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Johdanto. Alppihiihto on tekninen laji, joka asettaa erilaisia fyysisiä ja psyykkisiä 

vaatimuksia keholle. Alppihiihdon eri kilpalajeissa (pujottelu, suurpujottelu, super-G, 

syöksy) vaadittavat välineistöt sekä suoritustekniikka vaihtelevat hieman toisistaan, 

minkä takia kaikkia lajeja laskevan alppihiihtäjän on harjoiteltava monipuolisesti 

(Schaller 1984). Tämän työn tarkoitus on selvittää pujottelun ja suurpujottelun 

lajianalyysiä ja rakentaa valmennuksen ohjelmointia nuorelle alppihiihtäjälle.  

Biomekaniikka ja tekniikka. Itse laskusuoritus perustuu suunnan ja vauhdin 

vaihteluun, jossa kehoon kohdistuu paljon kuormitusta. Laskussa syntyy erilaisia voimia 

sisäisesti eli lihastyöstä sekä ulkoisesti kuten painovoimasta. Miten hyvin käännös 

onnistuu, riippuu pitkälti suksen ja lumenpinnan vuorovaikutuksesta, jossa on saatava 

suksi leikkaamaan riittävästi ja parhaalla mahdollisella laskulinjalla. Nykyaikainen 

laskutekniikka perustuu niin sanottuun carving-käännökseen, jota suoritetaan 

suhteellisen leveällä laskuasennolla. Carving-käännöksessä keskeistä on, että paino on 

ulkosuksella ja että laskijan lantio työntyy porttia kohti. Taitava laskija on kyettävä 

tekemään nopeita ja järkeviä ratkaisuja radalla, mahdollisemman onnistuneen laskun 

saavuttamiseksi. (Le Master 2010) 

Voimantuotto. Isosta lihasmassasta, varsinkin ala- ja keskivartalossa, on todettu olevan 

hyötyä alppihiihdossa. Alavartalovoima on erityisen tärkeää suorituksen kannalta, 

minkä tärkeys korostuu varsinkin kovissa vauhdeissa. Räjähtävä voima ala- ja 

keskivartalolihaksissa on keskeisessä asemassa laskussa, jotta pääsisi nopeasti 

käännöksestä toiseen. (Schaller  1984, Andersen & Montgomery 1988.) Raskas 

voimaharjoittelu ja nopeusvoimaharjoittelu ovat tärkeä osa alppihiihtäjän fyysistä 

harjoittelua (Bosco ym. 1994). Huippualppihiihtäjien tavoitteelliset jalkakyykkytulokset 

ovat naisilla 106 - 120 kg ja miehillä 168 - 190 kg. (Talkkari 2000, Norges Skiforbund 

Olympiatoppen 2011.) 
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Energiantuotto. Alppihiihtosuoritukset kestävät 45 sekunnista noin kahteen minuuttiin 

riippuen lajista ja siten energiantuoton vaatimukset vaihtelevat jonkin verran eri lajeissa 

(Neumayr ym. 2003). Pujottelussa ja suurpujottelussa kehon energiantuotto toimii 

ensisijaisesti anaerobisella glykolyysillä, josta osoituksena ovat melko korkeat 

laktaattitasot (9-13 mmol/l) kilpailusuorituksen jälkeen. Myös aerobisella 

energiantuotolla on iso rooli ja pieni osa energiasta tuotetaan fosfokreatiinista (Bompa 

& Haff 2009). Aerobinen kestävyys on tärkeä osa laskettelijan peruskuntoa ja tukee 

muita laskussa tarvittavia fyysisiä sekä motorisia ominaisuuksia (Schaller 1984). 

Huippualppihiihtäjien keskimääräinen hapenottokyky (VO2max) on naisilla 56 

ml/kg/min ja miehillä 60 ml/kg/min (Neumayr ym. 2003). 

Valmennuksen ohjelmointi. Junioreita valmentaessa on muistettava, että lapset eivät 

ole pieniä aikuisia ja että he kasvavat ja kehittyvät omassa tahdissaan. Eroja löytyy sekä 

junioreiden välillä että sukupuolten välillä. (Armstrong 2007.) Harjoittelu pitää nuoressa 

iässä olla monipuolista luodakseen hyvän taidon/tekniikan, hyvän fyysisen kuntopohjan 

ja motivaation. Siten yhteen lajiin erikoistuminen ei saisi tapahtua liian aikaisin (Bompa 

& Haff 2009). Junioreiden fyysisten ominaisuuksien kehittämisessä on otettava 

huomioon niin sanotut herkkyyskaudet, joissa lapsilla on erityisen hyvät edellytykset 

kehittää tiettyä ominaisuutta tietyssä iässä (Skisport Finland 2013). 

Avainsanat: Alppihiihto, pujottelu, suurpujottelu, lajianalyysi, valmennuksen 

ohjelmointi  
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1 JOHDANTO 
 

 

Alppihiihto on erittäin suosittu laji monissa maissa, sekä harrastuksena että myös 

kilpalajina. Alppihiihtoa voi kuka vain harrastaa, jolla on oikeat olosuhteet ja 

mahdollisuudet siihen. Se voi yksinkertaisuudessaan olla vain kyky tulla alas rinteestä 

turvallisesti, mutta voi myös olla kyky tulla mahdollisemman nopeasti alas 

lasketteluradasta tekemällä mahdollisemman vähän virheitä. Alppihiihto, 

harrastusmielessä ja kilpatasolla, vaati paljon taitoa ja rohkeutta, jotta oppisi laskemaan 

vaativimmissakin olosuhteissa.  

Alppihiihdossa laskettelun olosuhteet vaihtelevat paljon paikasta toiseen koskien sää ja 

lumen pintaa. Radatkin vaihtelevat myös paljon toisistaan vaikka kyseessä olisikin 

samasta alppilajista (pujottelu, suurpujottelu, super-G tai syöksy). Tämän takia laskijan 

pitää olla hyvä sopeutumaan näihin olosuhteisiin ja siksi hänen on harjoiteltava 

monipuolisesti. Tulen tässä lajianalyysissä käymään läpi alppihiihdon tekniikkaa, 

biomekaniikkaa, fysiologiaa sekä psykologiaa. Pääpaino lajianalyysissä on 

tekniikkalajeissa, joten niihin on tarkoitus perehtyä tarkemmin. 

Vaikka Suomi on pieni maa, on meillä muutama laskija maailman huipulla, kuten Tanja 

Poutiainen, Marcus Sandell ja Andreas Romar. Suomen rinteet eivät riitä kovin pitkälle 

harjoitteluun ammattitasolla, mutta junioritasolla ne kyllä riittävät. Jopa Etelä-

Suomessa, missä rinteet voivat olla 150 metrin paikkeilla pituudessa, harjoitellaan 

tavoitteellisesti ja ollaan tilastollisesti samalla tasolla kuin muualla Suomessa. 

Maassamme panostetaan paljon seuratoimintaan ja seuroja löytyy ympäri maata, 

etelästä pohjoiseen. 

Jotta Suomesta saadaan jatkossakin maailman luokan laskettelijoita, on kaikkien 

seurojen panostettava junioritoimintaan sekä mahdollisuuksien luomiseen myös 

enemmän edistyneille. Lasketteluseurojen olisi syytä löytää yhteisen 

valmennuslinjauksen, jonka perusteella kaikilla olisi mahdollisemman hyvät 

lähtökohdat, jossa herkkyyskaudet ja urheilijoiden henkilökohtaiset tarpeet otetaan 
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huomioon. Tämä voisi auttaa luomaan junioreille ne edellytykset, jotta hän tarvitsee 

pärjäämään, sekä kansallisella, että kansainvälisellä tasolla. 

Viimeisessä kappaleessa tulen esittämään yhden alppihiihtäjän harjoituskauden 

ohjelmoinnin 15-vuotiaan juniorin näkökulmasta. Käyn siinä läpi miten yksi 

harjoitusvuosi jaetaan eri kausiin ja mitä ne sisältävät. Kuvailen myös tarkemmin miltä 

pari esimerkkiviikkoa voi näyttää vuoden aikana sekä mitä pari harjoituspäivää sisältää 

koskien harjoittelua, ravintoa ja muuta ohjelmaa. 
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2 LAJIN OMINAISPIIRTEET 
 

 

Monet tekijät vaikuttavat laskettelijan suorituskykyyn. Kaksi tärkeimmistä tekijöistä, 

jotta pärjäisi harjoituksissa ja kilpailuissa, ovat fyysinen kunto ja tekninen taito ja siksi 

on erittäin tärkeää että nämä kaksi ominaisuutta kulkevat käsi kädessä läpi vuoden 

harjoittelua. Näiden tekijöiden lisäksi vaikuttavat myös seuraavat asiat laskuun: 

välineistö (monot, sukset, sauvat jne.), harjoitusalusta/ -pinta, taktiikka, psyyke jne.. 

(Schaller 1984, Neumayr ym. 2003) 

 

2.1 Tekniikka 
 

Alppihiihto on erittäin tekninen laji joka asettaa suuria fysiologisia vaatimuksia keholle. 

Jotta laskija oppisi hiihtämään mahdollisemman hyvin, hänen on opittava oikeanlainen 

laskutekniikan jokaiseen lajiin (P, SP, SG, Syöksy). Alppihiihtäjän on kyettävä 

tekemään nopeita päätöksiä laskiessa, liittyen muun muassa laskulinjaan ja käännöksen 

ajoitukseen. Huipputason laskijaksi pyrkivän on kyettävä yhdistämään kova fyysinen ja 

psyykkinen kunto, tekniikka ja taktista kykyä. Kilpailuja voitetaan useimmiten 

sadasosilla, joten laskun on onnistuttava lähdöstä maaliin saakka, joten nämä kuvatut 

ominaisuudet täytyy olla hyvin harjoitettuja. (Schaller 1984) 

Alppihiihto koostu neljästä päälajista ja niitä jaetaan tekniikkalajeihini sekä 

vauhtilajeihin. Tekniikkalajit koostuvat pujottelusta (P) ja suurpujottelusta (SP) kun taas 

vauhtilajit koostuvat super-G:stä sekä syöksystä. Kaikki yllämainitut lajit eroavat 

toisistaan radan pituudelta, käännettävien porttien määrästä, suorituksen kestosta sekä 

tarvittavista välineistä. Tekniikkalajeissa on kaksi kilpalaskua, kun taas vauhtilajeissa 

on vain yksi kilpalasku. (Schaller, 1984.) Tekniikkalajien ja vauhtilajien perustekniikat 

ja –vaatimukset eivät eroa toisistaan merkittävästi, varsinkin kun kyseessä on 

junioritaso. Kaikilla näillä lajeilla on yhteistä se, että radan loppuosuus yleensä on se 

ratkaiseva, jossa voitto tai häviö ratkea.  (Ski sport Finland 2013) 

Hyvän tasoiselta alppihiihtäjältä vaaditaan, kyky yhdistämään liikkeitä nopeasti ja 

sujuvasti laskiessa. Jotta tähän taitotasoon pääsisi on kyettävä jakamaan laskun eri osa-
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alueet pienemmiksi osiksi ja harjoitella niitä erikseen. Näitä osa-alueita voidaan jakaa 

viiteen ryhmään; eteen- ja taaksepäin liikkeisiin, ylös-alas liikkeisiin, suksen 

kääntöliikkeisiin, kanttausliikkeisiin, ja lateraali tasapaino liikkeisiin. Eteen- ja 

taaksepäin liikkeet ovat ne liikkeet jotka kontrolloivat laskijan asennon tasapainoa 

suksen päällä. Tämä vaikuttaa miten paljon voimaa on jaettava eteen- ja taaksepäin 

suksen päällä, sekä suksien kääntökäyttäytymiseen että laskijan tasapainoon. Ylös-alas 

liikkeet kontrolloivat etäisyyden laskijan painovoiman keskipisteen ja suksien (laskijan 

tasapaino akselilla) välillä. Tämä taas vaikuttaa miten paljon laskijaan kohdistuvaa 

voimaa syntyy lumesta. Suksen kääntö liikkeet ovat liikkeitä jotka kontrolloivat mihin 

suuntaan sukset osoittavat verrattuna siihen mihin laskija on menossa. Kanttaus liikkeet 

ovat liikkeitä jotka kontrolloivat kanttauskulmaa suhteutettuna lumesta saadusta 

voimasta. Tämä liike määrittää miten hyvin kantin pitää käännöksissä, varsinkin kun on 

kovia lumenpintoja. Tähän vaikuttavat myös lantion, polvien, ja nilkkojen asento. Nämä 

liikkeet hienosäätävät suksen kanttauskulma ja siten myös niin sanottua carvin-

käännöstä. Lateraalitasapainoliikkeitä määrittävät miten paljon laskija kallistuu 

käännöksessä, vaikuttaen tasapainoon lumesta saataviin kääntävien  ja hidastavien 

voimia vastaan, sekä kanttauskulmaan. Nämä liikkeet ovat tärkeitä käännöksien 

yhdistämisessä. Hyvä laskettelu, erityisesti carving-käännös, on riippuvainen hyvästä 

lateraalitasapainosta molempien jalkojen nilkoissa, polvissa, sekä lantion jänteissä. 

