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TIIVISTELMÄ
Tämän Pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää, voidaanko lasten- ja nuorten
maksimaalista aerobista kuntoa määrittää ei-maksimaalisen suorituksen perusteella ja
pystytäänkö maksimaalisen aerobisen kunnon määrittämiseksi luomaan yleisiä
ennusteyhtälöjä vai ovatko ennusteet mahdollisia vain yksilökohtaisilla parametreilla.
Tutkimukseen osallistui 84 vapaaehtoista 5-9 luokkalaista tyttöä ja poikaa, joista 64 (ikä
13.1 ± 1.6 v.) suoritti molemmat testit hyväksytysti läpi ja heidän tuloksensa ovat
mukana lopputuloksissa. Maksimaalisen aerobisen kunnon (VO2max) määrittämiseksi
suoritettiin referenssiksi 12 minuutin Cooperin juoksutesti. Noin viikon kuluttua
Cooperin testistä tutkittavat suorittivat lisääntyväkuormitteisen kävely (604 m), hölkkä
(1208 m) ja juoksu (604 m) protokollan (submaksimaalinen testi), jonka avulla
Cooperin testitulosta pyrittiin jälkikäteen mallintamaan. Testeistä mitatut muuttujat
olivat syke, juoksunopeus ja juoksuaika. Sykettä ja nopeutta mitattiin jatkuvana.
Tutkittavilta mitattiin muutama päivä ennen Cooperin testiä myös pituus ja paino.
Pituutta ja painoa käytettiin hyväksi tulosten analysoinnissa.
Tutkimuksen päätulokset ovat 1) yksilökohtaisia ennustemalleja voidaan luoda, joilla
päästään samankaltaisiin tarkkuuksiin kuin yleisillä malleilla, 2) maksimaalista
aerobista kuntoa voidaan määrittää ei maksimaalisilla menetelmillä ja 3) yleisiä
tilastollisia ennustemalleja, jotka sopivat kaikille on mahdollista määrittää mutta ne
voivat olla aineistoriippuvaisia. Yksilöllisiä ennustemalleja luotiin kaksi.
Exponentiaalinen malli ja lineaarinen malli. Exponentiaalisen mallin R2 (selitysaste)
Cooperin tuloksesta oli 87% ja lineaarisen mallin R2 oli 63%. Tilastollisia malleja
luotiin kaksi. Regressiomallissa I R2 oli parhaimmillaan 86% ja regressiomallissa II
87%. Vastaavat korrelaatiot ennusteen ja Cooperin tuloksen välillä olivat 0.93***
(exponentiaalinen malli), 0.80*** (lineaarinen malli), 0.92*** (regressiomalli I) ja 0.92***
(regressiomalli II) (***p=0.000). Vertailtaessa eri ennustemalleilla määritetyn Cooperin
tuloksen ja juostun Cooperin tuloksen välisellä virheellä ei havaittu tilastollisesti
systemaattista ali- tai yliarviointia, huono- tai hyväkuntoisten tutkittavien välillä. Eimaksimaalisten kuntotestien edut verrattuna maksimaalisiin testeihin ovat: motivaation
merkitys vähenee, vauhdinjaon merkitys vähenee ja huonokuntoisten on helpompi
suorittaa ei-maksimaalinen kuntotesti. Koska ennustetarkkuus on kohtuullien hyvä,
tulisi ei-maksimaalisten kuntotestien käyttöä lisätä ryhmillä, jossa henkilöiden
kuntotasot ovat etukäteen arvioiden hyvin erisuuruisia.
Avainasanat: Maksimaalinen aerobinen kunto, lasten ja nuorten, VO2max,
submaksimaalinen

Mika Mäenpää (2014). Evaluation of young childrens maximal aerobic fitness via
submaximal methods. Department of Biology of Sport, University of Jyväskylä,
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ABSTRACT
The purpose of this study was to evaluate can childrens maximal aerobic fitness be
estimated by using non-maximal (submaximal) methods and also can the maximal
aerobic fitness estimation equations be general or are equations valid only with
individual parameters.
84 voluntary 5 to 9 grade students, boys and girls, participated in this study. Ouf of 84,
64 (age 13.1 ± 1.6 years) persons completed both tests and their test results could be
taken into final results. For maximal aerobic fitness (VO2max) persons had 12 minute
Cooper test as a reference value. After about a week all persons had graded exercise test
protocol. Walk (604 m), jog (1208 m) and run (604 m) (submaximal test) which results
were used afterwards to replicate Cooper test result. Measured values were heart rate,
running speed and running time. Heart rate and speed were measured continuously.
Couple days before Cooper test all participants had height and weight. Height and
weight was used in data analysis.
Main results from this study were, 1) individual prediction models can be created,
which will give as good results as general prediction models, 2) maksimal aerobic
fitness can be defined via non-maximal methods and 3) general statistical prediction
models which can be used for everyone are possible to define but they might be true
only inside this study. Two individual models were created. Exponential model and
linear model. Exponential model R2 for Cooper result was 87% and linear mode R2 was
63%. Two statistical model were also created. Statistical model I R2 was 86% and
model II R2 was 87%. Correlation were correspondingly between predictions and
Cooper result were 0.93*** (exponential model), 0.80*** (linear model), 0.92***
(statistical model I) ja 0.92*** (statistical model II). (***p=0.000). When compared
between different prediction models, estimated Cooper result and actual Cooper result,
there were no statistical evidence of under or overestimations when having persons with
either low or high aerobic fitness. Submaksimal fitness test benefits compared to
maximal tests are: motivation factor is lower, pacing factor is lower and it is easier to
execute the test when people have low fitness level. Since the prediction accuracy is
also pretty good should the use of non-maximal fitness tests be increased in the groups
where estimated fitness levels are very wide spread.
Key words: Maximal aerobic fitness, child, VO2max, submaksimal
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1 JOHDANTO

Suorituskyvyllä vakiomittaisilla juoksumatkoilla tai vakioaikana juostun matkan
perusteella on jo pitkään pyritty ennustamaan lasten ja nuorten fyysistä kuntoa. Mitä
lyhyemmästä matkasta on kysymys, sitä enemmän arvio perustuu anaerobiseen
suorituskykyyn. Matkan pidentyessä aerobisen suorituskyvyn merkitys kasvaa. Yli 3
minuutin

mittaisessa

suorituksessa

noin

70%

energiasta

tulee

aerobisista

energianlähteistä (Armstrong & van Mechelen 2008, 110). Juostun matkan perusteella
arvioutua maksimaalista hapenottokykyä (VO2max) on käyttänyt jo aikoinaan Kenneth H.
Cooper vuonna 1968 tehdyssä tutkimuksessa (Cooper 1968).

Muita yleisimmin käytettyjä tapoja ennustaa VO2max lapsilla ja nuorilla ovat
sukkulajuoksu ja 1 mailin mittainen juoksu. Useissa eri tutkimuksissa on tutkittu
sukkulajuoksun (Ahler ym. 2012, Andersen ym. 2008, Castagna ym. 2010, Mahar ym.
2011) ja 1 mailin juoksun (Castro-Pinero ym. 2009, Cureton ym. 1995, Cureton ym.
1997, McCormack ym. 1991, Rowland ym. 1999, Sloniger ym. 1997) perusteella
tehtyjen ennusteyhtälöiden pätevyyttä lapsilla ja nuorilla. Käytännössä mailin mittainen
juoksu on ollut yleisin tapa määrittää lasten ja nuorten fyysistä kuntoa 1980 luvulta
lähtien (Armstrong & van Mechelen 2008, 110.).

Lasten ja nuorten tapauksessa muillakin asioilla, kuin pelkästään maksimaalisella
hapenottokyvyllä on merkittävä osuus lopputuloksen kannalta. On arvioitu, että
maksimissaan noin 50–60% tuloksista on selitettävissä pelkästään VO2max:lla. Tämän
vuoksi on olemassa muitakin merkittäviä tekijöitä, jotka vaikuttavat lopputulokseen.
Näitä tekijöitä ovat mm. juoksun taloudellisuus, ”kivunsiotokyky” eli millä tasolla
VO2max suoritus pystytään tekemään, anaerobinen kapastiteetti, maksimaalinen
juoksunopeus, kehonkoostumus ja psykologiset tekijät. Psykologisten tekijöiden
(suorituksen rytmitys, usko itseen ja motivaatio) ollessa suhteellisen merkittävässä
asemassa. (Armstrong & van Mechelen 2008, 110-111.).
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Koska maksimaalisissa suorituksissa psykologisilla tekijöillä on aina olemassa erittäin
suuri merkitys ja sitä kautta suuri virhepotentiaali, tulisi lasten ja nuorten fyysistä kuntoa
pyrkiä määrittämään ei maksimaalisilla menetelmillä. Tämän tutkimuksen lähtökohtana
oli tutkia, voidaanko lasten ja nuorten maksimaalista aerobista kuntoa määrittää
pelkästään ei maksimaalisilla menetelmillä.
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2 MAKSIMAALINEN AEROBINEN KUNTO JA SIIHEN
VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Aerobinen kunto on yksi tärkeimmistä asioista, ellei tärkein, kun määritellään ihmisen
fyysistä kuntoa/suorituskykyä. Aerobisen kunnon lisäksi fyysiseen kuntoon vaikuttavat
mm. lihaskunto ja kestävyys. Aerobinen kunto voitaisiin ehkä yksinkertaisimmillaan
määrittää siten, että se on hengitys ja verenkiertoelimistön ”kyky kuljettaa happea ja
energiaa lihassoluille, sekä samalla kuljettaa lihassoluista hiilidioksidia ja kuona-aineita
pois jatkuvakestoisessa fyysisessä suorituksessa”. Edellä mainittujen asioiden lisäksi
suorituskykyyn vaikuttavat myös suorituksen taloudellisuus, hermo-lihasjärjestelmän
toiminta ja energian (glykogeenin) riittävyys.

Jo varhaisista ajoista lähtien kehon kyky kuljettaa ja käyttää hyväkseen happea on
tunnustettu olevan rajoittava tekijä kestävyysurheilusuorituksessa (Bassett & Howley
2000). Ensimmäisiä tutkimuksia aiheesta ovat tehneet Hill & Lupton jo 1920-luvulla
(Nummela ym. 2006). Bassett ja Howley (2000) huomasivat tutkimuksessaan, että 1)
kun hapenkuljetuskykyä muutettiin veridopingin, hypoxian tai beta-salpaajien avulla,
muuttui VO2max sen mukaisesti; 2) VO2max parannus harjoittelun tuloksena tapahtui
pääasiassa pelkästään sydämen maksimaalisen pumppausvolyymin (maximal cardiac
output) lisääntymisestä, ei lihasten kyvystä käyttää suurempaa määrää happea
verenkierrosta (C (a-v) O2); 3) kun pieniä lihaksia ”ylikäytetään” suorituksen aikana, ne
kuluttavat erittäin suuren määrän happea. Edellä mainittujen asioiden vuoksi he katsovat
todistaneensa, että itse hapen kuljetuskyky, ei lihasten kyky käyttää happea suorituksen
aikana, on suoritusta rajoittava tekijä. Samassa tutkimuksessaan Bassett ja Howley
(2000) myös toteavat, että lihasten aineenvaihdunnan parantuminen harjoittelun myötä
on

merkittävässä

asemassa

suorituskyvyn

parantumisessa,

kun

puhutaan

submaksimaalisesta suorituksesta.

Yleisin aerobisen kunnon määritelmä on maksimaalinen aerobinen energiantuottokyky
(VO2max). VO2max voidaan ilmaista joko absoluuttisena arvona (l/min) tai suhteutettuna
henkilön painoon (ml/kg/min). Se kumpaa lukua käytetään, riippuu yleensä lajista. Jos
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lajissa on tarve kannatella/kuljettaa henkilön kehoa/painoa, käytetään suhteutettua
arvoa. Jos taas henkilön painolla ei ole merkitystä, voidaan käyttää myös absoluuttista
arvoa. Joskus pelkkä kehon painoon suhteutettu VO2max voi suurten tai pienten
henkilöiden kohdalla olla harhaanjohtavaa ja tulokset eivät ole vertailukelpoisia. Tästä
johtuen on otettu käyttöön myös sellaisia suhteutettuja tapoja kuin kehon paino
potenssiin 2/3 tai 3/4, joista 2/3 on yleisempi tapa. (Nummela 2004, 52-53.).

Maksimaaliseen hapenottokykyyn (VO2max) vaikuttavat tärkeimmät tekijät ovat sydän- ja
verenkiertoelimistön toiminta ja lihasten aineenvaihdunta. Lisäksi vaikuttavat paino,
ikä,

sukupuoli, perinnölliset tekijät, energia-aineenvaihdunta

sekä harjoitustausta.

Edellä mainittujen asioiden lisäksi mitattuun maksimaaliseen hapenottokykyyn
vaikuttavat myös työtä tekevien lihasten määrä (testaustapa), testin kuormitusmalli ja
kesto sekä olosuhteet (esim. lämpötila ja kosteus). (Nummela 2004, 52-54.).

Seuraavissa kappaleissa on kuvattu tarkemmin maksimaaliseen hapenottoon vaikuttavia
tekijöitä sekä niiden toimintaa ja vaikutusta lasten ja nuorten fyysisen kunnon
arvioinnissa.

2.1 Sydän- ja verenkiertoelimistö
Sydän on koko hengitys ja verenkiertoelimistön moottori. Sydän ja verenkiertoelimistö
koostuu sydämestä, valtimoista, hiussuonista ja laskimoista. Sydän itsessään on omasta
erikoistuneesta poikkijuovaisesta lihaskudoksesta (sydänlihas) koostuva elin, joka on
jakaantunut kahteen eri osaan - oikea puoli ja vasen puoli. Sydämen oikea puoli
pumppaa verta pieneen verenkiertoon (keuhkoverenkierto) ja vasen puoli suureen
verenkiertoon (systeemiverenkierto). Sydämestä poistuessaan (vasen puoli) veri siirtyy
aorttavaltimon kautta verisuonia pitkin kaikkaille kehoon. Sydämen oikealta puolelta,
veri siirtyy keuhkovaltimoiden kautta keuhkoihin hapettumaan ulkoilmasta hengitetyn
hapen kanssa. Verenkierron perusrakenne ja toiminta on esitetty kuvassa 1. (Leppäluoto
ym. 2008, 144-146.).
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KUVA 1. Sydämen ja verenkiertoelimistön rakenne (Leppäluoto ym. 2008, 146)

Sydän- ja verenkiertoelimistön päätehtävät ovat 1) ravintoaineiden kuljettaminen niitä
käyttäviin ja varastoiviin soluihin/elimiin, 2) aineenvaihduntatuotteiden kuljettaminen
soluista

niitä

käsitteleville

elimille,

3)

hapen

kuljettaminen

keuhkoista

soluille/kudoksille ja hiilidioksidin kuljettaminen soluista/kudoksista keuhkoihin, 4)
hormonien kuljettaminen niitä erittävistä rauhasista soluihin, 5) lämmönsäätely
kuljettamalla lämpöä kudoksista ihon pintaan, jolloin lämpö voi poistua kehosta sekä 6)
suojata kehoa infektioita vastaan ja pyrkiä säilyttämään elimistön sisäinen tasapaino
(homeostaasi). (Haug ym. 1992, 254-256.).

Kovassa rasituksessa sydämen minuuttitilavuus voi kasvaa moninkertaiseksi. Tästä
johtuen verenkiertoelimistön volyymi jakautuu merkittävästi eri tavalla levossa ja
rasituksessa. Vain aivojen hapentarve pysyy samana levossa ja rasituksessa. Esimerkki
verenkierron jakautumisesta levossa ja rasituksessa on esitetty kuvassa 2. (Leppäluoto
ym. 2008, 154-160.).
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KUVA 2. Verenkierron jakautuminen levossa ja rasituksessa (Leppäluoto ym. 2008,
158)

Lapsilla ja nuorilla sydämen koko on pienempi kuin aikuisilla ja siten suhteessa myös
iskutilavuus on pienempi. Jos suhteutetaan rasituksen vaatima hapenkulutus sydämen
kokoon ja iskutilavuuteen, ei lasten ja aikuisten välillä ole merkittävää eroa sydämen
koossa, iskutilavuudessa tai hapenkulutuksessa (Armstrong & van Mechelen 2008).
Levossa lasten ja nuorten suhteellinen hapenkulutus kehonkokoon nähden on kuitenkin
suurempaa kuin aikuisilla. Tämä on nähtävissä osaltaan myös suurempana leposykkeenä
(HRrest) eikä ole pelkästään selitettävissä pienempänä iskutilavuutena. Yleisesti voidaan
kuitenkin sanoa, että tytöillä iskutilavuus on pienempi kuin pojilla, vaikka fyysinen koko
olisikin sama (Rowland 2005).

