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Sotilas tarvitsee hyvää fyysistä toimintakykyä kaikissa tilanteissa. Taistelukentän 
olosuhteet voivat kuitenkin asettaa haasteita toimintakyvyn ylläpidolle ja aiheuttaa sotilaan 
ylikuormittumista, mikä nähdään muutoksina sotilaan fysiologisissa vasteissa ja 
kehonkoostumuksessa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia sotilaiden 
immunologisissa ja hormonaalisissa vasteissa sekä kehonkoostumuksessa tapahtuvia 
muutoksia pitkäkestoisen taisteluharjoituksen aikana ja selvittää fyysisen kunnon yhteyksiä 
näihin muutoksiin. Varusmiesten (n=49, ikä 20 ± 1 v, pituus 179 ± 7 cm, paino 73,8 ± 7,8 
kg; rasvaprosentti 12,6 ± 3,7 %; BMI: 23 kg/m2) fyysinen kunto mitattiin ennen 
taisteluharjoituksen alkua. Kehonkoostumusta ja seerumin insuliinin kaltaisen kasvutekijä 
1:n (IGF-1), tuumorinekroositekijä alfan (TNF-α), interleukiini 6:n (IL-6) ja leptiinin 
pitoisuutta, sekä kreatiinikinaasin (CK) aktiivisuutta mitattiin viisi kertaa 27 vuorokautta 
kestäneen taisteluharjoituksen aikana. Taisteluharjoituksen aikana tapahtui merkitsevää 
laskua (p<0.05) koehenkilöiden kehon painossa (2,3%), rasvamäärässä (7,7%) ja 
lihasmassassa (2,2%) (p<0.05), mutta ne palautuivat taisteluharjoituksen lopussa 
lähtötasolleen. Seerumin IGF-1- (22%) ja leptiinipitoisuus (66%) vähenivät ja 
kreatiinikinaasiaktiivisuus kasvoi (88%) merkitsevästi (p<0.05) taisteluharjoituksen aikana, 
mutta palasivat samoin lähtötasolleen taisteluharjoituksen lopussa. Ylävartalon dynaaminen 
ja keskivartalon staattinen voima olivat yhteydessä positiivisesti (r= 0.37, p<0.05) IGF-1-
pitoisuuden muutoksen ja negatiivisesti (-0.34, p<0.05) kreatiinikinaasiaktiivisuuden 
muutoksen kanssa. Tulokset osoittavat, että sotilaiden kehonkoostumuksessa sekä 
hormonaalisissa ja immunologisissa vasteissa tapahtui pitkäkestoisen taisteluharjoituksen 
aikana negatiivisia muutoksia, jotka viittaavat sotilaiden kuormittuneen fysiologisesti. 
Koska hyvän ylävartalon dynaamisen ja keskivartalon staattisen voiman havaittiin olevan 
negatiivisesti yhteydessä sotilaiden fysiologisen kuormittumisen kanssa, voidaan 
pitkäkestoisen taisteluharjoituksen aikaista fysiologista kuormittumista ehkäistä, 
kehittämällä sotilaiden ylä- ja keskivartalon lihasvoimaa.  
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KÄYTETYT LYHENTEET 
 

 

ADP                 Adenosiinidifosfaatti (Adenosine diphosphate) 

AMPK             AMP-kinaasi (AMP activated kinase) 

ATP                 Adenosiinitrifosfaatti (Adenosine triphosphate) 

BMI                 Painoindeksi (Body Mass Index) 

CK                   Kreatiinikinaasi (Creatine kinase) 

DEXA             Kaksienergisen röntgensäteen absorptiometria (Dual-energy X-ray                                     

absorptiometry) 

HRmax            Maksimisyke (maximal heart rate) 

IGF-1               Insuliinin kaltainen kasvutekijä (Insulin-like growth-factor 1) 

IGFBP-3          IGF-1:n kuljettajaproteiini ( IGF binding protein 3) 

IL-6                 Interleukiini 6 (Interleukin 6) 

Kcal                 Kilokalori (Kilocalore) 

PCr                  Fosfokreatiini (Phosphocreatine) 

PI3K                PI3-kinaasi (Phosphoinositide 3-kinase) 

SHBG              Sukupuolihormoneja sitova globuliini (Sex hormone-binding globulin) 

TNF-α             Tuumorinekroositekijä alfa (Tumor necrosis factor alpha) 

VO2max          Maksimaalinen hapenkulutus (maximal oxygen consumption) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
SISÄLTÖ 

TIIVISTELMÄ 

1	 JOHDANTO ................................................................................................................... 4	

2	 TAISTELIJAN FYYSINEN KUNTO JA KEHONKOOSTUMUS ............................... 6	

2.1	 Voima ...................................................................................................................... 6	

2.2	 Nopeus ..................................................................................................................... 9	

2.3	 Kestävyys .............................................................................................................. 10	

2.4	 Antropometria ja kehonkoostumus ....................................................................... 12	

3	 TAISTELIJAN FYYSISEEN TOIMINTAKYKYYN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

TAISTELUKENTÄLLÄ .................................................................................................. 15	

3.1	 Fyysinen kuormitus ............................................................................................... 16	

3.2	 Ravinto .................................................................................................................. 18	

3.3	 Aseistus ja varustus ............................................................................................... 19	

3.4	 Ympäristöolosuhteet ............................................................................................. 20	

4	 TAISTELIJAN FYSIOLOGIA ..................................................................................... 22	

4.1	 Endokriininen säätelyjärjestelmä .......................................................................... 22	

4.1.1	 Insuliinin kaltainen kasvutekijä 1 (IGF-1) .................................................. 23	

4.1.2	 Leptiini ........................................................................................................ 24	

4.2	 Immunologinen säätelyjärjestelmä ........................................................................ 25	

4.2.1	 Tuumorinekroositekijä alfa (TNF- α) ......................................................... 26	

4.2.2	 Interleukiini-6 (IL-6) ................................................................................... 27	



 

 

4.2.3	 Kreatiinikinaasi (CK) .................................................................................. 28	

5	 TUTKIMUSONGELMAT JA HYPOTEESIT ............................................................. 31	

6	 MENETELMÄT ........................................................................................................... 33	

6.1	 Koehenkilöt ........................................................................................................... 33	

6.2	 Tutkimusasetelma ................................................................................................. 34	

6.3	 Tutkimusmenetelmät ............................................................................................. 35	

6.4	 Tilastolliset menetelmät ........................................................................................ 40	

7	 TULOKSET .................................................................................................................. 41	

7.1	 Fyysinen kunto ...................................................................................................... 41	

7.2	 Kyselyt .................................................................................................................. 41	

7.3	 Fyysinen aktiivisuus .............................................................................................. 42	

7.4	 Kehonkoostumus ................................................................................................... 43	

7.5	 Hormonaaliset ja immunologiset vasteet .............................................................. 46	

7.6	 Fyysisen kunnon ja kehonkoostumuksen yhteydet immunologisten ja 

hormonaalisten vasteiden muutoksiin ................................................................... 51	

7.7	 Immunologisten ja hormonaalisten vasteiden muutoksien yhteydet .................... 54	

7.8	 Kontrollijakso ........................................................................................................ 56	

8	 POHDINTA .................................................................................................................. 58	

8.1	 Fyysinen kunto ja kehonkoostumus ...................................................................... 59	

8.2	 Fyysinen aktiivisuus, kuormittuneisuus ja unen määrä ......................................... 60	

8.3	 Kehonkoostumuksen muutokset ........................................................................... 62	

8.4	 Hormonaaliset ja immunologiset vasteet .............................................................. 64	

8.5	 Fyysisen kunnon ja kehonkoostumuksen yhteydet immunologisten ja 

hormonaalisten vasteiden muutoksiin ................................................................... 68	



 

 

8.6	 Tutkimuksen eettisyys ........................................................................................... 69	

8.7	 Johtopäätökset ja käytännön sovellutukset ........................................................... 69	

9	 LÄHTEET ..................................................................................................................... 73	



1 JOHDANTO 

Sodankäynti on viime vuosikymmenien aikana teknistynyt ja taistelukentän kuva on 

muuttunut.  Sotilaan fyysisen toimintakyvyn vaatimukset eivät kuitenkaan ole samaan 

aikaan laskeneet, vaan päinvastoin lisääntyneet (Kyröläinen ym. 2008). Sodankäynnin 

teknistyminen on lisännyt sotilaan varusteiden määrää ja parantanut suojausta, mutta 

samalla kasvattanut sotilaan kantaman kuorman painoa. Lisääntyneen varustuksen 

vaikutusta kuvaa hyvin se, että sotilaan kantamien varusteiden paino saattaa 

taistelutilanteessa ylittää jopa sotilaan kehonpainon. Taistelukentän kuva on muuttunut 

intensiivisemmäksi ja monimuotoisemmaksi. Sodat ovat muuttuneet tarkoin poliittisesti 

määritetyiksi iskuiksi, joissa sodankäynnin aloittamista viivytetään siihen asti kunnes ollaan 

varmoja, että henkilöstötappiot ovat panokseen nähden vähäiset (Koski ym. 2005). Sotaa 

käydään peräkkäisissä intensiivisissä taistelujaksoissa, haastavissa ympäristöolosuhteissa, 

ympäri vuorokauden, kaikkina vuodenaikoina, raskaan kantamuksen kanssa. Se asettaa 

haasteita sotilaan fyysiselle toimintakyvylle.  

Santtila (2007) toteaa, että sodankäynnin teknistymisestä ja taistelukentän kuvan 

muutoksesta johtuen joukkojen on pystyttävä säilyttämään fyysinen toimintakykynsä 

vähintään kahden viikon ajan jatkuvassa taistelukosketuksessa ja käyttämään kaikki 

voimavaransa yhtämittaisesti 3-4 vuorokautta kestävään vaativaan ratkaisutaisteluun. Hänen 

mukaansa sotilaalta odotetaan riittävää fyysistä suorituskykyä jo ennen operaatioiden alkua, 

sillä nykyaikaisen nopeatempoisen sodankäynnin aikana ei ole aikaa fyysisen suorituskyvyn 

nostamiselle ja palauttamiselle. 

Suomen puolustuksesta vastaavien joukkojen fyysisen toimintakyvyn kehittämisen 

nykyaikaisen sodankäynnin vaatimalle tasolle ja eri aselajien fyysisten suoritusvaatimusten 

perustana tulee olla korkeatasoinen liikuntatieteellinen tutkimus liikuntafysiologian, 

valmennus –ja testausopin ja biomekaniikan alueilla. Maailmalla on jo tutkittu sotilaiden 

kuntoa ja antropometriaa (Sharp ym. 2002; Dyrstad ym. 2005; Rasmussen & Johansson 

1999), taisteluharjoituksen kuormittavuutta (Gomez-Merino ym. 2002; Nindl ym. 2003; 
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Nindl ym. 2013) ja pitempiaikaisen sotilasoperaation vaikutusta sotilaiden fyysiseen 

toimintakykyyn (Sharp ym. 2008). Suomessa varusmiesten fyysistä kuntoa ja 

antropometriaa on tutkittu vuodesta 1975 lähtien (Puolustusvoimat 2015). 

Varusmiespalveluksen peruskoulutuskauden fyysistä kuormittavuutta ja liikuntakoulutusta 

ovat tutkineet väitöskirjoissaan Tanskanen (2012) ja Santtila (2010). Pitkäkestoisen 

taisteluharjoituksen kuormittavuutta ja eri aselajien fyysisiä vaatimuksia ammattisotilailla ja 

laskuvarjojääkäreillä ovat tutkineet Rintamäki ym. (2005), Kyröläinen ym. (2008) ja Vaara 

ym. (2015). Ammattisotilaiden kuntoindeksin ja taisteluharjoituksen aikaisten 

kuormitusfysiologisten vasteiden yhteyksiä on tutkinut Tyyskä (2008) 

maanpuolustuskorkeakoulun pro gradu –tutkielmassaan. Laajasta sotilaan fyysisen 

toimintakyvyn tutkimustoiminnasta huolimatta ei varusmiesten kuormittumisesta ja 

fyysisistä suorituskykyvaatimuksista pitkäkestoisen taisteluharjoituksen aikana ole 

riittävästi tutkittua tietoa.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia varusmiesten fyysistä kuormittumista 

pitkäkestoisen taisteluharjoituksen aikana ja selvittää nykyaikaisen taistelukentän asettamia 

vaatimuksia taistelijan fyysiselle kunnolle. Tavoitteena on tuottaa kuormitusfysiologista 

perustietoa taistelijan kuormittumisesta taistelukentällä, sekä käytännön tietoa varusmiesten 

ja sotilaiden koulutukseen. 
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2 TAISTELIJAN FYYSINEN KUNTO JA 

KEHONKOOSTUMUS 

Taistelijan toimintakyky, jolla tarkoitetaan sekä yksikön että joukon kokonaisvaltaista 

valmiutta selviytyä kaikista tehtävistä ja olosuhteista, koostuu neljästä osa-alueesta: 

fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja eettisestä. Taistelijan suorituskyvyllä kuvataan 

sodan ajan tehtävien edellyttämien tietojen ja taitojen hallintaa sekä taistelijan fyysistä ja 

psyykkistä kuntoa.  Fyysinen suorituskyky on taas suorituskyvyn yksi osa-alue ja yhtenevä 

käsitteen fyysinen toimintakyky kanssa. Se on kykyä tehdä kuntoa ja taitoa vaativaa 

lihastyötä. Fyysinen suorituskyky koostuu taistelijan fyysisestä kunnosta ja motorisista 

taidoista. Taistelijan motorisia taitoja ovat esimerkiksi aseiden ja välineiden käsittely. 

Fyysinen kunto koostuu voimasta, nopeudesta ja kestävyydestä, jotka ovat voimakkaasti 

yhteydessä taistelijan kehonkoostumukseen. (Taistelija 2005 - fyysisen toimintakyvyn 

tutkimus, 2004). Näitä neljää fyysisen kunnon osatekijää käsitellään seuraavassa tarkemmin. 

2.1 Voima 

Voima voidaan jakaa lihassupistumistavan mukaan isometriseen ja dynaamiseen 

voimantuottoon. Isometrisen lihasupistuksen aikana nivelkulma ei muutu, joten ulkoista 

liikettä ei havaita. Lihaksen supistuessa dynaamisesti, se vuorotellen lyhenee ja pitenee, 

jolloin nivelkulma muuttuu. Energiatuoton vaatimusten perusteella voimantuotto voidaan 

jakaa kolmeen eri osa-alueeseen: maksimivoimaan, nopeusvoimaan ja kestovoimaan. 

Maksimivoimasta on kyse silloin, kun jännitystaso nousee maksimaaliseksi ja 

voimantuottoaika on pitkä. Tästä esimerkkinä yhden toiston maksimisuoritus jalkakyykyssä. 

Lihaksen maksimivoiman suuruuteen vaikuttavat hermostollinen säätely ja lihaksen 

poikkipinta-ala. Tärkeimpiä hermostollisen säätelyn kohteita ovat aktiivisten motoristen 

yksiköiden lukumäärä ja niiden syttymisfrekvenssi. Toisin sanoen, mitä enemmän motorisia 

yksiköitä saadaan aktivoitua ja niiden syttymisfrekvenssiä kasvatettua, sitä suuremmaksi 

maksimaalinen voimantuotto kasvaa. (Keskinen 2007, 125). Nopeusvoimassa on kyse hyvin 
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lyhyestä voimantuottoajasta ja suuresta voimantuottonopeudesta tai suurella 

supistusnopeudella suoritetusta konsentrisesta ja/tai eksentrisestä lihastyöstä. Nopeusvoimaa 

tarvitaan erityisesti silloin, kun liikutaan nopeasti paikasta toiseen. Nopeusvoiman 

suuruuteen vaikuttavat etenkin nopeiden motoristen yksiköiden käyttöönotto, niiden 

syttymisfrekvenssi ja synkronisaatio (Behm ym. 1995). Kestovoimasta on kyse silloin, kun 

tiettyä voimatasoa ylläpidetään suhteellisen pitkään tai tiettyjä voimatasoja toistetaan 

peräkkäin useita kertoja suhteellisen lyhyillä palautusajoilla. Kestovoimaa voidaan tuottaa 

nopeusvoimaa ja maksimivoimaa huomattavasti pidempi aika. Tästä johtuen sen suuruuteen 

vaikuttavat hermostollisen säätelyn lisäksi voimakkaasti lihaksen aerobinen ja anaerobinen 

energiantuotto.  (Mero 2007, 263). 

Voimantuoton suuruutta voidaan mitata laboratoriossa tai kenttäolosuhteissa. 

Laboratoriomittauksissa käytetään yleensä isometrisiä tai dynaamisia voimadynamometrejä, 

joiden etuna on turvallisuus sekä varsin suuri tarkkuus ja hyvä toistettavuus. 

Kenttäolosuhteissa voimantuoton suuruutta voidaan mitata erilaisilla levytangolla tai 

kehonpainolla suoritettavilla testeillä, jotka ovat varsin helppoja toteuttaa ja siksi hyvin 

suosittuja urheiluvalmennuksessa. Kenttätestien heikkoutena voidaan pitää niiden 

heikompaa tarkkuutta ja toistettavuutta verrattuna laboratoriotesteihin. (Keskinen 2007, 

132) 

Varusmiesten voimantuottoa testataan varusmiespalveluksen aikana kahdesti. Yläraajojen ja 

keskivartalon dynaamista kestovoimaa mitataan etunojapunnerruksilla ja istumaannousuilla, 

ja alaraajojen räjähtävää voimantuottoa vauhdittomalla pituushypyllä. Näiden testien 

tulosten perustella muodostetaan lihaskuntoindeksin luokitus. Puolustusvoimien tilastoista 

nähdään, että vuodesta 1982 lähtien lihaskuntoindeksin luokituksen ”huono” saaneiden 

osuus on kasvanut ja vastaavasti luokituksen ”kiitettävä/hyvä” saaneiden osuus laskenut. 