(LeMaster 2010) 

Laskiessa suksien tulisi olla vierekkäin ja niin paljon erillään toisistaan etteivät ne mene 

toistensa tielle. Lantionlevyinen asento on hyvä mitta kun nykyaikaista laskutekniikka 

lähetään opettelemaan. Tämä kuitenkin vaihtelee paljon maailman parhaiden 

laskettelijoiden keskuudessa koska on kyseessä niin henkilökohtaisesta asiasta. 1900-

luvun loppupuolelle oli tavallista laskea mahdollisemman kapealla laskuasennolla, 

mutta kuten tutkimusten mukaan huomattiin niin leveällä asennolla oli enemmän 

hyötyjä kun kapealla. Jotkut maailmanluokan pujottelu- ja suurpujottelulaskijat 

leventävät asentoaan kun uuden käännöksen aloittaa ja supistavat sitä carvin-

käännöksessä (portin kohdalla). Hyvä keskivartalon asento on myös tärkeää laskiessa, ja 

sen saa kun hieman köyristää selkää ja pitää lantio neutraalissa asennossa. (LeMaster 

2010) 

Jotta kunnolla pystyy kontrolloimaan käännöstä ja kanttausta on laitettava suurin osa 

painosta ulkosukselle. Kovalla lumella on erityisen tärkeää laittaa painoa ulkosukselle, 



9 
 

jotta saa suksikantin leikkaamaan lumeen. Laittamalla painon yhdelle sukselle, saat sen 

mahdollisemman hyvin leikkaamaa lumeen ja samalla suksen liukuminen vähenee 

huomattavasti. (LeMaster 2010)  

Oikeanlainen eteenpäin nojaamien on erittäin tärkeää jotta onnistuisi laskussa, 

erityisesti kumpareissa ja kilpalaskettelussa. Miten paljon on nojattava eteenpäin 

riippuu laskijan kehon tyypistä. Erityisesti seuraavat tekijät vaikuttavat asiaan; laskijan 

reisiluun ja ylävartalon suhteellinen pituus,  suhteellinen voiman jakauma reisissä, 

lonkassa ja ylävartalossa, sekä pohjeluun muoto. Pitkä reisiluu johtaa usein siihen että 

painovoiman keskipiste siirtyy taaksepäin laskussa. Pitkä ylävartalo ja lihaksikas rinta 

vie yleensä painovoiman keskipisteen eteenpäin. Paksu pohjelihas vie sääriluun 

eteenpäin ja ohut pohjelihas pitää sen suorassa. (LeMaster 2010)   

 

2.2 Biomekaniikka 
 

Laskettelu perustuu vauhdin ja suunnan vaihteluun. Voima joka kohdistuu laskettelijaan 

voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen voimaan. Sisäsiset voimat ovat ne mitkä laskija 

tuottaa lihaksilla, jota käytetään kehonhallintaan eri asennoissa, suksien sekä sauvojen 

manipulaatioon laskussa. Ulkoiset voimat sen sijaan, vaikuttava laskijaan kehon 

ulkopuolelta, kuten gravitaatio, kitka suksen ja lumen välillä, sekä ilmanvastus. 

Painovoimalla on myös keskeinen asema laskussa ja antaa laskijalle liikevoimaa. 

Laskijan painovoiman keskipiste on vaikea määritellä tarkasti, johtuen monesta 

liikkuvasta kehonosasta ja asennon muutoksesta laskussa. Voidaan kuitenkin sanoa että 

keskipiste sijaitsee suurin piirtein navan kohdalla pari senttimetriä selkärangasta (katso 

kuva 1.). Jokaisella kehon osalla on kutenkin oma painovoiman keskipiste. (LeMaster 

2010) 

  



10 
 

 

Kuva 1. Kuvassa näkyy laskijan painovoiman keskipiste käännöksessä. (Mukaillen: 

LeMaster 2010 kuva 1.12 s.13) 

 

Lähes kaikki, mitä suksilla tehdään, riippuu lumenpinnan ja suksen vuorovaikutuksesta. 

Lumi vaikuttaa laskijaan kahdella eri tavalla. Ensiksi suksen ja lumen välillä on kitka, 

joka on yksi suurimmista syistä vauhdin hidastumiseen (toinen on ilmanvastus) kun 

lasket alas rinnettä, sukset suunnattuna suoraan alaspäin. Toinen tärkeä tekijä on lumen 

ja suksen välinen paine, joka syntyy käännöksessä kun laskija yrittää työntää itsensä 

kohti seuraavaa käännöstä. Lumen pinta on lähes aina erilainen edellisestä kilpailusta ja 

jopa edellisestä laskusta (erityisesti radalla). Se on lumen laatu joka on yksi 

tärkeimmistä tekijöistä laskussa syntyneeseen voimaan, kun se työntyy kohtisuorasti 

laskijan suksipohjiin, ja määrittää jos lähtee kääntymään tai hidastumaan. (LeMaster 

2010) 

Kun työntää jaloilla kohti lumenpintaa, syntyy suksiin sovellettu voima (applied force), 

silloin lumenpinta reagoi työntämällä takasin niin sanotulla reaktiovoimalla (reaction 

force). Kun seisoo paikalla, lumenpinta reagoi ainoastaan kehonpainoon, mutta kun 

liikkuu ja laittaa sukset kantille se reagoi liikevoimaan synnyttämällä voiman joka joko 

saa laskijan kääntymään tai hidastumaan. Sentrifugi voima (centrifugal force) on tärkeä 
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mekanismi käännöksessä, joka haluaa ”heittää” laskijaa käännöksen ulkosyrjälle, ja 

vaikutta laskijan lateraaliin tasapainoon. Laskettelijan näkökulmasta keskeisemmät 

voimat laskussa ovat painovoima, sentrifugi voima ja lumesta saatu voima. (LeMaster 

2010) 

On mahdollista määritellä miten paljon voimaa tuotetaan käännöksessä laskettelijan 

kallistuksen perusteella. Hyvätasoinen harrastelija pystyy kallistamaan käännöksessä 

20-30 astetta joka vastaa 1.1-1.2 G:tä (G-voimaa). Maailmanluokanlaskettelijat ovat 

suurpujottelussa onnistuneet suorittamaan käännöksiä 60 asteen kulmassa vuodesta 

2000 ja viimevuosina jopa 70 asteen kulmia on mitattu, mikä vastaa 2-2.9 G:tä. Yli 45 

asteen kulmassa tehdyt käännökset vaativat jo erityisen fyysisen ja teknisen voiman, 

jotta tasapaino säilyisi. Tasapainon säilyttäminen läpi laskun on keskeinen tekijä jotta 

lasku onnistuisi. Laskemalla sukset leveällään (hartian levyisesti) toisistaan onnistuu 

parhaiten löytämään hyvän tasapainon. (LeMaster 2010) 

Sukset. Laskussa liike kontrolloidaan lumen ja suksien vuorovaikuttavien voimien 

avulla. Näitä voimia kontrolloidaan kolmella kulmalla; pintakulmalla (platform angel), 

ohjauskulmalla (steerin angel) ja kanttauskulmalla (edge angel). Suksen pintakulma on 

sukseen asetetun voiman ja sen pintaan leikkaaman välinen kulma, joka määrittää jos 

suksi leikkaa tai lipsuu. Ohjauskulma on laskusuunnan ja suksien osoittaman suunnan 

välinen kulma, ja se määrittää miten paljon hidastuu ja miten paljon kääntyy. 

Kanttauskulma taas on suksenpohjan ja lumen pinnan väline kulma, joka jää 

käännyttäessä. (LeMaster 2010) 

Ylhäältä katsottuna suksella on tiimalasin muoto, jota kutsutaan sivuleikkaukseksi 

(sidecut). Leikkauksen tarkoitus on mahdollistaa eri ohjaus kulmia pitkin suksea kun 

kantataan. Kanttauskulma on suurin suksen etuosassa ja pienin takaosaa kohti. 

Kontrolloidakseen suksen kanttausta, pitää jalalla työntää monon sivua vasten. 

Säätääkseen miten paino jakautuu suksella, täytyy työntää joko monon etu- tai taka-

osaan. (LeMaster 2010) 

Monot. Monoilla on suurempi ja merkittävämpi vaikutus laskun laatuun kuin sukset tai 

mikään muu lasketteluväline. Karkeasti voidaan sanoa että monon pitäisi olla osaa 

suksea. Monot määrittävät mekaanisen yhteyden kehon ja suksien välillä ja antavat 

pinnan jolla painetta on (jaloilla) kontrolloidakseen suksia. On tärkeää löytää juuri 

itselle sopivan monoparin. Jotta ne istuisivat molempiin jalkoihin mahdollisemman 
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hyvin on niitä muokkailtava mahdollisemman sopiviksi, mikä onnistuu esim. 

suksihuolto pisteissä. On erityisen tärkeää nuorten laskijoiden kohdalla muistaa ostaa 

monot jotka sopivat jalkaan juuri sillä hetkellä. Jos ostaa monoja kasvuvaralla on suuri 

riksi että laskutekniikka menee huonommaksi ja siten kehitys voi hidastua. Monot eivät 

saisi olla liian jäykkiä nuorilla, koska heillä ei ole riittävästi voimaa ja massaa laitta 

paino eteenpäin laskussa. (LeMaster 2010)  

Kun puhutaan monojoen jäykkyydestä voidaan karkeasti sanoa että paljon on hyvää ja 

enemmän on yleensä vielä parempi. Hyvä mono pitäisi istua niin että sääriluu on 

tiukasti kiinni monon etu-läppään ja jäykistyy progressiivisesti kun siihen laittaa painoa. 

Kun haluaa löytää juuri itselle sopivan monon on huomioitava muutama asia; 

kehotyyppi, millaista laskettelua haluaa harrastaa ja taitotasoa. Yleisesti voidaan sanoa 

että mitä isompi laskija sitä jäykempi monon pitäisi olla. Jos on suurin osa painosta 

(lihaksia) alavartalossa, pehmeämpi mono on suositeltavaa koska tällaiselle henkilölle 

eteenpäin nojaaminen voi olla hankalaa. Jos taas on enemmän painoa ylävartalossa, 

jäykempi mono voi sopia. Pehmeämpi mono (etu-läpästä) sopii semmoisille laskijoille 

jotka laskettelevat pehmeässä lumessa, isoissa kumpareissa tai laskevat kovaa. Monet 

kilpalaskijat käyttävät pehmeimpiä monoja vauhtilajeissa verrattuna tekniikkalajeihin. 

Kun puhutaan taitotasosta niin voi sanoa, että mitä parempi tasoinen laskija sitä 

jäykempi mono saa olla.  (LeMaster 2010)  

Lähes kaikki käännöksessä syntyvää voimaa työntyy jalkapohjan läpi, joten oman 

jalkapohjan mukaan tehdyt pohjalliset ovat erityisen tärkeää osaa monoa. 

Henkilökohtaisilla pohjallisilla saa tuke jalan kaarteihin ja siten vähentää niiden 

laskeutuminen huomattavasti, sekä ennaltaehkäisee mahdollista ylipronaatiota jalassa. 