Koska lapsilla ja nuorilla verimäärä ja iskutilavuus ovat pienempiä kuin aikuisilla,
saattaa se rajoittaa heidän suorituskykyään korkeissa lämpötiloissa aikuisiin verrattuna.
Neutraaleissa tai lämpimissä olosuhteissa lasten ihon suurempi pinta-ala suhteessa
massaan parantaa lämpötilan sietokykyä, kun lämmönsäätely voi tapahtua muilla
mekanismeilla kuin hikoilemalla. Jos lämpötila on korkea ja kehon lämpötilan säätelyä
joudutaan pienentämään hikoilemalla, heikentää se lämpötilan sietokykyä pienemmän
verimäärän vuoksi,

koska työskenteleville lihaksille ei enää pystytä kuljettamaan

riittävästi happea. (Armstrong & van Mechelen 2008, 309-311., Rowland 2005, 224.).
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2.2 Syke
Sydämen pumppaustaajuutta kutsutaan sykkeeksi. Syke ilmaistaan yleensä lyönteinä per
minuutti. Sydän sykkii periaatteessa itsenäisesti ja sähköisen impulssin alkupiste on
sinussolmuke, josta impulssi johtuu sydämen omia johtoratajärjestelmiä pitkin eteisiin ja
kammioihin aiheuttaen sydämen supistuksen ja sitä kautta verenkierron toiminnan.
Tämän vuoksi sydämen sykkeeseen ei voida tahdonalaisesti vaikuttaa. Ilman ulkoisia
ärsykkeitä/ohjausta, sydän sykkisi koko ajan keskimäärin 100 kertaa minuutissa. Tämä
taajuus on se, millä nopeudella sinussolmuke tuottaa sähköisiä impulsseja. (McArdle
ym. 2010, 325.).

Sykkeen muutokset voivat olla kahdenlaisia; sydämen sisäisiä ohjauksia tai sydämen
ulkopuolelta tulevia ohjauksia. Sisäiset muutokset ovat reagoimista suurempaan
laskimopaluuseen, jonka johdosta sydän kasvattaa joko iskutilavuutta tai nostaa sykettä.
Laskimopaluun avulla joko iskutilavuuden tai sykkeen säätelyä kutsutaan ”FrankStarlingin” laiksi. Tärkein ulkoinen sykkeen säätelymekanismi on autonomisen
hermoston ohjaus (sympaattinen vs. parasympaattinen). Levossa parasympaattinen
aktiivisuus on hallitseva kun taas rasituksessa sympaattisen hermoston aktiivisuus on
hallitseva. (Leppäluoto ym. 2008, 147-162.).

Syke on sydämen minuuttitilavuuden yksi osatekijä yhdessä iskutilavuuden kanssa. Syke
ja iskutilavuus yhdessä määrittävät, paljonko suureen verenkiertoon pumpataan verta.
Minuuttitilavuus kasvaa rasituksessa ja pienenee levossa. Ihmisen levossa kuluttama
energia on suoraan yhteydessä leposykkeeseen (HRrest), yhdessä iskutilavuuden kanssa
ja rasituksessa maksimisykkeeseen (HRmax) ja iskutilavuuteen. (McArdle ym. 2010, 341344.).

2.2.1 Leposyke (HRrest)

On yleisesti tiedossa, että mitä paremmassa fyysisessä kunnossa henkilö on, sitä
suurempi on henkilön sydämen iskutilavuus ja sitä kautta myös leposyke on yleensä
pienempi. Leposyke pienenee tasaisesti iän myötä. Vastasyntyneillä leposyke saattaa

14

olla niinkin korkea kuin 180 lyöntiä minuutissa, kun taas aikuisella harjoitelleella
leposyke on noin 72 lyöntiä minuutissa. Leposyke voi olla aikuisilla jopa vain noin 50
lyöntiä minuutissa. (Leppäluoto ym. 2008, 155.).

Leposykkeen

mittausmenetelmää ei ole valitettavasti standardoitu. Erilaisten

käytäntöjen vuoksi eri tutkimuksista saadut tiedot eivät välttämättä ole vertailukelpoisia.
Ennen leposykkeen mittausta, lepoaika on ollut eri mittainen ja sykkeen mittauksen
ajanjakson pituus on ollut vaihteleva. Lisäksi leposyke on voitu määritellä keskiarvona
tai alimpien 5, 10 tai 50 sykemittauksen keskiarvona (Logan ym. 2000). Poikkileikkaus
tutkimuksista indikoi, että perusaineenvaihdunnan tasolla 4-vuotiaiden leposyke on
keskimäärin 85 lyöntiä minuutissa ja se laskee noin 60 lyöntiin 18 ikävuoteen mennessä.
Tytöillä tyypillisesti leposyke on noin 2–3 lyöntiä korkeampi kuin pojilla (Armstrong &
van Mechelen 2008, 256.).

Rabbia ym. (2002) mukaan asennon vaikutus leposykkeeseen on merkittävä tekijä.
Istuen mitattu leposyke on korkeampi, kuin makuuasennossa mitattu leposyke. Asennon
vaikutuksen lisäksi leposykkeeseen vaikuttaa merkittävästi sukupuoli, kalenteri-ikä,
biologinen ikä sekä fyysinen aktiivisuus. 12-vuotiaiden poikien leposyke oli keskimäärin
81 ± 8 lyöntiä, kun taas vastaavasti samanikäisillä tytöillä leposyke oli 83 ± 10 lyöntiä.
15-vuotiailla pojilla taas leposyke oli 76 ± 9 lyöntiä ja tytöillä 81 ± 8 lyöntiä. Mitatut
arvot ovat viiden minuutin levon jälkeen istuen radiaalipulssista laskettuja arvoja yhden
minuutin ajalta. Tutkimuksessa myös vertailtiin muissa tutkimuksissa samankaltaisilla
metodeilla saatuja leposykearvoja keskenään ja niiden havaittiin korreloivan hyvin
keskenään. Leposykkeiden vertailu on esitetty taulukossa 1.
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TAULUKKO 1. Leposykkeiden vertailu eri tutkimuksissa (muokattu) (Rabbia ym.
2002)
Bogalusa sydäntutkimus: 50 prosenttipiste leposyke sukupuolen ja iän mukaan
Ikä (vuosina)
Valkoiset miehet
Valkoiset naiset
Afro-Amerikkalaiset miehet
Afro-Amerikkalaiset naiset

12
76
86
75
81

13
76
83
71
80

14
74
84
73
80

15
73
83
71
80

16
70
84
69
78

17
73
81
66
77

Philadelphia verenpaineprojekti: 50 prosenttipiste leposyke sukupuolen ja iän mukaan
Ikä (vuosina)
Afro-Amerikkalaiset miehet
Afro-Amerikkalaiset naiset

12
74
76

13
74
78

14
72
78

15
72
75

16
68
74

17
68
79

Chicagon sydänyhdistyksen lasten sydänseulontaprojekti:
Syke Keskiarvo ± Keskihajonta
Valkoiset
miehet
HR (Keskiarvo ± Keskihajonta)

77.4 ± 13.1

AfroAmerikkalaiset
miehet
76.4 ± 13.8

AfroAmerikkalaiset
naiset
82.1 ± 13.0

2.2.2 Maksimisyke (HRmax)

Maksimisyke on syke, jonka jälkeen syke ei enää nouse, vaikka rasitus fyysinen
nousisikin. Maksimisyke voi riippua monista yksittäisistä asioista, mutta iän on todettu
olevan siihen suurin yksittäinen vaikuttava tekijä. Mikäli maksimisykettä ei määritetä
mittaamalla,

esimerkiksi

maksimaalisen

hapenottotestin

yhteydessä,

käytetään

maksimisykkeen arvioimiseksi erilaisia laskentakaavoja. Laskentakaavoista ehkä yleisin
on ACSM (American College of Sports Medicine) arviokaava HRmax=220–ikä (vuosina)
(Leppäluoto ym. 2008, 159). Erilaiset laskentakaavat maksimisykkeen arvioimiseksi
antavat jonkin verran erilaisia tuloksia. Sporis ym. (2011) tutki yli 500:lla Kroatian
armeijan sotilailla, miten maksimisykkeen ennustekaavat todellisuudessa toimivat.
Tutkimuksen mukaan kaavat HRmax=205–ikä/2 ja HRmax=220–ikä parhaiten korreloivat
maksimaalisessa kuntotestissä mitatun maksimisykkeen kanssa. Ekelund ym. (2001)
tutkimuksen mukaan (N=127) noin 15-vuotiailla nuorilla maksimisyke oli keskimäärin
197 ± 8 (pojilla) ja 196 ± 7 (tytöillä) lyöntiä per minuutti.
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Koska lapsilla maksimisyke pysyy vakiona koko lapsuusiän, sekä tytöillä, että pojilla,
ei maksimisykkeen arviointikaavoja voida luotettavasti käyttää arvioitaessa lasten ja
nuorten maksimisykettä. Lapsilta ja nuorilta maksimisykettä mitattaessa on muistettava,
että se on riippuvainen suoritustavasta. Juoksun aikana mitatut arvot ovat korkeampia
kuin kävellessä tai pyöräillessä mitatut maksimisykearvot (Rowland 2005, 117). Lisäksi
on tutkittu, että maksimisyke ei ole riippuvainen sukupuolesta eikä fyysisestä kunnosta
(Armstrong & van Mechelen 2008, 256).

2.3 Hengitys ja hengityselimistö
Hengityselimistöön kuulu hengitystiet ja keuhkot. Hengitys tarkoittaa kaasujen; hapen ja
hiilidioksidin, kuljetusta ja vaihtoa kehon sekä ulkoilman välillä. Hengitys voidaan jakaa
kahteen

eri

osaan.

Sisäinen

hengitys

(soluhengitys)

ja

ulkoinen

hengitys

(keuhkotuuletus). Hengityksen säätelyn keskeisin elin on hengityskeskus, joka sijaitsee
aivojen

ydinjatkeessa.

Se

säätelee

sisäänhengitystaajuutta

ja

veren

hiilidioksidipitoisuutta sekä säätelee hengityksen ventilaatiota niin, että homeaostaasi
verenkierrossa säilyy. (Leppäluoto ym. 2008, 198-203.).

Ulkoisessa

hengityksessä

eli

keuhkotuuletuksessa

sisäänhengitetään

ilmaa

hengitysteiden avulla keuhkoihin. Keuhkoissa sisäänhengitetty ilma pääsee kosketuksiin
lukuisten keuhkorakkuloiden kanssa. Rakkuloiden pinnalla on keuhkoverenkierron
hiussuoniverkosto, jossa kaasujen vaihto tapahtuu. Esimerkki kaasujen vaihdosta on
esitetty kuvassa 4. Uloshengityksen avulla keuhkoihin siirtynyt hiilidioksidi siirtyy
kehosta pois. (Haug ym. 1992, 342-362.).
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KUVA 4. Kaasujen osapaine-erot ja diffundoituminen (Haug ym. 1992, 356)

Sisäisessä hengityksessä vereen siirtynyt happi kuljetetaan sitä tarvitseville soluille,
jossa

se

käytetään

mitokondrioissa

hyväksi

happeen

liittyvissä

aineenvaihduntareaktiossa (Leppäluoto ym. 2008, 198). Näitä aineenvaihduntareaktioita,
joissa

valmistetaan

energiaa

(ATP)

työhön,

ovat

nimeltään

glykolyysi,

sitruunahappokierto (Krebsin sykli) ja oksidatiivinen fosforylaatio. Energiaa voidaan
tuottaa

myös

ilman

happea,

jolloin

puhutaan

anaerobisesta

glykolyysistä.

Energiantuottomekanismit ovat tarkemmin kuvattu myöhempänä tässä osiossa (McArdle
ym. 2010, 135-153).

Keskeisin ero aikuisten ja lasten hengitysfrekvenssissä on se, että lapset/nuoret
hyperventiloivat enemmän aikuisiin verrattuna. Tämä on todettavissa helposti rasituksen
aikana kasvaneesta hengityksen ekvivalentista (VE/VO2) ja maksimaalisen suorituksen
aikana pienemmästä valtimon hiilidioksidi osapaineesta sekä suuremmasta veren pH:sta.
VE/VO2 suhde pienenee kasvun myötä. Vaikkakin lapset tuottavat rasituksen aikana
vähemmän metabolisia aineenvaihduntatuotteita (lähinnä laktaattia ja vetyä), ei heidän
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hengityselimistönsä pysty poistamaan niitä riittävän tehokkaasti elimistöstä. Iän
myötä keuhkot ja hengitystiet kasvavat/laajenevat ja sitä kautta myös keuhkojen tilavuus
kasvaa sekä hengitysteiden ilmanvastus pienenee, koska suurempi poikkipinta-ala
hengitysteissä pienentää ilmanvastusta. Keuhkojen suurentuessa niiden pinta-ala kasvaa
ja lisäksi kun, keuhkorakkuloiden määrä lisääntyy, kaasujen vaihto helpottuu. (Rowland
2005, 146-147.).

Suhteutettuna keuhkojen kapasiteetti pituuteen, murrosiän kynnyksellä olevilla pojilla on
todettu olevan suurempi keuhkojen kapasiteetti samanikäisiin tyttöihin verrattuna.
Pojilla on myös tästä syystä suurempi määrä keuhkorakkuloita ja sitä kautta suurempi
pinta-ala kaasujen vaihtoon. Kuitenkin samanikäisillä ja kokoisilla tytöillä on todettu
olevan suurempi maksimimaalinen uloshengitystilavuus kuin pojilla. Koska keuhkojen
tukikudosten elastisuudella ei ole havaittu eroa sukupuolten välillä, voidaan todeta, että
samanikäisillä ja kokoisilla tytöillä on lyhyemmät ja leveämmät ilmatiet keuhkojen
kokoon nähden kuin pojilla. Murrosiän kasvun jälkeen, kun lähestytään aikuisuutta, ero
poikien ja tyttöjen välillä häviää ja poikien uloshengitystilavuus suhteuttuna fyysiseen
kokoon on jopa kasvanut suuremmaksi. (Armstrong & van Mechelen 2008, 244.).

2.4 Maksimaalinen hapenottokyky (VO2max) ja hapenkulutus
Terveellä

ihmisellä

on

normaalisti

suhteellisen

suuri

hengitysreservi

myös

maksimaalisen suorituksen aikana. Mittauksissa on todetttu, että VO2max aikana
käytetään vain noin 60–85 % maksimaalisesta ventilaatiomäärästä (MVV) (McArdle
ym. 2010, 298-299). Aikuisilla ihmisillä VO2max:a voidaan parantaa harjoittelulla ja
aikaisemmin

liikkumattomilla

ihmisillä

se

voi

parantua

jopa

noin

20%

kestävyysharjoittelun avulla. Mikäli henkilö ei liiku tai joutuu lepäämään sängyssä kaksi
viikkoa, voi VO2max myös heikentyä noin 20 %. Lapsilla vaihteluväli on noin puolet
aikuisten arvoista (Rowland 2005, 108). Fickin yhtälö (VO2 = SV * HR* C (a-v) O2)
osoittaa, että VO2max on riippuvainen sydämen iskutilavuudesta, lihasten kyvystä käyttää
happea verenkierrosta (C (a-v) O2) sekä maksimisykkeestä. Koska maksimisyke on
periaatteessa muuttumaton, muutokset VO2max arvoissa tiedetään johtuvan siten sydämen
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iskutilavuuden muutoksista sekä lihasten kyvystä käyttää happea verenkierrosta
(Armstrong & van Mechelen 2008, 270-271).

Nuorilla aikuisilla VO2max arvot suhteutettuna kehon massaan ovat 20–25% suurempia
miehillä kuin naisilla. Tämä selittyy sukupuolten välisistä eroista rasvattomassa
massassa, veren hemoglobiinipitoisuudesta ja lihasmassan määrästä suhteessa koko
kehon massaan. Hemoglobiinin osuus on kuitenkin tutkimusten osalta todettu olevan
pieni. Sen sijaan nämä erot aiheutuvat pääasiassa sukupuolihormonien; testosteroni ja
estrogeeni, määrästä kehossa ja näiden hormonien kautta suuremmasta lihasmassasta.
Murrosikäisten lasten kasvun myötä parantuneet suoritukset esim. juoksussa johtuvat
pääasiassa suorituksen parantuneesta submaksimaalisesta taloudellisuudesta sekä
parantuneesta korkeamman intensiteetin suorituksen kestokyvystä. Parantunut korkean
intensiteetin

kesto

johtuu

puolestaan

parantuneesta

energia-aineenvaihdunnasta

lihaksistossa. Edellä mainutuista syistä johtuen, lasten ja nuorten kohdalla on täten
oltava erittäin tarkkana, jos pelkästään VO2max:a käytetään fyysisen kunnon mittarina.
(Rowland 2005, 90, 99, 108-109.).