(Kuva 1.) 
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KUVA 1. Palveluun astuvien miesten lihaskuntoindeksin jakaumat vuosina 1982-2014 Sininen 

(kiitettävä/hyvä), punainen (huono) (Puolustusvoimat 2015) 

Taistelijan nopeusvoimaominaisuuksien on havaittu olevan positiivisesti yhteydessä 

taistelijan fyysiseen suorituskykyyn. Harmanin ym. (2008) tutkimuksen mukaan taistelijan 

nopeusvoimaominaisuudet olivat yhteydessä taistelijan suoriutumiseen useassa taistelijan 

fyysistä suorituskykyä mittaavassa testissä, kuten 400 m:n juoksussa, 5x30 m:n juoksussa ja 

esteradalla. Myös taistelijan voimaominaisuuksien muutoksia pitkäkestoisen 

taisteluharjoituksen aikana on tutkittu (Taulukko 1). Nopeusvoimaominaisuuksien on 

havaittu heikentyneen (Nindl ym. 2002; Chester ym. 2013; Vaara ym. 2015), mutta toisaalta 

myös parantuneen (Rintamäki ym. 2005) pitkäkestoisen taisteluharjoituksen aikana. 

Maksimivoimaominaisuuksien on vastaavasti osoitettu heikentyneen pitkäkestoisen 

taisteluharjoituksen aikana (Jacobs ym. 1989; Rintamäki ym. 2005; Keinänen 2011). Vielä 

on kuitenkin epäselvää, miten taistelijan voimaominaisuudet vaikuttavat taistelijan 

kuormittumiseen pitkäkestoisen taisteluharjoituksen aikana. 
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2.2 Nopeus 

Nopeus koostuu useasta eri osa-alueesta: reaktionopeudesta, räjähtävästä nopeudesta ja 

liikkumisnopeudesta. Reaktionopeus viittaa aikaan, joka kuluu toiminnan alkamiseen 

ärsykkeen jälkeen. Räjähtävällä nopeussuorituksella tarkoitetaan yksittäistä, lyhyttä ja 

mahdollisimman nopeaa suoritusta. Räjähtävä nopeus ja aikaisemmin esitelty räjähtävä 

voima ovatkin hyvin samankaltaisia ominaisuuksia. Liikkumisnopeudella taas viitataan 

nopeaan liikkumiseen paikasta toiseen. (Mero 2007, 293). Henkilön nopeusominaisuuksiin 

vaikuttavat lihaskoordinaatio, kyky nopeisiin lihassupistuksiin, antropometria, notkeus ja 

ulkoisen kuorman suuruus. Räjähtävän nopeuden on näiden lisäksi havaittu olevan 

voimakkaasti yhteydessä henkilön maksimi- ja nopeusvoimaan. Nopeuteen tiedetään 

vaikuttavan erityisesti nopeiden lihassolujen määrä kehossa, ja näin ollen sitä pidetään 

hyvin perinnöllisenä ominaisuutena. (Keskinen 2007, 164). 

Nopeuden testaamiseen tarvitaan yksinkertaisimmillaan vain mittanauha ja sekuntikello. 

Testaamisen tarkkuuden ja toistettavuuden parantamiseksi liikenopeuden testaamiseen 

käytetään usein kuitenkin sähköistä ajanottolaitteistoa. Valokennoportit käynnistävät tai 

katkaisevat ajanoton, kun koehenkilö ohittaa portin. Räjähtävän nopeuden testaamiseen 

voidaan käyttää yksittäisiä hyppyjä tai heittoja. Reaktionopeutta voidaan testata 

monivalintamenetelmällä, jossa koehenkilö reagoi kuuloärsykkeeseen painamalla edessä 

olevaa painiketta. (Keskinen 2007, 164.) Kuten aikaisemmin todettiin, räjähtävä nopeus ja 

räjähtävä voima ovat hyvin samankaltaisia ominaisuuksia, joten varusmiesten 

nopeusominaisuuksia kuvaa hyvin aikaisemmin esitelty vauhditon pituushyppy, jonka 

tulokset ovat vuosien aikana huonontuneet (Puolustusvoimat 2015). 
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2.3 Kestävyys 

Kestävyys on elimistön kykyä vastustaa väsymystä fyysisen kuormituksen aikana. 

Kestävyys voidaan jakaa aerobiseen ja anaerobiseen kestävyyteen. Aerobiseen 

kestävyyteen kuuluvat peruskestävyys, vauhtikestävyys ja maksimikestävyys. Anaerobiseen 

kestävyyteen kuuluu nopeuskestävyys. (Keskinen 2007, 51). Aerobinen kestävyys on 

fyysinen perusominaisuus, jonka päälle muut fyysisen kunnon osa-alueet rakentuvat. Sen 

merkitys on suurimmillaan suorituksissa, joiden kesto on kahdesta minuutista useampaan 

tuntiin tai jopa päiviin. Aerobiseen kestävyyteen vaikuttavat voimakkaimmin 

maksimaalinen hapenottokyky, suorituksen taloudellisuus ja hermolihasjärjestelmän 

suorituskyky. Anaerobinen kestävyys on kestävyyden alalaji, jonka merkitys on 

suurimmillaan suorituksissa, joiden kesto on 10-90 s. Tällöin suurin osa energiantuotosta 

tapahtuu ilman happea, jolloin elimistöön syntyy maitohappokäymisen seurauksena 

maitohappoa. Mero (2007, 315) muistuttaa, että nopeuskestävyys ei ole voiman ja aerobisen 

kestävyyden tapaan ihmisen perusominaisuus, vaan rakentuu nopeuden, voiman, 

kestävyyden ja lajitekniikan varaan. Lopullisen anaerobisen kestävyyssuorituskyvyn 

määrittävät näiden perusominaisuuksien lisäksi anaerobisen energiantuoton tehokkuus. 

Aerobiseen kestävyyteen voimakkaimmin vaikuttava tekijä on maksimaalinen 

hapenottokyky (VO2max), joka kertoo elimistön maksimaalisen hapenkulutuksen 

aikayksikköä kohden suorituksessa, jossa isot lihasryhmät tekevät työtä ja suoritusta 

jatketaan progressiivisesti nousevassa kuormituksessa uupumukseen asti. Maksimaalinen 

hapenkulutus voidaan mitata suoraan laboratorio-olosuhteissa hengityskaasuanalysaattorilla 

tai arvioida epäsuorasti kenttäolosuhteissa esimerkiksi Cooper-testillä, jota käytetään 

varusmiesten kuntotestauksessa. (Keskinen 2007, 64.) 

Varusmiesten Cooper-testin tulosten perusteella varusmiesten maksimaalinen hapenkulutus  

on heikentynyt merkittävästi vuosien 1975-2014 aikana. Palvelukseen astuvien miesten 

Cooper-testin keskiarvo on heikentynyt vuosien 1978-2014 aikana 2760 metristä 2443 
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metriin Tulokset osoittavat, että huonokuntoisten varusmiesten osuus on lisääntynyt ja 

vastaavasti hyväkuntoisten osuus pienentynyt (Kuva 2). 

 

KUVA 2. Varusmiespalvelukseen astuvien miesten juoksutestin keskiarvo (m) (sininen) sekä 

kiitettävien (vaaleanpunainen) ja huonojen (punainen) tulosten jakaumat vuosina 1975-2014 

(Puolustusvoimat 2015) 

 Kuten aikaisemmin todettiin, aerobinen kestävyys on perusominaisuus, jonka päälle muut 

ominaisuudet rakentuvat. Tätä väitettä tukevat myös tutkimustulokset, joiden mukaan 

aerobinen kestävyys on voimakkaimmin yhteydessä taistelijan suorituskykyyn useissa 

taistelijan suorituskykyä mittaavissa testissä, kuten 400 metrin juoksussa, 5x30 metrin 

juoksussa, esteradalla ja 18 km:n marssilla. (Harman ym. 2008; Sporis 2014.) Tutkimukset 

myös osoittavat, että taistelijan aerobinen kestävyys heikkenee pitkäkestoisen 

taisteluharjoituksen aikana (Taulukko 1.) Toisaalta Rintamäen ym. (2005) tutkimuksessa 

aerobisessa kestävyydessä ei havaittu muutoksia pitkäkestoisen taisteluharjoituksen aikana. 

Vielä on kuitenkin epäselvää, miten aerobinen kestävyys vaikuttaa taistelijan 

kuormittumiseen pitkäkestoisen taisteluharjoituksen aikana. 
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2.4 Antropometria ja kehonkoostumus 

Antropometria. Antropometrisiä mittauksia ovat pituuden, kehon massan ja kehon 

mittasuhteiden mittaukset, joilla pyritään kuvaamaan ihmisen terveydentilaa ja yli- ja 

aliravitsemusta sekä kasvua. Painoindeksi (eng. Body Mass Index = BMI) kuvaa kehon 

lihavuutta/laihuutta. Se saadaan jakamalla henkilön massa pituuden neliöllä (BMI = 

massa/pituus2 ). Painoindeksin viitealueet on esitetty taulukossa. (Taulukko 2). 

TAULUKKO 2. Painoindeksin viitealueet (mukaeltu Keskinen 2007, 45) 

BMI Selite 
<18,5 

 

Paino on ihannetta pienempi 
18,5-24,9 Normaalipaino 
25-29,9 Lievä lihavuus 
30,0-34,9 Merkittävä lihavuus 
35,0-39,9 Vaikea lihavuus 
>40 Sairaalloinen lihavuus 
 

Kehonkoostumus. Kehonkoostumusmittauksilla pyritään arvioimaan ihmisen kehon 

koostumusta.  Ihmisen keho koostuu rasvasta, proteiineista, vedestä, glykogeenistä, sekä 

luuston ja muun elimistön kivennäisaineista. Koska elävän ihmisen kehon koostumusta ei 

voida suoraan mitata, on kehitetty erilaisia epäsuoria arviointimenetelmiä, joita voidaan 

käyttää laboratorio –ja kenttäolosuhteissa. Laboratoriomittauksia ovat esimerkiksi 

kaksienergisen röntgensäteen absorptiometria (Dual-energy X-ray absorptiometry, DXA) ja 

vedenalaispunnitus. Kenttätekniikoita ovat esimerkiksi ihopoimumittaus ja biosähköinen 

bioimpedanssi. Valittu mittausmenetelmä, laitteisto ja mittaaja vaikuttavat tuloksiin ja siksi 

tulosten tulkinta on tehtävä hyvin varovaisesti. (Mikat ym. 2007). 

Varusmiesten kuntotestien yhteydessä tehtyjen antropometristen mittausten mukaan 

varusmiesten kehonkoostumus ja paino ovat muuttuneet vuosien 1993-2014 aikana: paino 

on noussut 70,8 kg:sta 77,6 kg:aan. Keskipituudessa ei ole havaittu merkittäviä muutoksia 
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(Kuva 3.). Vuonna 2014 varusmiesten keskimääräinen painoindeksi oli 24,2 

(Puolustusvoimat 2015) Samankaltaisia muutoksia varusmiesten antropometriassa ja 

kehonkoostumuksessa on havaittu myös maailmalla, kuten Yhdysvalloissa, Ruotsissa ja 

Norjassa (Sharp ym. 2002; Dyrstad ym. 2005; Rasmussen & Johansson 1999). 

 

KUVA 3. Suomalaisten varusmiesten keskimääräinen paino (kg) (punainen) ja pituus (sininen) 

vuosina 1993-2014 (Puolustusvoimat 2015). 

Varusmiesten painon on havaittu korreloivan negatiivisesti maksimaalisen hapenottokyvyn  

kanssa.  (Vogel & Friedl 1992). Tämän lisäksi ylipainon tiedetään olevan merkittävä 

terveysriski (Fogelholm & Kaukua 2010). Pitkäkestoisen taisteluharjoituksen aikana 

kehonkoostumuksessa tapahtuu muutoksia: kehonpainon, rasvamassan ja lihasmassan on 

havaittu pienenevän (Taulukko 1.) Vielä on kuitenkin epäselvää, miten kehonkoostumus 

vaikuttaa pitkäkestoisen taisteluharjoituksen aikana taistelijan kuormittumiseen. 
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3 TAISTELIJAN FYYSISEEN TOIMINTAKYKYYN 

VAIKUTTAVAT TEKIJÄT TAISTELUKENTÄLLÄ 

Taistelijan fyysiseen toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä on taistelukentällä useita (Kuva 

4). Ensimmäinen ja tärkein tekijä on fyysinen kuormitus. Toinen tekijä on riittämätön 

energiansaanti ja tästä syntyvä energiavaje. Kolmas tekijä on aseistuksen ja varustuksen 

suuri paino, mikä entisestään lisää fyysistä kuormitusta. Neljännen tekijän muodostavat 

taistelukentän ympäristöolosuhteet, kuten kuumuus tai kylmyys, jotka asettavat haasteita 

taistelijan fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiselle. 

 

KUVA 4. Taistelukentän kuormitustekijät (mukaeltu Kyröläinen & Santtila 2006) 
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3.1 Fyysinen kuormitus 

Sotilasoperaatiot ovat fyysisesti ja henkisesti raskaita. Ne sisältävät usein liikkumista jaloin 

raskaan kantamuksen kanssa ja tehtäväkohtaisten tehtävien suorittamista, jotka koettelevat 

taistelijan fyysisen kunnon kestävyyttä. Taistelijan tavanomaisempien aktiviteettien 

kuormittavuutta hengitys –ja verenkiertoelimistölle on tutkittu Suomessa ja maailmalla. 

Pihlaisen ym. (2014) tutkimuksessa tutkittiin taistelijan liikkumisen ja eri tehtävien fyysistä 

kuormittavuutta. Ensimmäisenä päivänä koehenkilöt (n:15) marssivat tunnin ajan ilman 

taisteluvarustusta, jonka jälkeen kolme tuntia taisteluvarustuksen (24.4 kg) kanssa. 

Seuraavana päivänä koehenkilöt suorittivat taistelijan tehtäväkohtaisia tehtäviä, kuten 

kenttätykistön valmistelua ja poteroiden kaivamista. Kenttätykistön valmistelu sisälsi tykin 

ja 10-43 kg:aa painavien esineiden siirtelyä ja nostamista kuuden hengen ryhmissä. Poterot 

kaivettiin metrin syvyyteen sotilaan taisteluvarustukseen kuuluvalla kenttälapiolla. Tulokset 

osoittivat, että marssin aikainen hapenkulutus oli 9,9 ± 2,7 mL/kg/min (42 ± 7% VO2max) 

ja syke 107 ± 8 lyöntiä/min (55 ± 3% HRmax). Kolmen tunnin marssin aikana 

taisteluvarustuksessa, hapenkulutus oli 22,7±3,4 mL/kg/min (47±6% VO2max) ja syke 

123±9 lyöntiä minuutissa. Kenttätykistön valmistelun aikana hapenkulutus oli 18,0±3,0 

ml/kg/min (37±6% VO2max) ja syke 99 ± 8 lyöntiä minuutissa (50 ± 3% HRmax). Poteron 

kaivamisen aikana hapenkulutus oli 24,3±5,1mL/kg/min (51± 9% VO2max) ja syke 132 ± 

10 lyöntiä minuutissa (68 ± 4% HRmax). 

Vicente ym. (2013) analysoivat koehenkilöiden liikkumista ja fyysistä kuormitusta lyhyen 

11.3 ±2.0 minuuttia kestäneen korkeaintensiteettisen asutuskeskustaistelun aikana. Taistelun 

aikana koehenkilöiden kulkema matka oli keskimäärin 306,0 ± 69,9 metriä. Koehenkilöiden 

syke oli keskimäärin 132 ± 17 lyöntiä minuutissa ja maksimisyke 163 ±13 lyöntiä 

minuutissa. Liikkuminen tapahtui kyykkyasennossa hiljaa edeten tai juosten nopeasti 

paikasta toiseen siirtyen.  



 

 

17 

Jurvelin (2012) tutki Jyväskylän yliopiston pro gradu –työssään varusmiesten 

taistelukoulutukseen kuuluvien aktiviteettilajien energiankulutusta. Fyysisesti 

kuormittavimpia aktiviteettilajeja olivat hiihtomarssi ja erilaiset taisteluharjoitukset. (Kuva 

5.) 

KUVA 5. Taistelukoulutukseen kuuluvien aktiviteettilajien energiankulutukset Aktiviteettilajit: 1: 

oppitunti (taistelu- ja marssikoulutus) (n=31), 2: oppitunti (taistelukoulutus) (n=32), 3: 

taisteluvarustuksen pakkaaminen ja taisteluvyön sovittaminen (n=28), 4: taistelukoulutusrata (n=27), 

5: ase -ja taistelukoulutus (rynnäkkökivääriammunta, telamiinan asentaminen, kertasinko, 

käsikranaatti (n=26), 6: ampumaratapäivä (rynnäkkökivääriammunta, telamiina, kertasinko, 

käsikranaatti (n=31), 7: taisteluharjoitus (kenttävarustuksen pakkaaminen, tuliaseman vaatimukset 

käytännössä, tuliaseman linnoittaminen lumeen) (n=20), 8: maastoleiri (n=33), 9: 

polttotaisteluharjoitus (n=21), 10: toiminta valmiutta kohotettaessa (n=31), 11: soveltavat 

asekäsittely- ja taisteluharjoitukset (kevyt kertasinko, telamiinan asentaminen, käsikranaatin käyttö), 

12: taisteluharjoitus (taistelijan etenemistavat, aseen kantotavat ja tähystäminen, suojautuminen) 

(n=25), 13: taisteluparin hyökkäys ja puolustus (n=16), 14: hiihtomarssi (n=32), 15: taistelijan 

eteneminen vihollisen tulen alla (n=21) (mukaeltu Jurvelin 2012)  
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3.2 Ravinto 

Taistelija tarvitsee taistelukentällä ravintoa energianlähteeksi lihastyöhön, ja palautuessaan 

uuden kudoksen rakennuspalikoiksi. Ravinnon tulisi olla monipuolista ja sisältää kaikkia 

energiaravintoaineita, kivennäisaineita ja vitamiineja. Taistelukentän olosuhteet ja suuri 

energiankulutus asettavat kuitenkin haasteita riittävälle  energiansaannille, kuten seuraavissa 

kappaleissa käy ilmi. 