Pohjallisella on mahdollista korjata esiintyviä virheasentoja kehossa kuten nilkan tai 

polvien sisäänpäin vääntyminen. (Le Master 2010)  

Laskulinja. Niin sanotulla carving-käännöksellä tarkoitetaan käännöksen teko 

laittamalla sukset vahvasti kantille ja asettamalla painetta lumenpintaan (katso kuva 2). 

Käännöksessä lumesta saatu reaktiovoima on suunnattu suksen keskipistettä kohti, 

kohtisuoraa laskusuuntaan. Ihanteellisessa carving-käännöksessä suksi ei liiku yhtään 

sivuttaissuunnassa kun se on kiinni lumenpinnassa. On kuitenkin vaikeaa, jopa 

huippulaskijoille, suorittaa täydellisen carving-kännöksen jokaisessa käännöksessä, 

koska melkein aina on jonkinlaisia hidastavia tekijöitä laskussa. (LeMaster 2010)  
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Kuva 2. Tässä näkyy carving-käännös pujottelussa (Mukaillen: Le Master 2010, kuva 

3.13 s. 43) 

Niin sanottuja puoli carving-käännöksiä (partial carving turns) on käännöksiä jossa ei 

viedä käännöstä yhteen suuntaan carving-tylillä loppuun, vaan ”katkaistaan” sitä sen 

sijaan kääntämällä voimaa toiseen suuntaan, jotta pääsisi aloittamaan samanlaisen 

käännöksen toiseen suuntaan. Tätä käännöstyyliä (katso kuva 3) käytetään paljon sekä 

harrastetasolla että maalimancupissa. Puoli carving-käännöksiä nähdään paljon 

pujottelussa ja suurpujottelussa jossa laskijat yleensä pyrkivät aloittamaan käännöstä 

mahdillisemman aikaisin. Kontrolloitu liukuminen vaaditaan usein käännöksissä, jotta 

haluttu laskulinja ja nopeus saavutetaan. (LeMaster 2010) 
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Kuva 3. Tässä kuvassa laskija suorittaa puoli carving-käännöstä (Mukaillen: Le Master 

2010, kuva 3.17 s. 47) 

Käännöksen eri vaiheet. Käännöksen vaiheet voidaan jakaa neljään osaan (katso kuva 

4); johdatus- (initiatioin), kontrolli- (control), viimeistely- (completion), ja 

siirtymävaiheeseen (transition). Johdatusvaiheessa oikea kanttaus kulma ja laskulinja 

päätetään. Tässä vaiheessa on löydettävä oikea laskuasento jotta tasapaino säilyisi läpi 

käännöksen. Kontrollivaiheessa laskija on portin kohdalla ja tässä lumenpinta auttaa 

kääntymään. Viimeistelyvaiheessa käännös on lopetettava ja on siirryttävä kohti 

seuraava käännöstä joka tapahtuu siirtymävaiheen kautta. Siirtymävaihe on pyrittävä 

tekemään mahdollisemman sujuvasti jotta saa hyvän laskulinjan seuraavaan 

käännökseen eikä turhaa aikaa mene hukkaan. (Le Master 2010) 
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Kuva 4. Laskun eri vaiheet, koskien miltä ne näyttävät suurpujottelussa.(Mukaillen: Le 

Master 2010, kuva 3.1 s35) 

 

2.3 Fysiologia  
 

Laskettelussa keskeisiä fyysisiä ominaisuuksia ovat lihasvoima, anaerobinen ja 

aerobinen kestävyys, koordinaatio, ketteryys, tasapaino ja notkeus. Sekä lumi- että 

kuivaharjoittelu pitäisi keskittyä näiden tekijöiden parantamiseen. (Andersen & 

Montgomery 1988) 

Aineenvaihdunnalliset tekijät. Pujottelu ja suurpujottelu asettavatta keholle hieman 

toisistaan eroavia metabolisia vaatimuksia, johtuen lajien suoritustekniikoista, fyysisistä 

vaatimuksista sekä laskujen kestosta (45 s. – 1,5 min). Molemmissa lajeissa on arvioitu, 
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että keho toimii ensisijaisesti anaerobisella glykolyysillä (40-50 %; melko korkeat 

laktaatit 9-13 mmol/l ovat siitä osoituksena) (Bompa & Haff 2009, Andersen & 

Montgomery 1988). Koskien aerobisen aineenvaihdunnan ja fosfokreatiinin (KP) 

osuutta näissä lajeissa, arviot ovat hyvin ristiriitaisia. Bompa & Haff:in (2009) arvion 

mukaan, keho toimii pujottelussa noin 40 % fosfokreatiinilla, kun se suurpujottelussa 

vastaavasti on noin 30%. Aerobisen aineenvaihdunnan osuuden on ehdotettu olevan 

vain noin 10 % pujottelussa ja noin 20 % suurpujottelussa. (Bompa & Haff 2009.) 

Tesch (1995) ja Turnbull ym. (2009) ehdottavat molemmat, että aerobisella 

aineenvaihdunnalla on paljon suurempi rooli pujottelussa ja suurpujottelussa, kun mitä 

Bompa & Haff (2009) ehdottavat. Tesch (1995) ehdottaa, että energiatuotto näissä 

lajeissa tapahtuisi 60 % anaerobisten aineenvaihdunnan avulla, josta noin 40 % olisi 

anaerobisen glykolyysin avulla. Tämän mukaan 20 % tapahtuisi fosfokreatiinilla ja siten 

noin 40 % tapahtuisi aerobisella aineenvaihdunnalla. Turnbull ym. (2009) on koonnut 

tutkimuksia, jossa samankaltaisia tuloksia on esitetty ja jossa aerobinen aineenvaihdunta 

on keskeisessä asemassa näissä lajeissa (katso taulukko 1.).   

Taulukko 1. Energiantuottojärjestelmien arvioituja osuuksia yhden ratalaskun jälkeen 

Saibene ym (1985) ja Veicsteinas ym (1984) mukaan (Mukaillen: Turnbull ym 2009) 

Tekijä Aerobinen 

energiantuotto 

Anaerobinen 

glykolyysi 

Fosfokreatiini 

Saibene ym (1985) 46,4 % 25,4 % 28,3 % 

Veicsteinas ym (1984) 30-35 % noin 40 % 25-30 % 

 

 

Koska kaikki lajisuoritukset alppihiihdossa (pujottelusta syöksyyn) kestävät 45 

sekunnin ja 2,5 minuutin välillä, energiaa tuotetaan aerobisten ja anaerobisten 

metabolismin avulla. Anaerobinen kapasiteetti on keskeisessä roolissa energian 

saannissa harjoituksissa ja kilpailuissa (lihaksissa syntyy huomattavia määriä 

maitohappoa). Aerobinen suorituskyky on myös tärkeässä roolissa useasta seuraavasta 

syystä: hallitsevat energiavaatimukset täyttyvät harjoituksissa ja kilpailuissa, 

palautumisen edistämisessä laskujen välissä ja kestääkseen kilpailukauden aiheuttamaa 

stressiä. (Neumayr ym. 2003)  
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Molemmissa lajeissa anaerobisen glykolyysin osuus on suuri. Sen seurauksena 

maitohappoa syntyy lihaksissa, joka muuttuu laktaatiksi ja vetyioneiksi, jälkimmäinen 

vaikeuttaa laskun loppupuolella estämällä tehokkaan lihasten voimantuoton (=syntyy 

lihasväsymystä). Pujottelussa ja suurpujottelussa pienet fosfokreatiinivarastot ovat, 

kuten mainittu, myös tärkeässä roolissa suorituksessa, koska ne tyhjenevät lähes 

täydellisesti ja myös adenosiinitrifosfaatti (ATP) -tasot heilahtelevat. (Maughan & 

Gleeson 2010, Bompa & Haff 2009) 

Laskettelukisan jälkeen veren laktaattitaso vaihtelee 9-13 mmol/l välillä. On todettu että 

huipputason alppihiihtäjä pystyy suorituksessa merkittävästi hyödyntämään nopeiden ja 

hitaiden lihassolujen glykogeenia. Hitaat lihassolut ovat todettu tyhjentyvän hieman 

tehokkaammin kuin nopeat. Lihasten glykogeeni taso laskee noin 32 mmol/kg yhden 

päivän lasketteluharjoittelun seurauksena. (Andersen & Montgomery 1988) 

Voima. On todettu että isosta kehon massasta (lihaksesta) on hyötyä mitä kovemmasta 

vauhdista on kyse, eli isokokoiset laskijat ovat etulyöntiasemassa vauhtilajeissa. 

Vauhdin kasvaessa on myös tutkimuksissa todettu että jalkojen voimataso korreloi 

suoritusta.  (Andersen & Montgomery 1988.) Neumayr ym. (2003) ovat ehdottaneet että 

lihaksiin kohdistuva rasitus olisi samanlainen kaikissa alppilajeissa. 

Räjähtävä voima ala- ja keskivartalossa ovat keskeisessä roolissa alppihiihdossa 

(Schaller  1984). Alavartalossa pakara- ja reisilihakset ovat tärkeässä asemassa kehon 

koukistumisen ja ojentumisen kontrolloimisessa pitkin sen tasapainoakselia (LeMaster 

2010, Neymayr ym. 2003). Myös lonkankoukistajat (erityisesti iliopsoas), vatsalihakset 

ja ala-selän lihakset ovat keskeisessä roolissa hyvän laskuasennon pitämisessä 

(LeMaster 2010). Nopeusvoima on tärkeä osa alppihiihtoa ja kehittämällä nopeutta ja 

räjähtävyyttä laskija  voi kehittää kyvyn suorittamaan laskussa vaadittavat liikkeet 

mahdollisemman nopeasti, kuten siirto käännöksestä toiseen (Schaller  1984). 

Fysiikkaharjoitteluna alppihiihtäjät tekevät paljon voimaharjoittelua sekä plyometrisiä 

hyppyharjoitteluja. Bosco ym. (1994) tutkivat raskaan voimaharjoittelun ja 

hyppyharjoituksen vaikutusta alppihiihdossa. Tuloksena oli huomattavia hermostollisia 

muutoksia suorituksessa, harjoittelun seurauksena. Tutkimuksessa ehdotettiin myös että 

laskijat voivat mahdollisesti säilyttää hermostollisen voimansa, mikä on harjoituksilla 

saavutettu, läpi kilpakauden pelkästään kilpailujen avulla.  
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Kilpailuissa laskijaan kohdistetut voimavaatimukset voivat lähestyä hetkittäin 90-95 % 

hänen maksimaalisesta voimasta (Andersen & Montgomery 1988). Neuymar et al. 2003 

löysi yhdessä tutkimuksessa vahvan yhteyden voimalla ja menestyksellä. Gross ym. 

2010 ehdottavat, että eksentrisellä polkupyöräharjoittelu voi olla hyödyksi 

alppihiihtäjille, koska se aktivoi lihakset vastaavanlaisella tavalla kuten laskussa ja voi 

myös edistää hypertofiaa jalkalihaksissa. 

Suomalaisilla huippualppihiihtäjillä, keskimääräinen maksimaalinen (1RM eli 

ykkösmaksimi) jalkakyykkytulos oli kilpailukaudella 1998/ 1999, miehillä 168 kg ja 

naisilla 106 kg (Talkkari 2000). Norjalaisessa alppihiihtotestipatterissa on asetettu 

hieman korkeammat vaatimukset urheilijoiden kyykkytuloksiin, jossa tavoitearvot 21 - 

35 -vuotiailla miehillä on 190 kg ja saman ikäisillä naisilla 121 - 130 kg. Samassa 

testipatterissa penkkipunerruksen tavoitearvot ovat miehillä 120 kg ja naisilla 74 - 75 

kg. (Norges Skiforbund Olympiatoppen 2011.) 