Elimistä kuluttaa happea koko ajan. Fyysisen kuormituksen lisääntyessä hapenkulutus
lisääntyy,

jolloin

hengitys-

ja

verenkiertoelimistö

pumppaa

enemmän

verta

työskenteleville lihaksille, ensin kasvaa sydämen iskutilavuus noin 30–40% ja se
saavuttaa

maksimitasonsa

noin

40–60%

VO2max

arvosta.

Tämän

jälkeen

minuuttitilavuuden kasvu tapahtuu sykettä nostamalla (Armstrong & van Mechelen
2008, 270). Rasituksen aikana syke ja hapenkulus kasvaa lineaarisesti toisiinsa nähden
(Åstrand ym. 1964). Pitkien suoritusten aikana syke nousee, vaikka minuuttitilavuus ei
muutukaan. Tutkimuksen mukaan tämä johtuu sydämen iskutilavuuden pienenemisestä,
josta käytetään nimeä ”cardiocascular drift” (Fritzsche ym. 1999). Sama iskutilavuuden
pienentyminen on huomattu tapahtuvan myös lasten ja nuorten kohdalla. Syiden
oletetaan olevan samat: kehon lämpötilan nousu ja pienentynyt sydämen iskutilavuus
(Rowland 2005, 146-147). Sydämen iskutilavuus saavuttaa maksimaalisen arvonsa
anaerobisen kynnyksen kohdalla (lactate threshold), jonka jälkeen se jopa pienenee noin
10% (150 ml → 135 ml) per lyönti. Laktaattikynnyksen ylityksen jälkeen,
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minuuttitilavuus jatkaa kuitenkin kasvuaan, mutta tämä johtuu pelkästään sykkeen
noususta (Wasserman ym. 2012, 65).

Aikuisilla huippu-urheilijoilla, sekä miehillä, että naisilla, iskutilavuuden on kuitenkin
todettu kasvavan koko ajan, suorituksen maksimaaliseen intensiteettiin asti (Wang ym.
2012, Zhou ym. 2001). Lasten ja aikuisten sykkeen ja iskutilavuuden on todettu
käyttäytyvän samalla tavalla. Lapsilla arvot ovat pienempiä, koska heidän kehon
kokonsa on pienempi. Jos arvot suhteutetaan kehon kokoon, ovat arvot samankaltaisia
lasten ja aikuisten välillä (Rowland 2005, 114).

Maksimaalisen hapenottokyvyn on useissa lapsilla tehdyissä juoksututkimuksissa todettu
selittävän vain alle 50% testien aikana juostuista eroista juoksumatkoissa. Tämän vuoksi
on arveltu muiden metabolisten tekijöiden olevan vähintään yhtä merkittävässä asemassa
selittäen yksilöllisiä eroja tuloksissa. Jotkut aikaisemmat tutkimuksen ovat selittäneet
eroja kehon koolla ja ikään liittyvillä muutoksilla kehossa, kehon koostumuksella ja
juoksuvauhdin kehittymisellä iän myötä. Cureton ym. (1977) totesi tutkimuksessaan, että
lapsilla (7-12 -vuotiailla) maksimaalista hapenottokykyä ei voida pitää selittävänä
tekijän ”matkatyyppisissä” juoksusuorituksissa. Sitä vastoin pitäisi enemmän kiinnittää
huomiota kehon kokoon, kehon koostumukseen ja juoksunopeuteen hapenottokyvyn
lisäksi.

2.5 Aerobinen ja anaerobinen energiantuotanto
Ihmiskeho

tarvitsee

energiaa

toimiakseen

mm.

liikkumisessa

tarvittaviin

luurankolihasten lihassupistuksiin. Lihakset tarvitsevat supistuakseen energiaa (ATP) ja
sitä tuotetaan kehossa, joko hapen avulla (aerobinen energiantuotto) tai ilman happea
(anaerobinen energiantuotto). Anaerobinen energiantuotto on nopeaa ja sillä voidaan
tuottaa energiaa muutaman sekunnin mittaisiin lyhyisiin ja nopeisiin suorituksiin.
Aerobinen energiantuotto taas on hitaampaa ja sillä tuotetaan energiaa pidempiin eimaksimaalisiin suorituksiin. (McArdle ym. 2010, 135-161.).
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Aerobinen energiantuotto tapahtuu solujen mitokondrioiden sisällä, hapen avulla, ja se
käyttää polttoaineenaan kehon energiavarastoja, pääosin glykogeeia ja rasvoja (McArdle
ym. 2010, 137).

Aerobisen energiantuoton käyttöä suuremman rasituksen aikana

rajoittaa sen hitaus. Rasituksen ollessa 25% tasolla VO2max, 60%- 85% energiasta
saadaan rasvoista. Jos intensiteettiä nostetaan noin 65% VO2max, enää noin 50%
energiasta saadaan rasvoista. Rasvojen merkitys energianlähteenä korostuu vasta
pidemmissä, yli kahden tunnin urheilusuorituksissa, kun kehon glykogeenivarastot ovat
pienentyneet merkittävästi (Rowland 2005, 68-70).

Anaerobinen energiantuotto tapahtuu mitokondrioiden ulkopuolella, solulimassa.
Anaerobinen energiantuotto muodostaa energiaa ilman happea kreatiinifosfaatista (PCr),
glukoosista, rasvahapoista (glyserol) ja aminohappoketjuista (McArdle ym. 2010, 137).
Anaerobinen energiantuotanto muodostaa elimistöön laktaattia. Suurien laktaattimäärien
kertyminen elimistöön aiheuttaa uupumusta ja sitä kautta suorituksen ennenaikaisen
keskeytymisen (Rowland 2005, 224).

Glykolyyttinen entsyymiaktiivisuus ja glykolyyttinen energiantuottoketju (anaerobinen)
kapasiteetti sekä maksimaalisen suorituksen aikana laktaatin kertyminen elimistöön on
pienempää lapsilla kuin aikuisilla. Erojen on huomattu tasoittuvan tai häviävän noin 1315 ikävuoteen mennessä, jolloin entsyymiaktiivisuus olisi suurinpiirtein samalla tasolla
aikuisten kanssa. Näin on todettu erityisesti ainakin kreatiinifosfaatin (PFK) osalta
(Rowland 2005, 70-75). Toisissa tutkimuksissa on havaittu myös poikkeavia tuloksia
yllä olevaan tietoon nähden. Näiden tutkimusten mukaan, lapsilla olisi pienempi
glykolyyttinen entsyymiaktiivisuus verrattuna aikuisiin, mutta se ei olisi merkittävä.
Lapsilla on todettu olevan suurempi oksidatiivinen entsyymiaktiivisuus ja kapasiteetti
kuin aikuisilla. Näiden perusteella voidaan sanoa, että glykolyyttisen ja oksidatiivisen
entsyymiaktiviteetin suhde on aikuisilla suurempi kuin lapsilla (Armstrong & van
Mechelen 2008, 217).

Miksi sitten glykolyyttinen energiantuottoketju ja entsyymiaktiivisuus on lapsilla
pienempi kuin aikuisilla? Yksi selittävä tekijä voi olla lasten pienempi lihasmassa ja sen
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kyky varastoida energiaa (glykogeeniä) ja käyttää sitä hyväksi anaerobisessa
energiametaboliassa. (Rowland 2005).

2.6 Muita maksimaaliseen hapenottoon vaikuttavia tekijät
Kirjallisuudessa todetaan, että maksimaaliseen hapenotton vaikuttavia tekijöitä ovat
myös harjoitusmuoto, perimä, harjoitustausta, sukupuoli, ikä sekä kehon koko ja
koostumus (McArdle ym. 2010, 237). Myös motivaatio, suorituksen tekniikka sekä
taloudellisuus ovat merkittävässä osassa, kun tarkastellaan kokonaisuutta. Kun
suoritetaan varsinaista maksimaalisen hapenoton määrittävää testiä, lopputulokseen
vaikuttavat merkittävästi myös testaustapa, kuormitusmalli, testin kesto sekä ympäristön
olosuhteet.

Harjoitusmuoto, testaustapa ja harjoitustausta vaikuttavat suuresti esimerkiksi tehtäessä
maksimaalisen hapenoton testiä. Suorituksessa käytetyn lihasmassan määrä vaikuttaa
suoraan siihen, miten suuri hapenkulutus on. Tutkimuksissa on todettu, että
juoksumatolla/juosten tehty suoritus aiheuttaa yleensä suurimman hapenkulutuksen.
Haluttaessa arvioida maksimaalista hapenottokykyä on juosten tehtävä testi paras tapa
arvioida sitä. Henkilön harjoitustausta vaikuttaa tutkimusten mukaan noin 5–20 %
maksimaaliseen hapenottokykyyn. (McArdle ym. 2010, 237-239.).

Perimä määrittää ne ominaisuudet ihmisessä, mitkä saadaan omilta vanhemmilta DNA:n
avulla. Perimän vaikutusta on tutkittu vertailemalla yksimunaisten kaksosten ja eri
munaisten

kaksosten

ominaisuuksia

esimerkiksi

hapenottukyvyssä

ja

lihassolujakaumassa. Perimän on todettu selittävän jopa yli 90% maksimaalisen
hapenottokyvyn eroista. Tutkijoiden kokonaisarvioiden perusteella, kun otetaan kaikki
eri tekijät huomioon, perimän vaikutus maksimaaliseen hapenottokykyyn on arvioitu
olevan noin 50%, kun se suhteutetaan iän, sukupuolen sekä kehon massan ja
koostumuksen
suorituskykyyn,

mukaan.
kehon

Perimän

vaikutus

harjoitusvasteeseen

on
ja

kiistaton
tiettyihin

henkilön

fyysiseen

terveyteen

liittyviin

ominaisuuksiin eikä sitä täten voida ohittaa. (McArdle ym. 2010, 239.).
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Sukupuoli vaikuttaa hapenottokykyyn merkittävästi. Naisten VO2max arvot ovat
tyypillisesti noin 15–30% pienemmät kuin samanikäisillä miehillä. Jos varsinaista
hapenottoa vertailtaisiin absoluuttisina arvoina, olisivat erot vieläkin suuremmat.
Pääosin erot selittyvät erilaisella kehon koostumuksella ja naisten pienemmällä
hemogloniinin määrällä. Miesten hemoglobiinimäärän on tutkimuksissa todettu olevan
keskimäärin noin 10–14% suurempi kuin naisilla. Suurempi hemoglobiinin määrä on
todettu johtuvan miesten suuremmasta testosteronin määrästä. (McArdle ym. 2010, 239241). Lasten ja nuorten osalta VO2max erot selittyvät sukupuolen lisäksi myös iällä.
(Rowland 2005, 90-91.).

Ikä vaikuttaa maksimaaliseen hapenottoon merkittävästi. Nuorella iällä maksimaalinen
hapenotto kasvaa tai pysyy samana, kun se suhteutetaan henkilön painoon. Aikuisiällä
noin 25 ikävuoden jälkeen, se alkaa hiljalleen pienentyä, noin 1% verran vuodessa.
Kuvassa 5 on esitetty graafisesti lasten ja nuorten absoluuttinen ja painon suhteen
skaalattu hapenkulutus eri ikävuosina. Absoluuttinen hapenkulutus pysyy suurinpiirtein
samalla tasolla noin 12 ikävuoteen asti. Noin 16 ikävuoden kohdalla poikien
hapenkulutus on jo noin 50% suurempi kuin tytöillä. Painoon suhteutettu hapenkulutus
pysyy pojilla melko tasaisena, noin 50 ml/kg/min tasolla, kun taas tytöillä se alkaa
laskea noin 6 ikävuoden jälkeen päätyen 16 ikävuoden kohdalla noin 40 ml/kg/min
tasolle, ollen noin 30% pienempi kuin pojilla. (McArdle ym. 2010, 241-242.).
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.
KUVA 5. Iän vaikutus VO2max (muokattu) (McArdle ym. 2010, 242)

Kehon koko ja koostumus ovat tärkeitä suureita, kun ilmaistaan maksimaalista
hapenottoa (VO2max) tai hapenkulutusta. Paino, pinta-ala, rasvaton massa ja rasvamassa
ovat tekijöitä, joita käytetään suhdelukuina ilmaisemaan henkilön hapenottokykyä tai
hapenkulutusta. Tutkimusten mukaan, muutokset kehon painossa selittävät noin 70%
VO2max arvoissa henkilöiden välillä. Ero miesten ja naisten välillä tulee pääosin
työskentelevän lihaskudoksen massasta/määrästä. (McArdle ym. 2010, 241.).

Suorituksen taloudellisuus sekä suoritustekniikka ovat merkittävässä roolissa, erityisesti
lapsilla ja nuorilla, kun tulkitaan aerobista suorituskykyä. Lasten ja nuorten suorituksissa
suhteellinen hapenkulutus laskee iän myötä. Tutkimuksissa on todettu, että koska
VO2max painokiloa kohden pysyy tasaisena ja samaan aikaan juoksuvauhti tasaisella
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nopeudella kuluttaa vähemmän happea, johtuu juoksuvauhdin parantuminen
submaksimaalisen taloudellisuuden parantumisesta. Tämä on todettavissa myös kuvasta
6 sekä tutkimuksesta, jossa noin 10-vuotiaat pojat juoksivat 9 minuutin juoksutestin,
joka toistettiin 7 vuoden kuluttua uudellen. Heidän VO2max ei muuttunut, mutta juostun
matkan pituus lisääntyi keskimäärin noin 29%. Tutkimuksessa todettiin, että itse
suorituksen

taloudellisuus

parantui

16%

ja

VO2max

prosentuaalinen

osuus

hapenkulutuksesta putosi 13% (Rowland 2005, 98-100). Tämän lisäksi jokaisen yksilön
motivaatio, jota voidaan kutsua myös ”kivunsietokyvyksi”, vaikuttaa suorituksen
lopputulokseen. Näin erityisesti silloin, kun työskennellään anaerobisesti, jolloin
laktaatin kertyminen kehoon aiheuttaa uupumuksen tunnetta. Tämä ”kivunsietokyky” on
yksilöllinen ja sen vaikutus suoritukseen on vaikeasti eroteltavissa tai perusteltavissa
(McArdle ym. 2010, 234).

KUVA 6 Suorituksen taloudellisuuden parantuminen iän myötä 8 – 12 -vuotiailla (yr) 6
mailia tunnissa nopeudella (mph) (Rowland 2005, 99)
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3 MAKSIMAALISEN

AEROBISEN

KUNNON

MÄÄRITTÄMINEN

Aerobisen kunnon määrittäminen voidaan tehdä joko rasituksen aikana, tai ilman
fyysistä rasitusta. Ilman rasitusta tehtävä aerobisen kunnon määrittäminen on niin
kutsuttu ”non-exercise” menetelmä ja perustuu pääosin kehon antropometrisiin
mittauksiin ja arvioihin maksimisykkeestä ja sekä liikunta-aktiivisuudesta. Rasituksessa
tehdyt määrityksen voidaan jakaa suoriin ja epäsuoriin menetelmiin. Suorassa
menetelmässä hengityskaasuista mitataan suoraan hapenkulutus. Epäsuorat menetelmät
ovat aina arvioita, joissa itse hapenkulutusta ei mitata. Epäsuorissa menetelmissä
voidaan mitata muita parametrejä esim. sykettä, nopeutta, kiihtyvyyttä jne, joiden
perusteella voidaan luoda yhtälöitä/kaavoja, jotka ennustavan hapenkulutusta.

Seuraavissa kappaleissa esitellään eri menetelmiä maksimaalisen aerobisen kunnon
määrittämiseksi,

pääpainona

kenttäolosuhteissa

toteutettava

aerobisen

kunnon

määrittäminen.

3.1 Hapenoton suora maksimaalinen testi
Maksimaalisen hapenoton suorassa testissä hapenkulutusta mitataan hengitysilmasta
hengityskaasuanalysaattoreilla. Menetelmä on luotettava ja tarkka. Lisäksi testi on
toistettavissa luotettavasti. Haittapuolena menetelmässä on sen vaatimat kalliit laitteet ja
välineet sekä se, että se vaatii paljon aikaa ja henkilökuntaa ja se ei sovellu suurien
ihmismassojen testaukseen. (Nummela 2004, 78.).