Kyröläisen ym. (2008) tutkimuksessa koehenkilöt (n=7) marssivat maasto-olosuhteissa noin 

50 kg painavan kantamuksen kanssa. Tutkimus oli jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisen 

seitsemän päivän aikana koehenkilöt marssivat 20-25 kilometriä päivässä kantaen 50 kg:n 

kantamusta. Seuraavan kuuden päivän aikana koehenkilöt marssivat ainoastaan 6-10 

kilometriä päivässä kantaen 20-25 kg:n kantamusta. Viimeisellä viikolla koehenkilöt 

marssivat keskimäärin 15 kilometriä päivässä kantaen 30 kg:n kantamusta. Tutkimuksen 

aikana koehenkilöiden energiansaanti oli keskimäärin 2938 ± 454 kcal/vrk. Tutkimuksen 

tuloksista käy ilmi, että energiansaanti ei ollut läheskään riittävää, sillä koehenkilöiden 

energiavaje oli tutkimuksen ensimmäisen osan aikana 4000 kcal/vrk, toisen osan aikana 450 

kcal/vrk ja kolmannen osan aikana 1000 kcal/vrk.  

Margolis ym. (2014) tutkivat norjalaisten sotilaiden energiankulutusta –ja saantia neljä 

päivää kestäneen taisteluharjoituksen ja kolme päivää kestäneen hiihtomarssin aikana. 

Taisteluharjoitus sisälsi asekoulutusta ja suunnistusta vuoristoisessa maastossa. 

Hiihtomarssin aikana sotilaat hiihtivät 6-10 tuntia päivässä kantaen 45 kg:n kantamusta. 

Taisteluharjoituksen aikana sotilaiden energiansaanti oli keskimäärin 3098 ± 236 kcal/vrk, 

ja hiihtomarssin aikana keskimäärin 3461 ± 586 kcal/vrk. Energiankulutus 

taisteluharjoituksen aikana oli keskimäärin 5480 ± 389 kcal/vrk ja hiihtomarssin aikana 

6851 ± 562 kcal/vrk. Tästä käy ilmi, että sotilaiden keskimääräinen energiavaje koko 

harjoituksen aikana oli varsin suuri 2899 ± 498 kcal/vrk. 
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Edellä esitellyt tutkimukset osoittavat, että taistelukentällä energiankulutus on lepotasoa 

huomattavasti korkeampi. Energiansaanti on normaalia päivittäistä energiansaantia 

suurempaa, mutta ei riittävää. Energiavaje lisää oletettavasti taistelijan kuormittuneisuutta ja 

haittaa kuormituksesta palautumista.  

3.3 Aseistus ja varustus 

Sotilasoperaatiot vaativat taistelijalta hyvää aseistusta ja varusteita. Taistelija saattaa joutua 

kantamaan raskaita varusteitaan taisteluvyöllä tai repussa epätasaisessa ja vaikeakulkuisessa 

maastossa pitkiäkin matkoja, kun moottoriajoneuvojen käyttö meluhaitan tai maaston 

epätasaisuuden takia ei ole mahdollista. Kantamusten paino ei sodan teknistymisen takia ole 

vähentynyt, vaan päinvastoin kasvanut huomattavasti, kuten seuraavassa todetaan.  

Knapik & Reynolds (2011) tutkimuskatsaus osoittaa, että taistelijoiden kantamusten paino 

taistelukentällä on noussut vuosikymmenien aikana (Kuva 6.). Yksittäisen jalkaväkisotilaan 

aseistus ja varustus on kehittynyt, mutta samalla kantamusten yhteispaino on lisääntynyt 

tasaisesti vuosikymmenten aikana. 1700- luvulla taistelijan kantamusten paino ylitti harvoin 

15 kiloa, mutta ensimmäisen maailmansodan aikana yhdysvaltalaissotilaiden kantamukset 

painoivat jo 20-32 kg:aa. Persianlahden sodan aikana 1990-luvulla yhdysvaltalaissotilaiden 

kantamukset  painoivat ajoittain yli 50 kg:aa ja ylittivät yli puolet kantajan kehonpainosta 

(Knapik & Reynolds 2011).  
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KUVA 6. Yhdysvaltalaissotilaiden kantamusten paino (kg) historian aikana (mukaeltu Knapik & 

Reynolds 2011) 

Suomen puolustusvoimien taistelijan taisteluvarustukseen kuuluvat ase, kypärä, taisteluvyö, 

lipaslaukku, yleislaukku, varustepussi, käsikranaatti, pistin, kenttälaukku ja kenttälapio. 

Painavampaan kenttävarustukseen kuuluu näiden lisäksi ainakin makuupussi, makuualusta, 

varavaatteita, peseytymisvälineitä ja retkikeitin. (Sotilaan käsikirja 2015, 94). Varusteet 

kerryttävät taisteluvarustukselle painoa noin 25 kg:aa ja kenttävarustukselle 35-40 kg:aa 

(Viskari ym. 1999).  

Taisteluvarustuksen lisääntyneellä  painolla on vaikutusta taistelijan fyysiseen 

kuormittumiseen. Tutkimusten mukaan se  lisää taistelijan lihasjäykkyyttä, lihasväsymystä, 

tuki- ja liikuntaelinvammoja ja energiankulutusta (Knapik & Reynolds 2011; Patton ym. 

1991).  

3.4 Ympäristöolosuhteet 

Taistelukentällä ratkaisevaksi tekijäksi voi asettua ympäristön asettamat haasteet, etenkin 

äärimmäisissä olosuhteissa taisteltaessa. Taistelukentällä sotilaan fyysiseen suorituskykyyn 

0	

10	

20	

30	

40	

50	

60	

Yhdysvaltain 
sisällissota	

1. 
maailmansota	

Vietnamin sota 	Persianlahden 
sota	

Kantamuksen 
paino (kg)	



 

 

21 

vaikuttavia ympäristöolosuhteita ovat esimerkiksi: korkeus, tuuli, tärinä, melu, valaistus, 

säteily, kosteus ja lämpötila. Seuraavassa käsitellään tarkemmin korkeuden ja lämpötilan 

vaikutuksia sotilaan fyysiseen suorituskykyyn. 

Sotilasoperaatiot korkeassa ilmanalassa ovat fyysisesti erittäin haastavia, koska (1) 

korkealla hapen osapaine laskee, aiheuttaen suorituskyvyn laskua ja pahimmillaan 

hengenvaarallisen vuoristotaudin; (2) Vuoristoinen maasto on jyrkkää ja vaikeakulkuista; 

(3) Ravinnon ja nesteen toimittaminen vuoristoon on hankalaa, joten sotilas joutuu itse 

kantamaan veden ja ravinnon, mikä lisää kantamuksen painoa. (Nindl ym. 2013). 

Kuumissa olosuhteissa taisteltaessa fyysinen aktiivisuus ja vaatetus lisäävät sotilaan 

lämpökuormaa, ja altistavat sotilaan lämpöhalvaukselle ja nestevajaukselle. 

Lämpökuormitusta lisäävät erityisesti sotilaan suojavarusteet, jotka estävät lämmön 

poistumisen hikoiluna. (Caldwell ym. 2011). Hikoillessa menetetään kehon nesteitä, ja 

mikäli nestettä ei taistelun aikana nautita riittävästi, altistuu sotilas nestevajaukselle, eli 

elimistön vaaralliselle kuivumiselle, mikä heikentää selkeästi sotilaan fyysistä 

suorituskykyä (Sawka ym.2007). Kylmissä olosuhteissa vaarana ovat hypotermia ja 

kylmävauriot, kuten paleltuma, juoksuhautajalka (eng. trench foot) ja ihon poikkeavasta 

toiminnasta kylmässä esiintyvät kylmänkyhmyt. Sormien ja käsien lämpötilan laskiessa 

sotilaan fyysinen suorituskyky hienomotorisissa taidoissa, kuten aseen käsittelyssä ja 

varusteiden huollossa heikkenee (Daanen ym. 1997). 

Yhteenvetona, ympäristöolosuhteet, kuten lämpötila ja korkeus vaikuttavat sotilaan 

fyysiseen kuormittuneisuuteen, voivat aiheuttaa sotilaalle terveydellisiä ongelmia 

taistelukentällä ja laskea sotilaan fyysistä suorituskykyä.  
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4 TAISTELIJAN FYSIOLOGIA 

Ihmisellä on kolme säätelyjärjestelmää, jotka kommunikoivat elimistön eri osien välillä ja 

pyrkivät ylläpitämään kehon homeostaasia eli tasapainotilaa. Näistä ensimmäinen 

säätelyjärjestelmä on hermosto, joka lähettää ja vastaanottaa viestejä elektrokemiallisten 

impulssien avulla ja toimii ajattelun, aistitoiminnan, liikkumisen  ja kehon sisäelinten 

toiminnan säätelijänä. Toinen säätelyjärjestelmä on immuunijärjestelmä, joka tunnistaa 

omat ja vieraat antigeenit ja suojelee elimistöä ulkoisilta kemiallisilta ja mikrobiologisilta 

vaaroilta. Kolmas säätelyjärjestelmä on endokriininen järjestelmä, joka tuottaa kemiallisia 

välittäjäaineita eli hormoneja tai kasvutekijöitä, jotka siirtyvät verenkiertoon ja säätelevät 

kehon eri toimintoja. (Välimäki 2000, 10.) 

4.1 Endokriininen säätelyjärjestelmä 

Endokriinisen säätelyjärjestelmän hormonit ja kasvutekijät ylläpitävät kehon homeostaasia 

säätelemällä esimerkiksi verenpainetta, sydämen sykettä, happo-emästasapainoa, kehon 

lämpötilaa sekä luuston, lihasten ja rasvan massaa. Säätelyn vaikutus saattaa tulla näkyviin 

hyvin nopeasti, jopa sekunneissa tai minuuteissa,  mutta yleensä vaikutukset ovat hitaampia. 

(Välimäki 2000, 10-15) 

Hormonien eritystapoja ovat endokriininen, parakriininen ja autokriininen. Endokriinistä 

eritystapaa edustaa tyypillisesti umpirauhasen solu, joka erittää hormonin verenkiertoon ja 

tämän kautta kaikkialle elimistöön. Parakriinisessä eritystavassa solun erittämät hormonit tai 

kasvutekijät säätelevät viereisten solujen toimintaa, kun taas autokriinisessa eritystavassa 

solun erittämät hormonit säätelevät samaa solua, jossa ne itse syntyvät. (Välimäki 2000, 10-

15) 

Erittymisen jälkeen hormonit siirtyvät verenkiertoon joko vapaina molekyyleinä tai 

kuljettajaproteiiniin kiinnittyneenä. Verenkierrossa vesiliukoiset peptidihormonit ja  
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katekoliamiinit eivät pääse vesiliukoisena suoraan solun sisään vaan kiinnittyvät 

solukalvon hormonireseptoreihin. Steroidi- ja kilpirauhashormonit siirtyvät rasvaliukoisina 

suoraan solukalvosta solun sisään ja kiinnittyvät hormonille spesifiseen reseptoriin. 

(Välimäki 2000, 10-15) 

Kun hormoni on kiinnittynyt reseptoriinsa, syntyy solun sisällä toisiolähettejä ja solun 

proteiinien fosforylaatiotila muuttuu. Solun sisäisten signalointireittien aktivoitumisen  

jälkeen kohdesolun geeniluenta muuttuu ja se saa aikaan muutoksia solun toiminnassa. 

(Välimäki 2000, 10-15) Seuraavaksi esitellään muutamia sotilaan aineenvaihdunnan 

säätelyyn vaikuttavia hormoneja. 

4.1.1 Insuliinin kaltainen kasvutekijä 1 (IGF-1) 

Insuliinin kaltainen kasvutekijä-1 (eng. Insulin-like growth-factor 1, IGF-1) on 70 

aminohapon peptidihormoni, jonka polypeptidirakenne on  samankaltainen kuin insuliinilla. 

Kasvuhormonin vaikutuksesta sitä erittyy verenkiertoon maksasta, mutta myös muut solut 

erittävät sitä auto- ja parakriinisesti. Verenkierrossa suurin osa IGF-1:a on sitoutunut 

kuljettajaproteiiniinsa. Kohdekudoksessa insuliinin kaltainen kasvutekijä-1 aktivoi 

insuliinireseptorin kanssa homologisen IGF-1 reseptorin, mikä johtaa useiden solun 

sisäisten signalointireittien aktivoitumiseen. (Nindl 2009.)  

IGF-1 vaikuttaa solun aineenvaihduntaan ja kasvuun. Se lisää aminohappojen ottoa solun 

sisään, kasvattaa proteiinisynteesiä ja vähentää proteiinien hajotusta. Insuliinin tavoin se 

myös säätelee glukoosin ja vapaiden rasvahappojen siirtymistä solun sisään. Kasvaneen 

veren IGF-1 pitoisuuden on havaittu olevan positiivisesti yhteydessä moniin terveyttä 

edistäviin tekijöihin (aerobinen kunto, luuntiheys, lihaskasvu ja aivojen toiminta) (Friedl 

2003). Toisaalta sen on havaittu olevan yhteydessä myös syöpään, lihavuuteen ja 2.tyypin 

diabetekseen (Rajpathak 2009). Nindl (2009) mukaan IGF-1 pitoisuus veressä kertoo kehon 

fysiologisesta tilasta, minkä takia sitä voidaan käyttää, yhdessä muun informaation kanssa, 

mittaamaan sotilaan kuormittuneisuutta.  
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Kaksi kuukautta kestäneen fyysisesti ja psyykkisesti erittäin raskaan Yhdysvaltain 

maavoimien erikoisoperaatioihin erikoistuneen kevyen jalkaväen yksikön (United States 

Army Rangers) kurssin lopussa koehenkilöiden (n:50) IGF-1 pitoisuudet olivat laskeneet 

selvästi (62%) lähtötasosta. Samassa tutkimuksessa havaittiin myös kehon painon (-13%), 

kehon rasvattoman massan (-6%) ja  rasvamassan (-50%) laskua. IGF-1:n todettiin 

korreloivan positiivisesti pehmytkudoksessa tapahtuneiden muutosten kanssa. (Nindl ym. 

2007.) Lyhytkestoisen taisteluharjoituksen (3-8 päivää) on havaittu laskevan koehenkilöiden 

vapaan (-42%)  ja  kokonais (-24%) IGF-1:n pitoisuutta (Taulukko 2). Taisteluharjoituksen 

aikana koehenkilöiden energiankulutus oli 4500 kcal/vrk ja energiansaanti 1600 kcal/vrk. 

Taisteluharjoituksen aikana koehenkilöt nukkuivat 6,2 h/vrk.  (Nindl ym. 2009) Rosendalin 

ym. (2002) tutkimuksessa koehenkilöt harjoittelivat 2-4 tuntia vuorokaudessa 11 viikon ajan 

varuskuntaolosuhteissa. Harjoittelun seurauksena IGF-1 kokonaispitoisuus laski 

merkitsevästi (P <0.05) hyvä- ja huonokuntoisilla, mutta IGFPB-3:n ( eng. Insulin-like 

growth factor-binding protein 3) eli IGF-1 kuljettajaproteiinin hajoaminen lisääntyi 

ainoastaan huonokuntoisilla.  

4.1.2 Leptiini 

16 kDa:n kokoinen peptidihormoni leptiini löydettiin vuonna 1994 (Zhang ym. 1994). 

Leptiiniä erittyy vereen pääasiassa rasvakudoksesta, josta se kulkeutuu hypotalamukseen ja 

säätelee kylläisyyden tunnetta. Leptiinillä onkin tärkeä rooli energiatasapainon säätelijänä: 

energiavajeen aikana leptiinin pitoisuus veressä  laskee, ja vastaavasti kun energiatasapaino 

on positiivinen, leptiinin pitoisuus veressä kasvaa (Ahima ym. 1996). Tämän lisäksi leptiini 

säätelee kortisolin, kasvuhormonin ja lisääntymishormonien eritystä ja vaikuttaa 

kilpirauhasen toimintaan.  

Leptiinin erityksessä on vuorokausivaihtelua: eniten leptiiniä erittyy yön aikana, 

alimmillaan leptiinitasot ovat puolenpäivän aikaan. Ruokailulla ei ole havaittu olevan 

vaikutusta leptiinitasoihin. Ylipainoisilla on poikkeuksetta korkeammat seerumin 
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leptiinitasot verrattuna normaalipainoisiin. Tämän on ajateltu johtuvan ylipainoisten 

leptiiniresistenssistä. (Saad ym. 1998.)  

Harjoittelun seurauksena seerumin leptiinitasot laskevat, mikä johtuu luultavasti 

kasvaneesta energiankulutuksesta (Jürimäe ym. 2003). Tästä johtuen urheilijoilla on 

havaittu normaaliväestöä pienempiä seerumin leptiinipitoisuuksia (Casimiro-Lopes ym. 