Hyppytestitulokset kilpakaudelta 1998/ 1999 olivat staattisessa hypyssä keskimäärin 

52,0 cm miehillä ja 40,0 cm naisilla, kun kevennyshypyn tulokset olivat vastaavasti, 

miehillä 54,7 cm ja naisilla 41,1 cm. Kolmenkymmenen metrin kiihdytysjuoksun 

keskimääräiset ajat olivat miehillä 4,10 sekuntia ja naisilla 4,68 sekuntia. (Talkkari 

2000) 

Kestävyys. Kestävyys on tärkeä osa laskettelijan peruskuntoa joka edesauttaa muita 

fyysisisä ja motorisa ominaisuuksia mitä laskussa tarvitaan (Schaller 1984). 

Kestävyysharjoituksia eri muodoissa esiintyvät alppihiihtäjien harjoitusohjelmissa 

enimmäkseen kesäkaudella ja voivat viedä jopa 5-6 tuntia harjoituksesta jokaista 

viikkoa kohti. Alppihiihtäjien keskimääräinen hapenottokyky (VO2max) on 56 

ml/kg/min naisilla ja 60 ml/kg/min miehillä. (Neumayr ym. 2003) Hyvä kestävyys on 

erittäin tärkeää jotta jaksaa painaa radan loppuun asti kun laskija yleensä rupeaa 

väsymään ja  maksimaalinen syke saavutetaan (Andersen & Montgomery 1988). 

Alppihiihtäjillä voi olla hyötyä korkeaintensiteettisestä harjoittelusta. Tämä kävi ilmi 

yhdessä tutkimuksessa (Breil 2010) jossa juniori alppihiihätjiä tutkittiin 

korkeaintensiteettisellä harjoittelulla verrattuna perinteiseen yhdistettyyn kestävyys- ja 

voima harjoitteluharjoitukseen. Siinä todettiin että lyhyellä 15 päivän mikrosyklillä on 

mahdollista tehokkaasti kohentaa kuntoa verrattuna periteiseen tapaan. 

Korkeaintensiteettinen harjoittelu (maksimaalisen hapenoton harjoittelu), joka koostuu 
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4 x 4 minuutin intervalleista 90 - 95 % teholla 3 minuutin palautusjaksolla, suoritettuna 

polkupyöräergometrilla tai alppihiihtoon sovelletulla radalla (koostuen pujottelu-, 

tasapaino- ja hyppyosuuksista) johti parantuneeseen maksimaaliseen hapenottokykyyn 

(VO2max), voiman tuottoon, sekä ventilatoriseen kynnykseen. Näiden harjoitusten 

seurauksena myös hyppysuoritukset (high box jump + kevennyshyppy) paranivat. 

Suorituspaikan korkeus merenpinnasta. Alppihiihdossa kisataan yleensä korkeissa 

ympäristöissä, mikä asettaa tietynlaisia fysiologisia vaatimuksia laskijoihin sekä 

altistavat heidät tiettyihin riskeihin. Mitä korkeammalle menee, sitä ohuempi ilma on ja 

sitä enemmän hapenosapaine laskee. Muita vaikutuksia, mitä korkeuserolla on ihmisen 

fysiologiaan, ovat lisääntynyt ventilaatio, lisääntynyt syke ja sydäntyö (cardiac output) 

tietyssä submaksimaalisessa työssä sekä lisääntynyt hapenkuljetus veressä. Lihakset 

voivat myös suoraan vaikuttua korkeuserosta 4000 metrin alapuolella, jolloin lisäystä 

kapilaaritiheydessä, mitokondrioiden tiheydessä sekä aerobisissa entsyymeissä ja 

entsyymiaktiviteetissä voidaan havaita jossain määrin. Maksimaalinen hapenottokyky 

(Vo2max) vähenee myös tasaisesti mitä korkeammalle menee, 1 % jokaista 100 metrin 

nousua kohti 1500 metrin yläpuolella. Korkeanpaikan harjoittamisen seurauksena 

aerobinen kapasiteetti heikkenee, minkä seurauksena voi joutua vähentämään 

harjoitusintensiteettiä. (Kjaer ym. 2003) 

Korkeudella on omat riskinsä kun liikkuu 2000 - 2500 metrin korkeudella, jolloin 

vuoristotaudin oireita voivat mahdollisesti esiintyä. On kuitenkin mahdollista 

suhteellisen vähällä, välttää näitä oireita riittävällä sopeutumisajalle korkeudelle. 

Alppihiihdossa oleskellaan kuitenkin suhteellisen vähän aikaa 2000-2500 metrin 

yläpuolelle, koska radan tai mäen korkeammassa paikassa täytyy vain olla hetken 

hissistä poistettua tai kun odottaa omaa laskuvuoroaan.  Astmaatikoilla voi kuitenkin 

olla hankalampaa korkeuksissa johtuen bronkokonstriktiosta eli hengitysteiden 

supistumisesta, mikä saattaa aiheuttaa vaikeuksia itse laskettelu suorituksessa. (Kjaer 

ym. 2003) 

Korkealla sää vaihtelee paljon ja laskijat voivat altistaa kylmälle varsinkin omaa 

lähtövuoroaan odotellessaan. Hyvällä kunnolla voi edistää kehon lämmönsäätelyä ja 

riittävällä vaatetuksella sekä lämmittelyllä voi välttää palelemista. Ilman asianmukaista 

lämmittelyä ennen laskua voi koordinaatiokyky ja taloudellisuus heikentyä ja riski 

reväyttää lihasta tai jännettä on lisääntynyt. Kylmän aiheuttama tärinä kuluttaa energiaa 
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sekä voi johtaa kömpelyyteen itse suorituksessa. Kylmyys voi myös johtaa 

alentuneeseen maksimaaliseen suorituskykyyn, johtuen lisääntyneestä sympaattisesta 

aktiviteetistä sekä alentuneesta hemokonsentraatiosta. (Kjaer ym. 2003) 

Tasapaino. Alppihiihdossa tasapaino on keskeisessä roolissa itse laskussa kun siinä 

koko ajan tapahtuu dynaamisia muutoksia kehon asennossa. Tästä johtuen laskettelijaan 

asettuu suuria vaatimuksia staattiseen voimakestävyyteen. Johtuen ulkoisten 

voimatekijöiden vaihtelusta laskussa, kehoon asettuu myös vaatimuksia oikeanlaiseen 

voimantuottoon oikealla hetkellä dynaamisen tasapainon saavuttamiseksi. Erityisesti 

dynaaminen tasapaino on yksi tärkeimmistä tekijöistä jotta pysyy suksilla ja radassa. 

Mitä paremmin laskija pystyy pitämään tasapainoa sitä paremmin hän myös pystyy 

korjaamaan tai palauttamaan asentonsa radan muuttuessa tai virheen sattuessa. (Schaller 

1984, Annerstedt & Gjerset 1992) 

Käännöksessä laskijan on laitettava lähes kaikki paino ulkosukselle. Jotta tämä olisi 

mahdollista, laskijan tasapainoakseli on oltava lähempänä ulkoista jalkaa kun sisäistä. 

Kun paino on ulkosuksella jyrkässä mäessä, lantion on työnnettävä vastakkaiseen 

suuntaan (porttia kohti) ja ylävartalo on pidettävä mahdollisemman kohtisuorasti mäkeä 

alas, jotta tasapaino olisi mahdollisemman hyvä. (LeMaster 2010) 

Testit. Testaus on hyvin tärkeä osa harjoituskauden suunnittelua laskettelussa, kuten 

myös muissa lajeissa. Testauksesta saadulla tuloksilla, valmentaja voi asettaa tavoitteita 

ja suunnitella harjoittelua, jotta laskija olisi parhaassa kunnossa kilpakaudella. Testien 

avulla voi myös selvittää laskijan vahvuudet sekä heikkoudet. Jotta käytetty testipatteri 

olisi mahdollisen tehokasta laskijalle, on patterin suunnitellessa katsottava että siinä 

mitataan sitä ominaisuutta tai niitä ominaisuuksia mitä haluaa selvittää ja että testit ovat 

toistettavia sekä mahdollisemman lajinomaisia. Testipatteri pitäisi perustua 

metabooliseen spesifisyyteen, lajinomaisuuteen, sekä laskijan harjoitusstatukseen. 

Ensimmäiset testit pitäisi suorittaa ensimmäisellä mikrosyklillä peruskuntokauden 

alussa. Testejä on suotavaa suorittaa myös peruskuntokauden lopussa sekä 

ensimmäisten kilpailuun valmistavankauden makrosyklien jälkeen. (Bompa & Haff 

2009) 

Alppihiihdossa yleisesti käytettyjä testejä ovat muun muassa Wingate 

polkupyöräergometritesti, kuusikolmio-testi (hexagonal obstacle test), korkea laatikko 

hyppy-testi (hight box jump test), ja 5-loikkaa (Andersen & Montgomery 1988). 
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Alppihiidossa suoritetaan erilasia voimamittauksia kuten polvenojennus ja -koukistus 

eri kulmissa sekä räjähtävän voiman mittaaminen isokineettisellä dynamometrillä. Myös 

muita voimatestejä käytetään kuten maksimivoiman määrittäminen jaloissa 

kyykkytestillä. On ehdotettu että aerobinen voima sekä lihasvoima olisi hyvä testata 

ennen kilpailukautta. (Neumayr ym. 2003) 

Muita ominaisuuksia. Näiden yllämainittujen ominaisuuksien lisäksi myös notkeus, 

liikkuvuus sekä koordinaatiokyky ovat tärkeitä onnistuneeseen suoritukseen. Notkeus ja 

liikkuvuus ovat hyvin tärkeitä ominaisuksia laskijalle, varsinkin lonkassa, polvissa, 

nilkoissa ja reisilihaksissa. Notkeus auttaa suksien voimakkaan ja tarkan kontrollin 

saamisessa ja edistää myös muita harjoitusliikkeitä. Koordinaatiota on tärkeää 

harjoitella, jotta pystyy tekemään nopeita ja vikkeliä ratkaisuja radalla. (Schaller  1984) 

 

2.4 Psykologia 
 

Laskijalla jolla on hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto on parempi luotto itseensä, mikä 

todennäköisesti antaa paremman lähestymistavan harjoituksiin sekä kilpailuihin. 

Itseluottamuksen puute voi olla suuri estä kilpahiihtäjälle (Schaller 1984). May (1987) 

painottaa hauskuuden tunteen tärkeyttä alppihiihdossa nuorissa laskijoissa, mutta myös 

huippu-tasolla. Kilpailutilanteissa on yritettävä kontrolloimaan tunteitaan ja keskittyä 

olennaiseen, jotta pystyy olemaan täysillä läsnä ennen suoritusta sekä sen aikana. 

Laskijana haluaisi aina suoriutua mahdollisemman hyvin, mutta koska se ei ole aina 

mahdollista, on välillä hyväksyttävä että laskee vähän alle omaa tasonsa. On 

hyväksyttävä se tosiasia ettei uusia asioita aina osaa tehdä yhtä hyvin kuin tuttuja 

asioita, siksi pitää kokeilla niitä ja harjoitella ne osa-alueet mitä ei osaa niin hyvin ja 

samalla hyväksyä että hetkellisesti tuntee itsensä epävarmaksi. (LeMaster 2010) 

Uusi liike tai muutos asennossa on haastava asia laskijalla ja tuntuu todennäköisesti 

isommalta asialta kuin mitä todellisuudessa on. Jotta oppisi tietämään mikä on oikein on 

tietävä miltä tuntuu tehdä väärin. Liioittelemalla ennestään tuntematonta tai vähemmän 

tunnettua liikettä tai harjoitusta oppii parhaiten löytämään miten itselle sopii parhaiten 

tehdä suorituksen. On välillä järkevää yrittää luoda mahdollisemman helpot 

laskuolosuhteet kun harjoittelet tekniikka, jotta pystyt keskittymään kehitettäviin 

ominaisuuksiin. (Le master 2010) 
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3 TAVOITTEELLINEN HUIPPUALPPIHIITÄJÄ 
 

 

Tänä päivänä huipputason laskettelijat ovat pidempiä ja raskaampia verrattuna mitä 

aikaisemmin oli. Pujottelulaskijat ovat yleensä muita laskijoita laihempia, kun taas 

syöksy laskijat yleensä ovat kaikista raskaimmat. (Andersen & Montgomery 1988.) 

