrytoituvat ensin kevyissä suorituksissa ja voimatasoja nostettaessa mukaan tulevat 

myös nopeat lihassolut.  (Tansey & Botterman 1996; Wilmore & Costill  2004, 150–

151.) Lihassolutyyppien jakautumisella eri lihaksiin on myös vaikutusta. Esimerkiksi 

pitkäkestoisen juoksun aikana väsymys voi kohdistua pelkästään säären lihaksiin, jos 

reiden  lihaksissa  on  enemmän  väsytystä  kestäviä  hitaita  lihassoluja.  (Navallas ym. 

2010; Wilmore & Costill 2004, 150–151.)

Solun energia-aineenvaihdunnassa syntyy kuona-aineita, jotka täytyy poistaa solun si-

sältä. Merkittävin kuona-aine väsytyksen kannalta on maitohappo, jota syntyy anaerobi-

sen glykolyysin sivutuotteena. Maitohappoa kerääntyy lihassolun sisälle vain suhteelli-

sen lyhyissä ja kovalla intensiteetillä tehdyissä harjoitteissa. (Abbiss & Laursen 2005; 

Masuda ym. 1999.) Vertailun vuoksi, esimerkiksi maratonjuoksijalla maitohappoarvot 

ovat liki lepotasolla maaliin tullessaan. Heidän väsymisen tunteet käynnistyvät muiden 

mekanismien kautta, kuten aiemmin mainitun glykokeenivarastojen ehtymisen tai her-

moston väsymisen seurauksena (Abbiss & Laursen 2005; Rapoport & Bourne 2010). 

Maitohapolla on kuitenkin merkittävä rooli väsymisen muodostuksessa, sillä se lihak-

seen kerääntyessään laskee sen pH-arvoa. Tämä pH-arvon lasku heikentää ATP:n muo-

dostusta, joka ennen pitkää johtaa lihaksen ATP-määrän rajuun laskuun ja edelleen no-

peaan uupumukseen. Maksimaalisessa suorituksessa väsymyksen aiheuttava maitohap-

pomäärä syntyy jo noin puolen minuutin jälkeen ja sen palautuminen normaalitasolle 

kestää levossa noin puolituntia. (Masuda ym. 1999; Nummela ym. 2007.)

3.2 Hermoston väsyminen

Suurin osa lihasväsymyksestä on ns. perifeeristä lihasväsymystä, jonka mekanismit liit-

tyvät itse lihaksessa tapahtuviin muutoksiin. On kuitenkin todettu, että myös hermostol-

la voi tietyissä olosuhteissa olla vaikutusta fyysiseen väsymiseen (Abbiss & Laursen 

2005; Millet 2011; Nummela ym. 2007). Hermoston heikentyneen toimintakyvyn takia 

aiheutunutta lihasväsymystä kutsutaan sentraaliseksi lihasväsymykseksi. Tämä sentraa-

linen lihasväsymys pystytään toteamaan stimuloimalla lihasta käskyttävää hermoa ul-

koisesti antamalla siihen sähköä. Normaalitilanteessa, kun henkilö tekee maksimaalisen 

lihassupistuksen (esimerkiksi nilkan ojennus), ylimääräisellä sähköstimuluksella ei saa-
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da aikaan voimatason nousua. Jos henkilö on puolestaan väsynyt tehdessään maksimaa-

lista lihassupistusta, ulkoisella sähköstimulaatiolla voi olla parantava vaikutus voimata-

soihin. (Allen ym. 1998.) Tällaisissa tilanteissa hermosto ei kykene täysin aktivoimaan 

hermotuksen alla olevia lihaksia. Syitä tämän takana voi olla useita. Yleisimpänä syynä 

tähän pidetään sitä, että hermoston kemiallinen tasapaino järkkyy välittäjäaineiden (ase-

tyylikoliini) ja niitä käsittelevien entsyymien (koliiniesteraasi) osalta. Nämä kemialliset 

muutokset haittaavat hermoimpulssin saapumista lihaskalvolle. On myös havaittu, että 

lihaskalvon aktivoitumiskynnys voi muuttua, haitaten lihaksen aktivoitumista. Kalium 

voi myös laskea lihasolun potentiaalia, jos sitä poistuu solun sisältä lihassupistuksen ai-

kana.  On myös esitetty,  että  väsymisen aikana kalsiumia kerääntyy sarkoplasmiseen 

kalvostoon vähentäen sen määrää lihassupistusten käyttöön. (Millet 2011; Wilmore & 

Costill 2004, 153.)

Ihmisen liikkeet muodostuvat useiden eri lihasten yhteistyöstä ja on huomattu, että ih-

minen tietämättään aktivoi eri kertoina eri lihaksia vaihtelevilla voimaosuuksilla saman 

liikkeen käyttöön. Tällä pyritään estämään tai  viivyttämään lihasväsytystä  submaksi-

maalisilla voimatasoilla. Hermostollisessa väsymisessä luonnolliset lihasten aktivoitu-

miskuviot voivat häiriintyä ja esimerkiksi jonkin tietyn liikkeen synergisti-lihas ei akti-

voidu normaalilla tavalla. Nämä lihasten aktivoitumiskuvioiden häiriintymiset alkavat 

kuormittaa ja samalla väsyttää lihaksia epätasapainoisesti. (Enoka 2002, 377.)

Hermoperäiset väsymisen tunteet yhdistetään usein vaikeasti tutkittaviin hermostollisiin 

sairauksiin tai hermostoon vaikuttavien lääkkeiden käyttöön. Eräs hankalasti selvitettä-

vä tila on ylikunto, joka laskee henkilön fyysistä toimintakykyä monella tavalla, kuten 

lisäämällä uneliaisuutta, levottomuutta ja keskittymisen puutetta (Nederhof ym. 2006; 

Lehmann ym. 1997). Yksi ylikunnon oireista voi myös olla hermoston toiminnan häi-

riintyminen ja sitä kautta herkempi väsymisvaste. Krooninen väsymysoireyhtymä jakaa 

osittain  samoja  hermostollisia  väsymiseen  liittyviä  oireita  kuin  ylikunto  (Gur  & 

Oktayoglu 2008). Yleisesti voidaan todeta, että tietämystaso hermoston ja väsymisen 

välisestä yhteydestä on vielä heikolla tasolla.
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3.3 Fyysinen väsyminen eri lihastyötavoilla

Masuda ym. (1999) vertailivat dynaamisen ja staattisen lihastoiminnan eroja lihasväsy-

tyksen muodostuksessa. He havaitsivat, että staattinen lihastoiminta aiheuttaa suurem-

mat väsymisreaktiot lihaksessa kuin dynaaminen. Päällimmäiseksi syyksi he arvelivat 

lihaksen heikentyneen verenkierron, jonka johdosta hapekasta verta ei pääse kulkeutu-

maan lihakseen eikä kuona-aineita sieltä pois, kuten maitohappoa. Dynaamisessa liik-

keessä veri pääsee virtaamaan normaalisti ja jopa tehostuneesti lihaksen pumppaavan 

liikkeen ansiosta, kun taas staattisessa isometrisessa lihastyötavassa lihas on koko ajan 

supistuneessa tilassa painaen verisuonia tukkoon. Isometrinen lihastyötapa alkaa tukkia 

verisuonia, kun supistuksen voimakkuus on 50 % tai enemmän maksimivoimasta. (Ma-

suda ym. 1999.) Nussbaum (2001) spekuloi, että staattisessa isometrisessa lihastyössä 

osasyy väsymisen muodostukseen voi olla motoristen yksiköiden tietty syttymisjärjes-

tys. Kun staattista lihastyötä jatketaan ajallisesti pitkään alhaisilla voimatasoilla, vain 

samat ja tietyt motoriset yksiköt ovat aktivoituneina. Tämä ilmiö voi pitkittyessään vai-

kuttaa väsymisen muodostukseen. Muutamissa tutkimuksissa eksentrisessä lihastyössä 

koettu väsymys on ollut pienempää kuin konsentrisessa (mm. Baudry ym. 2007). Toi-

saalta joidenkin tutkimusten mukaan näiden kahden lihastyötavan välillä ei ole eroa tai 

tulos on ollut päinvastainen (mm. Mullaney & McHugh 2006; Jones ym. 1989). Merkit-

tävä  muuttuja  väsymisen  tuntemuksiin  tuntuukin  olevan  lihaksen  supistumisnopeus: 

mitä nopeampi lihassupistus, sitä enemmän lihasvaurioita syntyy ja samalla väsymyk-

sen tunteita. (Enoka 2002, 379; Zwarts & Arendt-Nielsen 1988.)

3.4 Koettu lihasväsymys

Fyysistä väsymisen tunnetta ei voida määritellä selkeästi, sillä se esiintyy aina henkilö-

kohtaisena ja se voi poiketa muiden henkilöiden tuntemuksista. Yleensä fyysisen väsy-

tyksen aikana esiintyy heikkouden ja kivun tuntemuksia lihaksissa. Riippuen lihasväsy-

tyksen tyypistä, nämä tuntemukset voivat poiketa kuitenkin hyvin suuresti. Lyhyessä, 

noin 40–60 sekuntia kestävässä nopeassa harjoitteessa (esim. 400 metrin pikajuoksu) 

väsymisen tunne on hyvin erilainen verrattuna pitkittyneeseen väsytykseen (esim. tun-

teja kestävä maratonjuoksu).  (Abbiss & Laursen 2005;  Nummela ym. 2007.)  Monesti 

lihasväsytys  sekoitetaan  virheellisesti  lihasten  heikkouteen,  jota  esiintyy  esimerkiksi 
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sairauden johdosta tai vaihtoehtoisesti maksimaalisen suorituksen loppupuolella esiin-

tyvään lihasuupumukseen. Tunteet voivat olla samankaltaisia, mutta fysiologiset pro-

sessit syiden takana ovat erilaisia. (Abbiss & Laursen 2005; Enoka 2002, 374.)

Fyysisen suorituksen aikana poikkijuovaisissa lihaksissa tapahtuu lihassyiden supistu-

mismekanismien heikentymistä, energiatasapainon muuttumista, kuona-aineiden kerty-

mistä (mm. maitohappo) ja hermoston väsymistä (Barry & Enoka 2007; Masuda ym. 

1999; Nummela ym. 2007). Nämä lihasten muutokset laukaisevat lihasväsymisen tunte-

mukset. Mikään näistä tekijöistä ei kuitenkaan yksinään selitä lihasväsymisen tunnetta. 

Esimerkiksi lihaksen energiavarastot voivat olla täynnä, mutta silti pitkän työpäivän jäl-

keen tuntuu väsymystä.  Hyvin  usein pitkittyneeseen väsymisen tunteeseen liittyykin 

myös henkinen väsymys.  Syyt  ja mekanismit  väsymisen tunteiden takana ovat vielä 

toistaiseksi selvittämättä. Varmaa kuitenkin on, että lopullinen väsymisen tunne käsitel-

lään aivoissa. (Marcora ja Staiano 2010; Nummela ym. 2007.)

Huono väsymisenkesto yhdistetään usein korkeaan kuolleisuuteen sekä terveysongel-

miin,  kuten  erilaisiin  vammoihin  ja  verisuonisairauksiin  (Marcora  & Staiano  2010; 

Newman ym. 2006). Tämän takia maksimaalisen väsymisen sietokykyä käytetään usein 

yhtenä mittarina osoittamaan koehenkilön terveystilaa. Yleensä tutkijat olettavat, että 

koehenkilöt ovat motivoituneita testiin ja antavat siinä kaikkensa ja suoritus keskeytyy 

puhtaasti fyysisistä seikoista, kuten lihaksen kemiallisen tasapainon muutoksista. Tätä 

suorituksen lopetuskohtaa, jossa testiä ei voida enää jatkaa kutsutaan väsymispisteeksi. 

(Marcora & Staiano 2010; Barry & Enoka 2007.) Marcora ja Staiano (2010) kyseen-

alaistivat  yleisen  näkökannan väsymispisteen  muodostumisesta.  He ehdottavat  tutki-

mustulostensa pohjalta, että väsymispiste muodostuu koehenkilön mielessä. Tässä mal-

lissa koehenkilöillä muodostuu alitajuntaisesti mielikuva hetkestä, jolloin he eivät enää 

kykene jatkamaan testiä. Heidän tutkimuksessa koehenkilöt polkivat kuntopyörää väsy-

mispisteeseen asti. Heti kun väsymispiste oli saavutettu, koehenkilöiden piti aloittaa uu-

delleen polkeminen. Tällöin mielessä syntynyt  väsymispiste siirtyi  jälleen eteenpäin. 

Aiemmat kokemukset auttavat hallitsemaan väsymisen ja kivun tunteita (Epstein 2011). 

Swart ym. (2009) havaitsivat, että pitkänmatkan pyöräilijät, jotka olivat saaneet tutustua 

reittiinsä monta kertaa etukäteen,  ilmoittivat väsymis- ja kiputasojen olleen selkeästi 

matalampia kuin ensimmäisellä kerralla vaikka vauhti oli sama tai jopa suurempi. Lu-
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me-efektillä (placebo) on havaittu olevan myös vaikutusta. Jos henkilö ei tiedä kuinka 

pitkään fyysinen suoritus vielä kestää, hän arvio omaa väsymystilaansa eri lailla, kuin 

jos olisi tietoinen suorituksen kulusta. (Beedie & Foad 2009.) Kivunsietokyvyn on huo-

mattu paranevan, jos kipua tuotetaan usein. Esimerkiksi jos koehenkilöiden käteen ai-

heutetaan kipua kuumalla instrumentilla, niin jo yhdessä viikossa koehenkilöt alkavat 

kestämään  selkeästi  korkeampia  lämpötiloja.  Ilmiö  ei  rajoittunut  pelkästään  käteen, 

vaan se toimi  koko kehoon. (Epstein 2011.)  Tämä osoittaa,  että  kivun tuntemuksen 

muutokset tapahtuvat aivoissa, eivätkä paikallisella tasolla.

Keskushermosto ja sitä kautta mieli, vaikuttaa suuresti koettuun väsymykseen. On ar-

veltu, että lihasväsymisen ja uupumuksen tunne ovat suojamekanismeja, joilla koitetaan 

estää lihaksen vaurioituminen. Nämä epämiellyttävät tunteet vaikuttavat henkilön ha-

luun jatkaa kuormittavaa suoritusta samalla tasolla. (Marcora & Staiano 2010.) Ihminen 

on kuitenkin osittain kykenevä hallitsemaan lihaksiaan tietoisesti. Täysin väsynyt ja uu-

pumuksen partaalla  oleva henkilö pystyy  vielä  kohentamaan suoritustaan,  jos hänen 

motivaationsa on tarpeeksi suuri. Tutkimuksissa on havaittu, että jo pelkkä kovaääninen 

verbaalinen  kannustaminen  lisää  väsymisen  tunteen  sietoa.  Eritoten  aktiiviurheilijat 

ovat tottuneet sietämään koviakin väsymisen ja kivun tunteita. (Epstein 2011; Marcora 

& Staiano 2010.)