2009). Viisi päivää kestäneen taisteluharjoituksen aikana seerumin leptiinitasojen on 

havaittu laskeneen jopa kolmannekseen normaaliarvoihin verrattuna (Taulukko 2.). Jürimäe 

ym. (2003) tutkimuksessa leptiinipitoisuuksien havaittiin laskevan maksimaalisen 

suorituksen jälkeen erityisesti jo valmiiksi kuormittuneilla koehenkilöillä, kun taas 

levänneillä koehenkilöillä ei merkittäviä muutoksia seerumin leptiinipitoisuuksissa havaittu. 

Tämä sai Jürimäe ym. (2011) ehdottamaan, että seerumin leptiinipitoisuuksia voitaisiin 

käyttää apuna arvioitaessa urheilijan palautuneisuutta.  

4.2 Immunologinen säätelyjärjestelmä 

Ihmisen toinen säätelyjärjestelmä on immunologinen säätelyjärjestelmä, jonka tavoitteena 

on suojata elimistöä taudinaiheuttajilta. Immuniteetti eli vastustuskyky voidaan jakaa 

kahteen luokkaan: luonnolliseen ja hankittuun immuniteettiin. Luonnollisella immuniteetillä 

tarkoitetaan niitä menetelmiä, joilla elimistö torjuu mikrobeja jo ensikosketuksen 

yhteydessä. Hankitulla immuniteetilla tarkoitetaan sitä, että elimistön imusolujen reaktio 

vieraaseen proteiiniin (antigeeniin) muuttuu ja imusolut oppivat tunnistamaan elimistölle 

haitallisia proteiineja. Tunnistamisen jälkeen B-imusolut reagoivat antigeeneihin 

muuttumalla plasmasoluiksi, jotka erittävät liukoisia vasta-aineita (immuniglobuliineja). T-

imusolut taas muuttuvat tappajasoluiksi, jotka tuhoavat vieraan solun kiinnittymällä sen 

pintaan. (Nienstedt 1999, 240-249) 

Immunologisen säätelyjärjestelmän sytokiinit  auttavat immuniteettipuolustuksen eri osia 

kommunikoimaan keskenään. Sytokiinit ovat pienimolekyylisiä proteiineja, jotka toimivat 

elimistön kaikkien solujen toimintoja ohjaavina viestinviejinä. Sytokiiniryhmiä ovat: 
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interleukiinit (IL), interferonit (IFN), tuumorinekroositekijä alfa (TNF-α), ja 

solutyyppispesifiset kasvutekijät, esimerkiksi granulosyyttikasvutekijä (G-CSF) ja 

erytropoietiini (EPO). Sytokiinit erittyvät auto- ja parakriinisesti, ja kiinnittyessään 

kohdesolunsa spesifiseen reseptoriin, aktivoivat solun sisäisiä signalointireittejä.  Solun 

sisäisten signalointireittien aktivoituminen saa aikaan muutoksia solun DNA-synteesissä, 

geeniluennassa ja näin ollen proteiinien tuotannossa. Sytokiinien määrä kehossa lisääntyy 

infektioiden ja immuunivasteen aikana, mikä johtaa elimistön puolustusreaktioiden 

voimistumiseen. (Julkunen ym. 2003, 734-755). Seuraavaksi esitellään kolme tärkeää 

immunologisen säätelyjärjestelmän tekijää. 

4.2.1 Tuumorinekroositekijä alfa (TNF- α) 

Tuumorinekroositekijä alfa (TNF-α) on 17 kDa:n painoinen tulehdussytokiini, jota erittävät 

useat valkosolut: makrofagit, monosyytit, neutrofiilit, T-solut ja NK-solut. Solukalvolla 

TNF-α kiinnittyy TNF-alfareseptoriin. TNF-α vaikuttaa tulehdusreaktion lisäksi solujen 

kasvuun ja erilaistumiseen, apoptoosiin ja rasva-aineenvaihduntaan.  

TNF-α-pitoisuuden on havaittu olevan koholla useimmissa pitkäaikaisissa sairauksissa, 

kuten autoimmuunitaudeissa, insuliiniresistenssissa, allergioissa, astmassa, diabeteksessa, 

masennuksessa, dementiassa, Alzheimerin taudissa, reumassa, autoimmuunitaudeissa, 

sydän- ja verisuonitaudeissa ja syövässä. Plasman TNF-α-pitoisuuden ja insuliiniresistenssin 

välillä on osoitettu olevan selkeä yhteys. (Golbidi & Laher 2014.).  

Plasman TNF-α-pitoisuuden on havaittu nousevan fyysisen aktiivisuuden jälkeen useissa 

tutkimuksissa (Dufaux & Order 1989; Espersen ym. 1990), kun taas jotkut (Rivier ym. 

1994; Smith ym. 1992) eivät ole havainneet plasman TNF-α-pitoisuuden kasvua. 

Huolimatta ristiriitaisista tutkimustuloksista,  Jürimäe ym. (2011) esittävät kasvaneen 

plasman TNF-α-pitoisuuden osoittavan henkilön kuormittuneisuutta ja puutteellista 

palautumista suorituksesta. Näin ollen, plasman TNF-α-pitoisuutta voitaisiin käyttää 

henkilön palautumisen seurannassa. 
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4.2.2 Interleukiini-6 (IL-6) 

Interleukiini-6 (IL-6) on tunnetuin lihaksen erittämä sytokiini eli myokiini. Se kuuluu 

suureen IL-6-sytokiiniperheeseen, jonka sytokiineille on yhteistä kiinnittyminen solukalvon 

gp130-reseptoriin.  IL-6 erittyy lihaksesta verenkiertoon lihastyön aikana ja vaikuttaa auto- 

ja parakriinisesti lähisoluihin. (Fischer ym. 2006.) IL-6-pitoisuuden kasvuun vaikuttavat 

työskentelevien lihasten koko ja lihastyön kesto. Tästä johtuen suurimmat muutokset 

plasman IL-6-pitoisuudessa on havaittu juoksemisen jälkeen.  IL-6 pitoisuuden plasmassa 

on havaittu kasvavan useita tunteja kestävän harjoittelun seurauksena jopa 100-kertaiseksi. 

(Pedersen 2013.) 

IL-6 vaikutuksia voidaan pitää terveydelle myönteisinä, sillä se säätelee glukoosi- ja rasva-

aineenvaihduntaa, osallistuu myogeneesiin ja toimii tulehdusta ehkäisevänä tekijänä. IL-6 

lisää glukoosin ottoa soluun ja rasvojen hapetusta energiaksi aktivoimalla AMP- ja PI-3-

kinaaseja ( eng. AMP activated kinase, PI-3-kinase). Plasman IL-6 pitoisuuden on havaittu 

olevan matalampi fyysisesti aktiivisilla henkilöillä (Fischer ym. 2006) ja vastaavasti 

korkeampi ylipainoisilla metabolisen syndrooman omaavilla henkilöillä. Scheele ym. (2012) 

arvelevat tämän johtuvan siitä, että fyysisesti inaktiivisille ja ylipainoisille henkilöille on 

kehittynyt IL-6-resistenssi. 

Plasman IL-6 pitoisuuden on havaittu pysyvän muuttumattomana tai kasvavan pitkän 

taisteluharjoituksen aikana useissa tutkimuksissa (Taulukko 2).Taisteluharjoituksia 

pidemmän, Israelin armeijan peruskoulutuskauden, aikana plasman IL-6 pitoisuudessa ei 

havaittu muutoksia (Nindl ym. 2012). Edellä mainittujen tutkimusten koehenkilöt ovat 

olleet ammattisotilaita, joten tuloksia ei voida yleistää suomalaisiin varusmiehiin. Myöskään 

fyysisten kuntotekijöiden vaikutuksista taisteluharjoituksen aikana tapahtuviin muutoksiin 

plasman IL-6 pitoisuudessa ei ole tietoa.  
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4.2.3 Kreatiinikinaasi (CK) 

Kreatiinikinaasi (CK) on entsyymi, jota on erityisesti lihaksissa ja keskushermostossa. 

Kreatiinikinaasia on viisi erilaista isoformia eli muotoa: solulimassa CK-MM, CK-BB ja 

CK-MB, ja mitokondriossa CKMT1A ja CKMT2. Kreatiinikinaasin tehtävänä on  

katalysoida kreatiinin (Cr) adenosiinitrifosfaatin (ATP) reaktiota fosfokreatiiniksi (PCr) ja 

adenosiinidifosfaatiksi (ADP). Seerumin kreatiinikinaasiaktiivisuuteen vaikuttavia tekijöitä 

ovat ikä, sukupuoli, etninen tausta, lihasmassa, fyysinen aktiivisuus, lämpötila ja erilaiset 

sairaudet. (Tagaki ym. 2001.). 

Seerumin CK-MM kreatiinikinaasiaktiivisuus lisääntyy fyysisen kuormituksen seurauksena, 

johtuen lihastyön aikaansaamasta lihasvauriosta. Rakenteelliset vauriot lihassolun 

sarkolemmassa ja Z-levyissä saavat aikaan kreatiinikinaasin valumisen solukalvon läpi 

soluvälinesteeseen, ja siirtymisen imusolujen kautta verenkiertoon. (Bijsterbosch ym. 1985.) 

Seerumin kreatiinikinaasiaktiivisuuden lisääntymiseen vaikuttavat harjoittelun intensiteetti, 

kesto, lihastyötapa ja henkilön aikaisempi harjoitustausta. Pitkäkestoisen harjoituksen 

jälkeen seerumin kreatiinikinaasiaktiivisuus on lisääntynyt kahden vuorokauden ajan, paljon 

eksentristä lihastyötä sisältävän voimaharjoituksen jälkeen jopa neljän päivän ajan (Staubli 

ym. 1985; Hyatt ym. 1998). Harjoittelun vaikutukset seerumin kreatiinikinaasiaktiivisuuteen 

ovat hyvin yksilöllisiä. Pääosin hyväkuntoisilla seerumin kreatiinikinaasiaktiivisuuden 

lisääntyminen harjoittelun seurauksena on vähäisempää verrattuna huonokuntoisiin 

(Karamizrak ym. 1994).  

Suurimpia seerumin kreatiinikinaasiaktiivisuuden muutoksia on havaittu pitkäkestoisten 

suoritusten, kuten ultramaratonin (Nuviala ym. 1992) ja triatlonin (Denvir ym. 1997) 

jälkeen. Myös paljon eksentristä eli jarruttavaa lihastyötä sisältävä voimaharjoittelu lisää 

seerumin kreatiinkinaasiaktiivisuutta (Hurley ym. 1995). Kenney ym. (2012) havaitsivat 

yhdysvaltalaissotilailla (n=499) 14 päivän peruskoulutuskauden aikana lähes kuusinkertaisia 

seerumin kreatiinikinaasiaktiivisuuksia verrattuna kontrolliryhmään.  Chester ym. (2013) 

havaitsivat samansuuntaisia muutoksia 15 päivää kestäneen selviytymisharjoituksen jälkeen 
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Australian ilmavoimien sotilailla (n=14) (Taulukko 2.). Hartmann ja Mester (2000) 

esittävät, että kasvanut seerumin kreatiinikinaasaktiivisuus yhdistettynä laskeneeseen 

fyysiseen suorituskykyyn voivat ennustaa ylikunnon syntyä. Näin voidaan todeta, että 

seerumin kreatiinikinaasiaktiivisuutta voidaan pitää hyvänä fysiologisena muuttujana 

kuvaamaan taistelijan kuormittuneisuutta.  
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5 TUTKIMUSONGELMAT JA HYPOTEESIT 

Tutkimuskysymys 1. 

Mitä vaikutuksia pitkäkestoisella taisteluharjoituksella on varusmiesten immunologisten ja 

hormonaalisten vasteiden (kreatiinikinaasi, IGF-1, TNF-α, leptiini, IL-6) pitoisuuksiin 

veressä ja kehonkoostumukseen? 

Hypoteesi 1. Varusmiesten immunologisissa ja hormonaalisissa vasteissa havaitaan 

negatiivisia muutoksia pitkäkestoisen taisteluharjoituksen aikana: IGF-1 ja leptiini 

pitoisuudet pienenevät, ja kreatiinikinaasi, IL-6 ja TNF-α pitoisuudet kasvavat. 

Varusmiesten kehon paino, lihasmassa ja rasvamäärä pienenevät.  

Hypoteesi 1. perustelut. Kyröläinen ym. (2008) havaitsivat pitkäkestoisen 

taisteluharjoituksen kasvattavan koehenkilöiden (n=7) kortisolipitoisuutta ja 

kreatiinikinaasiaktiivisuutta, sekä laskevan testosteronipitoisuutta. Samaisessa 

tutkimuksessa he havaitsivat koehenkilöiden kehon painon ja rasvaprosentin laskua. Friedl 

ym. (2000) osoittivat tutkimuksessaan energiavajeen laskevan koehenkilöiden seerumin 

IGF-1 pitoisuuksia. 

 Tutkimuskysymys 2. 

Onko maksimaalisella hapenottokyvyllä, lihaskunnolla ja kehonkoostumuksella yhteyksiä 

taisteluharjoituksen aikana havaittuihin muutoksiin varusmiesten seerumin immunologisissa 

ja hormonaalisissa (leptiini, IL-6, kreatiinikinaasi, IGF-1, TNF-α,) vasteissa ja 

kehonkoostumuksessa. 
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Hypoteesi 2. Parempi kestävyyskunto vähentää IGF-1 ja leptiinipitoisuuksien laskua sekä 

IL-6, CRP, TNF-α pitoisuuksien ja kreatiinikinaasiaktiivisuuden kasvua.  

Hypoteesin 2 perustelut. Tyyskän ym. (2008) tutkimuksessa hyväkuntoisten koehenkilöiden 

TES/SHBG laski vähemmän verrattuna huonokuntoisiin, osoittaen, että kestävyyskunnolla 

on vaikutusta fysiologisten muuttujien muutokseen pitkäkestoisen taisteluharjoituksen 

aikana. 
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6 MENETELMÄT 

6.1 Koehenkilöt 

Tutkimuksen koehenkilöinä toimivat Kainuun prikaatin 1. jääkärikomppanian varusmiehet 

(n=49, ikä: 20 ± 1 v, pituus: 179 ± 7 cm , paino: 73,8 ± 7,8 kg; rasvaprosentti: 12,6 ± 3,7; 

BMI: 23) (Taulukko 3). Tutkimuksen aloitustilaisuuteen osallistui 61 varusmiestä, joista 

tutkimuksen aikana 12 varusmiestä jätti tutkimuksen kesken erinäisten vammojen tai 

motivaation puutteen takia. Lopulliseksi koehenkilöiden lukumääräksi tuli siten 49 

varusmiestä. Tutkimukseen osallistuneet varusmiehet perehdytettiin mittauksiin ennen 

tutkimuksen alkua aloitustilaisuudessa, jonka jälkeen he antoivat kirjallisen suostumuksensa 

tähän tutkimukseen. Eettinen lausunto saatiin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin eettiseltä 

toimikunnalta, ja tutkimuslupa saatiin maavoimien esikunnalta ennen tutkimuksen alkua. 

TAULUKKO 3. Koehenkilöiden kuvaus 

Miehet  
N=49 

Ikä 

(v) 

Pituus  

(cm) 

Paino 

(kg) 

Rasva% 

 

BMI 

Koko joukko 20 ± 1 179 ± 7 73,8 ± 7,8 12,6 ± 3,7 23 

min 19 167 55,9 3,7 18,9 

max 22 204 99,3 28,9 30,7 
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6.2 Tutkimusasetelma 

Tutkimuksen 29 päivää kestänyt pitkäkestoinen taisteluharjoitus toteutettiin vuoden 2015 

touko-kesäkuussa Itä-Suomessa. Harjoitus koostui ampuma- ja taisteluharjoituksista 

maastossa sekä yleisestä sotilaskoulutuksesta kasarmilla. Ennen pitkäkestoisen 

taisteluharjoituksen alkua koehenkilöt toimivat omana kontrolliryhmänään kahdeksan 

päivän ajan, jonka aikana he  suorittivat Cooper-testin ja lihaskuntotestit. Pitkäkestoinen 

taisteluharjoitus alkoi kontrollijakson jälkeen välittömästi. Pitkäkestoisen 

taisteluharjoituksen aikana koehenkilöiltä otettiin verta viidesti: ensimmäisen kerran kaksi 

päivää ennen ampumaharjoituksen alkua, toisen kerran välittömästi neljä päivää kestäneen 

ampuharjoitusleirin päätyttyä, kolmannen kerran taisteluharjoituksen aikana viisi päivää 

taisteluharjoituksen alkamisen jälkeen, neljännen kerran välittömästi yhteensä 16 päivää 

kestäneen taisteluharjoituksen jälkeen ja viidennen kerran viisi päivää taisteluharjoituksen 

päättymisen jälkeen. (Kuva 7)  

 

KUVA 7. Tutkimuksen tutkimusasetelma  

Yleinen sotilaskoulutus. Kasarmilla ennen ja jälkeen pitkäkestoisen taisteluharjoituksen 

annettu yleinen sotilaskoulutus käsitti erilaisia valmisteluja, järjestelyä, aseiden huoltoa, 

luentoja ja muita fyysisesti kevyitä aktiviteettejä. Yleisen sotilaskoulutuksen aikana 

koehenkilöt nukkuivat kasarmilla varuskuntaolosuhteissa ja ruokailivat varuskunnan 

ruokalassa. Unta koehenkilöt saivat keskimäärin 6-8 h/vrk. Energiansaanti oli riittävää ja 

vastasi energiankulutusta. 
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Ampumaharjoitus. Neljä päivää kestänyt ampumaharjoitus järjestettiin Vuosangassa 

maasto-olosuhteissa, jonne siirryttiin moottorimarssilla. Ampumaharjoituksen aikana 

koehenkilöille annettiin ampuma- ja taistelukoulutusta. Rasitus oli viikko-ohjelman 

mukaisesti keskikovaa. Ampumaharjoituksen ajan koehenkilöt nukkuivat ja ruokailivat 

maastossa. Unta koehenkilöt saivat keskimäärin 6 h/vrk. 