Neumayr ym. 2003, tekivät tutkimuksen jossa alppihiihtäjien fysiologiset vaatimukset 

tutkittiin itävaltalaisilla maajoukkuelaskijoilla kolmen vuoden ajan (katso taulukkoa 2,3 

ja 4). Tutkimuksessa selvisi että parhaat laskija, jotka pärjäsivät hyvin maailman 

cupissa, olivat päälle kaksikymmentä vuotta. Heidän keskimääräinen pituus ja paino oli 

naisilla 166 cm ja 65,1 kg ja miehillä 181cm ja 87 kg. Tutkimuksessa selvisi myös että 

parhaiten pärjäävät laskijat olivat lihaksikkaampia kun huonommin pärjäävät, mikä 

antavat heille edun isolle vipuvoimalle yhdistettynä optimaaliseen voimaan. Nämä 

fyysiset tekijät ovat taas eduksi vääntövoiman tuottaessa korkeissa nopeuksissa, 

vastatakseen moderneihin välineiden sekä carvin-käännöksen vaatimuksiin.  

 

Taulukko 2. Tässä on esitetty Itävallan huippu naislaskijoiden antropometriset tulokset 

kaudesta 1999/2000. (Mukaillen: Neyumar ym 2003) 
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Taulukko 3. Tässä on esitetty Itävallan huippu mieslaskijoiden antropometriset tulokset 

kaudesta 1999/2000.(Mukaillen: Neymmar 2003) 

 

 

Taulukko 4. Tässä on esitetty Itävallan huippu-laskijoiden tuloksia erilaisista 

maksimaalisista kuntotesteistä kolmen kauden aikana. (Mukaillen: Neyumar ym 2003) 
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Sopiva ikä aloittaa alppihiihdon harjoittaminen valmennusryhmässä on 7-8 vuoden 

ikäisenä, koska tämän ikäiset ovat useasti tulleet suoraan hiihtokoulusta tai 

porttikoulusta seuratoimintaan. Heidän tulisi panostaa perusasioiden kehittämiseen ja 

laskun hallitsemiseen vaihtelevissa olosuhteissa. Tässä iässä on tärkeää kehittää 

koordinaatiokykyä, tasapainoa, ketteryyttä, notkeutta, liikkuvuutta sekä nopeutta. 

Perusasioiden kehityttyä noin 3-5 vuoden aikana voi laskija ruveta erikoistuumaan 12-

14 ikäisenä, unohtamatta monipuolisen fysiikkaharjoittelun. Tässä iässä lajitaidon 

kehittäminen on keskeisessä asemassa ja tarkoitus on opettaa harjoittamaan 

tavoitteellisesti. (Ski sport Finland 2013, Bompa & Haff 2009) 

Nuorena on tärkeää harjoittaa kaikki alppilajit monipuolisesti ja olla mukana 

kilpailutoiminnassa. Kun hyvä fyysinen perusta on rakennettu ja laskija hallitsee hyvän 

laskutekniikan voi hän ruveta panostamaan kilpailuihin ja niissä pärjäämiseen 
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todenteolla. Tämä tapahtuu yleensä 15-19 vuotiaana. Tässä vaiheessa harjoittelun 

yksilöllistymisen rooli kasvaa entisestään. Alppihiihdossa saavutetaan yleensä parhaat 

suoritukset 18-25 vuoden ikäisenä vaikka myös vanhempia laskijoita ovat maailman 

huipulla. Tässä vaiheessa laskija on harjoitettava ammattiurheilijana ja kaikki mitä tekee 

on pyörivän ja menevän laskettelun ehdoilla, jotta menestyisi kansainvälisesti. (Ski 

sport Finland 2013, Bompa & Haff 2009) 

Monipuolisella harjoittelulla voi luoda hyvän fyysisen ja motorisen pohjan urheilijalle 

tulevaisuutta varten. Tämä on asia mitä tuodaan yhä enemmän esille kaikenlaisissa 

lajeissa ja harjoitteluissa, mutta ei ole aina helppo pitäytyä monipuolisessa harjoittelussa 

nuoressa iässä jos lapsi on hyvin lahjakas omassa lajissa. Tämä lahjakkuus voi johtua 

aikaisesta kypsyydestä ja voi liittyä murrosikään. Jos lasta annetaan erikoistua, niin 

saattaa olla että hänen parhaat suoritukset tapahtuvat vielä nuorena ja riski että 

motivaatio katoaa ja muut lapset menevät ohi kasvavat, koska ei ole riittävän 

monipuolista harjoitustaustaa. (Bompa & Haff 2009) 

Vaikka aikaisesta erikoistumisesta saattaa olla esteenä pitkälle kilpauralle, niin on hyvää 

että itse harjoitukset sisältävät lajille ominaisia harjoitteita. Mitä enemmän eri harjoitteet 

muistuttavat itse lajia sitä paremmin harjoitusvaikutus siirtyy itse lajisuoritukseen. Kun 

haluaa parhaalla tavalla tehdä tämän on harjoituksien suunnittelussa pidettävä mielessä; 

metaboliset vaatimukset, liikkumiskuviot, ja ylikuormitukseen liittyvät tekijät. On 

tiedettävä tärkeämmät lihakset suorituksen kannalta, jotka laskettelussa ovat ala- ja 

keskivartalolihakset. Urheilusuoritukseen liittyviä harjoituksia eivät yksinään riitä 

antamaan tarpeeksi stimulusta maksimoidakseen suoritus hyötyjä, ja siksi tukevia 

harjoituksia ovat tärkeää osa harjoittelua. (Bompa & Haff 2009) 

Tavoitteellisella alppihiihtäjällä täytyy olla tarkasti suunniteltu harjoitusohjelma ja 

tarkat tavoitteet asetettuna kunnon kehittämisen sekä kilpailuissa pärjäämisen suhteen. 

Harjoitusohjelma pitää perustua testeissä havaittuihin heikkouksien vahvistamiseen sekä 

vahvuuksien säilyttämiseen. (Bompa & Haff 2009.)  Kilpakauden päättyessä 

maaliskuun lopussa/ huhtikuun alussa laskijan on keskittyvä seuraavaan kauteen ja hän 

aloittaa sen lyhyellä palautumisjaksolla (ylimenokaudella), jonka jälkeen peruskuntoa 

on lähdettävä kehittämään (Schaller 1984).  

Peruskuntoharjoittelu on tärkeää kaikissa urheilulajeissa, kuten myös alppihiihdossa, ja 

sen tarkoitus on kehittää voimaa, joustavuutta, liikkuvuutta, aerobista sekä anaerobista 
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kuntoa. Kehittämällä näitä ominaisuuksia on tarkoitus luoda hyvän fyysisen kunnon, 

jonka perusteella on mahdollisemman helppoa lähteä kehittämään lajinomaisia 

ominaisuuksia. (Bompa & Haff 2009.) Loppukeväällä sekä kesällä, alppihiihtäjän on 

hyvä harjoitella lajia tukevia ominaisuuksia kuten, aerobista ja anaerobista voimaa, lihas 

voimaa, motoriikkaa, psyykkistä harjoittelua, keskittymistä jne. (Neumayr 2003). 

Kilpakauden lähestyessä on taas keskittyvän enemmän lajikohtaisiin harjoituksiin ja 

tähän vaiheeseen sopivat muun muassa korkeaintensiteettisiä spurtti intervalleja sekä 

taktiikka harjoituksia hyvin. Läpi kilpakauden on tähdättävän säilyttämään hyvän 

peruskunnon ja kehittämään lajinomaisi ominaisuuksia. (Schaller 1984, Bompa & Haff 

2009) 

Lumella tapahtuvat harjoitukset on oltava monipuolisia ja pääpaino pitää olla tekniikan 

kehittämisessä. Laskutekniikka kehittää parhaiten vapaalaskujen ja tekniikkaratojen 

kautta. Varsinkin nuoret laskijat pitää painottaa näitä asioita lumiharjoituksissa ja jättää 

itse lajirataharjoitukset (esim. pujottelu- tai suurpujottelurata) vähemmälle. 

Lumiharjoittelussa korostuu tekniikan kehittäminen, mikä tapahtuu tehokkaimmin 

vapaalaskun ja tekniikkaratojen kautta. Toisin sanoen pelkkä ratalasku esimerkiksi 

pujottelun merkeissä ei kannata suorittaa liian paljon. Nämä asiat ovat erityisen tärkeitä 

nuorissa alppihiihtäjissä kun luodaan pohjaa lajitekniikalle. Alla (Taulukko 5) on 

kuvailtu eri ikäisten harjoittelu ja lumipäivien määrät yhden vuoden aikana, jossa 

selkeästi nähdään miten tärkeää liikuntaa sisältävien päivien määrä on nuoressa iässä ja 

miten taas lumipäivien määrän tärkeys kasvaa iän mukaan. (Skisport Finland 2013) 

 

Taulukko 5. Harjoittelun määrä yhden vuoden aikana eri ikäisillä.  

(Muokaillen: Skisport Finland 2013) 

 

Liikuntaa sisältävien päivien lukumäärä/ vuosi 310- 365 310-345 310-340 310-330 320-340 320-330 Yksilöll

Kesälumileirti 0-1 1-2 1-2 2-3 3-4 3-6 Yksilöll

Lumipäivät ennen Suomen kauden alku 0-5 0-15 5-20 15-30 20-35 25-40 Yksilöll

Lumipäivät ohjatuissa harjoituksissa kauden 50-70 70-90 80-100 90-110 100-130 90-140 Yksilöll

aikana ei sis. ennen kauden alkua lukuja 

Omat lumipäivät ilman valmentajaa 10-20 10-15 5-10 5-10 1-10 1-10 Yksilöll

Harjoitusmäärä tunnit / vko kaikki harjoittelu 6-10 8-14 12-18 15-20 <20 <20 Yksilöll

Lajiharjoitusmäärä kerta / viikko 2-4 3-5 3-5 4-6 4-6 4-6 Yksilöll

Lumipäivät yhteensä 60-95 80-110 90-130 110-150 121-175 115-180 Yksilöll

Ikäluokat 6-10 11-13 13-15 15-17 17-19 19-



27 
 

4 ALPPIHIIHTO SUOMESSA 
 

 

4. 1 Suomen alppihiihtohistoriaa 

Alppihiihto kilpa- ja harrastuslajina on saavuttanut suuren suosion Suomessa 1990-

luvun loppupuolella muun muassa Kalle Palanderin menestyksien ansiosta, jossa 

päällimmäisenä on nostettava esiin hänen maailmanmestaruutensa vuonna 1999 

pujottelussa.  Toinen merkittävä laskija Suomalaisessa alppihiihto historiassa on Janne 

Leskinen joka on entinen kilpalaskija ja on toiminut Suomen hiihtoliiton alppihiihdon 

lajijohtajana vuodesta 2001. Leskinen oli urallaan parhaimmillaan neljäs super-G:ssä 

Garmisch-Partenkirchenin MM-kilpailussa vuonna 1995. Naislaskijoista merkittävin ja 

menestytyin henkilö on Tanja Poutiainen, joka vielä tänä päivänä on 

maailmanluokanlaskija ja kilpailee palkintosijoista pujottelussa ja suurpujottelussa. 

(Rimpiläinen & Talermo 2006) 

Jo ennen kuin suomalaislaskijoita rupesivat menestymään maailman cupeissa ruvettiin 

panostamaan hyvien olosuhteiden luomiseen alppihiihdolle. Lumitykkejä otettiin 

Suomessa käyttöön 80-luvulla, jotta parhaat olosuhteet pystyisi luomaan ja Rukalla 

ruvettiin samoihin aikoihin ensimmäisenä hiihtokeskuksen kunnostamaan rinteitä 

useammalla lumikoneilla. Pohjoisessa hiihtokeskukset kasvoivat suureen suosioon ja 

Etelä-Suomessa alkoi hiihtokeskukset kasvaa nykyiseen mittoihinsa 80-luvulla. 