Ihminen pystyy  arvioimaan omaa rasitustasoa.  Tutkijat  käyttävät  tätä  mahdollisuutta 

hyväksi tieteellisissä testeissä ja tutkimuksissa.  Koettu rasitustaso voidaan määritellä 

testihenkilön ponnistelun, väsymyksen ja epämukavuuden tunteilla joita esiintyy fyysi-

sen suoritteen aikana (Robertson & Noble 1997). 1960-luvun alussa yleistyi menetel-

mä, joka perustui numeeriseen asteikkoon (6–20). Menetelmä nimi on RPE (Rating of 

Percieved Exertion). Tässä yleisesti hyväksytyssä menetelmässä testihenkilö itse arvio 

kyseisellä asteikolla sen hetkisen rasitustason. Testihenkilön arvioinnin tueksi numeroi-

ta vastaamaan on usein kirjoitettu sanallinen arvio rasituksen tilasta tai graafinen kuvaa-

ja.  Vaikka  RPE  on  yleinen  ja  hyväksi  todettu  tapa  arvioidun  kuormitustason 

osoittamisessa, kuitenkin ensimmäistä kertaa omaa fyysistä kuormitustasoa arvioitaessa 

voi esiintyä RPE-lukeman valinnanvaikeutta. Tätä voi myös esiintyä, jos henkilö ei ole 

tehnyt aikaisemmin rankkoja fyysisiä suoritteita. (James & Roger 2008.)
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4 REAKTIOT

4.1 Reaktioiden muodostuminen

Ihminen kykenee periaatteessa hallitsemaan kehonsa poikkijuovaisten lihasten toimin-

taa. Käytännössä ihminen ei kuitenkaan tiedä kuinka monta lihasta liike sisältää ja millä 

voimalla yksittäiset lihakset toimivat. Ihminen pystyy siis hallitsemaan liikkeiden koko-

naisuutta, mutta ei yksittäisiä lihaksia tai liikkeen yksityiskohtia. (Hiltunen ym. 2007, 

350.) Reaktiot ovat käytännössä samanlaisia kuin tahdonalaiset liikkeet, mutta reaktiot 

käynnistyvät vapaista liikkeistä poiketen aina jonkin sortin ärsykkeestä. Liikevaste on 

silti aina tahdonalainen ja jos näin ei ole, kyseessä on tahdosta riippumaton refleksi. 

(Zafeiriou 2004.) Prosessi, jossa reagoidaan liikkeellä ärsykkeeseen kutsutaan motori-

sensoriseksi integraatioksi ja se vaatii, että sekä kehon sensorinen että motorinen osa 

toimivat yhdessä tietyn järjestyksen mukaisesti (kuva 5). (Wilmore & Costill 2004, 73–

76.)  Hyvin usein reaktioaika jaetaan kahteen osaan, esimotoriseen ja motoriseen. Esi-

motorinen osa käsittää impulssin liikkumisen hermojärjestelmässä. Impulssi alkaa aina 

ärsykkeestä ja päättyy siihen kun lihas aloittaa supistuksen. Motorinen osa alkaa lihas-

supistuksesta ja päättyy kun haluttu vaste on tuotettu. (Audiffren ym. 2008;  Pain & 

Hibbs 2006.) Kuva 5 mallintaa pikajuoksijan starttia, jossa ääniärsyke laukaisee lihas-

supistuksen. Kuvassa esiintyvät viiveet ovat teoreettisen kilpaurheilijan viiveitä, joihin 

harjoittelemattoman henkilön on vaikea yltää. Pikajuoksussa vilppilähdön raja on ny-

kyisin 100 ms, jota on pidetty liian korkeana. Harjoittelulla voidaan parantaa hermojär-

jestelmän kykyä reagoida ja saada aikaan lihaksessa toimintaa, mutta hermoimpulssin 

etenemisen nopeutta ei voida säädellä. (Pain & Hibbs 2006.)
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KUVA 5. Teoreettinen hahmotelma ääniärsykkeellä muodostetusta reaktioketjusta (Suomennet-

tu Virtanen 2011).

On kiisteltyä missä kohtaa aivoja tahdonalaiset liikemääräykset syntyvät. Aikaisemmin 

sen ajateltiin tapahtuvan motorisessa kuorialueessa, mutta nyt tiedetään, että tämä alue 

on vain liikemääräysten viimeinen tarkastusasema. Tarve liikkua syntyy kenties aivo-

rungossa. (Hiltunen ym. 2007, 350.) Erään mallin mukaan liikkeen päämäärästä vastaa-

vat isot aivot, toimintatavat määräytyvät  basaaliganglioissa ja liikkeiden ajoitus sekä 

koordinaatio muovautuvat pikkuaivoissa (kuva 6) (Sandström & Ahonen 2011, 46–47).
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KUVA 6. Liikkeiden suunnittelu- ja toteutusalueet aivoissa (Sandström & Ahonen 2011, 47).

Aivojen pitää prosessoida tietoa sitä enemmän mitä monimutkaisempi liike on kysees-

sä. Tällöin myös liikkeen muodostamiseen osallistuu enemmän aivoalueita. (Ciccarelli 

ym. 2005.) Erään mallin mukaan tyvitumakkeet ja pikkuaivot synnyttävät liikunnallisia 

toimintamalleja, jotka lähettävät liikekäskyn isoaivojen primaariseen motoriseen aivo-

kuorialueeseen, jossa puolestaan mukaan tulee liikkeiden hienosäätely.  Tahdonalaiset 

liikekäskyt siirtyvät lopuksi alfamotoneuroneihin kortikospinaalirataa pitkin. Yksinker-

taisempien  liikkeiden,  kuten  monien  asentoon ja  tasapainoon  liittyvien  refleksien  ja 

myötäliikkeiden määräykset voivat kulkeutua alfamotoneuroneihin muita reittejä pitkin. 

Aivojen liikkeiden prosessointi tapahtuu aivojen eri osien välillä kuvan 7 mukaisesti. 

(Hiltunen ym. 2007, 350; Wilmore & Costill 2004, 76–79.)



23

KUVA 7. Hermoston motoriset reitit (Mukailtu ja suomennettu Willmore & Costill 2004, 77).

Reaktiot täytyy erottaa lihasheijasteista eli lihasreflekseistä. Lihasheijaste on tahdosta 

riippumaton ja tietystä ärsykkeestä aiheutuva lihastoiminnan muutos, joka esiintyy ker-

rasta  toiseen  suunnilleen  samanlaisena.  Lihasrefleksit  ovat  yksinkertaisimpia  ja  no-

peimpia motorisia vasteita, sillä niihin ei tarvita ajattelua (Zafeiriou 2004). Reaktioiden 

tavoin lihasheijaste käynnistyy ärsykkeestä. Sana ”heijaste” viittaa hermoimpulssin kul-

kuun ensin reseptorista selkäytimeen ja sieltä takaisin lihakseen. Impulssien kulkureittiä 

sanotaan heijastekaareksi eli refleksikaareksi (kuva 8). (Hiltunen ym. 2007, 347.) Hei-

jastekaari voi olla yksinkertainen (monosynaptinen), jolloin se sisältää sensorisen neu-

ronin, alfamotoneuronin ja näiden välisen synapsin. Jos taas välineuroneita on useam-

pia, puhutaan monimutkaisemmasta polysynaptisesta heijasteesta. Mutkikkaimmat hei-

jastekaaret  voivat ulottua aivoihin ja takaisin,  ja ne voivat vaikuttaa samanaikaisesti 

moniin  lihaksiin.  Tavalliset  lihasheijasteet  vaikuttavat  poikkijuovaiseen lihaksistoon, 

kuten tasapainon ylläpitämiseen ja suojareflekseihin. Autonomisen hermoston alueella 

esiintyy myös runsaasti heijasteita, jotka vaikuttavat sydänlihaksen ja sileiden lihasten 

sekä monien rauhasten toimintaan. (Leroux ym. 1995; Hiltunen ym. 2007, 347–350.)
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KUVA 8. Koukistusheijasteen eli vetäytymisheijasteen heijastekaari (Hiltunen ym. 2007, 349).

4.2 Reaktiotestit

Reaktioaikatestit voidaan jakaa karkeasti kolmeen luokkaan: yksinkertaiseen, tunnistus-

ta vaativaan ja valintaa vaativaan reaktioaikatestiin. Yksinkertaisessa reaktioaikatestissä 

on vain yksi ärsyke ja yksi vastaus, esimerkiksi yksi äänimerkki ja yksi painettava nap-

pula. Tunnistusta vaativassa reaktioaikatestissä on monta ärsykettä, joista vain tiettyyn 

reagoidaan. Esimerkiksi monta ääntä tai  kuvaa, joista vain tietyn kohdalla painetaan 

yhtä nappulaa. Valintaa vaativassa reaktioaikatestissä henkilön tulee reagoida annettuun 

ärsykkeeseen oikealla tavalla, esimerkiksi painaa ruudulle ilmestyvän kirjaimen vastaa-

vaa  näppäintä.  Yleisesti  muodostetun  tavan  mukaan  tieteellisiin  reaktioaikatesteihin 

osallistuu noin 20 henkilöä, jotka kukin tekevät 100–200 reaktioaikasuoritusta yhden 

testin aikana. Tällöin testihenkilöllä on aikaa sopeutua itse testiin ja tuloksista tulee to-

dellisemmat. (Kosinski 2010; Shelton & Kumar 2010.)

Yksinkertaiset  reaktioaikatestit  antavat  nopeammat  reaktioajat  kuin  kognitiivisesti 

kuormittavammat  tunnistusta  tai  valintaa  vaativat  reaktioaikatestit  (Kosinski  2010; 

Shelton & Kumar 2010.) Miller ja Low (2001) päätyivät tutkimuksessaan siihen, että 
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aika, joka vaaditaan motoriseen valmistautumiseen (lihasjännitys) ja motoriseen vastee-

seen (liike)  olivat  samat  kaikissa  kolmessa  reaktioaikatestityypissä.  Heidän tulokset 

viittaavat siihen, että erot syntyvät reaktioaikojen osalta aivojen prosessointivaiheessa. 

Mitä kompleksisempi ärsyke ja vaste, sitä hitaampi reaktioaika.

Ärsyketyyppi vaikuttaa osaltaan reaktioaikaan.  Ihmiset  reagoivat  nopeammin ääneen 

kuin valoon (Shelton & Kumar 2010). Mahdollisena syynä tälle ilmiölle pidetään, että 

ääniärsykkeeltä kestää noin 8–10 ms päästä aivoihin, kun taas visuaaliselta ärsykkeeltä 

noin 20–40 ms. Tuntoaistin avulla saadut reaktioajat asettuvat näiden kahden ärsyke-

tyypin väliin (Kosinski 2010; Shelton & Kumar 2010.) Ärsykkeen intensiteetillä ja kes-

tolla on huomattu olevan merkitystä  reaktioajan muodostumisessa,  huolimatta ärsyk-

keen tyypistä. Ajallisesti pidemmän ja intensiteetiltään vahvemmat ärsykkeet aikaan-

saavat nopeampia reaktioaikoja. Taso kuitenkin tasaantuu intensiteetin saavuttaessa tie-

tyn voimakkuuden kuvan 9 mukaisesti. (Kosinski 2010; Shelton & Kumar 2010.)

KUVA 9.  Reaktioajan ja ärsykkeen intensiteetin yhteys  (Mukailtu ja suomennettu Kosinski 

2010).

4.3 Reaktioaikaan vaikuttavia tekijöitä

4.3.1 Ikä ja sukupuoli

Ihmisen reaktioaika muuttuu iän myötä molemmilla sukupuolilla. Varhaisnuoruudesta 

lähtien se nopeutuu saavuttaen huippunsa 20–30 ikävuoden tienoilla, jonka jälkeen se 
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lähtee hitaasti heikkenemään aina noin 60 ikävuoteen asti. Tämän jälkeen reaktioaika 

heikkenee nopeutuvalla  tahdilla.  (Der & Deary 2006.) Yksinkertaisten reaktiotestien 

ajat pysyvät suhteellisen tasaisina vanhenemisen myötä, mutta enemmän kognitiivista 

kuormaa vaativissa testeissä reaktioaikojen on huomattu heikentyvän tasaisesti ikäänty-

misen  kanssa.  Pelkät  vanhenemisen  mukana  seuraavat  mekaaniset  muutokset,  kuten 

sarkopenia ja hermoston heikentyvä nopeus, eivät selitä reaktioaikojen heikentymistä 

kokonaan.  Vanhemmilla  ihmisillä  voi  olla  taipumusta  huolellisempaan  pohtimiseen 

reaktiovasteissaan,  mikä osaltaan lisää reaktioaikaa.  Lisäksi vanhempien ihmisten on 

huomattu keskittyvän tarkasti yhteen ärsykkeeseen kerrallaan, unohtaen samalla muut 

samanaikaiset ärsykkeet. (Der & Deary 2006; Redfern ym. 2002.) Myerson ym. (2007) 

havaitsivat, että vanhat ihmiset pystyvät nuorten tavoin omaksumaan uutta informaatio-

ta, mutta heillä kestää reagoida siihen kauemmin. Vanhemmilla ihmisillä esiintyy myös 

paljon reaktioaikojen  vaihtelua,  vaikka  ärsykkeet  pysyvät  samoina  (MacDonald  ym. 

2008; Redfern ym. 2002).

Lähes kaikissa ikäryhmissä miesten reaktioajat ovat nopeampia kuin naisten, eikä tämä 

ero tasaannu täysin edes harjoittelun myötä. Lisäksi naisilla on todettu esiintyvän mie-

hiä enemmän vaihtelua reaktioajoissa. Miesten vasteet yksinkertaiseen reaktiotestiin är-

sykkeillä ovat noin 15 %:a ja ääniärsykkeillä noin 5 %:a nopeammat kuin naisten vas-

taavat arvot. (Barral ja Debu 2004; Der & Deary 2006; Shelton & Kumar 2010; Spierer 

ym. 2010.) Silvermanin (2006) mukaan nämä erot ovat kuitenkin hieman kaventuneet, 

etenkin visuaalisten reaktioiden kannalta. Yhtenä syynä tähän hän pitää, että autolla aja-

minen sekä nopeutta vaativat urheilulajit ovat lisääntyneet naisten keskuudessa 1950-

luvun ajoista. Erot sukupuolten välillä olevista reaktioajoista näyttävät johtuvan siitä 

viiveestä, joka esiintyy ulkoisen ärsykkeen esiintymisen ja lihassupistuksen alun välillä. 

Aika  joka  kuluu lihassupistukseen  ovat  samat  sekä  naisilla  että  miehillä.  (Kosinski 

2010.)

4.3.2 Vireystila ja väsymys

Vireystilan on todettu olevan yksi reaktioaikaan vaikuttavista päämuuttujista. Vireysti-

lalla tarkoitetaan usein keskittymisen tasoa sekä lihasten jännittyneisyyttä ja valmiutta 

reagoida motorisiin käskyihin. Reaktioaika on nopeimmillaan kuvan 10 mukaisesti kun 
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vireystila ei ole liian matala tai liian suuri. Henkilökohtaiset eroavaisuudet määrittelevät 

minkälaisella vireystasolla kukin parhaiten toimii. Vireystilaan vaikuttaa lisäksi yksilön 

persoonallisuus ja temperamentti. (Kosinski 2010; Sandström & Ahonen 2011, 69.)

KUVA 10. Reaktioajan ja vireystilan yhteys (Mukailtu ja suomennettu Kosinski 2010).

Vireystilaa voidaan säädellä mm. fyysisten harjoitteiden avulla, jolloin keho lämpenee 

tai antamalla ennakkovaroitus ennen reaktiosuoritetta (Davranche ym. 2006; McKeown 

ym. 2010). Etnyre ja Kinugasa (2002) havaitsivat, että koehenkilöt, joille annettiin ääni-

ärsyke reagoivat tähän nopeammin, jos vasteen antavat lihakset olivat isometrisesti jän-

nitettyjä ennen ärsykettä noin kolmen sekunnin ajan. Reaktioaika ei nopeutunut pelkäs-

tään lihasten vireystilan kasvulla, vaan myös elektromekaaniset viiveet pienenivät.