Hapenoton suora testi voidaan suorittaa, joko pitkänä tai lyhyenä testinä. Molemmissa
testeissä kuormitus aloitetaan riittävän pienestä kuormituksesta ja sitä nostetaan
asteittain suuremmaksi, kunnes maksimaalinen suoritus saadaan aikaiseksi. Testillä on
omat lopetuskriteerinsä, joiden perusteella voidaan todeta, että maksimaalinen
hapenottokyky VO2max on saavutettu. Lopetuskriteereitä ovat tutkittavien uupumus tai
halu lopettaa testi, mitattu VO2 saavuttaa tasannevaiheen tai alkaa laskea tai RER

27

saavuttaa arvon 1.0-1.1. Lyhyitä, noin 30–60 s kuormituksia käytetään yleisesti, jos
halutaan vain selvittää maksimaalinen hapenottokyky VO2max. Mikäli halutaan myös
määrittää aerobinen ja anaerobinen kynnys, käytetään pidempää noin 2-3 minuutin
kuormitusta. Laktaatin mittaus verinäytteestä suoritetaan vain pitkässä testitavassa ja
näiden laktaattimittaustulosten avulla yhdessä muiden mitattujen parametrien kanssa,
voidaan määrittää yllämainitut aerobinen ja anaerobinen kynnys. Lisäksi mittausten
perusteella voidaan arvioida urheilijan kestävyyssuorituskykyä ja määrittää harjoittelun
tehoalueita. Testien kuormitusprofiilit täytyy suunnitella siten, että lyhyt testi kestää noin
8–12 minuuttia ja pitkä testi noin 25-30 minuttia. Testin ja kuormitusprofiilin valinta
täytyy pyrkiä tekemään mahdollisiman lajinomaisesti, jotta se antaa luotettavan
tuloksen. Näin siksi, että urheilijan kestävyysominaisuudet saattavat parantua vain noin
1-3% vuositasolla. Vääränlainen testi tai kuormitusprofiili saattavat peittää muutokset
suorituskyvyssä. Yleisimmin käytetyt menetelmät ovat juoksu juoksumatolla tai pyöräily
polkupyöräergometrilla (Nummela 2004, 64-68). Lapsilla ja nuorilla mittaustarkkuus
suorassa testissä on tutkimusten mukaan todettu olevan -3 ml/kg/min ja +5.8 ml/kg/min
(95% luottamusväli) eri mittauskertojen välillä. (Johnston ym. 2005).

3.2 Aerobisen kunnon arviointi

3.2.1 Cooperin testi

Cooperin 12 minuutin juoksutesti kehitettiin Balken 15 minuutin juoksutestin pohjalta
(Cooper 1968). Balke havaitsi, että juoksutestin tulos korreloi energiankulutuksen ja
hapenkulutuksen

kanssa.

Balke

laatikin

ennustekaavan,

jolla

maksimaalista

hapenottokykyä voitiin ennustaa juostun matkan perusteella. Cooperin testi on kehitetty
pohjautuen Balken menetelmään. Myöhemmin Kenneth H Cooper (1968) lyhensi
juoksuaikaa 12 minuuttiin. Cooperin testi on kenttäolosuhteissa, juosten suoritettava
aerobisen kunnon määrittämiseen tarkoitettu testi. Aika mitataan esim. sekuntikellolla.
Testin aikana henkilöiden on tarkoitus juosta mahdollisimman pitkä matka 12 minuutin
aikana. Testin jälkeen jokaiselta testiin osallistuneelta kirjataan juostu matka ylos, jota
voidaan käyttää aerobisen kunnon määrittämisessä, tarkalleen ottaen VO2max (Nummela
2004, 109).
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Testin aikoinaan kehittänyt Kenneth H. Cooper tutki armeijan sotilailla, miten 12
minuutin aikana suoritettu juoksumatka vastaa juoksumatolla mitattua maksimaalista
hapenkulutusta. Korrelaatio 12 minuutin juoksutestin tuloksen ja juoksumatolla mitatun
hapenkulutuksen välillä oli 0.897. Cooper viittaa tutkimuksessaan myös Bigbee ja
Doolittle (1967) tekemään tutkimukseen, jossa he tutkivat 12 minuutin juoksutuloksia ja
polkupyöräergometrilla määritettyä hapenkulutusta, 149 junior high school ikäisellä
nuorella ja he huomasivat tulosten korreloivan hyvin keskenään. Cooperin (1968) arvion
mukaan motivoituneilla, nuorilla aikuisilla ja alle 50-vuotiailla 12 minuutin juoksutestin
avulla

voidaan

ennustaa

maksimaalista

hapenkulutusta,

vaikkakin

suurin

epätarkkuustekijä tuloksissa on motivaatiotaso testin suorituksessa. (Cooper 1968).

Cooperin testin ja erilaisten muiden fyysisen kunnon arviointimenetelmin luotettavuutta
on tutkittu paljon. Grant ym. (1995) vertasi tutkimuksessaan Cooperin testiä,
sukkulajuoksua ja submaksimaalista polkupyöräergometrilla tehtyä testiä keskenään
sekä vertasi tuloksia juoksumatolla mitattuun maksimaaliseen hapenottoon. Testattavat
olivat nuoria aikuisia 22 ± 1.4 vuotiaita miehiä ja heidän painonsa oli 72.4 ± 8.9 kg.
Tulosten keskiarvot ja keskihajonnat olivat ml/kg/min asteikolla eri testeistä arvioimalla
saatu Cooperin testissä 60.6 ± 10.3, sukkulajuoksussa 55.6 ± 8.0 ja ergometrin tulosten
perusteella 52.0 ± 8.4. Korrelaatioiden oltua vastaavasti 0.92, 0.86 ja 0.76..
Maksimaalisesta testistä saatu mitattu tulos oli 60.1 ± 8.0 ml/kg/min. Cooper havaitsi,
että 12 minuutin juoksutesti korreloi parhaiten mitatun hapenkulutuksen kanssa. Lisäksi
hän havaitsi, että sukkulajuoksu- sekä polkupyöräergometritestistä saadut arviot
ennustivat systemaattisesti pienempää hapenkulutusta verrattuna mitattuun arvoon.
Keskiarvona sukkulajuoksu arvioi hapenkulutusta noin 4.5 ml/kg/min pienemmäksi ja
polkupyöräergometritesti, jopa 7.8 ml/kg/min pienemmäksi. Näiden perusteella Grant
ym. toteaa, että Cooperin 12 minuutin juoksutesti on näistä kolmesta testistä paras tapa
maksimaalisen hapenottokyvyn määrittämisessä (Grant ym. 1995). Myöhemin Penry
ym. (2011) tutki samaa nuorilla aikuisilla, 21.8 ± 3.6 vuotta (N=60, naisia 33 ja miehiä
28) ja

toteaa tutkimuksessaan, että sukkulajuoksutulokset ennustavat VO2max

systemaattisesti pienemmäksi kuin mitä laboratoriossa mitatut tulokset osoittavat. He
huomasivat myös, että Cooperin juoksutestissä ennustekaava yliarvioi hapenkulusta
suurilla VO2max tuloksilla ja aliarvioi pienillä VO2max tuloksilla. Lisäksi Penry ym.
(2011) toteavat tutkimuksessaan, että sukkulajuoksu on parempi tapa ennustaa VO2max
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tulosta, koska se arvioi hapenkulutusta pienemmäksi läpi koko mittausalueen.
Cooperin testin on lapsilla ja nuorilla tehdyissä tutkimuksissa todettu korreloivan VO2max
kanssa r=0.65-0.90 (McArdle ym. 2010, 243).

3.2.2 Sukkulajuoksu- ja Andersen testi

Cooperin

testin

lisäksi

on

kehitetty

hapenottokyvyn

määrittämiseksi

kestävyyssukkulajuoksutesti. Sukkulajuoksutesti kehitettiin poistamaan vauhdinjakoon
liittyviä ongelmia, mitä monet muut juoksu- ja kävelytestit sisältävät. Sukkulajuoksussa
juostaan edestakaisin 20 metrin välimatkaa vähitellen kiihtyvällä nopeudella, kuunnellen
samalla äänimerkkejä, jotka rytmittävät lähtöä ja viivojen saavuttamista. Aloitusnopeus
on noin 8 km/h. Nopeus lisääntyy tasaisesti 0.5 km/h jokaista minuuttia kohden. Testi
loppuu testattavan henkilön kohdalla, kunnes testin lopetuskriteeriit täyttyvät. Testi
loppuu, jos testattava ei kahdella peräkkäisellä kerralla ehdi saavuttaa 3 metrin päässä
radan loppua olevaa lähestymisviivaa. Maksimaalinen hapenottokyky voidaan määrittää
esim. Léger ja Lambert (1982) määrittämästä regressioyhtälöstä tai kaavalla VO2max = 32.78 + 6.59 * testin maksiminopeus (km / h). Hapenoton määrittämiseen kaavalla
sisältyy 4.4 ml/kg/min keskivirhe. Luotettavamman tuloksen saamiseksi on hyvä toistaa
testi kaksi kertaa ja käyttää keskiarvotulosta (Nummela 2004, 111-113). Keskivirhe on
samaa luokkaa, mitä Grant ym. (1995) ovat todenneet omassa tutkimuksessaan (Grant
ym. 1995). Alkuperäisessä Léger ja Lambert (1982) kehittämässä sukkulajuoksussa,
kuormituksen kesto oli kaksi minuuttia, mutta sitä on myöhemmin muutettu niin, että
kuormituksen kesto on nykyisin yksi minuutti (Armstrong & van Mechelen 2008, 111).

Andersen testi on samankaltainen kuin sukkulajuoksu. Erona on kuitenkin testaustapa,
jossa on 15 sekuntia juoksua ja 15 sekuntia lepoa. Näin jatketaan 10 minuutin ajan ja
tulos on juostu matka, jonka perusteella VO2max voidaan määrittää arviokaavan
perusteella. (Andersen ym. 2008) suoritti tutkimuksen, jossa hän tutki eri-ikäisillä
lapsilla (N=57), nuorilla poikajalkapalloilijoilla (N=14) ja nuorilla aikuisilla (N=27),
miten Andersen testistä saatu tulos korreloi juoksumatolla mitatun maksimaalisen
hapenoton kanssa. Korrelaatio juoksumatolla mitatun hapenoton kanssa oli nuorilla
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aikuisilla 0.87, lapsilla 0.68 sekä nuorilla poikajalkapalloilijoilla 0.60. Kun koko
ryhmää tarkasteltiin kokonaisuutena oli korrelaatio 0.84. VO2max laskettiin kaavalla (1):

(1) VO2max = 18.38 + 0.03301 * juostu matka – 5.92 * sukupuoli1
(1 poika = 1, tyttö = 0)

Testin toteuttaminen on yksinkertaisempaa kuin sukkulajuoksun ja sen etuna ovat lyhyet
juoksujaksot yhdistettynä lepojaksoihin. Testin suorittaminen on täten helpompaa
sellaisille henkilöille, jotka ovat kokemattomia juoksijoita. Itse tulokset ovat
vertailukelposia sukkulajuoksutestin tuloksiin, jonka Léger ja Lambert (1982) ovat
kehittäneet.

Ahler ym. (2012) tutki, voidaanko ”muokatulla” (mm lyhyempi keilojen väli, 16 metriä)
sukkulajuoksutestillä ja Andersen testillä tutkia luotettavasti myös alle 10-vuotiaiden
lasten fyysistä kuntoa. Muokattua viivajuoksua käytettiin sen vuoksi, koska 8 lasta 11
lapsen ryhmästä ei pystynyt juoksemaan alkuperäisellä 20 metrin keilojen välillä, kuin
alle 2 minuuttia. Tutkimukseen osallistuneet lapset olivat 6-9 -vuotiaita (N=35), joista
poikia 14 ja tyttöjä 21. Tutkimuksessa määritettiin VO2max juoksumatolla, asteittain
lisääntyvällä kuormituksella. Juoksutestit suoritettiin kaksi kertaa. Testit olivat
kohderyhmässä toistettavia, muokatulla sukkulajuoksutestissä eri testikertojen välinen
korrelaatio oli r2=0.79 ja Andersen testissä r2=0.86. Vastaavat korrelaatiot VO2max kanssa
olivat r2=0.47 ja r2=0.53. Tutkimuksen mukaan sekä muokattu sukkulajuoksutesti että
Andersen testi ovat tuloksiltaan toistettavia testejä ja antavat hyvän kuvan alle 10vuotiaiden lasten fyysisestä kunnosta.

Sukkulajuoksun luotettavuutta on tutkinut mm. Castagna ym. (2010), Mahar ym. (2011)
ja Ruiz ym. (2008). Tulokset ovat samansuuntaisia; sukkulajuoksu aliarvioi henkilön
VO2max verrattuna mitattuun maksimaaliseen hapenottoon. Mielenkiintoisin näistä
tutkimuksista on kuitenkin tutkimus, jonka on tehnyt Ruiz ym. (2008). He kehittivät
neuroverkkomallin, jolla sukkulajuoksun tulosta voitiin arvioida verrattuna kaavaan,
jonka Léger ja Lambert (1982) aikoinaan kehittivät. Tutkimukseen osallistui 193
henkilöä (122 poikaa ja 71 tyttöä), jotka olivat iältään 13-19 -vuotiaita. Heidän
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tutkimuksessaan keskivirhe Légerin kaavassa oli 4.27 ml/kg/min ja neidän
kehittämässään

neuroverkkomallissa

2.84

ml/kg/min.

Kuvassa

7

on

esitelty

yksinkertaistettuna heidän kehittämänsä neuroverkon arkkitehtuuri. Neuraalisen
laskennan kaava on tutkimuksessa esitetty myös Excel-taulukkolaskennan muodossa
(Ruiz ym. 2008).

KUVA 7. Neuroverkon arkkitehtuurimalli VO2max arviointia varten (muokattu) (Ruiz
ym. 2008)

3.2.3 One mile run/walk

Yhden mailin (~1.6 km) juoksu / kävelytesti suoritetaan mahdollisimman lyhyessä
ajassa, jolloin matkaan kulutettu aika arvioi regressioyhtälön avulla henkilön
maksimalista hapenottokykyä. Testi on tarkoitettu pääosin lapsille ja nuorille (Sloniger
ym. 1997). On tutkittu, että noin 3 minuutin maksimaalisessa suorituksessa arviolta 70
% energiasta tulee aerobisesta energiantuotannosta. Kun suorituksen aika kasvaa 20
minuuttiin, yli 90% energiasta tulee aerobisesta energiantuotannosta (Armstrong & van
Mechelen 2008, 110).

Sloniger ym. (1997) ja McCormack ym. (1991) tutkivat aineenvaihdunnallisten
tekijöiden merkitystä mailin juoksussa. Sloniger ym. (1997) epäili, että anaerobinen
energiantuotto saattaisi olla liian merkittävässä asemassa testin suorituksessa ja sitä
kautta osoittaisi testin olevan ei luotettava menetelmä nuorilla aikuisilla maksimaalisen
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hapenton ennustamiseksi. Tutkimuksen perusteella anaerobinen suorituskyky ei
kuitenkaan

ollut

liian

merkittävässä

asemassa

arvioitaessa

maksimaalista

hapenottokykyä. McCormack ym. (1991) tutki 6-14 (N=93) -vuotiailla lapsilla mailin
juoksuaikojen muutoksia ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Sloniger ym. (1997) ja
McCormack ym. (1991)

tulosten mukaan aineenvaihdunnallisten ominaisuuksien

muutokset muuttuvat iän myötä ja maksimaalinen aerobinen teho on merkittävin tekijä
mailin juoksuajassa. Cureton ym. (1997) tutki 7–17 -vuotiailla lapsilla mailin juoksuajan
muutoksia ja näiden yhteyttä maksimaaliseen hapenttokykyyn. Tulosten mukaan,
parannukset mailin juoksuajassa johtuivat pääasiassa suorituksen korkeammasta
%VO2peak arvosta ja parantuneesta juoksun taloudellisuudesta.

Yhden mailin juoksutestin on todettu olevan validi menetelmä maksimaalisen
hapenttokyvyn määrittämiseksi 8-14 -vuotiailla lapsilla (Cureton ym. 1995, CastroPinero ym. 2009, Rowland ym. 1999, McCormack ym. 1991). Heidän tutkimusten
mukaan, testiä ja ennustekaavaa voidaan käyttää VO2max ennustamiseen homogeenisissa
otoksissa, mutta se aliarvioi korkeita VO2max lukemia ja yliarvioi matalia VO2max
lukemia. Mahon ym. (1996), Cureton (1971, 1997) totesivat, että maksimaalinen
hapenottokyky ja kehonkoostumus vaikuttavat vain pieneltä osin mailin juoksutestin
tuloksiin tässä kohderyhmässä ja muut tekijät olisivat tärkeämpiä (anaerobinen kunto,
motivaatio, taito ja taloudellisuus) tarkasteltaessa mailin juoksuaikaa.