Taisteluharjoitus. Ampumaharjoituksen jälkeen koehenkilöt siirtyivät välittömästi 8. päivän 

mittauksiin kasarmille, jonka jälkeen taisteluharjoitukseen Sotinpuroon. 

Taisteluharjoituksessa koehenkilöille annettiin taistelukoulutusta, joka sisälsi mm. 

tukikohtien perustamista, puolustukseen ryhmittymistä ja hyökkäysaseman tiedustelua. 

Rasitus oli viikko-ohjelman mukaan kovaa johtuen kasvaneesta fyysisestä kuormituksesta. 

Taisteluharjoituksen aikana koehenkilöt nukkuivat ja ruokailivat maastossa. Unta 

koehenkilöt saivat keskimäärin 6 h/vrk. Taisteluharjoituksen ja 23. päivän mittausten 

jälkeen koehenkilöt siirtyivät viikonloppuvapaille, jonka jälkeen palasivat kasarmille 

yleiseen sotilaskoulutukseen ja 27. päivän loppumittauksiin.  

Sää oli pitkäkestoisen taisteluharjoituksen aikana melko kolea ja tuulinen. Lämpötila 

vaihteli 0-15 C välillä ja vettä satoi runsaasti. Maasto oli sateen takia märkä, mikä vaikeutti 

kulkemista. Koehenkilöt kantoivat pitkäkestoisen taisteluharjoituksen aikana mukanaan 

taisteluvarustusta. Näin ollen kantamuksen kokonaispainoksi tuli noin 27-35 kg. 

 

6.3 Tutkimusmenetelmät 

Maksimaalinen hapenottokyky (VO2max). Maksimaalista hapenottokykyä arvioitiin Cooper-

testillä Kainuun prikaatin urheilukentän 400 metrin juoksuradalla. Testissä koehenkilöt 
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juoksivat 12 minuutin ajan niin monta kierrosta kuin mahdollista, jolloin testin 

lopputulokseksi saatiin juostu matka, joka muutettiin maksimaaliseksi hapenottokyvyn 

arvioksi seuraavalla kaavalla: (juostu matka metreinä - 504,9) / 44,73  (Cooper 1968). 

Ennen testin aloittamista testattaville luettiin turvallisuusohjeet  ja varmistettiin, ettei 

osallistujilla ole turvallisuusohjeisiin tai terveydellisiin syihin perustuvaa estettä 

testaamiselle, jonka jälkeen koehenkilöt lämmittelivät matalatehoisesti 10-15 minuutin ajan. 

Cooper-testin arvion maksimaalisesta hapenottokyvystä nuorilla on osoitettu olevan 

luotettava ja hyvin toistettava  (r = 0.87, u = 0.96) (Penry ym. 2011) 

Lihaskestävyys. Hartian alueen ja yläraajojen lihasten dynaamista voimaa ja kestävyyttä 

sekä liikettä tukevien vartalonlihasten staattista kestävyyttä mitattiin suoritettujen 

etunojapunnerrusten määrällä 60 sekunnin aikana. Ennen testiä käsien oikea sijainti 

määritettiin päinmakuulla asettamalla kämmenet hartioiden leveydelle ja tasolle siten, että 

sormet osoittavat eteenpäin. Peukaloiden oli yllettävä koskettamaan olkapäitä. Jalat olivat 

enintään lantion leveydellä. Lähtöasennossa kädet olivat hartioiden leveydellä suoriksi 

ojennettuina, vartalo suorana, varpaat ja kämmenet tukipisteinä. Lähtöasennosta vartalo 

lasketaan jännitettynä ala-asentoon, jossa olkavarret ovat vaakatasossa. Yksi suoritus täyttyi 

kun ala-asennosta oli palattu lähtöasentoon (Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja 

2011, 43). Vartalon koukistajalihasten dynaamista kestävyyttä mitattiin suoritettujen 

istumaannousujen määrällä 60 sekunnissa. La ̈hto ̈asennossa koehenkilö makasi 

selinmakuulla polvikulman ollessa noin 90 astetta. Nilkat olivat suorituksen aikana tuettuina 

ja sormet olivat takaraivon kohdalla ristissä. Lähtöasennosta noustiin istumaan siten, että 

kyynärpäät koskettivat polvia tai kävivät polvien tasolla. Ala-asennossa lapaluiden alaosa 

kosketti alustaa. Yksi suoritus täyttyi, kun kyynärpäät koskettivat polvia ja oli palattu ala-

asentoon. Lihaskestävyystestien toistettavuuden on osoitettu olevan korkea (ICC=0.93-0.95, 

ICC=0.83-0.93) (Augustsson ym. 2009) 
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Kuva 8. Istumaannousut 60 sekunnissa 

 

Kuva 9. Etunojapunnerrukset 60 sekunnissa 

Räjähtävä voima. Alaraajojen maksimaalista sekä räjähtävää voimantuottoa arvioitiin 

vauhdittomalla pituushypyllä. Lähtöasennossa seistiin paikallaan kapeassa haara-asennossa 

jalat rinnakkain, varpaat ponnistusviivan takana. Ponnistusasento otettiin koukistamalla 

polvia ja vietiin samanaikaisesti kädet taakse. Ponnistusasennosta heilautettiin kädet 

voimakkaasti eteen ja hypättiin samanaikaisesti tasajaloin mahdollisimman pitkälle. 
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Alastulossa liike pysäytettiin tasajaloin jarruttaen, polvia joustavasti koukistamalla. Tulos  

saatiin metreinä yhden senttimetrin tarkkuudella ponnistusviivan etureunasta siihen kohtaan 

alustaa, johon takimmaisen jalan kantapää osui. Testi sisälsi kolme suoritusta, joista paras 

kirjattiin tulokseksi. (Puolustusvoiminen kuntotestaajan käsikirja 2011, 41.) Vauhdittoman 

pituushypyn on osoitettu mittaavan hyvin räjähtävää voimantuottoa (λ=0.75) ja olevan 

hyvin toistettava (ICC=0.95) (Markovic ym. 2004) 

 

Kuva 10. Vauhditon pituushyppy 

Kehonkoostumus. Antropometriaa ja kehonkoostumusta mitattiin InBody 720 

bioimpedanssilaitteella (Biospace, Seoul, Korea) aamulla yön yli kestäneen paaston jälkeen. 

Ennen mittausta koehenkilöltä puhdistettiin sekä kämmenet että jalkapohjat 

desinfiointiaineella kostutetulla paperilla mittauksen luotettavuuden paranemiseksi. 

Laitteella arvioitiin koehenkilöiden rasvaton kehon massa, rasvanprosentti, lihasmassa ja 

kehonpaino. InBody-laitteen on osoitettu aliarvioivan rasvamassan ja vastaavasti 

yliarvioivan lihasmassan määrää verrattaessa DEXA:n (Dual X-ray Absometry) antamiin 

arvioihin (Sillanpää ym. 2014), mutta sitä voidaan pitää riittävän luotettavana ja tarkkana 

arvioimaan kehonkoostumusta, kun mittausta edeltävät olosuhteet on hyvin vakioitu. 
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Kuva 11. Kehonkoostumusmittaus InBody 720 bioimpedanssilaitteella (Biospace, Seoul, 

Korea) 

Verianalyysit. Verta otettiin tutkimuksen aikana kuudesti yön yli kestäneen paaston jälkeen 

käsivarren laskimosta 3,5 ml VenoSafe geelisentrifuugiputkeen (Terumo Europe, Leuven, 

Belgium), jonka jälkeen näytteet sentrifugoitiin 3500 rpm pyörimisnopeudella. TNF-α:n, 

seerumipitoisuudet analysoitiin Immulite© 1000 analysaattorilla (Siemens Healthcare 

Diagnostics Products Ltd., Gwynedd, UK). Seerumin TNF-α:n erottelukyky oli 0,19 pg/mL. 

Seerumin IGF-1:n ja IL-6 pitoisuudet analysoitiin verikokeista Immulite© 2000 Xpi 

analysaattorilla (Siemens Healthcare Diagnostics Products Ltd., Gwynedd, UK). Seerumin 

IGF-1:n erottelukyky oli 2,65 nmol/l ja IL-6:n 0,11 pg/mL. Seerumin leptiinipitoisuus 

analysoitiin Human Leptin ELISA-kitillä (BioVendor, Brno, Tsekki), Dynex DS2 –laitteella 

(Dynex technologies, Chantilly, USA). Seerumin leptiinin erottelukyky oli 0,2 ng/ml.  

Kreatiinikinaasiaktiivisuus arvioitiin verikokeista Konelab 20XTi analysaattorilla. Seerumin 

kreatiinikinaasin erottelukyky oli 3,2 U/l. 

Kyselyt. Koehenkilöiden stressitilaa kartoitettiin pitkäkestoisen taisteluharjoituksen aikana 

päivittäin NASA TLX – lomakkeella (Hart ym. 1988) sekä ahdistuneisuuskyselyllä. NASA 
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TLX – lomake on alkujaan kehitetty lentäjille, mutta sitä voidaan käyttää onnistuneesti 

myös muihin ryhmiin kuuluvien henkilöiden subjektiivisten tuntemusten seurannassa 

(Gawron 2008).  NASA TLX – lomakkeen lisäksi koehenkilöt arvioivat unen määrää 

tunteina, kuormittuneisuutta (RPE) asteikolla 6-20 ja lihaskipua asteikolla 0-5. 

Fyysinen aktiivisuus. Koehenkilöiden fyysistä aktiivisuutta mitattiin pitkäkestoisen 

taisteluharjoituksen aikana päivittäin vyötärölle kiinnitettävällä kiihtyvyysanturilla (Hookie 

AM20, Traxmeet Ltd, Espoo Finland), joka laskee päivittäisten askeleiden määrän. Liikuttu 

matka saatiin, kun askelten lukumäärä kerrottiin arviolla kohenkilön askelpituudesta. Arvio 

askelpituudesta saatiin kaavalla: koehenkilön pituus (m) x 0,415. Hookie -kiihtyvyysanturin 

validiteettia (CC=0.96) voidaan pitää erinomaisena (Aittasalo ym. 2015) Koehenkilöitä 

ohjeistettiin, että kiihtyvyysanturia tulee pitää vyötäröllään vuorokauden ympäri.  

Kiihtyvyysanturilla voitiin arvioida liikuttua matkaa 100 metrin tarkkuudella. 

6.4 Tilastolliset menetelmät 

Tilastolliset analyysit tehtiin SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 22.0 ohjelmalla. 

Lähes kaikki muuttujat olivat normaalijakautuneita, joten tilastollisissa analyysissa 

päädyttiin parametrisiin testeihin. IL-6-arvot eivät liiallisesta vinoudesta johtuen olleet 

normaalisti jakautuneita, mutta niiden analysoinnissa päädyttiin myös parametrisiin 

testeihin, koska koehenkilöiden otosjoukon (N=49) katsottiin olevan riittävän suuri. 

Pitkäkestoisen taisteluharjoituksen mittapisteiden välisten erojen merkitsevyyksiä tutkittiin 

toistomittausten varianssianalyysilla (ANOVA). Fyysisten kunnon osatekijöiden ja 

mittapisteiden välillä veressä tapahtuvien muutosten yhteyksiä tutkittiin Pearsonin 

korrelaatiotestillä.  Tilastollisen merkitsevyyden kuvaamiseksi tuloksissa käytettiin 

tähtisymbolia seuraavasti: merkitsevä * 0.01 < p ≤ 0.05, hyvin merkitsevä: ** 0.001 < p ≤ 

0.01 ja erittäin merkitsevä: *** p ≤ 0.001 
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7 TULOKSET 

7.1 Fyysinen kunto 

Koehenkilöiden arvioitu maksimaalinen hapenottokyky (VO2max) oli keskimäärin (± SD) 

49,2 ± 4,8 ml/min/kg. Vauhditonta pituutta koehenkilöt hyppäsivät 2,29 ± 0,21 m. Yhden 

minuutin aikana koehenkilöt tekivät etunojapunnerruksia 40 ± 13 toistoa ja istumaannousuja 

46 ± 9 toistoa. 

7.2 Kyselyt 

Koehenkilöt nukkuivat pitkäkestoisen taisteluharjoituksen aikana keskimäärin (± SD) 6 ± 1 

h/vrk. He nukkuivat vähiten 4 ± 1 h/vrk pitkäkestoisen taisteluharjoituksen 22. päivänä ja 

eniten 9 ± 2 h/vrk taisteluharjoituksen 15. päivänä (Kuva 12). 

KUVA 12. Unen määrä keskimäärin (--- SD) pitkäkestoisen taisteluharjoituksen aikana.  
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Koehenkilöiden itse arvioitu kuormittuneisuus oli RPE-asteikolla 6-20 arvioituna 

pitkäkestoisen taisteluharjoituksen aikana keskimäärin (± SD) 9 ± 2. Korkeimmillaan 

kuormittuneisuus oli 12 ± 3 pitkäkestoisen taisteluharjoituksen 13. päivänä ja alimmillaan 7 

± 1 taisteluharjoituksen 15. päivänä (Kuva 13). 

 

KUVA 13. Kuormittuneisuus (--- SD) pitkäkestoisen taisteluharjoituksen aikana 

7.3 Fyysinen aktiivisuus 

Koehenkilöt liikkuivat pitkäkestoisen taisteluharjoituksen aikana keskimäärin (± SD)  9,3 ± 

2,6 km/vrk. Pisimmillään koehenkilöt liikkuivat 14,3 ± 3,3 km/vrk pitkäkestoisen 

taisteluharjoituksen 12. päivänä ja lyhyimmillään 3,9 ± 1,5 km/vrk taisteluharjoituksen 15. 

päivänä. 
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KUVA 14. Liikuttu matka (--- SD) pitkäkestoisen taisteluharjoituksen aikana 

7.4 Kehonkoostumus 

Kehonpaino. Koehenkilöiden keskimääräinen (± SD) kehonpaino oli pitkäkestoisen 

taisteluharjoituksen alussa 70,5 ± 7,1 kg, kahdeksan päivän jälkeen 70,0 ± 7,5 kg, 23. 

päivän jälkeen 68,9 ± 7,2 kg ja 27. päivän jälkeen 70 ± 7,2 kg. 1. ja 23. päivän välillä 

kehonpaino laski 2,3 % (Kuva 15). 
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KUVA 15. Kehonpaino pitkäkestoisen taisteluharjoituksena aikana ***p <0.001, **p <0.01, *p 

<0.05. 

Rasvamäärä. Koehenkilöiden kehon keskimääräinen (± SD) rasvamäärä oli pitkäkestoisen 

taisteluharjoituksen alussa 9.1 ± 5,0 kg, kahdeksan päivän jälkeen 8,9 ± 4,9 kg, 23. päivän 

jälkeen 8,4 ± 4,7 kg ja 27. päivän jälkeen 9,3 ± 4,7 kg. 1. ja 23. päivän välillä rasvamäärä 

väheni 7,7 % (Kuva 16). 
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KUVA 16. Rasvamassa (kg) pitkäkestoisen taisteluharjoituksena aikana ***p <0.001, **p <0.01, *p 

<0.05. 

Lihasmassa. Koehenkilöiden keskimääräinen (± SD) lihasmassa oli pitkäkestoisen 

taisteluharjoituksen alussa 35,0 ± 3,5 kg, kahdeksan päivän jälkeen 34,6 ± 3,5 kg, 23. 

päivän jälkeen 34,2 ± 3,3 kg ja 27. päivän jälkeen 34,5 ± 3,5 kg. 1. ja 23. päivän välillä 

koehenkilöiden lihasmassa väheni 2,2 % (p<0.01) (Kuva 17) 
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KUVA 17. Lihasmassa pitkäkestoisen taisteluharjoituksena aikana ***p <0.001, **p <0.01, *p 

<0.05. 

7.5 Hormonaaliset ja immunologiset vasteet 

IGF-1. Koehenkilöiden seerumin IGF-1 keskimääräinen (± SD) pitoisuus oli pitkäkestoisen 

taiteluharjoituksen alussa 40,5 ± 7,8 pmol/l , kahdeksan päivän jälkeen 34,6 ± 8,3 pmol/l, 14 

päivän jälkeen 31,8 ± 8,4, 23 päivän jälkeen 32,2 ±7,6 pmol/l ja 27. päivän jälkeen 38,9 ± 

7,7 pmol/l. 1. ja 14. päivän välillä seerumin IGF-1 pitoisuus laski 21,5 % (p<0.001). 14. ja 

27. päivän välillä seerumin IGF-1 pitoisuudet nousivat lähes 1. päivän lähtötasolle 

(p<0.001) (Kuva 18) 
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KUVA 18. Seerumin IGF-1 pitoisuudet pitkäkestoisen taisteluharjoituksen aikana. ***p<0.001 

TNF-α. Koehenkilöiden seerumin keskimääräinen (± SD) TNF-α pitoisuus oli 

pitkäkestoisen taisteluharjoituksen alussa 9,4 ± 1,9 ng/ml, kahdeksan päivän jälkeen 10,7 ± 

6,3 ng/ml, 14. päivän jälkeen 10,3 ± 3,7 ng/ml, 23. päivän jälkeen 7,1 ± 1,7 ng/ml ja 27. 

päivän jälkeen 8,5 ± 1,6 ng/ml. 8. ja 23. päivän välillä TNF-α pitoisuus laski 33,6 % 

(p<0.01) . 23. päivästä 27. päivään seerumin TNF-α pitoisuus kasvoi 20 %, lähes 1. päivän 

tasolle (p<0.001) (Kuva 19). 
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KUVA 19. Seerumin TNF-α pitoisuus pitkäkestoisen taisteluharjoituksen aikana ***p <0.001, **p 

<0.01, *p <0.05. 