Väsymyksellä  on  sitä  merkittävämpi  vaikutus  reaktioaikaan,  mitä  monimutkaisempi 

reaktiotesti on. Uneliaisuudella ja mentaalisella väsymyksellä on suurimmat vaikutuk-

set, kun taas lihasväsymyksellä ei ole havaittu olevan suurta merkitystä reaktioaikaan. 

(Kosinski 2010.) Yli vuorokauden kestäviä univajetestejä on tehty lukuisia, joissa on 

tarkkailtu reaktioaikaa. Tulokset ovat kaikissa hyvin samansuuntaisia. Esimerkiksi Phi-

lip ym. (2004) testeissä 24 tunnin univaje heikensi hieman 20–25-vuotiaiden reaktioai-

kaa, mutta sillä ei ollut vaikutusta vanhempaan testiryhmään (52–63-vuotiaat).  Taka-

hashi ym. (2004) tarkkailivat torkkujen vaikutusta reaktioaikaan, eikä sillä havaittu ole-

van mitään merkitystä siihen, vaikkakin koehenkilöt tunsivat tarkkaavaisuutensa paran-

tuneen. Lyhytkestoisissa reaktiotesteissä univajeella ei yleensä ole merkittävää vaiku-
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tusta, koska ihmisillä on kyky herkistää aistinsa hetkeksi liki normaalille tasolle. Vasta 

sitten kun reaktiotestin kestoa nostetaan selkeästi, esimerkiksi kahteen tuntiin, reaktio-

ajat alkavat selkeästi heikkenemään (Van den Berg & Neely 2006).

4.3.3 Kätisyys

Kätisyys vaikuttaa reaktioaikoihin. Isoaivojen puoliskot ovat erikoistuneet eri tehtäviin. 

Vasen isoaivopuolisko sisältää mm. verbaalisen ja loogisen ajattelun, oikea puolestaan 

luovuutta, tilaa, kasvoja tunnistavan ja tunteita käsittelevän puolen. Lisäksi isoaivopuo-

liskot kontrolloivat käsiä: oikea isoaivopuolisko vasenta kättä ja vasen isoaivopuolisko 

oikeaa kättä. Tällä on vaikutusta reaktioaikoihin, vasenkätisten ollessa yleisesti ottaen 

nopeampia kuin oikeakätiset. Yhtenä syynä tähän pidetään, että vasenkätiset pystyvät 

prosessoimaan nopeammin mm. tilaa käsitteleviä asioita, koska prosessointi tapahtuu 

samassa aivopuoliskossa kuin käden kontrollointi ja tämä aikaansaa nopeammat vas-

teet.  (Kosinski 2010.) Yin-Chen ja Franz (2005) havaitsivat, että vasenkätiset kykene-

vät käyttämään molempia käsiään lähes tasaveroisesti,  kun taas oikeakätisillä vasem-

man käden käyttö on hitaampaa ja se aiheuttaa suurempaa hajontaa reaktioaikoihin. Sa-

mankaltaisia tuloksia saivat  Dane ja Erzurumluoglu (2003), jotka tutkivat käsipallon 

pelaajia ja he havaitsivat, että vasenkätiset olivat nopeampia kuin oikeakätiset vasem-

malla kädellä,  mutta  merkittävää eroa ei esiintynyt  oikean käden kohdalla.  Peters ja 

Ivanoff (1999) tutkivat puolestaan tietokoneen hiiren käyttöä eri kätisyyksillä ja he ha-

vaitsivat, että oikeakätiset olivat selkeästi nopeampia heidän oikealla kädellään, kun va-

senkätiset olivat yhtä nopeita molemmilla käsillään. 

Dominoiva  käsi  on  yleensä  nopeampi  sekä  oikea-  että  vasenkätisillä  (Yin-Chen  & 

Franz 2005). Kuitenkin Derakhshan (2006 ja 2009) ehdottaa tutkimustensa pohjalta, 

että aina kätisyys ei kerro dominoivaa aivopuolta. Useimmilla ihmisillä dominoiva ja 

nopeampi oikea käsi liittyy dominoivaan vasempaan aivopuoliskoon. Pieni osa, noin 

20–25 %:a oikeakätisistä omaa dominoivan oikean aivopuoliskon. Tämä aikaansaa hi-

taammat reaktioajat oikeaan kehopuoleen, koska motoriset komennot saavat tällöin al-

kunsa oikeasta isoaivopuoliskosta josta ne siirtyvät ensin vasempaan isoaivopuoliskoon 

ja vasta sitten oikeaan käteen. Tästä voidaan tehdä johtopäätös, että se kehonpuolisko 
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joka on nopeampi reaktioajoissa (ei siis välttämättä kätisyyden mukaan) kertoo kumpi 

aivopuolisko on dominoiva. 

4.3.4 Reaktioiden ja fyysisen kunnon harjoittelu

Ihminen oppii monia asioita riittävän harjoittelun ja siitä seuraavien virheiden ansiosta. 

Tämä oppimismalli  pätee myös kun halutaan parantaa reaktioaikoja.  Henkilöt,  joille 

reaktiotesti on täysin uusi, suoriutuvat siitä hitaammin kuin ne, jotka ovat saaneet sitä jo 

entuudestaan harjoitella. (Guadagnoli & Timothy 2004.) Fontani ym. 2006 todistivat, 

että pitempään harrastaneet henkilöt omaavat hyödyllisemmät reaktioajat lajiinsa kuin 

vasta-alkajat.  Esimerkiksi  vuosia  harjoitellut  karateka  on nopeampi  vasteissaan kuin 

vasta-alkaja ja kehittynyt  pesäpalloilija pystyy vastaamaan lajiominaisiin ärsykkeisiin 

nopeasti. Harjoittelun tyypillä ja siitä saatavalla vasteella on vaikutusta henkilön oppi-

miseen.  Monimutkaisempi  harjoittelu  parantaa  reaktioaikoja,  sekä  auttaa  välttämään 

virheitä enemmän, kuin jos harjoiteltaisiin pelkästään yksinkertaisia tehtäviä (Guadag-

noli & Timothy 2004; Visser ym. 2007). Reaktiotestistä saatavalla vasteella on suuri 

merkitys oppimisen kannalta. Positiivinen vaste (reaktiotestissä onnistuminen) ei yleen-

sä aiheuta muutoksia, mutta negatiiviset vasteet sitä vastoin hidastavat reaktioaikoja. 

Tämmöisiä vasteita voivat olla mm. ärsykkeeseen liian nopea reagointi (henkilö huo-

maa itse) tai toisen henkilön negatiivinen palaute. Tällöin henkilö muuntaa käyttäyty-

mistään  tarkkaavaisempaan ja harkitsevampaan suuntaan jotka molemmat  hidastavat 

reaktioaikaa, koska kognitiivinen prosessi kasvaa. (Koehn ym. 2008.) Ando ym. (2002 

ja 2004) havaitsivat, että kolmen viikon harjoittelu parantaa reaktionopeutta visuaalisel-

la ärsykkeellä ja tämä taitotaso pysyy yllä vähintään kolmen viikon ajan ilman harjoit-

telua.  Reaktioaikojen parantaminen ei  rajoitu  pelkästään urheiluun liittyviin  lajeihin, 

sillä muusikoiden on todettu omaavan paremmat reaktioajat kuin vähemmän musisoi-

vien ihmisten. Osittain tätä on selitetty sillä, että muusikoilla molemmat aivopuoliskot 

ovat kehittyneet yhtä hyväksi vastaanottamaan ärsykkeitä. (Patston ym. 2007.)

Hyvä fyysisen kunto ja alhainen BMI parantaa reaktioaikoja, koska tällöin kehon lihak-

sisto sekä hermosto on kykenevä nopeisiin vasteisiin (Abdorrahman ym. 2011). Fyysi-

nen  harjoittelu  voi  puolestaan  vaikuttaa  reaktioaikoihin  tilapäisesti  (Davranche  ym. 

2006; Tomporowski 2003). Urheilijoilla on tehty useita reaktioaikatestejä fyysisen rasi-
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tuksen alla. Yleinen havainto on ollut, että fyysisen suorituksen samanaikaisuus ei hi-

dasta reaktioita tai niiden tarkkuutta. Osasyynä tähän voi olla se, että urheilijat ovat tot-

tuneet tekemään nopeita päätöksiä fyysisen rasituksen aikana. Lisäksi vireystila nousee 

harjoituksen aikana  tasolle,  jossa  ihminen  on yleensä  nopeimmillaan  ja  tämä  hyöty 

voittaa multitasking-tilanteen tuomat haitat. (Tomporowski 2003.) Ihminen on nopeim-

millaan reaktioissa, kun pysytään 60–70 % syketasoilla, joka vastaa noin 110–130 lyön-

tiä minuutissa (Kosinski 2010; Tomporowski 2003). Fyysisen harjoituksen teho täytyy 

nostaa liki maksikuormitustasolle, ennen kuin se alkaa vaikuttaa reaktioihin. Davranche 

ym. (2006) päätyivät tulokseen, että reipas urheilu parantaa reaktioaikoja, eikä sillä ole 

vaikutusta  tehtyjen  virheiden  määrään.  Collardeu  ym.  (2001)  suorittivat  juoksijoilla 

reaktioaikatutkimuksen ja he havaitsivat, että harjoittelun jälkeen reaktioajoissa ei ollut 

muutosta normaalitasoon, mutta muiden tutkimusten tavoin suorituksen aikana esiintyi 

reaktioajoissa parantumista. Kashihara ja Nakahara (2005) puolestaan saivat päinvastai-

sen tuloksen. Heidän tutkimuksessaan reipas fyysinen harjoittelu ennen reaktiotestiä pa-

ransi suoritusaikoja, eikä sillä ollut vaikutusta virheiden määrään.

4.3.5 Stimulantit ja alkoholi

Kofeiini on tutkituin stimulantti reaktioaikoihin liittyen. Tulokset näissä tutkimuksissa 

ovat olleet samansuuntaisia. Kohtuullisesti nautittuna kofeiini nopeuttaa ärsykkeen tun-

nistamista sekä monimutkaisen vasteen antamista. Toisin sanoen, kofeiinin nauttiminen 

parantaa reaktionopeutta. Jo yksi kuppi kahvia sisältää sen verran kofeiinia, että reak-

tioajat lyhenevät ja keskittyminen paranee. Tämä muutos tapahtuu jo minuuttien ku-

luessa kofeiinin nauttimisesta. Vaikutus on selkeämpi jos henkilö on ollut ennen kofeii-

nin nauttimista väsynyt tai unelias. (Durlach ym. 2002; Lorist & Snel 1997.) Froeliger 

ym. (2009) havaitsivat, että nikotiinilla on parantava vaikutus reaktioaikoihin jos ky-

seessä on tunnistusta vaativa reaktiotesti. Tämä parannus oli selkeämpi niillä henkilöil-

lä, jotka tupakoitsivat päivittäin, mutta olivat olleet tauolla ja testin aikana saivat niko-

tiiniannoksen. Nikotiinilaastarien käyttö sai myös savuttomien henkilöiden reaktioajat 

hieman paremmaksi. Tutkimuksia huumeiden vaikutuksesta reaktioaikoihin on toistai-

seksi tehty melko vähän ja tähänastiset tulokset ovat olleet osittain ristiriitaisia. Osasyy-

nä tähän on, että huumeet reagoivat eri henkilöillä hieman eri tavoin. Amfetamiinin on 

todettu parantavan joillakin henkilöillä reaktioaikaa,  mutta samalla väärien vasteiden 
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määrä on kasvanut, etenkin yliaktiivisessa tilassa olevilla henkilöillä.  Amfetamiinien 

tiedetään  myös  aiheuttavan  rajummat  fyysiset  vasteet  ärsykkeisiin.  (Kosinski  2010.) 

Metyylifenidaatti on keskushermostoa stimuloiva aine, jota käytetään tarkkaavaisuus- 

ja ylivilkkaushäiriöiden (ADHD) hoidossa. Sillä on todettu olevan reaktioaikaa selkeäs-

ti parantava vaikutus näillä potilailla (Spencer ym. 2009). On olemassa lukuisia muita-

kin reaktioaikaan vaikuttavia stimulantteja, mutta niiden esiintyvyys on harvinaisempaa 

eikä niistä ole tehty selkeitä reaktioaikoihin liittyviä tutkimuksia. 

Alkoholin ja reaktioaikojen välistä yhteyttä on tutkittu runsaasti. Yleisesti ottaen voi-

daan todeta,  että  runsaasti  nautittuna  alkoholi  heikentää  merkitsevästi  reaktioaikoja. 

Tämä heikentyminen johtuu lihasten hitaammasta aktivoitumisesta. Lihasten suoritusta-

so pysyy kuitenkin samalla tasolla kuin ilman alkoholia.  Alkoholi heikentää keskitty-

mis- ja harkintakykyä, joka aikaansaa hitaammat vasteet ärsykkeisiin, etenkin valintaa 

vaativissa reaktiotehtävissä. (Hernández ym. 2007.) Fillmore ja Blackburn (2002) ha-

vaitsivat,  että selvästi  päihtyneet  henkilöt  joita  varoitettiin  ilmoittamalla,  että heidän 

reaktioaikatasot ovat laskeneet päihtymyksen johdosta, pystyivät skarppaamaan itsensä 

selkeästi parempiin reaktioaikatuloksiin kuin varoittamattomat henkilöt. Ihminen pys-

tyy siis päihtymistilastaan huolimatta hetkellisesti parantamaan reaktiokykyään ja vä-

hentämään virheitään.  Täytyy kuitenkin muistaa,  että myös alkoholia nauttimattomat 

henkilöt, joita varoitetaan etukäteen, skarppaavat automaattisesti ja suorittavat parem-

pia tuloksia verrokkiryhmäänsä nähden. Kruisselbrink ym. (2006) tutkivat krapulatilaa 

ja havaitsivat, että yhdestä kuuteen alkoholiannosta nauttineet aikuiset naiset eivät kär-

sineet reaktioaikojen laskusta seuraavana aamuna, mutta he tekivät normaalia enemmän 

virheitä valintaa vaativissa reaktiotesteissä. Lievä krapulatila siis heikentää päätöksen-

tekoa, mutta ei fyysisiä ominaisuuksia. Kahvin on todistettu hieman parantavan reaktio-

aikaa alkoholin vaikutuksen alaisena tai krapulassa, mutta se ei pysty poistamaan muita 

alkoholin mukana seuraavia asioita, kuten vapinaa (Liguori & Robinson 2001).

4.3.6 Ulkoiset häiriötekijät ja signaalit

Häiriötekijät pidentävät reaktioaikaa lisäkuormittamalla kognitiivista työmäärää. On to-

dettu, että ulkoiset häiriötekijät vaikuttavat negatiivisemmin ääniärsykkeellä kuin valo-

ärsykkeellä tuotettuun reaktioaikaan. Yksi tutkituimmista reaktioaikojen ja häiriöteki-
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jöiden välisistä yhteyksistä on kännykkään puhuminen henkilön ajaessa autoa. Yleisenä 

johtopäätöksenä  on,  että  samanaikainen  puhuminen  heikentää  selvästi  reaktioaikoja. 