Mailin juoksutesti on ollut 1980 luvulta lähtien suosituin tapa arvioida lasten ja nuorten
fyysistä kuntoa (Armstrong & van Mechelen 2008, 110). Yhden mailin mittainen
juoksutesti, on myös yhtenä testivaihtoehtona aerobisen kunnon määrittämiseksi,
suositussa

pohjois-amerikkalaisessa

FITTNESSGRAM®

testipatteristossa,

jolla

arvioidaan lasten ja nuorten kuntoa kokonaisvaltaisesti (www.fitnessgram.net) erilaisten
testimenetelmien avulla.

3.2.4 6 minuutin kävelytesti

6 minuutin kävelytesti on yksinkertainen tapa arvioida fyysistä kuntoa, erityisesti kun
halutaan tutkia sairaiden lasten suorituskykyä ja fyysistä kuntoa. Hyvinä puolina on
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vähäinen tarve mittalaitteille ja turvallisuus, koska se vaatii vain vähäistä fyysistä
rasitusta ja kävelytahdin voi kukin määrittää itse.

Ulrich ym. (2013) tutki terveillä Sveitsiläisillä lapsilla 11.1 ± 3.4 vuotta (N=495, joista
poikia 244 ja tyttöjä 252), voidaanko kävelytestin tuloksia ennustaa ja mitkä asiat
vaikuttavat käveltyyn matkaan. Tulos oli riippuvainen pääasiassa iästä, mutta myös
sykkeellä, pituudella ja painolla pystyttiin parantamaan ennusteen tarkkuutta.
Kävelytulos tulos kasvoi vain murrosikään asti, jonka jälkeen se jäi samalle tasolle.
Poikien kävelytestin tulokset olivat pääosin korkeampia kuin tyttöjen. Ennuste on
epätarkka nuorilla lapsilla. Ennustekaavaksi (2) tutkimuksessa saatiin:

(2) Kävelty matka = 391.9 * pituus (m) – 2.41 * paino (kg) + 140.2

Sairailla ja ylipainoisilla 6–18 -vuotiailla lapsilla 6-min kävelytestin on todettu olevan
toistettava ja luotettava (Vanhelst ym. 2013, Morinder ym. 2009). Vaikkakin
kävelytestin tuloksen ja arvioidun / mitatun VO2max välinen korrelaatio oli matala (0.34
ja 0.44) (Morinder ym. 2009, Li ym. 2005) ja siten maksimaalisen hapenottokyvyn
määrittämiseksi se ei kuitenkaan ollut riittävän tarkka (Vanhelst ym. 2013). Tosin
VO2max voidaan suhteellisen luotettavasti määrittää käyttäen regressiokaavaa (3),
vaikkakin korrelaatiot kävelytestin ja BMI:n välillä ovat matalia r=0.225 ja r=0.245
(Vanhelst ym. 2013).

(3) VO2max = 26.9 + 0.014 * 6MWT (m) -0.38 * BMI

3.2.5 Sykkeen ja nopeuden mittaus juoksun/kävelyn yhteydessä

Sykkeen ja nopeuden mittaus yhdessä parantaa esim. energiankulutuksen ennustuksen
tarkkuutta verrattuna, jos käytettäisiin vain jompaa kumpaa menetelmää erikseen. Asiaa
on jonkin verran tutkittu sekä aikuisillla että lapsilla. Lähinnä tutkimukset ovat
keskittyneet energiankulutuksen määrittämiseen ja tutkimuksissa on saanut liikkua ilman
määritettyä protokollaa. Yhdistelemällä tietoja eri lähteistä; fysiologisia parametreja,
tietoa ympäristöstä/liikkeestä ja kehon asennosta (kiihtyvyysanturien tai gps:n avulla),
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voidaan tulevaisuudessa energiankulutuksen määrittämisessä päästä entistä tarkempiin
arvioihin. (Armstrong & van Mechelen 2008, 134-135.).

Plasqui & Westerterp (2005, 2006) tutkivat aikuisilla miehillä ja naisilla, voidaanko
sykkeen ja kiihtyvyysanturien avulla määrittää VO2max kenttäolosuhteissa, ilman
maksimaalista rasitusta, normaalien päivittäisten toimintojen aikana mittaamalla
kokonaista

fyysistä

aktiivisuutta.

3D-kiihtyvyysanturia

käytettiin

liikkeen

määrittämiseen ja sykemittaria sykkeen taltioimiseen. Lisäksi mitattiin kehon koostumus
ja

määritettiin

VO2max

hengityskaasuista

kasvavakuormitteisen

polkupyöräergometritestin avulla. Sykkeen ja aktiivisuuden (HR / aktiivisuus) suhteesta
määritettiin fittness index, jonka avulla VO2max pyrittiin arvioimaan. Plasqui &
Westerterp (2005) tulosten perusteella, ilman tietoa kehonkoostumuksesta, selittivät
muut parametrit (kehon massa ja sukupuoli) 71% maksimaalisen hapenottokyvyn
muutoksista keskivirheen ollessa 409 ml/min tai 13.7% prosentteina ilmaistuna. Plasqui
& Westerterp (2006) kehittivät VO2max ennustekaavan (4):

(4) VO2max = 2938 – 38.46 * ikä1 + 563 * sukupuoli2 + 27.66 * paino – 4842 *
HR/aktiivisuus
(1 vuosina ja 2 mies = 1 ja nainen = 0)

Polkupyöräergometrillä hengityskaasuista mitatun ja ennustekaavasta arvioidun VO2max
tulosta voitiin pitää hyvänä, R2=0.74. Vaikkakin selitysaste on hyvä, tulee siihen
suhtautua varauksella, mikäli henkilöiden aktiviteetit ovat erilaisia kuin tässä
tutkimuksessa. Tutkimusten perusteella he toteavat, että tämä tapa määrittää
maksimaalista hapenottoa on lupaava, mutta se vaatii lisätutkimusta suuremmalla
osallistujamäärällä.

Tonis ym. (2012) tutki terveillä aikuisilla (N=41, 24 ± 1.8), voidaanko VO2max määrittää
submaksimaalisesta

suorituksesta

sykkeen

ja

kiihtyvyyden

suhteen

avulla.

Maksimaalinen hapenotto määritettiin yksitasoisen kävelyergometritestin avulla.
Nopeutena oli 6 km/h ja kävely kesti 4 minuuttia sekä sykkeen piti olla 50-70% kaavalla
220-ikä arvioidusta maksimisykkeestä. Tämän jälkeen maton kulmaa nostettiin 5%, jolla

35

käveltiin jälleen 4 minuuttia. Viimeisen minuutin keskisykkeen avulla määritettiin
arviointikaavalla VO2max. Itse testissä käveltiin 5 minuuttia kahdella eri nopeudella, 4
km/h ja 5.5 km/h. Koska sykkeen ja hapenkulutuksen oletetaan kasvavan lineaarisesti
toisiinsa nähden ennustettiin näiden submaksimaalisten kävelykuormien perusteella
hapenottokykyä. Tutkimuksen mukaan lineaarisen regressiokaavan avulla ennustettu
hapenottokyky korreloi hyvin määritettyn maksimaalisen hapenttokyvyn kanssa.
Keskivirheen ollessa noin 2 ml/kg/min. Tuloksia arvioitaessa on kuitenkin muistettava,
että virhe on verrattuna submaksimaalisilla kuormilla ennustettuun VO2max arvoon ja
siksi lisätutkimusta tarvitaan.

3.2.6 Sykkeen ja maakosketusajan mittaus juoksun/kävelyn yhteydessä

Maksimaalista

aerobista

tehoa

(VO2max)

on

pyritty

ennustamaan

myös

kenttäolosuhteissa suoritettavan testin sykkeestä ja maakosketusajasta (Weyand ym.
2001). Tutkimuksessa referenssituloksena oli portaittain nousevassa kuormituksessa
mitatattu maksimaalinen hapenotto juoksumatolla, jota verrattiin tasaisella vauhdilla
tehtävän juoksusuoritukseen kenttäolosuhteissa. Kontaktiaika ja lentoaika mitattiin
kenkään asennettavalla laitteella, jossa oli sisäänintegroituna kiihtyvyysanturi. Lisäksi
juoksumattoon oli vertailun vuoksi asennettu voimalevyt, jolla voitiin varmistaa
kiihtyvyysanturilta saatu mittaustulos lento- ja kontaktiajasta. Voimalevyltä saatu tulos
korreloi kiihtyvyysanturilta saadun tiedon kanssa. Lisäksi sykkeen ja maakosketusajan
suhde pysyi lähes samalla tasolla koko ajan, juoksunopeuden vaihteluista huolimatta
sekä korreloi erittäin hyvin mitatun VO2max kanssa (r=0.90). Keskivirheenä raportoitiin
8.3%, joka tarkoitti keskimäärin noin 4.7 ml/kg/min virhettä. Määritystapaa voidaan
pitää suhteellisen luotettavana VO2max arvioinnissa.

Samankaltaisen tutkimuksen ovat tehneet myös Oliver ym. (2011). Tutkimus suoritettiin
nuorilla aikuisilla, 21 ± 1.6 vuotta. Siinä pyrittiin ennustamaan keskimatkojen
juoksuaikoja samanlaisen sykkeen ja maakosketusajan suhdelukuna lasketun fittness
indeksin avulla, kuin mitä Weyand ym (2001) käyttivät. VO2max määritettiin
juoksumatolla hengityskaasuista mittaamalla, samoin kuin mitä Weyand ym. (2001)
tutkimuksessa.

Tutkimuksessa

todettiin,

että

laskemalla

fittness

index
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(HR/maakontaktiaika) vapaasti valitusta tasaisella nopeudella tapahtuvasta juoksusta,
voitiin sillä ennustaa keskimatkojen juoksuaikoja. Kontaktiajan käyttö ennustuksessa,
perustuu hermolihasjärjestelmän suorituskykyyn, joka on liittyväinen ”stretch shortening
cyclen” avulla juoksun voimantuottoon ja sitä kautta sen taloudellisuuteen (Oliver &
Stembridge 2011).

3.2.7 Muita käytettyjä menetelmiä

Murray ym. (1993) tutki murrosikäisillä tytöillä ja pojilla (14-17 v), voidaanko 20
minuutin tasaisella juoksuvauhdilla suoritetun testin perusteella ennustaa maksimaalista
hapenottoa, kun vertailuna on maksimaalisessa juoksumattotestissä mitattu VO2max.
Ennen testiä suoritettiin 8 viikon harjoitusjakso, jolla varmistettiin, että kaikki jaksavat
juosta 20 minuutin ajan tasaisella nopeudella hyväksytyn sykevälin ollessa noin 145-185
lyöntiä/min. Syke vastaa noin 70–90% HRmax arviosta, johon käytettiin kaavaa 220-ikä.
Suorituksen aikana mitattiin sykettä ja itse juoksu suoritettiin sisäradalla. Alin
hyväksytty juoksunopeus oli pojilla 2.4 mph ja tytöillä 2.3 mph. Tutkimuksen mukaan
tasaisella nopeudella suoritetun 20 minuutin juoksutestin perusteella voidaan ennustaa
maksimaalista

hapenottoa

kohderyhmänä

olleella

ikäryhmällä.

Korrelaatio

ennustekaavasta arvioidun ja mitatun VO2max välillä oli 0.79-0.80 riippuen käytettiinkö
sukupuolen lisäksi ennustekaavassa mukana painoa vai ihopoimumittauksen tulosta.
Tarkempi arviointikaava saatiin ihopoimumittauksella, jolloin keskivirhe oli 4.36 ml/kg
/min. Koska testin ikäjakauma oli melko suppea, ei voida sanoa, onko kaava pätevä
myös nuoremmille tai vanhemmille henkilöille.

Larsen ym. (2002) suoritti tutkimuksen 1.5 mailin mittaisesta testistä, jonka sai suorittaa
kävellen, hölkäten tai juosten ja itse valitsemallaan nopeudella. Tutkimukseen osallistui
nuoria aikuisia, iältään 18-26 vuotta (N=101, joista miehiä 52 ja naisia 47). He
suorittivat kaksi kertaa 1.5 mailin testin ja lisäksi maksimaalisen juoksumattotestin, jossa
VO2max määritettiin mittaamalla se hengityskaasuanalysaattorilla. Ensimmäisellä kerralla
1.5 mailin juoksussa sykettä ei mitattu, mutta toisella kerralla se mitattiin. Ennustekaava
määritettiin ensin ilman syketietoja ja uudelleen syketietojan kanssa. Syketietojen
mukaan ottaminen paransi ennustekaavan tarkkuutta korrelaation ollessa 0.94 ja

37

keskivirheen 2.87 ml/kg/min. Ennustekaavan tarkkuus, käy vain samanlaiselle
otokselle ja samankaltaiseen testitapaan. Testin hyvänä puolena on se, että suoritustapa
ja nopeus voidaan itse valita.

Mahon ym. (1996) tutkivat fyysisesti aktiivisilla 10-vuotiailla pojilla, 10.4 ± 0.9 vuotta,
rasvaprosentin (”sum of skinfolds”), vertikaalisen hypyn, 55 metrin nopeustestin ja
hapenkulutuksen tarvetta (% VO2max) 8.04 km/h nopeudella juoksumatolla ja näiden
vaikutuksia 3 kilometrin juoksutulosten perusteella ennustettavaan VO2max. Vertikaalisen
hypyn tulos ja prosentuaalinen osuus hapenotosta submaksimaalisella nopeudella (8.04
km/h) selittivät jopa 83% eroista juoksuajoista.

3.2.8 FITNESSGRAM® ja EUROFIT

FITTNESSGRAM®
määrittämään

lasten

on
ja

pohjois-amerikkalainen
nuorten

fyysisiä

testipatteristo,

ominaisuuksia

jossa

pyritään

kokonaisvaltaisesti.

Testipatteristo sisältää aerobisen kunnon määrityksen, lihasvoiman- ja kestävyyden
määrityksen, liikkuvuuden ja kehon koostumuksen mittauksen. Aerobisen kunnon
määrityksessä käytetyt testit ovat 1-mailin juoksu, sukkulajuoksu ja kävelytesti. Mainitut
aerobisen kunnon määrittämiseen käytetyt testit ovat esitelty aikaisemmin tässä
kappaleessa. (FITNESSGRAM® )

EUROFIT on samankaltainen testipatteristo, joka pyrkii myös kokonaisvaltaisesti
määrittämään fyysisiä ominaisuuksia. Testipatteristoa voidaan käyttää sekä aikuisille
että lapsille. Lasten ja nuorten aerobisen kunnon määrittämiseksi on valittu 20-metrin
kestävyyssukkulajuoksutesti, joka on jo esitelty aiemmin tässä kappaleessa. (Counsil of
Europe 1983)

3.2.9 Yhteenveto

Menetelmiä on monia ja kaikilla pystytään pääosin suhteellisen luotettavasti
ennustamaan maksimaalista hapenottokykyä. Sukkulajuoksu ja 1-mailin juoksutesti sekä
Cooperin testi ovat ehkä yleisimmin käytetyt testit isohkojen ryhmien testauksessa.
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Isojen ryhmien testauksessa päähuomio tulee olla siinä, että testi itsessään on helppo
suorittaa ja siinä tarvitaan minimaalinen määrä mittalaitteita. Näillä kriteereillä kuitenkin
usein päädytään liian epätarkkoihin arvioihin, joten antropometristen tietojen lisäksi
voitaisiin ajatella mitattavan lisäksi mm. henkilön sykettä sykemittarilla ja
liikettä/nopeutta esim. kiihtyvyysantureilla.
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4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS

Aikaisempien tutkimusten mukaan Cooperin testillä ja matkatyyppisillä juoksuilla
pystytään luotettavasti määrittämään sekä aikuisten, että lasten- ja nuorten maksimaalista
aerobista kuntoa, vaikkakin suurin osa testiä käyttävistä tutkimuksista on tehty vain
aikuisilla. Tässä tutkimuksessa referenssisuoritukseksi valittiin Cooperin testi, jota
pystytään käyttämään isoissakin ryhmätilanteissa, esimerkiksi kouluissa. Tutkittavien
aerobisen kunnon määrittämiseksi toinen vaihtoehto olisi ollut juoksumattotesti, mutta
suuren osallistujamäärän vuoksi, se ei ollut resurssien käytön suhteen mahdollista
järjestää.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, voidaanko lasten- ja nuorten maksimaalista
aerobista kuntoa määrittää ei-maksimaalisen suorituksen perusteella ja pystytäänkö
maksimaalisen aerobisen kunnon määrittämiseksi luomaan yleisiä ennusteyhtälöjä vai
ovatko ennusteet mahdollisia vain yksilökohtaisilla parametreilla.