Kreatiinikinaasi. Koehenkilöiden seerumin keskimääräinen (± SD)  

kreatiinikinaasiaktiivisuus oli pitkäkestoisen taisteluharjoituksen alussa 106 ± 95 U/l, 

kahdeksan päivän jälkeen 187 ± 90 U/l, 14 päivän jälkeen 198 ± 88 U/l, 23. päivän jälkeen 

141 ± 63 U/l ja 27. päivän jälkeen 107 ± 40 U/l. Seerumin kreatiinikinaasiaktiivisuus kasvoi 

1. ja 14. päivän välillä 88 % (p<0.001). 14. ja 27. päivän välillä seerumin 

kreatiinikinaasipitoisuus laski (p<0.001) lähes 1. päivän tasolle (Kuva 20). 
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KUVA 20. Seerumin kreatiinikinaasiaktiivisuus (U/l) pitkäkestoisen taisteluharjoituksen aikana 

***p <0.001, **p <0.01, *p <0.05. 

Leptiini. Koehenkilöiden seerumin keskimääräinen (± SD) leptiinipitoisuus oli 

pitkäkestoisen taisteluharjoituksen alussa 3,8 ± 2,8 ng/ml, kahdeksan päivän jälkeen 2,2 ± 

1,9 ng/ml, 14. päivän jälkeen 1,3 ± 1,1 ng/ml, 23 päivän jälkeen 2,1 ± 1,6 ja 27. päivän 

jälkeen 3,4 ± 3,0. Seerumin leptiinipitoisuus laski 1. ja 14. päivän välillä 66 % (p<0.001). 

14. päivän ja 27. päivän välillä seerumin leptiinipitoisuus kasvoi (p<0.001) palaten lähelle 

1. päivän tasoa (Kuva 21) 
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KUVA 21. Seerumin leptiinipitoisuudet (U/l) pitkäkestoisen taisteluharjoituksen aikana ***p 

<0.001, **p <0.01, *p <0.05. 

IL-6 . Koehenkilöiden seerumin keskimääräinen (± SD) IL-6 pitoisuus oli pitkäkestoisen 

taisteluharjoituksen alussa 1,8 ± 2,8 ng/ml, kahdeksan päivän jälkeen 1,6 ± 1,6 ng/ml, 14 

päivän jälkeen 2,0 ± 4,9 ng/ml, 23. päivän jälkeen 1,4 ± 2,1 ng/ml ja 27. päivän jälkeen 1,2 

± 2,2 ng/ml. Mittauspäivien seerumin IL-6 pitoisuudet eivät eronneet tilastollisesti 

merkitsevästi toisistaan (Kuva 22). 
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KUVA 21. Seerumin IL-6 pitoisuudet (ng/ml) pitkäkestoisen taisteluharjoituksen aikana ***p 

<0.001, **p <0.01, *p <0.05. 

 

7.6 Fyysisen kunnon ja kehonkoostumuksen yhteydet immunologisten ja 

hormonaalisten vasteiden muutoksiin 

Tehtyjen etunojapunnerrusten määrä oli positiivisesti yhteydessä seerumin absoluuttisen (r= 

0,355, p<0.05) ja prosentuaalisen (r=0,367, p<0.05)   IGF-1-pitoisuuden muutoksen (Kuva 

22), sekä negatiivisesti yhteydessä (r=-0,341, p<0.05) kreatiinikinaasiaktiivisuuden 

absoluuttisen (r= 0,315, p<0.05) ja prosentuaalisen (r=-0,341, p<0.05) muutoksen (%) 

(Kuva 23) kanssa pitkäkestoisen taisteluharjoituksen 1.- 14. päivän aikana. Kehonpaino (r=-

0,531, p<0.01) ja rasvaprosentti (r=0,604, p<0.01) olivat negatiivisesti yhteydessä 

leptiinipitoisuuden muutoksen kanssa pitkäkestoisen taisteluharjoituksen 1.-14. päivän 

aikana. Muita merkitseviä fyysisen kunnon tai kehonkoostumuksen  tekijöiden yhteyksiä 

immunologisten tai hormonaalisten vasteiden muutoksiin ei havaittu. (Taulukko 4).  
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KUVA 22. Etunojapunnerrusten (toistoa/min) yhteys veren IGF-1-pitoisuuden muutokseen (%) 

pitkäkestoisen taisteluharjoituksen 1.-14. päivän aikana. Kuvaajaan on laskettu paikallisen 

regression menetelmällä (LOESS) käyrä, joka muodostetaan sovittamalla jokaisen pisteen 

läheisyyteen suora, josta luetaan kyseisen pisteen sovitusarvo.     
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KUVA 23. Etunojapunnerrusten (toistoa/min) yhteys kreatiinikinaasiaktiivisuuden muutokseen (%) 

pitkäkestoisen taisteluharjoituksen 1.-14. päivän aikana. 

 



 

 

54 

TAULUKKO 4. Fyysisen kunnon ja kehonkoostumuksen yhteydet (Pearson, p) hormonaalisten ja 

immunologisten vasteiden muutoksiin. ***p <0.001, **p <0.01, *p <0.05. 

 

7.7 Immunologisten ja hormonaalisten vasteiden muutoksien yhteydet 

Veren leptiinipitoisuuden muutos (ng/ml) oli negatiivisesti yhteydessä (r=-0,308, p<0.05) 

kreatiinikinaasiaktiivisuuden muutoksen kanssa pitkäkestoisen taisteluharjoituksen 1.-14. 

päivän aikana (Kuva 24) 

 IGF-1  
Δ 1.-14. 
päivä 

IGF-1  
Δ (%) 
1.-
14.päivä
ä 

Leptiini  
Δ 1.-
14.päivä 

Leptiini  
Δ (%) 
1.-
14.päivä 

Kreatii-
nikinaa-
si  Δ 1.-
14.päivä 

Kreatii-
nikinaa-
si  Δ 
(%) 1.-
14.päivä 

IL-6  Δ  
1.-
14.päiv
ä 

IL-6  Δ  
(%) 1.-
14.päivä 

TNF-α  
Δ 1.-
14.päivä 

TNF-α  
Δ (%) 
1.-
14.päivä 

Kehonpaino  -.056 .000 -,531** -.265 .303 .249 -.083 -.032 -.171 .127 

Rasvaprosentti -.024 .019 -,604** -.194 .129 .160 -.158 .173 -.065 .046 

Lihasmassa  -.047 -.006 -.274 -.217 .301 .212 -.015 -.145 -.163 .125 

Maksimaalinen 
hapenottokyky  

.048 .069 .078 .036 .009 -.034 -.034 -.022 .043 -.030 

Istumaannousut 

 

.142 .156 .220 .139 -.101 -.037 .173 -.269 -.221 .211 

Etunojapunnerruk
set 

,355* ,367* .144 .138 -,315* -,341* .218 -.247 .109 -.088 

Vauhditon pituus -.054 -.079 .154 .003 .156 .123 -.079 .045 -.168 .199 
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KUVA 24. Veren leptiinipitoisuuden muutoksen (ng/ml) yhteys kreatiinikinaasiaktiivisuuden 

muutokseen pitkäkestoisen taisteluharjoituksen 1.-14. päivän aikana.  

Veren IGF-1-pitoisuuden muutos oli negatiivisesti yhteydessä (r=-0,559, p<0.001) 

kreatiinikinaasiaktiivisuuden muutoksen kanssa pitkäkestoisen taisteluharjoituksen 1.-14. 

päivän aikana (Kuva 25) 
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KUVA 25. IGF-1-pitoisuuden muutoksen (%) yhteys kreatiinikinaasiaktiivisuuden muutokseen (%) 

pitkäkestoisen taisteluharjoituksen 1.-14. päivän aikana. 

Muiden immunologisten ja hormonaalisten vasteiden muutoksien yhteydet olivat vähäisiä. 

7.8 Kontrollijakso 

Kahdeksan päivää kestäneen kontrollijakson aikana merkitseviä muutoksia (p<0.05)  

havaittiin koehenkilöiden kehonkoostumuksessa, IGF-1-pitoisuudessa, TNF-α-pitoisuudessa 

ja kreatiinikinaasiaktiivisuudessa (CK) (Taulukko 5) 
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TAULUKKO 5. Kehonkoostumuksen ja hormonaalisten ja immunologisten vasteiden muutokset 

kahdeksan päivää kestäneen kontrollijakson aikana. 

 Kontrolli 1. 
päivä  

Kontrolli 8. 
päivä  

Muutos % P-arvo 

Paino (kg) 70,3 ± 7,4 70,5 ± 7,1 2,8 

 

0,371 
Rasvamassa (kg) 9,3 ± 5,0 9,1 ± 5,0 -2.2 

 

0,087 
Lihasmassa (kg) 34.6 ± 3,4 35,0 ± 3,5 1,2 0,047 

IGF-1 (pmol/l) 

 

32,0 ± 7,1 40,5 ± 7,8 26,6 

 

0,000 

TNF-α (ng/ml) 8,3 ± 1,3 9,3 ± 1,9 12,5 

 

0,004 
CK (U/l) 346 ± 550 106 ± 95 -69,4 

31 

0,005 
Leptiini (ng/ml) 2,9 ± 2,2 3,8 ± 2,8 31,0 0,059 
IL-6 (ng/ml) 1,0 ± 1,8 1,8 ± 2,8 80,0 0,132 
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8 POHDINTA 

Tämän tutkimuksen päätarkoituksena oli selvittää, mitä vaikutuksia pitkäkestoisella 

taisteluharjoituksella on varusmiesten kehonkoostumukseen sekä immunologisiin ja 

hormonaalisiin vasteisiin seerumissa. Toinen tutkimuskysymys oli, mitä yhteyksiä 

arvioidulla maksimaalisella hapenottokyvyllä, mitatulla lihaskunnolla ja 

kehonkoostumuksella on  taisteluharjoituksen aikaisiin muutoksiin varusmiesten 

fysiologissa muuttujissa ja kehonkoostumuksessa. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että 

pitkäkestoinen taisteluharjoitus aiheuttaa muutoksia taistelijan hormonaalisissa ja 

immunologisissa vasteissa ja kehonkoostumuksessa: seerumin IGF-1- ja –leptiinipitoisuus 

vähenivät ja kreatiinikinaasiaktiivisuus lisääntyi. Kehonpaino, rasvamassa ja lihasmassa 

vähenivät. Tulokset osoittavat myös ensimmäistä kertaa, että hartian alueen ja yläraajojen 

lihasten dynaaminen voima ja kestävyys ovat yhteydessä hormonaalisissa ja 

immunologisissa vasteissa tapahtuviin muutoksiin taisteluharjoituksen aikana.  

Tutkimuksen tulokset tukevat ensimmäisen tutkimuskysymyksen hypoteeseja: 

pitkäkestoisen taisteluharjoituksen aikana veren IGF- ja leptiinipitoisuus lisääntyi ja 

kreatiinikinaasiaktiivisuus kasvoi. Myös kehonkoostumuksessa tapahtui odotettuja 

muutoksia, kun kehonpaino, rasvamassa ja lihasmassa vähenivät taisteluharjoituksen aikana. 

Päinvastoin kuin oletettiin, veren TNF-α- ja –IL6-pitoisuuksissa ei havaittu tilastollisesti 

merkitseviä muutoksia. Toisen tutkimuskysymyksen hypoteesi ei pitänyt paikkaansa – 

kestävyyskunnolla ei havaittu olevan yhteyttä hormonaalisten ja immunologisten vasteiden 

muutoksiin pitkäkestoisen taisteluharjoituksen aikana. Kestävyyskunnon sijaan tulokset 

osoittavat  ylävartalon voiman ja kestävyyden vaikuttavan merkittävästi sotilaan 

kuormittumiseen taistelukentällä. 
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8.1 Fyysinen kunto ja kehonkoostumus 

Varusmiespalveluksen viimeisiä viikkoja viettäneiden koehenkilöiden fyysinen kunto oli 

huomattavasti parempi kuin tutkimusten mukaan alokkailla tai reserviläisillä keskimäärin. 

Ero kestävyyskunnossa uusiin alokkaisiin verrattuna oli huomattava: puolustusvoimien 

(2015) mukaan alokkaiden maksimaalinen hapenottokyky oli vuonna 2014 keskimäärin 

43,1 ml/min/kg, joka on selvästi alhaisempi kuin tämän tutkimuksen koehenkilöiden 

keskimääräinen hapenottokyky, 49,2 ± 4,8 ml/min/kg. Koehenkilöt myös painoivat 

keskimäärin seitsemän kilogrammaa vähemmän kuin vasta varusmiespalveluksen 

aloittaneet varusmiehet keskimäärin. Syynä eroihin on koehenkilöiden fyysisen 

aktiivisuuden lisääntyminen ja säännöllinen ja terveellinen ruokavalio 

varusmiespalveluksen aikana. Santtilan (2010) väitöskirjassa osoitettiin 

varusmiespalveluksen ensimmäisien kuukausien peruskoulutuskauden parantavan 

varusmiesten maksimaalista hapenottokykyä ja  ylä- ja alavartalon maksimaalista 

voimantuottoa sekä laskevan kehonpainoa. Parantunut fyysinen kunto ja kehonpainon lasku 

ovat seurausta varusmiesten lisääntyneestä fyysisestä aktiivisuudesta varusmiespalveluksen 

aikana: Jurvelinin (2012) pro gradu –työstä selviää, että peruskoulutuskauden päivittäinen ja 

viikoittainen fyysinen kuormittavuus on verrattavissa kestävyysurheilijoiden vastaaviin 

kokonaiskuormituksiin. Fyysisen kuormituksen lisäksi varusmiesten kuntoa 

varusmiespalveluksen aikana nostavat  säännöllinen päivärytmi ja ruokailu. 

Varusmieskoulutuksen loppua käyneet koehenkilöt   kestävät myös kansainvälisen 

kuntovertailun. Maksimaalinen hapenottokyky on huomattavasti norjalaisia samanikäisiä 

siviilihenkilöitä parempi (Dyrstadt ym. 2004) ja lähes samalla tasolla amerikkalaisten 

sotilaiden kanssa (Sharp ym. 2008). Amerikkalaissotilaiden eduksi on luettava kuitenkin se, 

että he painoivat keskimäärin yli 10 kg:aa tämän tutkimuksen koehenkilöitä enemmän.  

Puolustusvoimien tavoitteena tuleekin tulevaisuudessa olla reserviläisten fyysisen kunnon 

ylläpitäminen ja liikuntakipinän säilyttäminen varusmiespalveluksen jälkeen. Yhtenä uutena 

työvälineenä tavoitteiden saavuttamisessa voidaan käyttää sosiaalisen median sovelluksia. 

Puolustusvoimat on tehnyt tiivistä yhteistyötä sosiaalisen median sovelluksen, HeiaHeian, 
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kanssa. Santtilan ym. (2014) tutkimuksen mukaan sosiaalisen median sovellukset voivat 

kannustaa käyttäjiä lisäämään fyysistä aktiivisuutta, joten on suotavaa, että 

puolustusvoimien ja sosiaalisen media sovelluksen, HeiaHeian, yhteistyö tulee jatkumaan. 

8.2 Fyysinen aktiivisuus, kuormittuneisuus ja unen määrä 

Tutkimuksen aikana koehenkilöt liikkuivat keskimäärin 9,3 ± 2,6 km/vrk. Koehenkilöiden 

fyysisessä aktiivisuudessa oli tutkimuksen aikana suurta vaihtelua, johtuen 

taisteluharjoituksen eri vaiheista. Suurimmillaan fyysinen aktiivisuus oli 

ampumaharjoituksen jälkeen ja taisteluharjoituksen keskivaiheilla, jolloin siirryttiin 

jalkamarssilla takaisin kasarmille huoltotoimenpiteisiin ja välimittauksiin. 

Taisteluharjoituksen lopussa fyysinen aktiivisuus oli odotettua vähäisempää, johtuen 

taisteluharjoituksen etenemisestä. Tässä todellista taistelutilannetta simuloivassa 

taisteluharjoituksessa koehenkilöt jäivät odottamaan hyökkäyskäskyä, jota ei koskaan tullut. 

Näin koehenkilöiden tehtäväksi jäi pysytellä passiivisena puolustusasemissa. Tutkimuksen 

päivittäinen fyysinen aktiivisuus oli vähäisempi kuin aikaisemmissa tutkimuksissa 

(Kyröläinen ym. 2008; Jacobs ym. 1989; Gomez-Merino ym. 2002; Margolis ym. 2014). 