Tämä reaktioaikojen heikkeneminen pätee vaikka käytettäisiin hands free -laitetta. Sen 

käytön edut puoltavat muita turvallisuusseikkoja, kuten kaistalla pysymistä. (Kosinski 

2010.) Trimmel ja Poelzl (2006) saivat selville,  että jo pelkkä taustakohina pidentää 

reaktioaikoja, koska se inhiboi tiettyjä alueita aivokuorella. Hsieh ym. (2007) testasivat 

henkilöiden  reaktioaikoja  visuaalisella  ärsykkeellä  käyttäen  monitoria.  Tutkijaryhmä 

havaitsi, että reaktioajat ja virhevasteet kasvoivat silloin kun ruudulle tuotettiin tahalli-

sesti värinää.

Ihmisen mielentilalla on yhteyttä reaktioaikoihin. Esimerkiksi turhautuneisuus ja pelko-

tilat muuttavat reaktioaikoja. Gerdes ym. (2008) tutkivat miten hämähäkkifobian omaa-

ville henkilöiden reaktioajoille käy, kun heille näyttää hämähäkkien kuvia rauhoittavien 

kuvien (esim. kukkia) sijasta. Kaikkien koehenkilöiden reaktioajat huononivat, koska 

he eivät pystyneet siirtämään katsetta hämähäkistä niin nopeasti pois kuin muista kuvis-

ta. Boesveldt ym. (2010) puolestaan todistivat, että ihminen reagoi tavallista nopeam-

min ja tarkemmin vaarallisiin ja henkeä uhkaaviin ärsykkeisiin, esimerkiksi pilaantu-

neeseen ruokaan.

Monissa tutkimuksissa reaktioaikojen on todettu olevan silloin nopeampia, jos tulevasta 

ärsykkeestä annetaan ennakkovaroitus. Tällöin keskittyminen paranee hetkellisesti ja li-

hakset valmistautuvat nopeaan vasteeseen. Parhaimmillaan tämä valmistautuminen on, 

jos ennakkovaroitus ei ole ajallisesti 3 sekuntia kauempana ärsykkeestä. On kuitenkin 

arveltu,  että  jopa  5  minuutin  varoitusmarginaalista  on  hyötyä.  (Kosinski  2010.) 

McKeown ym. (2010) havaitsivat, että ennakkovaroituksen tyypillä on vaikutusta reak-

tioaikoihin. He tutkivat odotettavissa olevaa kolaritilannetta ajosimulaattorilla ja havait-

sivat, että tehokkain keino reaktioaikojen parantamiseen ovat mahdollisimman realisti-

set ja dramaattiset ennakkovaroitukset, kuten jarrujen ja renkaiden kirskunta. Teksti- tai 

puhemuotoiset varoitukset eivät olleet yhtä tehokkaita. Vastoin yleistä kantaa, Perruc-

het ym. (2006) julkaisivat tutkimuksen, jossa he väittivät ennakkovaroitusten hidasta-

van reaktioaikoja. Perusteluina he käyttivät, että jonkin asian odottaminen ja siihen rea-

goiminen ovat molemmat erillisesti käsiteltäviä asioita ja kun ne yhdistää, tuloksena on 

hidastuneet reaktioajat ja suurempi virheriski. 
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4.3.7 Muut tekijät

Reaktioaikojen muodostuminen on monien asioiden summa. Edellä esiteltyjen pääseik-

kojen lisäksi on olemassa muita vähemmän vaikuttavia tekijöitä. Nämä tekijät voidaan 

karkeasti jakaa fyysisiin, mentaalisiin ja terveydellisiin osatekijöihin. Fyysisiä osateki-

jöitä voivat olla mm. hengitysrytmi (uloshengityksen aikana nopeammat reaktioajat) ja 

ärsykkeen kohdistuminen silmässä (reaktiot nopeampia jos ärsyke kohdistuu sauvasolu-

jen sijasta silmän tappisoluihin). (Kosinski 2010.)

Reaktioaikoihin vaikuttaviin mentaalisiin  osatekijöihin kuuluvat mm. persoonallisuus 

tyyppi (ulospäin suuntautuneilla ja levottomilla henkilöillä nopeammat reaktioajat, neu-

roottisilla  ihmisillä  enemmän  hajontaa),  ärsykkeiden  esittämisjärjestys  (samanlaisten 

ärsykkeiden peräkkäisyys nopeuttaa reaktioaikaa), rangaistukset (esim. sähköiskut no-

peuttavat  yksinkertaista  reaktiotestiä,  mutta  vaikeuttavat  monimutkaisemman  testin 

suorittamista) ja älykkyys (korkeammalla älykkyydellä positiivista vaikutusta, etenkin 

monimutkaisissa testeissä). Terveydelliset osatekijät kattavat erilaisia sairauksia, joilla 

kaikilla on negatiivinen vaikutus reaktioaikaan. Tämmöisiä voivat olla mm. oppimis-

vaikeudet, erilaiset aivovammat sekä kuumeilu. (Kosinski 2010.)
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5 LIIKKEEN SUORITTAMISEEN VAIKUTTAVIA PSYKO-

LOGISIA TEKIJÖITÄ

5.1 Motorinen oppiminen

Motorinen oppiminen on laajasti käytetty termi, joka usein yhdistetään uusien motoris-

ten taitojen oppimiseen ja sitä monesti pidetään oppimisen yhtenä muotona. Tarkkaa ja 

yhtenäistä määritelmää sille ei kuitenkaan ole annettu. Motorista oppimista voidaan lä-

hestyä kannalta, jossa yksilö omaksuu uusia motorisia taitoja ja pystyy soveltamaan nii-

tä erilaisiin ympäristöolosuhteisiin. Motorinen oppiminen voi myös tarkoittaa vanhojen 

ja jo opittujen toimintamallien muuttamista tai soveltamista uusiin tilanteisiin. (Beets 

ym. 2012; Capio, ym. 2012; Sandström & Ahonen 2011, 66.)  Suurimpana ongelmana 

on tiedostaa  mitä  motorisessa  oppimisessa  todella  tapahtuu.  Ongelmallista  tilannetta 

voidaan ajatella esimerkin avulla, jossa ihminen harjoittelee hyppäämään mahdollisim-

man pitkälle. Harjoitusten aikana henkilö ei harjoittele hypyssä vaadittavien lihasten su-

pistamista,  vaan pikemminkin niitä mekanismeja, jotka mahdollistavat pitkän hypyn. 

Koko elämänsä läpi ihminen oppii motorisesti  uusia asioita. Lapsuudessa korostuvat 

kokonaan uusien motoristen taitojen sisäistäminen, kuten kävely ja polkupyörällä ajo. 

Myöhemmin motorinen oppiminen painottuu liikkeiden hienosäätöön ja tarkkuuteen. 

Näitä vaaditaan, kun halutaan opetella vaativampia ja monimutkaisempia asioita, kuten 

pianon soittamista tai täydellistä golf-swingiä. Monet alun perin tarkkaa keskittymistä 

vaativat tahdonalaiset liikesarjat muuttuvat harjoituksen myötä automaattisiksi. (Beets 

ym. 2012; Hiltunen ym. 2007, 350; Sandström & Ahonen 2011, 67.) Motorinen oppi-

minen on suhteellisen pysyvä muutos. Esimerkiksi kun kerran oppii ajamaan polkupyö-

rällä, osaa sitä tehdä myös vuosien tauon jälkeen. Lyhytaikaista liikkeiden hallintaa, 

joka ei tallennu pysyvästi muistiin, ei pidetä motorisena oppimisena. (Guadagnoli & Ti-

mothy 2004.)

Motorinen oppiminen on paikannettu tapahtuvan pääosin primaarisella motorisella ai-

vokuorella, joka mahdollistaa liikkeiden yksittäisen kontrolloinnin ja uusien liikkeiden 
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muodostamisen. Motorinen oppiminen tällä aivoalueella mahdollistaa liikkeiden tark-

kuuden parantumisen ja nopeuden nousun. (Shmuelof & Krakauer 2011.) Pikkuaivojen 

rooli motorisessa oppimisessa on kiistelty asia. Tämä pääosin siksi, koska uuden moto-

risen liikkeen erottaminen on vaikeaa luonnollisista liikkeen vaihteluista. Seidler ym. 

(2002) totesivat, että pikkuaivot eivät varsinaisesti edesauta motorista oppimista, mutta 

auttavat kuitenkin opitun liikkeen hienosäädössä. Muiden hermoston osien, kuten tyvi-

tumakkeen roolia ei ole vielä saatu selville motorisessa oppimisessa. Motorinen oppi-

minen synnyttää muistijälkiä, joihin oletetaan tallentuvan liikesuoritusten tuottamiseen 

vaadittavat neuraaliset koodit eli tiedot siitä, mitkä lihakset supistuvat ja millä voimalla 

sekä lihasten supistumisjärjestyksen ja supistusten kestot. Nämä tiedot tallentuvat imp-

lisiittiin muistiin, joka ei ole tahdonalaisesti hallittavissa eikä sanallisesti kuvailtavissa. 

(Sandström & Ahonen 2011, 65–66.)

Harjoitusten määrällä on todettu olevan suurin rooli motoristen taitojen kehityksessä. 

Päästäkseen tasolle,  jolloin yksittäinen motorinen toiminto ei  enää juurikaan parane, 

täytyy harjoittelun olla jatkuvaa vuosien ajan. Lisäksi harjoitusten täytyy olla juuri oi-

keanlaisia, jotta niistä saatava hyöty vastaa haluttua tulosta. Tavallisilla ihmisillä ei ole 

kuitenkaan tarvetta hioa jotain tiettyä motorista taitoa huippuunsa. Heille on tärkeäm-

pää keskittyä  harjoittelun  laatuun (Capio,  ym.  2012;  Guadagnoli  & Timothy 2004). 

Guadagnoli & Timothy (2004) esittivät hypoteesin, jonka mukaan vallitsevat olosuhteet 

vaikuttavat motoriseen oppimiseen. Suurimpia muuttujia näistä ovat henkilön taitotaso 

ja motorisen tehtävän vaativuus. Heidän perimmäinen idea on, että motoristen tehtävien 

haastavuus  vaihtelee  henkilön  taitotason  mukaan.  Suorituksista  saatava  informaatio 

mahdollistaa motorisen oppimisen ja mitä lähempänä taitotaso on kyseistä suoritusta, 

sitä enemmän siitä saadaan informaatiota ja näin ollen enemmän oppia kuvan 11 mu-

kaisesti. Jos tehtävä suoritus on liian helppo tai liian vaikea, saadaan informaatiota liian 

vähän tai liian paljon, jolloin oppimista ei tapahdu. Parhaimmat vasteet siis saadaan, 

kun harjoitteet sovitetaan henkilön oman taitotason mukaan kuvan 12 mukaisesti.
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KUVA 11. Hypoteesi motorisen tehtävän vaativuuden ja potentiaalisen oppimismahdollisuuden 

suhteesta (Mukailtu ja suomennettu Guadagnoli & Timothy 2004).

KUVA 12. Hypoteesi motorisen tehtävän vaativuuden ja potentiaalisesti saatavan informaation 

suhteesta eri taitotasoilla (Mukailtu ja suomennettu Guadagnoli & Timothy 2004).

Ikä vaikuttaa osaltaan motoriseen oppimiseen. Nuoren Suomen ja Suomen olympiako-

mitean työryhmien (2006) mukaan ikävuodet 1–6 ovat parhaita yleistaitavuuden kehit-

tämisen kannalta ja ikävuodet 7–12 ovat parhaita yleistaitavuuden vakiinnuttamiseen ja 

lajikohtaisten taitojen opetteluun. Ohjeistuksissa täytyy kuitenkin muistaa henkilökoh-

taiset vaihtelut biologisessa kehittymisessä ja fyysisessä kasvussa. Yleisesti on todettu, 
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että jo opittuja taitoja on hankalampi muuttaa kuin opetella kokonaan uutta. Tästä on 

nuoremmilla etua, sillä he eivät ole ehtineet kokea yhtä paljoa elämänsä aikana kuin 

vanhemmat. Eri-ikäisten oppijoiden väliset erot tulevat esiin siten, että vanhemmat ovat 

kärsivällisempiä ja lapset puolestaan turhautuvat helpommin jos edistyminen on hidas-

ta. Tämä seikka on hyvä ottaa huomioon, kun suunnitellaan harjoitteita.  Lapsille on 

suositeltavaa tarjota mahdollisimman monipuolisia ja vaihtelevia harjoitteita, jotta mie-

lenkiinto pysyy yllä. (Capio, ym. 2012; Sandström & Ahonen 2011, 66.) Ooteghem ym. 

(2010) tekivät vanhusten motorista oppimista kartoittavan tutkimuksen tasapainoon liit-

tyen ja he havaitsivat, että vanhukset oppivat yhtä tehokkaasti tasapainoon liittyviä mo-

torisia suoritteita kuin normaalit aikuiset. Heidän tutkimuksessaan oli vielä eritelty eri-

tyyppiset harjoittelumetodit (samanlaisena toistuva harjoittelu ja satunnaisharjoittelu), 

mutta niiden välillä ei ollut eroa.

Ajallisesti jo 15–30 minuutin harjoitteet vaikuttavat parantavasti motoriseen suorituk-

seen, mutta motorinen oppiminen tapahtuu kuitenkin viiveellä suoritetuista harjoitteista. 

Kokeellisesti on havaittu, että muistijäljillä kestää noin kuusi tuntia vakiintua. Hyvälaa-

tuinen yöuni parantaa näiden muistijälkien vakiinnuttamista. Lapsilla oppimismekanis-

mit ovat kuitenkin niin vahvoja, että he eivät näytä tarvitsevan unta motoristen muisti-

jälkien vakiinnuttamiseen. (Sandström & Ahonen 2011, 68.) Siengsukonnin ja Boydin 

(2009) mukaan vanhemmat ihmiset eivät enää hyödy nuorten aikuisten tavoin nukku-

misesta,  kun opetellaan motorisia taitoja. He havaitsivat myös,  että käytetyn muistin 

tyyppi ei vaikuttanut oppimiseen. Näillä tiedoilla on etenkin merkitystä aivohalvauspo-

tilaiden hoidossa, jotka joutuvat opettelemaan uudestaan motorisia asioita. He arvele-

vat, että syynä tähän ilmiöön on se, että vanhemmiten ihmiset nukkuvat ajallisesti vä-

hemmän sekä pinnallisemmin. Tällöin REM-unta ei esiinny yhtä paljon kuin nuorempa-

na, eikä täten oppiminen pääse tehostumaan.

5.2 Multitasking

Multitasking termin alkuperä juontaa juurensa tietotekniikkaan ja sillä tarkoitetaan kah-

den tai useamman asian suorittamista yhtäaikaisesti. Käytettäessä multitasking termiä 

ihmiseen,  voidaan  ajattelutavasta  riippuen  painottaa  tarkasteltavia  asioita:  fyysiseen 

multitaskingiin sisältyy liike, kuten kävelyn ja vilkuttamisen samanaikaisuus, kun taas 
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mentaaliseen multitaskingiin sisältyy ajattelutasolla suoritettavia prosesseja, eli tietoi-

sesti  yhtäaikaisesti  tehtäviä  asioita,  jotka molemmat  kuormittavat työmuistia.  (Chad-

dock ym. 2011.)