Tutkimuksen hypoteesina on, että aerobista kuntoa voidaan määrittää myös eimaksimaalisten suoritusten perusteella ja ennustamiseksi voidaan luoda sekä yleisiä
ennusteyhtälöitä että yksilökohtaisia menetelmiä.
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT

5.1 Tutkittavat
Tutkimukseen osallistui 84 vapaaehtoista 5-9 luokkalaista koulaista (ikä 13.3 ± 1.7
vuotta) (Taulukko 2). Kaikki halukkaat saivat osallistua tutkimukseen riippumatta tämän
hetkisestä fyysisestä aktiivisuudesta tai kuntotasosta. Ainut poissulkukriteeri oli
mahdollinen ennalta tiedossa oleva sydänsairaus.

Ennen tutkimukseen suostumista tutkittaville selitettiin suullisesti tutkimuksen kulku ja
mitä tutkimukseen osallistuminen tarkoittaa. Lisäksi tutkittaville jaettiin kirjallinen
tiedote tutkimuksesta ja suostumuslomake. Vanhempien täytyi antaa suostumus lapsensa
osallistumisesta
Suostumuslomake

tutkimukseen,
piti

palauttaa

koska
ennen

kysymys

oli

tutkimuksen

alaikäisistä
aloitusta.

henkilöistä.
Tutkimukseen

osallistuminen oli vapaaehtoista ja sen sai keskeyttää milloin tahansa, tutkittavan niin
halutessaan.

TAULUKKO 2. Tutkittavien tiedot

Ikä (vuosina)
Pituus (cm)
Paino (kg)
BMI

Pojat (N=45)
Tytöt (N=39)
Vaihteluväli
KA
SD
KA
SD
13.5 ± 1.7 13.1 ± 1.6 10.7 - 16.5
160.7 ± 10.9 157.0 ± 9.0 139.0 - 187.0
51.7 ± 10.5 48.9 ± 11.0 30.2 - 78.4
19.8 ± 2.3 19.6 ± 3.1 15.4 - 26.9

5.2 Tutkimusasetelma
Tutkimuksessa suoritettavat juoksutestit tehtiin sisähallissa olevalla 304 metrin
mittaisella juoksuradalla (Ouluhalli), olosuhteiden (lämpötila ja tuuli) vakioimiseksi.
Testausprotokolla oli kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa suoritettiin 12 minuutin
mittainen maksimaalinen juoksutesti (Cooperin testi) ja noin viikon jälkeen suoritettiin
ei maksimaalinen (submaksimaalinen) rasitustasoltaan portaittain kasvava kävely,
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hölkkä ja juoksutesti. Noin 3-5 päivää ennen Cooperin testiä, tutkittavilta mitattiin
pituus, paino sekä rintakehän ympärysmitta. Rintakehän ympärysmittaa käytettiin
sykevyön pituuden asettamiseksi. Tutkittavia pyydettiin välttämään raskasta fyysistä
rasitusta päivää ennen testitapahtumaa. Ennen molempia juoksutestejä, tutkittavat
suorittivat omatoimisen lämmittelyn. Juoksutestit suoritettiin lämmittelyn jälkeen 10-12
hengen ryhmissä.

Tutkittavat jaettiin noin 10-12 hengen ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmäjako
saattoi olla eri submaksimaalisessa testissä, kuin cooperin-testissä. Ennen testejä
tutkittaville kiinnitettiin mittalaitteet sykkeen ja nopeuden mittaamista varten.
Mittalaitteiden asennuksen jälkeen selitettiin testin suoritustapa, jonka jälkeen tutkittavat
siirtyivät lähtöpaikalle. Ennen lähtöä mittarit käynnistettiin ja varmistettiin niiden
toiminta. Tutkittavat seisoivat paikallaan lähtöviivalla noin 10-15 sekuntia ennen lähtöä.
Tällä tavoin varmistettiin eri mittalaitteiden tietojen jälkikäteen tapahtuva yhdistäminen
ja synkronoiminen.

5.2.1 Cooperin testi

Tutkittavat juoksivat 12 minuutin mittaisen Cooperin-testin. Testin aikana tutkittavilla
oli mahdollisuus seurata aikaa tietokoneen näytöltä. Ajan kulumisesta kerrottiin myös
suullisesti. Suorituksen loputtua tutkittavat jäivät paikalleen odottamaan, että
juoksumatka kirjattiin ylös ja mittarit pysäytettiin. Tämän jälkeen mittalaitteet poistettiin
ja tutkittavat suorittivat omaehtoisen loppuverryttelyn. Juoksutapahtuma videokuvattiin
lähtöviivan kohdalta, josta voitiin jälkikäteen varmistaa kierroslaskennan oikeellisuus.
Cooperin tuloksen muuntaminen maksimaaliseksi hapenotoksi tehtiin käyttämällä
kaavaa (5):

(5) VO2max = (CooperTulos – 504.9) / 44.73 (Cooper 1968)

42

5.2.2 Submaksimaalinen testi

Submaksimaalisen testin suoritustapa oli 2 kierroksen (604 metriä) mittainen kävely,
jonka perään välittömästi (ilman taukoa) 4 kierroksen (1208 metriä) pituinen,
vauhdiltaan omavalintainen hölkkäosuus. Välittömästi hölkän perään suoritettiin 2
kierroksen (604 metriä) mittainen ”kirikierros”, jossa ensimmäinen kierros oli ohjeistettu
suorittamaan kiihtyvällä vauhdilla suoritettavaksi (hölkän jälkeen) ja viimeinen kierros
maksimaalisella nopeudella. Jokaiselta eri osuudelta (kävely, hölkkä ja juoksu)
rekisteröitiin suoritusaika. Ajan varmistamiseksi suoritus videoitiin lähtö / maaliviivan
kohdalta. Kaikkien tutkittavien kohdalla ajat tarkistettiin videolta.

5.3 Mittausten suorittaminen
Sykettä mitattiin rintakehän ympärille laitettavalla sykevyöllä ja siihen kiinnitetyllä
sykelähettimellä (muokattu Polar WearLink WIND, Polar Electro Oy, Suomi). Sykevyö
kiinnitettiin tutkittavan rintakehälle siten, että sykeanturi sijaitsi miekkalisäkkeen
kohdalla ja juuri rintalihasten alapuolella. Sykevyön sykkeenmittauskontaktit kostutettiin
vedellä. EKG-signaali talletettiin lähettimen muistiin 128 Hz näytteenottotaajuudella ja
talletettu EKG-signaali kohdistettiin eri mittalaitteilla kerättyihin tietoihin lähettimessä
olevan 3D-kiihtyvyysanturin tiedon perusteella. EKG-signaali siirrettiin tietokoneelle ja
siitä tunnistettiin peräkkäisten R-piikkien väliset ajat eli sykevälit. Sykevälidata
korjattiin automaattisesti käyttäen mediaanisuodatusta, minkä jälkeen laskettiin 5
sekunnin sykekeskiarvot. Yksittäiset virheelliset 5 sekunnin näytteet korjattiin
manuaalisesti.

Juoksunopeutta ja matkaa mitattiin kenkään kiinnitettävällä nopeusanturilla ja datan
tallentavalla rannelaitteella (S3 ja RS800cx, Polar Electro Oy, Suomi). Nopeusanturi
kiinnitettiin vasemman juoksukengän nauhoihin anturin omalla kiinnikkeellä. Mikäli
tutkittavilla ei ollut juostessa juoksukenkiä jalassa, kiinnitettiin nopeusanturi teipillä
tutkittavan vasempaan jalkaan kiinni. Mittausten jälkeen tiedot siirrettiin rannelaitteesta
tietokoneelle Polar ProTrainen-ohjelmiston avulla. Tuloksissa juoksumatka ja vauhti
kalibroitiin

yksilökohtaisesti.

Cooperin-testissä

käytettiin

yhtä

ja

samaa
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kalibrointikerrointa, mutta submaksimaalisessa testissä jokaiselle osasuoritukselle
laskettiin oma kalibrointikerroin (kävely, hölkkä ja juoksu).

KUVA 8. Käytetyt Polar mittalaitteet sykkeen ja nopeuden mittauksessa

Juoksuradan pituus varmistettiin ennen testiä, DigiRoller Plus II mittapyörällä
(Calculated Industries, Inc, 4840 Hytech Dr, Carson City, NV 89706 USA). Cooperin
testiä varten rataan merkittiin metrimäärät teipin avulla 10 metrin välein, tuloksien
kirjaamisen nopeuttamiseksi.

Juoksuaikaa mitattiin käsin ajanottokellolla, Citizen LC Quartz (Nishitōkyō, Tokio,
Japani) sekä Excel taulukkolaskentaohjelman VisualBasic-ohjelmointikielellä tehdyllä
kellosovellutuksella, jolla aikaa kommunikoitiin samalla myös tutkittaville testin aikana.
Tutkittavien paino mitattiin InBody R20 (Biospace, 518-10 Dogok 2-dong, Gangnamgu, Seoul, 135-854 Korea) henkilövaakalla ja pituus KaWe (KIRCHNER & WILHELM
GmbH, Asperg, Germany) pituusmittalaitteella. Mittalaitteet kuvassa 9.
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KUVA 9. Mittalaitteet pituuden ja painon mittauksessa

Kaikkien mittalaitteiden datatiedostoista tarkistettiin manuaalisesti testin aloitusaika.
Tämän aloitusajan avulla pystyttiin jokaisesta mittatiedostosta määrittämään testin
aloitusajankohta. Aloitusajankohdan määrittämiseksi tutkittavat seisoivat paikallaan
lähtöviivalla ennen testien aloitusta.

5.4 Analysointi
Mittausdatan analysoinnissa ja laskennoissa käytettiin hyväksi MatLab R2013a
ohjelmistoa.
raakadatasta.

MatLab-ohjelmistolla

määritettiin

taulukossa

3

olevat

parametrit

45

TAULUKKO 3. MatLab ohjelmistolla mittausdatoista lasketut parametrit
Parametri
C_HR_mean
C_HR_Median
C_HR_Min
C_HR_Max
C_HR_30s_movavg_max
C_S3_Speed_Mean
S_HR_Mean
S_HR_Median
S_HR_min
S_HR_max
S_HR_30s_movavg
S_HR_mean_walk
S_HR_mean_jogg
S_HR_mean_max
S_HR_max_30s_movavg_max
S_speed_mean_walk
S_speed_mean_jogg
S_speed_30s_movavg_max
S_speed_min_jogg
S_speed_max_jogg
S_speed_median_walk
S_speed_median_jogg
S_speed_median_max
S_HR_mean_3min_walk
S_HR_mean_3min_jogg
S_HR_60s_movavg_max
S_speed_mean_3min_walk
S_speed_mean_3min_jogg
S_speed_60s_movavg_max
S_speed_mean_max

Selite
Cooper syke keskiarvo - 5 sek keskiarvo
Cooper syke median - 5 sek keskiarvo
Cooper syke minimi - 5 sek keskiarvo
Cooper syke maksimi - 5 sek keskiarvo
Cooper syke maksimi - 30 sek liukuva ka
Cooper nopeus keskiarvo
SubMax syke keskiarvo - 5 sek keskiarvo
SubMax syke median - 5 sek keskiarvo
SubMax syke minimi - 5 sek keskiarvo
SubMax syke maksimi - 5 sek keskiarvo
SubMax syke maksimi - 30 sek liukuva ka koko suorituksesta
SubMax syke keskiarvo kävelystä - 5 sek keskiarvo
SubMax syke keskiarvo hölkästä - 5 sek keskiarvo
SubMax syke keskiarvo maksimista - 5 sek keskiarvo
SubMax syke maksimi - 30 sek liukuva ka maksimista
SubMax nopeus keskiarvo kävelystä
SubMax nopeus keskiarvo hölkästä
SubMax nopeus maksimi 30 sek liukuva ka maksimista
SubMax nopeus minimi hölkkä
SubMax nopeus maksimi hölkkä
SubMax nopeus median kävely
SubMax nopeus median hölkkä
SubMax nopeus median maksimi
SubMax syke keskiarvo 3 minuutin ja 30 sek lopusta väliltä kävelystä
SubMax syke keskiarvo 3 minuutin ja 30 sek lopusta väliltä hölkästä
SubMax syke maksimi - 60 sek liukuva keskiarvo maksimista
SubMax nopeus keskiarvo 3 minuutin ja 30 sek lopusta väliltä kävely
SubMax nopeus keskiarvo 3 minuutin ja 30 sek lopusta väliltä hölkkä
SubMax nopeus maksimi 60 sek liukuva keskiarvo maksimista
SubMax nopeus keskiarvo maksimista

MatLab-ohjelmistolla lasketuista parametreistä laskettiin lisäksi seuraavat lisäparametrit
(Taulukko

4)

tulosten

analysointia

taulukkolaskentaohjelmistolla.

varten.

Laskenta

suoritettiin

Excel-
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TAULUKKO 4. Excel-taulukkolaskentaohjelmalla lasketut lisäparametrit
Parametri
HR_max
HR_max_diff
HRR
S_walk_time
S_jogg_time
S_max_time
S_HRR_walk
S_HRR_jogg
S_HRR_max
S_HRR_3min_walk
S_HRR_3min_jogg
S_HRR_3min_max
HRR_Speed_walk
HRR_Speed_jogg
HRR_Speed_max
HRR_Speed_3min_walk
HRR_Speed_3min_jogg
HRR_Speed_3min_max

Selite
Maksimisyke "S_speed_30s_movavg_max". Jos pojilla syke < 197 -> 197. Tytöillä arvo 196.
Cooperin ja SubMax testien maksimisykkeiden ero
Sykereservi = HR_max - HR_rest
SubMax kävelysuorituksen aika
SubMax hölkkäsuorituksen aika
SubMax maksimisuorituksen aika
SubMax käytetyn sykereservin määrä keskimäärin kävelyssä
SubMax käytetyn sykereservin määrä keskimäärin hölkässä
SubMax käytetyn sykereservin määrä keskimäärin maksimissa
SubMax käytetyn sykereservin määrä keskiarvo 3 minuutin ja 30 sek lopusta väliltä kävelystä
SubMax käytetyn sykereservin määrä keskiarvo 3 minuutin ja 30 sek lopusta väliltä hölkästä
SubMax käytetyn sykereservin määrä 30 sek liukuva keskiarvo maksimista
S_HRR_walk / S_speed_mean_walk - suhdeluku kävelystä (mean)
S_HRR_jogg / S_speed_mean_jogg - suhdeluku hölkästä (mean)
S_HRR_max / S_speed_mean_max - suhdeluku maksimista (mean)
S_HRR_3min_walk / S_speed_mean_3min_walk - suhdeluku kävelystä (3 min - 30 sek)
S_HRR_3min_jogg / S_speed_mean_3min_jogg - suhdeluku hölkästä (3 min - 30 sek)
S_HRR_3min_max / S_speed_60s_movavg_max- suhdeluku maksimista

5.5 Tilastollinen analyysi
Tilastollisissa analyyseissä käytettiin IBM SPSS Statistics –ohjelmistoa. Muuttujista
laskettiin keskiarvot ja keskihajonnat (ka ± sd) ja niiden normaalijakaumatarkastelut
Kolmogorov-Smirnov- ja Shapiro-Wilk -testillä. Muuttujien välistä korrelaatiota
tarkasteltiin Pearsonin korrelaatioanalyysillä. Tutkittavat

jaettiin kahteen ryhmään,

joista ensimmäisellä osajoukolla (N=32) kehitettiin ennusteyhtälö Cooperin tuloksen
arvioimiseksi
Ennusteyhtälö

submaksimaalisessa
luotiin

testissä

regressioanalyysillä,

mitattujen
jossa

muuttujien

perusteella.

SPSS-ohjelmisto

määritti

automaattisesti regressioyhtälön parametrit ja kertoimet (stepwise), sekä yhden
muuttujan toimesta pakotettuna (forced) tutkimusongelman selvittämiseksi. Toisen
osajoukon avulla (N=32) kehitetyn menetelmän validiteettia ja tarkkuutta ennustaa
Cooperin tulos arvioitiin Bland & Altman menetelmällä (Bland & Altman 1986). Bland
& Altman menetelmällä arviotiin myös exponentiaalisen ja lineaarisen mallin validitettia
ja tarkkuutta ennustaa Cooperin tulosta (N=64). Tilastollissa menetelmissä N=32, koska
regressiokaava kehitettiin puolella aineistolla ja testattiin toisella puoliskolla aineistosta.
Tuloksia pidettiin tilastollisesti merkitsevinä, kun p < 0.05.
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6 TULOKSET

Tutkittavista 64 henkilöä suoritti hyväksytysti molemmat testiosiot ja suurin osa eihyväksytyistä tuloksista johtui testin keskeyttämisestä. Tutkittavien tiedot on esitetty
taulukossa 5.