Esimerkiksi Kyröläisen ym. (2008) tutkimuksessa koehenkilöt saattoivat kävellä yli 20 

kilometriä huomattavasti raskaamman kuorman kanssa ja Gomez-Merinon ym. (2002) 

tutkimuksessa jopa 25-35 kilometriä. On kuitenkin otettava huomioon, että tämän 

tutkimuksen koehenkilöiden fyysinen aktiivisuus oli kokonaismäärältään suurempaa 

aiempiin viitattuihin tutkimuksiin verrattuna, johtuen taisteluharjoituksen pidemmästä 

kokonaiskestosta. Kun tarkastellaan tulosten luotettavuutta, on otettava huomioon, että 

fyysistä aktiivisuutta mitannut kiihtyvyysanturi ei mitannut liikuttua matkaa suoraan, vaan 

matka arvioitiin mitattujen askeleiden lukumäärän perusteella. Tämä heikentää mittauksen 

luotettavuutta, koska yksittäisten koehenkilöiden askelpituus voi vaihdella suuresti. Voi 

myös olla, että jotkut koehenkilöt eivät – kehotuksista huolimatta – pitäneet 

kiihtyvyysanturia yllään vuorokauden ympäri. Suositeltavaa on, että tulevaisuudessa 

liikutun matkan mittaamiseen käytetään tarkempia menetelmiä, kuten GPS-seurantaa. 
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Koehenkilöiden itse arvioima kuormittuneisuus RPE-asteikolla oli pitkäkestoisen 

taisteluharjoituksen aikana keskimäärin 9 ± 2. Fyysisen aktiivisuuden määrää ja itse 

arvioitua kuormittuneisuutta vertailtaessa voidaan havaita niiden yhteneväisyys: koehenkilöt 

tunsivat kuormittuneensa eniten silloin, kun fyysinen aktiivisuus oli suurinta. Itse arvioidun 

kuormittuneisuuden määrästä huomataan, että pitkäkestoisen taisteluharjoituksen 

päiväkohtainen rasittavuus ei ollut suurta. Tämä johtuu siitä, että fyysinen aktiivisuus 

koostui pääosin pitkäkestoisista suorituksista, kuten jalkamarssista ja ampumakoulutuksesta, 

jolloin työn intensiteetti jäi hyvin matalaksi. Työn intensiteettiä voidaan havainnollistaa 

vertailemalla työn vaatimaa hapenkulutusta henkilön maksimaaliseen hapenkulutukseen.  

Pihlaisen ym. (2014) tutkimuksen mukaan hapenkulutus oli taisteluvarustuksessa marssiessa 

22,7 ± 3,4 mL/kg/min. Koska tämän tutkimuksen koehenkilöiden maksimaalinen 

hapenottokyky oli 49,2 ± 4,8 ml/min/kg, jäi koehenkilöiden jalkamarssin aikaisen fyysisen 

aktiivisuuden intensiteetti alle 50%. Koehenkilöiden itse arvioidun kuormittuneisuuden 

vertailua aikaisempiin tutkimuksiin häiritsevät eri mittausmenetelmät ja asteikot. Mutta kun 

tarkastellaan aikaisempien tutkimuksien koehenkilöiden itse arvioitua kuormittuneisuutta 

tutkimuksissa käytetyllä asteikolla, havaitaan, että kuormitus on ollut aikaisemmissa 

tutkimuksissa suurempaa (Nindl ym. 2002; Kalliomaa 2014). Tulevaisuudessa 

koehenkilöiden kuormittuneisuuden itsearviointimenetelmiä tulisi yhtenäistää, ja 

koehenkilöiden fyysisen aktiivisuuden mittaamiseen tulisi kiihtyvyysanturin lisäksi käyttää 

validoituja ja tarkkoja mittareita, kuten kaksoisleimattua vettä ja sykeseurantaa. 

Koehenkilöt nukkuivat pitkäkestoisen taisteluharjoituksen aikana keskimäärin 6 ± 1 h/vrk, 

ja uni ajoittui pääosin yöaikaan. Koska aikuinen ihminen nukkuu keskimäärin 7-8h/vrk 

(Niensted ym, 1999,570.), koehenkilöiden unensaanti ei juuri poikennut normaalista. Unen 

määrä oli suurempi kuin aikaisemmissa tutkimuksissa. Jacobsin ym. (1989), Guennecin ym. 

(1994) ja Gomez-Merinon ym. (2003) tutkimuksissa koehenkilöt saivat unta 3-4 h/vrk ja  

Nindlin ym. (2002) tutkimuksessa ainoastaan 2 h/vrk. Voidaan olettaa, että tässä 

tutkimuksessa koehenkilöiden unen määrä on ollut riittävää, eivätkä immunologisten tai 

hormonaalisten vasteiden muutokset ole olleet unen määrän puutteesta johtuvia. On 

huomioitava kuitenkin, että tässä tutkimuksessa koehenkilöt arvioivat itse nukuttujen tuntien 
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määrän, joten tuloksissa saattaa olla pieniä epätarkkuuksia. Unen palauttavasta 

vaikutuksesta ei voida tehdä johtopäätöksiä ainoastaan unen määrää tarkastelemalla. Uni 

jakaantuu useaan eri vaiheeseen, joista erityisesti syvän unen määrän on havaittu olevan 

yhteydessä palautumiseen urheilijoilla, koska syvän unen aikana erittyvällä 

kasvuhormonilla tiedetään olevan kehossa anabolisia vaikutuksia (Shapiro ym. 1981). 

Tämän takia tulevaisuudessa tulee varusmiehillä unen määrän lisäksi tarkastella myös unen 

laatua validoiduilla menetelmillä. 

8.3 Kehonkoostumuksen muutokset 

Pitkäkestoisen taisteluharjoituksen aikana tapahtui muutoksia koehenkilöiden 

kehonkoostumuksessa: kehonpaino (2,3%), rasvamäärä (7,7%) ja lihasmassa (2,2%) 

vähenivät. Ennen viimeisiä mittauksia, kolme päivää taisteluharjoituksen päättymisen 

jälkeen, kehonkoostumus erosi merkitsevästi vielä ensimmäisistä mittauksista, mutta oli 

kuitenkin palannut lähes harjoituksen alun tasolle. Samanlaisia tuloksia on saatu myös 

aikaisemmissa tutkimuksissa (Nindl ym. 2002; Chester ym. 2013; Kalliomaa 2014). 

Kehonkoostumuksen muutokset pitkäkestoisen taisteluharjoituksen aikana johtuvat 

nestevajeesta ja  negatiivisesta energiatasapainosta – koehenkilöt kuluttivat enemmän 

energiaa kuin saivat. Tästä voidaan päätellä, että tässä tutkimuksessa hyvästä ruokahuollosta 

huolimatta, energiankulutus ylitti energiansaannin. Kyröläisen ym. (2008) ja Margoliksen 

ym. (2014) tutkimusten mukaan energiankulutus voi  pitkäkestoisen taisteluharjoituksen 

aikana olla jopa 3000-7000 kcal/vrk, mikä asettaa haasteita riittävälle energiansaannille.  

Kehonpainon ja lihasmassan vähenemisellä on negatiivisia vaikutuksia sotilaiden 

suorituskykyyn ja terveyteen. Kehonpainon laskun tiedetään heikentävän maksimaalista 

hapenottokykyä (VO2max) ja anaerobista tehoa (Shippee ym. 1994; Montain ym. 2003). On 

oletettavaa, että heikentynyt maksimaalinen hapenottokyky johtuu pitkäkestoisen 

taisteluharjoituksen aiheuttamasta nestevajeesta, koska on tiedossa, että 2-3 %:n nestevaje 

heikentää aerobista suorituskykyä (Caldwell ym. 1994). Kehonpainon laskun vaikutuksista 

maksimaaliseen voimantuottoon pitkäkestoisen taisteluharjoituksen aikana on ristiriitaista 
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tietoa. Kehonpainon lasku heikensi suurten lihasryhmien dynaamista voimantuottoa, 

mutta ei puristusvoimaa (Johnson ym. 1994; Montain ym. 2003). Lihasmassan väheneminen 

on yhteydessä elimistön anabolisiin ja katabolisiin reaktioihin, joita säätelevät hormonit ja 

lihassolun sisäiset signalointireitit. IGF-1:n aktivoiman signalointireitin on havaittu olevan 

avainasemassa lihaskadon ehkäisyssä (Gordon ym. 2008). Tämän tutkimuksen tulokset 

osoittavat, että veren IGF-1 pitoisuus pitkäkestoisen taisteluharjoituksen aikana laskee, mikä 

on saattanut johtaa lihasmassan vähenemiseen.  

Negatiivisten kehonkoostumuksen muutosten ehkäisemiseksi on kiinnitettävä huomiota 

sotilaiden taistelumuonan riittävyyteen ja makuun. Koskensalon (2015) pro gradu –työn 

mukaan taisteluharjoituksissa tarjotusta taistelumuonasta käytetään 80 ± 15 %, joka vastaa 

3178 ± 574 kcal/vrk. Mikäli annettu ravinto nautittaisiin kokonaan, täyttäisi se tarvittavan 

päivittäisen energiantarpeen. Tämän takia taistelumuonan sisältöön tulee kiinnittää eritystä 

huomiota. Tutkimuksen mukaan taistelumuonaan tulee valita hyvänmakuisia ja miedosti 

maustettuja pääaterioita, jotka eivät jaa voimakkaasti mielipiteitä. 

Kehonkoostumuksen muutoksia tutkittaessa tulee huomioida puutteet mittausmenetelmissä 

ja niiden tarkkuus. Kehonkoostumuksen muutoksia tutkittiin tässä tutkimuksessa 

bioimpedanssilaitteella (InBody 720, Biospace, Seoul, Korea). Vaikka menetelmä on 

validoitu, tulee siihen suhtautua kriittisesti. Bioimpedanssi arvioi kehonkoostumuksen 

elimistön sähkönjohtavuuden perusteella, joten nestetasapainolla on suuri vaikutus 

arvioituun kehonkoostumukseen. Suuri määrä nestettä lisää sähkönjohtavuutta ja arviota 

lihasmassan määrästä. Mittauksiin valmistautuminen tulisikin tämän takia vakioida 

mahdollisimman tarkasti. InBody -laitteen tuloksissa tiedetään olevan systemaattista 

virhettä: sen tiedetään yliarvioivan lihasmassan ja aliarvioivan rasvamassan määrää. 

(Sillanpää ym. 2014). Tulevaisuudessa tutkimuksissa tulee, mahdollisuuksien mukaan, 

käyttää kehonkoostumuksen mittaukseen tarkempaa DEXA-menetelmää (Dual X-ray 

Absometry).  
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8.4 Hormonaaliset ja immunologiset vasteet 

Koehenkilöiden veren IGF-1-pitoisuus laski pitkäkestoisen taisteluharjoituksen aikana 21,5 

%, mutta palasi harjoituksen lopussa lähes lähtötasolle. Samansuuruisia muutoksia on 

havaittu myös aikaisemmissa tutkimuksissa (Nindl ym. 2002; Rosendal ym. 2002; Vaara 

ym. 2015). Myös suurempia muutoksia on havaittu: Nindl ym. (2007) havaitsivat 

Yhdysvaltain maavoimien erikoisoperaatioihin erikoistuneen kevyen jalkaväen yksikön 

(United States Army Rangers) kurssin lopussa koehenkilöiden IGF-1 pitoisuuden laskeneen 

jopa 62%:a lähtötasoon verrattuna.  

Veren IGF-1 pitoisuuden lasku on makrotasolla seurausta pitkäkestoisen 

taisteluharjoituksen fyysisestä kuormituksesta ja energiavajeesta, sillä IGF-1 pitoisuuden 

tiedetään laskevan, kun energiansaanti, erityisesti proteiinin, ei ole riittävää. (Friedl ym. 

2000). Samaten IGF-1 pitoisuuden laskua on havaittu raskaan urheiluharjoittelun 

seurauksena (Eliakim ym. 2005). Mikrotasolla veren IGF-1 pitoisuuden lasku saattaa johtua 

lihassolujen AMP-kinaasin (AMP activated kinase) aktivoitumisesta. AMP-kinaasin on 

havaittu aktivoituvan matalatehoisen liikunnan, kuten jalkamarssin, seurauksena, sekä 

lihassolun energiavajeen aikana. AMP-kinaasilla on IGF-1:lle vastakkaisia vaikutuksia 

solun toimintaan ja se saattaa inhiboida IGF-1-signalointireittiä lihassolussa. Tutkimukset 

osoittavat AMP-kinaasin ainakin inhiboivan energiaa kuluttavia solun toimintoja, kuten 

proteiinisynteesiä, sekä lisäävän lihasten hajotusta. (Hardie ym. 2004; Wadley ym. 2006). 

Veren IGF-1 pitoisuuden lasku sotilaalla on haitallista,  koska se osoittaa, että sotilaan 

elimistön kyky korjata syntyneitä lihasvaurioita ja palautua rasituksesta on heikentynyt, 

mikä voi johtaa lopulta ylirasitustilan syntyyn. Veren  IGF-1 pitoisuutta tulisi täten käyttää 

yhdessä muiden havaintojen kanssa arvioitaessa sotilaan palautuneisuutta ja fyysistä 

toimintakykyä. 

Koehenkilöiden veren TNF-α-pitoisuudet olivat suurimmillaan harjoituksen kahdeksannen 

päivän kohdalla, jonka jälkeen ne laskivat merkitsevästi (p<0.005) harjoituksen 23. päivään 
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asti. Aikaisemmat tutkimukset eivät ole saavuttaneet yksimielisyyttä fyysisen 

kuormituksen vaikutuksista plasman TNF-α-pitoisuuteen. Pitoisuuteen vaikuttavat ilmeisesti 

harjoittelun kesto ja intensiteetti sekä koehenkilön harjoittelutausta. (Dufaux & Order 1989; 

Espersen ym. 1990; Rivier ym. 1994; Smith ym. 1992). TNF-α-pitoisuuden muutoksia 

pitkäkestoisen taisteluharjoituksen seurauksena on tutkittu hyvin vähän.  Esimerkiksi Nindl 

ym. (2012) tutkivat sotilailla TNF-α-pitoisuuden muutoksia neljän kuukauden 

peruskoulutuskauden aikana ja havaitsivat TNF-α-pitoisuuden vähenemistä. Tulokset eivät 

kuitenkaan ole täysin vertailukelpoisia tämän tutkimuksen tulosten kanssa, vaan tämän 

tutkimuksen tulokset tuovat täysin uutta tietoa plasman TNF-α-pitoisuuden käyttäytymisestä 

pitkäkestoisen taisteluharjoituksen aikana.  

TNF-α-pitoisuuden nousu on seurausta kehossa vallitsevasta tulehdustilasta, jonka yhtenä 

aiheuttajana ovat lihasvauriot (Espersen ym. 1990). Tämän lisäksi Rämsön ym. (2008) 

tutkimuksen mukaan TNF-α-pitoisuuden nousu johtuu lisääntyneestä rasva-

aineenvaihdunnasta energiavajeen seurauksena. On todennäköistä, että pitkäkestoisen 

taisteluharjoituksen ensimmäisten 14 päivän kova fyysinen kuormitus ja siitä seurannut 

energiavaje ovat nostaneet plasman TNF-α-pitoisuutta. Kun harjoituksen fyysinen 

kuormitus on vähentynyt, on plasman TNF-α-pitoisuus myös pienentynyt. Tutkimuksen 

tulokset antavat viitteitä siihen, että plasman TNF-α-pitoisuutta voitaisiin käyttää hyvänä 

fysiologisena muuttujana arvioitaessa sotilaan fyysistä toimintakykyä ja palautuneisuutta.  

Seerumin kreatiinikinaasiaktiivisuus kasvoi 88% harjoituksen 1. ja 14. päivän välillä, jonka 

jälkeen se laski lähes lähtötasolleen 27. päivään mennessä. Kreatiinikinaasiaktiivisuuden 

kasvun tiedetään johtuvan pääosin vaurioista lihassolujen sarkomeereissa, jonka 

seurauksena huomattavia määriä kreatiinikinaasia pääsee valumaan soluvälinesteeseen. 

Harjoituksen alun kreatiinikinaasiaktiivisuuden kasvu ja sen jälkeinen pieneneminen ovat 

hyvin tyypillistä ilmiöitä tämänkaltaisissa tutkimuksissa. Sen uskotaan johtuvan lihaksen 

adaptoitumisesta eksentriseen lihastyöhön (Kyröläinen ym. 2008). Aikaisempiin 

tutkimuksiin (Kyröläinen ym. 2008; Chester ym. 2013; Margolis ym. 2014) verrattuna oli 

tämän tutkimuksen kreatiinikinaasiaktiivisuuden kasvu melko vähäistä, mikä johtuu 
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tutkimusten erilaisesta fyysisestä kuormituksesta. Aikaisemmat tutkimukset ovat olleet 

intensiteetiltään kovempia, mutta kestoltaan lyhyempiä: Chesterin ym. (2013) tutkimuksessa 

koehenkilöt suorittivat useita korkeaintensiteettisiä suorituksia, kuten ala –ja 

ylämäkijuoksua. Margoliksen ym. (2014) tutkimuksissa koehenkilöt suorittivat 54 km:n 

hiihtomarssin ja Kyröläisen ym. (2008) tutkimuksessa koehenkilöiden kantama taakan paino 

ja päivittäinen kävelymatka olivat ajoittain kaksinkertaisia tähän tutkimukseen verrattuna. 

Tässä tutkimuksessa havaitut koehenkilöiden kreatiinikinaasiaktiivuudet (100-200 u/l) ovat 

myös melko pieniä, kun niitä verrataan muihin fyysisiin kuormituksiin, sillä Gill ym. (2006) 

ovat esimerkiksi mitanneet rugbyottelun jälkeen pelaajilla jopa 2000 U/l 

kreatiinikinaasiaktiivisuuksia.  