Salvucci ja Bogunovich (2010) tarkastelivat mentaalisten häiriötekijöiden vaikutusta ih-

misen käyttäytymiseen ja he jakoivat multitaskingin kahteen osaan: ensisijainen tehtä-

vään ja toissijaisiin tehtäviin. Heidän mukaansa ihminen on taipuvainen viivyttämään 

huomiota vaativaa häiriötekijää siihen asti, kunnes ensisijainen tehtävä on saavuttanut 

kohdan, jossa työmuistin kuormittavuus on selkeästi laskenut. Heidän koehenkilöistään 

94 % tarttui häiriötekijään vasta silloin, kun mentaalinen kuormitus oli pientä. Useat 

tutkimukset osoittavatkin, että työmuistin koko toimii pullonkaulana multitaskingissa, 

sillä ihminen pystyy kognitiivisesti käsittelemään vain yhtä suurempaa tehtävää kerral-

laan (mm. Meiran & Cohen-Kdoshay 2012; Salvucci & Bogunovich 2010). Muussa ta-

pauksessa  suoritus  muuttuu  hitaammaksi  ja  vähemmän  automaattiseksi.  Ensisijaisen 

tehtävän katkeamista seuraa myös ns. uudelleen aloittamisen viive, joka kuvastaa sitä 

aikaa joka tarvitaan keskeytyksen jälkeen ensisijaisen tehtävän uudelleen aloittamiseen. 

Tämä aika määräytyy keskeytyksen haastavuudesta ja ajallisesta pituudesta. (Monk ym. 

2008; Trafton ym. 2003.)

Useilla  ammattiryhmillä  suuren  kognitiivisen  paineen  kestäminen  on  välttämätöntä, 

esimerkiksi leikkaavilla lääkäreillä, joiden täytyy pystyä keskittymään olennaiseen vä-

littämättä ympärillä olevista häiriötekijöistä (Wulf ym. 2010). Tällöin kognitiivisten tai-

tojen harjoittelu korostuu. Wilson ym. (2011) suorittivat erilaisia kognitiivisia suoritus-

tapoja kartoittavan tutkimuksen, jonka mukaan katseen pitäminen kohteessa parantaa 

huomattavasti ensisijaisen tehtävän onnistumista. Tällöin keskittyminen säilyy ensisi-

jaisessa kohteessa, myös häiriötekijän aikana, ja työmuistiin jää reserviä muille tehtä-

ville. Jos henkilö puolestaan keskittyy itse liikkeen suorittamiseen kohteen sijasta, liike 

ei ole enää automaattinen ja lisäksi työmuisti kuormittuu hankaloittaen multitaskingia. 

(Wilson ym. 2011; Wulf ym. 2010.)

Miesten ja naisten väliltä ei ole löydetty minkäänlaisia eroja multitaskingiin liittyen. 

Suoritustulokset tehtävien yhtäaikaisesta suorittamisesta ovat samanlaisia molemmilla 

sukupuolilla. Buser ja Peter (2011) todistavat, että tehtävien yhtäaikainen suorittaminen 



39

heikentää lopputulosta ja suoritusaikaa verrattuna siihen, jos tehtävät tehdään eriaikai-

sesti.  Ihmisillä on kuitenkin luontainen tapa suorittaa tehtäviä samanaikaisesti,  suku-

puoleen katsomatta (Buser & Peter 2011).

Motorinen oppiminen mahdollistaa fyysisten liikkeiden suorittamisen sille tasolle, jol-

loin niiden toteuttamiseen ei tarvita enää suurta mentaalista kuormaa, vaan liikkeet tule-

vat ns. selkärangasta automaattisesti. Tämän vuoksi fyysinen multitasking onnistuu ih-

miseltä mentaalista luontevammin, sillä se ei kuormita rajoittunutta työmuistia yhtä pal-

jon. Täten siis usean fyysisen tehtävän samanaikainen suorittaminen on mahdollista, 

kun taas usean mentaalisen tehtävän ei ole. Chaddock ym. (2011) erottelivat tutkimuk-

sessaan  kuinka  aktiivisten  urheilijoiden  päivittäinen  fyysinen  multitasking  poikkeaa 

fyysisesti inaktiivisesta ihmisistä. Testitilanteena heillä oli simuloitu kadun ylitys, jossa 

koehenkilön piti kävellä eteenpäin ja samalla välttää jäämästä auton alle. Tehtävä vaati 

kykyä arvioida autojen etäisyyksiä, niiden vauhtia sekä omaa kävelytahtia. Tuloksena 

he saivat, että urheilevilla henkilöillä on selkeästi parempi onnistumisprosentti. Lisäksi 

urheilevat testihenkilöt suoriutuivat samasta simulaatiosta paremmin, vaikka siihen li-

sättiin rinnalle musiikin kuuntelu tai kännykkään puhuminen. Jälkimmäinen tosin laski 

selkeästi  onnistumisprosenttia,  sillä  kävelyn  aikana  puhuminen vaatii  monimutkaista 

psykomotorista prosessia, jota urheilijat eivät päivittäin harjoittele. Kyseinen tutkimus 

todistaa, että säännöllinen ja monipuolinen fyysinen harjoittelu parantaa multitasking-

suorittamista myös päivittäisissä arkiolosuhteissa. Esimerkkinä jalkapalloilijan voidaan 

olettaa olevan kyvykäs fyysiseen multitaskingiin sekä prosessoimaan nopeasti tulevaa 

informaatiota hänen peliympäristöstään: juoksu kentällä, pallon potkaisu, peliajan seu-

ranta, hyökkäys- ja puolustuspelikuvioiden noudattaminen, syöttöpaikkojen hakeminen 

ja muiden pelaajien paikan tiedostaminen. On hyvin todennäköistä, että jalkapalloilija 

pystyy soveltamaan näitä opittuja taitoja myös arkipäivän tilanteisiin.

5.3 Liikkeen mielikuvantaminen

Varsinainen tiedostettu fyysinen liike, esimerkiksi puussa roikkuvaan hedelmään tarttu-

minen, vaatii anatomisten ja fysiologisten seikkojen lisäksi mielikuvan siitä, kuinka lii-

ke suoritetaan. Jeannerod & Frak (1999) totesivat, että vasta tämän alitajuntaisesti ta-

pahtuvan mielikuvasuorituksen jälkeen liike voidaan suorittaa halutunlaisesti. Liikkeen 
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suorituksen  kuvittelu  vastaa  motorisen  ärsytyskynnyksen  alapuolella  olevaa  osuutta. 

Tämän osuuden on todettu aktivoituvan itse varsinaisesta liikkeestä, mutta myös kuvi-

teltaessa liikettä, opeteltaessa jotakin tarkkailemalla, tunnistettaessa fyysisesti käytettä-

viä työkaluja sekä muiden ihmisten käyttäytymistä tulkittaessa. Tämä ärsytyskynnyksen 

alapuolelle jäävä osuus on pystytty todistamaan transkraniaalisella magneettistimulaa-

tiolla (TMS), jonka avulla voidaan laukaista motorisia potentiaaleja (MEP). Testeissä 

on havaittu, että pelkkä liikkeen ajattelu lisää selkeästi MEPpiä, mutta vain niissä lihak-

sissa joihin liike kohdistuisi. Vastaavasti antagonisti pysyy muuttumattomana MEPin 

suhteen. Kyseisissä testeissä on myös huomattu, että MEP muuttuu vain motorisen liik-

keen mielikuvittelusta, ei esimerkiksi visuaalisesta ärsykkeestä. Täten siis sekä varsi-

nainen liike että sen kuvitteleminen aktivoivat samoja alueita aivoissa, kuten primääris-

tä motorista ja premotorista aivokuorta, tyvitumaketta sekä lateraalista osaa pikkuai-

voissa.  (Fadiga  ym.  1999;  Frak  ym.  2000;  Hashimoto  &  Rothwell,  1999;  Stevens 

2005.)

Useissa tutkimuksissa on todistettu, että mielikuvissa liike on yhtä nopea kuin todelli-

suudessa. Kuuluisimpia näistä on Sirigu ym. (1996) tutkimus, jossa koehenkilön tuli 

ajattelemalla liikuttaa sormea kahden kuvitellun kohteen välillä. Tämä ajateltu liike oli 

tahdistettu metronomilla, jonka nopeutta nostettiin asteittain. Kohta, jossa koehenkilöt 

eivät kyenneet enää seuraamaan metronomin tahtia oli hyvin lähellä todellisen liikkeen 

maksimisuoritusnopeutta. Frak ym. (2000) saivat puolestaan selville, että ihmisen ana-

tomiasta johtuvat raajojen biomekaaniset rajoitukset heijastuvat myös mentaalisesti to-

teutettuihin motorisiin mielikuviin. Mitä monimutkaisemmaksi liikkeen suoritus tulee, 

sitä hitaammaksi muuttuu itse liikkeen kuvitteleminen. Jos suoritettavaan liikkeeseen 

sisältyy fyysinen esine, kuten työkalu, motorinen mielikuva hidastuu entisestään, sillä 

aivot joutuvat prosessoimaan lisäksi visuaalisen tiedon.

Henkilöillä joilla esiintyy liikunnallisia sairauksia on todettu olevan ongelmia sekä itse 

liikkeen suorittamisessa että myös sen mentaalisessa simuloinnissa. Esimerkiksi Parkin-

sonin tautia sairastavilla mielikuvin tuotettu liike on yhtä hidas ja katkonainen kuin var-

sinaisesti suoritetut liikkeetkin. Nämä löydökset viittaavat siihen, että aivojen vaurioi-

tuessa liikettä ohjaavilta osilta, menetetään myös kyky ajatella itse liikettä. Mielikuva-

harjoittelulla on kuitenkin todettu olevan merkitystä parantumisen kannalta. Mielikuva-
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harjoittelulla on todettu olevan positiivisia vaikutuksia liikkeen onnistumiseen, kun har-

joitellaan tiettyä fyysistä liikettä tai liikkeiden kokonaisuutta. Esimerkiksi monet urhei-

lijat käyvät etukäteen suoritustaan läpi mielessään, jolloin varsinainen fyysinen suoritus 

sujuu luontevammin. (Dominey ym. 1995; Jeannerod & Frak, 1999.)
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6 TUTKIMUKSEN TARKOITUS

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli muodostaa multitasking-tilanne fyysisen väsytyk-

sen ja reaktiotestien avulla ja tutkia kuinka fyysinen väsytys vaikuttaa reaktioaikoihin. 

Tällä asetelmalla pyrittiin kartoittamaan kuinka dominoivaa väsymisen tunne on, ja al-

kaako se haitata normaalia ajattelukykyä. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan teh-

dä johtopäätöksiä fyysisen harjoittelun vaikutuksista väsymisen sietokykyyn sekä reak-

tioaikojen muodostumiseen eri kuormitustasoilla. Tässä tutkimuksessa eri kuormitusta-

sojen määrittämiseen käytettiin koehenkilöiden yksilöllisiä RPE-lukemia, sekä syketa-

soja.

Tutkimuskysymykset:

1. Muuttuvatko reaktio- tai liikeajat eri kuormitustasojen mukaan sekä paikallises-

sa että koko kehoon kohdistuvassa lihasväsytyksessä?

2. Kuinka säännöllinen kestävyysharjoittelu vaikuttaa reaktioaikojen muodostumi-

seen eri kuormitustasoilla sekä paikallisessa että koko kehoon kohdistuvassa li-

hasväsytyksessä?

Hypoteesit:

1. Reaktioajat muuttuvat kaikilla kuormitustasojen mukaan siten, että noin 60–70 

% syketasoilla saavutetaan parhaat reaktioajat. Tällöin keho on lämmennyt rasi-

tustilan ollessa vielä alhainen.  Lisäksi lähestyessä maksimirasitustasoa kaikki 

alkavat tekemään enemmän virheitä.

2. Säännöllinen kestävyysharjoittelu parantaa väsymisensietokykyä ja tätä kautta 

mahdollistaa  paremmat  reaktioajat  suuremmilla  kuormitustasoilla  verrattuna 

kontrolliryhmään.  Lisäksi  säännöllinen  kestävyysharjoittelu  alentaa  virheiden 

määrää suurilla kuormitustasoilla.
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7  TUTKIMUSMENETELMÄT

7.1 Koehenkilöt

Koehenkilöitä oli mittauksissa yhteensä  22 (15 miehiä ja 7  naisia), joista lopulliseen 

analyysiin valittiin 20 taustaltaan parhaiten sopivaa (10 / ryhmä). Molemmat analyysis-

ta pudonneista eivät kuuluneet harjoittelutaustaltaan selkeästi kumpaankaan ryhmään. 

Vertailuun päässeiden miesten keski-ikä oli 28,0 vuotta ja naisten 26,8 vuotta. Koehen-

kilöt koostuivat kahdesta ryhmästä: kontrolli ja urheilijat. Kontrolliryhmään sisällytet-

tiin alle 3 kertaa viikossa kevyesti harjoittelevat henkilöt. Urheilijaryhmän henkilöt har-

joittelivat säännöllisesti vähintään 3 kertaa viikossa ja usein myös kovalla harjoitusin-

tensiteetillä ja he kaikki olivat tottuneet väsymisen tunteeseen. Tähän ryhmään kuului 

useita kilpasuunnistajia (8 kpl), kilpahiihtäjä sekä maratoonari. Taulukossa 1 on esitetty 

koehenkilöiden jakautuminen ja perustiedot.

TAULUKKO 1. Koehenkilöiden perustiedot. Fyysinen kunto- sekä terveystila on arvioitu astei-

kolla 1–5. 

Kaikki koehenkilöt suostuivat tutkimukseen vapaaehtoisesti  allekirjoittamalla  suostu-

mislomakkeen. Koehenkilöiden fyysinen ja terveydellinen soveltuvuutensa rasitustes-

tiin tarkastettiin etukäteiskyselyn avulla.  Mittauksien luonteesta johtuen kaikilta koe-

henkilöiltä vaadittiin, että he eivät olleet nauttineet kofeiinia vähintään viimeiseen kah-

teen tuntiin ja että he eivät olleet krapulatilassa, sillä nämä olisivat väärentäneet mit-

taustuloksia  reaktioajoissa.  Lisäksi  koehenkilöt  arvioivat  oman  fyysisen  kunto-  sekä 

terveystilansa asteikolla 1–5 ja ilmoittivat kuinka usein he käyttävät kofeiinia.

Määrä (kpl) Ikä (v)
Kestävyysharjoittelu Voimaharjoittelu BMI Kofeiini Itsearvioitu Itsearvioitu

 (krt/viikko)  (krt/viikko)  (krt/päivä) kunto (1–5) terveys (1–5)
Kontrolli 10 27,6 1,8 0,6 25,0 2,6 3,1 4,0

Miehet 7 28,1 2,3 0,7 24,6 2,9 3,3 4,1
Naiset 3 26,3 0,5 0,2 26,1 1,8 2,7 3,7

Urheilijat 10 27,7 5,5 1,0 21,7 2,5 4,1 4,5
Miehet 7 27,9 5,2 1,2 22,4 3,0 4,1 4,6
Naiset 3 27,3 6,2 0,6 20,2 1,2 4,0 4,3

(kg/m2)
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7.2 Mittaustilat

Mittauksia suoritettiin kahdessa eri kaupungissa: Jyväskylässä (15 kpl) ja Kokkolassa 

(7 kpl). Molempien kaupunkien mittaustilat pyrittiin vakioimaan mahdollisimman sa-

manlaisiksi. Jyväskylässä mittaustilana toimi Jyväskylän yliopiston biomekaniikan la-

boratorio ja Kokkolassa yliopistokeskus Chydeniuksen Wellab-laboratorio. Molemmat 

tilat olivat rauhallisia ja hiljaisia mittausten aikana. Mittauksien ollessa käynnissä, mit-

taustilassa oli  testihenkilön  lisäksi  vain tutkijaryhmä.  Kuntopyörää  lukuun ottamatta 

kaikki mittauksissa käytetyt varusteet olivat samoja. Kuntopyörien erot on esitelty kap-

paleessa 7.3.2.