(Rimpiläinen & Talermo 2006) 

Suomessa alettiin 1990-luvun puolivälissä panostamaan alppihiihdon-ammattimaiseen 

valmennukseen Tahkossa ja Rukassa, kun molemmissa paikkakunnissa avattiin 

alppilukiota. Alppilukion tarkoitus oli antaa alppihiihtäjille jo nuoresta iästä 

mahdollisuutta panostaa omaan lajiinsa (Rimpiläinen & Talermo 2006). Niin sanottuja 

”Alppikouluja” on Suomessa neljä kappaletta ja ne sijaitsevat kuten yllä mainittu 

Rukalla, Tahkolla mutta myös Levillä ja Rovaniemellä. Näihin Alppikouluihin on aina 

yhteinen haku vuoden alussa, jossa kiinnostuneet laskijat voivat suorittaa valintakokeen 

ja esittää toivomusta mihin paikkakuntaan he haluaisivat mennä. (Skisport Finland 

2013) 
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4.2 Seura- ja kilpailutoiminta 

Seuratoimintaa on laajasti koko suomessa, Etelä-Suomesta Lappiin, 80:llä 

alppihiihtoseuralla. Osa keskittää toimintansa lapsiin ja nuoriin kun toisaalla 

panostetaan myös huipputason valmennustoimintaan. Suomessa aluetoiminta 

alppihiihdossa on alueen itse suunnittelema, rahoittama sekä toteuttama. 

Maajoukkueissa on laskijoita Pohjois-, Keski-, sekä Etelä-Suomen seuroista. Ehkä 

vähän yllättävästi suurin osa A-maajoukkueen laskijoista ovat joko Etelä- 

(Kauniaisesta) tai Keski-Suomesta (Vaasasta) missä maan lyhemmät rinteet sijaitsevat. 

Tämä kertoo näiden alueiden vahvasta panostuksesta junioritoimintaan ja 

valmennukseen. Tunnetuimmat laskijat näistä paikkakunnista ovat Marcus Sandell sekä 

Andreas Romar. Myös B- ja C-maajoukkueessa on paljon laskijoita samoista alueista 

mutta löytyy myös vahva edustus Pohjois-Suomesta.  (Skisport Finland 2013) 

Suomessa on mahdollista kilpailla monella eri tasoilla ja eri ikäryhmissä. Ikäryhmissä 

missä kilpaillaan ovat tytöt ja pojat; 10, 12,14, 16 sekä naiset ja miehet 18, 21. 

Vanhemmille innokkaille laskettelijoille on oma ryhmä nimeltään ”masters”, jossa 

saavat osallistua aina 16-vuoitaista niin vahaan ikään kun vielä pysyy jaloilla omin 

voimin. Mastersissa kilpailusarjat menevät viiden ikävuoden välein. Seuratasolla on 

yleensä omat sisäiset kisat jota pidetään viikoittain. Monella maakunnalla on myös omat 

cupit ja valtakunnallisella tasolla on myös yhteinen cup kaikille ikäluokille. 

Junioritasolla valtakunnallinen cup on nimeltään Audi cup, jossa kaikki innokkaat 

laskijat iässä 14-18, koko suomesta saavat osallistua. (Skisport Finland 2013, Finnish 

Alpine masters 2013) 

Junioritason laskijoilla on oma Suomenmestaruuskilpailu nimeltä Hopeasompa, jossa 

kisataan pujottelussa, suurpujottelussa sekä super-G:ssä. Hopeasompa-kisat pidetään 

joka vuonna eripuolella Suomea. Juniori tasolla on myös mahdollista päästä junioreiden 

maailmanmestaruuskisoihin (Trofeo Topolino), jota pidetään aina Flogariassa, Italiassa. 

Nuorten maailmanmestaruuskisoihin pääsevät vain juniorisarjojen 2-3 parasta laskijaa 

tytöistä ja pojista. (Skisport Finland 2013) 

Kun on liian vanha ollakseen mukana Audi-cupissa voi siirtyä FIS-kisoihin jotka ovat 

kansainvälisiäkisoja. FIS-kilpailujen kautta on mahdollista päästä Europa cuppiin ja 

jopa maailman cuppiin. Heille jotka haluavat laskea enemmän harrastusmielessä voivat 

laskea niin sanotussa Timantti-ryhmässä tai myöhemmin masters-ryhmässä, jotka 
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järjestävät omat kisat ympärivuoden eri puolella Suomea. (Skisport Finland 2013, 

Finnish Alpine masters 2013 ) 
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5. VALMENNUKSEN OHJELMOINTI 15-VUOTIAALLA    

   ALPPIHIITÄJÄLLÄ 
 

 

5.1 Valmennuksen yleisiä periaatteita lapsuus- ja nuoruusiässä  
 

Kun valmentaa junioreita, on muistettava harjoitteiden suunnittelussa ettei lapset ole 

pieniä aikuisia vaan yksilöitä jotka kasvavat ja kehittyvät omassa tahdissaan. Eroja 

löytyvät sekä junioreiden välillä että sukupuolten välillä. Tytöt kehittyvät monella 

tavalla poikia nopeammin tiettyyn ikään asti. Tytöillä puberteetti alkaa keskimäärin 

kaksi vuotta poikia aikaisemmin, ja he ovat lyhyen ajan pidempiä ja raskaampia kuin 

pojat heidän omassa ikäluokassaan.  Eri kehonosat kasvavat eri tahdissa, minkä takia 

juniori voi olla motorisesti melko kömpelö jossain vaiheessa kasvuikää. Se että lapsi on 

pitkä ja hänellä on iso kehonmassa ei välttämät tarkoita sitä että hän olisi biologisesti 

muita ikätovereitaan paljon kypsempi. Tämän takia ei voi olettaa että kyseinen lapsi 

pystyisi tekemään kaikkia samoja harjoitteita ja tehtäviä mitä aikuinen pystyy. 

(Armstrong 2007) 

Lapsia jotka kypsyvät nopeasti ovat keskimääräisesti muita ikätovereitaan pidempiä, 

painavimpia, ja heillä on isompi rasvaton massa (varsinkin pojilla) sekä suurempi 

kehnorasvan määrä. Kypsyyteen liittyvät erot kehonkoossa ja -koostumuksessa lapsissa 

vaikuttavat voimaan (strength) ja aerobiseen voimaan (power).  Aikaisesti kypsyvät 

lapset ovat myöhäisesti kypsyviä lapsia voimakkaimpia lapsuusiässä. Voimaa on 

mahdollista harjoittaa jo nuoressa iässä, kunhan se on hyvin suunniteltu ja valvottu. 

Lisääntynyt voima tapahtuu hermostollisesti koska lihassolut eivät näyttäisi kasvavan 

ennen puberteetti-ikää. Lapset eivät pysty tuottamaan maksimaalista voimaa 

isometrisissä liikkeissä. Tämän takia on järkevää harjoittaa voimaa dynaamisissa 

liikkeissä jotka muistuttavat itse lajisuoritusta. Käytännöllistä voimaa voi nuoressa iässä 

olla yhtä tärkeää kuin maksimivoimaa lajisuorituksen kannalta. (Armstrong 2007) 

Liittyen energiametabolismiin, niin ATP varastot eivät vaihtele paljon iän mukaan, 

mutta kreatiinfosfaatti ja glykogeeni varastot lisääntyvät progressiivisesti lapsuusiästä 

nuoruusikään. Lapset erittävät vähemmän maitohappoa kun aikuiset maksimaalisessa 

sekä submaksimaalisessa työssä. Lapsilla on parempi kyky vastustaa uupumusta 
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verrattuna aikuisiin, toistuvissa lyhytkestoisissa, korkeaintensiteettisissä harjoitteluissa 

riittävällä palautumisella. Tämä voidaan osittain selittää lasten nopeammalla 

kreatiinifosfaatti uudelleenmuodostumiskyvyllä. (Armstrong 2007) 

Aerobinen energia metabolisimin osuus maksimaalisessa intensiteettisessä harjoittelussa 

nuorissa on suurempi kuin vanhemmissa henkilöissä. Riittävällä harjoitus volyymillä 

lapsilla on mahdollista saavuttaa huomattavia parannuksia aerobisessa kunnossa. 

Koskien anaerobisen harjoittelun vaikutuksista keholle lapsissa, on vielä tänä päivänä 

vaikeaa tarkasti määritiellä millä tavalla se vaikutta heihin pidemmän harjoitusjakson 

seurauksena. (Armstrong 2007) 

 

5.2 Ravintovalmennuksen perusteet 

Terveellinen ja monipuolinen ruokavalio on asia mitä jokaisen pitäisi noudattaa. Tämä 

korostuu varsinkin urheilijoissa ja etenkin huipulle tähtääville. Oikeanlaisella 

ruokavaliolla saa energiaa suorittaa ja palautua harjoituksesta toiseen. Terveellinen 

ruokavalio voi myös ennaltaehkäistä tiettyjä vammoja ja sairauksia. Ravinnon lisäksi 

riittävä nesteen saanti on elintärkeää. (Kjaer ym. 2003) 

Ruokailun rytmitys täytyy suunnitella tarkasti, jotta urheilijalla on riittävästi energiaa 

suoritusta varten koska korkeaintensiteettisen harjoittelun seurauksena kehon 

glykogeeni varastot voivat tyhjentyä lähes täydellisesti. Pari tuntia ennen suoritusta on 

hyvää syödä hiilihydraattipitoista ruokaa sekä juoda paljon vettä. Suorituksen aikana voi 

jossain urheilulajeissa, varsinkin pidempi kestoisissa kestävyystyyppisissä lajeissa, olla 

järkevää saada ravinto jotta glykogeenivarastot saa täytetty ja jotta energiataso pysyisi 

korkealla. Myös suorituksen jälkeen on tärkeää saada energiaa ja nestettä, jotta 

palautuisi mahdollisemman hyvin. (Kjaer ym. 2003) 

Ruokavalion pitäisi sisältää riittävä määrä hiilihydraatteja, proteiinia, rasvaa, 

vitamiineja ja kivennäisaineita. Hiilihydraatteja olisi hyvä saada noin 8g/kg/päivä ja 

proteiinia 1,2-1,7g/kg/päivä, mutta suositeltava rasvan saanti on vaikeampaa määritellä 

koska se riippuu henkilöstä aktiviteettitasosta. Väestötasolla koko päivän 

energiansaannista (E%) rasvan määrä saisi olla maksimissaan 30%, hiilihydraattien 

osuus pitäisi olla 55-60% ja proteiinia pitäisi saada 10-15%. Huippu-urheilijoiden E% 

vaihtelisi hieman, jossa hiilihydraattien osuus pitäisi olla 60-65%, rasvan 20-25% ja 
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proteiinien 10-15%.  Proteiinin saannin tarve vaihtelee hieman eri urheilulajien ja 

henkilöiden välillä riippuen siitä miten paljon proteiinisynteesi kiihtyy suorituksen 

seurauksena. (Kjaer ym. 2003) 

 

5.3 Harjoittelun jaksottelu 

Alppihiihtäjän harjoituskautta voi karkeasti jakaa lumi- sekä kuivaharjoittelukauteen. 

Suomessa lumikausi alkaa silloin kun ensimmäiset rinteet ovat laskettelukunnossa, 

lumitykkien kunnostamana. Kuivaharjoittelukausi alkaa silloin kun rinteet eivät enää 

ole laskettelu kunnossa, yleensä huhtikuun loppupuolella (etelässä). 

Kuivaharjoittelukauden aikana on myös junioritasolla yleistä pitää lasketteluleirin 

jossain Alpeissa jäätiköllä..  

Kuten muissa lajeissa, jaetaan harjoituskauden tarkemmin peruskuntokauteen (PK), 

kilpakauteen (KK), sekä ylimenokauteen (YMK). PK-kausi sekä KK-kausi jaetaan 

lyhempiin jaksoihin saavuttaakseen parhaan fyysisen kunnon oikeaan aikaan. 

Jaksottelussa käytetään myös niin sanottuja mikro- ja makrosyklejä, jotta  kyseiset 

kaudet saa jaettu pienempiin harjoitusjaksoihin. Laskettelussa on vain yksi 

kilpailukausi, minkä takia jaksottelua tehdään käyttämällä niin sanottua monosykliä. 