TAULUKKO 5. Tutkittavien tiedot

Ikä (vuosina)
Pituus (cm)
Paino (kg)
BMI

Pojat (N=32)
Tytöt (N=32)
KA
SD
KA
SD
Vaihteluväli
13.4 ± 1.7 12.8 ± 1.5 10.7 - 16.5
160.1 ± 11.5 156.3 ± 9.0 139.0 - 187.0
51.2 ± 11.0 48.0 ± 11.2 30.2 - 71.4
19.8 ± 2.2 19.5 ± 3.2 15.4 - 26.9

Tutkittavat juoksivat Cooperin testissä keskimäärin 2199 ± 382 metriä (vaihteluväli
1562–3040 m). VO2max arvio Cooperin testitulosten perusteella laskettuna oli 37.9 ± 8.5
ml/kg/min (vaihteluväli 23.6-56.7 ml/kg/min). Shvartz & Reibold (1990) tekemän
fyysisen suorituskyvyn luokituksen perusteella (luokitus asteikolla 1 – 7) testattavien
luokittelutulos oli keskimäärin 2.6 ± 1.1 (vaihteluväli 1-5). Tulokset taulukossa 6.

TAULUKKO 6. Cooperin testin tulokset ja tulosten perusteella lasketut arviot VO2max ja
Shvartz & Reibold (1990) (S & R) fyysisen suorituskyvyn luokka

Cooper (m)
VO2max (ml/kg/min)
S &R Fittness Index

Pojat (N=32)
KA
SD
2365 ± 424
41.6 ± 9.5
2.7
± 1.3

Tytöt (N=32)
KA
SD
2033 ± 245
34.2 ± 5.5
2.5 ± 0.9

Vaihteluväli
1562 - 3040
23.6 - 56.7
1.0 - 5.0

6.1 Exponentiaalinen malli
Exponentiaalisessa

mallissa

käytettiin

keskiarvoja

kaikkien

submaksimaalisten

suoritusten osa-alueiden käytetyn sykereservin (%HRR) ja juoksunopeuden (km/h)
tuloksista. Kävelyn, hölkän ja maksimaalisen suorituksen %HRR ja nopeus pisteparit
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asetettiin x-y asteikolle. Näiden pisteparien avulla laskennallisesti sovitettiin
exponentiaalinen käyrä, joka parhaiten kuvasi pistepareja. Käyrän parametrit VAKIO ja
KERROIN voitiin tämän jälkeen syöttää seuraavaan yhtälöön, jolla keskinopeus tietyllä
%HRR arvolla voitiin arvioida. Alla olevassa kuvassa 10 on esitetty mallin esimerkki
graafisessa muodossa.

KUVA 10. Exponentiaalisen mallin toimintaperiaatteen graafinen kuvaus, x-akselilla on
sykereservi (%HRR) ja y-akselilla juoksunopeus (km/h).

Käyrän yhtälön (nopeus = VAKIO * exp (KERROIN * %HRR)) perusteella arvioitiin
maksimaalista juoksunopeutta, jota tutkittava pystyy ylläpitämään keskimäärin koko
Cooperin testin ajan. Tarkin ennuste (pienin virhe) tässä mallissa saavutettiin %HRR
arvolla 90%, joka voitiin todeta myös cooperin testistä laskettujen käytettyjen
sykereservitasojen myötä oikeansuuntaiseksi.

Exponentiaalisen mallin R2 (selitysaste) on hyvä, 87% (0.87) (Kuva 11), keskivirheen
ollessa 23 ± 152 metriä (95% luottamusväli -274–320 metriä) (Kuva 12).
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KUVA 11. Cooperin testin ja exponentiaalisen ennustuksen hajontakaavio. Cooperin
testitulos x–akselilla ja exponentiaalisen mallin ennuste y–akselilla.

Cooperin testin ja arvioidun Cooperin tuloksen keskiarvon ja erotuksen välillä ei ole
korrelaatiota (r=0.11, p=0.38). Malli ei tilastollisesti ali- tai yliarvioi Cooperin tulosta
(Kuva 12).
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KUVA 12. Cooperin testin ja exponentiaalisen mallin arvioidun cooperin tuloksen
keskiarvon ja erotuksen välinen tulos (Bland-Altman tarkastelu).

6.2 Lineaarinen malli
Lineaarinen mallissa käytettiin keskiarvoja submaksimaalisen testin hölkkäosuudesta
sykereservin (%HRR) ja juoksunopeuden (km/h) tuloksista. %HRR ja juoksunopeus
pistepari asetettiin x-y asteikolle. Tämän lisäksi tehtiin oletus, että %HRR ”0” ja nopeus
”0” km/h on lepotila, kun seisotaan paikallaan. Näiden pisteiden avulla laskennallisesti
sovitettiin lineaarinen suora, joka kulki näiden pisteparien kautta. Suoran parametrit
VAKIO ja KERROIN voitiin tämän jälkeen syöttää seuraavaan yhtälöön, millä
keskinopeus tietyllä %HRR arvolla voitiin arvioida. Lineaarisen suoran yhtälön (nopeus
=

KERROIN

*

%HRR

+

VAKIO)

perusteella

määritettiin

maksimaalista

juoksunopeutta, minkä perusteella cooperin juoksunopeutta voitiin arvioida. Tarkin
ennuste (pienin virhe) tässä mallissa saavutettiin %HRR arvolla 88% (Kuva 13).
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KUVA 13. Lineaarisen mallin toimintaperiaatteen graafinen kuvaus, x-akselilla on
sykereservi %HRR ja y-aksella juoksunopeus km/h.

Lineaarisen mallin R2 on kohtalainen, 63% (0.63) (Kuva 14), keskivirheen ollessa -48 ±
247 metriä (95% luottamusväli -532–435 metriä) (Kuva 15).

KUVA 14. Cooperin testin ja lineaarisen ennustuksen hajontakaavio. Cooperin testitulos
x–akselilla ja lineaarisen mallin ennuste y–akselilla.
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Cooperin testin ja arvioidun Cooperin tuloksen keskiarvon ja erotuksen välillä ei ole
korrelaatiota (r=0.03, p=0.82). Malli ei tilastollisesti ali- tai yliarvioi Cooperin tulosta
(Kuva 15).

KUVA 15. Cooperin testin ja lineaarisen mallin arvioidun cooperin tuloksen keskiarvon
ja erotuksen välinen tulos (Bland-Altman tarkastelu).

6.3 Regressiomallit
Taulukossa 7 on esitetty yhteenvetona regressiomallien parametrit. Malleja on yhteensä
kaksi ja molemmilla niillä on kaksi tai kolme alimallia.

TAULUKKO 7. Yhteenveto regressiomalleissa käytetyistä parametreistä
Malli

Regressiomallien parametrit
a
b
c
I Vakio + Kerroin * HRR / Speed_relation_from_max + Kerroin * Sukupuoli
II Vakio + Kerroin * HRR / Speed_relation_from_jogg + Kerroin * S_Speed_mean_max + Kerroin * Sukupuoli
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Regressimalli I. Parametreiksi valikoituivat HRR/Speed_relation_from_max ja
Sukupuoli. HRR/Speed_relation_from_max välisellä suhdeluvulla (regressiomalli 1a)
maksimisuorituksesta voitiin selittää 84% tutkittavan cooperin testituloksesta. Kun
regressiokaavaan otettiin lisäksi mukaan tutkittavan sukupuoli (regressiomalli Ib),
parantui R2 86%:iin (0.86) (Kuva 17), keskivirheen ollessa -60 ± 145 metriä (95%
luottamusväli -343–224 metriä) (Kuva 18). Regressiomallien kaavat (6 ja 7) Cooperin
tuloksen arvioimiseksi ovat muotoa.

(6) Ia = 521.87 + 13816.48 * HRR/Speed_relation_from_max
(7) Ib = 752.93 + 12715.12 * HRR/Speed_relation_from_max – 148.33 *
Sukupuoli1
(1 poika = 0, tyttö = 1)

KUVA 17. Cooperin testin ja regressiomallin Ib ennustuksen hajontakaavio. Cooperin
testitulos x–akselilla ja regressiomallin Ib ennuste y–akselilla

Cooperin testin ja regressiomallilla Ib arvioidun cooperin tuloksen keskiarvon ja
erotuksen välillä ei ollut korrelaatiota (r=0.31, p=0.09). Tilastollisesti tarkastellen,
regressiomalli Ib ei ali- tai yliarvioi cooperin tulosta (Kuva 18).
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KUVA 18. Cooperin testin ja regressiomallin Ib arvioidun cooperin tuloksen keskiarvon
ja erotuksen välinen tulos (Bland-Altman tarkastelu)

Regressiomalli II:ssa tilastolliselle sovellukselle määritettiin muuttuja, joka haluttiin
regresisoyhtällöön mukaan. Muut yhtälön parametrit sovellus sai määrittää itse.
Pakotettu parametri oli HRR/Speed_relation_from_jogg, koska koko protokollan
alkuperäisenä ideana oli määrittää aerobista kuntoa submaksimaalilla menetelmillä ja
maksimaalisesta osuudesta pyrkiä määrittämään maksimisyke HRmax ja ehkä myös
tutkittavan maksimaalinen juoksunopeus. Parametreiksi valikoituivat pakotettuna
HRR_Speed_jogg, S_speed_mean_max ja sukupuoli. Käytetyn sykereservin ja
juoksunopeuden
regressioyhtälöllä

välisellä
selittää

suhdeluvulla
77%

(regressiomalli

tutkittavan

Cooperin

IIa)

hölkästä

testituloksesta.

voitiin
Kun

regressiokaavaan otettiin mukaan maksimijuoksun keskinopeus (regressiomalli IIb),
parantui selitysaste 84%:iin. Kun regressiokaavaan otettiin lisäksi mukaan vielä
tutkittavan sukupuoli (regressiomalli II c), parantui R2 87%:iin (0.87) (Kuva 19),
keskivirheen ollessa -45 ± 151 metriä (95% luottamusväli -341–251 metriä).
Regressiomallien kaavat (8, 9 ja 10) kaavat cooperin tuloksen arvioimiseksi ovat
muotoa:
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(8) IIa = 248.41 + 15517.72 * HRR/Speed_relation_from_jogg

(9) IIb = 314.95 + 5324.61 * HRR/Speed_relation_from_jogg + 101.378425 *
S_Speed_mean_max

(10) IIc = 555.15 + 5325.17 * HRR/Speed_relation_from_jogg + 89.58 *
S_Speed_mean_max - 150.60 * Sukupuoli 1
(1 poika = 0, tyttö = 1)

KUVA 19. Cooperin testin ja regressiomallin IIc ennustuksen hajontakaavio. Cooperin
testitulos x–akselilla ja regressiomallin IIc ennuste y–akselilla

Cooperin testin ja regressiomallilla IIc arvioidun cooperin tuloksen keskiarvon ja
erotuksen välillä ei ollut korrelaatiota (r=0.28, p=0.13). Tilastollisesti tarkastellen,
regressiomalli IIc ei ali- tai yliarvioi Cooperin tulosta (Kuva 20).
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KUVA 20. Cooperin testin ja regressiomallin IIc arvioidun cooperin tuloksen
keskiarvon ja erotuksen välinen tulos (Bland-Altman tarkastelu)
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6.4 Yhteenveto
Kaikilla esitetyillä malleilla voidaan ennustaa suhteellisen luotettavasti Cooperin testin
tulosta. Kuvassa 21 ja taulukossa 8 on esitetty eri mallien tulosten vertailua.

KUVA 21. Eri ennustemenetelmien vertailua verrattuna cooperin tulokseen

TAULUKKO 8. Eri ennustemenetelmien vertailua verrattuna cooperin tulokseen
Keskiarvo
Keskihajonta
- 2SD
+ 2SD
R2 (selitysaste)

Cooper tulos

Exponentiaalinen
malli

Lineaarinen malli

Regressiomalli Ia

2199
382
1450
2948
1.00

2176
399
1395
2957
0.87

2247
389
1485
3009
0.63

2213
320
1586
2839
0.84

Regressiomalli Ib Regressiomalli IIa Regressiomalli IIb Regressiomalli IIc

2258
329
1612
2904
0.86

2229
300
1641
2816
0.77

2195
323
1562
2827
0.84

2243
332
1593
2894
0.87

Tulosten R2 (selitysasteet) ovat kaikissa menetelmissä suhteellisen hyviä, joskin
exponentiaalisen mallin ja regressiomallin IIc R2:n ollessa korkeimpia 0.87. Muidenkin
mallien R2:t ovat hyviä, joskin lineaarisen mallin R2=0.63 on selkeästi pienin (Taulukko
7).
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Kun verrataan ennusteiden eroja Cooperin tuloksiin parillisen T-testin avulla, eroavat
ennustukset keskivirheiden osalta vähiten exponentiaalisessa mallissa (18 m),
regressiomallissa Ib (26 m) ja regressiomallissa IIc (27 m). Lineaarisessa mallissa
keskivirheen ollessa (31 m). Keskihajontojen tapauksessa vastaavat arvot ovat 152 m
(exponentiaalinen malli), 145 m (regressiomalli Ib), 151 m (regressiomalli IIc) sekä 247
m (lineaarinen malli). Korrelaatiot ovat 0.93 (exponentiaalinen malli), 0.92
(regressiomalli Ib), 0.92 (regressiomalli IIc) sekä 0.80 (lineaarinen malli) (Taulukko 9).

TAULUKKO 9. Ennustemallien vertailua parillisen T-testin avulla Cooperin tulokseen

Cooper tulos Regressiomalli Ia

Cooper tulos Regressiomalli Ib

Cooper tulos Regressiomalli IIa

Cooper tulos Regressiomalli IIb

Cooper tulos Regressiomalli IIc

Keskiarvo (m)
23
Keskihajonta (m)
152
Keskivirhe (m)
19
Korrelaatio (r)
0.93***
***(p=0.000)

Cooper tulos Lineaarinen malli

Cooper tulos Exponentiaalinen malli

keskiarvojen, keskihajontojen, keskivirheiden ja korrelaatioiden avulla.

-48
247
31
0.80***

-14
134
24
0.94***

-60
145
26
0.92***

-30
240
42
0.77***

4
137
24
0.93***

-45
151
27
0.92***
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7 POHDINTA

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, voidaanko maksimaalista aerobista kuntoa
määrittää

nuorille

ennusteyhtälö,

joka

ei-maksimaalisen
sopisi

kaikille

suorituksen
vai

perusteella

ovatko

ennusteet

luomalla

yleinen

mahdollisia

vain

yksilökohtaisilla parametreilla. Tutkimuksen päätuloksina saatiin selville, että 1)
yksilökohtaisia

ennustemalleja

voidaan

luoda,

joilla

päästään

samankaltaisiin

tarkkuuksiin kuin yleisillä malleilla, 2) maksimaalista aerobista kuntoa voidaan
määrittää ei maksimaalisilla menetelmillä ja 3) yleisiä tilastollisia ennustemalleja, jotka
sopivat kaikille on mahdollista määrittää mutta ne voivat olla aineistoriippuvaisia.
Tilastollisten mallien aineistoriippuvuutta olisi mielenkiintoista testata lisätutkimuksella.

7.1 Submaksimaalinen testi
Yleisesti on todettu, että aikajuoksuilla ja / tai matkajuoksuilla (kävely/juoksu) VO2max
ennustettavuus sisältää noin 8-10% suuruisen keskivirheen (McArdle ym. 2010, 244).
Tutkimuksissa on myös todettu, että parhaimman korrelaation VO2max ennusteessa
matkajuoksujen

perusteella

saadaan

1600–2400

metrin

pituisilla

matkoilla.

Aikajuoksussa keston pitäisi vastaavasti olla noin 9–15 minuuttia (Armstrong & van
Mechelen 2008, 110-111). Tässä tutkimuksessa submaksimaalisen testin kokonaispituus
(hölkkä ja maksimi) oli noin 1800 metriä ja kestoltaan se oli keskimäärin noin 11
minuttia. Testin kesto oli pituudeltaan riittävä ja kävelyosuuden voisi tulevaisuudessa,
jopa jättää vaikka kokonaan pois. Kävelyosuudella oli havaittavissa ryhmäytymistä ja
juttelua, mikä saattoi häiritä omaan suoritukseen keskittymistä.

Tutkimuksessa oli tarkoitus käyttää nopeus ja syketietoja alkaen 3 minuutin kuluttua
jakson alusta, aina jakson loppuun asti. Näin syke olisi asettunut kuormituksen
vaatimalle tasolle ja se olisi kuvannut tällä tietyllä vauhdilla vaadittua hapenkulutusta
tarkemmin. Koska suuri osa testin suorittaneista oli niin huonokuntoisia, että he eivät
jaksaneet ylläpitää tasaista hölkkävauhtia läpi suorituksen, laskettiin nopeus ja
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syketiedot

jaksojen

keskiarvoina.