7.3 Mittausasetelma

Koehenkilöiden suorittama tutkimusprosessi sisälsi neljä eri mittausta, joista kaksi si-

sälsi multitasking-tilanteen. Molempia ryhmiä ohjeistettiin ensisijaisesti keskittymään 

reaktiotesteihin  multitasking-tilanteissa.  Mittaus  1  sisälsi  perusreaktioajat  istualtaan. 

Mittaus 2 käsitti multitasking-tilanteen, jossa reaktiotestejä tehtiin samaan aikaan, kun 

kättä väsytettiin käsipainon avulla staattisesti. Mittaus 3 sisälsi saman testin kuin mit-

taus 1, mutta tällä kertaa testi suoritettiin kehon ollessa lämmiteltynä fyysisesti. Mittaus 

4 käsitti multitasking-tilanteen, jossa kuntopyörällä poljettiin samaan aikaan, kun teh-

tiin reaktiotestejä. Eri mittaustilanteiden välillä pidettiin noin 5 minuutin tauko. Lisäksi 

testit tehtiin aina samassa, etukäteen suunnitellussa järjestyksessä, jolloin edellisen tes-

tin fyysiset ponnistelut vaikuttivat mahdollisimman vähän seuraaviin testeihin. Fyysi-

sesti rankin aerobinen testi suoritettiin aina viimeisenä. Mittaukset 1 ja 3 ovat normaa-

leja reaktiotestejä ja ne käsitellään tuloksissa yhtenäisenä kokonaisuutena. Yksityiskoh-

tainen mittausprotokolla löytyy kokonaisuudessaan liitteestä 1. 
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7.3.1 Reaktioajan mittaus

Testeissä käytetty reaktioaikaa mittaava laite oli Jyväskylän yliopiston valmistava laite-

kokonaisuus, joka sisälsi  ohjaus- ja pääteyksiköt  sekä tarvittavat  kaapelit  (kuva 13). 

Laite oli kykenevä antamaan sekä valo- että ääniärsykettä, jotka testin suorittaja pystyi 

ohjausyksikön kautta määrittämään. Päätelaite sisälsi kaiuttimen ja odota-painikkeen li-

säksi  neljä  eri  valon syttymiskohtaa  ja seitsemän eri  vastepainiketta.  Ohjausyksikön 

näytöt ilmoittivat reaktioajan, liikeajan ja kokonaisajan sekunnin tuhannesosan tarkkuu-

della. Reaktioaika käsitti viiveen valon syttymisen ja odota-painikkeen vapauttamisen 

väliltä. Liikeaika käsitti viiveen odota-painikkeen vapauttamisen ja oikean vastepainik-

keen painamisen väliltä. Kokonaisaika on reaktioajan ja liikeajan summa.

KUVA 13. Testeissä käytetty reaktioaikaa mittaava laitekokonaisuus. Ohjausyksikkö vasem-

malla, koehenkilöiden edessä ollut päätelaite oikealla.

Testeissä mitattiin  yksinkertaista  reaktioaikaa,  jossa yhtä valoärsykettä  kohti  oli ole-

massa vain yksi oikea vaste. Testien aikana koehenkilö piti odota-nappia pohjassa, jon-

ka  jälkeen  ohjausyksiköstä  testin  suorittaja  valitsi  halutun  valoärsykkeen.  Testeissä 

käytettyjä valoärsykkeitä oli yhteensä seitsemän kappaletta, joista neljässä pääteyksik-

köön syttyi vain yksi valo ja kolmessa tapauksessa valoja syttyi kaksi. Kahden valon 

syttyessä koehenkilö painoi valojen välissä olevaa painiketta, muutoin valon alla olevaa 

painiketta. Valoärsykkeet annettiin täysin satunnaisessa järjestyksessä ja satunnaisilla 

viiveillä (1–10 s).

Mittaustilanteeseen pyrittiin saamaan mahdollisimman vakio ympäristö. Testien aikana 

mittaustilan valaistusta vähennettiin, jotta valoärsykkeiden havaitseminen oli helpom-
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paa.  Lisäksi  kaikkien  muiden  paitsi  kuntopyörällä  suoritetun  lihasväsytyksen  aikana 

koehenkilöt käyttivät kuulosuojaimia, jotta häiriöäänet vähenivät. Mittaustulokset kir-

joitettiin testien aikana etukäteen laadittuun Open Office Calc-taulukkoon. Tämä mah-

dollisti välittömän palautteen antamisen testihenkilöille graafisessa muodossa.

7.3.2 Lihasväsytyksen tuottaminen ja rasitustilan määrittäminen

Mittauksien aikana lihasväsytystä tuotettiin kahteen eri kohteeseen: paikallisesti käsi-

varteen sekä koko kehoon. Käsivarteen kohdistuva paikallinen lihasväsytys  tuotettiin 

käsipainojen  avulla.  Aluksi  koehenkilöltä  mitattiin  dominoivan  käden  hauiskäännön 

maksimivastus. Tästä maksimilukemasta otettiin 40 % (± 5 %) varsinaiseen testitilan-

teeseen. Mittauksien aikana koehenkilöt istuivat ja pitivät käsipainoa ei dominoivalla 

kädellään 90:n asteen kulmassa siten, että kyynärpää ei ollut tuettuna mitään vasten, 

mutta silti mahdollisimman lähellä kehoa. Staattisessa pidossa tapahtuvia reaktioaikoja 

mitattiin samanaikaisesti niin kauan kuin koehenkilö jaksoi pitää käsipainoa vaaditussa 

asennossa. Tämä osio kesti 10–50 reaktiotestisuoritusta, joka ajallisesti vastasi 40–200 

sekuntia.

Koko kehoon kohdistuvaa aerobista rasitusta tuotettiin kuntopyörän avulla. Tässä mit-

tausosiossa koehenkilö aloitti polkemisen ilman vastusta mahdollisimman kevyesti sii-

hen asti, kunnes sykkeet eivät enää nousseet. Kuntopyörän kuormaa nostettiin testin ku-

luessa  asteittain,  jolloin  rastitustasoa  saatiin  säädeltyä  hallitusti.  Kuormaa  nostettiin 

aina silloin, kun sykkeet tasaantuivat eivätkä enää nousseet. Kuormaa lisättiin siihen 

asti, kunnes testihenkilöt ilmoittivat RPE-lukemakseen 19. Mittauksien aikana kierros-

luku pyrittiin pitämään mahdollisimman vakiona (miehillä 70–90 rpm ja naisilla 65–80 

rpm). Koehenkilöt saivat valita itselleen sopivan kierrosluvun. Mittauksissa käytettiin 

kahta eri kuntopyörää. Jyväskylässä oli käytössä mekaanisesti toimiva kuntopyörä (Mo-

nark 874E Weight Ergometer Exercise Bike), jonka vastusta lisättiin asettamalla levy-

painoja sen painokelkkaan (kuva 14). Tässä pyörässä vastuksen nousut olivat kertaluon-

toisesti suhteellisen voimakkaita ja jyrkkiä. Kokkolassa 2012 vuosimallin kuntopyörä 

(Monark, Cardio Care 927E, Ruotsi) toimi elektronisesti  ja sen toimintoja säädeltiin 

joko erillisellä tietokoneella tai kuntopyörän omalla kosketusnäytöllä (kuva 14). Tässä 

ergometripyörässä polkemisvastusta voitiin säätää portaattomasti. Kokkolassa mittauk-
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sien aikana vastusta kuitenkin nostettiin portaittain, jolloin testin luonne pysyi mahdol-

lisimman lähellä Jyväskylässä suoritettuja testejä. 

KUVA 14. a) Jyväskylän yliopistossa käytetty vastaava mekaaninen kuntopyörä, b) Kokkolan 

yliopistokeskus Chydeniuksessa käytetty vastaava elektroninen kuntopyörä.

Lihasväsytysten aikana koehenkilöiltä mitattiin heidän sykkeensä sekä tiedusteltiin hen-

kilökohtaista  rastitustasoa  (RPE).  Syke  taltioitiin  Polar  Electron  A5  sykemittarilla. 

RPE-lukemat olivat koehenkilöiden omia subjektiivisia väsymisen tuntemuksia,  joita 

heiltä tiedusteltiin kesken mittausten noin kolmen reaktiosuorituksen välein. Väliin jää-

neet RPE-lukemat arvioitiin vastaamaan lineaarisesti kysyttyihin lukemiin. RPE-luke-

mat kattoivat numerot 6–20. Mittauksissa käytetyt ohjeistuskaaviot on kuvassa 15.
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KUVA 15. RPE:n arvioinnin apuna käytetyt sanalliset ja graafiset ohjeistukset.

7.4 Tilastolliset menetelmät

Tilastollisiin analyyseihin käytettiin IBM SPSS Statistic 20.0 for Windows -ohjelmaa 

(SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA), sekä Open Office Calc -taulukkolaskentaohjelmaa. 

Reaktioaikoja  tarkasteltiin  koehenkilöiden  painallusten  keskiarvoina.  Tulokset  on  il-

moitettu keskiarvojen (yksilö) keskiarvoina (ryhmä) sekä keskihajontoina. Tilastollisen 

merkitsevyyden tasona käytettiin p-arvoa <0.05.

Mittausdatan normaalijakautuneisuus tarkastettiin molemmilta ryhmiltä jokaisesta testi-

tilanteesta.  Vain seitsemässä sadastakymmenestä (7/110) tilanteesta muuttuja ei ollut 

normaalijakautunut. Näiden seitsemän kohdan jakautuneisuus varmistettiin huippu- ja 

vinouskuvaajilla.  Tilastollisessa  tarkastelussa  käytettiin  2-faktorista  toistomittausten 

ANOVAA. Tilastollisten erojen paikallistamiseen käytettiin post hoc testiä Bonferroni-

korjauksella.  Mittausdatan sfäärisyyden korjaamiseen Huynh-Feldtin tai  Greenhouse-

Geisserin korjausta, jos Maulchyn testin sfäärisyysoletus jouduttiin hylkäämään.
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8 TULOKSET

8.1 Normaalit reaktiotestit

Normaalit  reaktiotestit  koostuivat  kahdesta  osiosta:  a)  kehon ollessa  normaalitilassa 

kylmänä, b) kehon ollessa lämmitettynä fyysisen suoritteen avulla. Kummallakaan ryh-

mällä  ei  esiintynyt  tilastollisesti  merkitseviä  eroja  kylmänä  ja  lämpimänä suoritetun 

reaktiotestin välillä (kuva 16). Kylmänä suoritetussa testissä kontrolliryhmän kokonais-

ajan keskiarvo ilman virheitä on 0,501 sekuntia (n=10) on suurempi kuin lämpimänä 

suoritettu 0,500 sekuntia (n=10). Kylmänä suoritetussa testissä urheilijaryhmän koko-

naisajan keskiarvo ilman virheitä on 0,484 sekuntia (n=10) on suurempi kuin lämpimä-

nä suoritettu 0,459 sekuntia (n=10). Urheilijaryhmä oli kokonaisajoissa kontrolliryhmää 

3,66 % nopeampi kylmänä ja 8,93 % nopeampi lämpimänä. Ryhmien välillä ei esiinty-

nyt tilastollisesti merkitseviä eroja.

KUVA 16. Reaktioajat normaaleissa reaktiotesteissä ilman virheitä. a) reaktiotesti kylmänä, b) 

reaktiotesti lämpimänä.



50

Sykkeet poikkesivat vertailuryhmien välillä tilastollisesti merkitsevästi sekä kylmänä- 

että lämpimänä suoritetussa testissä (kuva 17). Kylmänä suoritetussa testissä kontrolli-

ryhmän sykkeiden keskiarvo on 80,0 lyöntiä minuutissa (n=10) on 20,8 % suurempi 

kuin urheilijaryhmän 66,2 lyöntiä minuutissa (n=10). Lämpimänä suoritetussa testissä 

kontrolliryhmän sykkeiden keskiarvo on 89,4 lyöntiä minuutissa (n=10) on 33,2 % suu-

rempi kuin urheilijaryhmän 67,1 lyöntiä minuutissa (n=10). 

KUVA 17. Sykkeet normaaleissa reaktiotesteissä. a) reaktiotesti kylmänä, b) reaktiotesti lämpi-

mänä. * p<0,05 ** p<0,05.

Kylmänä suoritetussa testissä kontrolliryhmän virheprosentti on 5,0 (n=10) on 500 % 

suurempi kuin urheilijaryhmän virheprosentti 1,0 (n=10). Ero on tilastollisesti merkitse-

vä (p<0,05). Lämpimänä suoritetussa testissä kontrolliryhmän virheprosentti laskee ti-

lastollisesti  merkitsevästi  (p<0,05).  Lämpimänä  suoritetussa  testissä  kontrolliryhmän 

virheprosentti on 1,0 (n=10) ja urheilijaryhmän virheprosentti 1,5 (n=10), eikä ryhmien 

välillä ole enää tilastollisesti merkitseviä eroja.
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8.2 Staattinen väsytys

8.2.1 Suoritusajat

Staattisen väsytyksen aikana ryhmien välillä ei esiintynyt tilastollisesti merkitseviä ero-

ja eri RPE-tasoilla reaktioajoissa (kuva 18), liikeajoissa (kuva 19) eikä kokonaisajoissa 

(kuva 20). Tilastollisesti merkitseviä eroavuuksia kylmänä suoritettuun testiin ei myös-

kään esiintynyt kummallakaan ryhmällä. Staattisen väsytyksen aikana RPE-lukemien ja 

sykkeiden välillä ei esiintynyt korrelaatiota. (kuva 21).

KUVA 18. Reaktioaika eri RPE-tasoilla staattisen väsytyksen aikana.
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KUVA 19. Liikeaika eri RPE-tasoilla staattisen väsytyksen aikana.

KUVA 20. Kokonaisaika eri RPE-tasoilla staattisen väsytyksen aikana.
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KUVA 21. Staattisen väsytyksen aikana a) kontrolliryhmän ja b) urheilijaryhmän RPE:n ja sy-

ketasojen välinen yhteys.

8.2.2 Painallukset ja virheet

Staattisen väsytyksen aikana urheilijaryhmä teki enemmän painalluksia kuin kontrolli-

ryhmä kaikilla RPE-tasoilla (kuva 22). Yhteensä staattisen väsytyksen aikana urheilija-

ryhmä teki 288 painallusta, joka on kontrolliryhmän 180 painallusta 60 % enemmän. 

Ero on suurimmillaan RPE-tasoilla 18–19, jolloin urheilijaryhmä teki 108 % enemmän 
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painalluksia  kuin  kontrolliryhmä.  Molemmat  ryhmät  suorittavat  eniten  painalluksia 

RPE-tasoilla 18–19.

KUVA 22. Painallusten määrä eri RPE-tasoilla staattisen väsytyksen aikana.

Staattisen väsytyksen aikana kontrolliryhmä teki 0,1 prosenttiyksikköä enemmän vir-

heitä kuin urheilijaryhmä (kuva 23). Kokonaisvirheprosentti oli kontrolliryhmällä 5,0 % 

ja  urheilijaryhmällä  4,9  %.  Molemmilla  ryhmillä  virheprosentit  ovat  suurimmillaan 

RPE-tasolla 20. Pienestä ryhmäkoosta johtuen, kaikilla RPE-tasoilla ei esiinny painal-

luksia.

KUVA 23. Virheiden esiintyvyys eri RPE-tasoilla staattisen väsytyksen aikana.
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8.3 Aerobinen väsytys

8.3.1 Suoritusajat

Aerobisen väsytyksen aikana ryhmien välillä ei esiintynyt tilastollisesti merkitseviä ero-

ja eri RPE-tasoilla reaktioajoissa (kuva 24), liikeajoissa (kuva 25) eikä kokonaisajoissa 

(kuva 26). Tilastollisesti merkitseviä eroavuuksia kylmänä suoritettuun testiin ei myös-

kään esiintynyt kummallakaan ryhmällä.