Sitä voidaan sitten jakaa yleiseen peruskuntokauteen, lajinomaiseen peruskuntokauteen, 

kilpailuun valmistavaan kauteen, kilpakauteen, sekä ylimenokauteen. (Bompa & Haff 

2009) 

 

5.3.1 Peruskuntokausi 

Suomessa junioritasolla, peruskuntokauden (PK) harjoittelu koostu enimmäkseen 

kuivaharjoittelusta, mitä tarkoittaa että lumella tehdyt harjoitukset ovat hyvin vähäisiä ja 

esiintyvät enimmäkseen vain PK-kauden lopussa. PK-kausi on noin 4 kuukautta pitkä 

Suomessa, ja voidaan jakaa lyhempiin jaksoihin, jossa painotetaan eri ominaisuuksien 

kehittymistä. Kuivaharjoittelu on fysiikkaharjoittelua ja on tarkoitus olla hyvin 

vaihtelevaa ja antaa hyvän peruskunnon ja monipuolisuuden seuraavaa kilpakautta 

varten. Tässä vaiheessa on hyvä harjoitella monipuolisesti nopeusvoimaa, 

maksimivoimaa, joustavuutta, liikkuvuutta, aerobista kestävyyttä sekä anaerobista 

kestävyyttä. On tärkeää että maksimivoima harjoituksissa pääpaino on oikean tekniikan 
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löytämisessä kun on kyse junioriurheilijoista, ja siten loukkaantumisen riski vähenee 

huomattavasti. (Bompa & Haff 2009) 

PK-kausi voidaan esimerkiksi jakaa yleiseen- ja lajinomaiseen kauteen ja ovat suurin 

piirtein yhtä pitkiä jaksoja (2 kk/ kausi). Yleisellä PK-kaudella pääpaino on 

anatomisessa adaptaatiossa harjoituksiin sekä maksimivoiman kehittämisessä. 

Harjoitusvolyymi on pääpainossa ja intensiteetti hieman vähemmässä roolissa. 

Intensiivistä  harjoittelua voi tehdä tässä vaiheessa mutta se ei saisi junioreissa ylittää 

40% kaikesta harjoittelusta.  Tämä on hyvä vaihe harjoitta ja kehittää tasapainoa, 

venyvyyttä ja ketteryyttä. (Bompa & Haff 2009) 

Yleisellä PK-kaudella on ensimmäiset kuntotestit pidettävä, missä urheilijan kunto 

kartoitetaan kilpakauden jälkeen, ja sen perusteella valmentaja pystyy suunnittelemaan 

sopivat harjoitukset sekä harjoitusohjelman. Junioritasolla käytetään paljon kenttätestejä 

ja yksi yleisimmistä testipattereista on ”Kallen-kuntotesti”, joka koostuu viidestä eri 

helposti toteuttavista testistä.  Kyseiset testit ovat 60 metri spurtti, vauhditon 5-loikka, 

6-kulmio hyppely, 30 metrin pujottelujuoksu 1000 metrin juoksu. Tälle kyseiselle 

testille löytyy viitearvoja minkä takia se on helppo käyttää. (Skisport Finland 2013.) 

Norjassa on kehitetty uudempi testipatteri, nimeltä ”Ironman-testbatteriene”, joka on 

erittäin monipuolinen testikokonaisuus ja antaa hyvän yleiskuvan kunnon eri osa-

alueista ja on myös suhteellisen helppo toteuttaa. Tämä patteri on suunniteltu sekä 

aikuisille että juniori alppihiihtäjille, ja on myös sovellettu junioreiden kehittymisen 

mukaan. (Norges Skiforbund Olympiatoppen 2011) 

Lajinomaisella PK-kaudella pääpaino siirtyy lajisuoritusta tukeviin harjoituksiin ja 

tekniikan kehittäminen on hyvin tärkeässä roolissa tässä. Volyymi on edelleen korkea 

tämän kauden alussa mutta se vähenee kohti kilpailuun valmistavaa kautta samalla kun 

intensiteetti vähitellen kasvaa. Peruskunnon kehittäminen on edelleen tärkeässä roolissa 

tässä vaiheessa ja pitäisi edistää monipuolista kehitystä. Lajinomaisessa PK-kaudessa 

testit pitäisi muistuttaa lajisuoritusta mahdollisemman hyvin. Tämän kauden alussa on 

hyvä pitää vertailumittaukset yleisen PK-kauden testeille. Ensimmäiset lumileirit ovat 

yleensä tämän jakson loppupuolella ja pidetään useasti Alpeissa jossain jäätiköllä. 

(Bompa & Haff 2009) 

Koska tämä kausi on aina kesäkaudella niin laskijalla on kesälomaa, mikä saata 

tarkoittaa ettei ole yhtä monta yhteistä harjoitusta kun kauden muilla jaksoilla, ja siksi 
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laskija on osittain pärjäävän omillaan muutama viikko. Tämän takia on erittäin tärkeää 

että laskija saa hyvin suunnitellun harjoitusohjelman sekä hyvän ohjeistuksen. 

Harjoitukset pitää olla sellaisia että niitä voidaan suurimmaksi osaksi tehdä kotoa ja 

lähiympäristöä hyödyntäen. Ihanteellisessa tilanteessa myös vähimmän aktiivisella 

kaudella olisi 1-2 yhteistä harjoitusta tai henkilökohtaista harjoitusta, jossa apua 

harjoituksien toteutumisessa olisi saatavilla ja missä vähän vaativampia harjoituksia 

suoritettaisiin. 

 

5.3.2 Kilpailuun valmistavakausi 

Kilpailuun valmistavakausi (KVK) on Suomessa 2-3 kuukautta pitkä. Ensimmäiset 

valtakunnalliset kisat pidetään yleensä joulukuun puolessa välissä, jossa laskijat näkevät 

millä tasolla ne ovat muihin verrattuna ja miten harjoittelu on vaikuttanut itse 

kilpailusuoritukseen. KVK-kaudella harjoittelu siirtyy enimmäkseen lumelle ja 

pääpaino on tekniikan, taktiikan ja suorituksen parantamisessa (katso taulukko 6 ja 7). 

Lajinomaisen kestävyyden parantamine on edelleen tärkeää mutta myös psyykkisen 

valmennuksen tärkeys pitää nostaa esille tulevia kisoja varten. PK-kaudella saavutettu 

kunto pitää ylläpitää mahdollisemman hyvin. KVK-kaudella harjoitus intensiteetti pitää 

kasvaa ja volyymi vähenee, mitä pidemmälle kautta menee. Tämän kauden yksi 

tärkeimmistä tavoitteista on valmistaa laskijaa tulevia kisoja varten. (Bompa & Haff 

2009) 
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Taulukko 6. Esimerkkiviikko kilpailuun valmistavankauden loppuvaiheesta. 

Lumi = Lumiharjoitus (rata/ tekniikka), VP = Välipala, P = Pujottelu, SP = 

Suurpujottelu, Nk = Nopeuskestävyys, Np = nopeusvoima, Liik = Liikkuvuus, Ven = 

venyttely. Huom! La ja Su aikataulut eivät täsmää täysi muiden viikkopäivien kanssa 

 

 

Taulukko 7. Esimerkkipäivä edellisestä esimerkkiviikosta  

Esimerkkipäivä 

7.00 Herätys/ aamupala 5 dl vettä 

    2dl puuroa + marjakeittoa 

    2 viipaletta ruisleipää voilla ja 

    kalkkunaleikkeellä 

(7.45) Kävely kouluun   

8.00 Koulu   

11.00 Lounas (mitä koulussa tarjotaan) 

    Iso lautanen salaattia 

    2dl maitoa ja 2dl vettä 

    1-2 näkkileipää voilla 

12.00 Koulu   

14.00 Kävely kotiin   

14.30 Välipala Maitorahkaa banaanilla 

    Ruisleipä voilla ja juustolla 

    5dl vettä 

14.45 Läksyjen teko   

Klo. Ma Ti Ke To Pe La Su

7.00 Aamupala Aamupala Aamupala Aamupala Aamupala

8.00 Koulu Koulu Koulu Koulu Koulu Aamulenkki

9.00 Aamupala Aamupala

10.00 Vapaa-aika Vapaa-aika

11.00 Lounas Lounas Lounas Lounas Lounas Liik + ven

12.00 Koulu Koulu Koulu Koulu Koulu Lounas Lounas

13.00 Vapaa-aika

14.00 VP VP VP VP VP Np + Nk

15.00 Läksyjen teko Läksyjen teko Läksyjen teko Läksyjen teko Läksyjen teko VP

16.00 Lumi tek Lum tek Liik Lumi rat VP

17.00 Vapaa-aika

18.00 Päivällinen Päivällinen Päivällinen Päivällinen Päivällinen Päivällinen

19.00 Läksyjen teko Läksyjen teko Läksyjen teko Vapaa-aika Päivällinen

20.00 Venyttely Venyttely Venyttely Venyttely Vapaa-aika Sauna

21.00 Iltapala Iltapala Iltapala Iltapala Iltapala Iltapala Iltapala

22.00 Nukkumaan Nukkumaan Nukkumaan Nukkumaan Nukkumaan Nukkumaan Nukkumaan

Esimerkkiviiko KVK
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16.00 Lumiharjoitus 15 min lämmittely: hölkkää,  

  kesto 2h pyörittely, aktiivisia venytyksiä 

    5 vapaalaskua (haetaan tuntumaa) 

    Tekniikkaharjoittelua: pääpaino 

    oikean laskuasennon löytämisessä 

    ja pitämisessä erilaisissa harjoituksissa 

18.00 Palauttava välipala 2dl marjajugurttia 

    1 omena 

    5dl vettä 

18.45 Venyttely 15-20 min koko keho läpi 

19.15 Päivällinen 1,5 dl riisi 

    200g kanafileetä 

    100g keitettyjä vihanneksia 

    3dl maitoa 

19.45 Läksyjen teko   

21.00 Iltapala Hedelmä 

    Voileipä kalkkunalla ja vihanneksilla 

    2-3dl  vettä 

22.00 Nukkumaan   

  

5.3.3 Kilpakausi 

Kilpakausi on junioritasolla noin 3 kuukautta pitkä, jossa ensimmäinen kisa yleensä on 

joulukuun lopussa tai tammikuun alussa, riippuen lumentilasta. Kilpakausi taas loppuu 

maaliskuun lopussa tai huhtikuun alussa, riippuen samoista olosuhteista. Suomessa ja 

varsinkin Etelä-Suomessa lumiharjoittelukausi voi olla aika pitkälti yhtä pitkä kuin 

kilpakausi, mikä antaa vain rajoitetun mahdollisuuden junioreille lasketella ja harjoitella 

itse lajia. Tämän takia erilaiset lumileirit läpi syksyn ovat erityisen tärkeitä. Lyhyt 

lumiharjoituskausi asettaa myös paljon fokusta fysiikkaharjoitteluun.  

Ennen kauden tärkeimpiä kisoja tulisi suunnitella pari lyhempää harjoitusjaksoa, jotta 

paras kunto saavutettaisi juuri kisoihin mennessä. Ensimmäinen pitäisi olla kevennetty 

harjoitusjakso (unloading), jossa volyymi ja intensiteetti vähennetään. Kilpakaudella 

harjoitusvolyymi voi olla syytä vähentää. Juniori tasolla on tärkeää saada 

mahdollisemman monta laskua alla kauden aikana, kun lunta on maassa vain muutama 

kuukausi ja siten lumi päivät ovat vähissä.  (Bompa & Haff 2009.) Alla on esitetty 

esimerkkiviiko ja –päivä kilpakaudesta (taulukko 8 ja 9) sekä esimerkki kilpailun 

jälkeisistä kolmesta päivästä (tauluko 10). 
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Taulukko 8. Esimerkkivikko kilpakaudesta jossa o valtakunnallinen kilpailu 

viikonloppuna. Lumi = Lumiharjoitus (rata/ teknika), VP = Välipala, P = Pujottelu,SP = 

Suurpujottelu, Nk = Nopeuskestävyys, Np = nopeusvoima, Liik = Liikkuvuus, Ven = 

venyttely, RT = rataan tutustuminen, KLk = kilpailun läpikäynti 

 

 

 

Taulukko 9. Esimerkkipäivä kilpaukaudesta ja kilpailupäivästä. 