Poikkeuksena

oli

maksimisuoritus,

josta

maksimisyke ja juoksunopeus määritettiin 30 sekunnin liukuvana keskiarvona.

Mauger

ym. (2013) tutkimuksen mukaan, kun testattava voi itse määrätä

juoksuvauhtinsa maksimaalisen hapenoton määrittävissä testeissä, antavat ennustukset
korkeampia arvioita VO2max:lle verrattuna mitattuihin arvoihin. Tämä tulisi ottaa
huomioon, kun ennustekaavoja määritetään. Kaavan tulisi täten mieluiten lievästi
yliarvioida maksmiaalista hapenottokykyä, kuin aliarvioida sitä. Kolme neljästä tässä
tutkimuksessa käytetystä ennustemenetelmästä yliarvioi Cooperin tulosta, joka tukee
nykyistä tutkimustietoa.

7.2 Yksilökohtaiset ennustemallit
Kun verrataan henkilökohtaisia ennustemalleja keskenään (exponentiaalinen malli vs.
lineaarinen malli) selitysasteen R2, 95% luottamusvälin sekä keskivirheen avulla, on
exponentiaalinen malli tarkempi tapa ennustaa maksimaalista aerobista kuntoa. Tämä on
tietyssä mielessä ristiriitainen tulos, jos ajatellaan, että rasituksen aikana sykkeen ja
hapenkulutuksen on todettu kasvavan lineaarisesti toisiinsa nähden (Åstrand ym. 1964).
Anaerobisen kynnyksen ylittyessä, hapenkulutus ja syke eivät kuitenkaan enää kasva
lineaarisesti toisiinsa nähden (Armstrong & van Mechelen 2008, 270, Wasserman ym.
2012, 65). Tämän tarkastelun pohjalta, on helppo ymmärtää, miksi exponentiaalinen
malli ennustaa tarkemmin tutkittavan maksimaalista aerobista kuntoa, koska se reagoi
käyrän muodon avulla paremmin sykkeen ja nopeuden väliseen muutokseen. Pelkästään
submaksimaalisten sykemuuttujien käytöstä VO2max ennustamisessa on yleisesti
tunnistettu, että ne aiheuttavat noin 10–20 % virheen ennustuksessa. Virheen on katsottu
olevan liian suuri tutkimuskäytössä (McArdle ym. 2010, 245). Tämän vuoksi muitakin
parametreja tulisi ennustuksessa käyttää. Tämä on linjassa lineaarisen mallin
ennustuksessa verrattuna esim. exponentiaaliseen malliin. Vaikka muitakin muuttujia on
mukana, kuten nopeus, ei se yksistään riitä, mikäli tutkittavan maksimaalisesta
suorituskyvystä ei ole mitään tietoa.
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Käytetyn sykereservin (%HRR) asettuminen molemmissa

ennusteissa noin 90%

tasolle (exponentiaalinen 90% ja lineaarinen 88%) on täysin sattumaa. Tässä
tutkimuksessa referenssinä suoritetussa Cooperin testissä, tutkittavien keskimäärin
käyttämä %HRR oli 86%. Koska %HRR arvot ovat lähes samoja, voidaan arvioide
ennusteiden tekemisen onnistuneen suhteellisen hyvin. Maksimijuoksunopeuden arvon
voidaan olettaa olevan tutkittavan supramaksimaalinen juoksunopeus ja siksi käytetty
%HRR arvo on ennusteyhtälöissä pienempi kuin 100%.

Tutkittavien arvioidun leposykkeen ja maksimisykkeen alarajan ”limitointi” tieteellisten
artikkeleiden perusteella (pojilla arvoon 197 bpm ja tytöillä arvoon 196 bpm)
aiheuttamaa virhettä %HRR laskentaan ja sitä kautta ennusteyhtälöiden laadintaan ei ole
arvioitu tässä tutkimuksessa.

7.3 Regressiomallit
Regressiomalleissa haluttiin tarkastella puhtaasti submaksimaalisen suorituksen avulla
maksimaalisen aerobisen kunnon ennustettavuutta. Regressiomallissa I, SPSS-ohjelma
valitsi ”stepwise” menetelmällä Cooperin tulosta parhaiten kuvaavat parametrit:
HRR/Speed_relation_from_max ja Sukupuoli. Näiden parametrien avulla regressiomallin
selitysasteeksi saatiin 86%. Täten regressiomallin I ei voida sanoa olevan puhdas
submaksimaalinen ennuste, koska se vaatii tiedon maksimaalisen suorituksen
juoksunopeudesta. Maksimisyke tässä tapauksessa on mitattu, mutta se voitaisiin tietyllä
tarkkuudella myös arvioida mikäli juoksunopeus voitaisiin ottaa submaksimaalisesta
suorituksesta.

Regressiomallissa II, SPSS-ohjelma pakotettiin ”forced” menetelmällä ottamaan mukaan
submaksimaalisesta

suorituksesta

HRR/Speed_relation_from_jogg

(hölkän

juoksunopeuden ja sykereservin suhdeluvun) paremetrin. Muut parametrit ohjelma
valitsi ”stepwise” menetelmällä tarkentamaan submaksimaalisen menetelmän pakotettua
parametria. Pelkästään HRR/Speed_relation_from_jogg parametrin avulla voitiin selittää
77%

tutkittavan

Cooperin

tuloksesta.

Vertailuksi

samalla

(HRR/Speed_relation_from_max), parametrilla maksimaalisesta suorituksesta voitiin
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selittää 84% tutkittavan Cooperin tuloksesta. ”Stepwise” menetelmällä valitut
lisätarkennusparametrit regressiomallissa II olivat S_speed_mean_max ja sukupuoli.
Näiden avulla regressiomallin II selitysaste parantui 87%:iin. Vertailuksi regressiomallin
I

selitysaste

Cooperin

tuloksesta

oli

parhaimmillaan

86%,

pelkästään

HRR/Speed_relation_from_max ja Sukupuoli parametrien avulla. Täten regressiomallin
II ei myöskään voida sanoa olevan puhdas submaksimaalinen ennuste, koska
S_speed_mean_max on valikoitunut tarkentavaksi parametriksi. Regressiomalleissa Ib ja
IIc selitysaste on suurempi kuin regressiomallessa Ia ja IIb. mutta tulosten erotuksien
keskiarvot ja keskivirheet ovat pienempiä regressiomalleissa Ia ja IIb. Kun tulkitaan
näita tuloksia yhdessä, ovat regressiomallit Ia ja IIb tarkempia ennusteita, kuin
regressiomallit Ib ja IIc, koska mitä suurempi on mallin keskivirhe sitä huonommin
malli toimii.

Tilastollisesti luoduissa regressioyhtälöissä parametrit liittyivät pääosin maksimaalisen
juoksunopeuteen ja sukupuoleen. Maksimaalisen juoksunopeuden merkitys tilastollisten
menetelmien regressiokaavojen luonnissa ei uskottu nousevan niin merkittäväksi, kuin
se lopuksi osoittautui. Maksimaalisen juoksunopeuden voidaan ajatella kertovan
tutkittavan muista biomekaanisista ominaisuuksista (esim. taloudellisuus ja askelpituus),
joiden on todettu vaikuttavan merkittävästi lasten ja nuorten tapauksessa suorituksen
lopputulokseen (Armstrong & van Mechelen 2008, 110-111). Maksimaalisen
juoksunopeuden yhteydestä VO2max:iin on tehty paljon tutkimuksia, mm. (Das & Dutta
1995) tutki mailin juoksunopeuden yhteyttä VO2max:iin ja havaitsi sen korreloivan
vahvasti VO2max:n kanssa (r=0.923, p<0.001). Lyhyemmän, alle minuutin mittaisen
maksimaalisen juoksunopeuden yhteyttä VO2max:iin ei ole todistettu tutkimusten avulla,
vaikkakin se tässä tutkimuksessa näyttääkin olevan merkitsevässä asemassa Cooperin
tuloksen mallintamisessa. Sukupuolen merkitys regressiokaavassa oli ennakoitavissa.
Sukupuolten välisestä erosta maksimaalisessa hapenotossa voitaisiin tämän tutkimuksen
perusteella todeta, että tytöillä on pienempi maksimaalinen hapenottokyky kuin pojilla.
Tämä on linjassa nykyisen tutkimustiedon kanssa (Armstrong & van Mechelen 2008,
110-111). Sukupuolen avulla ei lisätarkennusta ennustukseen tässä tapauksessa saatu
vaikka se regressioyhtälöissä mukana olikin. Erot keskivirheiden osalta olivat kuitenkin
pieniä ja siksi sukupuolen poisjättämiselle regressiokaavoista ei välttämättä ole
perusteita, koska sukupuolen avulla selitysaste oli korkeampi.
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Iän olisi olettanut olevan osa regressiokaavaa. Iän on todettu olevan merkittävä tekijä,
juoksun taloudellisuuden ja sitä kautta paremman tuloksen kannalta. Ikä ei kuitenkaan
tuonut tarkennusta regressiokaavoihin. Painon tai painoindeksin (BMI) merkitys ei
noussut

esille

tässä tutkimuksessa

tuloksia käsiteltäessä.

(ACSM

)

VO2max

ennustekaavoissa, painon merkitys otetaan huomioon vain jos suoritus tehdään
polkupyöräergometrillä joko käsin tai jaloin polkemalla. Juosten tai kävellen tehdyissä
VO2max ennusteyhtälöissä paino ei ole osa ennustekaavaa. Tämä on linjassa myös tässä
tutkimuksessa tehtyjen löydösten kanssa. (Capel ym. 2014) kuitenkin havaitsi
tutkimuksessaan, että 13-vuotiailla tytöillä, joilla oli korkea BMI ja suuri kehon
rasvaprosentti, oli heillä matalemmat VO2max arvot kuin pienemmän BMI:n ja
pienemmän kehon rasvaprosentin omaavilla. Edellisistä johtuen, painon tai BMI:n
merkitystä maksimaaliseen aerobisen kunnon määrittämiseksi ei voida kokonaan jättää
huomiotta, vaikka se tässä tutkimuksessa ei olekkaan ennusteyhtälöissä mukana.

Lasten ja nuorten maksimaalissa testeissä VO2 osuus suorituksesta on vain noin 50–
60%. Muiden tekijöiden, kuten juoksun taloudellisuus, korkeamman intensiteetin
sietokyky, laktaattikynnys, anaerobinen kapasiteetti,

maksimaalinen juoksunopeus,

rasvamassa, psykososiaaliset tekijät kuten vauhdinjako, usko itseensä ja motivaatio
vastatessa, jopa noin 50% suorituksesta (Armstrong & van Mechelen 2008, 110-111).
Cureton ym. (1977) tutkimuksen mukaan lasten maksimaalista hapenottokykyä ei voida
pitää selittävänä tekijän ”matkatyyppisissä” juoksusuorituksissa. Sitä vastoin pitäisi
enemmän kiinnittää huomiota kehon kokoon, kehonkoostumukseen ja juoksunopeuteen
hapenottokyvyn lisäksi. Juoksunopeuden merkitys korostui tilastollisten mallien
regressiokaavojen luonnissa ja tästä syystä voidaan ajatella tutkimuksen tukevan
kirjallisuudessa esitettyjä väittämiä.

Regressiomallien ennustekaavat luotiin puolella aineistolla ja testattiin toisella puolella
aineistoa. Tämän vuoksi niiden voidaan olettaa olevan käyttökelpoisia myös tämän
aineiston ulkopuolella, mutta niiden antamia tuloksia ei voida välttämättä pitää täysin
luotettavina ilman lisätutkimuksia.
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7.4 Cooperin testi referenssinä
Cooperin testissä lopputulokseen vaikuttavat määräävimmät tekijät ovat aerobisen
kunnon lisäksi motivaatio ja oppiminen. Tämän vuoksi Cooperin testillä voi olla
haasteellista määrittää todellista fyysistä kuntoa. Ei maksimaalista suoritusta
arvioinnissa käyttävää kuntotestausmenetelmää olisi hyvä pystyä käyttämään, mikäli se
pystyttäisiin tekemään samalla luotettavuustasolla kuin itse Cooperin testikin. Aikuisilla
Cooperin testi antaa suhteellisen luotettavan kuva maksimaalisesta aerobisesta kunnosta.
Korrelaatio 12 minuutin juoksutestin tuloksen ja juoksumatolla mitatun hapenkulutuksen
välillä on Cooperin tutkimuksessa havaittu olevan 0.90 (Cooper 1968). Lasten ja nuorten
maksimaalisen aerobisen kunnon arvioinnissa Cooperin testillä on korrelaation havaittu
olevan eri tutkimuksissa 0.65–0.90 välillä (McArdle ym. 2010, 243).

Grant ym. (1995) havaitsi, että Cooperin 12 minuutin juoksutesti on paras tapa
maksimaalisen hapenottokyvyn määrittämisessä kenttätesteillä. Penry ym. (2011) toteaa
tutkimuksessaan, että Cooperin testiin verrattuna sukkulajuoksutestiin, olisi huonompi
tapa ennustaa VO2max, koska se yliarvioi hapenkulusta suurilla VO2max tuloksilla ja
aliarvioi hapenkulutusta pienillä VO2max tuloksilla. Sukkulajuoksutesti taas aliarvioi
VO2max systemaattisesti pienemmäksi, kuin mitä laboratoriossa mitatut tulokset
osoittavat ja tämän vuoksi se olisi luotettavampi tapa (Penry ym. 2011).

Tässä testissä käytetty referenssimittaus (Cooperin testi) itsessään huonontaa tehtyjen
ennustusten luotettavuutta, koska se sisältää tuntemattoman virheen verrattuna mitattuun
VO2max:iin. Erityisesti Cooperin testin tapauksessa oppiminen vauhdinjaosta, motivaatio,
kivunsiotokyky ja suorituksen taloudellisuus vaikuttavat todella paljon lopputulokseen.
Näiden tekijöiden huomioon ottaminen Cooperin testissä oli haastavaa, erityisesti
motivaation ja vauhdinjaon osalta oli huomattavissa suuria puutteita, jotka varmasti
näkyvät, jollain tapaa tulosten luotettavuudessa. Koska Cooperin testi on kuitenkin yksi
yleisimmistä tavoista maksimaalisen aerobisen kunnon määrittämiseksi, oli sen valinta
referenssiksi perusteltua. Lisäksi Cooperin testin etuna on sen helppokäyttöisyys suurien
ryhmien testauksessa.
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7.5 Johtopäätökset
Lasten ja nuorten maksimaalista aerobista kuntoa voidaan määrittää ei maksimaalisilla
menetelmillä. Määräävimpinä tekijöinä ovat juoksuvauhdin ja käytetyn sykereservin
lisäksi maksimaalinen juoksunopeus. Näiden lisäksi maksimisyke on mitattava jokaiselta
tutkittavalta, koska lasten ja nuorten tapauksessa maksimisykettä ei voida arvioida
nykyisillä ennustekaavoilla. Huomioitavaa on, että maksimisyke ei ole riippuvainen
tutkittavan maksimaalisesta aerobisesta kunnosta. Ei-maksimaalisten kuntotestien edut
verrattuna maksimaalisiin testeihin ovat: 1) motivaation merkitys vähenee, 2)
vauhdinjaon merkitys vähenee ja 3) huonokuntoisten on helpompi suorittaa eimaksimaalinen kuntotesti. Ei-maksimaalisten kuntotestien käyttöä tulisi lisätä ryhmillä,
jossa henkilöiden kuntotasot ovat etukäteen arvioiden hyvin erisuuruisia. Eimaksimaalisen testin voidaan ajatella antavan kokonaisuutena paremman arvion ryhmän
kuntotasosta yllä mainittujen tekijöiden vuoksi.

Jos ajatellaan puhdasta submaksimaalista ennustemallia, niin silloin lineaarinen malli on
lähimpänä oikeaa vaikka siinäkin maksimisyke mitataan maksimaalisen suorituksen
aikana. Jos sallitaan lyhyt maksimaalinen osuus testausprotokollassa, niin silloin kaikki
tässä tutkimuksessa käytetyt menetelmät täyttävät ei-maksimaalisen testin kriteerit.
Tässä tutkimuksessa käytetyistä ennustemenetelmistä, parhaimmaksi osoittautui
exponentiaalinen malli. Sen etu regressiomalleihin verrattuna on se, että se ei ole
aineistoriippuvainen kuten tilastollisten menetelmien tapauksessa hyvin usein on.
Lineaariseen menetelmään verrattuna se on kuitenkin hivenen monimutkaisempi, mutta
samalla se myös antaa tarkemman arvion tutkittavan kuntotasosta.
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