KUVA 24. Reaktioaika eri RPE-tasoilla aerobisen väsytyksen aikana.

KUVA 25. Liikeaika eri RPE-tasoilla aerobisen väsytyksen aikana.
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KUVA 26. Kokonaisaika eri RPE-tasoilla aerobisen väsytyksen aikana.

Aerobisen väsytyksen aikana ryhmien välillä ei esiintynyt tilastollisesti merkitseviä ero-

ja eri syketasoilla reaktioajoissa (kuva 27), liikeajoissa (kuva 28) eikä kokonaisajoissa 

(kuva 29). Tilastollisesti merkitseviä eroavuuksia kylmänä suoritettuun testiin ei myös-

kään esiintynyt  kummallakaan ryhmällä. Aerobisen väsytyksen aikana syketasojen ja 

sykkeiden korrelaatio oli kontrolliryhmällä 0,85 ja urheilijaryhmällä 0,92 (kuva 30).

KUVA 27. Reaktioaika eri syketasoilla aerobisen väsytyksen aikana.
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KUVA 28. Liikeaika eri syketasoilla aerobisen väsytyksen aikana.

KUVA 29. Kokonaisaika eri syketasoilla aerobisen väsytyksen aikana.
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KUVA 30. Aerobisen väsytyksen aikana a) kontrolliryhmän ja b) urheilijaryhmän RPE:n ja sy-

ketasojen välinen yhteys.

8.3.2 Painallukset ja virheet

Aerobisen väsytyksen aikana urheilijaryhmä teki enemmän painalluksia kuin kontrolli-

ryhmä kaikilla RPE-tasoilla (kuva 31). Urheilijaryhmä teki enemmän painalluksia myös 

kaikilla syketasoilla, pois lukien 80–84 % syketasot (kuva 32). Yhteensä aerobisen vä-

sytyksen aikana urheilijaryhmä teki 590 painallusta, joka on kontrolliryhmän 388 pai-
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nallusta 52 % enemmän. Ero on suurimmillaan RPE-tasoilla 18–19, jolloin urheilijaryh-

mä teki 97 % enemmän painalluksia kuin kontrolliryhmä. Molemmat ryhmät suorittivat 

eniten painalluksia RPE-tasoilla 18–19. Syketasoissa ero on suurimmillaan 95–100 % 

syketasoilla, jolloin urheilijaryhmä teki 107 % enemmän painalluksia kuin kontrolliryh-

mä.

KUVA 31. Painallusten määrä eri RPE-tasoilla aerobisen väsytyksen aikana.

KUVA 32. Painallusten määrä eri syketasoilla aerobisen väsytyksen aikana.
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Aerobisen väsytyksen aikana esiintynyt  kokonaisvirheprosentti RPE-tasoilla oli kont-

rolliryhmällä 5,7 % ja urheilijaryhmällä 5,1 %. Syketasoilla vastaavat lukemat olivat 

5,7 % (kontrolli) ja 4,9 % (urheilijat). Urheilijaryhmällä virheprosentti on suurimmil-

laan RPE-tasolla 20, kontrolliryhmällä RPE-tasoilla 8–9 (kuva 33). Syketasoja tarkas-

teltaessa  urheilijaryhmällä  virheprosentti  on  suurimmillaan  syketasoilla  95–100  %, 

kontrolliryhmällä syketasoilla 55–59 % (kuva 34). Pienestä ryhmäkoosta johtuen, kai-

killa RPE- ja syketasoilla ei esiinny painalluksia.

KUVA 33. Virheiden esiintyvyys eri RPE-tasoilla aerobisen väsytyksen aikana.

KUVA 34. Virheiden esiintyvyys eri syketasoilla aerobisen väsytyksen aikana.
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9 POHDINTA

Tutkimuksen päätulosten mukaan reaktio- ja liikeajat eivät muuttuneet kummallakaan 

ryhmällä tilastollisesti merkitsevästi eri kuormitustasoilla. Kokonaisajat olivat kuiten-

kin nopeampia fyysisen rasituksen aikana kuin ilman rasitusta. Tulokset osoittavat, että 

tämä kokonaisajan nopeutuminen johtuu suurelta osin liikeajan parantumisesta. Reak-

tioajat eivät juurikaan muuttuneet samanaikaisen lihasväsytyksen aikana. Tältä osin tut-

kimuksen uutuusarvo oli merkittävä, sillä se vastaa miksi kokonaisajat paranevat fyysi-

sen multitasking-tilanteen aikana. Tutkimuksen tulokset eivät tue täysin hypoteesia 1, 

sillä kummankaan ryhmän reaktio- tai liikeajat eivät olleet tilastollisesti merkitsevästi 

nopeampia kevyillä kuormitustasoilla. Näyttäisi, että fyysisen vireystilan nousu voittaa 

multitasking-tilanteen tuomat haitat. Tulokset kuitenkin vahvistavat, että virheherkkyys 

on suurinta maksimikuormitustasoilla ja lähellä väsymispistettä.

Kontrolli- ja urheilijaryhmän välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja reaktio- tai 

liikeajoissa. Urheilijaryhmä oli kuitenkin kaikissa testitilanteissa kontrolliryhmää no-

peampi hypoteesin 2 mukaisesti. Virheiden osalta hypoteesi 2 oli väärässä, sillä urheili-

jaryhmä teki kokonaisuudessaan enemmän virheitä kuin kontrolliryhmä. Hyvä fyysinen 

kunto ei tulosten perusteella vaikuta virheherkkyyteen.

9.1 Normaalit reaktiotestit

Kylmänä suoritetun reaktiotestin tulokset olivat odotettuja ja ne vahvistivat koehenki-

löiden valinnan onnistuneen. Ryhmät olivat suoritusajoissa tasaisia eikä tilastollisia ero-

ja ilmennyt. Leposykkeissä ryhmien välillä oli odotetusti tilastollisesti merkitsevä ero. 

Normaalitilanteessa ilman lämmittelyä kontrolliryhmän virheherkkyys oli neljä prosent-

tiyksikkö suurempi kuin urheilijaryhmän. Tämä ero voi selittyä koehenkilöiden yksilöl-

lisillä eroilla tai sillä, että urheilijat pystyvät heti ensimmäisestä testistä lähtien keskitty-

mään paremmin. Urheilijat  saattavat  myös sisäistää testin optimaalisen suoritustavan 

nopeammin.
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Lämpimänä suoritetussa reaktiotestissä suoritusajat eivät juurikaan muuttuneet kontrol-

liryhmän osalta. Urheilijaryhmällä tapahtui parannusta, muttei tilastollisesti merkitse-

västi. Ainoa tilastollisesti merkitsevä ero vertailuryhmien välillä esiintyi sykkeissä. Vir-

heiden osalta urheilijaryhmällä ei tapahtunut muutosta, mutta kontrolliryhmällä virhei-

den määrä laski viidestä prosenttiyksiköstä yhteen. Tulokset viittaavat siihen, että fyysi-

nen lämmittely vaikutti enemmän kontrolliryhmään, joka ilmeni virheiden määrän sel-

vänä vähentymisenä. Tulosten pohjalta voidaan olettaa, että harjoittelemattomilla ihmi-

sillä kevyt fyysinen lämmittely parantaa vireystilaa urheilijoita enemmän.

Normaalien reaktiotestien tulokset yhtenevät osittain Hogervorst ym. (1996) sekä Kas-

hihara ja Nakaharan (2005) tuloksiin. Heidän tutkimuksensa tavoin kokonaisaika para-

nee aerobisen liikunnan jälkeen, mutta tässä tutkimuksessa se tapahtui ainoastaan urhei-

lijaryhmällä, eikä sekään ero ollut tilastollisesti merkitsevä. Tämän tutkimuksen tulok-

set ovat lähempänä Collardeau ym. (2001) tuloksia, jossa aerobisen harjoittelun jälkeen 

ei esiintynyt tilastollisesti merkitseviä eroja. Hogervorst ym. tai Kashihara ja Nakahara 

eivät ole tarkentaneet mistä kokonaisajan parantuminen johtuu. Tämän tutkimuksen tu-

losten perusteella kokonaisaika nopeutuu vain parantuneen liikeajan seurauksena. Kas-

hihara ja Nakahara väittivät lisäksi, että reippaalla urheilulla ei ole vaikutusta virheiden 

määrään. Tämän tutkimuksen tulokset eivät tue tätä teoriaa, sillä kontrolliryhmällä vir-

heiden mahdollisuus laski huomattavasti fyysisen lämmittelyn jälkeen.

9.2 Staattinen väsytys

Staattisen  lihasväsytyksen  muodostaminen  käteen  käsipainon  avulla  onnistui  hyvin. 

Kaikki  koehenkilöt  ilmoittivat  väsytyksen  kohdistuneen täysin  paikallisesti,  joka  oli 

testin tarkoitus. Tuloksissa tarkasteltiin ainoastaan RPE-lukemia ja reaktiosuorituksia. 

Sykkeitä ei tarkasteltu, koska staattisen väsytyksen aikana sykkeiden muutokset olivat 

koehenkilöillä täysin henkilökohtaisia ryhmästä riippumatta. Sykkeet saattoivat osalla 

koehenkilöistä  pysyä  lähes muuttumattomina koko testin ajan, kun taas toisilla syke 

saattoi muuttua yli 50 lyöntiä minuutissa. RPE-lukemien ja sykkeiden välillä ei esiinty-

nyt korrelaatiota.
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Urheilijaryhmä oli kontrolliryhmää nopeampi kokonaisajoissa kaikilla kuormitustasoil-

la, mutta tilastollisesti merkitseviä eroja ryhmien välillä ei ollut. Kontrolli- ja urheilija-

ryhmän välillä isoimmat erot esiintyivät reaktioajoissa suurilla kuormitustasoilla (RPE-

lukemat 14–19). Liikeajoissa urheilijaryhmä oli tasaisesti kaikilla kuormitustasoilla no-

peampi kuin kontrolliryhmä.  Molemmat ryhmät  olivat nopeimmillaan lähellä  maksi-

kuormitustasoa  (RPE-lukemat  19–20).  Nämä tulokset  ovat  ristiriidassa  hypoteesin  1 

kanssa. Tämän tutkimuksen tuloksista voidaan havaita, että liikeaika paranee mitä suu-

remmille kuormitustasoille siirrytään. Lisäksi liikeaika on kaikilla kuormitustasoilla no-

peampi kuin kylmänä suoritetussa testissä. Reaktioaika on puolestaan heikompi kaikilla 

kuormitustasoilla  kuin kylmänä  tehdyssä  testissä.  Näyttäisi,  että  multitasking-tilanne 

heikentää reaktioaikoja, mutta ei liikeaikaa. Nämä tulokset tukevat multitasking-teoriaa, 

jossa lisääntynyt kognitiivinen kuorma hidastaa ajatteluprosessia ja täten myös reaktio-

aikaa (Salvucci & Bogunovich 2010). Liikeajan jatkuva parantuminen selittyy puoles-

taan kehon fyysisen vireystilan nousulla (Davranche ym. 2006). Paikallinen lihasväsy-

tys näyttäisi nostavan koko kehon vireystilaa, eikä sen negatiiviset vaikutukset näy lii-

keajoissa.

Painallusten määrä eri RPE-lukemia kohden oli urheilijaryhmällä suurempi läpi testin. 

Tämä oli  odotettavissa huolimatta  siitä,  että kuntosalitausta oli molemmilla  ryhmillä 

liki samanlainen. Urheilijat ovat kuitenkin tottuneet lihasväsytykseen ja maksimaalisiin 

fyysisiin suoritteisiin.  Tässä tutkimuksessa osalla koehenkilöistä, etenkin kontrolliryh-

mässä, oli ajoittain vaikeuksia arvioida omia RPE-lukemia. Kontrolliryhmällä korostui 

se, että he eivät olleet aikaisemmin tehneet maksimaalisia fyysisiä suoritteita. Koska he 

eivät  tienneet  väsymispistettään  etukäteen,  RPE-lukemia  arvioitiin  usein  yläkanttiin. 

Tämä ilmiö on havaittavissa painallusten määristä RPE-lukemilla 18–19, jolloin mo-

lemmat ryhmät tekivät eniten painalluksia. Urheilijaryhmällä näillä RPE-lukemilla ko-

rostui myös vahva periksi antamattomuus, jonka johdosta painallusten määrä testin lop-

pua kohden kasvoi huomattavasti. Testin jälkeen monet koehenkilöt ilmoittivat arvioi-

neensa oman väsymispisteen ajallisesti aikaisemmaksi kuin mitä se todellisuudessa oli. 

Nämä testihenkilöt yllättyivät kuinka pitkään he kykenivät fyysistä rasitusta jatkamaan.

Virheiden määrä  oli  huipussaan hypoteesin  1 mukaisesti  maksimi  kuormitustasoilla. 

Tuolloin molemmilla ryhmillä virheiden osuus oli hieman alle 20 %. Muilla kuormitus-
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tasoilla virheiden esiintyvyys oli noin puolta pienempää. Tässä tutkimuksessa koehen-

kilöiden alhaisesta lukumäärästä johtuen kaikilla RPE-lukemilla ei esiintynyt virheitä. 

On kuitenkin ennustettavissa, että virhemarginaalit pysyvät samankaltaisina myös puut-

tuvilla RPE-lukemilla.

9.3 Aerobinen väsytys

Kuntopyörällä aiheutetun aerobisen lihasväsytyksen oli tarkoitus rasittaa koko kehoa, 

jonka aikana koehenkilöiden maksimaalinen syke voitiin saavuttaa. Tämä ei kuitenkaan 

täysin toteutunut, sillä kuntopyörän aiheuttama rasitus painottui jalkojen lihaksiin, eri-

toten etureisiin. Pyöräilymittausten loppua kohden testihenkilöille kertyi siinä määrin 

maitohappoa, että väsymisen tunne paikallistui jalkoihin. Kuntopyörällä taloudellisesti 

polkeminen vaatii luontevaa tekniikkaa, jota pitää harjoitella. Mittauksiin osallistuneet 

henkilöt  eivät  omanneet  pyöräilytaustaa.  Osittain  tästä johtuen osa koehenkilöistä  ei 

saavuttanut  omaa  henkilökohtaista  maksimisykettä.  Tästä  huolimatta  korrelaatio  oli 

RPE-lukemien ja sykkeiden välillä vahvaa. Vaikka kuntopyörällä toteutettu aerobinen 

rasitus ei vaikuttanut tasaisesti koko kehoon, ajoi se silti hyvin asiansa aiheuttaen kai-

kille testihenkilöille maksimaalisen lihasväsymisen tunteen (RPE 20).

Aerobisen väsytyksen aikana urheilijaryhmä oli sekä reaktio- että liikeajoissa kontrolli-

ryhmää nopeampi kaikilla kuormitustasoilla. Tilastollisesti merkitseviä eroja ryhmien 

välillä ei kuitenkaan esiintynyt. Nämä tulokset ovat yhteneviä tutkimusten kanssa, jois-

sa fyysisesti aktiivisten henkilöiden on todistettu olevan reaktioissaan nopeampia kuin 

inaktiiviset henkilöiden (mm. Abdorrahman ym. 2011; Chaddock ym. 2011). Kummal-

lakaan ryhmällä  ei esiintynyt tilastollisesti merkitseviä eroja kylmänä suoritettuun tes-

tiin nähden. Molempien ryhmien reaktioajat olivat hyvin lähellä kylmänä suoritetun tes-

tin aikoja. Liikeajat olivat puolestaan nopeampia kaikilla kuormitustasoilla molemmilla 

ryhmillä. Tulokset tukevat multitasking-teoriaa, jossa lisääntynyt kognitiivinen kuorma 

hidastaa ajatteluprosessia ja täten myös reaktioaikaa (Salvucci & Bogunovich 2010). 