Esimerkkipäivä 

6.45 Herätys 3-4dl vettä 

7.00 Aamulenkki Kevyttä juoksua 15 min 

    Lyhyet venytykset 5 min 

7.30 Aamupala 2dl puuroa + marja keittoa 

    1 kananmuna 

    2 viipaletta ruisleipää voilla, juustolla 

    ja kalkkunaleikkeellä 

    4 dl vettä 

8.30  Rinteeseen lähtö   

8.45 Lämmittely Pyörittely, kevyet hypyt, lyhyet venytykset 

9.00 Vapaalaskua Tuntumaan haku, pari laskua harjoitus- 

    radassa 

10.00 Rataan tutustuminen Huolellinen analysointi radasta valmentajan 

Klo. Ma Ti Ke To Pe La Su

7.00 Aamupala Aamupala Aamupala Aamupala Aamulenkki Aamulenkki Aamulenkki

8.00 Koulu Koulu Koulu Koulu Aamupala Aamupala Aamupala

9.00 Rata treeni P

10.00 RT RT

11.00 Lounas Lounas Lounas Lounas Lounas P lasku 1 SP lasku 1

12.00 Koulu Koulu Koulu Koulu Läksyjen teko Lounas Lounas

13.00

14.00 VP VP VP VP Liik + ven P lasku 2 SP lasku 2

15.00 Läksyjen teko Läksyjen teko Läksyjen teko VP

16.00 Lumi tek SP P Lento Rukalle Läksyjen teko KLk + VP KLk + VP

17.00 Päivällinen Venyttely Kotiin lähtö

18.00 Päivällinen Päivällinen Päivällinen Hotellissa Suksihuotlo Päivällinen Päivällinen

19.00 Läksyjen teko Läksyjen teko Läksyjen teko Päivällinen Vapaa-aika/ Läksyjenteko

20.00 Venyttely Venyttely Venyttely Läksyjen teko Läksyjen teko

21.00 Iltapala Iltapala Iltapala Iltapala Iltapala Iltapala Iltapala

22.00 Nukkumaan Nukkumaan Nukkumaan Nukkumaan Nukkumaan Nukkumaan Nukkumaan

Esimerkkiviiko KK
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  lasku 1 kanssa 

10.30 Lähtöalueelle Lämmönylläpito 

    Henkinen valmistautumien ja radan 

    läpikäynti mielessä 

    2dl vettä + energiapatukka 

10.55 Lähtöpaikalle Lasku 1 

    Välitöntä palautetta laskusta valmentajalta 

11.15 Lounas Lihakeittoa 

    Salaattilautanen  

    Näkkileipää voilla 

    3dl maitoa + 3dl vettä 

11.45- Lepo   

12.45     

13.00 Rataan tutustuminen Huolellinen analysointi radasta valmentajan 

  lasku 2 kanssa 

13.30 Lähtöalueelle Lämmönylläpito 

    Henkinen valmistautumien ja radan 

    läpikäynti mielessä 

    2dl vettä + energiapatukka 

13.55 Lähtöpaikalle Lasku 2 

    Välitöntä palautetta laskusta valmentajalta 

14.10 Palauttavavälipala Palauttavajuoma + 5dl vettä 

16.00 Kilpailunläpikäynti +   

  Välipala Maitorahkaa ja marjakeittoa 

17.00 Venyttely 30 min kokokeho läpi pääpaino ala-vartalossa 

18.00 Päivällinen 1dl Täysjyväpastaa 

    150g kanasuikaleita 

    1dl raejuustoa 

    Salaattilautanen  

    2dl maitoa + 3dl vettä 

19.00 Läksyjen teko   

21.00 Iltapala 2dl Maustamaton jugurtti ja mysli 

    1 banaani 

    4dl vettä 

22.00 Nukkumaan   
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Taulukko 10. Kilpailun jälkeiset 3 vuorokautta. Lumi = Lumiharjoitus (rata/ teknika), 

VP = Välipala, Ph = Palauttavaharjoitus, Kha = Keskittymisharjoitus 

 

 

 

5.2.4 Ylimenokausi 

Ylimenokausi (YMK) on lyhin jakso joka on vain muutaman viikon (2-4) pituinen. 

Tässä tarkoitus on antaa kehon palautua pitkästä kaudesta sekä valmistautua uuteen 

peruskuntokauteen. Ylimenokaudella urheilijalla pitää olla aikaa palautua sekä 

fyysisesti että psyykkisesti pitkästä kaudesta mutta on kuitenkin mahdollisemman hyvin 

pyrittävä säilyttämään kauden aikana saavutettu kunto. (Bompa & Haff 2009) 

 

 

 

 

Klo. Ma Ti Ke

7.00 Aamupala Aamupala Aamupala

8.00 Koulu Koulu Koulu

9.00

10.00

11.00 Lounas Lounas Lounas

12.00 Koulu Koulu Koulu

13.00

14.00 VP VP VP

15.00 Hieronta Läksyjenteko Läksyjenteko

16.00 Läksyjen teko Ph + ven Lumi tek

17.00

18.00 Päivällinen Päivällinen Päivällinen

19.00 Vapaa-aika Vapaa-aika

20.00 Sauna Kha Venyttely

21.00 Iltapala Iltapala Iltapala

22.00 Nukkumaan Nukkumaan Nukkumaan

Kilpailusta palautuminen 
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6. POHDINTA 

 

Alppihiihdon valmennuksessa on junioritasolla erilaisia haasteita, jotka ovat vielä 

ratkaisematta. Monissa seuroissa ympäri Suomea, lajitaito on hyvällä tasolla, mutta 

peruskunto sekä lajinomaisempi fyysinen kunto voi olla puutteellista. Tämä voi olla 

esteenä kehitykselle ja voi mahdollisesti johtaa harrastuksen lopettamiseen, kun lajitaito 

ja tekniikka eivät enää riitä pärjäämään kisoissa. Tässä herää taas kysymys liittyen 

aikaiseen - verrattuna myöhäiseen valmennusmalliin, ja minkä mukaan junioreita pitäisi 

valmentaa. Koen itse, että olisi paljon parannettava junioreiden monipuolisen fyysisten 

ominaisuuksien kehittämisessä. Mielestäni alppihiihdossa pitäisi, varsinkin 

junioritasolla, olla fysiikkaharjoittelua ympäri vuoden (myös laskettelukaudella), joka 

tähtäisi kehittämään taitavia alppihiihtäjiä, sekä monipuolisia urheilijoita pidemmällä 

tähtäimellä. Panostamalla enemmän monipuoliseen fysiikkaharjoitteluun uskon, että 

Suomesta saataisiin enemmän lupaavia huippulaskijoita ja motivaatio harjoitella riittäisi 

pidemmälle, samalla kuin lapsitähtien määrä mahdollisesti vähenisi. 

Haasteita yhteisen valmennusmallin löytämiselle on monenlaisia, ja ne liittyvät muun 

muassa eri seurojen ja valmentajien kokemuksista ja mielipiteistä miten tulisi harjoitella 

ja miten tavoitteet saavutetaan parhaalla tavalla. Monissa seuroissa rahoitus voi myös 

olla esteenä, ja koska laskettelukausi on suhteellisen lyhyt Suomessa, niin monet seurat 

haluavat varmasti laittaa rahansa rata- ja tekniikkaharjoitteluun mieluimmin, kuin 

fysiikkaharjoitteluun. Toinen tekijä mikä voi olla esteenä, on valmentajien 

tietämättömyys tai kokemattomuus monipuolisesta fyysisestä harjoittelusta, ja varsinkin 

miten se käytännössä tulisi tehdä.  

Monissa seuroissa on viime aikoina ruvettu panostamaan enemmän 

voimaominaisuuksien kehittämiseen alppihiihtäjillä. Tämä on otettu enemmän ja 

enemmän mukaan myös junioritoimintaan. Uskon että tämä voi olla hyvä alku 

monipuolisen harjoittelun ja fysiikan luomiseen, kunhan muistaa panostaa enemmän 

oikean suoritustekniikan löytämiseen kuin kuorman lisäämiseen, sekä voimaharjoittelun 

eri osa-alueiden ja tukeviin harjoituksiin. Vaikka voimaa tarvitaan laskussa eri tavalla, 

niin olisi mielestäni parasta jos junioreiden monipuolisen harjoittelun suunniteltaisiin 

herkkyyskausien mukaan, jotta olisi mahdollista kehittää oikeat ominaisuudet oikeaan 

aikaan. 



41 
 

LÄHTEET 

 

Annerstedt C; Gjerset A; 1992, Idrottens träningslära, Sisu Idrottsböcker, 340 s.  

Andersen R; Montgomery D; 1988, Physiology of alpine skiing, Sports Medicine, nro. 

4, s. 210-21. 

Armstrong N; 2007, Advances in sport and exercise science series, Paediatric exercise 

physiology, Churchill Livingstone Elsevier, 378 s.  

Breil, F., Weber, S., Koller, S., Hoppeler, H., Vogt, M., 2010, Block training 

periodization in alpine skiing: effects of 11-day HIT on VO2max and performance, 

European Journal of Applied physiology, 109:1077-1086 

Bompa T; Haff G; 2009, Periodization, Theory and Methodology of training, 5 painos, 

USA, Human Kinetics, 411 s. 

Bosco, C., Cotelli, F., Bonomi, R., Mognoni, P., Roi, G., 1994, Seasonal fluctuations of 

selected physiological characteristics of elite alpine skiers, European Journal of Applied 

Physiology and Occupational Physiology 69:71-74 

Finnish Alpine Masters, http://www.alpinemasters.fi/etusivu/, 17.9.2013 

Gross, M., Luthy, F., Kroell, J., Muller, E., Hoppeler, H., Vogt, M., 2010, Effects of 

eccentric cycle Eegometry in Alpine Skiers. Journal of Sports Medicine 2010;   31: 

572– 5 76 

Kjaer M; Krogsgaard M; Magnusson P; Engebretsen H; Takala T; Woo, S; 2003, 

Textbook of sports medicine, painos 1, Blackwell Science Ltd, USA, 810 s 

LeMaster R. 2010, Ultimate skiing, Master the techniques of great skiing. painos 1, 

USA: Blue Sky, Inc., 211 s.  

Maughan R & Gleeson M, 2010, The biomechanical basis of sports performance, painos 

2, USA, Oxford University Press Inc., s.316 

May J; 1987, Two critical psychological components of ski racing: Fun and feelings 

Journal of Sports Science, Uusi Seelanti, 5:337-343 

http://www.alpinemasters.fi/etusivu/


42 
 

Neumayr, G., Hoertnagl, H., Pfister, R., Koller, A., Eibl, G., Raas, E., 2003, Physical 

and physiological factors associated with success in professional alpine skiing, Journal 

of sports medicine, Itävalta, 24: 571-575 

Norges Skiforbund Olympiatoppen, 2011, Ironman testbatterien, versio 4, toukukuu 30, 

Rimpiläinen M., Talermo R, 2006, Alppihiihtäjä, Suomalaisen lakettelun historia. 

Gummerus kirjapaino Oy, Jyväskylä.  

Schaller L; 1984, Skiing – techniques and training, Steiger Verlag, Saksa, 152 s. 

Skisport Finland, http://www.skisport.fi/alppihiihto/, 17.9.2013 

Talkkari, J. 2000. Alppi- ja freestylehiihtäjien fyysisten ominaisuuksien muutokset vuo- 

den seurannan aikana. Pro-gradu tutkielma. Jyväskylän yliopisto, liikuntabiologi- 

an laitos, 71 s. 

Tesch; P, 1995, Aspects of muscle properties and use in competitive alpine skiing, 

Med.Sci.Sports Exerc, painos Ruotsi, nro. 3, s. 310-314,  

Turnbull; J.; Kilding, A.; Keogh; J, 2009, Physiology of alpine skiing, Scandinavian 

Journal of Medicine & Science in Sports, Uusi-Seelanti, nro. 2, s.146-155 

 