Tämän tutkimuksen tulokset tuovat kuitenkin lisätietoa kestoltaan pidemmän ja 

intensiteetiltään matalamman taisteluharjoituksen vaikutuksista sotilaiden 

kreatiinikinaasiaktiivisuuteen: matalatehoinen fyysinen kuormitus ja muut kuormitustekijät 

lisäävät sotilaiden kreatiinikinaasiaktiivisuutta, mutta eivät intensiteetiltään korkeampien 

harjoitusten tasolle. Vaikka tämän tutkimuksen kreatiinikinaasiaktiivisuuden arvot ovat 

verrattain pieniä, niin niiden muutokset kertovat pitkäkestoisen taisteluharjoituksen 

kuormittavuudesta sen eri vaiheissa. Kun otetaan huomioon kreatiinikinaasiaktiivisuuden 

yksilöllinen vaihtelu ja sotilaan suorituskyvyn muutokset, voidaan 

kreatiinikinaasiaktiivisuutta käyttää apuna arvioitaessa sotilaan fyysistä kuormittuneisuutta 

pitkäkestoisen taisteluharjoituksen aikana.  

Koehenkilöiden keskimääräinen seerumin leptiinipitoisuus laski 1. ja 14. päivän välillä 

66%, mutta palasi lähes lähtötasolleen harjoituksen lopussa. Tulos on hyvin 

samansuuntainen kuin Gomez-Merinon ym. (2002) tutkimuksessa, jossa koehenkilöiden 

seerumin leptiinipitoisuus laski viiden päivän taisteluharjoituksen aikana 73%:a. Seerumin 

leptiinipitoisuuteen voimakkaimmin vaikuttava tekijä on energiatasapaino, sillä seerumin 

leptiinipitoisuuden on havaittu vähenevän, kun energiankulutus ylittää energiansaannin 

(Perusse ym. 1997). Tästä johtuen seerumin leptiinipitoisuus vähenee myös pitkien 

kestävyyssuoritusten, kuten maratonin ja ultramaratonin seurauksena (Landt ym. 1997).  
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Voidaankin olettaa, että myös tässä tutkimuksessa muutokset seerumin 

leptiinipitoisuudessa ovat olleet riittämättömästä energiansaannista johtuvia. Ja päinvastoin, 

kun energiansaanti on taisteluharjoituksen jälkeen kasvanut, on seerumin leptiinipitoisuus 

noussut. Huomioitavaa on myös, että tässä tutkimuksessa leptiinipitoisuuden muutos 

korreloi negatiivisesti (p<0.05) kreatiinikinaasiaktiivisuuden muutoksen kanssa, mikä 

osoittaa, että leptiinipitoisuuden muutokset ovat yhteydessä lihasvaurioihin.  Tämän ja 

aikaisempien tutkimusten perusteella voidaankin esittää, että seerumin leptiinipitoisuutta 

voidaan tulevaisuudessa käyttää fysiologisena markkerina kuvaamaan sotilaan 

energiatasapainoa ja lihasvaurioita. 

Koehenkilöiden veren IL-6-pitoisuudessa ei havaittu mittauspisteiden välillä merkitseviä 

eroja johtuen tulosten suuresta yksilöllisestä vaihtelusta. Eroja veren IL-6 pitoisuudessa 

pitkäkestoisen taisteluharjoituksen mittauspisteiden välillä eivät myöskään havainneet 

Chester ym. (2013) ja Nindl ym. (2012), kun taas Gomez-Merino ym. (2003) ja McLung 

ym. (2013) havaitsivat veren IL-6 pitoisuuden nousua pitkäkestoisen taisteluharjoituksen 

seurauksena. Aikaisemmista tutkimuksista poiketen, tämän tutkimuksen IL-6 tuloksissa 

havaittiin suurta keskihajontaa. Tulosten keskihajonta kasvoi suureksi, kun huomattavalla 

osalla koehenkilöistä ei havaittu veressä lainkaan IL-6:tta. Tämä asettaa kysymysmerkin IL-

6-mittausten luotettavuudelle ja toistettavuudella tämänkaltaisissa tutkimuksissa.  

Hormonaalisten ja immunologisten verinäytteiden luotettavuutta ja tarkkuutta voidaan pitää 

hyvänä. Kokeneet sairaanhoitajat ottivat jokaisella mittauskerralla verinäytteet saman 

protokollan mukaan ja samaan vuorokaudenaikaan, jonka jälkeen niitä säilytettiin 

asianmukaisesti kylmässä ja piilossa valolta, kunnes ne vietiin analysoitavaksi Jyväskylän 

yliopiston liikuntabiologian laitoksen laboratorioon. Koehenkilöitä ohjeistettiin 

paastoamaan yön yli ennen verinäytteen ottoa. Tästä huolimatta edellisen illan ruokailu on 

saattanut vaikuttaa veriarvoihin, mikäli silloin on nautittu jotain normaalista poikkeavaa tai 

nautittu ruokaa erityisen suuria määriä. 
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8.5 Fyysisen kunnon ja kehonkoostumuksen yhteydet immunologisten 

ja hormonaalisten vasteiden muutoksiin 

Tehtyjen etunojapunnerrusten toistojen määrällä minuutissa havaittiin olevan korrelaatio 

veren IGF-1-pitoisuuden ja kreatiinikinaasiaktiivisuuden prosentuaalisiin muutoksiin 

taisteluharjoituksen 1.-14. päivän aikana. Tehtyjen etunojapunnerrusten toistot korreloivat 

negatiivisesti (r= -0,341, p<0.05) kreatiinikinaasiaktiivisuuden muutoksen (%) ja 

positiivisesti (r= 0,367, p<0.05) IGF-1-pitoisuuden muutoksen (%) kanssa. Koehenkilöiden 

maksimaalisella hapenottokyvyllä, räjähtävällä voimalla tai kehonkoostumuksella ei 

havaittu olevan yhteyksiä fysiologisten vasteiden muutoksiin. Tulokset osoittavat, että 

hartian alueen ja yläraajojen lihasten dynaaminen voima ja kestävyys, sekä 

keskivartalonlihasten staattinen kestävyys ovat yhteydessä sotilaan kuormittumiseen 

pitkäkestoisen taisteluharjoituksen aikana. Tulosten mukaan 50 etunojapunnerrusta 

minuutissa on riittävä sotilaan ylävartalonlihasten dynaamisen voiman taso, jotta vältytään 

liialliselta fyysiseltä kuormitukselta pitkäkestoisen taisteluharjoituksen aikana. 

Aikaisempien tutkimusten tulokset (Harman ym. 2008; Knapik & Reynolds 2011) tukevat 

ja selittävät tämän tutkimusten tuloksia: Harmanin ym. (2008) tutkimuksen mukaan 

ylävartalon lihasten dynaaminen voima on yhteydessä sotilaiden suorituskykyyn 400 metrin 

ja 30 metrin juoksussa sekä esteradalla. Knapik ja Reynolds (2011) tutkivat taas eri lihasten 

kuormittumista jalkamarssin aikana raskasta taakkaa kannettaessa ja huomasivat, että ylä- ja 

keskivartalon lihakset kuormittuvat suhteessa alaraajojen lihaksia enemmän. Näiden 

tutkimusten perusteella voidaankin olettaa, että mikäli ylä- ja keskivartalon lihaksilla ei ole 

riittävää suorituskykyreserviä, kuormittuvat ne kohtuuttoman paljon pitkäkestoisen 

taisteluharjoituksen aikana.  

Maksimaalisella hapenottokyvyllä tai räjähtävällä voimantuotolla ei havaittu olevan 

yhteyksiä sotilaiden fysiologisten vasteiden muutoksiin, toisin kuin monissa aikaisemmissa 

tutkimuksissa (Tyyskä 2008; Nindl ym. 2012; Chester ym. 2013).  Syynä on, että 
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taisteluharjoitus ei ollut hengitys- ja verenkiertoelimistölle kovinkaan raskas, joten 

koehenkilöiden maksimaalinen hapenottokyvyn reservi oli tähän harjoitukseen riittävä. 

Räjähtävä voimantuotto taas ei tule rajoittavaksi tekijäksi pitkäkestoisessa 

matalaintensiteettisessä suorituksessa, vaan sen merkitys korostuu lähinnä lyhyissä 

korkeaintensiteettisissä suorituksissa. 

8.6 Tutkimuksen eettisyys 

Harriss ja Atkinson (2013) käsittelivät julkaisussaan Ethical standards in sport and exercise 

science research: 2014 update liikuntabiologisen tutkimuksen etiikkaa. Heidän pohdintansa 

perustui Helsingin julistukseen, josta he nostivat esille kuusi kohtaa, joihin 

liikuntabiologisessa tutkimuksessa tulee erityisesti kiinnittää huomiota: (1) perusperiaatteet 

(tutkittavien kunnioittaminen), (2) eettisen toimikunnan hyväksyntä, (3) tutkimusasetelman 

eettisyys, (4) koehenkilöiden kirjallinen suostumus, (5) tutkimustulosten luottamuksellinen 

käsittely ja (6) vastoinkäymisten raportointi. Tämän tutkimuksen tekijät vakuuttavat, että 

ovat tutustuneet Helsingin julistuksen eettisiin standardeihin ja sitoutuneet noudattamaan 

tässä tutkimuksessa Harrissin ja Atkinsonin (2013) standardeja tutkimuksen eettisyydestä. 

8.7 Johtopäätökset ja käytännön sovellutukset 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tutkimuksen pitkäkestoinen taisteluharjoitus aiheutti 

koehenkilöiden hormonaalisissa ja immunologisissa vasteissa sekä kehonkoostumuksessa 

negatiivisia muutoksia, jotka viittaavat koehenkilöiden fysiologiseen kuormittumiseen. 

Hyvän ylävartalon dynaamisen ja keskivartalon staattisen voiman havaittiin olevan 

negatiivisesti yhteydessä fysiologisten muutoksien kanssa. Kehonpainon, rasvamassan ja 

lihasmassan väheneminen osoittavat koehenkilöiden kärsineen energiavajeesta ja siitä 

seuranneesta elimistön katabolisesta eli hajottavasta tilasta. Lihasmassan väheneminen 

osoittaa erityisesti proteiinin saannin olleen riittämätöntä. Fysiologisten vasteiden 

muutoksista tehtävät johtopäätökset tukevat kehonkoostumuksen muutoksista tehtyjä 
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havaintoja. Leptiinipitoisuuden lasku on osoitus koehenkilöiden negatiivisesta 

energiatasapainosta ja osoittaa koehenkilöiden energiankulutuksen kasvaneen 

taisteluharjoituksen aikana. Seerumin IGF-1-pitoisuutta käytetään kuvaamaan elimistön 

yleistä tilaa. Sen lasku pitkäkestoisen taisteluharjoituksen aikana osoittaa koehenkilöiden 

elimistön olleen katabolisessa tilassa, joka johtuu riittämättömästä energiansaannista ja 

muista taistelukentän kuormitustekijöistä. Kreatiinikinaasiaktiivisuus kuvaa koehenkilöiden 

lihasvaurioiden määrää pitkäkestoisen taisteluharjoituksen aikana. 

Kreatiinikinaasiaktiivisuuden kasvu pitkäkestoisen taisteluharjoituksen aikana osoittaa, että 

fyysinen kuormitus on aiheuttanut koehenkilöille pieniä lihasvaurioita. Edellä mainitut 

negatiiviset muutokset kehonkoostumuksessa ja fysiologisissa vasteissa ennustavat 

koehenkilöiden fyysisen toimintakyvyn heikentyneen pitkäkestoisen taisteluharjoituksen 

aikana. 

Sotilaan fyysisen toimintakyvyn ylläpitoon tulee kiinnittää huomioita. Ensiksi täytyy 

huolehtia, että sotilaille on taistelutilanteessa tarjolla riittävästi ja tasaisin väliajoin 

energiatiheää ja maittavaa ruokaa sekä nestettä. Sotilaan tulisi saada ruuasta energiaa 4000-

5000 kcal/vrk, jotta energiankulutus ja energiansaanti olisivat tasapainossa. Kun energiaa ja 

nestettä on tarjolla riittävästi, voidaan huomio kiinnittää ravintoaineiden suhteisiin. 

Energianlähteeksi on oltava riittävästi sekä nopeasti että hitaasti imeytyvää hiilihydraattia. 

Hiilihydraattilähteiden tulee olla mahdollisimman energiatiheitä ja kevyitä. Hyviä 

vaihtoehtoja ovat normaalin ruuan lisäksi esimerkiksi hiilihydraattijauheet, joita saa 

lisäravinteina sopivan kokoisissa annospusseissa. Hiilihydraattien lisäksi sotilas saa 

energiaa rasvoista, jotka sisältävät energiaa painokiloa kohden yli kaksi kertaa enemmän 

verrattuna hiilihydraatteihin tai proteiineihin, ja ovat tämän takia tärkeä osa sotilaan ravintoa 

- sotilaan ei missään nimessä tule siis välttää rasvojen käyttöä. Rasvojen lähteet voidaan 

jakaa koviin ja pehmeisiin. Kovia rasvoja sisältävät esimerkiksi juusto ja voi. Pehmeitä 

rasvoja sisältävät kasviöljyt kuten auringonkukka- ja rypsiöljy. (Mero ym. 2007.). Sotilaille 

suositellaan kasviöljyjä, koska ne ovat terveellisempiä ja säilyvät paremmin 

taisteluolosuhteissa. Energiavajeen aikana elimistö käyttää energianlähteenä myös lihasten 

proteiineja, mistä osoituksena lihasmassan pieneneminen tässä tutkimuksessa. Riittävällä 
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proteiininsaannilla (1,6-2,4g/kehon painokilo) voidaan kuitenkin tutkimusten (Pasiakos 

ym. 2015) mukaan ehkäistä lihasmassan pienenemistä energiavajeen aikana. Riittävä 

proteiininsaanti tulee varmistaa liha-, kala- ja maitotuotteilla, joiden lisäksi sotilaalle 

voidaan tarjota proteiinilisäravinteita, mitkä ovat säilyvyytensä ja kuljetettavuutensa takia 

varsin varteenotettava vaihtoehto proteiinilähteeksi.  

Sotilaan ylikuormittumista voidaan ehkäistä myös riittävällä määrällä lepopäiviä: tämä ja 

Kyröläisen ym. (2008) tutkimus osoittivat, että fyysisesti kevyemmät päivät mahdollistavat 

hormonaalisen tasapainon ja kehon homeostaasin palauttamisen. Mallia tulee ottaa 

urheiluvalmennuksesta, jossa harjoittelua on jo pitkään jaksotettu niin, että rasituksen ja 

palautumisen suhde on optimaalinen. Suositeltavaa on, että vähintään yhtenä päivänä 

viikossa rasitus olisi kevyempää. Lepopäivänä palautumista voidaan edistää nauttimalla 

riittävästi ravintoa, kevyellä liikunnalla ja myofaskiaalisella harjoittelulla (Schroeder & Best 

2015). 

Jotta ylirasitustilaa pystyttäisiin ehkäisemään, tulee sotilaiden kuormittumista 

taistelutilanteessa seurata. Hormonaalisten ja immunologisten vasteiden muutosten seuranta 

antaa paljon tietoa sotilaan fysiologisesta tilasta, mutta on kallista ja liian hidasta 

nopeatempoisen sodankäynnin aikana. Huomioitavaa on, että tässä tutkimuksessa sotilaiden 

itsearvioima kuormittuneisuus RPE-asteikolla ja muutokset hormonaalisissa ja 

immunologisissa vasteissa noudattivat samaa trendiä. Sotilaiden subjektiivista tuntemusta 

rasittuneisuudestaan voidaan näin pitää validina metodina kuvaamaan sotilaan 

rasittuneisuutta. Kuormittuneisuuskyselyjä suositellaan käytettävän jatkossa sotilaan 

toimintakykyä arvioitaessa. Kyselyjen lisäksi fyysistä toimintakykyä voidaan arvioida 

erilaisilla kenttätesteillä. Sotilaiden hermostollista väsymystä voidaan kartoittaa esimerkiksi 

esikevennyshypyllä (Vaara ym. 2015) 

Sotilaan fyysisen kunnon tulee olla hyvä jo ennen taistelutilanteeseen lähtöä, koska 

taistelutilanteessa ei ole aikaa tai mahdollisuuksia fyysisen kunnon nostamiseen. Tämän 

tutkimuksen tulosten perusteella suositellaan, että sotilaiden liikuntakoulutuksessa lisätään 
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ylä- ja keskivartalon voimaharjoittelua. Harjoittelun tulee perustua tieteellisesti 

tutkittuihin ja käytännössä hyväksi havaittuihin harjoitusmenetelmiin. Voimaharjoittelussa 

tulisi suosia isoja moninivelliikkeitä, kuten maastavetoa, työntöä ja takakyykkyä, ja näiden 

tukena apuliikkeitä, jotka kehittävät ylävartalon dynaamista ja keskivartalolihasten staattista 

voimaa. Moninivelliikkeitä tulee harjoittelun alkuvaiheessa tehdä  8-12 toistoa ja 3-4 sarjaa, 

keskittyen lihasmassan kasvattamiseen. Kun liikkeet ovat tulleet tutuiksi ja voimat 

kasvaneet, tulee harjoittelun painopisteen siirtyä hermostolliseen 

maksimivoimaharjoitteluun ja suhteellisen maksimivoiman kehittämiseen. Hermostollisessa 

maksimivoimaharjoittelussa kuormat ovat suurempia ja toistomäärät vähäisempiä (1-5). 

Voimaharjoittelua tulisi ohjeistaa paikan päällä osaava kouluttaja, joka ohjeistaa oikeat ja 

turvalliset nostotekniikat. Voimaharjoittelun lisäksi kestävyyskuntoa tulee kehittää niin, että 

se ei häiritse ylä- ja keskivartalon lihasten voiman kehittymistä.  
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