Liikeajan parantuminen selittyy puolestaan kehon fyysisen vireystilan nousulla (Dav-

ranche ym. 2006)
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Painallusten määrä eri RPE-lukemia kohden oli urheilijaryhmällä suurempi läpi testin. 

Sama trendi esiintyi myös eri syketasojen kanssa. Molemmat ryhmät tekivät eniten pai-

nalluksia RPE-lukemilla 18–19 . Tämä selittyy osittain oman kuormitustason arvioinnin 

vaikeudesta. Urheilijaryhmällä näillä RPE-lukemilla korostui myös vahva periksi anta-

mattomuus, jonka johdosta painallusten määrä testin loppua kohden kasvoi huomatta-

vasti.  Tämä  periksi  antamattomuus  yhdessä  hyvän  aerobisen  kunnon  kanssa  näkyy 

myös selkeänä painallusten lisääntymisenä syketasoilla 95–100 %. Kontrolliryhmällä 

samankaltaista painallusten piikkiä ei esiintynyt.

Urheilijoilla virheherkkyys oli huipussaan hypoteesin 1 mukaisesti maksimikuormitus-

tasolla  (RPE 20).  Tuolloin  urheilijaryhmällä  virheiden osuus oli  hieman alle  20 %. 

Kontrolliryhmällä vastaavaa virhepiikkiä ei esiintynyt. Syynä tähän voi olla, että testin 

loppuhetkillä urheilijat keskittyivät enemmän fyysiseen suoritteeseen ja saamaan itses-

tänsä fyysisesti kaiken irti, kun kontrolliryhmä puolestaan keskittyi suorittamaan reak-

tioita  onnistuneesti.  Muilla  kuormitustasoilla  virheiden mahdollisuus  oli  noin 6 %:n 

luokkaa molemmilla ryhmillä.  Maksimisyketasoilla selkeää virhepiikkiä ei esiintynyt 

urheilijaryhmällä,  koska tuolloin myös painallusten määrä oli suuri. Kontrolliryhmän 

syketasoilla 50–59 % esiintyvä virhepiikki ei anna todellista kuvaa, sillä se on vähäisten 

painallusten  seurausta.  Tässä  tutkimuksessa  koehenkilöiden  alhaisesta  lukumäärästä 

johtuen kaikilla RPE- ja sykelukemilla ei esiintynyt virheitä. On kuitenkin ennustetta-

vissa, että virhemarginaalit pysyvät samankaltaisina myös puuttuvissa kohdin.

Aerobisen väsytyksen tulokset tukevat useita tutkimuksia, joissa kokonaisajan on huo-

mattu paranevan samanaikaisen aerobisen liikunnan aikana (mm. Audiffren ym. 2008; 

Chmura ym. 1998; Collardeau ym. 2001; Davranche ym. 2006; Paas & Adam 1991). 

Nämä tutkimukset eivät ole kuitenkaan täysin tarkentaneet mistä kokonaisaikojen pa-

rantuminen johtuu. Audiffren ym. (2008) havaitsivat, että tämä nopeutuminen voisi olla 

seurausta nopeutuneista liikevasteista. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella heidän 

oletus on oikea, sillä nyt kokonaisajat nopeutuvat pelkästään parantuneen liikeajan an-

siosta.  Tulokset  yhtyvät  myös  havaintoihin,  etteivät  suoritusajat  tai  niiden  hajonnat 

muutu kuormitusasteittain.  Eivät edes maksimikuormitustasoilla,  jolloin maitohappoa 

on jo kertynyt lihaksiin. Tämän tutkimuksen tulokset eivät tue Davranche ym. (2006) 

väittämää, jossa reippaalla urheilulla ei ole vaikutusta suoritettujen virheiden määrään. 
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Tässä tutkimuksessa  virheiden esiintyvyys  fyysisen  multitasking-tilanteen  aikana  oli 

suurempaa  läpi  testin  kuin  kylmänä  suoritetussa  testissä.  Lisäksi  urheilijaryhmällä 

esiintyi maksimikuormitustasolla (RPE 20) selkeä virhepiikki.

9.4 Tutkimuksen toteutus

Tutkimuksen käytännön toteutus onnistui hyvin. Ryhmien muodostuksessa oli tärkeää 

saada molemmat ryhmät mahdollisimman samankaltaisiksi  kaikilta muilta osin paitsi 

kestävyyskunnon osalta. Koehenkilöiden ikä rajattiin 18–35 vuotiaisiin, jolloin kirjalli-

suuden  mukaan  ihminen  on  reaktiovasteissa  nopeimmillaan  (Der  &  Deary  2006; 

Kosinski 2010; Myerson ym. 2007; Redfern ym. 2002). Molempiin ryhmiin otettiin sa-

man verran sekä miehiä (7 kpl) että naisia (3 kpl) ja heiltä vaadittiin etteivät he olleet  

ennen testiä nauttineet kofeiinia viimeiseen kahteen tuntiin ja sitä, että he eivät olleet 

krapulatilassa. Näillä ehdoilla varmistettiin, että koehenkilöt eivät saaneet etua (tai hait-

taa)  stimulanttien takia.  (Durlach ym.  2002; Kruisselbrink ym.  2006;  Lorist  & Snel 

1997.)  Koska  vertailuryhmien  oli  tarkoitus  poiketa  vain  kestävyyskunnon  osalta, 

urheilijaryhmään  valittiin  ainoastaan  kilpatason  kestävyysurheilijoita.  Ryhmiin  ei 

hyväksytty  reaktiopohjaisten  lajien  harrastajia,  kuten  jalkapalloilijoita  tai  salibandyn 

pelaajia, joilla on havaittu olevan nopeammat lajikohtaiset reaktiovasteet (Fontani ym. 

2006).

Testin  täytyi  olla  mahdollisimman  tasapuolinen  molemmille  ryhmille.  Tästä  syystä 

reaktiotestin tyypiksi valittiin yksinkertainen reaktiotesti, johon älykkyyksien erot vai-

kuttavat vähiten (Kosinski 2010). Lisäksi fyysiset väsytykset olivat yksinkertaisia suo-

rittaa, jolloin koehenkilöiden motoristen taitojen erot saatiin minimiin. Kukaan testiin 

osallistuneista ei ollut aiemmin suorittanut vastaavaa testiä, joten aiempi kokemus oli 

sama kaikilla  koehenkilöillä. Ennen varsinaisia  mittauksia  molemmat  ryhmät  saivat 

harjoitella reaktiotestejä yhtä paljon. Guadagnoli ja Timothyn (2004) esittämän hypo-

teesin mukaan harjoittelusta saatava oppimisen vaste on silloin pientä, kun harjoituksen 

suorittaminen on helppoa ja koska tämä reaktiotesti oli helppo suorittaa, koehenkilöiden 

motorisen oppimisen erot eivät nousseet suureen rooliin.
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Ulkoiset häiriötekijät eliminoitiin tutkimuksesta hyvin (häiriöäänet + valaistus). Viimei-

sessä testiosiossa (aerobinen väsytys) koehenkilöiden keskittymiskykyyn saattoi vaikut-

taa, että testin ohjaaja(t) olivat koehenkilön näkyvillä ja lisäksi koehenkilöä ohjeistettiin 

sanallisesti. Tuloksissa tästä ilmiöstä ei kuitenkaan ole nähtävillä tilastollisesti merkit-

seviä eroja. Saaduissa tuloksissa ei näy myöskään tilastollisesti merkitseviä eroja Jyväs-

kylässä ja Kokkolassa suoritettujen testien välillä.

Tutkimuksessa käytetty reaktiotesti oli tyypiltään yksinkertainen ja se oli kognitiivisesti 

helppo suorittaa. Testi ei kuormittanut suuresti työmuistia, jota pidetään multitaskingin 

pullonkaulana (Meiran & Cohen-Kdoshay 2012; Salvucci & Bogunovich 2010). Tästä 

johtuen samanaikainen lihasväsymys ei vaikuttanut suuresti tutkimuksen tuloksiin, mut-

ta havaittavissa oli kuitenkin, että reaktioaika kasvaa multitasking-tilanteessa. Jos tes-

tien kognitiivista vaikeusastetta lisättäisiin vaihtamalla reaktiotestin tyyppi valintaa tai 

tunnistusta  vaativaan reaktiotestiin,  erot  tuloksissa  voisivat  olla  merkitsevämpiä.  On 

oletettavissa, että tällöin päätöksenteon nopeus ja virheherkkyys kasvaisivat, koska työ-

muistia kuormitettaisiin  enemmän. (Salvucci & Bogunovich 2010). Reaktiovasteiden 

antamiseen (napin painallukseen) käytetty liike oli nopea ja suoraviivainen toteuttaa, 

jolloin itse liikkeen ajattelemiseen ei kulunut ylimääräistä aikaa. Jos yksinkertaisen liik-

keen sijasta olisi käytetty esimerkiksi monimutkaisempaa liikesarjaa, olisi myös liik-

keen mielikuvantamiseen käytetty aika kasvanut (Jeannerod & Frak 1999). Tämä olisi 

osaltaan lisännyt työmuistin kuormaa ja sitä kautta aiheuttanut kuormittavamman multi-

tasking-tilanteen.

9.5 Yhteenveto

Tämän pro gradu-työn päähavainnot voidaan tiivistää neljään eri kohtaan. Ensimmäi-

seksi kokonaisajat paranevat aerobisen multitasking-tilanteen aikana, mutta lähes pel-

kästään nopeutuneen liikeajan ansiosta. Reaktioaika itsessään heikkenee tai pysyy sa-

mana. On siis hyvin todennäköistä, että fyysinen multitasking-tilanne hidastaa ajattelu-

prosessia, mutta nostaa kehon fyysistä vireystilaa. Toinen merkittävä havainto on, että 

kuormitustasot, etenkin aerobisessa liikunnassa, vaikuttavat vain vähän reaktio- tai lii-

keaikoihin. Kolmas havainto on, että aerobisesti hyvällä kunnolla ei ole vaikutusta vir-

heiden määrään. Kaikilla, fyysiseen kuntoon katsomatta, virheherkkyys on suurimmil-
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laan lähellä henkilökohtaista väsymispistettä. Neljäs havainto on, että pelkästään hyvä 

aerobinen kunto parantaa reaktio- ja liikeaikoja kaikissa tilanteissa. Liikunnan hyöty 

nousee esiin myös reagointitilanteissa.
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LIITE 1, Mittausprotokolla

MITTAUSPROTOKOLLA

 Lihasväsytyksen vaikutus reaktionopeuteen multitasking tilanteessa

Esa Hongell, Pro gradu -tutkielma

ALKUTOIMET (~20 min)

1. Koehenkilölle selostetaan mittauksien kulku ja esitellään käytettävät laitteet 

sekä menetelmät. (~5min)

2. Kyselylomakkeen täyttö. (~2min)

3. Suostumuslomakkeen täyttö. (~2min)

4. Säädetään kuntopyörän penkki ja sarvet sopimaan koehenkilölle. (~1min)
5. Koehenkilölle valitaan sopiva käsipaino (n. 40 % maksimista). (~3min)

6. Koehenkilö  harjoittelee  n.  5 minuuttia  käyttämään reaktioaikaa  mittaavaa 
laitetta.  Harjoittelu  todetaan  onnistuneeksi  kun  reaktioajat  tasaantuvat  ja 
koehenkilö kokee ymmärtäneensä laitteen käytön. (~6min)

7. Koehenkilölle asetetaan sykemittari. (~1min)

MITTAUS 1 (perusreaktioaika, ~7 min)

8. Mitataan 20 kpl istualtaan, dominoivalla kädellä saatua reaktioaikaa. Samal-
la tarkastetaan leposyke. (~7min)

• Koehenkilön asento: istuallaan

• Reaktioaikaa mittaava laite sijaitsee pöydällä koehenkilön edessä

MITTAUS 2 (Staattinen pito, ~8 min)

9. Mitataan staattisessa pidossa tapahtuvat reaktioajat (niin kauan kuin koehen-
kilö jaksaa pitää käsipainoa vaaditussa asennossa (kokonaisarvio n. 10–20 
kpl). (~8min)

• Koehenkilön  asento:  istuallaan,  käsipaino  ei-dominoivassa  kädessä, 
käsivarsi 90 asteen kulmassa, kyynärpää vapaasti ilmassa (ei tuettuna 
kehoa vasten), mutta mahdollisimman lähellä kehoa

• Reaktioaikaa mittaava laite sijaitsee pöydällä koehenkilön edessä

• Koehenkilöltä taltioidaan joka reaktioajan kohdalla syke ja joka kol-
mannella kerralla kysytään hänen tuntema rasitusaste (RPE)
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MITTAUS 3 (perusreaktioaika lämmiteltynä, ~12 min)

10. Koehenkilö lämmittelee kuntopyörällä noin viisi minuuttia kevyillä vastuk-
silla.  Kun syke asettuu  vastaamaan lepotason polkemista,  siirrytään  teke-
mään reaktiotesti istualtaan. (~6min)

11. Mitataan 20 kpl istualtaan, dominoivalla kädellä saatua reaktioaikaa. Samal-
la tarkastetaan leposyke. (~6min)

• Koehenkilön asento: istuallaan

• Reaktioaikaa mittaava laite sijaitsee pöydällä koehenkilön edessä

MITTAUS 4 (Kuntopyörä, ~23 min)

12. Koehenkilö  aloittaa  polkemisen  ilman  vastusta  mahdollisimman  kevyesti. 
Kun syke asettuu vastaamaan  lepotason  polkemista,  mittaukset 
käynnistetään. (~5min)

13. Mitataan  reaktioaikoja  vähintään  5  kpl  yhteen  sykekymmeneen  nähden 
(esim. syketasolla 130– 139). Kun syketasot eivät enää nouse, lisätään 
kuntopyörän vastusta. Jos reaktioaikoja saatu mitattua 5 kpl tietyllä syketa-
solla, eikä syketaso enää nouse, testihenkilö ohjeistetaan keskittymään het-
keksi polkemiseen. (~12min)

14.Kun koehenkilön koettu rasitustila (RPE) saavuttaa arvon 19, hän omatoimi-
sesti aloittaa spurtin tekemisen  aina  siihen  pisteeseen,  jolloin  ei 
enää jaksa polkea. Tämä kohta merkataan maksimi RPE:ksi  (20). 
(~1min)

15.Kuntopyörän vastus asetetaan minimiin ja koehenkilö aloittaa palauttavan 
polkemisen. (~5min)

• Koehenkilön asento: istuallaan, kädet kuntopyörän sarvilla, mittauk-
sien aikana dominoiva käsi reaktioaikaa mittaavalla laitteella

• Reaktioaikaa mittaava laite asetetaan kuntopyörän sarvelle koehenki-
lön dominoivan käden puolelle

• Koehenkilöltä taltioidaan joka reaktioajan kohdalla syke ja joka toi-
sella kerralla kysytään hänen tuntema väsytyksen aste (RPE) 

• Kokonaisarvio n. 40–50 kpl

• Mittausten arvioitu kesto 70 minuuttia (Kuva 1).
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KUVA 1. Mittausten arvioitu aikajakauma


